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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak üç oturum yaptı. 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/460, 1/461; 1/439; 3/649; 1/440; 3/650;) (S. Sayıları: 211, 212; 223, 219) görüşmelerine de
vam olunarak; 

İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 
1993 malî yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 
17 Aralık 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 22.55'te son verildi. 

Fehmi İşıklar 
Başkanvekili 

Halil ibrahim Artvinli Mehmet Cemal öztaylan 
Kocaeli Balıkesir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kadir Ramazan Coşkun • İbrahim özdiş 

İstanbul Adana 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞİTLAR 

17.12.1992 Perşembe 

Sözlü Soru önergeleri 

1. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan "Gaf üze
rine gaf" başlıklı yazıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/561) (Başkan
lığa geliş tarihi : 14.12.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, günlük bir gazetede yer alan "TEK'in 
Delileri" başlıklı habere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/562) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1992) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, teknisyen yardımcılarının Sağlık 

Hizmetleri sınıfına alınıp alınmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/627) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 
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2. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Emekli Sandığı tarafından maaş ödenen İstik
lal gazilerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/628) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.12.1992) 

3. —Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmit - Yalova - Orhangazi yolunun çift şerit 
yapılmasına ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/629) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.12.1992) 

4. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Sivas - Yıldızeli İlçesi Kapı Köyünün gölet ve 
içme suyu projelerine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/630) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 

5. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, İzmit - Kandıra yolunun yapımına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.12.1992) 

6. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Mardin - Ömerli İlçesi İkipınar Köy yolunun 
asfaltlanmasına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/632) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 10.12.1992) 

7 . — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bosna - Hersek'te şehit olduğu iddia edilen 
bir şahsa ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/633) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.12.1992) 

8. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, aynı yerlerde görev yapan karı-koca hâkimlere 
ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/634) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 

9. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Bolü - Düzce İlçesi Kırkharman Köyü Sağlık 
Ocağına ilişkin Sağlık Bakanınından yazılı soru önergesi (7/635) (Başkanlığa geliş tarihi :! 

10.12.1992) 

10. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Kocaeli'nin, yeni Adliye Binasına ilişkin Ada
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/636) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 

11. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından oto
yollar üzerinde yapılan istimlaklere ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/637) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.12.1992) 

12. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'ın, besiciliği destekleme primlerine ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/638) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1992) 

13. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1 Ocak 1992 - 10 Aralık 1992 tarihleri 
arasında Tarım Satış Kooperatiflerinin üreticiden aldıkları mahsullere ve ödemelere ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/639) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1992) 

14. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, İstanbul Anadolu Yakasında Aktaş Elek
trik ve Rumeli yakasındaki TEK'in elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/640) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.12.1992) 

15. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Denizli Çimento Fabrikasının satılmasıyla ilgili 
bazı iddialara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/641) (Başkanlığa geliş tarihi : 
12.12.1992) 

16. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, 1984-1992 yılları arasında turizm kredisi verilen 
turistik otel ve tatil köylerine ilişkin Turizm Bakanından yazılı soru önergesi (7/642) (Başkan* 
lığa geliş tarihi : 12.12.1992) 

• — 164 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 1 2 . 1992 , O î l 

17. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, StHAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayi Limi
ted Şirketi)'nin kiraya verilmesinden sonra bazı işçilerin işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/643) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1992) 

18. — Sivas Milletvekili Muhsin Yazıcıoğlu'nun, StHAZ (Sivas Hazır Giyim Sanayii)'nde 
işine son verilen işçilerin asgari ücretle sendikasız çalıştırıldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından yazılı soru önergesi (7/644) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.12.1992) 

19. —İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İstanbul'da bir esnafın Hasköy Karakolun
da gözaltına alındığı ve ağır bir şekilde dövüldüğü iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/645) (Başkanlığa gdiş tarihi : 12.12.1992) 

20. — İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş'ın, İnsan Hakları Derneği ile Halkevleri Der
neğinin Konya şubelerinin kapatıldığı ve Mücadele isimli dergi bürosunun emniyet güçlerince 
arandığı ve çalışanlarına işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/646) (Başkonhğa geliş tarihi : 12.12.1992) 

21. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, fonlarla ilgili Sayıştay Başkanlı
ğınca düzenlenmesi gereken raporlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/647) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1992) 

22. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Ahıska Türklerinin yurdumu
za getirilmeleri ve yerleşimlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/648) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 14.12.1992) 

23. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Türkiye'deki bütün belediye başkanla
rının maaşlarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/649) (Başkanlığa geliş tari
hi : 14.12.1992) 

24. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediyesine işçi 
olarak alınan kişilerin, daha sonra kadroya geçirilerek değişik bakanlıklara naklen atandığı 
iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/650) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.12.1992) 

25. — Amasya Milletvekili Haydar Oymak'ın, Amasya Vali Yardımcısının atanmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/651) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1992) 

26. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, Çukurca'nın Üzümlü Köyünden bir grup 
vatandaşın, Körfez krizi sırasında uğradığı kayıpların giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/652) (Başkanlığa geliş tarihi : 15.12.1992) 

27. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, eczacıların yönetim kademelerinde 
değerlendirilmesine ilişkin Sağlık Bakanından yazılı soru önergesi (7/653) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 15.12.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim Özdiş (Adana), Cengiz Üretmen (Manisa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — ÖNERİLER 
A) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 
1. —19.12.1992 Cumartesi günü Genel Kurul çalışmalarının yapılmamasına ve aynı gün

kü görüşme programında bulunan bakanlık bütçelerinin görüşülme günlerine ilişkin DYP ve 
SHP Gruplarının müşterek önerisi 

BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu 
Tasarıları ile, 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Gruplarının, İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir önergeleri bulunmakta
dır; okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 16.12.1992 Çarşamba günkü toplantısı, bazı siyasî parti gruplarının 

katılmaması nedeniyle yapılamadığından gruplarımızın aşağıdaki önerisinin İçtüzüğün 19 un
cu maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Turhan Tayan # Aydın Güven Gürkan 
Doğru Yol Partisi Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

öneri: 19.12.1992 Cumartesi günü Genel Kurul çalışmalarının yapılmaması ve aynı gün
kü görüşme programında bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçe ve kesinhesa-
bının görüşmelerinin 23.12.1992 Çarşamba gününün 2 nci sırasında; Kültür Bakanlığı bütçe 
ve kesinhesabının görüşmelerinin de 24.12.1992 Perşembe gününün 1 inci sırasında programa 
alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, okunmuş bulunan önerge üzerinde söz isteyen?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Aleyhinde söz istiyorum efendim!. 
BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Ülkü Güney. 
Buyurun Sayın Güney. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinizin bildiği gi

bi, bütçe görüşmeleri, Danışma Kurulunun bir kararıyla programlanıyor ve bu görüşmeler, bu 
program çerçevesinde burada yapılıyor. 

Danışma Kurulunun 24.11.1992 günkü toplantısında aldığı karar ve yapmış olduğu prog
ram hepinizin malumu. Gayet tabiî, çok önemli bazı olaylarda veyahut da bu programda de
ğiştirilmesi icap eden çok önemli bazı yerlerde, çök nadir de olsa, bazı bütçelerde değişme 
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yapılabiliyor; ama, genel teamül, yapılan bu programın hiçbir zaman değiştirilmemesidir; çünkü, 
partiler ve partilerin sözcüleri, bu programa göre hazırlanıyor ve burada, gelip, partilerin ken
dilerine ait olan fikirlerini ifade ediyorlar. Ancak, görüyoruz ki, bu program, bundan evvelki 
Meclis çalışmalarımızda da olduğu gibi, her hafta Meclis çalışmalarını uzatıp kısalttığımız ve 
hiçbir zaman da sonuç alamadığımız o örneklere benzer bir şekilde, bu sene altüst edilmiştir. 

tik önce İçişleri Bakanlığı bütçesinin yeri değiştirildi, daha sonra Millî Savunma Bakanlı
ğı bütçesinin yeri değiştirildi, Enerji Bakanlığı bütçesinin yeri değiştirildi ve Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı bütçesinin yeri değiştirildi. Bu yetmemiş gibi, "Ayın 19'unda Meclisi tatil edelim ve 
ayın 19 unda görüşeceğimiz bütçeleri de diğer bütçelere ekleyerek görüşelim" deniliyor. 

Şimdi, sizin insafınıza bir şeyi sunmak istiyorum : Hepinizin bildiği gibi, Millî Eğitim Ba
kanlığı, bütçesi, son derece önemli ve aynı zamanda çok uzun bir bütçedir. O gün, bütün üni
versite bütçeleri ayrı ayrı görüşülüyor. Düşünebiliyor musunuz, Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinin görüşüldüğü gün, ayrı bir bütçeyi de, zorlamayla, biz buraya ekliyoruz. 

Arkadaşlar, bu şekilde, bu bütçe müzakerelerini sağlıklı yürütebileceğimiz kanaatinde de
ğilim. Hepinizin gördüğü gibi, bütçe müzakerelerinde, arkadaşlarımızın buraya gelme miktar
ları ve katılımları son derece azdır. 

Eğer, siz bu şekilde zorlamalar yaparsanız, biz de elimizden geldiği kadar bu bütçeleri 
engelleriz, tşte, dün gece burada bir örnek yaşandı: Sayın Başkanın da yüksek müsaadeleriy
le, istenmeyen bir bütçeyi gecenin saat 12.00'sinde zorla kabul ettirebildiniz. Bu şartlar altında 
sizin bunu değiştirmenizin anlamını bir türlü çıkaramıyorum. Zaten bütçelerin oylama zama
nında geliyorsunuz. Burada katılım son derece az... 

BAHATTtN ALÂGÖZ (Gaziantep) — Zorla nasıl oluyor?.. Meclisin oyuyla geçti. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Lütfen dinleyin efendim. 
BAHATTtN ALAGÖZ (Gaziantep) — Zorla nasıl oluyor, zorla?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Şimdi söyleyeceğim. 
Ayın 19 unda görüşmesi yapılacak bu bütçenin oylama saatinde gelebilirsiniz; ama, siz

den rica ediyorum, bu bütçenin kronolojisini lütfen bozmayın. Bunu getirmekle, bu bütçeleri 
başka yerlere eklemekle, süratle geçirmekle bir şey elde edemezsiniz... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Allah'ın emri mi bu, babam?! 
ÜLKÜ GÜNEY (Devamla) — Biz, ısrarla bunun karşısına çıkacağız. Sizden ve özellikle 

grup yöneticisi arkadaşlarımdan, bu kararlarını bir daha gözden geçirmelerini rica ediyor; Yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN ^r Teşekkür ederim Sayın Güney. 
Önerge üzerinde başka söz isteyen sayın üye var mı efendim? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan; aleyhte söz istiyorum. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Lehinde Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Aleyhinde, Refah Partisi Grubu Başkanvekili Sayın Oğuzhan Asiltürk. 
Buyurun Sayın Asiltürk. 
OĞUZHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bütçe gö

rüşmeleri, değerli arkadaşlarımın da yakından takip ettiği gibi, çok ağır çalışmayı gerektiren 
görüşmeler. Sabah saat 10.00'da başlıyoruz, birçok bütçelerde gece saat 12.00'ye kadar bu ça
lışmalara devam ediyoruz. 
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Bu yoğun çalışma temposu içerisinde ancak 15 güne sığdırılan bu bütçe çalışmalarının 
bir gününü, gerekçesi de hiçbir şekilde belirtilmeyen bir tarzda tatil etmenin, evvela, mantıklı 
görülmediğini ifade etmek istiyorum. Zaten gece yarısına kadar burada bütün arkadaşlarımı
zın ne kadar sıkıntıyla çalıştıklarını bildiğim için bir kere daha tekrar ediyorum : Bir günü tatil 
edeceğiz, ondan sonraki günlerde daha çok sıkışarak, gece yarılarını da geçecek şekilde bu bütçe 
görüşmelerini yürüteceğiz. Bunun mantıklı bir izahı yoktur. 

Arkadaşlarımız, burada, hakikaten gerekli olan, hakikaten uymamız gereken bir durum 
olduğunu ifade etselerdi eğer, elbette onu da değerlendirmek gerekirdi. Ancak, şu anda, "cu
martesi günü bütçe görüşmeleri tamamen yapılmasın" demek, -hiç darılıp gücenmeyin- bu büt
çeyi bir nevî engellemek, bizleri bir gün bütçe üzerinde konuşturmamak demektir. 

Bütçenin konuşulmasını birkaç saat geciktirmeyi bile, bu Meclis, İçtüzük imkânları var
ken yapmadı. Biz, dün eğer 15 kişiyle yoklama isteseydik, dünkü bütçe geçmezdi; çünkü, sayı
nızın 135'in altında olduğunu ben tespit ettim. Bunu yapmadık; neden yapmadık? Amaç, en
gelleme değildir, onun için... Karşısında bir görüş ortaya koyarsınız, fikrinizi söylersiniz, büt
çenin aleyhinde olduğunuzu da gösterirsiniz; ama engelleme yapmazsınız. Dün bunu yapma
dık. Biz bunu yapardık; burada 15 kişimiz vardı, sizin 135 kişiniz yoktu; ama, engelleme ola
cağı için bunu yapmadık. Siz ertesi gün bunu geçirebilirdiniz. Ne olacaktı kayıp? Kayıp, o büt
çenin, bir gün evvel değil, bir gün sonra geçmesi olacaktı. 

Siz, bu birkaç saatlik gecikmeyi bırakın, bir büün günü bütçe görüşmelerine kapatıyorsunuz. 

Bu doğru değil; bunu tasvip etmiyoruz. Değerli arkadaşlarımızın şahsî işleri olabilir. Za
ten herkes de biliyor ki, bütün görüşmelerde, çok az sayıda arkadaşımız var burada. Buna rağ
men bir engelleme yapılmıyor; bunu görüyorsunuz. Şurada 15 kişiyle, 30 kişiyle bütçeler görü
şülüyor; hiçbir engelleme yapılmıyor; yapılamaz mı? Elbette yapılır. İçtüzük buna imkân ver
miyor mu? Veriyor. 

Şimdi, biz bunu muhalefet olarak yapmazken, siz, İktidar olarak, İçtüzüğün bazı madde
lerine dayanarak, bir günlük arayı, hiç alışılmadık bir şekilde teklif ediyorsunuz. Değerli arka
daşlarımdan rica ediyorum, bunu geri alsınlar. Burada bu iş ahenkle yürütülüyor ve böyle gi
deceğini de hepimiz biliyoruz. Ancak, eğer siz bunu yaparsanız şu netice doğuyor : Demek 
ki, İçtüzük imkânlarını kullanarak, canımızın istemediği bir anda, bu bütçe görüşmelerini, hatta 
bir gün bile tatil edebiliriz. Bu yolu siz açıyorsunuz. Ben, bunun yanlış olduğunu söylüyorum 
ve değerli arkadaşlarımdan bir kere daha rica ediyorum.. Bu bütçe ahenkle geçer; hiçbir engel
leme yapılmadı, yapılmıyor da; dünkü misal bunu gösteriyor -ben, sizin sayınızı gayet iyi 
biliyorum- bir engelleme yapılmıyor, dün de yapılmadı, önemli bir bütçede, aleyhte oy verdiği
miz halde, engelleme yapmadığımıza göre, bundan sonraki bütçelerin görüşülmesinde de bu 
ahengi muhafaza edelim. 

Arkadaşlarımdan, bu önergeyi geri almalarını rica ediyorum. Eğer almazlarsa, bir yol açı
yorlar; bu da, hoşumuza gitmediği zaman erteleyebilme yoludur. Nasıl olacak?.. Bir bütçede 
karar yetersayısı istenecek bir, bir bütçede yoklama istenecek; böylece, ertesi günlere kalacak; 
bu yapılanın benzeri yapılmış olacak. Bu ise, bana göre, doğru bir şey değil. 

Böyle olunca, Danışma Kuruluna, bir araya gelerek partiler arasında ahengi sağlayıp, Mec
lisin mevcut gündemini değiştirecek bir yeni düzenleme yapma hakkı verilmiş. 

Danışma kurulu, dün, değerli arkadaşlarımızın talebiyle toplantıya çağrıldı. Biz, bu top
lantının gerekçesini, bütçe görüşmelerini, bir nevi, bir gün tatil etmek suretiyle engellemek 
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saydığımız için, bunu, toplantıya iştirak etmeyişimizin nedeni olarak bildirdik. 
Yalnız, İçtüzük bir imkân veriyor. Düşününüz, bir parti tek başına iktidar olmuş... Diye

lim ki, siz iki ortak olmayın da -canla başka sizin bu talebinizi yerine getiriyor SHP'Ii arkadaş
larım; ama -tek başınıza SHP veya DYP olarak iktidar olun ve Danışma Kurulunu toplantıya 
çağırın. 5 gruptan oluşuyor Danışma Kurulu; 4 grup, bunun yanlış olduğunu söylüyor, rica 
ediyor, "gelin, yapmayalım" diyor. 

Bunu bir tek grup yürütmek isterse, o zaman, bu Mecliste ahengi nasıl sağlayacağız? 
Danışma Kurulunun bu konudaki düzenlemesinin yanlış olduğunu, Danışma Kurulunda 

da, İçtüzükle ilgili komisyon toplantılarında da ifade ettim. Bir tek grup, Danışma Kurulu top
lanmasa dahi, buraya teklif getirir de, bunu oy çokluğuyla yürütmeye çalışırsa, işte o zaman 
ahenksizlik olur, başka türlü sıkıntılar ve başka türlü davranışlar olur. 

Değerli arkadaşlarımdan, bu tekliflerini geri almalarını bir kere daha istiyor, bu bütçe mü
zakerelerini ahenkle yürütmemize yardımcı olmalarını rica ediyor; değerli arkadaşlarıma say
gılar sunuyorum. (RP, ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
önergenin lehinde, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Sayın Turhan Tayan. 
Buyurun Sayın Tayan. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

> • • • ^ 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Doğru Yol Partisi Grubu ola
rak, Danışma Kurulundan, 19 Aralık 1992 Cumartesi günü yapılacak bütçe müzakerelerinin 
bir başka güne aktarılması hususunda istekte bulunduk. Bu istek, çoğu meşru ve haklı bir se
bebe dayanıyordu. , 

Üzülerek söyleyeyim ki, bu Danışma Kurulu toplantısına, Refah Partisi, Anavatan Partisi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri katılmadılar. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Niye yalan söylüyor? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Diyebilirim ki, il defa, Danışma Kurulu toplantısına ka

tılmamak suretiyle, bir engellemeye başvurdular. 
Az önce, Sayın Asiltürk, "Biz niçin toplantıya katılmadığımızı bildirdik" dediler. Meclis 

Başkanımız Sayın Cindoruk'un başkanlığında toplandığımızda, bize, resmen, "şu sebepten 
katılmıyorlar" denmedi. Gayri resmî aldığımız haberlerden, "Biz -özellikle Sayın Asiltürk- top
lantıya katılmayız, ekseriyet olmaz, Danışma Kurulu toplanamaz; toplanamadığı için de, Ge
nel Kurula, karar almak üzere bir konu intikal ettiremez" tezi ve görüşüyle toplantıya katılma
dıklarını öğrendik. 

Sayın Asiltürk bir bakıma haklıydı; İçtüzükte, 1978 senesine kadar, Danışma Kurulu top
lantılarına katılmamak, iştirak etmemek suretiyle bir engelleme yolu açık idi. Ancak, 1978'de, 
bir İçtüzük değişikliğiyle, 19 uncu maddede, "Danışma Kurulu toplanamasa bile, isteğin Ge
nel Kurula indirileceği ve bunun Genel Kurulda karara bağlanacağı" hükme bağlanmıştır. Dün 
üzerinde durduğu iddianın yanlış olduğunu, eksik olduğunu Sayın Asiltürk anlamış olmalı ki, 
bugün karşımıza başka gerekçelerle geldi. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu İçtüzükte yazılı Sayın Tayan; bilinmeyen bir 
şey değil ki, İçtüzükte yazılı. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Sizin elinizdeki İçtüzük çok eski bir baskı olduğu için, 
dün bu iddiayı pekâlâ ifade ettiniz. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Hayır, siz söylediniz; yazılı... 
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TURHAN TAYAN (Devamla) — Hatta, CHP Grup Başkanvekili de, bu iddiayı, bir süre 
kabullendi, benimsedi. 

OÖUZHAN ASÎLTÜRK (Malatya) — Ben onu, centilmenlik anlaşması olarak söyledim. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Danışma Kurulu, gerçekten gruplar 

arasındaki uygar münasebetleri tanzim eden, Meclis çalışmalarında sürat sağlayan, uzlaşmayı 
sağlayan çok uygar bir müessese. Bu müessesenin en iyi şekilde kullanılması, her zaman tarafı
mızdan izlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çatısı altındayız; demokratikleş
me diye bir olayın peşine takılmışız; bu Meclisin, bu Yüce Meclisin değerli oylarıyla, kapatıl
mış siyasî partilerin açılması hususunda kanun çıkarmışız; tarihin yanlışlıklarını düzeltmek, 
yaraları sarmak için işe koyulmuşuz, yasalar çıkarmışız. 

Biz, bu yasaları, başımıza dert olsun diye çıkarmadık; biz, bu yasaları, demokrasiye olan 
inancımızdan dolayı çıkardık. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Cumartesi günü, Türkiye'ye, Türk demokrasisine imzasını atmış, çok güzel hizmetler yapmış 
Adalet Partisinin 10 uncu Büyük Kongresi yapılacaktır. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar; SHP sıralarından alkışlar) / 

Bu kongre, tıpkı Cumhuriyet Halk Partisi Kongresi gibi, tarihî bir kongredir. 
Bu kongrelerin özellikleri vardır; Türkiye'de böylesine anlamlı kongreler bugüne kadar ya

pılmadı, bundan sonra da yapılsın istemiyoruz, temenni etmiyoruz arkadaşlar. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Adalet Partisi Kongresinde, Doğru Yol Partisi milletvekillerinin yarıdan fazlası delegedir, 
değerli arkadaşlarım; hatta ve hatta, Anavatan Partisi Grubundan 6 arkadaşımızda delegedir. 
Şimdi, Adalet Partisi Kongresine katılma arzusu içerisinde olan değerli milletvekili arkadaşla
rımızın bu demokratik katılımını önlemek, hangi demokrat kafaya ve zihniyete sığar?!. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onu baştan düşünseydiniz; kongrenin ayın 19 unda olduğu
nu biliyordunuz. 

TURHAN TAYAN (Devamla) — Bütçe programının yapılması sırasında düşünülmemiş 
"olabilir. Biz, cumartesi günü görüşülecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, Kül
tür Bakanlığı bütçelerini kaçırmıyoruz; sürelerini de kısaltmıyoruz; bilakis, sayın muhalefetin 
daha fazla hazırlanabilmesi için, gündemde ileri tarihe atıyoruz; cumartesi günü konuşacağı
mız bütçeleri, çarşamba ve perşembe günlerine aktarıyoruz. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Şahsî işlerimiz için böyle bir yola başvurmadık. Adalet Partisi Kongresi, ne Adalet Partili
lerin ne Doğru Yolcuların şahsî işidir; bu, Türk demokrasisinin işidir, sorunudur. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Yine, şunu da ifade edeyim değerli arkadaşlarım : Değerli dostum, Anavatan Partisi Grup 
Başkanvekili Ülkü Güney, "dün akşam, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesinin, Meclise, 
zorla kabul ettirildiğini" ifade ettiler. 

Bunu, bir dil sürçmesi olarak kabul ediyorum. Yüce Meclis, bugüne kadar hiçbir zaman, 
hiçbir devirde, zorla bir kanun veya bir bütçe kabul etmedi veya ettirilmedi... 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yanlış anladınız, "zorlamayla kabul edildi" dedim., 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Veya''zorlama"; fark etmez... 
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Değerli arkadaşlarım, "katılım yok..." Şu Meclisin haline bakın, şu İktidar Grubunun 
manzarasına bakın, bir de muhalefete bakınız! arkadaşlar, katılım nerede?.. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bugünün bir de yarını var. 
AHMET DÖKÜLMEZ (Kahramanmaraş) — Bugün hazırlıklı geldiniz. 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütçe müzakerelerinde her 

şey konuşulur -bizim muhterem hocamız Feyzioğtu'nun dediği gibi- biraz da bütçeden bahse-
dilir(!) Böyle gelmiştir, böyle gitmektedir; ama, nereye kadar gidecektir, hep beraber göreceğiz. 

Yine bütçe çalışmalarında, zaman zaman, muhalefetin gol atmak için(!) fırsat kolladığı 
da olmuştur; her sene, her dönem, bir iki bütçe, bazen arızaya uğramıştır. 

Bunu, biz siyasetin cilvesi kabul ediyoruz. Akşam da ufak bir cilve olmuştur; ama, Al
lah'a şükür, arkadaşlarımızın büyük bir katılımıyla, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesini 
hep beraber Genel Kuruldan geçirdik. 

Şimdi, değerli arkadaşlarımın "engelleriz" tarzındaki görüşlerini, biraz tehevvüre bağlı
yorum; arkadaşlarımızın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin bütçelerini engelleyecek bir 
olumsuzluk içerisinde olacaklarını hiç sanmıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, kısaca şunu ifade edeyim : Biz, Refah Partisi Grubunun, bize göre 
az haklı veya çok haklı birçok taleplerini, Danışma Kurulunda bugüne kadar kabul ettik. "Sa
yın liderimiz şu saatte konuşmasın" dediler; "hayhay" dedik, anlayış gösterdik. Anavatan Partisi 
Grubu, ekim ve kasım aylarında kongre çalışmaları sebebiyle, bizim "tüm cuma ve cumartesi 
günleri Meclisi çalıştıralım" arzularımıza rağmen, "cuma ve cumartesi günleri bize dokunma
yın, bizim kongre çalışmalarımız var, biz gelmeyiz, engelleriz" dediler; biz, cuma ve cumartesi 
günlerine gündem koymadık, anlayış gösterdik. 

Adalet Partisi Büyük Kongresi gibi çok meşru bir sebepten dolayı, cumartesi gününün 
boşaltılmasını ve Çalışma Bakanlığı bütçesinin çarşamba gününe Kültür Bakanlığı bütçesinin 
de perşembe günü, gelir bütçesinin önüne konularak müzakere edilmesini rica ettik, istirham 
ettik; Danışma Kuruluna arkadaşlarımız gelmediler; şimdi müzakere ediyoruz. Böyle haklı bir 
sebebi, Yüce Meclisin takdir edeceğini umuyorum. 

Saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tayan. 
Sayın milletvekilleri, öneri üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, Doğru Yol Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gruplarınca, İç

tüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bulunan öneri üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
öneriyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1.— 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (1) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Millî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

(1) 211, 212, 223, 219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Millî Savunma Bakanlığının 1993 malî 
yılı bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

- Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan 

sayın milletvekillerini arz ediyorum : Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Yücel 
Seçkiner, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican; Doğru Yol Partisi Grubu adına Ankara Mil
letvekili Baki Tuğ, Manisa Milletvekili Tevfik Diker; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına 
Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler; Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Cevat 
Ayhan, İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez; Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin; şahıslan adına, lehinde, Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek; 
aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün, Muş Milletvekili Sırrı Sakık. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan 
Partisi Grubu adına ilk sözü, Ankara Milletvekili... 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, programda birinci olarak CHP var, 
CHP sözcüsü birinci sırada. 

BAŞKAN— Sayın Eler... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Bugünkü programa bakılırsa, sıra orada var efendim. 
BAŞKAN :— Sayın Eler, basılı programı tetkik buyurursanız göreceksiniz; grupların söz 

sıraları, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Refah Partisi, Sösyal
demokrat Halkçı Parti şeklindedir. Binaenaleyh, arz ettiğim uygulama doğrudur; zannediyo
rum dikkatinizinden kaçtı. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Efendim, iki tane basılı program olduğu için, hangisi 
geçerli onu öğrenmek istedim. 

BAŞKAN — Tabiî, iki tane basılı oldu mu, nihaî ve katî basılı olana riayet edilir; çünkü, 
yenisi basıldığından, eskisinin hükmü kalmaz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Gürhan Çelebican; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce, Grubum ye şahsım adına hepimize saygı
lar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, 1990'h senelerin.ilk yılları, ulusal ve uluslararası düzeyde hızlı ve kökten 
değişikliklere yol açan, dikkate değer olaylara ve gelişmelere sahne olmuştur. Bu olay ve geliş
meler, uluslararası arenada güç dengelerinin değişmesine yol açmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızın çok hızlı bir değişim sürecine girmiş olması, uluslarara-
rası siyasal konjonktürün büyük dalgalanmalar göstermesi, karar verme mekanizmalarını de
rinden etkilemiş, karar makamlarını ciddî sorunlarla karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır. 
Artık, optim'âl politika Üretme, konsepti, geçerliliğini yitirmiştir. Günümüzde, değişik içerikli 
senaryolara uygun alternatif politikalar üretmek zorunlu duruma gelmiştir. Böylece, uluslara
rası ortamda oluşan belirsizliğin yarattığı tahmin güçlüğünü aşma ve en doğru kararı en kısa 
sürede alabilme imkânı elde edilecektir. Bu gözlem ve tespit, özellikle ülkemiz yönünden ayrı 
bir anlam taşımaktadır. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi de, dünyadaki oluşumlar içinde Türkiye'nin kazandığı yeni ko
numu kısaca ele almak istiyorum. 

Biraz önce söz konusu ettiğim olaylar ve Kuzey Irak'ta otorite boşluğunun doğurduğu me
seleler, bir federe Kürt devletinin burada kuruluş çabaları, istikrarlı, laik ve demokratik bir-
Türkiye'nin bölgede ne derecede önem taşıdığını ortaya koymuştur. 

"Sovyet tehdidinin ortadan kalktığı ve artık Türkiye'nin askerî ya da siyasal önemini 
yitirdiği" görüşünün doğru olmadığı açıkça ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin konumu, yıllar boyunca, Amerika Birleşik Devletleri, 
NATO ve Sovyetler üçgeni içinde ele alınmıştır. Bugün dünya değişmiştir. NATO askerî kana
dı, Sovyetler Birliğinin ve Varşova Paktının dağılması ve NATO'ya yönelik potansiyel tehdidin 
de ortadan kalkmasıyla ömrünü tamamlamış bulunmaktadır; ama, gözden kaçırmamak gere
kir ki, varlığını sürdürmekte olan Kızılordu'nun silahlarının ve nükleer gücünün nasıl taksim 
olunacağı, ne şekilde kontrol edileceği, henüz tam bilinmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, oluşumunu bir askerî pakta dönüştürüp, başlangıçta NATO'nun Av
rupa kolu olarak yer alan, sonra Amerika Birleşik Devletlerini dışarıda bırakan Batı Avrupa 
Birliği, NATO'nun yerini doldurmak istemektedir. 

Dünyanın iki süper güçlü döneminde Amerika Birleşik Devletlerinden sonra en büyük or
duyu besleyen NATO üyesi olarak tam 45 yıl batı savunması için büyük sorumluluklar yükle
nen Türkiye'ye, Maastricht bahane edilerek, ortak üyelik, yani, tabiri caizse Hurd'un "Türki
ye'yi Avrupa'nın inşa sürecine dahil edeceğiz", Martinez'in, "Türkiyesiz Avrupa olmaz" gibi 
ifadeleriyle gururumuz okşana okşana, ikinci sınıf üyelik layık görülmüştür. 

Kanımca, Türkiye'nin bu statüyü reddetmeyerek, herhangi bir Avrupa organizasyonunda 
ilk defa ikinci sınıf üyelikle yer almayı kabul etmesi, Avrupa Topluluğu üyeliğimizi tehlikeye 
atmıştır. 

Değerli üyeler, Avrupa Topluluğunun, bağımsızlık kazanan orta ve doğu Avrupa devletle
rine, ekonomik açıdan Türkiye'nin çok gerisinde olmalarına rağmen, daha fazla öncelik ver
me eğilimi içinde olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. 

Bu anlayış, Karadeniz Ekonomik İşbirliği kavramını, önemli bir alternatif olarak önümü
ze getirmektedir. Ancak, bu alanda Türkiye'nin daha aktif bir tutum almasını zorunlu gör
mekteyiz. 

Öte yandan, günümüzde sermaye birikiminin en hızlı biçimde oluştuğunu ve kârlı yatırım 
yerleri arayan Uzakdoğu ülkeleriyle daha yakın ekonomik ilişkilere girme yollarının araştırıl
ması gerektiğini de gözden kaçırmamalıyız. 

* 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; önceki sözlerimde ifadeye çalıştığım üzere, ülke

mizin etrafı, bazıları henüz istikrara kavuşmamış olan, bazıları besledikleri emeller itibariyle 
Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters düşen, bazıları ise radikal dincilere ve teröristlere destek ve
ren, onları besleyen, bazıları da kendi aralarında bir çatışmayı her an çıkarabilecek gergin bir 
atmosferde yaşayan ve dolayısıyla bölgede her an huzursuzluk yaratabilecek, savaşa sebep ola
bilecek yakın ve uzak komşularla çevrili bulunmaktadır. 

Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ise, durumumuzu daha da zorlaştırmaktadır. 
Bu bölgede federe Kürt devleti kurulması teşebbüsü, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozul

mak istenmesi, ülkemizin menfaatıyla tamamen zıt olgulardır. 
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Federe devletin ilan edilmesiyle birlikte Peşmergelerin Kuzey Irak'daki PKK eşkıyasını ül
kelerinden kovma teşebbüsünü başlatmaları, üzerinde durulması gereken oportünist bir ma
nevradır ve yaratabileceği olumsuz etkiler gözden kaçırılmamalıdır. 

Sınırlarımızda sağlanacak nispî ve belki de geçici bir rahatlamanın bedeli, uzun vadeli ulusal 
çıkarlarımıza ters düşen, sözde federe, gerçekte ise Irak'ın bütünlüğünü bozan bir Kürt devleti 
olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, terörist PKK örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarını ve destek gücü
nü yok etmek maksadıyla 12 Ekim 1992'de başlatılan sınır ötesi harekât, tarafımızdan tasvip 
edilmektedir. 

Bununla beraber, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme 
yetkisinin, Anayasamızın 92 nci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait olduğuna 
dikkat buyurulmasını ve gereğinin yerine getirilmesini; ayrıca, harekât ile ulaşılan netice hak
kında ve Barzani ve Talabani ile yapılan anlaşmadan umulan faydanın ne ölçüde sağlandığı 
hususunda Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verilmesini Hükümetten beklemekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, sırası gelmişken "Çekiç Güç" diye adlandırılan "Provide Comfort" 
konusuna da değinmek istiyorum. Bilindiği gibi, Saddam'ın Kuzey Irak'ta yaşayan halka reva 
gördüğü insanlık dışı muameleyi önlemek, Türkiye'ye sığınan insanların geri dönüşlerini sağ
lamak, iaşe ve ibatelerine yardımcı olmak ve 36 ncı paralelin kuzeyinde yapılması muhtemel 
askerî harekâtlara karşı caydırıcı bir güç bulundurmak maksadıyla, Birleşmiş Milletler karar
larına istinaden, çok uluslu bir askerî birlik teşekkül ettirilmiş ve Türkiye'de konuşlandırılmış
tır. Geçen zaman içinde oluşan şartların gerektirdiği değişiklikler göz önünde tutularak, böl
gede konuşlandırılan Çekiç Güç'ün sağladığı faydaların irdelenmesinin ve sorumsuz neşriyat 
bir yana bırakılarak, durumun dikkatle değerlendirilmesinin zarurî olduğu kanaatindeyiz. 

Diğer taraftan, toprak bütünlüğünü ilke olarak kabul ettiğimiz Irak'ın kuzey bölgesinde, 
Bağdat yönetiminin, herhangi bir askerî faaliyette bulunmayacağını garanti etmesi kaydıyla ve 
bu insanî himayenin bağımsız.bir Kürt devleti oluşturması sonucunu doğurmasına engel ol
mak mülahazasıyla, sunî olarak yaratılmış olan 36 ncı paralel sınırının kaldırılması hususunun 
tartışmaya açılmasını uygun mütalaa etmekteyiz. 

Çok değerli milletvekilleri, şimdi, Kıbrıs konusuna değinmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini diplomatik yönden tanıyan tek devlet, Ukrayna içinde özerk bir cumhuriyet olan 
Tatâristan'ı saymazsak, yalnız Türkiye Cumhuriyetidir. 

Sekiz yıldan beri serbest seçimlerle parlâmento düzeninde kendi yasama, yürütme ve yar
gılama işlerini, egemen bir cumhuriyet olarak başarıyla sürdüren Türk Kıbrıs Cumhuriyetine, 
başta Batı olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler, meşru bir devlet 
olarak bakmıyorlar. Genel Sekreter Gali ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, Sayın Denk-
taş'a ağır baskı uyguluyorlar; ama, biz, yeterli derecede destek sağlamıyoruz. 

Hükümet, Amerika'nın yeni yönetiminin takınacağı tavrı önceden tahmin etmeli ve ulus
lararası platformlarda şimdiden gerekli tedbirleri almalıdır. Diğer taraftan, Kuzey Kıbrıs'ın ta
nınması için diplomatik çalışmalar yoğunlaştırılmalı ve baskılar artırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar, Türkiye'ye bölgede yeni bir 
rol kazandırmakta ve Türkiye, bu rolün yarattığı imkânları akıllıca kullanmak suretiyle, böl
gede, giderek daha önemli bir rol üstlenmek zorunda ve yolunda bulunmaktadır. 
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Yüce Meclisin "değerli üyeleri, Avrupalıların nasıl durduramadıklarını aklıma bir türlü sığ-
dıramadığım Bosna-Hersek'teki soykırımı sona erdirmek üzere, bu vahşetin sahibi Sırplarla 
aynı kökten gelen, yani Slav ve Ortodoks olan.tarih boyunca Sırplar üzerinde inkâr edilemeye
cek etkileri bilinen ve ülkemizle halen çok yönlü ve iyi ilişkileri bulunan devletlerle müşterek 
bir teşebbüse geçilmesinin tartışılmasından hâsıl olacak muhtemel neticenin irdelenmesinde yarar 
görüyoruz. 

Çok değerli üyeler, şu hususu da bilhassas tebarüz ettirmek istiyorum : SHP seçim bildir
gesinde yer alan "teknolojik bakımdan savunma gücü yükseltilerek, ordumuzun küçültülmesi 
ve asker mevcudunun azaltılması" konusu boş yere gündeme getirilmektedir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin küçültülmesi, ancak, planlanan modernizasyonu gerçekleştirmek, 
yüksek hareket kabiliyeti ve vurucu güç kazanmak ve üstün teknoloji ürünü silah, araç, gereç 
sahibi olmak ve çok kaliteli personel yetiştirmek suretiyle mümkün olabilecektir. Bu ise, ilave 
sarfiyatı, dolayısıyla daha büyük bütçeyi gerektirmektedir. -

Diğer taraftan, Türkiye'nin büyüklüğünden, kara ve deniz sınırlarının uzunluğundan, alt
yapısından, coğrafî şartlarının getirdiği zorluklardan ve çevresini saran tehlikelerden doğan so
runlar, asker mevcudumuzun belli bir sayının altına düşürülemeyeceğini açıkça göstermektedir. 

Bugün önümüze getirilen bütçe imkânları içinde, modernizasyon ile küçülerek yeniden 
yapılanmanın, tatlı bir rüyadan başka bir şey olamayacağı ayan beyan görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın bazı maddelerinin tadili gündemdeyken,tavsiye karar
larıyla Hükümetimizi daima uyaran Millî Güvenlik Kurulunun yapısının değişmesi gereği, he
men ön plana çıkmaktadır. Ileriki yıllarda muhtemelen hükümet edecek olan Anamuhalefet 
Partisi Liderinin, millî menfaatlerimizin müzakere edildiği bu kurulda aza olarak görev alması 
için, Anayasamızın 118 inci maddesinde gereken değişiklik yapılmalıdır. 

Böyle bir yasal değişiklik sırasında, ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güven
lik Komutanlığının bağlı bulunduğu İçişleri Bakanının da, Yüksek Askerî Şûraya üye olarak 
iştirakinin sağlanması için 1612 sayılı Kanunun 2 nci maddesine gerekli ekleme yapılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar, Savunma Sanayii ve bütçeyle ilgili diğer hususlara de
ğerli arkadaşım Sayın Yücel Seçkiner değinecekse de, ben, gene, kısa da olsa, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine bir göz atalım istiyorum. ' 

Bence önemli olan husus, "diğer cariler" kalemi içindeki özel savunma yatırımlarından 
3,3 trilyon lira, tüketim harcamalarından 3,7 trilyon lira azaltma yapılmasıdır. 

Bu durumda, özel savunma yatırımları ödeneği, ancak eski projelerin devam ettirilmesine 
olanak sağlamaktadır. 

Hem 2 Ekim 1992 tarihli Sabah Gazetesinde DYP'ye atfen beyan edilen "modernizasyon 
ve çağdaş, etkin bir millî savunma politikası" ile ilgili sözlerin hem de Hükümet Programın
daki benzer ifadelerin hayal mahsulü olduğu görülmekte ve netice-olarak, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin, günümüz şartları muvacehesinde, Anavatan Partisinin çok önem verdiği mo
dernizasyon ile ısrarla üzerinde durduğu sivil savunma hamlesi için asgarî şartları dahi karşıla
yamayacak kadar kifayetsiz olduğu anlaşılmaktadır. 

Demek oluyor ki, Hükümet Programında sözü edilen "savunma sanayiinin yüksek tek
noloji düzeyine çıkarılması" şeklindeki ifade tamamen lâfü güzaftan ibarettir. 

Şunu da vurgulamakta yarar görüyorum ki: Özel savunma yatırımlarına ait kur farkları, 
kısacası, dövizli ödemelere ait tüm kur,farkları, nakit programını yapan Hazine tarafından 
karşılanmalı ve Millî Savunma Bakanlığı bütçe dengesi asla bozulmamalıdır. 
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Ayrıca, Anavatan iktidarı zamanında başlanan ve tamamlandığı zaman güvenilir ve kali
teli bir haberleşme sağlayacak olan TAFtCS Projesi bir an önce hayata geçirilmelidir. 

190 milyar liralık 1992 yılı ödeneğinin PTT tarafından harcanamayışmı hayretle karşıladı
ğımız bu proje için, yeni bütçeden ayrılan 345 milyar liranın, projenin gerçekleşmesi yolunda 
ilk adım olmasını ümit etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Gü
venlik Komutanhğıyla ilgili birkaç hususu dile getirerek bitirmek istiyorum. 

öncelikle, 2 Ekim 1992 tarihli Sabah Gazetesine "asayişin sağlanması için devletin tüm 
gücü kullanılacaktır" diye beyanda bulunduğunu, DYP'ye hatırlatmak istiyorum. 

Sonra da, şunu üzülerek belirtiyorum ki, Jandarma teşkilatının araç ve gereç sorunu var 
iken ve bu hususta teknolojinin çok gerisinde bulunurken, jandarmamızı daha güçlü kılmak 
için, ileri teknolojinin imkânlarıyla daha çok donatmamız, kaçınılmaz bir zaruret iken, güven
lik sistemi için ayrılan 443 milyar ödenek 197 milyara indirilmiş, 6 helikopter için konan 576 
milyar ödenek tamamen çıkarılmıştır. . 

Yeni kaynaklar aranmalı, mutlaka bulunmalı ve tüm ihtiyaç karşılanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Suriye, Irak ve tran hududunda 850 kilometrelik bir kesimin, 3497 
sayılı Kanuna rağmen jandarma sorumluluğundan şimdiye kadar alınmaması, yapılmış olan 
büyük bir yanlıştır. -

Sayın milletvekilleri, milletimiz, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, devletimizin ve mil
letimizin bölünmez bütünlüğünün korunması, terörizm denilen vahşetin bir an önce tamamen 
yok edilmesi için gerekecek her nevi tedbire, finansmanına, maddî ve manevî fedakârlığa te
vekkülle katlanacaktır; buna gönülden inanıyorum. 

Artık.toplum olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, ülkede güvenlik sağlanmadan 
ekonomik ve sosyal kalkınmanın gerçekleşemeyeceğine inanmalıyız. Bugün, güvenlik için ya
pılan yatırım harcamalarını, geleceğin üretimine bir katkı olarak kabul etmeliyiz. 

Değerli milletvekilleri, terörizm ve bölücülükle mücadelede, diplomatik ortam ve destek 
yaratmak ve haklılığımızı savunmak üzere Dışişlerinde özel ünite kurulması; koruculuk siste
minin, adi zabıta vakalarına ve köyü savunmaya yönelik köy polisi teşkilatına dönüştürülmesi; 
şehir içlerinde özel polis timleri, şehir dışlarında profesyonel kır polisi teşkil etmek suretiyle 
teröristler ve eşkıya ile mücadele edilmesi, geçen yıl da önemle belirttiğim gibi, güneydoğu prob
leminin bir yönüne çözüm getirecektir. 

22 Eylül tarihli Milliyet Gazetesinde yer alan "Bölge valiliği ile olağanüstü hal yönetimi
nin ve koruculuk sisteminin kaldırılması, bölgesel istihdam projesi ve kalkınma planları 
uygulanması" ile ilgili SHP vaatleri gerçekleşmemiş ve en iyi yolun ANAP'ın tercihleri oldu
ğu, gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. 

ANAP İktidarı döneminde gerçekleştirilen, sıkıyönetimin kaldırılarak "olağanüstü hal" 
adı altında sivil yönetimin getirilmesi, GAP-TV yayınları, Pişmanlık Yasası gibi mutlak yararı 
tespit edilen hususlar, günün icaplarına göre hızla geliştirilmelidir. 

Terörizmin önlenmesinin uzun zaman alacağı bilinmekle beraber, kısa zaman içinde tesir
li netice almak için, sosyal, ekonomik ve idarî tedbirlerin yanı sıra, bölgeye mahsus bir istihba
rat teşkilatı, özel tahsisat ve sarf yetkisiyle mücehhez olarak kurulmalı; çok hızlı, gizli ve doğ
ru işleyen bir haberleşme sağlanmalı ve TAFtCS Projesi hemen hızlandırılmalı, olaylara anın
da müdahale imkânı verecek hızda, araç, gereç ve ulaşım mutlaka sağlanmalıdır. 
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Sayın milletvekilleri, kıyılarımızın her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ve kanunsuz geçişlere 
karşı korunması, kara sınırlarımızı çok sıkı kontrole alma çalışmalarıyla bağlantılı olarak şim
di daha fazla önem kazanmaktadır. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, halen emrinde bulunan bine yakın personelle ve 20'si eski, 
52 bot ye 3 helikopterle, kendisinden beklenen hizmetin ifasında elbette büyük güçlüklere ma
ruz kalacaktır. 

Tesirli bir hizmet için, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Millî Savunma Bakanlığından ayrıla
rak İçişleri Bakanlığına bağlanmalı; Deniz Harp Okulu ve Akademisinde özel kontenjana sa
hip bulunmalı; gerekli sayıda amiral kadrosuna sahip güvenlik kuruluşu haline getirilmeli ve 
yeterli miktarda ve evsafta bot, uçak, helikopter ve kara aracıyla teçhiz edilmeli ve personeli, 
askerliğin yanı sıra diğer görevleri için de özel eğitime tabi tutulmalıdır. 

Komutanlığın görevlerinden beklenen faydanın sağlanması ve neticenin alınması için, de
niz ceza ve idare mahkemeleri kurulmasının lüzumunu ayrıca ilave etmek istiyorum. 

Çok değerli üyeler, ekonomik, sosyal ve kültürel mücadelenin, barışı temin yolunda, si
lahlı kavga kadar tesirli olduğu, asla hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Devletimiz, yurt dışından ve yurt içinden kaynaklanan insan göçünü, Türkiye'nin kalkın
mış her kesimindeki nispette ve Ölçüde, dengeli bir şekilde, GAP gibi büyük insan gücü gerek
tirecek bölgelere yöneltmek, toprak ve iş sahibi yapmak için bir iskân politikası geliştirmeli 
ve çeşitli yörelerden gelen vatandaşlarımızın, bu surette, birlikte, kardeşçe yaşamalarını sağla
malıdır. ^ 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen yılki konuşmamda, Anavatan Partisinin çok değer 
verdiği fedakâr Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına cevap veremeyen Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesinin, gelecek yıl yeterli büyüklükte hazırlanmasını temenni etmiştim. Maalesef bu yıl 
da tatmin edici seviyeye getirilemeyen bu bütçenin, vatanımıza, milletimize ve Silahlı Kuvvetle
rimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebican. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ankara Milletvekili Sayın Yücel Seçkıner'e söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Seçkiner. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜCEL SEÇKİNER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; 1993 yılı Millî Savunma bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına 
yapacağım konuşmaya başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor; vatanımız için 
canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve esenlikle, ailele
rine sabır ve metanet diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izninizle, konuşmamın başında, 1993 yılı Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin rakamlarına kısa bir göz atmak istiyorum. 

1993 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçe teklifi, 47 trilyon 398 milyar 700 milyon olarak 
Maliye ve Gümrük Bakanlığına teklif edilmiştir. Bu teklife karşı, Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinden 7 trilyon 138 milyar 600 milyon Türk Lirası kesinte yapılarak, 1993 yılı Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesi 41 trilyon 398 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak huzurunuza getiril
miş bulunmaktadır. 

1993 yılı bütçesinin yüzde 97,83'ü olan 40 trilyon 500 milyar cari harcamalarından, binde 
3'ü olan 14 milyar yatırım harcamalarından ve yüzde 12,4 olan 884 milyar transfer harcamala-
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rından oluşmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı 1993 yılı bütçesinin genel bütçe içindeki payı 
yüzde 10,5; hedeflenen gayri safî millî hâsıla içindeki payı da yüzde 3,4 düzeyindedir. Bu, 1992 
yılında yüzde 1.1,5'ti. 

41 trilyon 398 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak huzurunuza getirilen bütçeyle, 1993 
yılı içinde duyduğumu? savunma ihtiyacını karşılamamız ve 1994 yılı için ihtiyaç duyulacak 
yapıyı muhafaza etmemiz mümkün olmayacaktır. Sebebi ise, 1993 malî yılı bütçesinde carî har
camalara ayrılan 41 trilyon 398 milyar 400 milyon Türk Lirasından, doğrudan savunma gücü
nü artırma amacıyla planlanan savunma alım ve giderlerine ilişkin ödenekler 8 trilyon 871 mil
yar 332 milyon olup, Millî Savunma bütçesinin yüzde 21,43'ünü teşkil etmektedir. Bu miktarın 
genel bütçe içindeki oranı yüzde 2 civarındadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünya genelinde meydana gelen değişiklikler.takip edi
lemeyecek bir hıza ulaşmıştır. Siyasî veya ekonomik gibi görülen birçok faaliyet ve yapı deği
şiklikleri, neticede askerî olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bugün, tehdit odakları yok olmamış; büyük güçler dağılırken, Almanya gibi bir süper güç, 
hem toprak büyüklüğü hem nüfus ve hem de nüfuz alanını genişletme gayretleriyle karşımıza 
çıkmıştır. 

Varşova Paktının dağılmasıyla; NATO'nun yapısında değişikliğe ve karşılıklı silah indiri
mine gidilmiştir. 

Bu gelişmeler, tehdit odaklarının ortadan kalktığı, dünyanın sulh ve sükûna gittiği şeklin
de propaganda edilmiştir. . 

Süper güçlerin süratle silahlandığı 1950-1985 yılları arasında olduğu gibi, barış çağrıları, 
ordulara muhalefet, nasıl propaganda edilmişse, bugün de kendileri için kalktığına inandıkları 
tehdidin tüm dünya için kalktığı propagandası yapılmakta ve bizlerin inanması beklenmekte
dir. İşte,, bütün bunlara rağmen Yugoslavya'nın durumu ortadadır. 

Ayrıca, NATO tavır değişikliğiyle meşgulken,,Batı Avrupa Birliği, Avrupa devletlerince 
gerçekleştirilmiştir. 

Acaba, BAB'ı kurma lüzumunu hisseden ülkeler, jeopolitik ve jeostratejik konum itiba
riyle, Türkiye'den daha mı fazla tehdit altındadırlar? Niçin, güç birliğine gitme lüzumu ve yeni 
bir askerî güç oluşturma ihtiyacı duymuşlardır? Bunların mutlak surette cevaplandırılması ge
rekmektedir. 

Silah indirimi uygulayan NATO ve eski Varşova Paktı ülkeleri, bu indirimle, savunmaları
nı zafiyete mi itmektedirler ya da eski teknoloji ürünü ve vuruş gücü düşük silahları mı terk 
etmektedirler? 

Bu çerçevede, savunmamıza ayrılan bu bütçeyi, Hükümet, NATO üyeliğimizin devam et
tiği ve BAB'a ikinci sınıf üyelikle kabul edildiğimiz şeklindeki bir gerekçeye mi dayandırmak 
istemektedir? - , • 

Savunma ihtiyacı, mevcut ve görünür gerçeklere göre belirlenir, işte, çevremizin durumu : 
Türkiye, Osmanlı döneminde olduğu gibi, günümüzde de, üzerinde ve yakın çevresinde 

dünya güç dengesini etkileyecek düzeyde, sürekli ve çok yönlü çıkar ve çatışmalara sahne olan 
hassas birkonuma sahip bulunmaktadır. Sınır komşumuz yakın ülkeler ve hatta kıta ülkeleri 
dahi, Türkiye'nin konumundan, ya istifade ya da istismar etmek istemektedirler. Avrupa, As
ya ve Afrika Kıtalarının düğüm noktasında bulunması; doğu-batı, kuzey-güney aslî mihverleri 
üzerinde köprü görevi görmesi; Avrupa ve Asya'dan Ortadoğu'ya, Basra Körfezine, Afrika'ya, 
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Orta Avrupa'ya, tç Asya'nın stratejik noktalarına atlama noktası olabilecek konuma sahip ol
ması gibi nedenlerle, Türkiye, çok büyük öneme sahiptir. 

Yugoslavya'da meydana gelen çözülme, Sovyetler Birliğinin siyasî yapısındaki dağılma ve 
. Körfez Savaşı sonunda Irak'ta meydana gelen gelişmeler, Türkiye'nin eski önemine yeni ilave
ler yaratmıştır. 

Sayılan bu özelliklerden istifade etmek isteyen ülkelerin Türkiye üzerindeki hesapları de
ğişmemiş, Türkiye üzerinde hesap yapanların sayısı artmıştır. 

Bugünkü konumu itibariyle, Avrupa ve Afrika'ya ekonomik yollardan nüfus etmek iste
yen Uzakdoğu ülkeleriyle Asya ve Uzakdoğu'ya ulaşmak isteyen Batılı devletlerin durak nok
tası olmaya namzet en uygun ülke, Türkiye olmuştur. 

Sovyetler Birliğinin siyasî yapısındaki dağılmanın oluşturduğu durumdan istifade etmeye 
çalışan dünya devletleri, bu bölgedeki hâkim nüfus olan Türk kitle ve devletlerine ulaşmada 
en emin yol olarak Türkiye'yi görmektedirler. Eğer, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki coğrafî 
ve hissî yakınlıktan yararlanabilirlerse nüfuz alanlarını bu bölgelere taşıyabileceklerdir; ya da 
Türkiye, bu ülkeleri siyasî ekonomik ve kültürel olarak etkisi altına alabilirse, o zaman, Türki
ye'nin dünya konjonktüründeki konumu çok büyük farklılık kazanacaktır. 

Dış politikada Sovyetlerin bağımlılığından kurtulan Ermenilerin yakın gelecekte nasıl dav
ranacakları bilinmemektedir. Bugün buğday verdiğimiz ve elektrik vermeye hazırlandığımız Er
menilerin, tarihî huylarının(!) ne zaman depreşeceği konusunda tahmin yapılamamaktadır. 

Irak'ta oluşan şartlar ortadadır. 36 ncı paralelin kuzeyinde oluşan otorite boşluğundan 
istifade edenlerin ülkemizde neleri istismar edecekleri az çok tahmin edilmektedir. Irak'ın gü
neyindeki Şiîler üzerinde süper güçlerin ve İran'ın oyunları ortadadır. 

Irak topraklarında meydana gelecek siyasî birlik ve değişikliklerin ve bu değişikliğe karşı 
şimdi sessiz duran Arap dünyasının müdahalesinin nelere sebep olabileceği ve bunun savun
mamız üzerindeki etkileri ayrıca değerlendirilmelidir. 

Suriye, bağımsızlık kazandığı 1946 yılından bu yana, başta Hatay olmak üzere, doğu To-
roslara kadar uzanan topraklarımız üzerinde hak iddia etmektedir. 

Hafız Esad yönetiminin yetiştirip Türkiye'ye ihraç ettiği terörün sebep olduğu yıkım, bu 
ülkenin sürekli istismar ettiği konular bulabilmesi ve Türkiye ile sürekli uğraşıyor olması, niye
tini açıkça ortaya koymaktadır. 

Güneyimizde, yavru vatan Kıbrıs üzerinde -başta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ol
mak üzere- etkili tüm mihrakların oyunları, daha uzun süre Türkiye'yi meşgul edecek du
rumdadır. 

Yunanistan'ın megalo ideası hepimizin malumlarıdır. 1830 yılından bu yana, yayılmacı 
politikasını sürdürmüş ve bölgede, başta adalar olmak üzere, hedeflediği çok önemli yerleri 
ele geçirmiştir. 

Bu ülkenin, başta İstanbul ve Trakya olmak üzere, Ege bölgesi ve Karadeniz'in bir bölü
mü üzerinde hak iddia ettiği; Lavrion kampında barındırdığı teröristleri Türkiye'ye karşı kul
landığı; PKK'nın aleni destekçisi olduğu, lobi oluşturduğu; birçok ülke ve uluslararası kuru
luşlar nezdinde, Türkiye'yi, dış ve iç politika, ekonomi, askerî alanlarda sürekli sıkıştırmaya 
çalıştığı; kendi iç politikasını, savunmasını, eğitim hizmetlerini, Türkiye'yi cephe alacak şekil
de şekillendirdiği bilinmektedir. 

Bulgaristan'ın durumu da malumdur. Bugünkü durumu bizi aldatmamalıdır. 1989 yılın
da soydaşlarımızı, uluslararası bütün kuralları çiğneyerek sınır dışı etmesi yanında, Jivkov 
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döneminin yetiştirdiği nesil, sadece maske değiştirmiştir. Bugünkü zor durumdan kurtuldu
ğunda, yarın ne yapacağı meçhuldür. 

PKK'nın 1978 yılından bu yana sürdürdüğü terör, iç ve dış mihrakların destekleri sonu
cunda, bugün ülkeyi ciddî şekilde meşgul eden bir önem kazanmıştır. PKK'nın Bekaa'dan ko
valandığı iddia edilmiş, Kuzey Irak'a yerleşmesi, Hükümetçe, zamanında görülememiştir. 

Kuzey Irak'ta sınır ötesi harekâta karar veren Hükümetimizi ve bu harekâtı cansiperane 
bir şekilde neticelendiren Silahlı Kuvvetlerimizi tebrik ederiz. 

Bugün PKK, Talabani ve Barzani yakınlaşması da Hükümetçe yakından izlenmelidir. 
îfade etmeye çalıştığım bunca olumsuzluklara karşı caydırıcı yegâne güç, modernize ol

muş, vurucu gücü yüksek, morali yerinde yıpratılmamış bir silahlı kuvvetlerdir. Anadolu insa
nı tehlikeyi görmekte ve tehdit odaklarını caydıracak yegâne millî güç unsurumuzun, ordumuz 
olduğunu bilmektedir. 

Ülkesi parçalanmak, sınırları ve rejimi değiştirilmek istenen bir ülkenin, kendini koruya
cak gücü yoksa, Kuveyt veya Panama olması kaçınılmazdır. Bu sorumluluk, tüm siyasî partili
lerle paylaşılması gereken vicdan ve vatan borcudur. 

Sayın Millî Eğitim Bakanımız çıkıyor, "Benim bütçem, Millî Savunma bütçesini geçti" 
diyor... 

Bunun övünülecek bir mesele olmaması lazım.-
Güçlerin, millî gücün, silahlı kuvvetlerin kuvvetli olmazsa, doğuda 1 500 tane okul nasıl 

açık olur? 
Millî Eğitim Bakanımız her yerde bunu söylüyor; "Benim bütçem, Millî Savunma Bütçe

sini geçti" diyor! -v 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; NATO kararlılık 1992 Tatbikatı sırasında milletimizi 
derinden üzen ve yasa boğan Saratoga Muavenet olayında 5 denizcimizin şehit olduğu, 18 de
nizcimizin de yaralandığı ve muhribimizin kullanılmaz hale geldiği bilinmektedir. 

Basına ve yüce milletimize ulaşan bilgiler, hadisenin normal bir tatbikatta olacak, sıradan 
kaza gibi görünmediği, Türk muhribinle alay edercesine, özellikle tertiplenmiş bir hareket gö
rüntüsü verdiği şeklinde yoğunlaşmıştır. 

Silahlı Kuvvetlerimizin açıklamaları, milletçe duyduğumuz üzüntü ve infial karşısında NATO 
ve Amerika Birleşik devletleri yetkililerinin, olayın en ince ayrıntısına kadar araştırılacağı ve 
kısa zamanda suçluların belirleneceği yolundaki beyanları, aziz milletimizi biraz olsun ferah
latmıştı. . / - • ' . 

Olayı kaza gibi görüp, aşırı yorgunluk, tatbikatla gerçeği karıştırmak, iletişim noksanlığı, 
sinirsel bunalım, hata ve geri zekâlılık gibi sebeplere dayandırılan görüşü paylaşmıyoruz. 

Olayın, tazminat karşılığı ve özürle kapatılmasına karşıyız. 
Büyük Türk Milletinin bu tazminata ihtiyacı yoktur. Bu millet, kendi yarasını kendisi sa

rar. Bu hadise, tazminat müessesesiyle kapatılmamalıdır. Olay, her şeyden önce, Türkiyemiz 
için bir haysiyet meselesidir, üzerine gidilmelidir. 

En calibi dikkat hadise de, 5 şehit, 18 yaralının bulunduğu böylesi bir olayda, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin tavrıdır. Amerika Birleşik Devletleri, bir vatandaşının burnu kanadığın-
da dünyanın altını üstüne getirirken, 5 şehidimiz, 18 yaralımız için hiçbir şey olmamış gibi piş
kin davranmakta, benim insanımı insan yerine dahi koymamaktadır; 5 kişiyi katleden perso
neli disiplin cezasıyla cezalandırmaktadır. . - '• -
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Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyecek bu hukuk uygulaması, ancak bize yapılabilmekte, 
Koalisyon Hükümeti ise kayıtsız kalmaktadır. 

Bu uygulama ve tavır, halkın tepkisine yol açmaktadır; fakat, Hükümet bunu da görme
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geleneksel dost olarak gördüğümüz ve aynı askerî pakt 
içinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri, umursamaz benzer tavrını, savunma ihtiyacımız 
konusunda da sürdürmektedir. Ülkemizi her yönüyle rahatsız eden teröre karşı en etkili silah
lardan olan zırhlı helikopter konusunda da taahhütlerini yerine getirmemektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri yeni yönetiminin kobra helikopterleri alımında, bu silahları
nın Türkiye'ye şevkini engelleyici tavır içinde olduğu basında yer almaktadır. 

Güneydoğudaki güvenlik güçlerinin heyecanla beklediği bu silahların tesliminde gecikme 
olup olmayacağı ve buna karşı Hükümetin ne gibi tedbirler aldığı Sayın Bakanımız tarafından 
Kurulumuza açıklanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; basında çıkan haberlere göre F-16 üretiminin aksadı
ğı, ortak üretim programının General Dynamics firmasının Amerika Hava Kuvvetleri Komu
tanlığı tarafından kalite incelemesine alınınca TAt'ya parça akışının geciktiği belirtilmektedir. 

Bu olay doğru mudur? Eğer doğruysa, hava savunmamızın önemli bir projesi olan F-16 
projesinin aksaması nasıl önlenecektir ve 1993 yılında gerçekleştirilmesi planlanan F-16 uçak
ları dahili entegre ve tam otomatik elektronik harp sistemine geçiş mümkün olacak mıdır? Ba
kanlık bu konuda ne gibi tedbirler üretmiştir? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan hayatı ve can azizdir. Bazı meslek mensupları, 
hayatlarını ortaya koyarak görev yaparlar; bu insanlara azamî şahsî güvenlik tedbiri sağlaya
cak imkânlar sağlanmalıdır. 

Yıllardır süren ve birçok firmanın iştirak ettiği çelik yelek alımında Sayın Bakanın göster
diği hassasiyet takdire şayandır. 

Merminin delip geçtiği çelik yelekleri vatan evlatlarına giydirmeye ve onların canlarını kan
ları pahasına üç beş kuruş kazanmaya talip olanları kınarken, bu çevrenin oyununa gelmeyen 
Sayın Bakan ve mesai arkadaşlarını kutluyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Alman Hükümeti, AKKA çerçevesinde Türkiye'ye bazı 
askerî malzeme yardımında bulunmuştur. Bu malzemelerin Türkiye'ye verilişi ve bunların kul

lanılması Almanya tarafından sürekli istismar edilmektedir. 
Almanya, Türkiye'ye lütufta bulunmamıştır. Bize verdiği, devrini tamamlamış silah ve araç

lar, eğer Almanya'da imha edilmeye kalkılsaydı, bize verilmesinden daha pahalıya mal olacak
tı. Bugün bu malzemenin kullanılma maliyeti de ortadadır. 

Bunlar yetmiyor gibi, Almanya, sürekli olarak silahları "şurada veya burada kullanılmasın" 
diye Türkiye'yi sıkıştırmakta; fakat Hükümet gerekli cevabı verememektedir. 

Bu olay durdurulmalıdır. Almanya, verdiği birkaç silah veya araçla Türkiye'nin iç işlerine 
müdahale etme imkânı bulmamalıdır ve hakkı da yoktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, sayısal olarak makul seviyeye 
düşürülmeli; ancak, bu yapılırken zafiyete sebep olunrriamalıdtr. 

Sayısal düşürme, modern harp silah ve araçlarıyla telafi edilmelidir. Bunun için.malî kay
nağa ihtiyaç bulunmaktadır. Zaten, asker sayısının fazlalığının sebebi de, modern harp silah 
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ve araçlarını ithal etmekte çektiğimiz malî sıkıntıdır. Biz, Anavatan Grubu olarak, 1993 yılı 
bütçesiyle Hükümetin millî savunmada başarılı olacağına inanmıyoruz. s 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son olarak bazı görüş ve önerilerimizi sunmak isti
yoruz : Stratejik Araştırmalar Vakfının bir an önce kurulması. 

Güneydoğudaki askerlerin aileleriyle görüşmelerini sağlayacak mobil telefon imkânları
nın sağlanması. 

Bizlere yüzlerce telefon ve mektup geliyor, "Oğlum güneydoğuda mücadele ediyor, bir tek 
sesini duyayım" deniyor. Kamplarda görüyoruz, PTT aracını getiriyor, telefon etmek isteyen
ler kamplara gelip telefon ediyor. Bu, güneydoğuya neden gitmesin? Bahsettiğim mobil telefon 
ihtiyacının karşılanması şarttır. 

Askeri personelin aylıklarını ve güneydoğudaki personele sağlanan malî ve moral imkân
ların artırılması. 

Bugün silahlı kuvvetlerde ücret yönünden o kadar büyük dengesizlikler var ki, fabrikada 
komutan olan albay 6,5 milyon lira maaş alıyor; işçisi, kalorifercisi 11 milyon lira maaş alıyor. 
Bugün, Somali'ye gidecek bir yarbayımız 5 milyon lira maaş alırken, istanbul'daki çöpçü 11 
milyon lira maaş alıyor. 

Bu dengesizliğin giderilmesi lazımdır. 

OYAK üyelerine, emekli olduklarında ek güvence sağlanması. 
Sınırlarımızın fizikî güvenliğinin artırılması için hiçbir fedakârlıktan çekinilmemesi lazımdır. 

Hudutlarımızdaki karakollarımız eskiden gözetleme karakollarıydı, sırf kaçakçıları kontrol ne
deniyle yapılmışlardı; bugün artık teröristleri karşılayan karakollar olması lazımdır. Erzincan'da 
5 bin konutu 6 ayda yapan Hükümet, sınırda bugüne kadar veya bir senede kaç karakol yaptı, 
bilmiyorum. 

Şehit olan er, astsubay ve subay çocuklarını yatılı okullarda okutulmaları ve burs veya 
kredi verilmesi. 

Çekiç Güç'ün süresinin uzatılması. Bu şartlarda, ben, Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 
süre uzatma istemini geçireceğine inanmıyorum. 

Bu konuda önce milletimizi inandırmak, sonra da milletvekillerimizi inandırmak şarttır. Hü
kümetimizin ortağı SHP'nin üyesi Sayın Mümtaz SoysaPın bir yazısı var burada, okuyorum : 
"Çekiç Güç konusunda herkes, acaba egemenliğimiz zedelendi mi veya acaba Çekiç Güç'ün 
gölgesinde bir Kürt devleti mi kurulur gibi sorularla meşgul derken, Irak'la ekonomik ilişkile
rin kesilmesi, Türkiye'ye en azından 1,5 milyar dolara patladı. Dile kolay, tam 1,5 milyar do
lar. Boru hattı gelirinin, müteahhit kazançlarının, mamul mal ve yiyecek maddesi satışlarının 
durması, zaten toplam 15 milyar lira olan dış satım hacminde onda birlik bir azalma demektir. 
Irak'la ticaret, bizim için öylesine önemli. Siz, yabancıların çıkarları için kendi kazancının on
da biri kesilen ve yine de gık demeyen bir başka ülke biliyor musunuz?! Böyle bir şey Batı'da 
herhangi bir ülkenin başına gelse, kıyametler kopmaz mı? Enayilik Türklerin alnında mı yazı
lı?" diyen bir Hükümet ortağı partinin üyesinin yazısı... Onun için, Çekiç Güç'ün süre uzatı
mının bu Meclisten geçeceğine ben inanmıyorum. Hükümet tarafından hepimizin inandırıl
ması şarttır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; millî savunma hizmetlerinde eleştirilerimiz, bu hizmet
lerin daha iyi yapılması; savunma imkânlarımızın, tehdit odaklarının daha fazla caydırma gü
cüne ulaşması içindir. Ülke savunmasını ilgilendiren konuların politika dışı olduğu inancı için
deyiz ve biz, Anavatan Grubu olarak her türlü desteğe hazırız. 
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Bu vesileyle, başta Sayın Genelkurmay Başkanı ve Sayın Millî Savunma Bakanımız olmak 
üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesini işgal eden vefakâr ve cefakâr mensuplarına, 
Savunma Sanayii Müsteşarlığına, Harita Genel Komutanlığına, OYAK kuruluşlarına, ASEL
SAN ve F-16 projesi çalışanlarına ve diğer askerî kuruluş mensuplarına teşekkür eder, Millî 
Savunma bütçemizin ülkemize hayırlı olmasını "dilerim, (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkiner. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Manisa Milletvekili Sayın Tevfik Diker; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA TEVFİK DİKER (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer

li üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi Grubum ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, erinden en büyük komutanına kadar bütün mensuplarının çok 
zor şartlar altında görev yaptığını biliyoruz. Doğru Yol Partisi Grubu olarak, onların huzur 
ve güven içerisinde görev yapmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağımız bilinmelidir. Ül
kesi uğrunda bugüne kadar karada, havada, denizde, her yerde canını feda eden aziz şehitleri
mizi şükranla ve rahmetle anıyor, geride kalan dul ve yetimlerine ve gazilere saygılarımızı ile
tiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özgürlükçü, katılımcı ve her anlamda tam demokra
tik rejim, Türk Milletinin vazgeçilmez, feda edilemez ve ödün verilemez yaşam tarzıdır. Devle
tin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin bölünmezliği ve toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanma
sı, hepimizin başta gelen görevlerindendir. 

Hükümetimizin bir yıllık icraatı içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlenmesi için yapı
lanlar bilinmekte; başta PKK terörü olmak üzere, her türlü terörün üzerine öncelikle gidil
mektedir. ' 

Devletin, hukuk düzeni içerisinde terörü önlemek için, kendisinden çok daha küçük bir 
tehdit unsuruna, maddî, manevî kaynaklarını tahsis etmesi zarureti dikkate şayandır. 

İç güvenlik faaliyetleriyle ilgili olarak olağanüstü hal bölgesinde, Jandarma Asayiş Ko
mutanlığını desteklemek amacıyla kara ve hava birlikleri, Başbakanlığın talepleri üzerine kul
lanılmaktadır. 

Bu destek, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden ilave harcamalar yapılmasını ve sefer stok
larındaki silah, araç ve gereçleriyle, çeşitli malzemelerin kullanılmasını gerektirmiştir. 

Buna göre, 1992 yılında olağanüstü hal bölgesindeki iç güvenlik faaliyetleri nedeniyle Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinden plan ve program dışı olarak 700 milyar Türk Lirası harcan
mıştır. 1993 malî yılı için, bir yandan, azalan sefer stoklarının tamamlanması, diğer yandan 
1993 yılında aynı bölgedeki güvenlik faaliyetleri nedeniyle, ilave olarak 1,5 trilyon Türk Lirası 
ödenek ihtiyacının olacağı hesaplanmıştır. 

Kuzey Irak topraklarında gerçekleştirilen sınır ötesi harekât, olağanüstü hal bölgesindeki 
iç güvenlik faaliyetlerinin bir uzantısı olarak değerlendirildiğinden, Millî Savunma Bakanlığı 
bütçesine getirdiği ilave yükü, 1992 yılında harcanan 700 milyar Türk Lirası içerisinde düşün- . 
mek gerekir. 

Oysa, gelişmiş ülkeler, özellikle Japon ve Alman harikasının kökeninde yatan unsur, sa
vunmadan, kalkınmaya kaynak aktarmaktır. 
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Milletin refahı için karşılanması gereken alt ve üstyapı harcamaları payını mümkün olan 
asgarî düzeyde tutmak zorundayız. Bu amaçla, silahlı kuvvetlerdeki araç, gereç, makine parb 
ve tesislerinden, kalkınmaya yönelik olarak istifade edilmelidir. 

öte yandan, silahlı kuvvetlerimizin caydırıcı ve durdurucu olabilmesi, için güçlü olması 
gerektiği fikri, herkesin hemfikir olduğu bir düşüncedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü kı
lınması için kamuoyuna ısrarla anlatılan, sayıca az, ancak teknolojik olarak üstün silahlı kuv
vetleri teşkil etmek 2Ö00'Ii yılların hedefidir. Geçtiğimiz günlerde Skorsky helikopterleriyle il
gili olarak Hükümetimizin yaptığı anlaşma, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket kabiliyetini ar
tırmıştır. 

Bu arada, F-16'Iarla ilgili kamuoyunda yanlış bilinen "uçan tabut" yakıştırmasını, mesle
ğin içinden gelen birisi olarak aydınlatmak istiyorum. 

Bu tabir, hava kuvvetlerinin elindeki F-104 uçakları içindir. Bunlar envanterden kaldırıl
maktadır. 

F-16, Türkiye'nin geleceğine ve hava savunmasına güç katacak, yüksek teknolojinin ürü
nü bir uçak tipidir. 

Büyük Türkiye'nin mevcut askeri gücü ve potansiyeli; Hükümetimizin, bölgedeki olum
suz gelişmeler ve Türkiye'nin etrafındaki her şeye rağmen barışı savunan siyaseti yanında, Bir
leşmiş Milletler, AGİK, AKKUM ve Paris Şartı gibi uluslararası hukuk arayışları, tüm dünya 
tarafından bilinmektedir. 

Bu yüce çatı altında bir kez daha Bosna-Hersek'te Müslümanlara yönelik katliamları ya
panları ve bu vahşeti seyreden çifte standartlıları, Avrupa'yı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. 

Dünyada bozulması devam eden siyasî ve askerî dengelerin sonucu oluşmaya başlayan ye- . 
ni güç odaklarının belirli aşamalardan geçmesini hepimiz ibretle izliyoruz. 

Türkiye, Türk cumhuriyetlerinin silahlı kuvvetlerinin yapılanmasında ihtiyaç duyulan, başta 
eğitim olmak üzere, gerekli bütün yardımları yapmalıdır. Türkiye'nin 21 inci yüzyıla hazırlan
dığı bugününde, sürekli tehdit değerlendirmeleri yanında, stratejik tespitler yapacak, geniş ta
banlı bir yüksek strateji ve savunma enstitüsü kurulması, sayısız yararlar getirecektir. 

Türkiye'ye yönelik tehditler, esas olarak değişmemekte; bu görünüm, değiştirilerek varlı
ğını sürdürmektedir. Taktik sahadan stratejik bütün değerlendirmelere, askerî teknolojinin en 
son ayrıntılarından, silah sistemlerinin tüm unsurlarına kadar savunmaya yönelik her konuda 
karar verenlere kadar, teklifi sunabilecek sivil uzmanların bugün Amerika Birleşik Devletlerin
de ve Avrupa'da olduğu gibi, ülkemizde de asker uzmanlarla işbirliği içerisinde kaynaşmış ol
malarının gerekli olduğuna inanıyoruz, 

Türkiye'nin etrafındaki rahatsız edici genel durum içinde, Bosna-Hersek, Makedonya, Ko-
söva ve Sancak bölgelerindeki Müslümanlara karşı yürütülen yok etme eylemleri; Kafkaslar
da; Karabağ'a, Nahcivan'a yönelik Ermeni saldırıları; Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kur
ma girişimleri; Suriye ve Irak'ın, su sorunlarını Türkiye aleyhine istismar etmeleri; Kıbrıs'ta 
kalıcı ve adil bir çözüme henüz ulaşılamamış olması dikkate alınmalıdır. 

Türkiye, üniter devlet yapısı, istikrarı ve gücüyle mütenasip, akılcı, dikkatli ve sabırlı poli-
'' tikalarla, bölgede denge unsuru olma özelliğini korumalıdır. Büyük önder Atatürk'ün, "Hat

tı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; bu satıh, bütün vatandır" emirleri, "hattı müdafaa 
yok, sathı müdafaa yok, nokta müdafaa vardır; bu nokta, bütün dünyadır" şeklinde kabul 
edilmeli; Türk Devleti, dünyanın her köşesinde, neresinde olursa olsun, aleyhine tertip olunan 
düşmanlıkların üzerine, olduğu yerde gidebilmelidir. Los Angeles'de, Balkanlarda, Şam'da, 
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Kuzey Irak'ta, Cudi Dağında, İstanbul'daki gibi, kısaca her noktada, planlanan, her tür ve 
aleyhte eylemin, kendi zemininde karşılığını bulabilmesi için, nokta müdafaa şarttır. 

Hükümetimizden, cumhuriyetin ilk yıllarından kalma kanun ve yönetmeliklerinde, bilgi 
çağının gereği ve özelliklerini kapsayacak şekilde değişiklik yapılmasını, örneğin, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin elindeki hizmet birliklerindeki sivil sektöre devir işlemleri, astsubayların, Askerî 
Ceza Kanunundaki erat statüsünden çıkarılmasını -Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuru
lu gündemindedir- askerlik sürelerinin azaltılması ve mevzuatın yeniden düzenlenmesiyle, söz
leşmeli askerliğe geçişin sağlanmasını; -Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe 
Komusyonundadır- uzman jandarmaların özel eğitime tabi tutularak, kır gücü ve özel güç ola
rak güneydoğuda devreye sokulmasını; yedek subay mevzuatının yeniden düzenlenmesini -Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemindedir- özel terör bölgesi istihbarat kurumu oluş
turulmasını (olağanüstü hal yerine, özel bir sistem aranması ve bulunması gibi) özellikle 27 
Mayıs 1960 ihtilali ürünü ve anlayışı olan, bugüne yakışmayan, hiçbir ekonomik fayda getir
meyen, subaylara ödenen hizmet eri tazminatına son verilmesini beklediğimizi bildiririz. 

Bütçenin, başta Türk Silahlı Kuvvetlerine olmak üzere, Millî Savunma Bakanlığına ve Yüce 
Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Diker. " 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Baki Tuğ; buyurun. (DYP sıra

larından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz

lerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Değerli milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin gö

rüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 
Devletin bekası, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hayatlarını ülkesine adayan 

ve güneydoğuda şehit olan kahraman evlatlarımızı anmayı bir vatan borcu kabul ediyorum, 
gazilerimizi de ayakta selamlıyor, önlerinde eğiliyorum. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kore'de destanlar yazdırmış, Türkün adını 
dünyaya duyurmuştur. 1974'ü takiben, denizaşırı bir hareketi gerçekleştirmiş, Kıbrıs'ta soykı
rımına son vermiştir ve adaya barışı getirmiştir. Yine, ild ay öncesi, güneydoğumuzu toprakla
rımızdan koparmak üzere hareket halinde olan eşkiyayı ininde vurmuş ve güneydoğuda, şu an
da az da olsa, istikrarı sağlamıştır. Biz diyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetleri, güneydoğuda bu 
işe başlamışken, bu işi bitirmeli, huzuru sağlamalıdır; sağlayacağına da inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu sözleri şunun için arz ettim : Türk Silahlı Kuvvetleri, modern 
harbin sistemlerine, modern silahların her türlü stratejisine en güç şartlarda uyum sağlayan, 
başarılması zor olayları başaran bir güçtür. 

Değerli arkadaşlarım, kuzey komşumuzun uygulamış olduğu sistem iflas etmiş, Rus İmpa
ratorluğu çökmüş, Varşova Paktı dağılmış, yeni bir boşluk doğmuştur; bu boşluktan, istikrar
sızlıklar gündeme gelmiştir. Böyle bir dönemde savunma ağırlıklı her politikanın, ilk etapta 
çelişki gibi görüleceği münakaşa edilebilir. Ancak Marksist sistemin iflası, Sovyet İmparator
luğunun çökmesi, Varşova Paktının dağılması, potansiyel tehdidin riske dönüşmüş olması, so
ğuk savaş dönemindeki dakika yahut saatlerle ifade edilen tehlike ve ikaz süresini sadece uzat
mıştır, günlerle ifade edilecek bir düzeye getirmiştir. Böylece, tehdide maruz kalan ülkelere to
parlanma imkânı sağlamıştır. 
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Bugün, gelişmelere rağmen, her şey ortadan kalkmış değildir; ortalık güllük gülistanlık 
hiç değildir; ortalığı bu şekilde değerlendiren bir ülke de mevcut değildir. 

NATO ülkeleri, tehdidin, bugün riske dönüştüğünü, düşmanlıkların barışa çevrildiğini kabul 
etmekle beraber, ortaya çıkan güç boşluğundan kaynaklanan belirsizlik ve istikrarsızlıkların 
tehlike oluşturduğunu kabul etmiş, buna göre yeni stratejiler oluşturmuştur. Bu stratejiler, çok 
uluslu sosyal, seyyal, hareketli, ateş gücü yüksek birliklerdir. 

Bu birlikler, gerektiğinde reaksiyon ve mukabele kuvvetlerini süratle takviye edecek, kuv
vetlendirecek ve kısa sürede netice alacaktır. Bu şartlarda, belirsizlik ve istikrarsızlıklarla dolu 
bir coğrafyada ateş çemberi içerisinde bulunan bizler, milletini güçlü, devletini güçlü, ordusu
nu güçlü görmek istiyoruz. Bu nedenle de, Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlü kılacak moderni
zasyon ve reorganizasyon çabalarını gönülden destekliyoruz. 

Ancak, nasıl bir modernizasyon, nasıl bir reorganizasyon?.. Bu konulardaki temennileri
mizi dile getirmek istiyorum. İfratla tefriti bağdaştırmak, muhtemel tehdit ve savunma strate
jisi arasında bağ sağlamak, silah, araç ve gereç alımında itina göstermek, silah tacirlerinin oyu
nuna gelmemek; bunları yaparken de muhtemel muharebe sahalarının topografyasını, iklim 
şartlarını, muhtemel tehdidin karakterini, savunma stratejisinin ana hedeflerini göz önünde 
tutmak... Örnek olarak, Trakya'yı dikkate aldığımız takdirde, zırh harekât kabiliyeti fazla, ateş 
gücü yüksek tanksavar, uçaksavar; Doğu Anadolu'da, süratle kuvvet kaydırımına imkân sağ
layan daha güçlü yapıda hava birlikleri; güneydoğumuzda, iklim şartları, tehdidin niteliği dik
kate alınarak, özel hareket tipi birlikler oluşturmak; modernizasyona yönelik her türlü üretim 
ve tedarikte devamlılık; kolaylıkla ikmal, öncelikle millî kaynaklardan yararlanma prensibi ön 
planda tutulmalıdır. Ayrıca, imkânlar en'elverişli şekilde kullanılmalıdır. Silahlı Kuvvetlerin, 
millî müesseselerin, dost ve müttefik ülkelerin tesislerinin kapasitesinden azamî ölçüde istifa
de edilmelidir. Atıl kapasitedeki askerî fabrikalar yerine, sivil fabrikalardan, sivil kaynaklar
dan yararlanılmalıdır. Bu şekilde, gereksiz harcamalara son verilmelidir. 

Ayrıca, modernizasyon, birliklerin teşkilat yapılarıyla uyumlu ve bağlantılı olmalıdır. El
bette ki, modernizasyonda önceliği tayin ve tespit edecek askerî eksperlerdir. Ancak, Körfez 
Savaşı ve tecrübe göstermiştir ki, hava savunması, ikaz alarm sistemleri, radar örtüsü, komuta 
kontrol ve muharebe sistemleri, en ileri teknolojinin ürünü olan, son derece komplike silahları 
kullanacak kilit personelin daha önceden yetiştirilmesine öncelik verilmelidir. Yani, meslekî 
askerlik yaygın hale getirilmelidir. Mecburî askerlik süresi, eğitim ve kültür seviyesi, refah dü
zeyiyle ilgili olarak, bağlantılı olarak, daha da kısaltılmalıdır. Böylece, klasik konsept ve tak
tiklerle yapılan modern savaşların değil, fevkalade güç iklim ve arazi şartlarının, özel nitelikli 
harekâtların gereği yapılacak; bu şekilde, caydırıcılık niteliği olan birlikler kurulmuş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, reorganizasyon konusunda da birkaç söz söylemek istiyorum. Mo
dernizasyon ve reorganizasyon, birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan süreçlerdir. Silah 
sistem ve araçlarında gelişmeler oldukça, elbette ki, organizasyonlar da değişecektir. Bu se
beple, geliştirilen stratejilerle, teknolojik gelişmelerle uyumlu olarak, silahlı kuvvetlerimizin 
esnek, hareket kabiliyeti yüksek, vurucu gücü fazla birlikler oluşturma çabalarını takdirle kar
şılıyoruz. Misal olarak, tümen ve alayların kaldırılmasını, tabur, tugay, kolordu, ordu şeklinde 
Silahlı Kuvvetlerin yeniden yapılanmasını; sürat, elastikiyet, sevk ve idarede kolaylıklar olarak 
görüyoruz. Araç, gereç ve silah sistemlerinde, özellikle komuta kontrol sistemlerinde gözlenen 
ileri teknolojinin, müteakip yıllarda çok daha sofistike gelişmelerin olabileceği yönündedir. Bu 
halin bir gereği olarak emir-komuta, hareket kabiliyeti ve elastikiyet unsurlarını daha yay-
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gın hale getirecek tedbirler düşünülmelidir, örnek olarak, kuvvet karargâhlarının kaldırılma
sı, ordu ve muadili birliklerin doğrudan Genelkurmaya bağlanması düşünülebilir. 

Diğer yandan, orduevleri, kantinler, askerî kamplar gibi moral tesislerde; hatta, hastane, 
fabrika, depo ve birtakım karargâh hizmetlerinde başlatılan personel politikasına uygun ola
rak, sivil personel istihdamı gerekli görülebilir. Böyle bir uygulamanın sonucu olarak, mükel
lefiyet altına alınan enerji dolu 20 yaş unsurunun doğrudan muharebe ve muhabere hizmetle
rinde kullanılması sağlanmış olur. Bu görüşü Türk Silahlı Kuvvetlerinin temelini oluşturan di-

~ siplin ve eşitlik ilkesinin gereği sayıyoruz. 
Değerli milletvekilleri, sözlerimin başında Marksist sistemin iflas ettiğini, Rusya'nın çök

tüğünü, Varşova Paktının dağıldığını, soğuk savaşın noktalandığını, potansiyel tehdidin riske 
dönüştüğünü söylemiştim. Elbette ki, bu yeni süreçte nükleer silahların bir savaşta kullanıl
ması zayıf bir ihtimaldir; ancak, güç dengesindeki boşluktan yararlanan belirsizlik ve istikrar
sızlık ortamında, dünyanın birçok yerinde bölgesel çatışmalar, ayaklanmalar, yıkıcı ve bölücü 
hareketler meydana gelmektedir. Değişik bir ifadeyle, etnik, dinî, iktisadî ve sosyal sebepler 
nedeniyle olaylar olmaktadır, tşte, bu olaylara karşı, belirli bir düzeyde olsa bile, özel eğitimi, 
özel teçhizatı ve özel nitelikli organizasyonu gerektiren birlikler oluşturulabilir. Bu birlikler, 
sayısal yönden az, hareketli, vurucu gücü yüksek, her an takviyesi mümkün; süratle, barış dö
neminden sefer dönemine geçecek, topyekûn savaşın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak birlikler 
olmalıdır. Değişik bir ifadeyle, ülkenin bütün maddî ve manevî imkânlarını hazır halde tutan, 
topyekûn savaşın bütün şartlarını bünyesinde toplayan bu birlikleri seferberliğe hazır halde tut
malıyız. Çünkü, sadece Silahlı Kuvvetlerin değil, bütün kurum ve kuruluşların desteklenmesi, 
normal hayatın devamlılığı, halkın korunmasını amaçlayan seferberlik, ordunun modernizas
yon ve reorganizasyonun bir uzantısı olmaktan çok, onun temel unsurlarından birisi ve en önem-
lisidir. 

Değerli arkadaşlarım, burada savunma sanayii konusunda da bir kaç söz söylemek istiyo
rum. Konuşmanın bu bölümünde, savunma sanayii ile ilgili bir kelimeyi gündeme getirmek, 
savunma sanayiimizin gereği olacaktır. Savunma sanayii teknolojisi, hızla gelişme kaydeden 
bir sektördür; teknolojik gelişmeler ise, maliyeti yükseltmektedir. Türkiye'nin, bu gelişmelerin 
dışında kalması mümkün değildir. Savunma ihtiyaçlarının profesyonel bir temel üzerinde ya
pılanması, teknolojinin takibini, kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını, sanayileşmenin 
kısa sürede gerçekleşmesini temin edecektir. Bu nedenle, savunma .sanayii teçhizat ihtiyaçları
nın karşılanmasına ayrılan kaynakların tek merkez tarafından yönlendirilmesi, büyük önem 
taşımaktadır. • 

Ülkede artık savunma sanayiinin altyapı gelişmelerinin Silahlı Kuvvetlerimizin birikmiş 
ihtiyaçlarının yerli sanayi kaynaklarından karşılanması hedef alınmıştır. Bugüne kadar -5 yıl
dan beri- toplanamayan icra komitesi, son bir yıllık süre içerisinde altı defa toplanmış ve çok 

; önemli kararlar almıştır. Verilen önemli kararlarla, projelere aktivite kazandırılmış, Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin envanterine yeni ve modern teçhizatlar girmiştir. Yapılan çalışmaların ürü
nü, genel maksat helikopterleriyle ilgili alınan kararlardır. 5 yıldır neticelendirilmemiş bu pro
je, ciddî bir çalışma sonucunda karara bağlanmış, böylelikle, helikopter üretimine yönelik ça
lışmalar gündeme gelmiştir ve bu şekilde, silahlı kuvvetlerle, ilgili diğer projelerin önü açılmış
tır. Diğer projelerden; silahlı helikopterlerin, çok namlulu topçu roketlerinin, mayın avlama 
gemilerinin, sahil güvenlik botlarının, denizde ikmal gemilerinin, tanker uçaklarının ve lojis
tik destekle ilgili projelerin hız kazanması gündeme gelmiştir. 
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Değerli milletvekilleri, değişen yeni dünya düzeninde, Türkiye, 21 inci yüzyıla, hassas tek
nolojileri kapsayan, millî nitelikli savunma sanayii tesisleriyle girmeyi amaç edinmiştir. Bunu 
gerçekleştirdiği takdirde, bu olaylar bizim gururumuz ve kıvancımız olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, savunmadan söz ederken, Kıbrıs'tan da birkaç kelimeyle bahset
mek istiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'a kendiliğinden gitmemiştir; Kıbrıs'taki soykırı
mı önelemek üzere 1974'te deniz aşırı bir harekât gerçekleştirmiştir ve Kıbrıs'ta başarı sağla
mıştır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine.bakıyoruz, bundan rahatsızdır. Acaba, Kıbrıs'
taki bu barıştan neden rahatsızdır. Bunu çözmek mümkün değildir. Kıbrıs'ta Türk ile Rum'un 
bir arada yaşaması konusunda her türlü gayreti gösteren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, 
Kıbrıs'ta değişik bir tablo sergilemekte; âdeta Rumların avukatlığını yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, olayın diğer bir yönü de, Kıbrıs konusunda Sayın«Denktaş'ı devre 
dışı bırakmak istemektedirler. Ben Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Butros Gali'ye bu
radan sesleniyorum ve diyorum ki: "Denktaş'sız Kıbrıs'ı düşünmek mümkün değildir. Denk-
taş, Kıbrıs'ta#her aileden şehit olanların sembolüdür, onların temsilcisidir, Kıbrıs'ı Denktaş'sız 
gündeme getirmek mümkün değildir." Ayrıca, yine Sayın Butros Gali'ye diyorum ki : "Siz, 
Kıbrıs'ı bir kenara bırakın, Bosna-Hersek'teki katliamları durdurmaya bakınız." İnsan hakla
rı, hukukun üstünlüğü, demokratikleşme konusu, sadece Avrupa'nın hakkı değildir, Avrupa 
ile birlikte, insan olan herkesin .hakkıdır. 

Değerli arkadaşlarım, silahlı kuvvetlerin modernize edilmesini, reorganizasyonunu tamam
layabilirsiniz, savunmasını da her türlü şartlarda güçlendirebilirsiniz; ancak, Silahlı Kuvvetleri 
çok güçlü kılacak başka bir husus daha vardır; o da, moral, disiplin, eğitim liderlik ve bakım
dır. Türk insanının millî ve manevi değerleriyle beslenen moral gücü ayakta tutmadığınız müd
detçe, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok güçlü olmasını sağlayan ikinci unsuru yerine getirmiş ola
mazsınız. 

Değerli arkadaşlarım, bugün güneydoğuda 2 bin.- 3 bin metre yükseklikte nöbet tutan Meh
metçiğe orada nöbet tutturan güç, devletinin varlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlü
ğüyle beraber, ayyıldızlı bayrağa olan sevdasıdır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada sözlerime son verirken, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
nin, öncelikle, Genelkurmay Başkanlığımıza, Millî Savunma Bakanlığımıza, Türk Silahlı Kuv
vetlerine ve büyük Türk Milletine, Türk Devletine hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) •_ *• 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Hasan Basri Eler; buyu

run. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde, Grubum adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum, öncelikle, hepinize saygılarımı sunarım. 

Bu arada, ülkemizin bütünlüğü ve ulusumuzun birliği için canlarını esirgemeden feda eden 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize, yaralılarımıza şifa dileklerimi sunarım. 

Sayın Bakanımızın şahsında, Millî Savunma Bakanlığının tüm personeline ve kederli aile
lerine başsağlığı diler, onların derin acılarını yürekten paylaşırım. 
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Her türlü koşulda, mesai mefhumu gözetmeksizin, güçlük tanımaksızın görev yapmaya 
çalışan, ülkemizin her yanındaki kahraman silahlı kuvvetlerimize, bu kutsal görevlerinde, Ata
türk ilkeleri doğrultusundaki bu kutsal hizmetlerinde, en içten başarılar ve sağlıklar dilerim. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin beklediği ve bizlerden her zaman diledi
ği, modern ve çağdaş savunma silahlarına sahip olmaktır; onlar bizden başka bir şey bekle
mez. Yalnız, tek bekledikleri ve moral buldukları tek şey, bu modern silahlara kavuşmaktır. 
Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Millî Savunma Bakanlığının ihtiyaçlarının eksiz-
siz olarak karşılanmasının, partilerüstü bir anlayışla ele alınması gerektiği inancındayız. 

Bir yandan, artan milliyetçilik akımlarının yeni uluslaşma süreçleri ve bunun getirdiği çe
kişme ve yerel çatışmaların gündeme geldiği, diğer yandan ulusal bütünlüğümüze yönelik terö
re karşı kararlı bir mücadelenin sürdürülmekte olduğu günümüzde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
ihtiyaçlarının ve olağanüstü koşullarının gerektirdiği giderlerinin karşılanmasında, ulusumu
zun hiçbir fedekârlıktan kaçınmayacağı herkes tarafından açıkça bilinmelidir. 

Ulusal savunma politikaları, iç ve dış politikalardan ayrılmaz bir bütünlük gösterir. Millî 
Savunma Bakanlığının bütçesini ilgilendiren teknik konulardan önce, dış tehdit ve iç tehdit un
surlarına değinmek ve bunların çerçevesini saptamak istiyorum. Soğuk savaşın sona ermesine 
rağmen, Türkiye, her zamankinden daha sıcak bir ortam içinde yer almaktadır. Bizi çevreleyen 
üç bölgede; Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu'da, halen sınırlı yerlerde devam eden çatışmala
rın yayılma eğilimi yüksektir, özellikle, Balkan ve Kafkasya dengelerinin değişmesi, bizim için 
daha yeni bir olay olmasından dolayı, tehlikeler yaratmaktadır. Bu gelişmeler ışığında, Türki
ye'nin dış güvenlik ve ulusal savunma stratejilerinde yeni değerlendirmeler yapmak zorunlu 
hale gelmiştir. 

Son yıllarda, Doğu Avrupa'daki rejimlerin yıkılması sonucu oluşan siyasî boşluk ve bu 
bölge üzerindeki Rus denetiminin sona ermesiyle birlikte, milliyetçilik akımlarının güçlendiği 
ve ekonomik bunalımların arttığı görülmektedir. 

Yugoslavya'da yaşanan trajedi, bu ortamın doğurabileceği tehlikelerin ilk habercisidir. Ge
nelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş'in 21 Kasım günü verdiği demeçte işaret ettiği ve Dışiş
leri Bakanlığınca da teyit edilen "Balkan Savaşı" endişelerini göz ardı etmemek gerekir. 

Balkanlardaki son gelişmelerin Türkiye açısından çeşitli boyutları vardır. Türkiye'nin Bul
garistan ve Arnavutluk'la yeni bir ilişkiler dönemine girmesi, çeşitli anlaşmalar imzalaması, 
askerî alanda işbirliğine gidilmesi, Türkiye'nin güvenliği açısından önem taşımaktadır. Yugos
lavya krizinin etkisiyle, Yunan dış politikası ve güvenlik anlayışının yeniden bir "kuzey tehdidi" 
diye algılanması, Türkiye'yi güvenlik açısından rahatlatan bir gelişmedir. 

Ayrıca, Makedonya sorununun şiddetlenmesiyle birlikte, Bulgaristan ve Yunanistan, as
kerî ağırlığını Makedonya, Kosova ve Sırbistan sınırına kaydırmışlardır. Balkanlardaki son ge
lişmeler, Avrupa güvenliği için Türkiye'nin önemini göstermiştir, örneğin, ttalya Parlamento
sunda, yaz •aylarında, yeni ttalyan savunma stratejisi tartışılırken, Türkiye'nin Balkanlar açı
sından önemi vurgulandı ve Türkiye'yle işbirliği zorunluluğu, çeşitli parti parlamenterleri ta
rafından, aynı doğrultuda, bizim gibi, Mecliste dile getirildi. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu gelişmelerin yanında, Balkanlarda Türkiye aleyhindeki 
birtakım gelişmeleri de göz ardı etmemek gerekir. Balkanlarda yeni cepheleşmenin yanında, 
Türk-Yunan ilişkilerinde kronik sorunların da yeni boyutlar kazandığı gözlenmektedir. Batı 
Trakya Türkleri üzerinde baskıların artması, Ege dengesinde, özellikle deniz.kuvvetleri açı-
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sından aleyhimize gelişmelerin yaşanması ve Kıbrıs konusunda taviz vermeye zorlanmamız 
-biraz önce açıkladığım, Yunanistan'ın aleyhine gelişen ortama rağmen bu boyutlara varabilmesi-
oldukça düşündürücüdür. Bu arada, 12 Adalarda, Lozan Antlaşmasına aykırı silahlanmalar; 
turizm amaçlı yapılıp, esasında askerî amaçlı olan havaalanları da göz ardı edilmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan, her zaman açıkça, ülkemizdeki ayrılıkçı unsurları des
teklemektedir. Bu, hepinizce malumdur; ama onların yaptığı gibi, bizim, Girit'teki ayrılıkçı 
unsurları desteklemediğimiz ve diğer ülkelerin iç işlerini kendi ülkemizde iç politika malzemesi 
yapmadığımız, usulüne göre hatırlatılmalıdır. 

Bulgaristan'la iyi ilişkiler içinde olmamıza rağmen, oradaki Türk azınlığın ekonomik du
rumunun kötüye gitmesi ve Türk-Bulgar sınırına yakın bölgelerde ciddî ekonomik kriz yaşan-

. ması, ileriye dönük Türk-Bulgar ilişkilerinde yeni potansiyel sorunlar yaratacağı endişesi uyan-
• dırmaktadır. 

Üzüntüyle belirtmek gerekir ki, Kafkasya'daki etnik çatışmaların tırmanması, Türkiye'
nin dış politika ve savunma stratejisi açısından faaliyet alanını kısıtlamaktadır. Son zamanlar
da yapılan anlaşmalar çerçevesinde vaat edilen yükümlülükler, Türkiye'nin bölge gelişmeleri
ne kayıtsız kalamayacağını belgelemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, güney komşularımızdaki gelişmeler, ulusal savunma güvenliğimizi 
yakından ilgilendirmektedir. İkinci Dünya Savaşından bu yana ilk defa üç güney komşumuzla 
da çok önemli sorunların yaşandığı bir dönem içindeyiz. Seçim öncesinde, Koalisyon ortağı 
iki partinin, gerek seçim kampanyasında ve gerekse Hükümet Programında, Irak'la ilişkilerin 
normalleştirilmesi koşullarının kısa zamanda oluşturulmasını açıkça belirtmelerine rağmen, 
bu vaatler gerçekleştirilmemiş; aksine, daha da kötüleşmiştir. Geleneksel dış politika ve savun
ma stratejisinden sapılarak, Irak'ın parçalanmasına yönelik adımlara göz yumulmuştur. Hü
kümet, Irak'taki gelişmeler karşısında, hem 2,5 milyon Irak Türkmeni'nin haklarına sahip çı
kamamış, bugüne kadar ilgilenememiş hem de Kuzey Irak'taki yeni oluşumları desteklercesi-
ne, Barzani ve Talabani'yle en üst düzeyde görüşmelerde bulunmuştur. Bu yetmiyormuş gibi, 
Hükümetin talimatıyla, Jandarma Genel Komutanı Sayın Orgeneral Eşref Bitlis'in Türk hu
dutları içerisinde, görüşmeye, tanımayacağımızı birçok defa açıkladığımız, var olmayan bir dev
letin plakasını taşıyan arabayla gelen Barzani ve Talabani'yle görüşmesi, Hükümetin Türk dış 
politikası ve savunma anlayışındaki çelişkilerinin en hazin ifadesi olmuştur. Dolayısıyla, Irak'
ın parçalanmasına karşı olduğunu beyan eden Hükümetin bu gibi davranışları, üstü kapalı "de 
Facto" tanımının bariz bir örneğini oluşturmuştur. 

Talabani ve Barzani ile yapılan görüşmeler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi, Hü
kümet tarafından bilgilendirilmemiştir. Jandarma Genel Komutanlığı, sınır güvenliğimizle ve 
PKK operasyonuyla ilgili ne gibi bir görüşme yapmıştır? Barzani ve Talabani PKK konusunda 
Hükümete ne gibi güvenceler vermiştir? Sınırlarımız ötesinde ve Türk sınırları karakolları kar
şısında kurulacak olan Talabani ve Barzani'ye bağlı Peşmerge karakollarının kurulması için 
Türk Hükümetince ne gibi yardım yapılacaktır, bunun karşılığı ne olacaktır? Ancak, basından 
bilgi edinebildiğimiz kadarıyla, kurulması planlanan ortak karakollarda ne gibi ortaklıklar söz 
konusudur, ne amaçlanmaktadır? Bu konular hakkında Hükümetin, Meclisi aydınlatmasını 
istiyoruz. 

Suriye ile ilişkilerimizde de ciddî sorunlar güncelliğini sürdürmektedir. Gözden kaçma
ması gereken bir husus ise, Suriye'nin son zamanlarda silah pazarının en önemli müşterisi ol
duğudur. 
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Değerli arkadaşlarım, diğer komşumuz İran ile ilişkilerimiz, maalesef istenilen düzeye gel
memiştir. Kafkasya ve Orta Asya'da son zamanlarda oluşan güç boşluğunda, bölgesel güçler 
olarak Türkiye ve İran rakip olarak karşı karşıya gelmiştir. Bu iki rakibin, gerek ulusal çıkarla
rı, gerek dünya görüşleri ve gerekse siyasal, sosyal, ekonomik yapıları tamamıyla birbirinden 
farklılıklar arz etmektedir. Bu gerçekler ise, millî savunma politikasının oluşumunda göz önü
ne alınmalıdır. Ayrıca tran, bölgenin en hızlı silahlanan ülkesidir. Şu günlerde silah alımları 
için 10 milyarlarca dolar harcanmakta ve Rusya'nın en büyük müşterisi durumundadır. Bu, 
gözardı edilmemelidir. 

Gerek trangate olayında ortaya çıkan belgeler, gerekse Azerî - Ermeni çatışmasında Er
menilere yönelik ekonomik ve askerî yardımları, İran'ın ulusal çıkarlarının, dünya görüşüne 
göre ağır bastığını göstermektedir. 

Son günlerde tran ile ilişkilerimizi önemli derecede etkileyen, İran'a silah götüren gemiyle 
ilgili gelişmeler ilgi çekicidir. 

Sayın Özal ve Demirel'in bu konu hakkında İran seyahatlerinde çelişkili açıklamalarda 
bulunmaları Türkiye'yi zor durumda bırakmıştır. Neredeyse, her gün yaşadığımız Çankaya-
Hükümet çatışması, kamuoyunca, konu "iç politika olunca belki kanıksanabilir; ama dış poli
tika ve ulusal savunma politikalarında bu kabul edilemez; çünkü, Türkiye'nin itibarı ve güven
liği söz konusudur. 

Yıllardır NATO içinde en büyük özveriyi göstererek Batı Avrupa'nın güvenlik ve savun
masına ekonomik olanaklarını son sınırına kadar zorlayarak katkıda bulunan Türkiye, Doğu 
bloku tehdidinin ortadan kalktığı bir ortamda, Batı Avrupa için, sadece ekonomide değil, gü
venlikte de sakıncalı ülke uygulamasına tabi tutulmaktadır. 

Bu onur kırıcı durum, izah olunamaz. 
İçimize sindiremediğimiz başka bir konu da, AT ülkelerinin bize karşı tavırlarından da 

öte, Hükümetimizin bu konudaki tavrıdır; yani, BAB'ın ikinci sınıf üyeliğini tartışmasız kabul 
eden tavrıdır. Bu tür kimliksiz politikaların, ne ekonomi ne de güvenlik konularında ülkemize 
hiçbir şey kazandırmayacağı bilinmelidir. 

Yeni dünya düzensizliğinde NATO'nun, işlevleri ve yeni sorumlulukları, tartışma konusu
dur. NATO'nun, bundan sonra da dünya barış ve istikrarının korunmasının temel dayanakla
rından biri olarak, özellikle Atlantik'ten Altaylar'a kadar tüm ülkeleri kapsayan etkin bir gü
venlik şemsiyesi olarak işlevine devam etmesinde büyük yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Karadeniz Bölgesi, Türkiye'nin savunma stratejisinde yeni bir alan 
olarak ortaya çıkmıştır. Siyasî ve ekonomik açıdan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması 
Türkiye için yeni imkânlar yaratmıştır. 

Bunun yanında, Karadeniz filosunun Rusya, Ukrayna ve Gürcistan arasında paylaşılması 
konusunu, Karadeniz'deki deniz gücünün dağılmasını ifade ettiğinden, Türkiye için olumlu 
bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. 

Şimdi, bütün bu değerlendirmeleri yaptıktan sonra, aklımıza, cevaplandırılması gereken 
şu sorular gelmektedir : Acaba, Balkanlar'da bir savaş çıkarsa, güney komşularımızın tavırları 
ne olacaktır? Güneyde bir savaş çıkarsa Balkan komşularımızın tavırları ne olacaktır? 

-\ Değerli arkadaşlarım, millî savunma politikasını saptamaya yardımcı olan stratejik kuru
luşlar birçok ülkede mevcuttur ve bunların politika oluşturmada çok önemli yerleri vardır. Ma
alesef Türkiye'de kısa ve uzun dönemli savunma ve dış politika hedeflerini belirleyecek, yeni 
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oluşumlara karşı senaryolar üretebilecek stratejik kuruluşlar, son derece yetersizdir. Bu kuru
luşlarda yılların birikimine ve deneyimine sahip akademisyenlerden, emekli dışışileri ve ordu 
mensuplarından, valilerden yararlanılabilir. Ancak, burada önemli olan ve dikkat edilmesi ge
reken husus, bu kuruluşların, bağımsız ya da en azından özel statüde olmalarıdır. 

Silah alımlarıyla ilgili olarak da birkaç noktanın üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, silah alımlarında dış baskılara boyun eğmemek ve bağımsız dav
ranmak, savunma politikamızın üzerinde önemle durması gereken bir husustur. Batı'yla olan 
ittifak ilişkilerimizin de, Türkiye'nin silah satınalma girişimleri ve bu konudaki pazarlıkları 
ayrı konulardır. Ancak, Batılı müttefiklerimizin bu konudaki ağır baskılarında, Hükümet, ka
rarlı bir tavır ortaya koyamamıştır. Özellikle Sovyetler Birliğinin dağılmasından ve Doğu BIo-
kunun çökmesinden sonra, Türkiye'nin önüne yeni fırsatlar çıkmıştır. Kuşkusuz bu gelişmeler, 
diğer konularda olduğu gibi, silah satın alınmasında da Türkiye'nin pazarlık gücünü artıran 
yeni tercihler yaratmıştır. 

Çevremizdeki ülkelerin, Rus silah pazarının önde gelen müşterileri olduklarını daha önce 
belirtmiştim. Türkiye'de, Batıdakilere nazaran daha ucuz olan ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
Rus silahlarından yararlanmayı neden düşünmemektedir? örneğin, İçişleri Bakanlığı 75 mil
yon dolarlık bir anlaşmayla Jandarma Genel Komutanlığı için Rusya'dan MlG-17 helikopter
leriyle, zırhlı personel taşıyıcılar almıştır ve alma aşamasındadır. Bunların maliyetinin, Batıda-
kilerine nazaran yüzde 66 daha ucuz olduğu belirtilmektedir. Millî Savunma Bakanlığı da bu 
konuyu dikkate almalıdır. 

Hükümetin, Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyacı olan helikopter alım
larındaki-yeni girişimlerini destekliyoruz. Bunun geç kalınmış bir adım olduğunu da düşü
nüyoruz. 

Ancak, çok pahalı olan Amerikan Skorsky helikopterlerinin neden tercih edildiğinin Me
tiste açıklanmasını talep ediyorum. Oysa, askerî uzmanlar, BELL 412 tipi helikopterlerin de 
Türk taktik konseptine uygun olduğunu belirtiyorlardı. 

Bu arada Arizona çöllerinde yatan tek motorlu Kobra helikopterlerinin Türkiye'ye yaman
dığı iddialarının da Sayın Bakan tarafından yanıtlanmasını bekliyorum. Zira, bildiğim kada
rıyla çift motorlu kobralardan yalnız 5 tanesi Türkiye'ye verildi. 

Helikopterlerin seçiminde, ABD seçim kampanyasında Bush'a destek olan firmanın ter
cih edilmesini de, ayrıca çok ilginç bulduğumu da dikkatinize sunarım. 

. Yine Sayın Bakandan Batılı örneklerine nazaran çok daha ucuz olan ve Türkiye'nin ihti
yaçlarına cevap verebilecek Rus helikopterlerinin neden tercih edilmediğinin de açıklanmasını 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, helikopter ihalesinde Avrupa ülkelerinin ve Rusya'nın tek
liflerinin olduğunu da, Hükümetin Meclise bilgi olarak vermesini bekliyoruz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, İspanyol - Endonezya ortak yapımı Casa firmasının üret
tiği (CN-235) tipi hafif nakliye uçaklarıyla ilgili iddiaları, sanırım hepiniz biliyorsunuzdur. 

Çeşitli yabancı firmaların ihaleye sunduğu uçaklar arasında, uçuş testleri ve sistem kont
rolleri sonucunda Hava Kuvvetleri, İtalyan uçaklarını (G-222) tercih etmişti; Kanada (DHC-5). 
ve ispanyol Casa (CN-235) uçaklarını beğenmemişti; fakat, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Ca
sa uçaklarında karar kılmış ve ANAP döneminde, 11 Aralık 1990 tarihinde, Türk Havacılık 
Uçak Sanayii ile Casa uçak projesine imza atmıştı. Bazı bakanların Casa olayına adlarının 
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karıştığı, sanırım hatırlarınızdadır; halen de bu konu basında devam etmekte ve bunu gördük
çe de üzülmekteyiz. 

Ben, Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili olarak, Sayın Ayaz'ın ve Sayın Kilerci-
oğlu'nun bu konunun üzerine ne kadar gittiklerini merak ediyorum. 

öte yandan Botsvvana, Panama gibi ülkelerin kullandığı İspanyol Hava Kuvvetlerinde bi
le sadece 2 tane bulunan, onların da VIP amaçlı yararlandığı bu uçakları üreten Casa firması
nın, şu günlerde malî kriz içerisinde bulunduğu, basında yer alan haberler arasındadır. 

Genelkurmay Başkanı Sayın Doğan Güreş'in 24 Kasım tarihli Madrit ziyaretinin, bu ko
nuyla ne ölçüde ilgisi olduğunun da, Millî Savunma Bakanı Sayın Nevzat Ayaz'dan açıklan
masını bekliyoruz. 

, Yine, çok namlulu roket projesiyle ilgili olarak mutabakat muhtırası imzalanan Ameri
kan LTV şirketinin de iflas noktasına geldiği, gelen haberler arasındadır. Umarız, ABD batık 
şirketinin de kurtarılması, Türkiye'ye düşmez! Hükümeti bu konuda uyarıyoruz. Bu konudaki 
çelişkiyi bariz bir örnekle sunacağım : Geçen mayıs ayında Sayın Genelkurmay Başkanımız, 
40 milyon dolara mal olan, GAP benzeri bir uçağı Amerika'dan almıştır. Madem İspanya -
Endonezya ortak yapımı Casa uçakları o kadar emniyetli idi neden yazın Sayın Genelkurmay 
Başkanımız bu kadar büyük parayı vererek, Amerika'dan bu kadar pahalı bir uçağı almıştır? 
Bu, büyük bir çelişkidir. 

Değerli milletvekilleri, ulusal savunma sanayiinin geliştirilmesine yönelik olarak, son yıl
larda önemli adımlar atıldı. Ancak, yurdumuzda silah alanında çalışan bilim adamlarının sa
yısının çok yetersiz olduğu da bir gerçek. Bu açığı gidermek için, dağılan Sovyetler Birliği cum
huriyetlerinden, özellikle Kazakistanlı bilim adamlarından yararlanılması düşünülmelidir. Ay
rıca, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK, Hükümetle savunma sanayiinde işbirliğine gitmelidir. 

İstihbaratın güçlendirilmesi, savunma stratejimizin ayrılmaz bir boyutu olmalıdır. Silah 
ticaretinin boyutlarının araştırılması, komşularımızın silahlanmasına ilişkin bilgiler, şüphesiz, 
ulusal savunma anlayışımızın belirlenmesine büyük katkılarda bulunacaktır. 

Değerli milletvekilleri, şu ana kadar, sizlere millî savunma politikamızı belirlemede önem
li bir rolü olan dış faktörleri izah ettim. Bilindiği üzere, millî savunmanın, yalnızca dış tehdit
leri değil, iç tehditleri de göz önünde bulunduracak yapılanmalara gitmesi gerekir. Bu açıdan 
bakıldığında, son yıllarda ülkemizin bütünlüğüne yönelik bir terör hareketiyle karşı karşıya-
yız. Güneydoğudaki soruna, yalnızca tek bir boyuta indirgeyerek bakınca, yanlışların yapıldı
ğını görüyoruz. Sorun, kimi çevrelerce yalnızca ekonomik kimi çevrelerce yalnızca dış kaynak
lı, kimi çevrelerce de yalnızca etnik sorun olarak algılanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerçek şudur ki, Güneydoğuda kanayan bir yara vardır ve bu yara, 
yalnızca Güneydoğunun değil, Türkiye'nin yarasıdır. Bu yarayı, Türkiye, Parlamentosuyla, Hü
kümetiyle, devletiyle, demokratik kurum ve kuruluşlarıyla, basınıyla; halkıyla el ele verip çöz
mek zorundadır. Bu sorun, hepimizin sorunudur. Bu yüzden, çözümün partiler üstü anlayışla 
ele alınması gerektiği inancındayız. Sorunun demokratik platformda tartışılarak tespiti, atıla
cak ilk adımdır. 

Değerli milletvekilleri, öncelikle, uzun vadeli çözümler isteyen Güneydoğu sorunu ile kısa 
vadeli tedbirler gerektiren terör sorununu birbirinden ayrı sorunlar olarak gördüğümüzü be
lirtmek isterim. 
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Hudutlarımızın, dışarıdan gelebilecek hertürlü düzenli saldırı karşısında, ordumuz tara
fından, en etkin şekilde korunacağından kimsenin şüphesi yoktur, olamaz. Ancak, aynı etkin
liğin,* PKK'nın küçük birimlerle gerçekleştirdiği vur kaç operasyonlarında yeterince sağlana
madığı bugüne kadar görülmüştür. Terör örgütü olan PKK'nın, her terör örgütünün kullandı
ğı gayri nizamî çatışma taktiklerini uyguladığı ortadadır. Terörü bağlayan kural yoktur. Terör, 
demokrasi, insn haklan, hukuk tanımaz. Kuralsız, düzensiz, sınırsız ve acımasız taktikler kul
lanır. Dolayısıyla, kendini sınırlayan dinamiklerin etkisi altında değildir. Oysa, devlet güçleri
ni, demokrasi, insan hakları, hukuk kuralları bağlar. Dolayısıyla, teröre karşı mücadele veren 
güvenlik güçlerimizin, bu sebeplerden dolayı, hareket kabiliyetinin sınırlı olduğunu, içişleri Ba
kanımızın da belirttiği gibi, ordumuzun bu konudaki görevinin güç olduğunu biliyoruz. 

Hudutlarımızdan kontrolsüz gçeişleri engelleyecek, teröre karşı güvenlik güçlerimizin ha
reket kabiliyetini artıracak teknolojik donanımlara süratle ihtiyaç vardır. Böyle bir sistemin ku
rulmasının, pahalı bir yatırım olduğu bilinmektedir; ama, herhalde, son yıllarda otoyollara mil
yarlar harcayan devletimizin, evlatlarının kanlarının dökülmesini önleyecek teknolojiler getir
mekten sakınmayacağına inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci olarak altını çizmek istediğim husus, iç güvenliğin sağlanma
sı yöntemine ilişkindir. Ne türde olursa olsun, nereden kaynaklanırsa kaynaklansın, iç terörün 
sindirilmesi görevi, Silahlı Kuvvetlerimizin sırtından alınmalıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz, içeri
deki çetenin etkisiz hale getirilmesinden ziyade, hudutlarımızı korumak, hudutlarımızın dışın
dan gelecek hertürlü sızmayı ve saldırıyı önlemek olan aslî görevlerine yöneltilmelidir, tç gü
venlik, yeni bir anlayışla, çağımıza uygun yöntemlerle, demokrasinin yaygın olduğu ülkelerde 
denenmiş ve başarıya ulaşmış kurallar içinde, bu anlayışla düzenlenmiş güvenlik örgütleri ta
rafından sağlanmalıdır. Polis devleti mantığıyla kurulan ve geçen süre içerisinde eskiyen, ola
ğan dışı görevlerle yıpratılan zabıta anlayışı ve teşkilatı terk edilmeli, yeni, çağdaş bir güvenlik 
kavramı ve örgütü oluşturulmalıdır. Polis ve Jandarma örgütleri, bu kavrama göre yeniden ya
pılanmalıdır. Jandarma Teşkilatı, tamamen İçişleri Bakanlığına bağlanarak, İçişleri Bakanlı
ğına bağlı, profesyonel elemanlardan kurulu yeni bir. iç güvenlik örgütü oluşturulmalıdır. 

Sınırların güvenliğine ilişkin bir başka önerimiz de şudur : Sınırların korunmasında, ya
salar ve emirler gereği, Kara Kuvvetleri sorumlu olmasına rağmen, sınırlarımızı çoğunlukla Jan-

, darma personeli korumaktadır. Sınır güvenliği tamamıyla Kara Kuvvetlerine devredilmeli ve 
sınırlardaki Jandarma Kuvvetleri, aslî görevleri olan iç güvenlikte kullanılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, şu anda geçici köy korucusu sayısı 39 bin ve bir korucunun aylığı
nın ise, 1 milyon 686 bin Türk Lirası olduğu göz önüne alınırsa, bu korucuların devlete aylık 
maliyeti 61 milyar, yıllık maliyeti ise, 732 milyar Türk Lirası tutmaktadır. Bu rakam, Cumhur
başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Devlet İstatistik Enstitüsü, Sa
hil Güvenlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri toplamının da üzerindedir. Koruculuk sisteminin tar
tışıldığı şu günlerde, bu bilgileri değerli milletvekillerinin değerlendirmelerine sunuyorum. 

Yine, Olağanüstü Hal Bölgesinde her yıl ödediğimiz 480 milyar liralık Olağanüstü Hal 
Bölge Tazminatı bunun içinde değildir. 

Ayrıca, iç güvenliğin devamlı olarak silahlı kuvvetlerimizin omuzuna yüklenmesinin alışı-
lageldiğini ve bunun faturasının da silahlı kuvvetlere çıkarıldığını görüyoruz. 

Hükümetin, programında belirttiği, askerlik süresinin ve asker sayısının indirilmesi, tek 
başına yeterli değildir. Çünkü, askerlik süresinin kısaltılması, teknoloji ve eğitimle destek-
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lenmediği için, Mehmetçikler bu bölgede eğitimsizlikten ve tecrübesizlikten şehit olmaktadır. 
Bu nedenle, yukarıda belirttiğim rakamları, uzman^ eğitilmiş ve kalıcı personel yetiştirmede 
kullanabiliriz. 

Silahlı kuvvetlerimizin, sınır ötesi harekâtı tamamlandıktan sonra, Olağanüstü Hal Böl
gesinde yurt içi operasyonlara yöneldiğini ve ağır kış koşullarına rağmen bu operasyonları sür
dürdüğünü görüyorum. 

Ancak, bu operasyonlar sırasında, bölücü örgüte lojistik destek sağlayan kadroların mut
laka ele geçirilmesi, bölücü örgütün dağ kadrosuyla, bu örgüte lojistik destek veren birimlerin 
kadroları arasındaki irtibatın mutlaka kesilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, devletin bütün istihbarat birimlerinin, bu harekât sırasında, operasyonu yapan gü
venlik ve silahlı kuvvetlerimize yardımcı olmasını ve özellikle bu harekât için ayrı bir istihbarat 
biriminin oluşturulmasını Sayın Bakanın bilgilerine, dikkatine sunarım. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde, sizlere silahlı kuvvetlerin teşkilatına 
ilişkin görüş ve önerilerimi sunmak istiyorum. 

Jandarma Genel Komutanlığına orgeneral kadrosu verilmeli, kendi generallerine yönetme 
ve terfi imkânlan sağlanmalı, teşkilatın yapılanmasında, İtalya ve Fransa gibi Batılı ülkeler 
göz önüne alınmalıdır. 

Jandarma teşkilatı mensuplarının kıyafetlerinin Kara Kuvvetlerininkinden farklılık göste
recek şekilde değiştirilmesinde fayda görmekteyim. 

Jandarma Teşkilatı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, yalnızca İçişleri Bakanlığına bağlan
malıdır. Oysa, şu an, her ne kadar İçişleri Bakanlığına bağlı görünse de, uygulamada, Genel
kurmay, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığıyla da bağlılıkları mev
cuttur. Bu durum ise, belirsizlikler, yetki ve görev karışıklıkları yaratmakta; aynı zamanda, gö
revde etkinlik ve çabuklukta sorunlar ortaya çıkarmakta ve eşgüdümü güçleştirmektedir. 

İçişleri Bakanının, Askerî Şûra toplantılarına üye olarak katılabilmesi için gerekli yasal 
düzenleme sağlanmalıdır. 

İç güvenlikten birinci derecede sorumlu olan İçişleri Bakanının, birlikte çalıştığı 20'ye ya
kın general ve amiralin terfi ve değerlendirilmesinde söz sahibi olmaması, yetki ve sorumluluk 
ilkesiyle bağdaşmamaktadır, demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Bunu, her zaman dile getiriyo
rum ve bunun üzerinde durulması gerekir. 

Askerî Şura kararları yargı denetimine açılmalıdır. 
Silahlı Kuvvetlerin basına ve kamuoyuna açılmasında yarar görmekteyiz. Genelkurmayın, 

bu konudaki demokratik açılımlarını destekliyoruz, örneğin, Jandarma Genel Komutanı Or
general Sayın Eşref Bitlis'in televizyonda açık oturuma katılması ve açıklamaları, Jandarma 
ve Silahlı Kuvvetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmesi açısından çok yararlı olmuştur. Benzer 
yaklaşımların devamında fayda görüyoruz. -

Değerli arkadaşlarım, 1962-1970 yılları arasında Kara Harp Okulundan mezun olan su
baylar, mezuniyetlerini müteakiben, diğer mezunlara göre fazladan 6 ay asteğmenlik yapmış
lardır. Dolayısıyla, diğer subaylara göre bir yıl geç terfileri söz konusudur. Bu geç terfi konusu 
1960-1961 yıllarında mezun olan subaylarda giderilmişse de, bu subaylarda giderilmemiştir. Bu 
nedenle, bunun telafisi ve giderilmesi için bir yıllık kıdem verilmesine ilişkin yasa önerimizi 
partimiz adına sunduk ve bunu Silahlı Kuvvetlerde görev yapan bütün arkadaşlarımız bekle
mektedir, 
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Ayrıca, bu önerimizin yasallaşması halinde, albaylıktan erken emekli olup, makam tazmi
natı alamayacakların da mağduriyetleri giderilmiş olacaktır. Esasında, albaylıktan hangi yılda 
emekli olunursa olunsun, makam tazminatı verilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz. Çün
kü, lehte olan kanunlar makabline teşmil edilir, yani geçmişe uygulanır. Bu yasanın çıkmasın
dan haberi olmayan bir albay, kıdemli albay olmadan üç ay evvel emekli olmuşsa, bunun mağ
dur olmasının hiç gereği yoktur. Sayın Bakanım, bütün albaylara ve bütün emekli albaylara 
makam tazminatı verilmesi gerekir ve bunlar sizden bunu beklemektedirler. 

12 Eylülün getirdiği kısıtlamaların bir örneği de, subay, astsubay ve uzman çavuşlara, yal
nızca ocak ve şubat aylarında emeklilik ve istifa hakkının tanınmasıdır. 

Bu uygulama antidemokratiktir. Bunu kanun teklifi olarak sunduk. Öte yandan, diğer 
devlet memurları üzerinde böyle bir kısıtlama söz konusu değildir. Bu uygulamayla temmuz 
ayı maaş artışları ile 30 Ağustostaki terfi imkânlarından bu personel yararlanamamaktadır. 
Oysa, general ve amiraller böyle bir kısıtlamaya tabi değildir. Bu konuda yasa teklifi verdik. 
Ayrıca, subay ve astsubaylara, her zaman emekliye ayrılma hakkının tanınması gerekir. 

Ülkemizin birçok yöresinin doktora ihtiyacı vardır. Bu soruna çözüm getirmek ve sağlık 
sorunlarına yardımcı olabilmek için, silahlı kuvvetlerinin ihtiyacı dışında kalan doktorların da 
silah altına alınarak, kısa bir eğitim sürecinden sonra, er öğretmen uygulaması benzeri bir uy
gulamayla, ihtiyaç duyulan sağlık ocağı ve hastanelerde görevlendirilmesinde fayda görmekte
yim. Bunun yanında, bu kişilerin görev yaptıkları yerlerde muayenehane açmalarına izin veril
mesinin de ayrıca bir sağlık hizmeti sunacağı düşüncesindeyim. 

Son yıllarda, mecburî hizmetleri dolmayan çok.sayıda subay ve astsubayların yabancı uy
ruklu kadınlarla evlenerek ordudan ayrılmayı yeğlediklerine şahit olduk. Son yasa değişikli
ğiyle, ordu mensuplarına, Genelkurmay Başkanlığının bilgisi dahilinde yabancı kadınlarla ev
lenmelerine olanak tanıdınız. Gerekçe olarak gösterilmeye çalışılan serbestlik, açıklık görünü
münün gerisinde yatan gerçek neden ise, yetişmiş personelin dolaylı olarak ayrılmalarına mani 
olmaktır. Oysa, ülkemizin ihtiyacı olan yetişmiş personelin bu yolla ayrılmasının gerisinde ya
tan nedenlerin araştırılması ve bu nedenleri ortadan kaldıracak tedbirlerin alınması beklenir
di. Bu yolla ordudan ayrılmaları engellemek için yabancı uyruklu kadınlarla evlenmeyi serbest 
bırakmak değil, enflasyon göz önünde bulundurularak özlük hakları ve maaşlarının günün 
koşullarına göre düzenlenmesi gerekir. Subay ve astsubayların, uzman çavuşların bugünkü ma
aşları yeterli değildir. Yasaklarla, serbestlik görüntüsüyle ordudan ayrılmalar önlenemez. 

Değerli arkadaşlarım, hamen 200 Türk Lirası gibi gülünç bir rakam olan subay maaşı için
deki hizmet eri tazminatının günün koşullarına göre düzenlenerek, Sayın Doğru Yol Partisi 
sözcüsünün söylediği gibi bunun kaldırılması değil, maaş katsayılarına bağlanması ve jandar
manın asayiş tazminatının da artırılması gerekmektedir. Bu tazminatın, polislerin aldığıyla eşit 
olacak eskilde yükseltilmesi gerekir. • . • • " 

Olağanüstü Hal Bölgesinde sürekli olarak görev yapan personel için alınan tazminat mik
tarı kadar meblağ da, her ay nemalandırılmak üzere, Toplu Konut veya Kabu Ortaklığı Fonla
rından birine yatırılmaktadır. Fonda biriken bu paraların alınabilmesi için, bölgede en az üç 
yıl görev yapılması gereklidir. Jandarma Asayiş Komutanlığında görevli personelin garnizon 
hizmet süresi -buna polisler de dahildir- iki yıldır. İki yıl sonunda bölgeden ayrılan personel 
bu paralarını alamamaktadır. Bu paraların görev süreleri sonunda ödenebilmesi konusundaki 
teklif hâlâ Başbakanlıktadır. Ancak, bu, yönetmeliklerle, talimatlarla olmaz; kanunlara ay-
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kırı yönetmelik çıkarılamaz. Bu nedenle, bununla ilgili yasal bir düzenleme yapılmasını Hükü
metten beklemekteyiz; dolayısıyla, bu personelin tazminatlarının ödenmesini bekliyoruz, öden
miyor. Bununla ilgili uygulama var. Birçok bankadan, Maliye Bakanlığının izin vermediğini 
ve ödeme yapılmadığını duyuyoruz. 

Halen, subaylarda yüzbaşı ve binbaşı, astsubaylarda kıdemli üstçavuş ve başçavuş rütbe-
relinin sadece birinde erken terfi imkânı mevcuttur. Liyakatli personelin teşvik edilmesi ve üst 
rütbelerde daha genç ve dinamik personel istihdamına imkân sağlanaması için subay ve astsu
baylara ikişer defa erken terfi yapabilme imkânı tanınmalıdır. 

Subay ve astsubaylar için mecburî hizmet süresi halen 15 yıldır. Çalışmak istemeyen ve 
komuta kademesine sorun olan personelin tazminatı ödenerek, istediği anda ayrılmasına mü
saade edilmelidir. Tazminat miktarını belirlemede, o kişinin yetişmesi için devletin harcadığı 
para, güncel koşullar ve enflasyon dikkate alınmalıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, gençleştirme çabalarında yeterince başarılı değildir. Tümgeneral, 
korgeneral ve orgeneral rütbelerinde üç yıl olan bekleme süreleri henüz uygulanmamıştır; bu 
yıl uygulanacaktır. Bu konu, gençleştirme yolunda atılan önemli bir adım olup, değiştirilme-
melidir. Ayrıca, liyakatli olup terfi edemeyen general ve amirallerin bekleme sürelerinin amacı
nın dışında uzatıldığını görüyoruz. Bu durum, terfi edecek genç general ve amiral adaylarını 
demoralize etmektedir. 

General rütbesinde bekleme süresi üç yıl olduğuna göre, bir generalin terfi etmesi için ay
nı rütbede görevinin Üç yıl daha uzatılması uygun olabilir mi? Bunun örneği vardır; Sayın Ba
kanıma ismen de verebilirim. 

O nedenle, kişilere göre bir uygulama yapıldığı düşüncesi oluşmaktadır ve bu uygulamayı 
bir yıldan fazla uzatmak ve bekleme süresini fazlalaştırmamak gerekir. 

Halen terfide uygulanan baraj sistemi, kanayan bir sosyal yara olmaya devam etmektedir. 
Bunu önlemek için, terfide barajın, kadro esasına dayandırılması ve üst rütbelerde başlayacak 
kadro açığına göre, en üst yeterlilik derecesi olandan başlanarak yeteri kadarının terfi ettiril
mesi, terfi edemeyenlerin derecelerinin yükseltilmesi uygun bir hal tarzı olarak görülmektedir. 

Görev esnasında yaralanmaları sebebiyle uzun süre tedaviye tabi tutulan ve bu nedenle 
yeterli sicil alamadığı için bir üst rütbeye yükselemeyen subay ve assubaylann mağduriyetinin 
önlenmesi amacıyla yeni bir düzenleme yapılması gerekemektedir. 

Bu arada, daima göz ardı edilen deniz hudutlarımız olmakta, her zaman kara hudutları
mız göz önüne alınmaktadır; ama, ülkemizin en uzun hudutları, deniz hudutlarıdır ve en bü
yük kaçakçılık da, deniz hudutlarından yapılır. Bunun en büyük örneğini, en son, İran'dan 
silah getiren gemide gördük. 

Bununla ilgili olarak kurulan ve kaçakçılığı önlemekle görevli olan Sahil Güvenlik Komu
tanlığına, maalesef istenilen şekilde önem verilmemektedir. Şu anda konuşlandığı bina, Or
man Bakanlığının arkasında küçük bir binadır. İçişleri Bakanlığının bunu uhdesine alması ve 
bakanlık binasının yanında konuşlandırması gerekir. 

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığına daha çok ödenek ayrılması gerekir; çünkü, bu ka-. 
dar geniş hudutların kontrolü, daha fazla yatırımı gerektirmektedir. 

Ayrıca, ödül tazminatı ile ilgili olarak, kahramanlık gösteren ve yaralanan personele, on
ların lehinde yasal düzenleme getirilmelidir. 
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Astsubaylıktan subaylığa geçecek olan liyakatli personeli özendirmek için, daha çok ast
subayın subay olabilmesine imkân verilmelidir. 

Ayrıca, deneyimli pilotlarımız F-16 veya diğer savaş uçaklarında uçmayabilirler; ama, Türk 
Hava Yollarında her an görev yapabilirler; çünkü, uzun bir çalışmaya ve büyük bir deneyim 
birikimine sahiptirler. Bunları, havayollarında kullanmak gerekir. Ek bir kaynak ayrılmaması 
bakımından, daha tasarruflu olur, ayrıca bir pilot yetiştirmenin gereği kalmaz. 

Sözleşmeli subaylara dokuz yılı doldurduktan sonra tabanca verilmesi konusu önümüzde 
getirildi. 

Bu çok yanlıştır ve biz bunu komisyonda da dile getirdik. Sözleşmeli bir subay, tabancası
nı almış, güneyde birçok olaylara girmiş, birçok silahlı çatışmaya katılmış, takip edilmiş olabi
lir ve çeşitli sebeplerle dokuz yılı dolmadan ayrılabilir. Bu kişiyi, bir otobüste, ayrılıkçı unsur 
mensubu biri vurursa, basında "tabancası olsaydı bu jandarma teğmen -veya güvenlik kuvveti 
mensubu- kendini korurdu" denecek ve Hükümet zor durumda kalacaktır. Bu güvenlik kuv
veti mensuplarından bir tabancayı niye esirgiyorsunuz; bu tabancanın verilmesini, dokuz yıllık 
süreye niye bağlıyorsunuz? Onun için kılıç ve tabanca bir onur vesilesidir. O nedenle, sözleş
meli subaylara tabanca verirken süre gözetilmemelidir. 

Olağanüstü hal bölgesinde, görevi esnasında, herhangi bir uzvunu kaybederek malul du
ruma düşen askerî personele gerekli tazminat, ancak kati rapor sonunda verilmektedir. Bu arada 
geçen sürede ise, bu kişi ve yakınları her gün hastaneye gidip gelmekte, madden mağdur ol
maktadırlar. Bunun giderilmesi için, geçici bir rapor sonrasında hemen tazminat verilecek şe- • 
kilde bir yasal düzenleme yapılmalıdır. , 

BAŞKAN — Sayın Eler, sürenizi 8 doakika aştınız; toparlarsanız memnun olurum. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla) —' Bitiriyorum efendim. 
Türk Silahlı Küvvetelir personeli, zorunlu olarak, OYAK tasarruf kesintisine tabi tutul

maktadır. Emekliliklerinde, bu kesintileri, enflasyonla orantılı olmayan bir şekilde kendilerine 
verilmekte, OYAK ile ilişkileri kesilmekte, OYAK'la olan kâr ortaklıklarına son verilmektedir. 

Bu hiçbir şirkette yoktur; altını çizerek dikkatinize sunuyorum değerli arkadaşlarım. Bu 
çarpık ve haksız uygulamanın, askerî personelin lehine düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, OYAK'ın mevcut mevzuatına göre, OYAK kesintilerinin geri ödenmesi için asgarî 
üç yıl fiilî hizmet şartı aranmakta ve asteğmenlerden zorunlu olarak yapılan OYAK kesintisi, 
bu mevzuata dayanılarak kendilerine ödenmemektedir. Milletvekillerimizin çoğu asteğmenlik 
yapmıştır. Bu yanlış uygulmanın da düzeltilmesi gerektiğine inanmaktayız. 

Kara, deniz ve nehirlerle belirlenen hudutlarımızda", birinci, ikinci ve üçüncü yasak bölge
ler yasalarla belirlenmiştir; ancak, günün koşulları gereği, yasak bölge statüsü elden geçirilme
lidir. örneğin, bugün Meriç Nehri boyunca uzanan talveg hattı hudut olarak belirlenmesine 
rağmen, bü bölgedeki vatandaşlarımızın, tapulu arazilerinde, üretime dönük hayvancılık, ba
lıkçılık, ziraat ve tarım faaliyetlerini, ilgili uygulamadan dolayı, rahatlıkla yapamadıklarını gö: • 
rüyorum. Oysa komşu ülkelerde, yani Bulgaristan ve Yunanistan'da, bu konuda tamamen ser
bestlik ve kolaylık sağlanmıştır. Turizm, tarım, balıkçılık ve hayvancılık için, kendi ülkeleri; 
bizim yasakçı uygulamalarımızın aksine, teşvik edici düzenlemeler getirmişlerdir. Bizde ise, Edirne 
İlinde örneği olduğu gibi, bazı sınır ilçelerimiz yasak bölge kapsamına girdiğinden, turist so-
kulmamakta ve -gülünçtür- fotoğraf dahi çektirilmemektedir. . 
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Saroz Bölgesinde her yıl yapılan planlı tatbikatlar sonucu bölge halkının uğradığı zarar
lar, gerçekçi bir şekilde ve süratle giderilmeli ye vatandaşın aleyhine olan yasak bölge, atış sa
hası, tatbikat sahası gibi nedenlerle zarar gören arazi ve mülk sahiplerine, gerçek değerinde, 
paraları hemen ödenmelidir. O bölgede tapulu arazisi olan bir kimseye "sen oraya giremezsin, 
sen orada tarım yapamazsın" diyemezsiniz, "orası yasak bölge" diyemezsiniz. O yeri istimlak 
edersiniz, gerçek değerini ödersiniz, ondan sonra yasaklar koyarsınız. 

Değerli milletvekilleri, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temellerinde harcı olan Cum
huriyet Halk Partisi, dün olduğu gibi bugün de, yarın da, ülkemizde ulusal bütünlüğün, de
mokrasinin ve insan onuruna saygılı, eşitlikçi bir düzenin güvencesidir. 

Ordumuzun, ulusal güvenlik ve bütünlüğü sağlamak kadar, ülkemizin, çoğulcu demokra
sisinin, parlamenter düzeninin, hukuk devletinin ve sivil toplum yapısının yaşatılmasına yöne
lik kararlılığına yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, silahlı kuvvetlerimize, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak, tekrar şükranlarımızı sunuyoruz ve hepinize teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Refah Partisi Grubu adına Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, buyurun. (RP sırala

rından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye
ler; görüşülmekte olan Millî Savunma Bakanlığı 1993 yılı bütçesiyle ilgili olarak Refah Partisi
nin görüşlerini arz etmek Üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, millî savunma, adı üstünde, milletin savunulmasıdır. Millî savun
ma, vatanın savunulmasıdır. Millî savunma tarihin savunulmasıdır. Millî savunma, kültürün, 
inancın, bir bütün halinde millî varlığın savunulmasıdır. Bu sebeple, millî savunma, temel mü
esseselerimizden biridir. 

Millî savunmanın güçlü kılınması, Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak, Türkiye'nin savu
nulmasını sağlayacak imkânlara kavuşturulması da, Yüce Meclisin ve hükümetlerin en başta 
gelen görevi bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, millî savunma, aynı zamanda, bölgemizin de savunulmasıdır. Zira, bizim 
sorumluluğumuz sadece Türkiye Cumhuriyeti hudutlarında başlamaz. Bugün gördüğümüz Azer
baycan olayları, Karabağ olayları, Bosna olayları, Ortadoğu olayları, bizim, bölgede, tarihi
mizden gelen sorumluluğumuzun, misyonumuzun da gereği olarak, Türk Ordusunun güçlü 
kılınmasını gerektirmektedir. 

Aynı zamanda, bölgemizin iktisadî varlığının da korunması bakımından emperyalizme karşı, 
sömürgecilere karşı bin yıldan beri ecdadımızın yapmış olduğu bu görevi, bugün ve gelecekte 
de layıkı veçhile yerine getirebilmek için, mutlaka güçlü bir orduya sahip olmamız gerekmektedir. 

Güçlü olmazsak hayat hakkımız yoktur. Güçlü olmayanın -maalesef- hayat nakkı yoktur. 
Bugünün emperyalistleri, dün olduğu gibi, sadece kuvvetten anlarlar ve kuvvet karşısında du
rurlar. Onların başka lisanları yoktur; eğer başka lisansları olsaydı, Körfeze petrol menfaatları 
için 600 bin kişilik orduyu yığan Batılı emperyalistler, Bosna'da yüzbinlerce insanın katledil
mesine, ırzına geçilmesine, yaşlı, çocuk, genç demeden her yaşta insanların, o gariplerin bu 
zulme uğramasına seyirci kalmazlardı. 

Hükümetimizin umut bağladığı uluslararası kuruluşlarda da, bu meselede -maalesef- hiç
bir sorumluluk altına girmemekte ve bu zulmü önleyecek bir tavır ortaya koymamaktadırlar. 
Nitekim -üzülerek ifade edeyim- dün Cenevre Konferansında yapılmış olan görüşmeler ar-
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dından Eşbaşkan Lord Owen'ın dün akşamki haberlerde vermiş olduğu mesaj, "Bosna-Hersek'te 
herhangi bir askerî harekâta lüzum yoktur. Ancak, burada, barış görüşmeleriyle çözüm bu
lunması gerekir" şeklinde bir netice ortaya koymuştur. 

Bütün bunlar, Türk Ordusunun güçlü olmasını gerektirmektedir. 
Değerli arkadaşlar, Batı'nın ve Rusya'nın, memleketimiz ve bölgemiz hakkındaki emelle

ri, dün çarlık Rusya zamanında, dün 15 inci 16 ncı asırda ve bugün de aynı istikamettedir, her
hangi bir değişiklik yoktur. Bölünse de, birleşse de, çarlıktan komünizme geçse de, komünizm
den demokratik bir sisteme geçse de, Rusya'nın ve Batılı kuruluşların, bölgemiz ve Türkiye 
hakkındaki emellerinde en ufak bir değişiklik yoktur. Günümüzde birtakım siyasî liderlerin, 
Batılı devlet adamlarının bizi okşayıcı ve yatıştırıcı beyanları bizi aldatmasın. Bunların gerçek 
niyetleri, her vakit, parlamentolarında, Avrupa Parlamentosunda ve diğer batılı kurumlarda 
açıkça ortaya konulmaktadır. 

Bakın, bu niyetlerin ne olduğunu size, tarihe dönerek, 1571 yılında Kıbrıs'ın fethinden 
sonra Papa V. Pius, -Osmanlının taksimi için 23 üncü projeyi hazırlayan zat- 13 üncü haçlı 
ittifakını Osmanlıya karşı düzenleyen Papa V. Pius'ın, İspanya Kralı II. Philip'e yazdığı bir 
mektuptan bir pasajı, bir paragrafı arz ediyorum : "Hıristiyanlık âleminde Osmanlı kuvvet 
ve kudretine karşı tek başına mukavemet edebilecek hiçbir hükümdar mevcut olmadığına ve 
ancak bütün Hıristiyan hükümdarlarının olanca kuvvetlerini birleştirdikleri takdirde Osman
lılara mukavemetin mümkün olabileceğine kani olduğumuz için, Osmanlı azamet ve gururunu 
yıkmak üzere, tekmil Hıristiyan hükümdarlarının ittifakı, mutlak bir zaruret hükmündedir" 
denmektedir. 

Yine ünlü Fransız şarkiyatçı Louise Masignon'un İslam kültürü için söylediği şu cümleyi 
dikkatinize arz ediyorum : "Onların her şeylerini tahrip ettik. Felsefeleri, dinleri mahvoldu; 
artık hiçbir şeye inanmıyorlar. Derin bir boşluğa düştüler; anarşi ve intihar için olgun hale 
geldiler" demektedir. 

İşte, Batılı emparyalistlerin, kültürel, iktisadî ve siyasî sahada, bölgemize, islam dünyası
na hâkim kılmak istedikleri düzen, bu düzendir. Biz maalesef, AGİK'le, Paris Şartıyla, Birleş
miş Milletler tnsan Hakları Prensipleriyle, Avrupa Konseyinin birtakım kararlarıyla, yıllar yılı 
kendimizi oyalıyoruz; ama, bunların.maskelerini indirdiğiniz zaman, neticede hiçbir şey değiş-
memektedir. tşte bunların asıl görüntüleri, bugün Bosna-Hersek'te olan olaylardır. Nitekim, 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde dış politika uzmanı değerli bir profesörümüz, "Amerika ve Batı
lılar için, Somalili Müslümanı öldürmek kolaydır; ama, Sırplara karşı çıkmak da mümkün 
değildir" diye ifade etmektedir, 

Değerli arkadaşlar, bunları şunun için söylüyorum : tşte bu şartlar sebebiyle, biz, güçlü 
bir orduya sahip olmalıyız. Güvenliğimizi nasıl sağlayacaksak, onun tedbirlerini oluşturmaya 
mecburuz. 

İspanya'da (Batı Avrupa'da) Endülüs Emevî devleti olarak 800 yıl Müslamanlar hâkim 
olmuştu; ama, o bölgede bugün birtek Müslüman yoktur, tşte Filistin'de yapılanlar, işte Ru
meli'de yapılanlar, işte en sonunda Bosna-Hersek'te yapılanlar ortadadır. Allah korusun, bin 
yıldır vatanımız olan" Türkiye'de de bir gün biz böyle bir akıbetle karşı karşıya, yüz yüze gele
biliriz. Bunu çok hayalî bir beyan olarak kabul buyurmayın lütfen; zira, 70 yıl geriye gittiği
mizde -1918-1920 yıllarında- Anadolu yer yer işgal edilmiş, Türklere sadece Kastamonu ve ci
varında (Çorum, Çankırı civarında) bir kaç il bırakılmıştı. İstanbul, Antep, Urfa, Maraş, Antal-
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ya ve Adana işgal altındaydı ve Türkiye parça parça taksim edilmişti... Doğusu Ermenistan'a 
verilmiş, batısı Yunanlılara verilerek parçalanmış ve yok edilme noktasına gelmişti. O dehşe
tengiz çemberi kıran, Sevr'in o mahkûm edici ve kahredici maddelerini yırtıp atan millî müca
dele kahramanlarını ben burada saygıyla, hürmetle ve rahmetle anıyorum. 

ALİ ESER (Samsun) — Başta Atatürk olmak üzere... 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, güvenliğimiz, ordumuzun teminatı 

altındadır; güvenliğimiz, milletle ordunun kaynaşmasının teminatı altındadır. Biz yüzelli yıl
dan beri, güvenliğimizi, çeşitli çözümlerle, çeşitli kuruluşlarla beraber olmakta aradık. Tazmi
nat böyle bir dönemdir, Batıya yaslandığımız bir dönemdir. Meşrutiyet, Almanlarla beraber 
iç içe olduğumuz bir dönemdir... 

Millî Savunma Komisyonu üyesi olarak bizler, 1992 yılında, birtakım askerî kuruluşları
mıza ve kumandanlarımıza ziyaretlerde bulunmuştuk. Bir makama ziyaretimizde, oradaki çok 
değerli kumandanımızın, duvardaki ordu kumandanlarının fotoğraflarını gösterirken, "Ben 
burada iki fotoğraftan fevkalade rahatsızım" dediğini hatırlıyorum. O iki kumandan da, Bi
rinci Dünya Savaşında Osmanlı ordularına kumanda eden Alman kumandanlardır; yani bizim 
Tanzimatla başlayan Batılılaşmamız, nihayet Meşrutiyet döneminde ordu kumandanlığımızı 
Almanlara teslim edecek noktaya da gelmişti. Elhamdüllillah bugün bu noktada değiliz ve bun
dan sonra da hiçbir zaman bu olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu macera bizi nihayet Millî Mücadeleye getirdi. Millî Mücadele
miz, bütün ezilen ülkeleriçin bir destandır; köleleştirilmek istenen Üçüncü Dünya ülkeleri için 
bugün de bir destandır. Biz Birinci Dünya Savaşından sonra, Millî Mücadeleden sonra yaşadı
ğımız bu macera sonunda, güvenliğimizi sağlamak için, Osmanlı enkazından derlenmiş olan 
Türkiye Cumhuriyeti, yok olan imkânlarıyla ordusunu kurmaya çalışırken, bir taraftan da gü
venliğini sağlamak için birtakım ittifaklar, birtakım destekler aramıştı. Birinci Dünya Savaşın
dan sonra -bildiğiniz gibi- Millî Mücadele yıllarında, Rusya'da Bolşevik İhtilalinden sonra çö
ken Rus Çarlığından sonra gelen idare, Batı ile ihtilaflı olduğu için, Anadolu'da da Millî Mü
cadele hareketi Batı'ya karşı yürütüldüğü için, Millî Mücadelemize destek olmuştu. 1930 yılı
na kadar olan dönemde, Rusya ile Türkiye arasında bir güven ve dayanışma vardı. Ancak Rus
ya'da Stalin zamanında giderek palazlanan ve gelişen komünist emperyalizm, Türkiye üzerine 
gözünü dikip, Türkiye'de de bolşevik bir idarenin kurulmasını isteyince, 1930'lardaki siyasî ri
cal (idareciler), mecburen Batı'yla birtakım ittifaklara girerek Türkiye'nin güvenliği için Ang
losakson camiasıyla dayanışma ihtiyacını duymuşlar ve bu istikamette kararlar almışlardı. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda Rusya'nın Türkiye üzerindeki emelleri nedeniyle Türkiye'
nin NATO'ya girerek Batı ittifaklan içinde yer aldığını görüyoruz. Bugün NATO içindeki Tür
kiye'nin, 1950'lerden beri devam eden bu ittifak çalışmalarının sonunda, geldiği nokta mey
dandadır. Onu ayrıca değinerek, bazı hususları dile getirmeye çalışacağım. 

Türkiye yine bu istikamette, Avrupa Topluluğuyla, BAB'a, Avrupa kuruluşları içinde gü
venliğini sağlamak için, belirli bir dönemi geçirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, 1992 yılının son ayında bulunduğumuz bugünlerde artık, yeryüzünde 
NATO'nun kuruluşunu gerektiren bir Sovyet tehdidi bir Doğu Bloku tehdidi kalmamıştır; ama 
maalesef, bugün NATO, Ortadoğu'da İslam ülkelerine karşı Batılı emperyalistlerin menfaatla-
rım koruyucu istikamette kullanılmak istenmektedir. 

Aslında, Sovyet Bloku çökmeden de, batılı ülkeler, başta Amerika Birleşik Devletleri ol
mak üzere, NATO'yu kendi görev sahası dışında da -coğrafî sahasının dışında- görevlere 
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yöneltmek için yıllarca zorlamışlar ve buna muvaffak olamamışlardı; ama, maalesef bugün 
buna giderek daha fazla muvaffak olduklarını görmekteyiz. 

Bunları şunun için arz ediyorum : Bugün artık Batının, Rusya'dan gelecek tehdide karşı 
kendini savunmak için NATO'ya ihtiyacı kalmamıştır. Ancak bugün NATO, Batının en güçlü 
askerî kuruluşu olarak, Batının menfaatlarını ayakta tutmak için, yeryüzünde ve özellikle dünya 
petrol kaynaklarının merkezi olan Ortadoğuda bir güç olarak kullanılmak istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 1992'nin son ayında ve bugün bölgemizdeki ve dünyadaki şartlara 
baktığımızda, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için, artık yeni konseptlere sahip olması 
ve yeni istikametlerde birtakım oluşumlar için gayret sarf etmesi, destek vermesi, hatta bu yeni 
istikametleri oluşturması gerekmektedir. 

Türkiye'nin bugürî NATO içinde ve Batı savunması içinde bulunduğu takriben kırk küsur 
yıldır devam eden bu dönemde -Sayın Millî Savunma Bakanının açış konuşmasından aldığım 
bilgiye göre söylüyorum- aldığı NATO yardımı 3 milyar 480 milyon dolardır. Bunun, Türkiye'
nin Batı'ya sağladığı destek ve NATO'nun doğu kanadını Sovyetlere karşı güvenlik altında bu
lundurma hizmetine karşılık, ne kadar az bir ücret olduğunu ifade edebilmek için, Amerika'
nın sadece israil'e yılda 4 milyar dolar savunma yardımı yaptığını burada dikkatlerinize arz 
etmek isterim. Yani, Türkiye'nin bütün NATO döneminde aldığı yardımlar, takriben 3,5 mil
yar dolar mertebesinde, İsrail'in bir yılda aldığı yardım ise, 4 milyar dolar mertebesindedir. 

Yine, o Amerika'nın israil'e, Rusya'dan Yahudileri getirmek ve orada iskânlarını sağla
mak için 30 milyar dolar vereceğini, bunun hazırlığını yaptığını ve bu 10 milyar dolan hemen, 
20 milyar doları da bilahara, kullanılmak üzere, tahsis ettiğini bilgilerinize arz ederim. 

Değerli arkadaşlar, bizim Batı savunması içinde bulunmamız, bir dönemin zaruretiydi. 
O dönemin yöneticilerinin, Stalin'in genişleme siyaseti, Komünist Rusya'nın Türkiye üzerin
deki emelleri dikkate alındığında, bu bir zaruretti; ama, bir diğer taraftan da baktığınızda, 
NATO içinde bulunmak, Türkiye'nin savunma sanayiinin gelişmesini de engellemiştir. 

NATO içinde bulunmamız, değerli askerlerimizin, değerli askerî personelimizin daha yüksek 
seviyede, gelişmiş dünya standartlarında bir eğitim kazanmasını ve modern savaş araç, gereç 
ve teçhizatına sahip olmasına imkân sağlamıştır; ama, madalyonun öbür tarafı da şu : Bu Batı 
güvenlik sistemi içinde bulunmamız, bizi, hükümetleri rehavete sevk etmiş ve savunma sanayi
imiz de gelişmemiştir. 

Değerli kumandanlarımızın görevi, elindeki silah, araç ve gereçlerle memleketi savunmaktır; 
ama, onların elindeki silah, araç ve gereçlerini millî kaynaklardan en ileri teknolojiyle temin 
etmek, imalatını sağlamak da, bu memleketi yöneten hükümetlerin görevidir. Yani, bugün biz 
savunma sanayiinde geri kalmışsak, bunun sorumluluğunu bugüne kadar Türkiye'yi yöneten 
iktidarlarda aramamız gerekmekledir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye NATO'ya girmeden önce, 1930'lu, 1940'lı yıllarda uçak imal 
ederdi... Amerikan yardımı başladıktan sonra, bu imalatı bırakmıştır. Yine, Makine ve Kimya 
Endüstrisinde birtakım savunma araç ve gereçlerinin imalatıyla ilgili çalışmalar, fiilî imâlatlar, 
Amerikan yardımı başladıktan sonra, Batı yardımı başladıktan sonra terk edilmiştir. Bugün 
Türkiye, daha 1992'de uçağı yeniden yapma mücadelesi vermektedir. Amerika'nın desteğiyle 
bunda ne kadar muvaffak olacağı da, birtakım sualleri beraberinde getirmektedir. Zira, bu 
uluslararası emperyalist güç, bölgede kendi menfaatlarına hizmet etmediğiniz anda, size her 
türlü teknolojik desteği kesecek, yardımı kesecek ve bundan da netice almamız mümkün ol-
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mayacaktır. Dağıtılan kitapçıkta da gördüğümüz gibi, bugün uçak imalatında, maalesef, daha 
yüzde 10 mertebesinde yerli muhtevayla çalışmaktayız; yüzde 9Ö'da dışarıdan ithal edilmektedir. 

Değerli arkadaşlar, uçak sanayii, top imali ve diğer konuların üzerinde durup, vaktinizi al
mak istemiyorum; ama, Batı savunması içinde bulunmamız, bizim savunma sanayiinde yeni 
projelere başlamamızı da geciktirmiştir. Bugün Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde bir
takım çalışmalar yapılmaktadır. Birkaç seneden beri devam eden bu çalışmaların bugüne ka
dar bir netice vermediğini, maalesef, üzülerek ifade ediyorum. Zira, eğer bunlar bir netice ver
seydi, biz memleketimizde terörle mücadele ederken, Doğu Almanların eski zırhlı araçlarını 
almaya mecbur kalmazdık. Eğer bunlar bir netice verseydi, biz Doğu Almanlardan aldığımız 
eski zırhlı araçlara karşı Alman Hükümetinin "bunları şu, şu bölgelerde kullanamazsınız" di
ye ambargo koyup, tahdit getirince Sayın İçişleri Bakanımız da hemen apar topar Rusya'ya 
gidip, Rusya'dan, Rus zırhlı araçlarını alma istikametinde bir karara varmazdı, bunlarıTürki-
ye'de imal edecek olan projeler süratle netice verir ve geliştirilirdi. 

Değerli arkadaşlar, bir ülkede nasıl, sanayi, ithal makineyle olmazsa, bir ülkede savunma 
da, ithal top, tüfek, araç, gereçle olmaz; bunu, altını çizerek ifade ediyorum. Zira, biz bugün 
sanayide de aynı problemle karı karşıyayız. Bugün KİT'lerin de problemi aynıdır, özel sektö
rün de problerni aynıdır. Nedir bu problem? Siz gidiyorsunuz, Batı'nın geliştirdiği en yeni tek
nolojideki makineleri alıyorsunuz, beş, on sene sonra bu makineleri, bu teçhizatı imal eden 
firmalar ve memleketler, daha yenisine ve daha modernine geçtiği zaman, sizin elinizdekiler 
demode hale gelmekte; siz, mamullerinizde kalite ve maliyet yönünden rekabet edemez bir-
noktaya gelmektesiniz. Aynı şekilde, savunma araç, gereçlerinde siz milyarlarca dolar ödeyerek... 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, 19 dakika oldu. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Müddetim 30 dakika mıdır? 
BAŞKAN — Zatı âliniz sürenin tamamını kullanacaksanız, 30 dakikadır. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Evet, tamamını kullanacağım. 
BAŞKAN — Ama, Sayın Başeğmez'in de müracaatı vardı.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sürenin tamamını Sayın Ayhan kullanacaklar 

efendim. 
BAŞKAN — O zaman devam buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Bugün milyarlarca dolar ödeyerek, satın almakta olduğunuz savaş araç, gereçlerinde, si
lahlarda, kısa zamanda yenileri geliştirilmekte; bir müddet sonra işe yaramaz hale gelmekte
dir. Burada şunu ifade etmek istiyorum : Eğer ordumuzu, güçlü ordu haline getireceksek, sa
vunmamızı güçlendireceksek, mutlaka, millî harp sanayiini kurmamız gerekmektedir. Bunun 
için de, mutlaka devlete ait birtakım fabrikalar kurulmasını kastetmiyorum. Devlete ait olan 
bugünkü ASELSAN fevkalade başarılı bir tesistir; önü açılmalı ve gelişmesi sağlanmalıdır. Dev
lete ait Makine Kimya Tesisleri kırk, elli yıldır, hatta Millî Mücadeleden beri, hatta öncesin
den, eski Tophane'den tevarüs eden, harp sanayii kültürüyle kurulmuş ve geliştirilmiş olan bir 
tesistir; teknolojik yönden, yönetim yönünden, sermaye yönünden meseleleri halledilip, önü 
açılmalıdır; ama, yeni savunma araç, gereç imal edecek olan yeni tesisler için özel sektör teşvik 
edilerek, desteklenerek, sipariş verilerek geliştirilmelidir. Bu yapıldığı takdirde, Türkiye'nin, bu
günkü gelmiş olduğu teknolojik seviyede, savaş araç ve gereçlerimizin, yani millî harp sanayii
mizin temeli kısa sürede atılır ve geliştirilir ve başarılı netice de alınır. 
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Biz, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtından sonra bir Batı ambargosu yaşadık. İnşallah 
Türkiye, bir daha, herhangi bir olayda böyle bir ambargoyla karşılaşmaz veya böyle bir am
bargo, üzerimizde müessiriyet ifa edemeyecek şekilde millî harp sanayiimizi geliştiririz. Bu tedbiri 
almak gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, ordumuzun, modernizasyon projesi vardır. Bu proje, bendeki bilgi
lere göre, takriben -bundan altı, yedi ay önceki rakamlarla söylüyorum- 500 trilyon mertebe
sinde bir para gerektirmektedir veya dolar olarak ifade edersem -o zamanki hesaplarla 
söylüyorum- takriben 10 yılda 80 milyar dolar mertebesinde bir finansman gerektirmektedir. 
Bu rakamın manası yılda 8 milyar dolar demektir. Halbuki burada -biraz sonra bütçedeki ra
kamlara da bakarak dikkatinize arz edeceğim- biz bunun yüzde 25'ini, 30'unu dahi bugün tahsis 
etme imkânlarından mahrumuz. Yani, ordunun, modernizasyon ihtiyaçları küçük, vurucu gü
cü yüksek, modern teknolojiyi kullanan bir ordu haline gelmesi için mutlaka bu finansmanın 
sağlanması lazım. Bunun borç olarak alınması mümkün olmayacağı gibi, alınsa dahi, Türki
ye'yi büyük ipotekler ve taahhütler altına sokacağı için, mutlaka bu projenin, yani, moderni
zasyon projemizin uygulanması için de, millî harp sanayiimizin geliştirilmesine büyük önem 
verilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, Millî Savunma bütçesinin konuşulduğu bu toplantıda şunu da ifade 
etmek istiyorum : Dünyanın ve Türkiye'nin bölgesindeki yeni şartlara göre, ordumuzun eğiti
mi de sağlanmalıdır. Düzenli ordu, düzenli bir savaş için, küçük vurucu birlikler, bölge lisan
larını bilen subay, astsubay, er ve komandolar yetiştirmeliyiz. Bundan şunu kastediyorum : Bakın, 
bugün Orta Asya'da, Kafkaslâr'da, Balkanlar'da Türkiye'nin, tarihten gelen sorumluluğu se
bebiyle, din bağı sebebiyle, kültür bağı sebebiyle, birçok bağlar sebebiyle, desteğini isteyen top
luluklar var. Bu topluluklara bizim yardım elimizi uzatabilmemiz için, mutlaka, bu bölgelerde, 
ihtiyaç halinde onlara savunma desteği verebilecek, dışarıdan tecavüzlere karşı onları koruya
bilecek vasıfta subay, astsubay, er ve komandoların bölge lisanlarını da bilir bir şekilde eğitil
meleri, hazır tutulmaları, bunlarla bu bölgelere destek verilmesi, kaçınılmaz bir görev olmaktadır. 

Azerbaycan'la, Türkmenistan'la, Özbekistan'la yapılan askerî eğitim anlaşmalarını, umut 
ederim yakında diğer ülkelerle yapılacak olan anlaşmalar da takip edecek; ama, bu anlaşmala
rın ötesinde de, bizim bu bölgelere destek verebilecek şekilde ordu için güvenlik güçleri için 
gerekli olan personeli hazırlamamız, bizim sorumluluğumuz olmaktadır. Yine, bölge toplu
luklarına savunma eğitimi vermek de, bizim sorumluluğumuz olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, Bosna-Hersek'teki olaylar bu Mecliste çok tartışıldı ve Dışişleri Baka
nımız burada bir konuşmasında, "Bizim, Bosna-Hersek'e havadan müdahale imkânımız yok. 
Oraya giden uçaklar orada, ancak 5 dakika bulunabilirler; 5 dakika sonra geri dönmek 
zorundadırlar" dedi. 

Menzil dikkate alındığında, uçağın yakıtı dikkate alındığında, bu, bir teknik vakıadır, bu
nu değiştirecek gücümüz yok; ama, bunun başka tedbirleri var. Nedir? Bugün, havada ikmal 
yapan tanker uçakları vardır, bu tanker uçaklarına bizim sahip olmamamız büyük bir eksik
liktir. Bu uçakları temin edecek tedbirler de mutlaka Millî Savunma Bakanlıgımıztarafmdan 
alınmalı ve bu uçaklar da temin edilmelidir. 

Yine, gözetleme görevi yapan AVACS uçaklarına sahip değiliz. Evet, Avacs'Iar bugün Ame
rikan uçaklarıdır; ama, benim bildiğim kadarıyla, İngilizler aynı istikamette imalat yapmakta
dır; belki başka gelişmiş ülkelerde benzeri uçaklar vardır. Bunların da ordumuza temin edil
mesi gerekmektedir. 

— 204 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1992 0 : 1 

Değerli arkadaşlar, tabiî bütün bunlar için Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin yeterli bü
yüklükte olması gerekmektedir. Bakın, 1992 bütçesi 23 trilyon 970 milyar liradır. Bize getirilen 
1993 bütçesi ise, 41 trilyon 398 milyar liradır. Şimdi, bu bütçe içinde tabiî çeşitli cari giderler 
var; cari giderler içinde özel savunma yatırımları da var. Bunlar, çeşitli silah, araç, gereçlerin 
alınması, savunma altyapılarının yapılması ve ordunun ihtiyacı olan makine teçhizatının alın
masıdır. 

Ordumuzun savunmasına ne ölçüde destek verilmiş diye bu rakamlara%bakıyorum; 1992'de 
özel savunma yatırımları için tahsis edilen para 6 trilyon 5 milyar liradır. 1993'te tahsis edilen 
ise -Sayın Bakanın açıklamalarından aldığım rakam- 8 trilyon 871 milyar liradır. Oranladığınız 
zaman, demek ki, 1993 yılında, 1992'ye göre savunma araç ve gereçlerinin temininde yüzde 
48 bir artış sağlanmaktadır. Ancak, bütçeleri mukayese ettiğimiz zaman, 1993 bütçesi 41 tril
yon -küsuratını okumuyorum-, 1992 bütçesi 23 küsur trilyon, oranladığınız zaman yüzde 73 
olmaktadır. Yani, bütçedeki artış yüzde 73 olduğu halde, savunma araç, gereçlerine yapılacak 
yatırımdaki artış ise, yüzde 48 olmaktadır; bu da, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin, ordu
muzun ihtiyaçlarını temin bakımından ne kadar yetersiz olduğunu göstermektedir. 

Değerli arkadaşlar, ordumuzun ihtiyaçlarının karşılanması, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin yeterli seviyeye çıkarılması,, bütçedeki, diğer bakanlıklar bütçelerindeki israfların kal
dırılarak, azaltılarak, bunun yerine millî savunma kaynaklarının geliştirilmesi, Hükümetin te
mel görevidir. Maalesef, Hükümetimiz, 1993 yılı bütçesini yaparken, bunu 1992 seviyesinde 
dahi muhafaza etmemiş ve daha da aşağıya düşürmüş bulunmaktadır. Yani, bütçeye, savunma 
araç ve gereçleri için ayrılan para 1993 yılında oran olarak da azalmış bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir tatbikat sırasında Amerikan Saratoga gemi
sinden yapılan füze atışıyla bir muhribimiz tahrip edildi, saf dışı kılındı ve 5 subay, astsubay 
ve erimizin şehit olmasına ve 15 subay, astsubay ve erimizin de yaralanmasına sebep oldu. 

Bu olay, o günlerde Türk kamuoyunda büyük tepki doğurdu. Bunun üzerine süratle gidi
leceği, gerekenlerin süratle cezalandırılacağı ifade edildi -diğer arkadaşlarım da bahsettikleri 
için ben uzun uzun üzerinde durmak istemiyorum-, sonunda Sayın Bakan da basın toplantı
sında yaptığı açıklamada, "bunun bir kaza olduğu ve bu kazaya sebep olanların da tembih 
cezasıyla cezalandırılacağını" ifade ettiler. 

Bunu fevkalade yadırgadık. Bir kere, bu olay Türkiye karasularında olmuştur Türkiye'de 
olmuştur. Bu olay bir tatbikat sırasında olmamıştır, tatbikat dışı bir saatte cereyan etmiştir. 
Bu olayın sorumlularının Türkiye tarafından tevkif edilip, Türkiye Cumhuriyeti mahkemele
rinde muhakeme edilmesi gerekirdi. Bakın Amerika, düşme sebebi müphem olan uçağın 2 Libyalı 
tarafından düşürüldüğünü iddia ederek, "uçağın düşürülmesinin sorumlularıdır" diye, 2 Lib-
ya'lının, kendisine teslim edilmesini istemekte, hatta uluslararası bir mahkemede muhakeme 
edilmelerine dahi rıza göstermemekte ve bu maksatla Libya'ya ambargo uygulamaktadır. 

Bu, Türkiye'nin en tabiî hakkıdır; ama, maalesef, Hükümetimizin, bu hakkı yerli yerinde, 
kullanamadığını görmekten fevkalade müteessiriz. Demek ki, 1950'lerden beri Türkiye'ye yer
leşmiş olan Amerikalılara ve Amerikan tesislerine rağmen, Amerika'nın, Türkiye adaletine de 
sırt çevirip, Türkiye topraklarında, Türkiye karasularında cereyan eden olayları dahî Türkiye'
nin dışında tutma noktasına geldiklerini görmekteyiz. 

Bu Hükümetin içinde, 1960'larda "Go Home Amerika" diye Dolmabahçe rıhtımından 
Amerikalıları denize atan sosyal demokratların bulunmasını ve buna müsamaha göstermesini, 
herhalde, gelecekte, tarih ibretle kaydedecektir. Ben burada sadece üzüntümü beyan için zikre
diyorum. • '• '••. 
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Değerli arkadaşlar, ordumuzdaki tatbikatlardan bazı şikâyetler almaktayız. Dunlardan bir 
tanesi de... 

BAŞKAN — SAym Ayhan bir dakika, lütfen. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur, Sayın Ayhan'ın da süresi dolmuştur; ama, • 

hazırladığı konuşmasını tamamlayıncaya kadar çalışma süremizin uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Ayhan. 
CEV\T AYHAN (Devamla) — Sayın Başkana ve Yüce Meclise bu müsamahalarından dolayı 

teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, ordumuzda -mevziidir, ordumuzun .bütününü ilgilendirmemektedir-

bazı tatbikatlar bizi fevkalade üzmektedir, birçok şikâyet de almaktayız. Zaman zaman ferdî 
olarak Millî Savunma Komisyonuna gelen bu kişiler bizi de bulmakta ve bu şikâyetlerini dile 
getirmektedirler. Şikâyetlerden bir tanesi, askerî personelle ilgili olarak, Askerî Şûra kararları
nın yargı denetimine açık olmamasıdır; yani, idarî mahkemeye götürülememesidir. Ben bu bütçe 
münasebetiyle çalışırken, bu konuyu da araştırdım. Tabiî, mesele, Anayasanın 125 inci madde
sinde, Cumhurbaşkanı kararlarının ve Askerî Şûra kararlarının yargı denetimi dışında tutul
muş olmasından ileri gelmektedir. Şimdi, bu mesele nedir, diye, 1982'de Anayasayı yapan o 
zamanki Danışma Meclisi tutanaklarına baktım, Millî Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyo
nunun çalışmalarına baktım ve Millî Güvenlik Konseyi müzakerelerine baktım. 

18.10.1982 tarihindeki Millî Güvenlik Konseyi toplantısı zabıtlarından okuyorum ; Baş- . 
kan Kenan Evren ve Millî Güvenlik Konseyi üyeleri var. 

Divan kâtibi : "125 inci maddeyi okutuyorum : 
B) Yargı yolu 
Madde 125. — idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. 
Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şûranın kararları yargı 

denetiminin dışındadır." 
Danışma Meclisinden gelen Anayasa metni taslağına baktım, bu yok. Bu 125 inci madde, 

daha önce Danışma Meclisinde 153 üncü madde olarak müzakere edilmiş, bilahara 130 uncu 
madde haline gelmiş ve bilahara da 125 inci madde haline gelmiş; yani, Danışma Meclisinden 
çıkan ve Millî Güvenlik Konseyine gelen metinde, Askerî Şûra kararlarının yargı denetimi dı
şında kalacağına dair bir ifade yok. Bu, 125 inci maddeye, Millî Güvenlik Konseyinin Anayasa 
Komisyonu tarafından dahil edilmiş, İşte bununla ilgili müzakereler; Başkan Kenan Evren : 

"BAŞKAN — İkinci fıkrada 'Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işler ile Yüksek As
kerî Şûranın kararları yargı denetiminin dışındadır' deniyor. Yüksek Askerî Şuranın kararla
rından kasıt burada nedir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Anayasa Komisyonu Başkanı) — 
926 sayılı Kanunun öngördüğü kararlar. 

BAŞKAN — Yani terfi kararları. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Yoksa, diğer kararlar değil... -
HÂKtM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞKAYNAK (Devamla) — Hayır; yani, bu ka

rarlar sadece terfi hususlarını kapsamaktadır." 
Konuşmalar devam ediyor ve bir yerde, yine Hâkim Tuğgeneral Muzaffer Başkaynak'tn, 

Başkanın birsualine verdiği cevapta, "Onlar kastediliyor. 926 sayılı Kanun, terfi işlemi, 
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emeklilik işlemine ilişkin işlemler yargı denetiminin dışındadır, yani bunu getirmişiz" diyor 
ve bu şekilde kabul ediliyor. 

Bunun konulmasının sebebi şu olsa gerek : Bu da, her yıl ağustos ayında yapılan terfiler
de, bir makama 1 tane tümamiral lazımsa, 3 kişi tümamiral olma durumundaysa, 2'sini süresi 
dolmuşsa emekliye sevk ediyorsunuz." Bunlar da askerî yargıya müracaat edip, tümamiralliğe 
terfi etme hakkını alırlarsa, 1 tümamirallik kadronuz var, bu 2 tane daha tümamirali nereye 
koyacağız diye askerî yönetimde kargaşaya sebep olursunuz. Haklı bir gerekçedir bu. 

Bugün yapılan uygulamada aldığımız şikâyetler de,şudur : Ordu içinde subay ve astsubay 
arkadaşlarımız, kendi aile yaşayışları itibariyle, inançları itibariyle alınmakta, birtakım yerler
de haftalarca gizli sorguya tabi tutulmakta ve kendilerine ne insan haklarına ve ne de adalete 
sığmayan birtakım sorular sorulmaktadır. Buna ilişkin bir kişiye özel dokümandan bazı kı
sımları okuyorum : "-Eşinin sosyal durumu nasıldır, giyimi nasıldır, başı örtülü müdür?" 

Verilen cevap : "-Başı örtülü." 
"-Zaman, Millî Gazete gibi yayınları devamlı izlemekte midir?" 
"-Zaman Gazetesini izlemektedir." 
"-Evinde bütün namazlarını kılar mı?" 
Bunlar, insan haklarına ve en medenî ölçüler içinde hiçbir yere sığmayacak olantutumlar-

dır ve ordumuzun bütününe teşmil edilemeyecek bir husustur. Herhalde bazı mahallî kuman
danların işgüzarlığından tevellüt eden bir husus olsa gerek; ama üzülerek burada ifade ediyorum. 

"Faiz konusunda düşünceleri nelerdir? Laiklik konusunda düşünceleri nelerdir? Askerî 
kesim olarak kimlerle görüşür?.." 

Bu tip birtakım garip sualler devam etmekte; "Okuduğu roman var mı, varsa adları ne
lerdir? Enbiyaya ait efsaneleri okur mu? Eşiniz türban takıyor mu? Kendisinin ve ailesinin me
denî kıyafeti dışında herhangi bir kıyafeti var mıdır? Türünden birtakım sorular ve cevaplar 
vardır; bunları üzülerek ifade ediyorum. 

Burada bir yıl önce de, aynı konu, bütçe müzakereleri ve diğer vesilelerle dile getirilmişti, 
değerli Millî Savunma Bakanımız, bundan sonra bunların olmayacağını, ifade etmişlerdi. Umut 
ederim, bundansonra bunlar olmayacaktır, olmaması da temenni edilir; zira, biz, subayı ile 
astsubayı ile, eriyle, ordu-millet olarak beraber olmak istiyoruz,"bir bütün olmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, askerlik yapan bir erin, askerlik yapan bir astsubayın, askerlik ya
pan bir subayın, inancından dolayı ordudan tard edilmesi kadar beni kahredecek bir husus 
yoktur. Niye? Ben istemem, bir er, bir astsubay, bir subay, kasabasında, şehrinde, "beni bu 
yüzden ordudan attılar" desin. Zira bu ordunun ismi, Mehmetçik'tir; bu ordu, kuruluşunda 
"Asakiri Mansure-i Muhammedi ye" ismiyle anılan bir ordudur. Bu orduda, sağlam inanç, or
dunun başarısının da temelidir. 

Sözlerimi bitirirken, burada size bir belge okumak istiyorum; bu belge Türk Hava Yolları 
Dergisinden alınmıştır; zannederim bu belge, 1989'da neşredilmişti, hatırlıyorum. Yanlış hatır
lamıyorsam, Anafartalar Grup Kumandanı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın'a, Çanak
kale muharebelerini anlatırken şöyle der : "Bomba Sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. 
Siperler arasında mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak; birinci siperdekilerih hiçbiri kurtul-
mamacasına kamilen düşüyor şehit oluyor. îkinci siperdekiler, onların yerine geçiyor; fakat 
ne kadar gıpta edilecek bir itidal ve tevekkülle, biliyor musunuz, öleni görüyor, üç dakikaya 
kadar öleceğini biliyor; hiç, ufak bir korku ve endişe göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bi-
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tenlerin elinde Kur'an-ı Kerim, Cennete gitmeye hazırlanıyorlar; bilmeyenler kelime-i şahadet 
getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir 
misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Savaşlarını kazandıran, bu yüksek-ruhtur." 

Değerli arkadaşlarım, biz ordumuzda, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da, bu 
yüksek ruhun muhafazasını istiyoruz. • * . - . ' 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken, astsubay kardeşlerimizle ilgili birtakım sıkıntı
lar bize intikal etmektedir. Bunlar, astsubayların, derece ve subaylığa geçişleriyle ilgilidir. ÎJe-
ğerli Millî Savunma Bakanımızla, Komisyonda zaman zaman görüşüyoruz; umut ederim, önü
müzdeki dönemde birtakım kanun değişiklikleriyle, bunlar da dikkate alınacak ve ordumuz, 
huzur içinde, memleket savunmasına hizmet veren, dünyanın en modern, en güçlü ordusu ha
line getirilecektir. . .'• ' • 

Bu vesileyle, Silahlı Kuvvetlerimizde şehit olanları rahmetle anar, bu bütçemizin, hepinize 
hayırlı olmasını diler, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Sayın milletvekilleri, bir saat sonra toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saaü : 13.10 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : İbrahim özdiş (Adana), Cengiz Üretmen (Manisa) 

: - O 1 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

/. —1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; İ/440, 3/650) (S. Sayıları: 211,212, 223, 219) Devam) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — 1993 Malî Yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere bı

raktığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Gruplar adına son konuşmayı yapmak için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Sözcüsü, 

Çorum Milletvekili Sayın Cemal Şahin'i kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Şahin. 
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 1993 malî yılı bütçesi sebebiyle söz almış bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Parlamentonun değerli üyelerine sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, bütçeler, her yıl tekrarlanan şekliyle devam edi
yor. Tabiî, bütçelerin esası, özü incelendiğinde, münhasıran, tek başına bir bakanlığın bütçe
siyle yapılan yatırımları, onunla ilgili eleştirileri yapmak yetmez; hem bu eleştiriler yapılır hem 
de bu eleştiriler doğrultusunda çareler sunulur. 

Benden önce grupları adına konuşan arkadaşlarımız da aynı şekilde konuşmalarını sür
dürdüler ve gerçekten çok yararlanacağımız eleştiriler yaparak çarelerini dile getirdiler. Bunu, 
şunun için arz etmek istiyorum : Bu bütçe görüşmeleri, yılda bir defa yapıldığına göre, Mecli
simizin de, kamuoyumuzun da, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesi içerisinde yer alan ve bu 
görevi şerefle yürüten değerli kamu görevlilerinin de, buna gereken ilgiyi göstermeleri gerekir 
diye düşünüyorum. Eğer bu bakımdan bir eksikliğimiz varsa, peşinen özür diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Millî Savunma Bakanlığı bütçesi nedeniyle konu
şan pek çok arkadaşımızın yerinde değindiği gibi, ülkemizin, iki kıtayı, yani Avrupa ile Asyayı 
birbirine bağlayan bir köprü konumunda olduğu bir gerçektir. Ülkemizi bir kalkan gibi 
mütalaa eden arkadaşlarımız da var. 
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Şurası muhakkak- ki, ülkemizin jeopolitik durumunun çok önem arz eden bir konumda 
olduğu hususunda gelmiş geçmiş bütün Parlamenterler ve bütün uzmanlar hemfikirdirler. Hal 
böyle olunca, mademki ülkemiz, jeopolitik yönden çok önemli bir noktada bulunuyor, o hal
de, acaba biz, nasıl bir politika izleyelim, nasıl stratejiler izleyelim ki, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
kendisinden beklenen amaca rahatlıkla, günün şartları, çağın koşulları dairesinde ulaşabilsin. 

Bu babta şunu arz etmek istiyorum : Yazarlar, çizerler sık sık gündeme getiriyorlar : İkin
ci Dünya Harbinden sonra dünyayı idare eden, kutuplaşan iki mihverden Varşova Paktının da
ğıldığını, NATO'nun artık tek başına dünyada bir süper güç olarak kaldığını; o halde, Türki
ye'nin, savunma politikalarını izlerken, artık soğuk savaş döneminin dışında kalan politikala
ra adapte olması, ona göre kendisine yeni bir strateji, yeni bir konsept hazırlaması gerektiği 
yönünde iddialar var, buna yönelik savlar var. 

Şimdi, önce şunu arz etmek istiyorum : Sizlerin de bildiği gibi, ikinci Dünya Savaşının 
bitiminden bugüne kadar devam eden soğuk savaş dönemini geçirdi. Bu soğuk savaş dönemi
nin doğal bir sonucu olarak, Türkiye, Batı paktı dediğimiz yahut Batı ittifakı dediğimiz NATO 
içerisinde yer aldı. NATO karşılığında, Varşova Paktı, -ya da bir başka anlamda Doğu Bloku 
ülkelerinin oluşturdukları bir güç vardı- o soğuk savaşın dengeleri içerisinde, dünyayı topye-
kun bir nükleer savaşa götürmeden, o dengenin hasıl olduğu ileri sürülebilir. Belki, bu iki sü
per gücün dünyayı dengelemesi, o soğuk savaş döneminde insanlığı büyük bir nükleer savaşa 
götürmedi, bu doğrudur; ama şurası da bir gerçek ki, iki süper gücün oluşturduğu dengeye 
rağmen, dünyada çatışmalar hiçbir zaman da durmadı. Bunlar, bazen bölgesel çatışmalar şek
linde devam etti, bazen de iki ülke arasında devam etti. Bunları, örnek olsun diye sadece baş
lıklarını arz etmeyi uygun görüyorum; çünkü, sonraki izahlarımız bir anlamda onlara bağımlı 
olacaktır. 

Bırakınız, İkinci Dünya Harbi sonrası soğuk savaş dönemi, dünyamızın son 200 yıllık dö
nemini ele aldığımız zaman görülecektir ki, her şeye rağmen, her çeşit politakalara rağmen, 
her çeşit savaş aleyhtarı devletlere rağmen -kimse savaş istemez, bu özünde belli- dünyada sa
vaşın hiçbir zaman durmadığı, tam tersine insanlığı, devletleri sürekli meşgul ettiği bir gerçek
tir. Fransız İhtilalini baz alırsak; Fransız İhtilalinden sonra -bildiğiniz gibi- devam eden Na-
polyon savaşları, Napolyon savaşlarının Avrupa'da yenileştirdiği ve anlaşmalarla oluşturduğu 
sınırlar, yeni yeni uluslararası ikili üçlü anlaşmalar Avrupa'yabir türlü huzur getirmemiş; Av
rupa devletlerinin bir kısmının kendi aralarında bir kısmının komşularıyla savaşları ve çatış
maları sürekli devam etmiştir. Biliyorsunuz, onu takip eden dönemlerde, Birinci Dünya Harbi, 
İkinci Dünya Harbi; bilahara Kore savaşları, daha sonra Vietnam savaşları, onun akabinde 
Iran-Irak Savaşı, Ortadoğu savaşı... Görülüyorki savaşlar durmuyor. Bu meseleyi kısaca bilgi-

_ nize sunmaktan maksadım şu ; Kim ne derse desin, hangi pakt dağılırsa dağılsın, mutlaka in
sanlık -ister iki devletin kendi arasında olsun, ister bölge çatışmaları şeklinde olsun- sürekli 
savaşıyor ve bu savaşların doğal bir sonucu olarak da, milyonlarca insan hayatını kaybediyor. 

"Varşova Paktı dağıldı" deniliyor, gerçekten öyle. Bildiğiniz gibi, iki süper güç arasında 
pek çok anlaşmalar yapıldı; ama şurası gözden kaçırılıyor diye düşünüyorum ; Varşova Paktı
nın dağılması, acaba o paktın yıllarca askerî kanadını oluşturan Kızılordu ne oldu? Hiç kimse, 
hemen hemen, bu Kızılordunun varlığı üzerinde durmuyor. Oysa bize göre, bu paktın dağıl
ması doğrudur; ama bir doğru daha vardır ki, Kızılordu henüz dağılmış değil, dünya üzerinde
ki varlığını devam ettiriyor. Bu görüşümüzden ya da bu izah tarzımızdan hemen şu çıkarılma
sın ; "Canım Kızılordu ayakta duruyor diye, biz bütün gücümüzü, kuvvetimizi Kızılorduya 
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göre mi yapacağız?" Hayır, benim ortaya koymak istediğim olay o değil; benim ortaya koy
mak istediğim olay şu : Elbette Kızılordunun varlığı nazara alınarak, hele hele yıllardan beri 
Sovyet Rusya ile ilişkilerimiz göz önünde tutularak, bugüne kadar pek çok savunma anlaşma
ları yapılmış, savunma tedbirleri alınmıştır, o ayrı bir konudur; ama Sovyet Rusya'nın dışında
ki komşularla olan münasebetlerimiz de her zaman gündemde, tazeliğini, sıcaklığını, önemini 
yitirmeden devam ettiriyor diye düşünüyorum. Sovyet Rusya'nın bizimle ve diğer devletlerle 
olan münasebetleri bir yana, Türkiye'nin, yıllardan beri Yunanistan ile de pekçok ihtilafları 
olduğu biliniyor. Bugün, hâlâ kıta sahanlığı ya da FIR hattı (hava sahası) tabir ettiğimiz olayla 
ilgili olarak, hatta -güncel olduğu için arz etmeyi uygun görüyorum- Makedonya olayı bile tek 
başına Yunanistan ile aramızdaki dengenin hassas bir noktada bulunduğunu arz etmeye çalı
şıyorum. 

Kısaca, biz savunma politikalarımızı izlerken, konseptlerimizi hazırlarken herşeyi Sovyet 
Rusya'daki konuma göre değil, Sovyet Rusya'nın dışında kalan ülkelerin durumlarını da, özel
likle, nazara alarak savunma politikalarımızı ona göre ayarlayıp, ona göre tedbirlerimizi alıp, 
çarelerimizi aramak zorundayız diye düşünüyorum. 

Keza bir arkadaşımızın da arz ettiği gibi, Bulgaristan ile aramızdaki olaylar aynı hassasi
yetini devam ettirmektedir; çünkü, Balkanlarda oluşabilecek bir olay, Türkiye'yi ister istemez 
menfi yönden etkileyebilir diye çare düşünmek lazımdır. 

Diğer taraftan, en uzun sınırımız olan Suriye ile yıllardan beri hassas olan ilişkilerimiz, 
zaman zaman gündeme gelir, "Topraklarımızın belli bir bölümünü kendi haritası içerisine ala
rak ona göre savunma politikalarını çiziyor ya da savunma politikaları yapıyor" diye de yıllar
dan beri yazarlarımız çizerlerimiz tarafından söylenir durur. 

Kısaca şunu demek istiyorum : Türkiye'nin komşularıyla hassas olayları, hassas sorunları 
vardır ve bunlar hâlâ da hassasiyetlerini devam ettiren sorunlardır. Bu hassas olan noktaları, 
savunma politikalarını sürdürürken ya da ona göre hazırlık yaparken, eskisinden çok daha az 
önemde olmayan yeni konumunu devam ettirmelidir diye düşünüyorum. 

Arkadaşlarım, komşularımızla olan münasebetlerimizin pek çok bölümüne değindikleri 
için ben onun detayına girmiyorum; ama benim, özellikle üzerinde durduğum, altını çizmek 
istediğim nokta, komşularımızla olan hassas savunma politikalarımızın devam ettiğidir. Türk 
hükümetleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri buna göre tedbirlerini almak zo
rundadır, bütçesini buna göre ayarlamak zorundadır, savunma politika ve stratejilerini buna 
göre belirlemek zorundadır diye düşünüyorum. 

Peki, o zaman, acaba nasıl bir silahlı kuvvetler politikası ya da millî savunma politikası 
izleyelim ki, bu istenilen maksada hep birlikte, bir hüsrana uğramadan vasıl olalım? 

Bu arada, biraz önce grup temsilcisi bir değerli arkadaşımız, burada konuşurken, Sosyal-
demokrat Halkçı Partinin programından bir pasaj okudular. Bu pasaja göre güya, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partinin politikası, mevcut ordunun miktarını azaltarak, orduyu küçültmeyi ön-
görüyormuş. Bu konuyu ileri sürerek, bununla ilgili eleştirilerde bulundular. 

Orduyu küçültmek isteğimiz doğrudur; ancak, arkadaşımız öbür cümleleri okumadı. O 
nedenle, ben, müsaade ederseniz, onları bilginize arz etmeyi uygun görüyorum. 

Sosyal Demokrat Halkçı Parti, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili programını yaparken, ger
çekten, silahlı kuvvetlerin küçülmesinden yana bir düşünce sergilemiştir. Ancak, bu küçülme, 
tek başına bir mana ifade etmez. Küçülmenin başka nedenleri var : Bildiğiniz gibi, uluslararası 
bir anlaşma var, AKKUM; Avrupa Konvansiyonel Silah İndirimi Anlaşması; bu anlaşma, kuvvet 
ihdirimiyle ilgili. 
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O anlaşmaya göre, uluslar, ellerinde bulunan silahların bir miktarını azaltıyorlar. Bu an
laşmanın belli maddelerinin içerisine kara kuvvetleri ile hava kuvvetleri dahil edilmiş olmasına 
rağmen, bildiğiniz gibi deniz kuvvetleri dahil edilmemiştir. 

Diğer taraftan, Sovyet Rusya'nın bugün içinde bulunduğu durum, Kızıl Ordunun bugün 
hâlâ mevcut yapısını devam ettirmesinden dolayı nezaketini devam ettirmekle birlikte, Türki
ye'yi büyük oranda, doğrudan tehdit eden bir konumda değildir. 

Diğer taraftan, artık, uluslararasında kullanılan silahlar uluslararası sınır da tanımıyor. 
Çok rahatlıkla binlerce kilometre uzaklıkta bulunan bir hedefi bir düğmeye basmak suretiyle 
yok etmek de mümkün. 

O halde, tüm bu çerçeve içerisinde, bize göre, sayısal üstünlüğe dayalı, eskimiş silah tek
nolojisiyle ayakta duran bir ordu yerine; sayısal gücü az, ancak vurucu gücü çok yüksek olan 
ve ileri teknolojiyle donatılmış bir orduyu, Sosyal demokrat Halkçı Parti öngördüğü için, ya 
da öyle hedeflediği için, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcudıînu azaltmayı düşünüyoruz. Yok
sa, biz, mevcut sayıyı azaltalım derken, bunu, onun teknolojisinden vazgeçmek, günün şartla
rına göre hazırlanacak savunma politikalarından vazgeçmek anlamında söylemiyoruz. Aksini 
düşünecek olursak, çağımızda tek başına sayısal güç bir nitelik olmuş olsaydı, bugün 200 mil
yon Arabın içerisinde, 3,5 milyon nüfustan ibaret küçücük bir israil'in barınamaması gerekir
di; halbuki tam tersine nasıl duruyor, horoz gibi sürekli gagalıyor!., tşte, ona güç veren, onun 
sayısal gücü değil, onun elindeki güç, vurucu gücü son derece yüksek ve ileri teknolojiye daya
nan silahlardır. 

Artık şurasını hiç kimse aklından çıkarmamalıdır ki, "sayısal güç mü, teknolojik güç mü?" 
mukayesesi yapıldığı zaman, bize yüz kere de sorulsa, biz yüz kere de "teknolojik güç" diye 
cevap veririz. 

Arkadaşımın konuşması içinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ismi geçtiği için, bu konuyu 
cevaplandırmak zorunda kaldım. 

Kaldı ki, gerek Sosyaldemokrat Halkçı Parti, gerekse diğer partilerimizden hiçbiri, bugü
ne dek, cumhuriyet döneminden beri, -aşama aşama, hangi dönemi alırsanız alınız- hiçbir za
man silahlı kuvvetlerimizin politikalarına karşı çıkmamış; her zaman tüm politikalarını koşul
suz desteklemiş ve bugüne kadar bu böyle gelmiştir. Yani, silahlı kuvvetlerimizin güçlendiril
mesi hususunda, malî kaynakların istendiği oranda kullanılması da dahil, hiçbir siyasî parti, 
hiçbir cumhuriyet hükümeti ona karşı çıkmamış; tam, tersine, her zaman destek olmuşlardır. 
Bugün olduğu gibi yarın da, Hükümetimizin, Programında da açık seçik yazıldığı şekilde, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin dünyadaki ve Türkiye'deki konumunu da nazara alarak, aynı şekilde 
desteklemeye devam edeceklerine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bilgileri verdikten sonra, değinmek istediğim diğer bir konu, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin, uymak zorunda olduğu, ondan istediğimiz ya da uyulduğu durumda 
daha güçlü olacağına inandığımız bir konumunu arz etmek istiyorum. Zaman zaman günde
me gelir; nasıl bir silâhlı kuvvetler isteyelim; demokrasiyle silahlı kuvvetlerin bağdaşan yönleri 
ya da demokrasi içerisinde silahlı kuvvetlerin konumu diye ortaya koyarsam, herhalde daha 
iyi olur. 

Zaman zaman, Türkiye'de silahlı kuvvetlerin sivil idareye el koyma olayları oluyor. Elbet
te bunu şu ya da bu şekilde gerekçelerini izah etmek her zaman mümkündür. Bize göre, silahlı 
kuvvetlerimizin idareye el koyması olayının, hangi gerekçeye dayalı olursa olsun ya da hangi 
gerekçesiyle izah edilirse edilsin, sonuç itibariyle ülke demokrasisine, ülke idaresine ve hatta 
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giderek kendisine de bir faydası olduğuna inanmıyoruz. Gerekçesi bulunur. Elbette, bir şeyi 
kafanıza koymuş ve bir sonuç yaratmak istiyorsanız, onun gerekçesi bulunur; o önemli değil; 
ama yıllardanberi, özellikle 1960 ihtilalinden bugüne kadar gelen tüm askerî müdahaleleri in
celediğimiz zaman görüyoruz ki, askerî müdahaleler, hem ülkeye zarar vermiş, hem demokra
siye zarar vermiş, hem devlete zarar vermiş, hem millete zarar vermiş, hem de kendisine zarar 
vermiştir. Şimdi denilecek ki, canım, kendisine nasıl zarar verir; işte, müdahale ediyor, geliyor, 
devleti idare ediyor... Olay öyle değil. Böyle dönemleri incelediğimiz zaman görülen o ki, -işte 
içinde bulunduğumuz durum da aynı şekildedir- içinde bulunduğumuz durumda da, askerin, 
idareye el koyduğu durumlarda, kendisiyle ilgili savunma politikalarına yahut da onun kon-
septlerine adepte olması, onu günü gününe takip ederek bütçedeki gerekli kaynakları o yöne 
kanalize etmesi çok kez mümkün olmuyor, İşte bugün gelinen nokta : -hâlâ yazılır çizilir, eli
mizde bir sürü gazete kupürü var, onları, zamanınızı almamak için arz etmiyorum- Türk Si
lahlı Kuvvetleri, İkinci Dünya Savaşından kalan silahları kullanıyor. İkinci Dünya Savaşında, 
1945'te, bildiğiniz gibi, atom bombası patlatılmış; aradan neredeyse yarım asır geçmiş; hâlâ 
Türk Silahlı Kuvvetleri İkinci Dünya Savaşından kalan silahları kullanıyorsa ve bu doğruysa, 
hepimizin şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz gerekmez mi; elbette gerekir. 

İşin bir diğer yanı da -yine güncel olarak bu yönden eleştiriliyor- demin bilginize arz etti
ğim Avrupa Konvansiyonel Kuvvet İndirimi (AKKA) dediğimiz antlaşma gereği, imhasına ka
rar verilen silahlar var. Bu, imhasına karar verilen silahların, hibe yoluyla, Türk Silahlı Kuv
vetlerine aktarıldığını biliyoruz. Hatta daha ileri gidilerek, bu tip silahlarla Türk Silahlı Kuv
vetlerinin ayakta tutulamayacağını, -bunların reddi anlamında değil; elbette hibe yoluyla veri
len silahlar alınır, kullanılır, o ayrı bir şey- bunları almakla, onları ;elinde bulundurmakla me
selenin hallolmayacağını, bunların tek başına yeterli bir araç gereç gibi düşünülemeyeceğini 
düşünüyorum. O halde, yapılacak iş, bir taraftan, AKKA antlaşması gereği kuvvet indirimine 
tabi ya da imhasına karar verilen o silahları alırken, diğer taraftan da savunma politikalarımı
zı, günün şartlarına göre, modern teçhizatla donatılmış, her çeşit çağdaş teknolojiyi içerecek 
şekilde yeniden gözden geçirmek zorundayız. 

Peki, niye bu noktaya geldik? İşte, demin arz ettim; bize göre, ordumuzun bugün içinde 
bulunan pek çok sorunun yanında, özellikle silaha dayalı olayın, 12 Eylül olayının da büyük 
etkisi olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye'de, zaman zaman, demokrasi inkıtaa uğramamış 
olsaydı, sivil idarede olsaydı, demokrasi bütün kurum ve kuruluşlarıyla işlemiş olsaydı, inanı
yorum ki silahlı kuvvetlerimiz bugünkü bulunduğu durumdan çok daha güçlü durumda ola
bilirdi. 

Diğer taraftan, konu buraya geldiğinde, şunu arz etmek istiyorum : Ülke sorunlarını bir 
bir anlatacak değilim; zaten yeri de değil; işin bir diğer yanı da, siyasetle askerlerin ilişkisi tar
tışılır. Siyasetle askerlerin ya da silahlı kuvvetler mensuplarının bu organik bağlarının lehinde 
ya da aleyhinde konuşmalar yapılırken, ben, bir meselenin altını çizmek istiyorum : Bir müste
şar, bir vali ya da bir genel müdür, yani bir kamu görevlisi, seçim zamanı geldiğinde, yasalar 
gereği, istifa ederek seçime giriyor, belli bir müddet sonra da görevine tekrar dönüyor. Ancak, 
hepiniz takdir edersiniz ki, biz bu hususu silahlı kuvvetler mensuplarına uygulayamıyoruz. 

Bu, eleştiriliyor; bunun lehine görüş belirtenler de var, aleyhine görüş belirtenler de van 
Mademki insanımız Türk insanı, kanun önünde herkes eşittir, Anayasamız gereği eşitlik pren
sibi caridir, o halde neden, demin arz ettiğim kamu yöneticilerine, siyasete girme görevlerine 
tekrar dönme imkânını veriyoruz da, silahlı kuvvetler mensuplarına vermiyoruz? 
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Ordudan gelen ve oniki yıl onun içerisinde kalan bir arkadaşınız olarak şunu hemen belir
teyim ki, 1961 Anayasasından önceki dönemlerde silahlı kuvvetlerde görevli kişilerin, şahısla
rın, mensupların oy haklarf yoktu; bu hak, onlara 1961 Anayasasıyla verildi. Silahlı kuvvetler 
mensuplarımızın mademki oy hakları vardır, bana sorarsanız, istifa ederek siyasete atılmala
rında da hiçbir terslik yoktur. Dediğim gibi, bunun aleyhinde konuşmak mümkün; ama ben 
şahsî görüşümü söylüyorum, onlar da, rahatlıkla, bir vali gibi,, bir genel müdür gibi, bir müs
teşar gibi görevlerinden istifa ederek siyasete atılabilirler, siyasette başarısız oldukları zaman 
da görevlerine tekrar dönebilirler diye düşünüyorum. Bununla birlikte, tç Hizmet Kanunun
daki mevcut hükme göre, her ne sebeple olursa olsun, silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilen kişinin, 
yeniden silahlı kuvvetlerle irtibatlandırılması mümkün değil. 

Ben bir adım daha ileri atarak diyorum ki: Mademki silahlı kuvvetler mensupları politi
kaya iştiyak duyuyorlar, politikayı seviyorlar, politikacı olarak devlet hizmetine talip olmak 
istiyorlar, o zaman bunlara bu imkânı verelim. O tabuyu yıkmalıyız. Demin söylediğim metot
la bu mümkün olmuyorsa, o zaman belli bir hizmet döneminden sonra siyasete atılan kişile
rin, hiç olmazsa, zorunlu hizmeti beklenilmeden orduyla ilişiğinin kesilmesi düşünülebilir. Ta
biî, bu da başka bir seçenektir; ama şuna inanıyorum ki: Türk Silahlı Kuvvetlerinin bünyesin
de, siyasete atıldıkları zaman, başarılı olacak kişiler vardır. Bu Parlamentoda bu şekilde siya
sete atılan asker kökenli pek çok arkadaşımız var. Bu noktadan hareketle görüşlerimi serdet-
meye çalıştım; ama bilesiniz ki, bu, partimin değil, tamamen şahsımın görüşüdür. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda uluslararası anlaşmalar, çoğu kez, genel hukuka üstünlük 
sağlıyor. Çünkü cumhuriyet hükümetleri ikili, üçlü ya da uluslararası anlaşmalara gidip katılı
yorlar ve onları imzalıyorlar. O imzalar Anayasamızın 90 inci maddesinde belirtilen prosedüre 
uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçiyor ve yasa hükmünü alıyor; hatta daha 
ileri giderek, Anayasamızın 90 inci maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçe
rek yasalaşan bu tip sözleşmelerin aleyhine, Anayasaya aykırılık iddiasıyla davalar da açılamıyor. 

Uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak değinmek istediğim konu şu : Demin bir bölümünü 
bilginize arz ettiğim AKKA Antlaşmasına, Türkiye gibi, pek çok devlet imza koydu. 

Genel olarak uluslararası politikalar izlenirken ya da uluslararası bir veya birden fazla an
laşmalara katılınırken, cumhuriyet hükümetleri, Türkiye'nin mevcut jeopolitik durumunu, si
lahlı kuvvetlerin içinde bulunduğu durumu, velhasıl Türk Milletinin mevcut tüm şartlarını, 
menfî ve müspet bütün yönlerini nazarı dikkate alır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, Anayasamızın 90 inci maddesinde belirlenen prosedüre uygun 
olarak bunlar yasalaşıyor. Bunlar yasalaştıktan sonra, artık bütün ülkelerin, bu anlaşmalar çer
çevesinde yeni stratejilerini belirlemesi gerekir. Mademki bu anlaşmalar artık bir anlamda iç 
hukuk yerine geçiyor, o halde Türkiye'nin iç hukuk sistemi yerine geçen bu hukuk sistemine 
göre, silahlı kuvvetlerini yeniden konuşlandırması lazım. 

Sayın milletvekilleri, değinmek istediğim diğer bir konu da, savunma politikalarımızın hu
kukî temellerinin tartışıldığı bir noktaya inhisar ediyor. 

Mevcut hukuk sistemimizde, savunma politikalarımızın hangi kurum veya kuruluş tara
fından sağlanacağı ya da kimlerin görevlendiği hususunda bize göre açık bir hüküm yok. Bil
gilerinizi tazelemek için başlıklarını arz edeyim : Genelkurmay Başkanlığımızın 1324 sayılı bir 
kuruluş yasası vardır. Diğer taraftan, yine Genelkurmay Başkanlığımız içerisinde kurulan ya 
da onun bir ünitesi durumunda bulunan Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı vardır. Bunlardan 
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başka, Savunma Sanayii Destekleme Fonu var, Savunma Sanayii Müsteşarlığı var. Bildiğiniz 
gibi, bunların hepsinin üstünde Millî Savunma Bakanlığımız var. Bir de cumhuriyetin kurulu
şundan beri var olan, hepimizin her zaman kıvanç, duyduğumuz Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumu vardır. 

Bunların hangisini ele alırsanız alınız, bunların kuruluşlarıyla ilgili yasaları ele aldığınız 
zaman, "savunma politikalarında doğrudan şu kurum sorumludur" diye bir hükme -hukukî 
bakımdan- rastlayamıyoruz. 

O halde, eğer ileride, modern, çağdaş, demokrasi kurallarına tıpatıp bağlı, demokratik
leşme olan faydası ya da katkısını sağlamak istiyor isek, öncelikle, demin başlıklarını arz etti
ğim bu kurumlardan hangisi olacaksa, cumhuriyet hükümetlerinin, bu konuda, savunma po
litikalarıyla ilgili olarak özel bir kurumu görevlendirmesi gerekiyor. 

Tabiî, bir taraftan, demokrasi, bir taraftan bu kurumlan sayarken, şunun da altını çizmek 
istiyorum : Mademki demokrasilerde esas olan siyasî sorumluluğu bulunan Millî Savunma Ba
kanlığıdır, o halde, bize göre, savunma politikalarının oluşmasından, sevk ve yönetiminden de 
Millî Savunma Bakanlığımızın sorumlu olması gerekir diye düşünüyorum. Aksi halde, kuvvet
leri bölerek, parçalayarak ya da aralarındaki organik bağı değişik mecralara sürüklemek sure
tiyle bir noktaya gidersek ya da öyle bir politikayı izler, kuvvetlerin dağılımını, en azından hu
kukî temeli açısından dağıtırsak, yarın, ola ki, başımıza daha başka işler gelebilir, büyük so
runlar çıkabilir diye düşünüyorum. 

Bu babda şunu arz edeyim : Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun cumhuriyetimizin ilk 
yıllarından beri var olduğunu söylemiştim. Bu Kurumumuzun dışında kurulan, Savunma Sa-
nayiî Müsteşarlığı ile Savunma Sanayiî Destekleme Fonu vardır. Bunlar arasında öyle bir çeliş
ki, öyle bir uyuşmazlık alanları var ki, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun yetkililerini din
lediğiniz zaman, bir bakıyorsunuz ki, bir başka tablo çıkıyor; Sivil Savunma Müsteşarlığını, 
Savunma Sanayiî Müsteşarlığını dinlediğiniz zaman da bir başka tablo çıkıyor, Millî Savunma 
Bakanlığının yetkililerini dinlediğiniz zaman da bir başka tablo çıkıyor!.. 

Görülüyor ki, burada ciddî bir rahatsızlık vardır; yani, bu kurum ve kuruluşlar arasında, 
ciddî olarak, savunma politikalarımızın hukukî temelleri bakımından bir uyuşmazlığın oldu
ğu meydana çıkmaktadır. O halde, Sayın Millî Savunma Bakanından bir istirhamım var -ki 
gerçekten büyük saygı duyuyorum- bir an evvel savunma politikalarımızın, hukukî temelleri
nin belirlenebilmesi için bir çalışmanın yapılmasının gerekliliğine inanıyorum. Aksi halde, de
min arz ettiğim gibi, bu kurumlar arasında pek çok konuda ihtilaflar meydana gelir. 

Sayın milletvekilleri, bir de şu konuyu arz etmek istiyorum : Tabiî, bütçe olduğu için, sa
vunma politikalarımızın yerli yerine getirilebilmesi için ya da çağdaş metotlarla çağdaş bir bi
çimde yerine getirilebilmesi için -biraz önce arkadaşlarım uzun uzun rakamlar okudular ki, 

„ ben o rakamları burada yeniden okuyarak zamanınızı almak istemiyorum- üzerinde durmak 
istediğim olay şu : Savunma harcamaları elbette yapılacaktır, yapılmalıdır da; ama savunma 
harcamalarını yaparken, öncelikle, "bu harcamaları niçin yapıyoruz; hangi amaçla yapıyoruz? 
bunun açık seçik olarak belirlenmesi lazımdır. Silaha ihtiyacımız varsa, hangi tip silahlara ih
tiyacımız vardır; hangi teknolojiye ihtiyacımız var; bu teknolojinin, eninde sonunda, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine katacağı güç ne olacaktır, bunun malî portesi ne olacaktır; bunları, özellikle 
iyi bilmemiz gerekiyor. 
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Demin arz ettiğim gibi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, silahlı kuvvetlerimize, hiçbir 
maddî ve manevî destek vermekten kaçmazlar, onun bütün savunma ihtiyaçlarını yerine geti
rirler; ama inanıyorum ki, harcama yapılmadan önce, bu harcamanın hangi teknolojiye, hangi 
silaha, niçin yapılacağı, yapılması durumunda silahlı kuvvetlerimizin kazanacağı vurucu gücü 
ne olacaktır, bunların bilinmesinde yarar var diyorum. Aksi halde, çağdaşlığı geçmiş, rasgele 
bir teknolojiye dayalı bir yatırımın, bir faydası yerine, hem millî kaynaklarımızın harcanması 
yönünden hem de silahlı kuvvetlerimize katacağı bir gücün olmayacağı meydana çıkar. 

Bugün gazetelerde bir haber okudum, onun için arz etmek istiyorum : Güneydoğu Ana
dolu Bölgemizde hepimizi Üzen olaylar cereyan etmektedir. Bu olaylar sebebiyle, bir miktar 
silah alındığını, zırhlı araçların alındığını ve bu zırhlı araçların, basit silahlardan atılan kur
şunlarla ağır derecede tahrip olduğu ve hasara uğradığı bugünkü gazetelerde var. 

Şimdi, acaba, bu silahlar alınırken yeterli araştırma, soruşturma mı yapılamıyor, yoksa 
çok kez karşılaştığımız gibi -ki, umarım öyledir- gazetelerin haberi yanlış bir kaynağa mı daya
lıdır? Bunu da Sayın Bakanımdan öğrenmek istiyorum. Bu araçlar, gazetelerde yazıldığı gibi, 
gerçekten, zırhlı olmasına rağmen, basit silahlarla tahrip olacak araçlar mıdır, yoksa, demin 
temenni ettiğim gibi, bir gazetenin yanlış değerlendirmesi midir? Bu-hususta Sayın Bakanımız 
bilgi verirlerse, bizi memnun ederler. 

Bir diğer husus da şu : Demin bir arkadaşımız, sayısal güce dayalı bir ordunun ayakta 
tutulmasının yararlı olacağını ileri sürdüler. Biz de, özellikle, Avrupa'da imzalanan AKKA An
laşmasının doğal bir sonucu olarak, sayısal güç yerine, seferberlik esasına dayalı çağdaş bir 
savunma politikasının izlenmesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Bunun, bize göre, iki 
tane nedeni var : Biliyorsunuz, bu AKKA Anlaşmasından önce, savaşlarda ikaz süresi 48 saat 
olarak uygulanıyordu. Bu uluslararası anlaşmaya göre, bu ikaz süresi şimdi iki ay olarak uygu
lanıyor. Mademki, ikaz süresi 48 saat yerine, iki ay gibi uzun bir zamana yayılmıştır; o halde, 
savaşın olmadığı dönemlerde sayısal gücü silah altında tutmanın bir anlamı yok diye düşünü
yoruz; ama öyle bir sistem uygulayabiliriz ki, iki aylık bir dönemde savaşa hazır olabilecek 
bir plan proje içerisinde, seferberlik esasına dayalı bu orduyu meydana getirebiliriz diye düşü
nüyoruz. Bu, hem ekonomik, hem çağdaş, hem günün şartlarına/hem de, demin arz ettiğim 
gibi, AKKA Anlaşmasıyla harp ikaz süresinin iki aya çıkarılmasına uygun olur diye düşünüyoruz. 

Arz etmek istediğim bir diğer nedeni de, demin arz ettiğim, Deniz Kuvvetlerinin bunun 
dışında tutulmuş olmasının doğal bir sonucu olarak, bundan böyle askerî harcamalarımızı ya
parken, bugüne kadarki Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri arasındaki pay
laştırma olayının, bu kez Deniz Kuvvetlerinin lehine değiştirilmesinin daha uygun olacağını 
düşünüyoruz. Madem ki, AKKA Anlaşmasıyla bir denge sağlanmıştır ve Deniz Kuvvetleri o 
dengenin dışında tutulmuştur; o halde, bütçemizden savunma amaçlı yatırımlara ayıracağımız 
tahsisatta, Deniz Kuvvetleri lehine bir değişiklik yapmak daha iyi olacaktır ve umarım, Silahlı 
Kuvvetlerimizdeki yetkililer de, yetkili kamu görevlilerimiz de buna göre hareket ediyorlardır. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bu bölümünde, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde bulun
duğu personel politikalarıyla ilgili birkaç söz söylemek istiyorum. 

Personel politikaları, bildiğiniz gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin belki de en önemli bir 
sorunudur; hem eğitim itibariyle, hemde Silahlı Kuvvetlerle olan irtibatlarını sağlamak, inti
baklarını sağlamak açısından çok önemlidir. Silahlı Kuvvetler, ne kadar kaliteli, iyi eğitilmiş 
insanlardan oluşursa, elbette o denli kuvvetli olur diye düşünüyoruz. Bununla ilgili eğitim ku
rumlarımız belli. 
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Değinmek istediğim başka bir olay var. Personel politikasıyla ilgili olarak, çok zorunlu 
olduğuna inandığımız için, bir yasa teklifi hazırladık. Bu yasa teklifi, 926 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Yasasının 14 üncü maddesini değiştirmek suretiyle, dört yıllık fakülte ya 
da yüksekokul bitiren astsubaylarımızın subay olma imkânım sağlayan ya da onu talep eden 
bir yasa teklifidir. Bu yasa teklifimiz, Sosyaldemokrat Halkçı Partimizin Grubundan geçti, Hü
kümet görüşü geldi; ama Millî Savunma Komisyonunda görüşülerek reddedildi; şu anda Ge
nel Kurulda bulunuyor. 177 sıra sayılı tekliftir. . 

Benim sayın milletvekilimden istirhamım, bu 177 sıra sayılı yasa teklifimizin gerekçesini 
okumalarıdır. Bu yasa teklifimiz, bir keyfîlikten ya da şu veya bu şekilde bir kışkırtma ya da 
birilerini horlamak açısından değil, tam tersine, Silahlı Kuvvetlerimizin personelinin şu anda 
içinde bulunduğu bir zorunluluktan kaynaklanıyor. Bu yasa teklifimize Bakanlığın verdiği bir 
cevap var; onu, kısaca, zabıtlara geçmesi açısından çok önem arz ettiği için bilgilerinize sun
mak istiyorum. 

Yasa teklifimize Hükümet, şu gerekçeyle katılmıyor : "Fakülte ve yüksekokul bitiren her 
astsubayın, isteği halinde muvazzaf subaylığa geçirilmesi, idarenin takdir yetkisinin ortadan 
kaldırılmasına, ihtiyaçtan fazla subayın kadrosuz istihdam edilmesine sebep olacaktır. Bu du
rum, personel temin ve yetiştirme planlarıyla oluşturulmaya çalışılan subay kadro piramidinin 
bozulmasına da yol açacaktır" deniyor. 

Diğer taraftan, bu gerekçenin son cümlesinde de, "926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ka
nunuyla ilgili esaslı çalışmalarımız vardır. Bu esaslı çalışmalarımız devam etmekteyken, böyle 
bir yasanın kabulüne imkân yoktur, katılmıyoruz" diyorlar. 

Pekâlâ, mademki astsubaylarla, subaylara, yani ast rütbelere ihtiyacımız yok, aksine, ih
tiyaç fazlası subayımız var deniliyor, o halde şimdi bir başka yasayı okuyalım. 

Huzurunuza bir yasa tasarısı gelecek... Bu, yasa tasarısı, Millî Savunma Komisyonundan 
geçti ve sanıyorum şu anda Plan ve Bütçe Komisyonunda duruyor. Bu yasa tasarısının başlığı 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subaylar Hakkındaki Kanun Tasarısı" 

Şimdi, tabiî, yasalar hazırlanırken, elbette, her zaman olduğu gibi, bir de gerekçesi ola
caktır; bu yasanın da bir gerekçesi var. Gerekçede, 7.7.1971 tarihli ve 1424 sayılı Kanuna atıfta 
bulunuluyor ve bu yasaya ek 12 nci maddeyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel 
çalışmasına imkân veren ve bunu düzenleyen bir kanun gelmiş, aradan 21 yıl geçmiş; ama bu
güne kadar uygulanmamış. Şimdi, bu teklif gündeme geliyor ve gerekçesinde bakın ne diyor, 
zabıtlara geçmesi için okuyorum : "Yalnızca lise mezunlarının yedeksubay olduğu zamanlar
da, 1076 sayılı Yedeksubaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince, yedeksubaylardan istekli olanlar, muamele memuru ve hesap memuru olarak bir nevi 
sözleşmeyle, subay nasp edilmişler ve bunlar daha sonra aldıkları haklarla, albay rütbesine ka
dar yükseldiklerinden, statüleri, sözleşmeden ziyade, muvazzaf subay niteliğine dönüşmüştür; 
dolayısıyla, bugüne kadar gerçek anlamda sözleşmeli subay istihdamı mümkün olamamıştır. 
Günümüzde ise, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılanması, Silahlı Kuvvetlerde büyük rüt
beden ziyade, küçük rütbeli subaylara olan ihtiyaç artmış -demin, artmıyor, diyordu, ihtiyacım 
yok, diyordu, şimdi de böyle diyor- bu ihtiyaç artışıyla birlikte, mevcut subay kaynaklarına 
sözleşmeli subay kaynağının da ilave edilmesinin zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinde çeşitli rütbe ve görevlerde subaylar, rütbe bekleme sürelerine 
ve yıllara göre verilen zayiata bağlı olarak -bu "zayiat" ölüm müdür, istifa mıdır, kaçma mıdır 
nedir, onu da anlayamadım- küçük rütbeden büyük rütbeye doğru azalan bir mahrut oluştur
maktadır. 
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Silahlı kuvvetlerin yapısı itibariyle, teğmen ve üsteğmen rütbelerindeki subay ihtiyacı, üst 
rütbelere oranla daha fazladır -yani, özellikle küçük subaya ihtiyacım var diyor- bu nedenle, 
şayet, teğmen ve üsteğmen rütbesindeki ihtiyacı karşılamak için hesaplanmış bir teğmen ve ye
tiştirme modeli uygulanırsa, üst rütbelerdeki ihtiyaçtan fazla subay birikmektedir. Üst rütbe
deki bu birikim, terfide, baraj, kadrosuzluk ve emekli etme gibi tedbirlere rağmen, arzu edilen 
şekilde düzenlenememektedir; insan gücü planlarına, temin ve yetiştirme, teğmen ve üsteğmen 
kadro ihtiyacını karşılayacak miktarın altında tutulmakta, üst rütbe birikimlerinin makul sevi
yede oluşturulmasına çalışılmaktadır. Ancak, bu durumda da, teğmen ve üsteğmen miktarı 
az olduğundan, bu rütbelerde sakınca meydana gelmektedir. Dolayısıyla, küçük rütbeli subay 
ihtiyacı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından yüzde 30, Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı yüzde 10 oranında yedeksubaylarla karşılanabilmektedir" deniyor. Yani, 
"ben, Kara Kuvvetleri ve Jandarma Kuvvetleri komutanlıklarının küçük rütbeli subay ihtiya
cının yüzde 30'unu yedeksubaylardan karşılıyorsam bile, yüzde 70'ini karşılayamıyorum" de
mek istiyor; bunun mefhumu muhalifinden, o anlam çıkar. Devam ediyor ve "yedeksubaylar 
ise, kısa bir eğitimi müteakip, kıtalara gönderilmekte, görevlerini tam olarak öğrendikleri ve 
verimli olmaya başladıklarında ise terhis olmaktadırlar, -doğru- Öte yandan, çeşitli mesleklere 
mensup bu gençler, meslekleriyle genellikle ilgisiz bir alanda mükellefiyete tabi tutulmakta, 
hoşnut olmamaktadırlar. Askerliğin kısaltılması da her zaman gündemde olan bir konu oldu
ğundan, yedek subaylığın zaman içerisinde tercihen kaldırılması yerine günlük ve profesyonel
lik esasına dayalı sözleşmeli subay statüsüne getirilmeleri, bu bakımdan bir çözüm olarak or
taya çıkmaktadır" diyor ve sonuç olarak da madde madde sıralıyor. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, sürenizi 10 dakika aştınız. Bilmem, sizin saat de öyle gösteriyor 
mu?! 

CEMAL ŞAHÎN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. Müsamahanıza sığınıyo
rum, kusura kalmayın; çünkü, önemli bir konu, milyonlarca insanı ilgilendiriyor.. -

Sonunda toparlıyor ve madde madde sayıyor, özetle şunu demek istiyor : Teğmen, üsteğ
men rütbesinde subaya ihtiyacım var, diyor. Doğrudur; ihtiyacı varsa ki, orada sorduk, öğren
dik; bu kanuna dayalı olarak 9 600 tane sözleşmeli subay alınacağı söylendi. 9 600 değil, 16 
bin de olabilir, 20 bin de olabilir; benim maksadım o değil. Elbette, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 
hangi rütbede, ne kadar sözleşmeli subaya ihtiyacı varsa, alınabilir; ama şu anda Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin içerisinde şerefiyle görevlerini yapan, terfilerini muntazam alan, dört yıllık bir 
yüksekokulu, fakülteyi bitiren hazırda insan varken ki, gene o yasa teklifi sebebiyle sorup ka
mu görevlilerinden aldığımız bilgiye göre, şu anda yüksekokul bitiren 600 tane astsubayın ordu 
kademelerinde olduğu, 1 300 ya da 1 400 civarında astsubayın da yüksekokulların çeşitli sınıf
larında okumakta olduğu söylendi, yani hepsinin okuldan mezun olduklarını düşünsek, top
lam 2 000 kişi yapıyor. 

Şimdi, bir taraftan "Ankara Hukuk Fakültesini de bitirse, mühendisliği de bitirse, yüksek
okullardan hangisini bitirirse bitirsin, astsubaylıktan subay yapmam" denilecek, öbür taraf
tan da, "benim küçük subaya ihtiyacım var, sözleşmeli olarak 9 600 tane personel alacağım" 
denilecek! 

Biz bunu bir çelişki olarak görüyoruz. 
Kaldı ki, işin bir diğer yanı daha var : Bildiğiniz gibi, astsubaylar, askerî disiplinle, askerî 

terbiyeyle, emir komuta zinciri içerisinde yetişmiş insanlardır; dikkat ediniz, "yetişmiş insan" 
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diyorum. Diğer taraftan, askerî hiçbir bağı olmayan, onun disipliniyle, ilgisi olmayan, onun 
havasını teneffüs etmemiş, onun ruhunu anlamamış, her biri değişik eğitim kurumlarından 
gelmiş insanları sözleşmeyle subaylığa alacağım diye sınav açacağız, her birini değişik kurum
lardan alacağız ve bunları teğmen rütbesiyle ordu kademelerine nasp edeceğiz! 

Ben bunu şunun için arz ediyorum : Bu işin bir yanlışlık olduğunu, demin okuduğum 
iki ayrı gerekçeye dayalı olarak arz ettiğim üzere, yanlış olduğunu söylemek istiyorum. Dileğim 
ve temennim odur ki, ordu kademelerinde çeşitli fakülte ve yüksekokulları bitiren bu değerli 
evlatlarımızın, çocuklarımızın da esasen kanundan doğan hakları olan subaylık hakkının ve
rilmesi durumunda, hem insan haklarına dayalı bir olayı gerçekleştirmiş olacağız, bunları da
ha şevkle hizmete yönlendirmiş olacağız, hem de 14 üncü maddenin emri yerine getirilmiş olacak. 

Şimdi, denilecektir ki, "efendim, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinin 14 üncü maddesi 
zaten buna imkân veriyor." Evet, veriyor; ama bakanlığımıza soru sordum, aldığım cevaba gö
re, son kırk yıl içerisinde astsubaylıktan subaylığa geçenlerin miktarı yüzde l'i bulmuyor. Bir 
şeyin kanunda olması ayrı bir olay, onun uygulamadaki şekli ayrı bir olay. Şu anda Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin bünyesinde 75-80 bin civarında astsubay bulunduğunu biliyoruz; ama bun
ların yüzde l'i, yani bunların yüzbinde bin tanesi ancak subay olabiliyor. Ben, bu miktarın, 
çok eksik olduğuna, günün şartlarına uymadığına, hele hele çeşitli fakülteleri ve yüksekokul
ları bitiren, dört yıllık okulları bitiren, o meşakkat ve zorluklara rağmen, bitiren bu insanları
mızın dolaylı bir yoldan cezalandırılması yerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırılarak or
duya mal edilmelerinin, orduya kazandırılmalarının çok daha uygun, çok daha çağdaş, çok 
daha gerçekçi olduğuna inanıyorum. 

Kusura kalmayın; söyleyeceklerim bitmedi; ama Sayın Başkan da ikazda bulundu. Ger
çekten çok konuşuyorum, çok özür diliyorum. Toparlıyorum efendim. 

BAŞKAN ;— Efendim, başka saatlerde temin edebiliriz, müsterih olun. , 
CEMAL ŞAHÎN (Devamla).— Peki efendim. Değineceğim daha başka şeyler de vardı; 

ama ne yapalım, artık Sayın Başkana uyacağım, saygı duyacağım; gerçekten haddimi aştım, 
çok fazla konuştum. 

Konuşmama son verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hizmet veren ve memleketi
mizin, devletimizin, milletimizin geleceği için hayatlarını kaybeden şehitlerimize Tanrı'dan rahmet 
diliyor; bütçemizin milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, saygılar 
sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Bu suretle, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın Bakan, şahıslardan sonra mı konuşmak istersiniz? 
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Bir kişiden sonra efendim. 
BAŞKAN — Şahsı adına, lehinde, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek, buyurun 

efendim. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; görüşülmekte olan Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin, memleketimize, milleti
mize, Türk Silahlı Kuvvetleri camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, hepinize saygılar 
sunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyamız, kurulduğu günden beri, bir denge üzeri
ne oturmuştur. Yeryüzünde, doğu ve batı bloku ülkeleri adıyla adlandırılan devletler, jeostra-

, tejik dengenin sağlanması için, yakın geçmişte NATO ve Varşova Paktlarını teşekkül ettirmiş
lerdir. tkinci Dünya Savaşı sonunda silahlı kuvvetlerini terhis etmeyerek aksine, güçlendiren 
Sovyetler Birliği, dünya için ciddî bir tehdit haline gelmiş, kendisini tehlikede hisseden Batılı 
ülkeler de, NATO'yu kurarak güç birliği yapmak suretiyle jeostratejik dengeyi sağlamışlardır. 
Bu iki paktın dışında kalan ülkeler de, bağlantısızlar adıyla politik güçlerini birleştirerek, dün
yamızı bir dengeye oturtmuşlardır. 

Dünyamızda, özellikle 1989 yılından itibaren çok süratli, hatta baş döndürücü gelişme ve 
değişmeler yaşanmıştır, tkinci Dünya Savaşı sonunda suni olarak kurulmuş olan jeostratejik 
denge, bozulmaya başlamıştır. Dünyaya yeni sınırlar, yeni haritalar çizilmeye başlanmış, yeni 
devletler kurulmaya göz dikilmiştir. 

Bugün, Varşova Paktı dağılmış; NATO'nun varlığı ve hedefleri tartışılır olmuş; dünyamız, 
iki ve üç kutuplu ve denge merkezli dünyadan, tek kutuplu dünyaya geçişe adım atmış; şimdi
lik, ABD'nin öncülüğünü yaptığı ve henüz ne olacağı da belli olmayan yeni dünya düzeninden 
bahsedilir olmuştur. Bu arada, Avrupa, savunmasını, Amerika Birleşik Devletlerinin baskısın
dan kurtarmaya, kendi kıta ekseni üzerine oturtmaya çalışırken; Amerika Birleşik Devletleri 
de, Avrupa'nın savunma yükünden kurtularak, savunmasını, Amerika Kıtası eksenine oturt-' 
maya başlamıştır. Dünyamızda, doğu-batı ifadeleri yanında, kuzey-güney tabirleri de kullanıl-
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maya başlanmıştır. 
Bugün, dünyanın birçok bölgesinde problemler vardır. Balkanlar'da, Bosna-Hersek'te, Kaf

kasya'da, Orta Asya'da, Ortadoğu'da, îran, Irak ve Türkiye'nin güneyini de içine alacak şekil
de tasarlanan ve uygulamaya konan gelişmeler, Kıbrıs ve Ege adalarındaki gelişmeler ve Türki
ye'nin uluslararası kuruluşlarda çektiği sıkıntılar, bugün için, Türkiye açısından tehdidin orta
dan kalkmadığını; aksine, şekil, muhteva değiştirerek ve artan bir şekilde devam ettiğini göste
ren misallerdir. 

Değerli milletvekilleri, bir konuyu kesinlikle dikkatten uzak tutmamak lazımdır: Türki
ye'nin^ Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle olan yakınlığı, petrol ve İslam ülkeleriyle olan ilişki
lerimiz, dünyamızda bugün için petrol değerinde ifade edilen su kaynaklarımız, tarihî ve kül
türel zenginliklerimiz, yaşadığımız coğrafyanın durumu gibi birçok avantajlarımız, Türkiye'
nin dost ve düşmanlarının iştahını açmaktadır. Bundan dolayı da bazı ülkeler "yok olmasın; 
ama, 21 inci yüzyılın bir güç merkezi, süper bir ülkesi de olmasın; ne olsun ne de ölsün" görü
şü hakimdir, Türkiye için. 

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprağı Karabağ'a saldırısı; Kıbrıs'ta en makul taleplerde 
bile karşılaştığımız güçlükler; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde, millet birliğimize, 
vatan bütünlüğümüze, devlet varlığına kasteden bölücü terör hareketlerinin gerisindeki sebep 
budur. Tabir yerinde ise, Türkiye, terbiye edilmek (!), burnu sürtülmek (!), Anadolu'ya hapse
dilmek (!) ve Anadolu'da boğulmak (!) isteniyor. 

Bu gerçek karşısında, Türkiye'ye yönelen tehdit ve tehlikeleri göğüsleyebilmenin yolu, dost 
ve düşman, başka ülkelerin merhametine sığınmak değil; caydırıcı gücü olan, güçlü ve kuvvetli 
bir Türk Silahlı Kuvvetlerini her zaman için hazır tutmaktır. 

Değerli arkadaşlar, ekonomik, teknolojik, askerî gelişmesini tamamlayamamış güçsüz bir 
Türkiye, bizden başka herkesin ortak arzusu olmuştur. 

— 220 — 



T.B.M.M. B : 45 17 .12 . 1992 O : 2 

"Türkiye'nin zayıflamasının, dost bilinen ülkelere ne faydası olur?" diye bir sual aklımı
za gelebilir. Bu sorunun cevabını, dost bildiğimiz ülkeler, "Güçlü Türkiye'nin acaba bize ne 
zararı olabilir?" diye kendilerine sorarak bulmaktadırlar. Dost ve komşu bildiğimiz bazı ülke
ler ve Batı, yıllarca, ifade etmeye çalıştığım, "Güçlü Türkiye'nin bize ne zararı olabilir?" soru
sunun kâbusunu görerek, diğer ülkelerle birlikte, Türkiye'ye karşı, amaç ve ilke birliği içinde 
bulunmuşlardır. 

Bugünkü noktada ulaşılan teknoloji ve dünyamızdaki değişme ve gelişmelere, dağılma, 
çözülme ve terkiplere bakıldığı zaman, 21 inci yüzyılın, ileri teknolojiye sahip ülkelerinin, ken
di menfaatlarını korumak için bağımsız davranma yolunu seçecekleri ve kendileri için risk teş
kil edecek ülke ve ittifaklardan kopacakları neticesini çıkarmak, bir kehanet olmayacaktır. 

Bundan dolayı, teknolojik gelişmesini tamamlayamamış, ekonomik ve silah sanayii bakı
mından süperlere bağımlılığı devam eden ülkeler, karşılaşacağı sürprizler ve kaybedecekleri men
faatler, bugünden çok farklı ve çok daha fazla olacaktır. Bu ülkelerin başında da Türkiye vardır. 

Gerçek bu iken, Türkiye, Türkiye'yi içermeyen bir Avrupa güvenlik ve savunma yapısının 
eksik kalacağı görüşünü benimseyerek, Batı Avrupa Birliği ülkelerinin, Türkiye'yi, ortak üye 
olmaya davet etmesi karşısında, karar mekanizmalarında oy hakkı bile olmayan bir statüyü 
kabul ederek, ortaklık düzenlemesine kabul edilmesini, onur kırıcı, millî gururumuzu incitici 
bir yanlış olarak mütalaa ediyorum. 

KÂMRAN ÎNAN (Bitlis) — Bravo... 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Değerli milletvekilleri konuşmamın bu kısmında 

da satırbaşlarıyla birkaç hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
Bugün, nükleer silahlar ve uzay silahlarındaki Türkiye'nin mevcut zaafını, Türkiye için, 

imkân dahilinde ve caydırıcı etkisi bakımından da yüksek olan biyolojik ve kimyasal silahlarla 
gidermeye çalışmada fayda olduğu kanaatindeyim." 

Aynı şekilde, Türkiye'nin, millî ağır harp sanayiini acilen geliştirerek, montaj harp sana
yii politikasını bir an önce bırakması lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. 

Millî savunma faaliyetleri yürütülürken, millî eğitim ve millî savunma gayretleri, ülke sa
vunmasını yapacak fertlerin bilinçlendirilmesi yolunda entegre edilmelidir. 

Silahlı Kuvvetlerimizin eğitim, subay ve astsubay yetiştirme programları yeniden gözden 
geçirilmek suretiyle, eğitimde daha ucuz ve daha tesirli hareket çeşidi olan modeller geliştiril
melidir. Bu arada, silahlı kuvvetlerimize mutlaka demokrasi dersi konulmak suretiyle, demok
rasi konusunda asker ve sivil herkesin müşterek olacağı değerler ortaya çıkartılmalıdır. 

Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta yaptığı güvenlik operasyonu, 
maalesef yarıda kesilmiştir ve arzu edilen hedef tahakkuk etmemiştir, ettirilmemiştir. 

Üzülerek belirtmek durumundayım ki, Türkiye, operasyon yaptığı Kuzey Irak'ta, bir gü
venlik bölgesi meydana getirememiştir, Oysa, Türkiye, operasyon yaptığı Kuzey Irak'ta bir gü
venlik bölgesi meydana getirerek, Irak'ın bu bölgede güvenliği sağlayacak, Türkiye'ye saldırı
ları önleyecek güce kavuşuncaya kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu bölgede güvenliği sağla
ması lazımdır. Aksi takdirde, ileride çok daha değişik ve çok daha büyük sıkıntılarla karşılaş
mamız mümkündür. Bu bölgede Barzani ve Talabani'ye güvenerek hareket etmek bir yana, 
meşru olarak tanımadığımız Kürt Devletinin temsilcileriyle ilişki içine girilmesi, çok vahim bir 
gelişme ve çok vahim bir girişimdir. 
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Bağımsızlığını yeni kazanan Türk cumhuriyetleri, bugün için, sözde, bağımsız; ancak, he
men hepsinin millî orduları yok durumdadır. 

Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tecrübelerinin, Türk cumhuriyetlerine sunulması yö
nünde, aktif, acil ve ciddî tedbirlere başvurmalıdır. Bu konuda Türk cumhuriyetleriyle ikili ve 
çok taraflı savunma işbirliği anlaşmaları yapılmak suretiyle, askerî ilişkilerimiz geliştirilmelidir. 

Bu arada, Sayın Millî Savunma Bakanının, bugünkü konuşma metninde de ifade ettiği, 
Azerbaycan'la Ermenistan arasında takip edilen ve ne olduğu meçhul, tarafsızlık politikasını 
da huzurunuzda kınıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs'ta bulunan birliğinin geri çekilmesi 
gibi birtakım görüşlerin konuşulduğu bir dönemden geçiyoruz. 

Hemen şunu ifade etmeliyim ki, Kıbrıs'ta bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerinin-varlığı, di
rekt, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin savunmasıyla ilgili bir konudur. Bu bakımdan, Kıbrıs'
tan Silahlı Kuvvetlerin geri çekilmesi veya bir bölümünün geri çekilmesi gibi bir karara kesin
likle yanaşılmamalıdır. 

Çekiç Güç konusu, hâlâ Türkiye için kanayan bir yara olmaya devam etmektedir. Çekiç 
Güç, öz düşünce itibariyle yanlış olmasına rağmen ve bu yanlışlıklar hâlâ sürüyor olmasına 
rağmen, bu yanlışlığı, hiç değilse hafifletecek bir tedbiri bile hâlâ geliştirebilmiş değiliz. 

Türkiye topraklarına yerleştirilmiş olan bu Çekiç Güç'e, Türk subaylarının komuta etme
si hususunda hiç değilse, mutlaka ısrar edilmelidir. 

Türk Genelkurmayının izni olmadan, Türk subayının komutasında olmadan, Türk*top
raklarında hiçbir askerî birliğin bulunmayacağı gerçeğini artık görmek istiyoruz. 

Bölücülük ve terör faaliyetlerinin önlenmesinde belli bir süre içinde görev yapan ve özel
likle Irak'taki operasyona katılan subay, astsubay ve diğer görevlilerimize, rütbe terfii verilme
si gibi bir teşebbüsün, Millî Savunma Bakanımızdan ve Hükümetimizden gelmesini sabırsız
lıkla bekliyoruz. 

Bölücülük ve terör olaylarıyla, yeni ve özel bir kuruluş meydana getirilerek, silahlı küvet
lerimizin bu konunun dışına çekilmesi ve tamamen yurt savunmasına ayrılmasında da büyük 
fayda vardır. 

Değerli arkadaşlar, Silahlı Kuvvetlerimizde subay ve diğer personel arasındaki farklı ücret 
uygulamasına da temas etmek istiyorum. Özellikle Hava Kuvvetlerimiz ve diğer bazı birlikleri
mizde, bakım onarım birimlerinde çalışan işçi, subay veya diğer sıfatlarla istihdam edilen ele
manlar ile, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetişen subaylarımız arasında büyük ücret fark
lılıkları ve dengesizlikleri vardır. 

Hava Kuvvetlerinde çalışan bir subay, bakım onarım biriminde çalışan aynı rütbede, aynı 
derecedeki diğer subay arkadaşlarından çok geride para almakta ve bunların da komutanlığını 
yapmaktadır. 

Bu, silahlı kuvvetlerimizin işleyişi bakımından da güçlükler meydana getiren bir durum
dur. Bu tür dengesizliklerin düzeltilmesi faydalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bölücülük ve terör olaylarında, Türk Devletinin var
lığı, Türk vatanının bölünmezliği, Türk Milletinin birliğini koruma uğrunda şehit olan subay, 
astsubay ve erlerimize ve güvenlik kuvvetlerimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine ve mille
timize sabırlar diliyor; yaralılarımıza acil şifalar diliyor; Somali'ye gidecek olan değerli birliği
mize başarılar dileyerek, Allah yardımcıları olsun diyor; bütçenin hayırlı ve uğurlu olması di
leklerimle, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — "teşekkür ederim Sayın Şemsek. 
Söz sırası, Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sayın Ayaz'da; buyurun Sayın Bakan. 

(Alkışlar) 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı hakkındaki 
açıklamalarıma başlarken, Yüce Heyetinizi en iyi dileklerle selamlıyor, saygılar sunuyorum. 

Tasviplerinize sunulan Millî Savunma Bakanlığı bütçe teklifi, mevcut ekonomik ve sosyal 
konjonktür çerçevesinde takip edilen politikalar, kalkınma planları ve silahlı kuvvetler strate
jik hedef planıyla, milletlerarası ilişkilerdeki siyasal değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmış 
olup, yüksek malumları olduğu üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunda gereken titizlik ve hassa
siyetle incelenmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında, yapıcı katkıları ve eleştirileriyle biz
lere ışık tutan Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkanı ve üyelerine ve görüşmelere katılan 
sayın milletvekillerine, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmeyi zevkli bir görev sayıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savunma bütçelerinin görüşülmesi, savunma faali
yetleri ve savunmaya tahsis edilen kaynakların programlanması ve kullanılması bakımından 
olduğu kadar, milletlerarası savunma ilişkilerinde meydana gelen gelişmeler hakkında Yüce Mec
lise bilgi verme ve görüş teatisinde bulunma imkânını sağlaması yönüyle de özel bir önem ve 
değer taşımaktadır. 

Son yıllarda yaşanan ve her alanda olduğu gibi, ülkemizin savunma politikasını da doğru
dan etkileyen ve yakın çevremizde cereyan eden uluslararası gelişmelere değinerek sözlerime 
başlamak istiyorum. 

20 nci yüzyılın sonlarına yaklaşırken, tüm dünyada köklü değişiklikler meydana gelmek
tedir. Sosyalist blokta meydana gelen, önceden tahmini güç değişimler sonucu, tüm Doğu Av
rupa ülkelerinde komünist rejimler yıkılmış; iki Almanya birleşmiş; Avrupa Konvansiyonel Kuv- • 
vetler Anlaşması imzalanmış; Baltık cumhuriyetleri, bağımsızlıklarını tekrar kazanmış; Sov
yetler Birliği lağvedilmiş, yerine 11 sovyet cumhuriyetinin katılımıyla, Bağımsız Devletler Top
luluğu kurulmuştur. Böylece, Avrupa'nın bölünmüşlüğü sona ermiş, Doğu-Batı ilişkilerinde, 
son yüzyılın en iyi düzeyine gelinmiş; ancak, soğuk savaşın ve nükleer dehşet dengesinin yeri
ni, belirsizlik ve istikrarsızlık almıştır. 

Meydana gelen bu değişimlerin, özellikle Avrupa'da yeni bir güvenlik ortamı yarattığı kuş
kusuzdur. Soğuk savaşın ve kütlesel tehdidin ortadan kalkmış olmasına karşın, Avrupa, etra
fındaki potansiyel çatışmalar dolayısıyla, istikrarsızlıklar ve risklerle karşı karşıyadır. 

Kasım 1991'de Roma'da yapılan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesinde kabul 
edilen ittifakın, yeni stratejik konseptinde de yer verildiği üzere, etnik çatışmalar, aşırı milliyet
çilik akımları, bölgesel savaşlar, kökten dinci hareketler ve kitle imha silahlarının yayılmasın
dan, illegal göçlere kadar çok yönlü ve belirsiz riskler gündeme gelmiştir. 

Hızla değişen uluslararası ortamda ise, görünürdeki potansiyel tehlike bölgeleri, Balkan
lar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dur. Türkiye, bu bölgelerin tam merkezindedir ve bölgede barış, 
güven ve istikrara katkıda bulunabilecek bir istikrar adası konumundadır. 

Bu bölgeler, keza Avrupa için de hayatî önemi haizdir. Bölgede barış, güven ve istikrar, 
Türkiye'nin olduğu kadar, Avrupa'nın da menfaatınadır. 
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içinde bulunduğumuz geçiş döneminde meydana gelen gelişmelerin, Türkiye'yi, Avrupa'
nın savunması, güvenliği ve istikrarı açısından çok daha önemli bir konuma getirdiği kuşku
suzdur. 

İstikrarsızlığın sürekli arttığı bölgelere komşu olan Türkiye'nin yer almadığı bir Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Mimarisinin eksik kalacağı açıktır. 

Merkezî ve Doğu Avrupa'daki gelişmeler, Kuzey Atlantik İttifakının da, önümüzdeki dö
nemin gereklerine uyarlanmasını gündeme getirmiş; nitekim, NATO, 1990 Londra Zirvesinden 
1991 Roma Zirvesine uzanan zaman dilimi içerisinde, siyasal boyutunu öne çıkaran bir deği
şim başlatmıştır. 

NATO stratejisindeki değişimlere paralel olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerini de bu gelişme
lere uyarlama çalışmaları başlatılmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığında, yeni kuvvetyapısına 
geçiş çalışmaları tamamlanmıştır. 

Tümen ve alay teşkilatı yerine, tugay ve tabur teşkilatı esas alınmış, hareket kabiliyeti yük
sek, ateş gücü artırılmış ve vurucu gücü yüksek birlikler teşkil edilmiştir.. 

Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde ise, modernizasyon çalışmaları sürdürülmektedir. 
Türkiye, NATO'nun, Kuzey Amerika ile, Atlantik'ten Urallara uzanan Avrupa genelinde, 

üye ülkelerin güvenliklerini ilgilendiren konularda temel savunma ve danışma forumu olarak 
kalmasını desteklemektedir. 

Ancak, yeni güvenlik ortamında, Avrupa'nın güvenlik sorunlarının tek bir kurum tara
fından karşılanması mümkün görülmemektedir. Bu, birbirine kenetlenmiş ve birbirini karşı
lıklı olarak güçlendiren kuruluşlar tarafından yapılabilecektir. 

Avrupa'nın yeni güvenlik mimarisine göre NATO, AGlK, AT, BAB ve Avrupa Konseyi, 
birbirlerini tamamlamaktadır. 

Bu gelişmeler ışığında, Batı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Türkiye'yi örgütün faaliyetlerine 
tam anlamıyla katılacak ortak üye olmaya davet etmişler, 20 Kasım 1992 tarihinde Roma'da, 
Türkiye, ortaklık belgesini imzalamıştır. 

Türkiye, ortaklık statüsünü, tam üyeliğe uzanan dönemde, geçici bir düzenleme olarak 
görmektedir. 

Türkiye'nin savunma politikasını etkileyen yeni güvenlik ortamına genel hatlarıyla değin
dikten sonra, ülkemize yakından ilgilendiren ve hassasiyetle takip ettiğimiz bölgesel sorunlara 
da kısaca değinmek istiyorum. 

Türkiye, Yugoslavya bunalımını başından beri derin bir üzüntü ve endişeyle izlemiştir. Bu
nalımın-, Kosova, Sancak, Makedonya ve Voyvodina'ya yayılması, Arnavutluk, Yunanistan ve 
Bulgaristan'ın, bunalımın genişlemesi olasılığı halinde alabilecekleri tavırlar, daha derin ve yoğun 
bir Balkan uyuşmazlığını gündeme getirme, böylelikle güneydoğu Avrupa'daki istikrarsız tab
loyu büsbütün tehlikeli mecralara çekebilme istidadını taşımaktadır. 

' Bosna-Hersek'teki kanlı çatışmaların bir an önce durdurulması ve bir Balkan harbine yol 
açmadan, barışçı yollardan çözümlenmesi için, Türkiye, uluslararası platformda üzerine düşe
ni yapmaya hazır olduğunu her vesileyle dile getirmektedir. 

Türkiye, tüm Balkan ülkeleriyle ilişkilerini ve işbirliğini güçlendirmeyi arzulamaktadır. Son 
yıllarda özellikle, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk'la, üst düzeyde ziyaretler gerçekleşti
rilmiş ve bu ülkelerle, savunma sanayii işbirliği imkânlarının araştırılması ve geliştirilmesi için 
çalışmalar başlatılmıştır. . ' • ' . . • l 
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Eski Sovyetler Birliğindeki gelişmeler sürecinin henüz tamamlanmamış olmasına karşın, 
Türkiye, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin dağılmasıyla, Azerbaycan, Orta Asya 
Türk cumhuriyetleri ve Tacikistan'ın bağımsız ve egemen devletler olarak tarih sahnesinde yer
lerini almalarını özel bir memnuniyetle karşılamıştır. 

Azerbaycan'la aramızdaki, güçlü, tarihî, kültürel ve dinî bağlara rağmen, başından beri 
tarafsız ve dengeli bir politika izlediğimiz Dağlık Karabağ sorununda da, bir an önce çözüme 
ulaşılmasını arzulamaktayız. 

Ortadoğu Bölgesinde ise, kalıcı bir barış ve işbirliği düzeninin kurulmasına yönelik görüş
meler sürecinin hedefine ulaşmasını dilemekteyiz. 

Körfez Bölgesinde, savaş sonrası dönemde belirsizlik hüküm sürmeye devam etmektedir. 
Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasına büyük, önem vermektedir. 
istikrar ve işbirliğine muhtaç geniş bir alanın kavşak noktasında yer alan Türkiye'nin, ge

rek dünyada, gerek bölgedeki artan önemi çerçevesinde, savunmasının da, takdir edeceğiniz 
gibi, güçlü olması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de bölücü eşkiyaya karşı kararlı bir şekilde sür
dürülen iç güvenlik harekâtında, Türk, Silahlı Kuvvetlerinin katkılarından kısaca söz etmek 
istiyorum : 

Konu, esas itibariyle, her ne kadar bir iç güvenlik sorunu ise de, Türk Silahlı Kuvvetleri, 
ülke bütünlüğüne yönelik PKK bölücü terör örgütüyle bu mücadelede, her zaman, güvenlik 
güçlerinin yanında ve desteğinde olmuştur. 

Bilindiği üzere, olağanüstü hal uygulanan 10 ilimizi kapsayan bölgede, güvenlik ve asayi
şin sağlanması görevi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan 
285 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, İçişleri Bakanlığına bağlı Olağanüstü Hal 
Bölge Valiliğine verilmiştir. , 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği, bu sorumluluğunu, görev yönünden kendisine bağlı olan 
jandarma asayiş komutanlığı ve diğer güvenlik' kuvvetleriyle, emniyet teşkilatı, geçici köy ko
rucuları, özel güvenlik teşkilatı gibi güçlerle yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Genelkurmay Başkanlığı ise, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yasası gere
ğince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olan Jandarma Genel Komutanlığına, olağanüstü 
hal yönetiminin başlangıcından bu yana gerekli her türlü desteğin verilmesini sağlamış ve sağ
lamaktadır. Bu kapsamda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının ihtiyacı olan ilave birlik 
personel, helikopter, silah, araç ve gereç ile, özellikle sınır ötesinde kullanılmak üzere, Hava 
Kuvvetleri unsurlarının, İçişleri Bakanlığının talebi halinde, Olağanüstü Hal Bölgesinde ve sı
nır ötesinde kullanılması sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de Millî Savunma Bakanlığının görev alanı içinde 
yürütülen ve biraz önce belirtmeye çalıştığım, amaç ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik, açık
lanmasında, fayda gördüğüm bazı faaliyetler hakkında, genel hatlarıyla özet bilgi arz etmek 
istiyorum : 

1992 yılı.başından bu yana, çıkarılan kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelik
lerle getirilen yenilik ve yapılan düzenlemeler, esas itibariyle Yüksek Meclisin malumlarıdır. 

Çıkarılan kanunların bazılarını kısaca arz etmek istiyorum : Kıdemli albaylara ödenen 
makam tazminatından, albayların da yararlandırılması sağlanmıştır. 
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Astsubaylıktan subay olanlarla, fakülte ve yüksekokul bitiren ve son altı yıllık sicil notu 
ortalaması yüzde 90'ın üzerinde olan astsubayların birinci dereceye yükseltilmeleri temin edil
miştir. 

Terör eylemleri nedeniyle, can güvenlikleri tehlikede olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensup
larının, daha iyi korunmasını sağlayabilmek için teşkil edilmekte olan koruma birlikleri perso
nelinin silah kullanma yetkilerine açıklık getirilmiştir. 

Kore ve Kıbrıs gazilerinin tamamının, şeref aylığından yararlanması sağlanmıştır. 
Hürriyeti bağlayıcı cezaların tedbire ve para cezasına çevrilmesi halinde, subay ve astsu

bayların aleyhte nasıp düzeltmelerine son verilmiştir. 
İhtiyaç duyulan dallarda yüksek lisans ve doktora yapanlara veya doçent olanlara otoma-

tikman kıdem verilmesi yeniliği getirilmiştir. 
Yabancı uyruklu kişilerle evlenme imkânı sağlanmıştır. 
Silahlı kuvvetler personeline para ödülü yanında, aynî ödül verilmesi yeniliği getirilmiştir. 
Erbaş, ve erler için askerlik hizmet süresinin kademeli olarak, önce 15 aya, bilahara da 

12 aya indirilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 
Dövizle askerlik yaşının 32'den 38'e çıkarılması; dövizle askerlik temel eğitiminin 2 aydan 

1 aya indirilmesi ve yurt dışında bulunan çifte tabiyetli vatandaşlarımıza, bulunduğu ülkede 
askerlik yapmış olmak koşuluyla, muafiyet tanınması; ayrıca, kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihte, saklı, yoklama kaçağı, bakaya durumunda veya tecilli olan, 28 yaşından gün almış veya 
daha büyük olan yükümlülerin, kanunun yayımından itibaren 1 yıl içerisinde başvurmaları 
halinde, bedel ödeyerek askerlik hizmetini yapmalarına imkân sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu konularla ilgili çıkarılmış olan birçok yönetme
liklerimiz bulunmaktadır. Bunları, huzurlarınızı fazla işgal etmemek için ayrı ayrı saymıyo
rum, dağıttığım konuşma metninde bulunmaktadır. 

Harita Genel Komutanlığımız, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çeşitli ölçekte 
savunma amaçlı haritaların yapımıyla, kalkınma amaçlı olarak yol yapım projelerinde kulla
nılmak üzere, hava fotoğrafları çekimleri, Türkiye fizikî ve mülkî idartbölümleri haritalarının 
çoğaltılması faaliyetlerine devam etmektedir. Komutanlık, diğer yandan, üyesi bulunduğu ha
ritacılıkla ilgili çeşitli milletlerarası kuruluşlarla ilişkilerini sürdürmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığında her türlü inşaat hizmetleri ve faaliyetleri, yıllık inşaat plan
ları esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Halen, yürütülmekte olan 307 adet inşaat, 41 adet ka
mulaştırma projesi mevcuttur. 

NATO Enf. hizmetleri : Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât ihtiyacı olan altyapı tesisleri 
için^NATO'ya üye ülkelerin ortak katkılarıyla oluşan fondan 1992 yılı sonu itibariyle 3 milyar 
480 milyon Amerika Birleşik Devletleri Doları alınmış olacaktır. 

Bu kaynaklardan sağlanan fonla, hava meydanları, deniz üsleri, harp karargâhları, mu
habere tesisleri, akaryakıt boru hatları gibi önemli tesisler, silahlı kuvvetler hizmetine verilmiş
tir; bir kısmının inşası da halen devam etmektedir. 

Asker alma hizmetleri: Kamuoyunu yakından ilgilendiren ve Bakanlığımda titizlikle yü
rütülen asker alma hizmetlerinde devamlı ve düzenli aşamalar kaydedildiğini özellikle belirt
mek isterim. 

Asker alma işlemlerinde azamî süratin temini, zaman ve emekten tasarrufu ve halkımıza 
gereken kolaylığı sağlamak amacıyla başlatılan otomasyon projesi kapsamlında, Ankara, İstanbul, 
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îzmir, Aydın, Adana, Bursa, Çorum ve İsparta askerlik idareleri ve bağlı askerlik şubeleri için 
bilgisayarlı uygulamaya geçilmiştir. 1993 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması hedeflen
miş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yabancı ülkelerin asker alma sistemleri de incelenmek suretiyle, 1927 yılında ka
bul edilmiş olan temel askerlik kanunlarının, günün gelişen ekonomik ve sosyal şartlarına uy
durulması; dil ve anlam bütünlüğünün sağlanması; askerlik çağındaki yükümlülerin hakları
nın, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yeniden düzenlenmesini sağlayacak hale getirilmesi; 
Asker Alma Teşkilatının etkinliğinin artırılması amacıyla yapılan kanun çalışmaları tamam
lanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Savunma Komisyonunda görüşülerek, benim
senmiştir. 

Bedelli askerlik hakkından bugüne kadar 19 612 yükümlü yararlanmış ve 54 milyar Türk 
lirası gelir sağlanmıştır. 

Ayrıca, 31 Mayıs 1992 tarihinde, saktı, yoklama kaçağı, bakaya veya tecilli olup da, henüz 
askerlik hizmetine başlamamış olanlardan, bedelli askerlik yapmak için başvuruda bulunanla
rın sayısı, Ekim 1992 ayı sonu itibariyle 8 801'i bulmuştur. Bu uygulamadan sağlanan gelir 
ise, 147 milyar 302 milyon Türk lirasıdır. 

Seferberlik hizmeti çalışmaları : Silahlı Kuvvetlerin modernizasyonu ve yeniden yapılan
ması çalışmaları sonucu, özellikle kara kuvvetlerinde, vurucu gücü, ateş ve hareket kabiliyeti 
yüksek birlikler teşkil edilmiştir. Bu teşkilatlanmayla, silahlı kuvvetlerin barış mevcutları azal
tılmış ve birliklerimizin bir bölümü, seferde kurulacak şekilde planlama yapılmıştır. 

Sağlık hizmetleri : Silahlı kuvvetler bünyesinde, özellikle koruyucu hekimlik ve ilk yardım 
hizmetlerine öncelik verilmektedir. 

Halen, 40 adet sabit hastanemizde, toplam 15 400 yatak kapasitesi mevcuttur. Bu hasta
nelerden, belirli bir oran dahilinde, sivil vatandaşlar da istifade etmektedirler. 

Bakanlığımızca yürütülen tedarik hizmetleri ve savunma sanayii faaliyetleri hakkında kı
sa bilgi sunuyorum : 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, merkezden tedariki gereken tüm mal ve malzemesinin yurt içi 
ve yurt dışı satın alma işlemleri, Bakanlığın ilgili daire başkanlıklarınca yürütülmektedir. 

Halen çalışmaları sürdürülen dış tedarik konularıyla ilgili olarak, 1 400 tonluk 2 adet ay 
sınıfı denizaltı, 4 adet firkateyn, 400 tonluk 5 adet güdümlü mermili hücumbot, 20 adet torpi
do, 10 adet eğitim helikopteri gibi, büyük hacimli projeler sayılabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığınca, Avrupa Bağımsız Prog
ram Grubu ve NATO Millî Savunma Direktörleri Konferansı kapsamında; savunma sanayii 
işbirliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu faaliyetler, daha ziyade uzun vadede ihtiyaçları kar
şılamaya yönelik tedarik projeleridir. 

Türk F-16 Uçağı Projesi ve buna bağlı olarak temelleri atılan Türk Havacılık Sanayii, kap
samı, maliyeti ve caydırıcı güç olma özelliği yanında, birçok yeni teknolojinin ülkeye girmesi 
ve sağladığı iş alanları yönüyle, Türkiye'nin gerçekleştirmekte olduğu büyük projelerden biridir. 

F-16 Projesiyle ilgili olarak bugüne kadar millî bütçeden 773,5 milyon dolar tahsis edil
miştir. Projeye, Amerika Birleşik Devletlerinin yabancı askerî satışlar (FMS) kredilerinden de 
2 250 milyon dolar finansman sağlanmıştır. 
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1 Aralık 1992 tarihi itibariyle, 8 adedi ABD'den hazır alınmak ve 101 adedi Türkiye'de 
üretilmek üzere, toplam 109 adet F-16 C D uçağı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edil
miştir. 

Ayrıca, ikinci paket F-16 tedarikine ilişkin olarak, Türkiye tarafından 160 uçak tedarikini 
öngören istek mektubunun Amerika Birleşik Devletlerine gönderilmesi üzerine, Amerika yet
kili makamları, 40 artı 40, toplam 80 adet F-16 uçağından oluşan ikinci paket F-16 silah siste
minin, ortak üretim yoluyla Türkiye'ye satışı konusunda Kongreden onay almıştır. 

İkinci paket F-16 uçaklarının gecikmeye meydan verilmeksizin Türkiye'de üretilmesi ama
cıyla, Millî Savunma Bakanlığı tarafından gerekli hassasiyet gösterilmektedir. 

F-16 uçakları ile ilgili olarak şu hususu da belirtmekte fayda mülahaza ediyorum : 
Türk F-16 uçaklarına elektronik harp kabiliyeti kazandırılmasına ilişkin çalışmalar, plan

landığı şekilde devam etmektedir. Elektronik harp sistemi, ocak 1993 ayından itibaren TAI te
sislerinde uçaklara takılmaya başlanacaktır. 

Ayrıca, bazı yayın organlarınca zaman zaman ifade edildiği gibi, sistemin yazılımı üzerin
de kısıtlamalar bulunduğuna ilişkin sav, doğru değildir. 

Yazılımı, istediğimiz şekilde değiştirme ve geliştirme yetkimiz vardır ve gerekli imkân ka
zanmak üzere faaliyetler devam etmektedir. 

F-16 uçağının ortak üretiminin yanında, Mısır Arap Cumhuriyetine 46 adet F-16 uçağı, 
CASA hafif nakliye uçağı, Ağusto başlangıç eğitim uçağı imalatları da anlaşmalarla progra
ma alınmış olup, imalatla ilgili faaliyetler devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığının, arz ettiğim bu projele
rine ilaveten, Bakanlığın Teknik Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen ve Türkiye'nin hava 
savunması için büyük önem taşıyan Stınger Projesi, Avrupa ülkelerine entegre olan gerçek an
lamda bir ortak üretim projesidir. 

Bu projeyle, 250 personelin çalıştığı ROKETSAN Elmadağ tesisleri ve 150 personelin ça
lıştığı ASELSAN Akyurt tesisleri Türkiye'ye kazandırılmıştır. ' ' 

Türkiye, projede yüzde 40'la en çok paya sahiptir. 
Projenin Türkiye'ye maliyeti, 1986 yılı baz fiyatları itibariyle, 871 milyon DM olup, bu 

meblağın bugüne kadar yaklaşık yüzde 30'u ödenmiştir; 1993 yılında 730 milyar lira ödene
cektir; ödemeler, azalarak, 2000 yılı sonuna kadar devam edecektir. 

Füze teslimatı Ocak 1993'te başlayacak ve 8 yıl devam edecektir. 
Araştırma-geliştirme faaliyetleri : Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu harp silah, 

sistem, araç ve gereçleriyle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetleri, AR-GE Dairesi Başkanlığı ta
rafından yürütülmektedir. Bu faaliyetlerin yürütülmesinde, üniversiteler ve araştırma kuruluş
larıyla sıkı bir işbirliği yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin moderni
zasyonuna ve Türkiye'de modern bir savunma sanayii altyapısının oluşturulmasına büyük önem 
atfetmiş ve bu istikamette başlatılmış olan çalışmalara hız kazandırmıştır. 

Bu cümleden olarak, son yıllarda, toplanmasında müşkülatla karşılaşılan Savunma Sana
yii icra komitesi, 1992 yılında 5 toplantı yapmış ve silahlı kuvvetlerimiz için büyük önemi haiz 
tedarik projelerini karara bağlamıştır. 
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Yine, son yıllarda Savunma Sanayii Destekleme Fonu için toplanan kaynakların fona ak
tarılmaması sebebiyle karşılaşılan sıkıntılar, yeni düzenlemeler sayesinde büyük ölçüde gideril
miş ve sürdürülen faaliyetlerin, herhangi bir finansman darboğazına girmeksizin devamı sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, Savunma Sanayii Destekleme Fonu, kullanılmakta olduğu sahanın millî güvenlik 
açısından taşıdığı önem de göz önünde bulundurularak, fonların genel bütçeye dahil edilmesi 
uygulamasının dışında tutulmuş bulunmaktadır. 

Savunma Sanayii tcra Komitesince, 1992 yılı içerisinde alınan kararlardan bazıları şunlar
dır : îkinci paket F-16 uçakları için 3,5 milyar dolar tutarındaki anlaşma imzalanmıştır. Fon 
kaynaklarından, söz konusu proje için senelik 75 milyon dolarlık bir kaynak tahsisi yapılmıştır. 

F-16 uçaklarının 450 milyon dolar tutarındaki motor seçimi gerçekleştirilmiş, Kontrat ve 
Ofset Anlaşması imzalanmıştır. 

24 adet sahil güvenlik botunun Türkiye'de üretimini temin etmek amacıyla ihaleye çıkıl
mıştır. -, 

Yaklaşık 115 milyon dolar tedarik bedeline sahip zırhlı muharebe aracı, top ve taret anlaş
ması imzalanmıştır. 

2 adet, insansız hava aracı sisteminin doğrudan tedarikine ilişkin kontratlar imzalanmıştır. 
F-4 ve F-5 uçaklarının modernizasyonuna ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 
Havada yakıt ikmali yeteneğinin kazanılması maksadıyla tanker uçağı tedarik edilmesine 

yönelik çalışmaların başlatılması kararlaştırılmıştır. 
* Nihai olarak da, uzun yıllardır neticelendirilmemiş bulunan genel maksat helikopterleri

nin seçimi gerçekleştirilmiş ve 1,1 milyar dolar bedele sahip 95 helikopterin'tedariki amacıyla 
kontrat imzalanmıştır. Anlaşma gereğince, ilk helikopterler önümüzdeki hafta içerisinde tes
lim edilmiş olacaktır. 

Silahlı kuvvetlerimizin acil ihtiyaçları çerçevesinde mevcutlara ilave olarak, 5 adet sü
per kobra silahlı helikopterin alımına ilişkin işlemler başlatılmıştır. 

Başta elektronik ve havacılık olmak üzere, savunma sanayii alanında teknoloji üretecek 
ve pazarlayacak bir ortam hazırlamak, yer alacağı bölgeyi benzer teknolojilerin birbirini etki-
Iemesiyle, yeni buluşların ortaya çıkacağı bir merkez haline getirmek amacıyla başlatılan ileri 
teknoloji endüstri parkı ve havaalanı projesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları da tamam
lanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savunma sanayii projeleriyle bugüne kadar 6 bine 
yakın doğrudan istihdam sağlanmıştır. Yan sanayie aktarılan iş hacmiyle bu rakamın 20 bine 
ulaşması beklenmektedir. Netice itibariyle, tcra Komitesinin, Savunma Sanayii Müsteşarlığı 
vasıtasıyla ve fon kaynakları kullanılmak suretiyle bugüne kadar tedarikini kararlaştırdığı sis
temlerin toplam tutarı 5 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Savunma Sanayii Destekleme Fonunun bugüne ka-
darki gelirleri, son yıllarda, fondan, genel bütçeye yüzde 50'yevaran oranlarda aktarılan kay
naklar nedeniyle, yalnızca projelerin yürütülmesini karşılayabilecek seviyede gerçekleşmiştir. 
Keza 1992 yılında da, fonun 3,5 trilyonun üzerinde birikmiş alacağı Hazineye aktarılmıştır. 
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Ancak, bugün geldiğimiz noktada, Türk Silahlı Kuvvetlerince acil ihtiyaç duyulan birta
kım savunma teçhizatının, fon kaynakları kullanılarak tedarikiyle, gerek modernizasyon çalış
malarının giderek artan ölçülerde Savunma Sanayii Müsteşarlığı vasıtasıyla yürütülmesi, ge
rekse uygulamaya aktarılan proje sayısının artış göstermesi karşısında, gelir ve gider arasında 
meydana gelecek farkın kapatılmasına yönelik tedbirlerin süratle alınması ihtiyacı ortaya çık
mıştır. Söz konusu farkın kapatılmasının ise, fon gelir kaynaklarının geliştirilmesiyle, ya da 
genel bütçeden fona kaynak transferiyle mümkün olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu meyanda ve öncelikli bir tedbir mahiyetinde, geçmiş dönemlerde fon gelirlerinin yüzde 
50'ye varan oranda genel bütçeye aktarılması şeklinde tezahür eden uygulamayı 1993 yılında, 
sona erdirmeyi planladığımızı da belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı 1993 yılı bütçesi, Türkiye'
nin içinde bulunduğu malî ve ekonomik şartlar göz önünde tutularak, Silahlı Kuvvetlerin zo
runlu ihtiyaçları dikkate alınarak ve tasarruf tedbirlerine azamî derecede uyulmak suretiyle 
hazırlanmış ve 41 trilyon 398 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak huzurlarınıza getirilmiş 
bulunmaktadır. Bu bütçenin yüzde 97.83'ü cari harcamalardan, 14.4 milyar Türk Lirası yatı
rım harcamalarından, 884 milyar Türk Lirası transfer harcamalarından oluşmaktadır. Ancak, 
cari harcamalar içinde yer verilen ve doğrudan savunma gücünün artırılması amacıyla planla
nan savunma alım ve giderlerine ilişkin ödenekler 8 trilyon 871 milyar 332 milyon Türk Lirası 
olup, bütçenin yüzde 21.43'ünü teşkil etmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin genel bütçe içindeki payı yüzde 10.4, 
hedeflerden gayri safi millî hâsıla içindeki payı da yüzde 3.4 düzeyindedir. Böylece, 41 trilyon 
398 milyar 400 milyon Türk Lirası olarak huzurlarınıza getirilmiş bulunan 1993 malî yılı Millî 
Savunma bütçesi, yürürlükteki personel mevzuatı, stratejik hedef planının 1993 yılı diliminde 
ayrılan kaynak miktarlarıyla, beslenme, giyim - kuşam, yakacak, akaryakıt ve diğer hizmetler 
için büyük çapta tasarrufa yönelik idame bütçesi olarak hazırlanmıştır. 

Modernizasyon çabaları henüz arzu edilen seviyeye ulaşmamış olmasına rağmen, Türk Si
lahlı Kuvvetleri, devamlı gelişen bilgi ve ihtisas düzeyi, disiplini, üstün görev anlayışı ve fede-
kârlık duygularıyla, her an göreve hazır durumdadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müsaade ederseniz, şimdi de, benden önce konuşan 
çok değerli arkadaşlarımın değindikleri bazı hususlara kısaca arzı cevap etmek istiyorum : 

Sayın Yücel Seçkiner'in değindikleri bazı hususları cevaplandırmak istiyorum. Türk Si
lahlı Kuvvetler personelinin özlük haklarıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi su
nuyorum : 

Bazı değerli arkadaşlarımızın da belirttikleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin aylıkla
rının yetersiz olduğu yolundaki hususlar, gerçekten tarafımızdan da üzerinde durulan önemli 
bir konudur. 

Askerî personelin aylıkları, işçi ücretlerine, bazı kamu personelinin ücretlerine göre geride , 
kalmış bulunmaktadır. Bir işyerinde amir durumunda bulunan bir yarbayın, bir albayın, mai
yetinde bulunan bir işçiden daha az ücret alması, askerî personelin moral gücünü bozmaktadır. . 

Diğer kamu personeline nazaran çok ağır, riskli, yorucu şartlarda görev yapan, memleke
tin savunması için canını her an seve seve vermeye hazır olan askerî personelin aylıklarını, di
ğer ülkelerde olduğu gibi, dengeli bir duruma getirmek amacıyla çalışmalar yapılmış ve hazır
lanan teklif Başbakanlığa sunulmuştur. Bu teklifte şu hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır : 
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Hizmet tazminatı oranlarının artırılmasi; makam tazminatı göstergelerinin artırılması ve 
ileriki beş yıla yayılması, 

Yan ödeme puanlarının bir miktar artırılması. 
Silahlı kuvvetler kadrolarında görev yapan sivil memurlara, "savunma hizmetleri tazminatı" 

adı altında bir miktar tazminat verilmesi, 
Makam tazminatının, emekli olanlara da ödenmesinde, rütbesinde iki yıl kalma mecburi

yetinin kaldırılması, 
Hizmet eri tazminatı miktarının günün koşullarına uygun hale getirilmesi. 
Bu teklifimiz, Hükümet düzeyinde değerlendirildikten-sonra Yüce Meclisin huzuruna ge

tirilecektir ve desteklerinizle, askerî personelin ücretlerinin düzeltileceğine inandığımı bu vesi
leyle ifade etmek istiyorum. 

F-16 üretiminde gecikme olacağı yolundaki görüşe ilişkin kısaca bilgi sunmak istiyorum : 
F-16 uçak üretiminde gecikme, Amerika Birleşik Devletlerinde General Dynamics tesislerinde
ki imalatta kullanılan kontrol takım ve avadanlıklarıyla, daha uygun ve kaliteli malzeme kul
lanma ihtiyacı sonucu meydana gelmiştir. Bunun neticesinde, ön gövde imalatında kısa bir sü
re için yavaşlama olacaktır. Gecikmenin 1993 yılının birinci yarısına 6-7 uçağın imalini gecikti
receği; ancak, 1993 yılının ikinci yarısında fazla imalat sonucu, gecikmenin telafi edilmesi prog
ramlanmıştır. Gecikme çok kısa süreli olacağından, Hava Kuvvetleri Komutanlığının F-16 mo-
dernize programını etkilemeyecektir. Tesislerimizin, ayda 1 uçak ürettiği malumlarınız; bunun 
2'ye, 3'e, 4'e kadar çıkması mümkündür. Binaenaleyh, bu gecikme, üretimi artırmak suretiyle, 
yılı içinde giderilecektir. 

Şehit subay ve astsubay çocuklarına kredi ve burs verilmesi konusuna gelince : 2330 sayılı 
Naktî Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 7 nci maddesi gereğince, 
şehit silahlı kuvvetler personelinin çocukları, sağlanan diğer malî ve sosyal hakların yanında, 
ilk ve ortaöğretim çağında, yatılı bölge okulları ve ortaöğretim kurumlarına ait pansiyonlar
dan, sınavsız olarak ve öncelikle yararlandırılmaktadır. 

Yükseköğretim kurumlarında öğrenim hakkını kazananlar da, Kredi ve Yurtlar Kurumu
na bağlı yurtlardan ve öğrenim kredisinden öncelikle yararlandırılmaktadır. 

Ayrıca, bu durumda olan öğrencilere, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafın
dan her yıl ocak ayında, Vakfın imkânları ölçüsünde belirlenen ve her ay ödenen öğrenim yar
dımı da yapılmaktadır. , 

Stratejik Araştırma Vakfının kuruluşu : Türkiye'nin mevcut orta ve uzun vadeli millî poli
tikalarını bilimsel temeller ve tespitler üzerinde bina edebilmek; komşu ve Türkiye'nin ilgi ala
nına girebilecek her bölgede kaydedilen sosyal, ekonomik, politik gelişmelerin takip ve tahlili
ni yapmak üzere, uluslararası itibara haiz olabilecek bir organizasyon içinde faaliyet gösterme
si planlanan Stratejik Araştırma Enstitüsü ve irtibatlı vakfın teşekkülü için gerekli ön çalışma
lar tamamlanmıştır. İlgili tüm kuruluşların görüşleri alınmaktadır; bu görüşler alındıktan son
ra, gerekli faaliyete geçilecektir. 

Kobra helikopterleri tesliminde görülen gecikmelerle ilgili görüşe bilgi arz ediyorum : Ame
rika Birleşik Devletlerinin, Güney Kanadı Yardım Yasası kapsamında, Türkiye'ye 110 adet kobra 
helikopteri vermeyi taahhüt ettiğini biliyoruz. Bu helikopterler, beş yıllık bir zaman çerçevesin
de verilecek olup, halen Amerika Birleşik Devletleri Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanıl
makta ve envanterden çıkarılacak olanları, heyetimizce Amerika Birleşik Devletlerinde ince-

,. lendikten sonra alınmaktadır, tik grupta 22 adet helikopter, 1993 yılı içerisinde teslim edilmeye 
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başlanacaktır. Program, planlanan zamana göre yürütülmektedir. Bunun yanında, daha önce 
5 adedi satın alınmış olan ve ikinci 5 adetlik grubun satın alınması planlanan süper kobralar 
da önümüzdeki yıl, yani 1993 yılında teslim alınacaktır. Bu suretle, süper kobra ihtiyacı da 
karşılanmış olacaktır. 

Arkadaşlarımız, sınır fizikî güvenlik sistemiyle ilgili görüşlerini dile getirdiler. Bildiğiniz 
gibi, doğu ve güneydoğu hududumuzdaki 1 700 kilometrelik hudut bölümünün fizikî güvenli
ğinin sağlanması amacıyla yapılan projenin, önceleri, İçişleri Bakanlığınca, 1991 yılından iti
baren de Millî Savunma Bakanlığınca yürütülmesi uygun görülmüş; bu projenin yürütülme
siyle ilgili olarak, bütçeden verilen imkânlar nispetinde, günümüze kadar 200 kilometre civa
rında bir kısım gerçekleştirilmiştir. Devam eden bu çalışmanın çok uzun zaman alacağı dikka
te alınarak, bu sene içerisinde yeni bir çalışma yapılmış; bir taraftan işin süratle sonuçlandırıl
ması, öbür taraftan da mevcut projedeki bazı kısımlardan vazgeçilerek, onun yerine elektronik 
sistemler ilave edilmesi suretiyle, üç yıl içerisinde, fizikî sistemin gerçekleşmesi esası planlan
mıştır. Bu üç yıllık projenin, 1993 senesinde başlayan birinci bölümü için, bu sene bütçemize 
379 milyar Türk Lirası ödenek konulmuş bulunmaktadır. Müteakip 1994 yılında 406 milyar 
Türk Lirası, 1995 yılında da 159 milyar Türk Lirası, bütçeye ödenek konulmak suretiyle doğu 
ve güneydoğu hududumuzdaki fizikî hudut güvenlik önlemleri tamamlanmış olacaktır. 

Sayın Eler'in ifade buyurdukları bazı konuları cevaplandırıyorum ': tik önce, 205 sayılı 
OYAK Yasası uygulamasıyla ilgili görüşlerine bilgi sunacağım : Malumları, OYAK, üyelerine 
ek güvence sağlayan bir sosyal güvenlik kuruluşudur. Bütün varlığı, üye aidatları ve serbest 
fonların işletilmesinden meydana gelmektedir. Ayrıca, Hazine desteği alınmamaktadır. Yasal 
vecibeleri yanında, emekliye ayrılan mensuplarına, bazı koşullarla emekli aylığı da ödenebil
mektedir. Kurumun ödeme gücü arttıkça, üyelerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişkilerinin ke
sildiği tarihte yapılan ikramiye ödemeleri de daha tatminkâr düzeye çıkarılmaktadır. 

Son yıllarda, üyelerin kurumdaki birikimlerine göre sağlanan gelirler, yıllık enflasyon yüz
delerinin üzerine çıkarılmıştır. 

Yedek subaylardan yapılan kesintiler, görev sürelerinde onlara yapılan şehitlik, ölüm ve 
maluliyet yardımları karşılığıdır. Ölüm halinde, albay maaşının 20 katı oranında toplu ödeme 
yapılmaktadır. 

TAI tesislerinde üretilmeye başlanan CASA uçaklarıyla ilgili hususlara cevap vermek isti
yorum. CASA uçaklarıyla ilgili iki ayrı konu vardı; bunları birleştirerek arz ediyorum. 

Savunma Sanayii tcra Komitesi ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının çalışma tarzı hak
kında, tahmin ediyorum bazı hususlarda yeterli bir bilgiye sahip olunamadığı için, burada ba
zı konular belirtilmektedir. 

Her şeyden önce, projelerle ilgili nihaî karar Müsteşarlıkça değil, Savunma Sanayii İcra 
Komitesince verilmektedir, yani Savunma Sanayii Müsteşarlığının kendi başına bir projeye ka
rar vermesi ve o projeyi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Savunma Sanayii İcra Komitesinin, 
kullanıcı kuvvetin ihtiyaçlarına cevap vermeyen herhangi bir silah, araç ve gereci alması da, 
tabiî ki mümkün değildir. Hafif nakliye uçağı projesinde, iki defa yapılan test neticesinde, Ha
va Kuvvetlerinin tercihi, CASA firmasınca üretilmekte olan CN-235 uçağına yönelik olmuş
tur. Rakip firmanın teklif ettiği İtalyan J-222 uçağına göre söz konusu uçağın bedeli yüzde 
40 daha ucuzdur, Lojistik giderleri yüzde 30 daha düşüktür. Teknoloji transferi, yerli katkı, 
uzun vadeli ucuz kredi konularında da rakip firmaya göre daha cazip teklif edildiğini dikkate 
alan tcra Komitesi, nihaî kararını CASA uçakları üzerine vermiştir. 
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Hal böyle iken, bu konudaki kararın üzerinden bu kadar zaman geçmiş olmasına ve uçak

lar imal edilmeye başlanmasına rağmen bunların ifade edilmesi, doğrusu dikkatimizi çekmiştir. 
Söz konusu uçağın, sadece İspanyol Hava Kuvvetlerinde, 2 adet, VIP uçağı olarak kulla

nıldığı yolundaki ifade de gerçeği yansıtmamaktadır. Bu uçaklar, Fransa, îspanya, Güney Ko
re, Endonazya, Suudî Arabistan, Fas, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, îrlanda, Yeni Gine, 
Brunei ve bazı Latin Amerika ülkelerine olmak üzere, Türkiye dışında, yaklaşık 15 ülkeye da
ha satılmıştır. Toplam satış miktarı 130 uçak civarındadır. 

Genelkurmay Başkanımıza alınan uçak, gerek menzil ve gerekse fonksiyonları itibariyle, 
CASA uçağına göre çok farklılık arz etmektedir. CASA, bir hafif nakliye uçağıdır. Halbuki, 
öbür uçak VIP amaçlı alınmıştır. Bunun yanında, gene, CASA uçaklarından 3 adedinin de, 
ayrıca VIP uçağı olarak kullanılması öngörülmüş ve bu konudaki çalışmalar başlatılmıştır. 

"Helikopter projesinde, ihtiyaçları cevap verebilecek Bell 412 helikopteri neden seçilmedi, 
Avrupa veya Rus helikopterleri neden dikkate alınmadı, tercihte politik faktörler rol oynamış 
mıdır?" şeklindeki sualleri cevaplandırmak istiyorum. 

Helikopter projesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden 27 personel olmak üzere, bütün kullanıcı 
kuruluş temsilcilerinin iştirakiyle, konusunda uzman 50 civarında elemanın, üç yıllık bir çalış
ması neticesinde sonuçlandırılmış ve çalışmalar sırasında bütün alternatif imkânlar dikkate alın
mıştır. Savunma Sanayii tcra Komitesi, 1992 yılında yapmış olduğu 5 toplantısından 4'ünde, 
helikopter projesine ilişkin çalışmaları gözden geçirmiş, vermiş olduğu direktiflerle çalışmala
rın derinleştirilmesini sağlamış ve ihtiyaçlara en iyi cevap veren, ekonomik açıdan da uygun 
bulunan, Sikorsky Firması üretimi Black Hawk helikopterlerinde karar kılınmıştır. 

Black Hawk helikopterleri, Türkiye'nin coğrafî şartlarında, asgarî ihtiyaçlara en iyi cevap 
veren helikopterlerdir. Bunda, en ufak bir şüphe söz konusu değildir. Burada önemli olan hu
sus, titiz çalışmalar neticesinde, bütün alternatifler ve kullanıcı ihtiyaçları dikkate alınarak ve
rilen karara rağmen, kulaktan dolma bazı bilgilerin eleştiriye konu olması, bu konu üzerinde, 
spekülasyon niteliğinde yaratılmak istenen hususlara kulak verilmesidir. 

Çalışmalar sırasında, Rusya Federasyonundan helikopter tedarik edilmesi alternatifi de 
dikkate alınmıştır. Rusya'dan silah, araç ve gereç alınmasının, bugün için ekonomik açıdan 
daha uygun görüldüğü hususu doğru olabilirse de, konunun, uzun dönemli düşünülmesi ve 
lojistik destek ihtiyaçlarının ve eğitiminin dikkate alınması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sürenizi 20 dakika aştınız; özetleyebilirseniz memnun olurum. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Alımına karar verilen Bulack Hawk helikopterleri, halen, ülkemizde jandarma ve emniyet 

tarafından kullanılmaktadır ve bu nedenle de bir altyapısı mevcuttur. Bu nedenle de, yeniden 
alınacak helikopterlerin hemen kullanılması mümkün olacaktır. 

Çok namlulu roketatar sistemiyle ilgili, Sayın Eler'in bir sorusu olmuştu. Çok namlulu 
roketatar sistemlerinin üreticisi LTV firmasının finansal sıkıntı içine düştüğü doğrudur. Bu se
bepledir ki, 1987 yılında mutabakat muhtırası imzalanmış olmasına rağmen, anılan firmayla, 
12 adet sistemin doğrudan alımını müteakip, geri kalan sistemlerin Türkiye'de ortak üretim 
yoluyla tedarikine yönelik görüşmelerden sonuç almak mümkün olmamış; bu suretle, bu fir
madan satın alınmadan vazgeçilmiştir. Binaenaleyh, bu firmayla, hazır satın alımlar dışında 
herhangi bir ilişki kurulmadığı için, iflas eden bir firmayı kurtarma yoluna gidildiği tarzında 
bir iddiada bulunmak da mümkün değildir. 
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Sayın Ayhan'ın tanker uçağıyla ilgili görüşleri vardı. Tanker uçağı, biraz önceki konuş
mamda da ifade ettiğim gibi, 1993 yılında, Savunma Sanayii tcra Komitesinin aldığı karar mu
vacehesinde, havada ikmal için tedarik edilmeye başlanacak; bu husus kısa zamanda gerçek
leşmiş olacaktır. , 

. Yine Sayın Ayhan, NATO yardımlarıyla ilgili rakamlardan bahsetti. Benim söylediğim ra
kamlar, altyapı hizmetleri için, doğrudan doğruya NATO tarafından ödenen paraları ihtiva et
mektedir. Bu, Amerikan yardımını, Alman yardımını kapsamamaktadır. Amerika Birleşik Dev
letlerinden, bugüne kadar, FMS kredisi olarak toplam 6,7 milyar dolar yardım alınmıştır. Bi
naenaleyh, bahsettiğimiz 3 küsur milyar dolarlık yardım, doğrudan doğruya NATO'nun enf-
rastrüktür kısmından verilen yardımdır ve bunun diğer yardımlarla bir alakası yoktur. 

F-16 uçaklarının Türkiye'deki imalatında yüzde 10 civarında yerli katkı olduğu yolundaki 
Sayın Ayhan'ın görüşleriyle ilgili olarak, teferruatlı bilgiyi, uygun görürlerse, kendilerine yazı
lı olarak da bildireceğim. ' 

Aslında, zaman içerisinde bu katkı miktarı yüzde 50'ler civarında, hatta daha yukarıya 
ulaşacaktır. Üzerinde önemle durduğumuz bir konu da, bu, savunma sanayiiyle ilgili olarak, 
yerli yapım konusunda, yerli katkı oranının yüksek olmasıdır, Nitekim, belki izlemişsinizdir, 
geçen hafta, zırhlı araç üreten bir fabrikada, 295 inci aracın teslim alınması esnasında yapılan 
törende, bu araçtaki yerli katkı oranının yüzde 65'i bulduğu belirtildi. 1 600 araç alacağımıza 
göre, doğal olarak gelecekte bu oran çok daha yukarılara çıkacaktır. Amacımız, bu üretimin 
tümüyle yerli sanayi ile gerçekleştirilmesidir. 

Sayın Çelebican'ın, Janndama Genel Komutanlığının bütçesine konulmuş olunan 6 adet 
helikopterle ilgili bir görüşleri vardı. Tabiî, Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı 
bütçesi ayrı olmakla beraber şu hususu özellikle ifade etmek istiyorum : Bizim, Sikorsky ile 
ilgili projemiz içerisindeki ilk gelecek uçaklar Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyacı için 
tahsis edilecektir, önümüzdeki hafta içerisinde gelecek ilk 5 uçak Jandarma Genel Komutanlı
ğına teslim edilecek, ondan sonra, müteakip ayda gelecek olan 15 uçak da, keza, aynı ihtiyaç
lar için Jandarma Genel Komutanlığımıza verilecektir. Binaenaleyh, Silahlı Kuvvetlerimizden 
ayrı tutmadığımız Jandarma Genel Komutanlığımızın ihtiyaçları yeterince karşılanmış olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sorularını cevaplayamadığım arkadaşlarım kaldıysa, 
kendilerine ayrıca yazılı olarak bilgi sunmam mümkün olacaktır. Kendilerini, her halükârda, 
arzu ettikleri istikamette bilgilendireceğimi burada arz ediyor; savunma alanındaki gayretleri, 
büyük fedekârlıklara katlanarak daima destekleyen Büyük Türk Milletine ve onun Yüce Mec
lisine şahsım, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Bakanlığım adına şükranlarımı sunuyorum. 

Bütçemizin, Yüce Milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde son konuşmayı, şahsı adına, aleyhinde yapmak 

için, Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ü kürsüye davet ediyorum. 
Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin değerli mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

— 234 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1992 O : 2 

Sözlerime başlarken, önce, iğneyi kendimize batırmak istiyorum. 16 gün sürecek olan bir 
bütçe görüşmesi yapılacak... Bu bütçe, Parlamentoya geldiğim dönemin ikinci bütçesi. Bu nok
tada bir eksiğimiz olduğu kanaatindeyim» Genel Kurulda, bütçede herhangi bir değişiklik ya
pılmadığına, herhangi bir katkıda bulunulmadığına göre, bütçenin tümü üzerindeki görüşme
lerin birkaç gün sürmesi ve bütçe görüşmelerinin bu müzakerelerle bitmesi gerekir. Aksi halde, 
bu Yüce Kuruluşun, milletvekillerinin .devamsızlığı ve kendi kendine konuşur gibi sessiz kal
ması nedeniyle yıprandığı kanaatindeyim. Bunu burada arz etmeyi bir görev biliyorum. 

Bu noktaya, özellikle Grup Başkanvekillerinin dikkatlerini çekmek istiyorum. Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin yıpranması, daha ziyade İçtüzükteki birtakım aksaklıklardan, milletve
killerinin yeterince etkin olamamalarından, milletvekillerinin, îş ve îşçi Bulma Kurumunun 
bir müdürü gibi iş takiplerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar, devlet sisteminde gerekli şekilde 
düzeltici tavırları, öncelikle grup başkanvekillerinin ve Meclis Başkanının alması gerekir. Bu, 
yüce bir kuruluştur. 

Yine yüce kuruluşlarımızdan bir tanesi de, adının başında "millî" kelimesi olan Millî Sa
vunma Bakanlığıdır. Yine isminin önünde "millî" kelimesini taşıyan diğer bir bakanlık da Millî 
Eğitim Bakanlığıdır; yani, bu iki kuruluşun da "millî" olması düşünüldüğü için "Millî Sa
vunma Bakanlığı" ve "Millî Eğitim Bakanlığı" denmiştir. 

Sözlerimin bu kısmında, Sayın Bakanımızın konuşmasının bir yerine hemen değinmek is
tiyorum : "içinde bulunduğumuz geçiş döneminde meydana gelen gelişmelerin, Türkiye'yi, 
Avrupa'nın savunması, güvenliği ve istikrarı açısından çok daha önemli bir konuma getirdiği 
kuşkusuzdur, istikrarsızlığın sürekli arttığı bölgelere komşu olan Türkiye'nin yer almadığı bir 
Avrupa güvenlik ve savunma mimarisinin eksik kalacağı açıktır." 

Bana göre, öncelikle, Türkiye'nin savunması esas alınmalıdır. Yapılanmamızı da ona göre 
kurmalıyız. Biz, yıllardır millî savunmamızı kendi yapılanmamıza göre kurmadığımız için bu
günkü durumdayız. Bugün burada konuşurken, beş tane helikopter alacağımızdan, on tane 
helikopter alacağımızdan bahsedilmektedir. Halbuki, bizimle dost olan birçok ülke, kendi mil
lî harp sanayilerini kurmuştur. NATO ittifakı içerisinde beraber olduğumuz İngiltere, Fransa, 
Almanya kendi uçak sanayilerini kurmuş; NATO'ya entegre olacağız diye Amerika'ya veya bir 
başka yere bağımlı kalmamıştır, öyleyse, 1945'Ii yıllarda, savaştan yenik ve harap olarak çıkan 
Almanya bugün Türkiye'ye silah ambargosu koyuyorsa veya verdikleri silahları için, şurada 
kullanabilirsin, burada kullanamazsın" diyebiliyorsa; bu, bizim için ve Türk Milleti için -hele 
hele İstiklal Savaşıyla bağdaşmayan- onur kırıcı bir durumdur. Bunu burada arz ediyorum. 

Değinmek istediğim bir diğer durum da şudur : Yine Sayın Bakanımız, konuşmasında, 
Avrupa güvenliğine bu kadar ehemmiyet verirken, "Azerbaycan ile aramızdaki güçlü tarihî, 
kültürel ve dinî bağlara rağmen, başından beri tarafsız ve dengeli politika izlediğimiz Dağlık 
Karabağ sorununda da bir an önce çözüme ulaşılmasını arzulamaktayız" demektedir. 

Acaba, aynı Azeriler veya Türk soydaşlarımız, Kurtuluş Savaşında yenik duruma düşen, 
işgal edilen Türkiye'ye, parmaklarındaki alyansları toplayarak, Türkiye'nin silah alması için 
yardım etmeselerdi, tarafsız kalsalardı, bu durum, bu vicdanla nasıl bağdaşıyor; bunu da hu
zurlarınızda arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, biz, yıllardır Türkiye gerçeğini idrak edemedik; Türkiye'nin bir impa
ratorluk bakiyesi olduğu gerçeğinden uzak yaşadık, Osmanlı coğrafyasınrihmal ettik, Halbu
ki, Türkiye gerçeğini, dünya Türklüğünün, Türklük aleminin mesul beldesi olarak görseydik, 
dış dünyadaki gelişmeler karşısında, böyle, çaresiz ve elimiz böğrümüzde kalmazdık. 
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İktisadî, siyasî, askerî ufuklarımızı buna göre çizmeliyiz. Son gelişmeler, Türkiye'ye, bü
yük bir devlet olmayı, mesuliyet olarak yüklemiştir. Büyük devlet olabilmek için de, büyük 
düşünmek ve büyük yatırımlar yapmak gerekir. 

Amerika Birleşik Devletleri, bu zengin coğrafyayı, muhtemel ve mümkün bir Sovyet taar
ruzuna karşı koruyacak olan tek gücün Türk Ordusu olduğunu isabetle tespit etmiş; ama buna 
karşılık,* NATO şartlarına ihtiyacımız olan askerî malzeme olarak ancak İkinci Dünya Savaşın
dan kalanları, ancak o zamanki teknolojiyi .vermiştir. 

Diğer taraftan, yine, millî kuruluşlarımız üzerindeki bazı gölgelerin kalkması için, özel
likle kontrgerillayla ilgili iddiaların açıklığa kavuşması için, Türkiye Büyük Millet Meclisi, üzerine 
düşen görevi yapmalıdır. 

Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisinin on yılda bir inkıtaa uğradığı, 1960 İhtilali, 12 Mart 
Muhtırası ve 12 Eylül İhtilali üzerinde konuşmaktansa, bu ihtilaller üzerinde gerekli araştır
malar yapılıp, gerekli dersler alınmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, gerekli araştırmaları 
yaparak, bunlara açıklık getirmelidir. 

Kendi ayaklarımız üzerinde durabilmemiz için, kendi sanayimizi kurmalıyız ve kendi ihti
yaçlarımızı karşılayabileceğimiz her yapılanmanın üzerinde durmalıyız; tarihî museliyetimiz, 
bunu bize görev olarak yüklemektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe üzerinde de birkaç kelime söylemek istiyorum. 
Bütçenin yüzde 97,83'ü cari harcamalara ayrılmıştır. Altındaki yapılan açıklamaya göre de, 
bütçenin 8 trilyon 875 milyar lirası yatırımla ilgilidir. Yani, bütçenin, ancak dörtte biri yatırı
ma ayrılmaktadır. Bunun yerine, bütçenin en az yarısı, millî harp sanayiinin geliştirilmesine 
ayrılmalıdır. İyi eğitilmiş bir askerin yüz askere bedel olduğunu, iyi teçhiz edilmiş bir askerin 
daha fazla askere bedel olduğunu bilerek, artık, "savaş anında askerin yarısı ölür, ancak sa
vaşmayı öğreniriz" zihniyeti terk edilmelidir. 

Ordumuzun hareket kabiliyetini artırmak bakımından, sayısal eksiltmeye gidilirken, aynı 
zamanda, bölgesel eksiltmenin de dikkate alınması lazımdır. 

Bugün, sayısal eksiltme yapılmıştır; ama, birliklerin eksiltilmesi yoluna gidilmediği için, 
nöbetler aynı şekilde tutulmaktadır. Yüz kişilik birlik sayısı altmış kişiye düşürülmüştür; ama, 
nöbet yeri sayısı aynıdır; hareket kabiliyeti geliştirilmemiştir; bu noktada da acele edilmesi ge
rekmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin, öncelikle Türk Milletine ve Millî Savunma Bakanlı
ğı mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün. ' 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler 

tamamlanmış bulunmaktadır. 
Yazılı olarak soru müracaatı vardır; ayrıca, soru sormak isteyen sayın üyelerin, sözlü mü

racaatlarını da almak istiyorum. 
Soru sormak isteyen sayın milletvekilleri; usulümüz gereği, lütfen, işitilebilecek şekilde ad 

ve soyadlarını Kâtip arkadaşıma yazdırsınlar... 
Soru sormak isteyen sayın üyeleri arz ediyorum : Sayın Ali Eser, Sayın Oğuzhan Asiltürk, 

Sayın Muharrem Şemşek, Sayın Hasan Basri Eler, Sayın Mümtaz Soysal. 
Soru sormak isteyen üyelerin isimlerini tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Yazılı olduğu için, önce, Sayın Eser'in sorusunu okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, aracılığınızla, Sayın Savunma Bakanına ulaştırılmasını arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 

Dağıtılan "sunuş konuşması" kitapçığının 13 üncü sayfasındaki, "31 Mayıs 1992" baş
langıçtı uygulamanın; 1993 yılı sonuna kadar geçerli olacak şekilde uzatılmasını düşünüyor 
musunuz? Başka deyimle, 31 Mayıs 1965 doğum tarihi, 1965 yılı sonuna uzatılacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, malumu âliniz, soruları, dilediğiniz takdirde, yazılı olarak da 
cevaplama imkânına sahipsiniz... 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — İsterseniz cevaplayayım Sa
yın Başkanım... ' 

BAŞKAN — Takdir, zatı âlinizin efendim. 
Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Ben, aslında Sayın Eser'in 

sualini daha önce cevaplayacaktım; ama, zamanım yeterli olmadı. 
Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, burada kabul edilen bir yasayla, 1992 yılının 31 Ma

yısında 28 yaşını bitiren mükelleflerin bedelli askerlik yapmaları hususu kabul edilmişti. Tabiî, 
bu, Millî Savunma Bakanlığı olarak ve Genelkurmay olarak yapmış olduğumuz bir hesaba da 
dayandırılmadı. 

Ordumuzun, her ne kadar sayısal yönden küçültülmesine karar verilmiş ise de, tabiî, yine, 
her tertipte, belli miktarda mükellefin orduya katılması esas alınmaktadır. Eğer, bahsedildiği 
şekilde bir uzatma yapılırsa, bu, bizim celp planlarımızda büyük aksaklıklar ve eksiklikler mey
dana getirecektir. Binaenaleyh, bu yaş tahdidinin, herhangi bir şekilde, bir gün dahi olsa uza
tılması, bizim asker alma sistemimizi bütünüyle bozacaktır. Böyle bir uzatmayı düşünmüyoruz. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru, cevaplandırılmıştır. 
Sayın Oğuzhan Asiltürk; buyurun. 
OGUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, bildiğiniz gibi, Amerika'dan FMS 

kredisiyle alman askerî yardım malzemeleri, yine, Amerikan firmaları tarafından taşınıyordu. 
Bu Amerikan firmalarından, halen taşıma yapmakta olan bir firma, ikinci ihaleyi de çok ya
kın bir zamanda aldığı halde, Millî Savunma Bakanlığına yapılan bir ihbar neticesinde bu iha
le iptal edildi. Bu da, bundan on gün önce, Resmî Gazete'de yayımlandı. 

Bu Amerikan firması parça başına 25 sente taşıma yapıyormuş. Bu da yılda, 70 bin parça 
işin, 17 500 dolar eder. Buna mukabil, bazı haberlere göre 2 milyon, bazı haberlere göre de 
4 milyon dolar fazla bir imkân sağlandığı şeklinde ihbar oldu; bu ihbar değerlendirildi ve fir
manın ikinci aldığı ihale iptal edildi. Şimdi, şu anda, Türkiye'ye nakledilmesi gereken bu par
çalar nakledilmiyor. Bunlar içinde, Millî Savunma Bakanlığımızca güneydoğuda kullanılması
na ihtiyaç olabilecek parçalar da olduğuna göre, Bakanlığımız, nasıl bir koordinasyonla bunu 
gerçekleştirmeyi düşünüyor? Bu birinci sorum. 
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İkincisi: Bundan sonra iki tane firma çağırıldı. Bu ihaleye giren iki firma, önce çok mu
azzam tekliflerde bulunmakla birlikte, sonra, yapılan pazarlık neticesinde, birisi parça başına 
1,8 dolara, diğeri ise parça başına 20 sente düştü (!..) Şimdi, bu firmalar, bu şekilde taşıma 
yaparlarsa, nasıl bir menfaat temin edecekler? Bunu, Sayın Millî Savunma Bakanımızdan so
ruyorum Çünkü, sadece depo kirası için ve birkaç kişiyi çalıştırdıkları takdirde bile, senelik 
150 bin dolardan aşağı masrafları olmayan bu insanlar, bize acaba, nasıl bir yardım, özel sek
tör olarak nasıl bir fedekârlık yapıyorlar da 14 bin dolara bu parçaları taşımayı teklif ediyor
lar? Sayın Bakanımızın bu konuda bizi aydınlatmasını rica ediyorum. 

Üçüncü bir sorum şu : Hepimizin bildiği, Amerikan istihbarat teşkilatının, gerek Ameri
ka'da olsun gerekse diğer ülkelerde olsun, basın-yayın organlarında veya ekonomik faaliyet ya
pılan kuruluşlarda etkileri ve ortaklıkları olduğu söylendiğine göre, acaba bu firmalar, Ameri
kan istihbarat teşkilatının kurduğu, ortağı olduğu veya etkilediği firmalar mıdır ki, zararına 
bize bu yardımı yapmaya çalışıyorlar? 

Bir diğer sorum : Diğer iki firmadan bir tanesi -isimlerini, firmaların reklamı olmasın 
dîye söylemiyorum; ama, bunu, Millî Savunma Bakanımız da, Millî Savunma Bakanlığı per
soneli de, bizler de biliyoruz- sadece İsrail'e bu malzemeleri taşıyor ve bunun da teklifi 20 sent; 
yani anlaşması iptal edilen firmanın teklifinden de aşağı bir tekliftir. 

İki firmadan biri çağrılıp da, bu hususta karar verileceğine göre, bu iki firmadan daha 
az teklif veren, yani 20 sent teklif veren firmanın teklifi kabul edilirse, diğer ülkeler nezdinde,. 
bilhassa ilişkilerimiz olan İslam ülkeleri nezdinde acaba nasıl bir duruma düşeriz? 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, soru mu soruyor, kitap mı okuyor, belli değil! 
BAŞKAN — Soru soruyor... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bu kararı vermeden evvel, değerli Millî Savunma 

Bakanlığımızın bu konuda bir araştırması, bir değerlendirmesi olacak mıdır? 
Aynı şekilde, bir ifadeye göre 2 milyon, bir ifadeye göre 4 milyon dolar fazla ödenen bu. 

meblağ karşısında, Millî Savunma Bakanlığı Dış Tedarik Dairesi Başkanvekili çok değerli al
bayımız Kaya Yüksel'in gazetelerde çıkan beyanatı şu : "Bu durumu fark edince beynimizden 
vurulmuşa döndük." Koskoca Millî Savunma Bakanlığının, bu konuda, bu kadar tedbirsiz ola
cağı, bir yabancının gelip bizi aldatması düşünülemeyeceğine göre, bundan sonra nasıl bir ted
bir alınacaktır? Hiç olmazsa bunu Değerli Millî Savunma Bakanımızın ağzından duymak is
tiyoruz. , ' 

Bu konuyla ilgili olarak sorduklarımdan başka, bir de BAB ile ilgili, Değerli Millî Savun
ma Bakanımızın ifadesiyle alakalı bir sorum var. • 

Biz, Sayın Millî Savunma Bakanımızın da ifade ettiği gibi, BAB'a ortak üyeyiz. Yalnız, 
bu "ortak üye" lafı çok yanlış anlaşılıyor. İzin verirseniz, önce BAB'ın statüsünün ne .olduğu
nu değil; fakat üyeliğinin ne olduğunu ifade edeyim. 

BAB'ın aslî üyeleri var. Bu aslî üyeler, bizim NATO'da müştereken üye olduğumuz devlet
lerdir. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Sayın Başkan, soru değil bu!.. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Bir de, BAB'ın ortak.üyeleri var. Bu ortak üyeleri 

de, karara iştirak etmeyen; ancak alınan kararların yürütülmesinde kendilerine görev verilen 
devletlerdir. 
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Şu Millî Savunma Teşkilatımız, şu değerli Ordunun mensupları, bu ülkelerle, kırk yıl, eşit 
şartlarla bir beraberlik yürüttü. Şimdi, kırk yıl sonra bir yeni statü meydana getiriliyor ve bize 
kapının önünde bir sandalye gösteriliyor. Değerli Millî Savunma Bakanımızın bunu nasıl içine 
sindirdiğini soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu son soruyu, soru mahiyetinde görmediğim için tevcih etmiyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) —Sayın Başkan, Millî Savunma Bakanımız eğer... 
BAŞKAN — Efendim, malumu âliniz, soru, Başkana müteveccihtir ve soru, yorumsuz, 

gerekçesiz, kısa, açık, özlü, kesin olur. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, izah edeyim; daha gerekçeli söy

leyeyim... 
BAŞKAN — O bakımdan, sindirim bahsini soru olarak kabul etmiyorum. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Tamam, öyleyse soru haline getiriyorum. 
Böyle bir karar Bakanlar Kurulunda verilirken, Millî Savunma Bakanlığımızın temsilcisi 

olan Sayın Millî Savunma Bakanımız niçin bu karara karşı çıkmamıştır; onu soruyorum. 
BAŞKAN — Öyle olur, evet. 
Bu kadar mı efendim? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, bu, taşımayla 

ilgili hususlarda, müsaade ederlerse, devam eden bir ihale konusu da vardır̂  burada açıklama 
yapmam veya cevap vermem pek uygun düşmez; yazılı olarak cevaplandıracağım; ancak, şu 
anda taşıma durmamıştır; onu özellikle belirteyim. Anlaşması iptal edilen firma, bu ara dö
nemde de taşımayı devam ettirecektir. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Sayın Başkan, daha Ulaştırma Bakanlığı bütçesi var... 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Binaenaleyh, ben, diğer kı

sımlarla ilgili sorularına yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN,— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Muharrem Şemsek; buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, aracılığınızla sormak istediğim hu

sus şu : Bilindiği üzere, Çekiç Güç, Kuzey Irak'ta yaşayan insanlara insanî yardım yapmak üze
re ve o gerekçeyle ve Birleşmiş Milletler kararıyla Türkiye'de konuşlandırılmıştır. 

Sayın Bakandan öğrenmek istediğim husus şudur : Bu konuda-, Türk kamuoyunda, Çekiç 
Güç'ün, bölücü teröre destek olduğundan, Türkiye'nin bölünmesine çalıştığından tutun da, 
bağımsızlık ve hükümranlık haklarımızı zedelediğine varana kadar çok değişik görüşler tartı
şılmaktadır. Acaba, Türk Silahlı Kuvvetleri, Silahlı Kuvvetlerimiz, Çekiç Güç'ün, Kuzey Irak'
taki vatandaşlara yapmakla görevli olduğu insanî yardımı yapabilecek güçte midir? Yoksa, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin, bu gücü bulunmadığı için mi bu yabancı askerî birlik Türk toprakların
da konuşlandırılmıştır? Bunu öğrenmek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

vermiş olduğu bir kararla bu güç kabul edilmiş ve süresi de Yüce Meclisten ayrı ayrı karar alın
mak suretiyle, üç defa uzatılmıştır. Binaenaleyh, Yüce Meclisin karar vermiş olduğu bu konuy
la ilgili bir esbabı mucibe belirtmenin uygun olacağı kanısında değilim., 

Süre, ay sonunda sona erecek ve mesele tekrar Yüce Meclisin önüne getirilecektir. Konu 
henüz Bakanlar Kurulunda da görüşülmektedir. Sanıyorum, Yüce Meclisin önüne getirildiğin
de, bu konuyla ilgili enine boyuna gerekli tartışmalar yapılacaktır. 

Arz ederim. • • 
BAŞKAN—Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan, yardımlarınızla 

bazı sorularım olacak. 
Ya Sayın Bakanım yanlış anladılar yahut da ben yanlış izah ettim. Bizim CASA uçaklarıy

la ilgili iddiaları kürsüye getirmemizi çok gereksiz bulduklarını ve bunu kulaktan dolma bilgi
lerle sunduğumuzu ifade ettiler. Oysaki, biz -kulaktan dolma bilgilerle değil- basından izleme 
ve<görme yoluyla edindiğimiz bilgilere dayanarak, 1992 kasım ayında gazetelerde çıkan "CA
SA zor durumda" şeklindeki iddiaları, çıkıp bu kürsüden sunduk. Bu tür iddiaların çıkmasın
dan dolayı da, Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî Savunmamız adına üzüntü duyduğumuzu belirt
tik. Bununla da kalınmamış, CASA olayı adına kitaplar yazılıyor... Bu, benim ve Partimin 
iddiası değildir. *' 

Bizim sunmak istediğimiz konu şu idi : Seçimlerden önce, "hesap soracağım" diye, vaat
lerle gelindi; şimdi hesaptan vaz mı geçildi? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum : Sayın Başkanım, işveren, özel teşebbüs, bilhassa, sigorta ücretlerini öde
mediği için ve sendikaya da kayıtlı olmadıkları için, emekli memurları ve özellikle askerleri 
tercih ediyor; kendi işçilerini de, tazminatlarını ödeyerek çıkarıyor; bu da dengeleri sarsıyor. 

BAŞKAN — Emekli askerleri?.. 
HASAN BASRt ELER (Edirne) — Arkıt o, iş disiplinine veyahut da işveren değerlendir

mesine bağlı; onu bırakıyorum. 
Basında da izliyoruz, "emekli generaller, amiraller, subay, astsubay ve uzman çavuşlar özel 

teşebbüste çalışıyor" diye eleştiriliyor. Bu eleştirinin yapılmaması için, acaba, emekli olan si
lahlı kuvvetler mensuplarının özlük haklarını günün koşullarına göre düzeltmeyi düşünüyor
lar mı? 

Teşekkür ederim. » 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, hesap konusu 

burada müteaddit defalar konuşuldu. İlgili Bakan arkadaşımın da, gerek burada gerekse ba
sında açıklamaları oldu. Bu konuyla ilgili çalışmaların ne safhada olduğu da herkes tarafın
dan biliniyor. Binaenaleyh, vazgeçme gibi bir sorun söz konusu değil. Adalete intikal eden ko
nular üzerindeki çalışmalar devam etmektedir, Emekli mensuplarımız için, fiilen çalışanlar dahil 
-biraz önce kürsüde de arz etmiştim- iyileştirmeyle ilgili teklifimiz hazırlandı, Başbakanlığa 
sunuldu; Yüce Meclisin huzuruna gelecektir. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mümtaz Soysal; buyurun. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkanım, benim sormak istediğim soru, Kıbrıs'

taki Türk askeri varlığıyla ilgili. Genellikle, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki tutumunu zayıf
latmak için ileri sürülen kanıtlardan biri de, Türkiye'nin Kıbrıs'taki askerî varlığının, TürK 
ekonomisini yıpratacak kadar ağır bir yük teşkil ettiği yönündedir. 

Bizim, bu esassız kanıtı çürütebilmemiz için, Sayın Bakanın ağzından tüm dünya kamuo
yuna duyurmamız gereken bir gerçek var; benim sorum onunla ilgilidir. Kıbrıs konusunun, 
Türkiye'ye, ekonomik ve malî bakımdan birtakım yükler getirdiği bir gerçektir; ama, bunun 
askerî yönü; yani orada bulundurulan (x) sayıda askerin Türkiye'nin üzerine büyük bir yük 
teşkil edip etmediği, Sayın Bakanın ağzından tüm dünyaya duyurmamız gereken bir konudur. 

Bu, artık, bir anlamda askerî sır olmaktan çıkmıştır. Türkiye'nin orada iki tümenden olu
şan bir kolordusu vardır; ama bu kolorduların kuvvesi -askerî deyimle söylüyorum- Kıbrıs'taki 
gerilim durumuna göre azalır, çoğalır. Türkiye, bunu hiçbir zaman, dışdaki baskının bir sonu
cu olarak azaltıp çoğaltmamaktadır; orada gerginlik çoğalmışsa asker varlığı çoğalır, değilse 
azalır; ama, (x) sayıda askeri, Türkiye'nin, diyelimki Kafkas sınırında bulundurmak, acaba 
aynı sayıda askeri Kıbrıs'ta bulundurmaktan çok mu pahalıdır? Türkiye, bu bakımdan, ora
da, duruma göre bulundurduğu asker dolayısıyla müthiş bir yük altında ezilmekte midir? Yok
sa, arada çok büyük bir fark yok mudur? 

Bunu, Sayın Bakanın ağzından duymak, uluslararası platformda, Kıbrıs konusunu, Kıb
rıs davasını savunmamız bakımından zorunlu olan bir bilgidir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soysal. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Kıbrıs'ta bu

lunan birliğimiz, orada bir millî görev yapmaktadır. Bu görevle ilgili, Türkiye'nin bir başka 
yerinde de olsa, Kıbrıs'ta da olsa, gerek bütçemiz yönünden gerekse millî onurumuz yönün
den, herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Binaenaleyh, orada görev yapan birliğin büt
çesiyle ilgili herhangi.bir tartışmaya dahi girilmesi söz konusu değildir. Nitekim, biz, buradaki 
bütçe müzakerelerimizde de, bu konuda herhangi bir beyanda bulunmadık. Türkiye için yük 
teşkil etmesi gibi bir sorun mevzubahis değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Mukadder Başeğmez, buyurun. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (tstanbul) — Sayın Başkanım, tavassutunuzla Sayın Bakan

dan öğrenmek istediğim sorularım şunlar : 
Saratoga hadisesiyle ilgili, Amerika'nın hazırlamış olduğu rapor burada nihayet bulacak 

mı, biz bunu sineye çekecek miyiz, bu dosya burada kapanmış mıdır? Birinci sorum bu. 
İkincisi: Sipariş ettiğimiz zırhlı muharebe araçları vesair araçlar hazırlanma safhasında 

iken, sipariş ettiğimiz ülkelerde imal edilirken, oralara acaba nasıl bir ekip gönderiyoruz, kaç 
adet kalite kontrol elemanı gönderiyoruz? Bu kadroyu bilmek istiyorum. Çünkü, aldığımız zırhlı 
muharebe araçları, burada icabında kevgire dönüyor... Yani, kalite kontrol elemanı gönderiyor 
muyuz, gönderiyorsak kaç kişi gönderiyoruz? 
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Hazırlıklar olduğunu beyan buyurdu Sayın Bakan; ama şimdiye kadarki operasyonlarda 
vesair hizmetlerde şehit düşen subay, astsubay ve erlerimizin ailelerine ne gibi tazminatlar öden
miştir, onların ailelerine ne gibi devlet yardımı ödüyorsunuz? Bunu da öğrenmek istiyorum 
efendim. , 

Bir de, insansız uçak ve CASA ile ilgili, acaba Endonezya'nın Türkiye'ye bu konuda bir 
teklifi olmuş mudur? Bunu da öğrenmek istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, buyurunuz. •_ • . " 
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, "Saratoga dos

yası kapanmıştır" gibi bir durum mevzubahis değildir. Burada, Türk ve Amerikan heyetlerinin 
ayrı ayrı ve müşterek raporları vardır. Daha önce Yüce Mecliste de arz ettiğim şekilde, heyetler 
teşkil edilmiş, bu heyetler raporlarını hazırlamış, iki tarafın hazırladığı raporlar, yine iki tara
fın, müştereken, NATO'da teşkil ettikleri bir komisyon tarafından incelenmiş ve nihaî bir müş
terek rapor hazırlanmıştır. 

Bu raporda, iki tarafın, üzerinde mutabık kaldığı ve kalmadığı bazı hususlar vardır. Bina
enaleyh, mutabık kalınan hususlarla ilgili gerekli işlemler, tabiî, yürütülmektedir; mutabık ka
lınmayan hususlarla ilgili teşebbüsler de devam etmektedir. 

Bu dosyanın kapanmış olması mevzubahis değildir. Türkiye'nin hakları ve keza, burada 
zarar görenlerimizin, şehitlerimizin, yaranlarımızın ve gazilerimizin hukukuyla ilgili çalışma
lar, Dışişleri, Millî Savunma ve Genelkurmay temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları 
bir komisyonda öncelikle görüşülecek ve gerekli her türlü teşebbüs devam edecektir. Bu husu
su özellikle ifade etmek istiyorum. 

"Zırhlı muharebe aracı" diye ifade ettikleri husus, Millî Savunmanın veya silahlı kuvvet
lerin meselesi değildir; içişleri Bakanlığının, emniyet teşkilatı için aldığı araçlardır. Binaena
leyh, onların, satın alma ve kontrol konularında burada bir beyanda bulunmam mümkün bu
lunmamaktadır. 

Şehitlerimizin ailelerine bugünkü mevcut yasalarımıza göre ikramiye verilmekte, arkasın
dan, Emekli Sandığınca emekli maaşı bağlanmakta, ayrıca, subaylar için Oyak'tan ödenti ya
pılmakta, Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfından yardım yapılmaktadır. Bunlara ilave
ten de, halen yürümekte olan mevcut sistemin daha da iyileştirilmesi için bir kanun tasarısı 
hazırlanmış ve Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Bir bilgi olmak üzere arz ediyorum : 1 inci derecede şehit tazminatı olarak, 1992 yılı içeri
sinde, en yüksek devlet memuru aylığının 30 katı veriliyor ki, bu rakam, 1992 yılında 130 mil
yon, 1993 yılı için ise 168 milyon olarak hesaplanmaktadır. 1 inci derecede sakatlık için, 1 inci 
derecede şehit tazminatının yüzde 75' tutarında tazminat veriliyor ki, bu rakam, 1992 yılında 
98 milyon, 1993 yılı için ise 126 milyon lira olarak hesaplanmaktadır ve devam etmektedir. 

Binaenaleyh, arz ettiğim gibi, gerek emeklilik aylığı gerekse verilen tazminatlarla ilgili olarak 
yeni bir kanun tasarısı hazırlanmış ve Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Bu konunun teferrua
tını arz etmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. • 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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1. — Millî Savunmg Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

A —CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

, 102 Millî Savunma Hizmetleri 41 398 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 41 398 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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C E T V E L İ 

Prog. 

102 

A ç ı k l a m a 

Millî Savunma Hizmetleri 

Genel ödenek 
toplamı 

14 631528 753 500 

Toplam 
harcama 

13 698 713 776 200 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

413 236 292 900 

İptal 
öd 

1393 3 
BAŞKAN - Kabul edenler... Smeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

106 Silahlı Kuvvetlerin yeniden teşkilatlanması silah, 
araç ve gereçlerinin yenileştirilmesi (RE-MO) 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler;.. Kabul 
edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Smeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPUM 

82 018 200 

246532 487 400 

82 018 100 100 

83 771997100 162 760 490 300 

14 878143 259100 13 782 567 791400 575 996 783 300 1393 3 

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

Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi ile 1991 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Sayın Genelkurmay Başkanımızın şahsında, devletimize, milletimize, ülkemize vaki muh
temel tehditlere, tertiplere, tehlikelere, tecavüzlere karşı güvencemiz olan, gururumuz olan Kah
raman Silahlı Kuvvetlerimize; Sayın Millî Savunma Bakanımızın şahsında da, Millî Savunma Ba
kanlığının güzide camiasına ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi . . 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
L — Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Ulaştırma Bakanlığının 1993 malî yılı 
bütçesi ile 1991 malî yılı kesinhesabının görüşmelerine geçiyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri için, Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz almış bulunan 

sayın milletvekillerini arz e'diyorum f 
Refah Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Abdulilah Fırat, Yozgat Milletvekili Hü

seyin Erdal; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Mardin Milletvekili Mehmet Gülce-
gün Anavatan Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun Milletvekili Ya
vuz Köymen, Doğru Yol Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya, Samsun 
Milletvekili Ali Eser; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, İzmir Milletvekili Veli Aksoy. 

Şahısları adına; lehinde, Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz; aleyhinde, Şanlıurfa Milletvekili 
İbrahim Halil Çelik; üzerinde, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin. 

Şimdi, Refah Partisi Grubu adına, Erzurum Milletvekili Sayın Abdulilah Fırat'ı kürsüye 
davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Fırat. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ABDULİLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhterem 

milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçe müzakereleri münasebetiyle, Refah Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına sizleri saygı ve hürmetle se
lamlarken, bütçenin, memleketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan 
niyaz ederek konuşmama başlıyorum. 

Genel anlamıyla ulaştırma, insan ve eşyanın bir yerden bir yere hareket etmesini ifade eder. 
Bu hareketin iktisadî amacı, kurulan sistemin mümkün olan en kısa zamanda ve en az masraf
la işlemesinde belirir. 

Bir ülkeyi büyük ve refahlı yapan üç ana umde vardır. Bunlar, verimli bir toprak, iş bulma 
imkânları ve insan ve eşyanın bir yerden diğer bir yere kolayca nakledilmesidir. 

İktisadî bakımdan ulaştırma sektörü, insan ve eşyanın, ihtiyaçları tatmin bakımından, za
man ve mekân sağlayacak şekilde yer değiştirmesini mümkün kılan bir hizmettir. 

Bugün ulaşım sistemimiz, pahalı, sistem altsektörleri arasında uyumun olmadığı, emni
yetli ve güvenilir olmayan, dışa bağımlılığı artıran, önemli döviz ihtiyacı-olan ve çevre kirlen
mesine neden olan bir yapıya sahiptir. 
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Ulaşım sisteminin, mutlaka rasyonalize edilmesi lazımdır. Ulaşım alt sektörleri arasında, 
memleket şartlarına göre, denge ve uyum sağlanmalıdır. Kurumlar, tek bir teşkilat bütünlüğü 
içinde toplanmalıdır. Toplum açısından ekonomik olan bir politika mutlaka takip edilmelidir. 
Kitle yolcu taşımacılığı rasyonel, hızlı, ucuz, konforlu ve müemmen bir hale getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, "Alo 900"lü telefon hizmetlerini yaklaşık bir 
sene önce keşfetti. Bu alanda yatırım yapmak isteyen firmalar, PTT ile sözleşmeler yaptılar 
ve insanları soymaya başladılar. Falcılar, madyumlar, artistler, ünlü çıplaklar, dansözler; ne 
ararsanız, bu rezalette mevcuttur, özellikle bu reklam kampanyalarına kapılan çocukları, "Alo 
900"lü numaraları çevirmeye başladılar. Bu aramada, 20-25 bin lira sarf ediliyor. Devletin bir 
kamu kuruluşu olan PTT'yi bu rezaletlere alet etmeyi protesto ve telin etmemek insafsızlık olur. 

"Alo 900"lü yarışmalar, kazansalar da kaybetseler de, katılan kişilerin psikolojik yapısını 
olumsuz yönde etkilediği ve giderek toplumun ahlakî değerlerini bozabildiği gibi; bu program
lar, açıkça veya dolaylı olarak, topluma, kumar hastalığı tutkusunu, maalesef aşılıyor, insan
lar, çalışmadan kazanmaya alıştıkça, toplumsal değer yargıları elbetteki değişiyor. 

Mutluluğun, azınlık ve zenginlikle eşdeğer olmadığı bir realitedir. Gerçek mutluluk, iman, 
inanç, sevgi ve çalışmakla mümkündür. Halkımızın manevî duygularını yozlaştırmanın, ne in
sanlığa ne siyasî ahlaka ve ne de iktidarlara, kazanç getirmeyeceği bir hakikattir. 

Bunun için, siyasî iktidarı, halkımızın millî ve manevî değerlerinin böyle pervasızca oyun
larla bozulmasına karşı çıkmaya davet etmekle, muhalefet olarak görevimizi ifa ediyorum. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; demiryollarımızın büyük bir kısmı, inşa ta
rihlerindeki teknolojiye göre yapılmış olup, uzun yıllar ihmal edilmiştir ve halen de bu ihmal 
devam etmektedir. Demiryolları, çağdaş standartların çok gerilerinde kalmış ve bunun sonucu 
olarak da, beklenen huzurlu ve emin hizmet, maalesef verilmemektedir. Bu durumun bir an 
önce düzeltilmesi zorunludur.. Hükümetin bu hususta sesi sedası çıkmamaktadır. Mevcut yük 
ve yolcu vagonları da ekonomik ömürlerini doldurmuş durumdadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ulaşım sorunları, diğer bölgelerimize göre da
ha feci bir manzara arz etmektedir. Dünyada ulaşım sistemleri hızlı bir şekilde gelişiyor ve de
ğişiyor. Doğu Anadolu Bölgesinin bu gelişmenin dışında kalmasını protesto etmemek elde de
ğildir. 

Avrupa'da trenler 430 kilometre hız yaparken, bizim meşhur ve maruf Doğu Ekspresiyle 
Şark Ekspresi, ancak 30-40 kilometre sürat yapabilmektedirler. 

Yine, Elazığ, Palu, Muş, Tatvan tren yolu, maalesef iki aydan beri kapalıdır. "Acaba, bu 
yol ne zaman hizmete açılacaktır?" diye merakla takip ediyoruz. 

Bu trenlerle, Bakanlığımızın, muasır medeniyeti ve tekniği acaba nasıl yakalayacağını (!) 
öğrenmek de hakkımızdır. 

Demiryoluyla yolcu taşımacılığı büyük bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlen
dirilmesi için altyapının behemehal yenilenmesinin lüzumlu olduğu kanaatindeyiz. 

Sivas-Erzurum arasındaki demiryolu 1936'Iarda yapıldığı halde, bugüne kadar herhangi bir 
yenileme çalışmasına rastlamadık. Yeni yolun inşası, Yozgat, Yıldızeli güzergâhında yapılmalıdır. 

Sivas-Erzurum, Erzurum-Horasan, Aralık-Nahcivan demiryolu hatlarının tekrar ele alın
masında büyük faydalar mülahaza etmekteyiz. 
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Ayrıca, Erzurum-Trabzon ve Erzurum-Hınıs-Batman hattının programa alınıp yeni bir gü
zergâh açılmasında memleketin iktisadî yönden büyük bir faydası olduğuna kaniyiz. 

Bölgenin demiryolu ihtiyacı ele alınarak, süratli ve kaliteli katarlar çalıştırılmak suretiyle, 
bu ulaşım cazip hale getirilmelidir.. 

Doğu Anadolu Bölgesine giden trenlerin ihracattaki taşıma tarifesinin değiştirilmesi lü
zumludur. Yurt içi ve yurt dışı kilometre sınırlandırılması da kalkmalıdır. 

Bölgedeki havaalanlarının bütün yıl boyunca birbirlerine alternatif olacak şekilde hava 
trafiğine açık bulundurulması.için eksikliklerin giderilmesi de lüzumludur. Mesela, Doğu Ana
dolu Bölgesindeki havaalanlarının, (Diyarbakır, Van, Erzurum) ve diğer havaalanlarının ILS 
cihazıyla donatılması hayatî bir ihtiyaçtır. 

Hava ve demiryolu varış ve kalkış tarifeleri, bölgenin tabiat ve kış şartları dikkate alına
rak düzenlenmeli; bölge halkının tediye imkânları göz önüne alınarak, ucuz tarifeler uygulan
malıdır. • ' ' * • -

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yarı iletkenlerle ilgili teknolojisinin günden güne ge
lişmesi ve ucuzlamasıyla, haberleşme sistemlerinin dünyada yaygınlaştığı ve birçok yenilikleri 
de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu ileri teknolojinin ülkemize de gelmesini, Parti olarak 
temenni ediyoruz. 

Bir ülkenin ulaşım yolları, bir insanın kan dolaşımı sistemine benzetiliyorsa, o ülkede ha
berleşme ağı da aynı kişinin sinir sistemine benzetilebilir. Haberleşme sistemlerinin yaygın ol
madığı ve mevcutlarının da iyi çalışmadığı bir ülkenin durumunun, tabiri caizse, felçli bir insa
nın durumuna benzediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Haberleşme alanında Avrupa ülkeleriyle aynı düzeyde olduğumuzu,.siyasî İktidar, methe
derek ifade etmektedir. 

Biz buna katılmıyoruz; şöyle ki: Her şeyden örîce, bu ülkelerdeki hizmetler, ülke çapında 
çok yaygın bir durumdadır. Ülkemizde bu hizmetlerin kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdü
rülmesi için haberleşmenin gelişmesi ve yaygınlaşması da zaruridir. Misal olarak, Erzurum'da
ki PTT yatırımlarının tamamlanması için 20 milyarlık ödeneğe ihtiyaç vardır. Bölgede ulaşım 
ve PTT hizmetlerinin aksamasını önlemek için, ilgili kuruluşlara, "gerekli ödeneklerin yeterli 
miktarda ve zamanında verilmesi de sağlanmalıdır. 

Erzurum Uzundere ve Çat İlçelerinde, transmisyon problemleri nedeniyle, haberleşme sis
temi çalışmamaktadır. Burada radyolink sistemlerinin kurulması gerekmektedir. 

Yeni ilçe ve önemli yerleşim merkezlerimizden olan Tekman-Hacıömer, Tekman-Gökoğlan, 
Hınıs-Halilçavuş, Hınıs-Kozlu, Karayazı-Göksu, Karaçoban-Gopal beldeleri hizmet binaları
nın yapılması, zaruretini lütfen takdir edin. 

PTT Genel Müdürlüğünce 1991 yılı otomatik santral programında olduğu halde, santral-
ları gelmeyen merkezler, Horasan-Hasanbey, Pasinler-Demirdöven, Olur-Çataksu'dur. Bunla
rı ne için arz ediyorum? Siyasî iktidar diyor ki, "biz, PTT hamlesiyle, Türkiye'deki bütün so
runları halletmişiz." Bu sorunların halledilmediğine delil olsun diye bunları arz ediyorum. 

1992 yılı yatırım programında santral kurulması teklifinde bulunulan ve henüz santral tahsis 
edilmeyen 23 adet yerleşim yeri için, Dicle veya Anadolu tipi, 250 veya bin kapasiteli santralin 
bölgeye intikâlinin sağlanması ve değişik cins ve ebatta, 500 kilometre mesafeye yetecek 
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miktarda askı teli ve kablosuyla 1 500 adet 7 metrelik enjekte direğin Erzurum'a tahsis edilme
si zorunludur. 

Bir siyasî iktidar bu malzemeleri temin etmekten acizse, o memlekette sulh, sükûn, huzur 
ve iktisadî kalkınma olmayacağına bir delil olsun diye bu malzeme listesini arz ettim. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, muhterem milletvekilleri; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
geleri insanının refah seviyesini artırmak, günümüz dünyasının ve refah toplumunun gereğidir. 
Ulaşım, telefon ve diğer haberleşme sistemleri gibi altyapı hizmetlerinin bir paket program çer
çevesinde bölgeye kazandırılması, vatandaşların devlete olan güvenini artıracağı gibi, bölge in
sanıyla devlet arasında sağlam bir münasebet oluşmasına da imkân verecektir. Ulaştırmayı, 
sadece bir bayındırlık hizmeti olarak değil, aynı zamanda bölgesel dengesizliği gidermede çok 
etkin bir araç olarak düşünmek gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, 30 dakikalık süreyi nasıl paylaşmayı kararlaştırdmız, öğrenebilir 
miyim? l? 

ABDULÎLLAH FIRAT (Devamla) — 15'er dakika olarak paylaştık Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 15 dakika oldu. 
ABDULİLLAH FIRAT (Devamla) — Bitirmek üzereyim efendim. Tecvizkâr tutumunuz

dan cesaret alarak böyle yaptım efendim. 
Ulaştırmayı, sadece bir bayındırlık hizmeti olarak değil, aynı zamanda bölgesel dengesiz-, 

ligi gidermede çok etkin bir araç olarak düşünmek gerekir. Bu durum, özellikle Türkiye açısın
dan son derece önemlidir. 

Ülkemizde ekonomik faaliyetler, belli şehir ve bölgelerde toplanmıştır. Kırsal alanlardan 
şehirlere hızlı bir göç olduğunu herhalde kabul edersiniz. Bu insan akımına engel olunmazsa, 
sağlıksız kentleşme daha da hızlanacak; 2000 yıllarına doğru, şu anda gecekondu semtlerinin 
bulunduğu yöreler yüksek binalarla dolacak, çok daha büyük gecekondu semtleri türeyecektir. 

Bu olumsuz gelişmelere, kırsal bölgelerde ulaştırma altyapısını kurmak suretiyle engel olu
nabilir. Çünkü, ulaştırma yatırımları, kırsal bölgeye bir dinamizm getirecek, köy-şehir enteg
rasyonunu sağlayacak ve sermayenin.marjinal etkinliğini artıracaktır. Bu amaçla, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu'nun turizm, ticaret, madencilik, hayvancılık, tarım ve tarımsal sanayi alan
larında potansiyeli olan yörelerine yüksek standartlı ulaşım bağlantıları sağlanmalıdır. Ayrıca, 
etkin bir ulaşım sistemi, bu bölgelerdeki ekonomik potansiyeli, komşu ülkelere sağlanan pazar 
olanaklarıyla birlikte değerlendirecek ve böylece, hem ülkemizdeki bölgelerarası dengesizlik 
azalacak, hem de Türkiye'nin kalkınmasına önemli ölçüde katkısı olacaktır. Ne var ki, Türki
ye'nin karayolları, denizyolları, demiryolları ve havayolları ulaşımının bugünkü durumu, bu 
gelişme potansiyelini değerlendirmeden çok çok uzaktır. Bu nedenle, yaygın, dengeli ve hızlı 
kalkınmayı destekleyecek bir ulaşım politikasını takip etmeliyiz. 

Bendenize tanınan süre içinde beni dinleme nezaketini gösterdiğiniz için müteşekkirim. 
En samimî ve kalbî dileklerimle saygılarımı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Refah Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Sayın Hüseyin Erdal.. 
Buyurun Sayın Erdal. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle,Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
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Ulaştırma, insanların, hayvanların ve malların, ayrıca haberlerin gideceği yere varmasını 
sağlayan iş ve araçların hepsi, diye tarif edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu tariften de, Ulaştırma Bakanlığının, ne kadar mühim ve hayatî 
işlerle görevli olduğu anlaşılmaktadır. 

Hizmetler, âdeta insan vücudunun damarlarındaki kan gibidir. Eğer, ulaştırma ve haber
leşme çalışmazsa, hareket eden bütün vasıtalar olduğu yerde kalır, hayat felç olur; ekonomik, 
teknik ve sosyal ihtiyaçlar karşılanamaz. Bu bakımdan, ulaştırma üzerinde ehemmiyetle dur
mamız, hepimiz için hayatî bir konudur. 

Bakanlığın görevleri : 
1. Kara ulaştırma hizmetleri, . 
2. Liman ve deniz işleri hizmetleri, 
3. Sivil havacılık hizmetleri, 
4. Haberleşme hizmetleri, 
5. Tarife ve ticaret hizmetleri, 
6. Kara, liman ve deniz işleri bölge yönetim hizmetleri gibi bölümlere ayrılmaktadır. 

Türkiye, bugün maalesef bu ulaşım konusunda da geri kalmış ülkeler arasındadır; uzun 
zamandan beri ilerleme çabaları göstermesine rağmen, bir türlü, kendi kendine kalkınır hale 
bile gelememiştir; hatta, hangi yoldan kalkınması gerektiği hususunda.da kararsızdır; ne var 
ki, kalkınmaya azmetmiş ve bu yolda da her türlü fedakârlığa hazır durumdadır. 

Ulaşım bilgisini arz ediyorum : 
Şu andaki yollarımız: Demiryolları uzunluğu 8 400 kilometredir. Bunun 4 bin kilometresi 

cumhuriyet döneminden önce, 4 400 kilometresi de cumhuriyet döneminde yapılmıştır. Kara-
yollarımızın uzunluğu 59 601 kilometredir. Bunun 14 bin kilometresi şosedir ve cumhuriyetten 
önce yapılmıştır. Şu anda 59 601 kilometre yolumuz mevcuttur. 

Limanlarımız; İstanbul, tzmir, İskenderun, Samsun, Mersin, Antalya ve Trabzon liman-" 
larıdır. Havalananlarımızın sayısı 40'a yaklaşmıştır. 

Bu gösteriyor ki, bizim ulaşım konusunda da mutlaka silkinmemiz, toparlanmamız ve bu 
konu üzerine eğilmemiz gerekiyor. Bunun için, mutlaka fizikî planlamaya gitmemiz lazım. Bu 
konuda sizlere, neler yapılması lazım geldiği hususunda bazı bilgiler arz etmek istiyorum. Bu 
fizikî planlamada : • • ' . . 

Limanların planlanması; 
1. Türkiye limanları, 
2. Bölge limanları, 
3. ti limanları, 
4. Barınaklar olarak ayırım yapmak gerekir. 
Bunların detayın girecek zamanım olmadığı için, ana noktalar halinde bırakıyorum. 
Uzun deniz kıyılarına sahip olan ülkemizde limanların önemi, Türkiye'nin ekonomisinde 

ve şehir kuruluşunda başrolü oynayacak önemdedir. 
Demiryolları planlaması : 
Türkiye gibi, üretimi yükte ağır, pahada hafif bir devlet için demiryolu, en temel kuruluş 

unsurudur. Bunun, kârlı-zararlı, ucuz-pahalı olduğu düşünülmeden inşası mecburî bir "en az" 
haddi vardır. Kaldı ki, bugünkü zararın nedenleri : 

— 249 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1992 O : 2 

A) Türkiye'de üretim azlığı, ekonominin zayıflığı, neticede birim amortismanının çokluğu, 
B) Bölgelerin dengesiz oluşu, 
C) Demiryollarının belirli bir ekonomik plana göre yapılmayıp, uzun güzergâh üzerine 

kurulmuş olması, 
D) Sürat azlığı, durakların çokluğu ve hatların tek oluşu, 
E) Demiryolu endüstrisinin bir türlü ciddiyetle ele alınmayışından ileri gelmektedir. 

Demiryolları şu dört açıdan ele alınmalıdır : 
1. Enternasyonal demiryolları, 
2. Türkiye demiryolları, 
3. Bölge demiryolları, 
4. Şehir demiryolları. 

Havayolları ve limanları planlaması : 
İşlerin yurt sathına yayılabilmesi için, önce ulaşımın yurt sathına yayılması şarttır. Bir kim

senin, bir iş merkezinden diğerine, sabah gidip akşam dönebilmesi lazımdır. O halde, havali
manları : 

1. Uluslararası Türkiye limanları; Ankara, Adana, Diyarbakır, İzmir ve Samsun gibi. 
2. Bölge limanları; bölgelerarası devaml̂  açık olması gereken limanlar. 
3. ti limanları; esas yolların uğrak limanı olarak, uygun mevsimlerde işletmeye açık bu

lundurulan limanlar. 
Çağımızın en fazla ve süratle gelişen havacılık tekniği, çok yakın gelecekte, yerleşim so

runları üzerinde, bugünkü karayolları kadar etki yapacaktır. . 

Enerji yolları planlaması : 
.!. Elektrik şebekesi, 
2. Petrol boru şebekesi, . 
3. Tabiî gaz boru şebekesi, 
4. Tozkömür boru şebekesi olarak bilinmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda arz ettiğim fizikî ulaştırma planlamasının 
yapılması ve tatbik edilmesi, inanç, disiplin, takip ve intaç ile mümkündür. 

Bugünkü Hükümet kadrosuyla, böyle büyük projeler tatbik edilemez. Şu andaki ayrılan 
bütçeyle de, tesislerin, ancak bakım ve onarımı yapılabilir. Bu bütçeyi arz ediyorum : 

Demiryolları, limanlar ve hava meydanları inşaatları, deniz ulaştırması, sivil havacılık hiz
metleri için teklif edilen yatırım harcaması, 1 trilyon 30 milyar Türk Lirasıdır. 1992 yılında 
ayrılan yatırım ödeneği ise, 660 milyar 370 milyon Türk Lirasıdır. Hazırlanan raporda, "1993 
yılı ödeneği, 1992 yılı ödeneğinden yüzde 53 daha fazladır" denilmektedir. 

Aslında, şu anda enflasyon yüzde 75; bunu nazarı itibara alırsak ve 75'ten 53 'ü çıkarır
sak, 1993 bütçesinin, 1992 yılı bütçesinden yüzde 22 noksan olduğunu görürüz. O halde, 1992 
yılından daha az iş yapılacak demektir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığa bağlı Telsiz Genel Müdürlüğü faydalı hizmetler yapmak
tadır; bundan dolayı bu müesseseye de teşekkür ediyoruz. 
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PTT Genel Müdürlüğü de son senelerde hakikaten büyük hizmetler yapmıştır. Ancak, ya 
Sayın Bakandan ya da Hükümetin politikasından kaynaklanan durumdan dolayı, maalesef, 
bu teknik kuruluşu, politika arenası haline getirdiler. Sayın Bakan, PTT'nin herhangi bir kü
çük memuruyla uğraşıyor, başka partilidir diye onu görevden alıyor. 

Tavsiye ediyoruz; bu teknik kuruluşu, politikaya, siyasete alet etmesinler. Memleketin hayrına 
olan işlerde biz onların yanındayız. 

Şu 900'lü telefonlar, milletin çoluğunun, çocuğunun ahlakını tahrip ediyor ve telefonları 
da kestiriyor. Bugün gazetede gördüm; İstanbul'da 40-50 bin telefon kesilmiş, neden kesilmiş? 
Tabiî, 900Tü telefon çeviriyor ve bir ayda 10 milyon, 20 milyon liralık fatura geliyor ve bunu 
ödemediği için de kesiliyor. Hem milletin ahlakını bozuyorsunuz, hem de telefonu kapatıyor
sunuz. Sizin yapmak istediğiniz hizmettir; ama siz, hizmeti baltalıyorsunuz. 

Bendenize, bir kişi, 5 milyonluk fatura getirip gösterdi ve "Ben TEK'te çalışıyorum, 1 
milyon 800 bin lira maaş alıyorum, bu 5 milyonu nasıl öderim" dedi. Adama, "Çocuğun var 
mı?" diye sordum, "Var" dedi. "Kaç yaşında?" dedim, "15 yaşında" dedi; "Peki, 900'lü te
lefonu çeviriyor mu?" diye sordum, "Evet" dedi, "tşte bu, onun parası; ya telefonu kapata
caksın ya da parayı ödeyeceksin" dedim. 

Gelin, şu ahlak bozucu 900'lü telefonları kapatın, milletin ahlakını bir de siz tahrip etme
yin; zaten televizyon, görevini yapıyor yapabildiği kadar! / 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime burada son verirken, Ulaştırma Bakanlığı 
1993 malî yılı bütçesinin Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
eder; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (RP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Mardin Milletvekili Mehmet Gülcegün. 
Buyurun Sayın Gülcegün. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET GÜLCEGÜN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle ilgili Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığının görevleri; ülkenin ulaştırma ve haberleşme ihtiyaçlarını, ekono
mik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak tespit ede
rek, gerekli planları yapmak, bunları uygulamaya koymak ve hizmetlerin birbirini tamamlayı
cı şekilde yürütülmesini sağlamak;.ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava 
ve deniz taşıma araçlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit ederek, 
bu konuda koordinasyonu sağlamak; devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının 
tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmaktır. 

Ülkemizde haberleşme hizmetleri, PTT ile Telsiz Genel Müdürlüğü tarafından yürütül
mektedir. Bunlardan PTT Genel Müdürlüğü, yurdumuzda telgraf ve telefojı tesislerinin kurul
ması ve işletilmesiyle açık ve kapalı mektupların ve üzerinde haberleşme niteliğinde yazılar bu
lunan kartların kabul, taşıma ve dağıtım işleriyle haberleşme hizmetlerini modern düzeye ulaş
tırmak ve tedbirler almak ve uygulamak, bu Genel Müdürlüğün görevlerindendir. 

Sosyal ve ekonomik hayattaki gelişmelerin hızlı bir şekilde artması ve bilgisayar kullanı
mının yaygınlaşması sonucu, klasik haberleşme hizmetleri olan posta, telgraf ve telefonun ya
nı sıra, modern işletmecilikte ihtiyaç duyulan telematik ve informatik hizmetler ön plana 
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çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde uygulanmakta olan bu hizmetlerin ülkemizde de en son şekliyle 
verilmesine çalışılmalıdır. 

Hükümet Programında da belirtildiği gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmemizde ve 
ülke savunmasında büyük önemi olan ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin, günün ihtiyaçla
rına cevap verecek ve hizmeti eksiksiz olarak yerine getirecek şekilde yaygınlaştırılması ve her
kesin kolayca yararlanabileceği hale getirilmesi sağlanmalıdır. Diğer sektörlerle uyumlu olarak 
haberleşme sistemlerinin de, ulusal ve uluslararası ticareti kolaylaştıran, ekonomik gelişmeyi 

• destekleyen bir yapıya kavuşturulmasına özen gösterilmeli; haberleşme konusu, önemli bir alt
yapı hizmeti olarak kabul edilerek, klasik haberleşme hizmetlerine olan talebin beklemesiz kar
şılanabilmesi için yeterli seviyede kapasite ilaveleri yapılarak, mevcut telekomünikasyon şebe
kelerinin ileriki yıllarda ulaşacağı yeni boyuta uygun teknolojik yapı ve sistem değişikliği ya
pılmalı; telekomünikasyon şebekelerinde dijital sistemlere geçiş çalışmaları hızlandırılarak, araç 
telefonu, çağrı şebekesi, telebilgi, video-konferans, kartlı telefon ve data hizmeti gibi özel hiz
metler yaygınlaştırılmalıdır. 

Belirlenen hedefler çerçevesinde 1993 yılı yatırım programına baktığımızda, 1 milyon 100 
bin hatlık otomatik telefon santralının tesis edilmesi; otomatik telefon santralı bulunan köy 
ve kasaba sayısının 1 600'e çıkarılarak, yaklaşık 4 800 köyde evlere kadar telefon hizmetinin 
verilmesi ve bu yerleşim yerlerinin tam otomatik telefon şebekesiyle irtibatlandırılmak suretiy
le, şehirler ve milletlerarası telefon görüşmelerinin sağlanması; 1 500 adet köy ve mezramızın 
otomatik telefon şebekesine dahil edilmesi ve 2 bin kırsal yerleşim yerinin telefonla irtibatlan-
dırılması; doğu ve güneydoğu bölgelerimizde uydu üzerinden haberleşmeyi kolaylaştıracak yer 
terminallerinin hizmete sunulması ve tesilerin faaliyete geçmesiyle, bu bölgelerde bulunan ille- • 
rimizde kırsal alan haberleşmesinin uydu üzerinden güvenli ve daha sağlıklı yapılması sağlan
mış olacaktır. 

Ayrıca, ülkemiz üzerinden haberleşmek suretiyle dış dünyaya açılma imkânı bulacak olan 
Orta Asya Türk cumhuriyetlerinden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Ta
cikistan'ın ülkemiz televizyon programlarını izleyebilmelerine de olanak sağlayacak telekomü
nikasyon irtibatlarının sağlanabilmesi için, bu ülkelerde kurulan televizyon alış uydu yer istas
yonları inletmeye verilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; insan hayatının asla vazgeçilmez bir parçası olan ve 
vücudun kan dolaşımı fonksiyonlarının insan hayatı için önemi kadar büyük önem taşıyan ulaş
tırma ve haberleşme hizmet sektörü, insanlığın varoluşuyla birlikte başlayan ve asla sonu gel
meyecek ihtiyaç ve isteklerin de ortalama hayat standardına ulaşma mücadelesinde başvuraca
ğı en önemli araç olmuştur. 

insanlar, toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren, her alanda birbirleriyle 
irtibatlı olma ihtiyacını hissetmişler, sosyal ilişkiler yanında, üretilen her türlü mal ve hizmet
lerin talebin bulunduğu noktalara aktarılması için uygun yollar ve ulaşım vasıtaları aramışlar
dır. Bunun başlangıcı da, karayolu taşımacılığıyla ortaya çıkmış ve taşımacılığın ilk temel taşı 
olmuştur. 

Bilindiği gibi, dünyada sanayi devriminin başlamasıyla bugünkü gelişen teknolojik çağın 
en büyük aşaması ortaya çıkmış, buna paralel olarak motor gücünün taşıma araçlarında ege
men oluşu, motorlu araç üretiminde hızlı bir gelişme göstermiştir. 
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Teknolojik gelişmeler, ulaştırma ve haberleşme hizmet sektörünü de etkilemiş; bu durum, 
toplumlararası ilişkilerin artışını ön plana çıkarmıştır. 

Ülkemizin coğrafî yapısı, sosyoekonomik yönden sahip olduğu özel durumu ve özellikle 
transit taşımacılığa elverişliliği, uluslararası karayolu taşımacılığında rekabet gücü yüksek taşı
ma filolarının oluşmasını gerekli hale getirmiştir. Ülkemizin bu coğrafî yapı özelliği yanında, 
ikinci Dünya Savaşından sonra gelişen teknolojinin makineleşme çağını açması, altyapının kolay, 
hızlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleşme imkânının doğması ve hareket ettirici güç olan pet
rolün ucuz ve temininin kolaylığı, taşıma araçlarına sahip olmanın ekonomik uygunluğu ve 
otomotiv sanayiinin kurulması gibi faktörler de karayolu taşımacığılımızın gelişmesine etkin 
olmuştur. 

Diğer taraftan, gerek yurt içi, gerekse uluslararası taşımalarda Önemli bir yere sahip olan 
karayolu taşımacılığının, havayolu taşıması dışında diğer taşıma sistemlerine göre daha süratli, 
kolay, konforlu ve ikinci bir aktarma olmadan kapıdan kapıya taşıma, yapılmasına uygun ol
ması da karayolu taşımacılığının daha fazla tercih edilmesine yol açmıştır. 

özellikle, 1970'li yıllardan itibaren gelişen transit karayolu taşımacılığımız, ülkemizde bu
günkü güçlü karayolu taşıma sektörünü ortaya çıkarmıştır. Buna paralel olarak, sektörün di
sipline edilmesi yanında, yabancı filolarla rekabet edebilecek güce sahip güçlü filoların kurul
masını sağlayacak mevzuatlar yürürlüğe konulmuştur. 

Ülkemizin dışa açılma politikası çerçevesinde, gelecekte, diğer alanlarda olduğu gibi; ulus
lararası karayolu taşımacılığı alanında da ikili ilişkilerin daha da geliştirileceği kaçınılmazdır. 

Anlaşmalı ülkelerle her yıl karşılıklı olarak yolcu ve eşya taşıma konuları görüşülerek dar
boğazların aşılmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine çalışmalıdır. Bugün için 29 ülkeyle ikili ka
rayolu anlaşması yapılmıştır. 

, Karayolu taşımacılığı, yolcu taşımacılığı yanında, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve 
tüketim faaliyetlerini her birine iştirak eden bir hizmet sektörüdür. Taşımacılığın bu özelliği, 
ekonomik olarak mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan faaliyetlerin vazgeçil
mez ana unsurunu teşkil eder. 

Ülkemizdeki karayolu taşımacılığının önemli bir bölümünün, gelişmiş Avrupa ülkelerin
den sağlanması ülkemiz üzerinden yapılan transit taşımacılığını önemli ölçüde artırmıştır. Bu
gün, ülkemizde yolcu taşımalarının yüzde 95'i, eşya taşımalarının yüzde 76'sı karayoluyla ya
pılmaktadır. 

Uluslararası karayolu taşımacılığı konusunda, 29 ülkeye ilaveten Özbekistan, Kırgızistan, 
Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan ve Azerbaycan'la karayolu taşıma anlaşması imzalan
mış olup, Makedonya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Litvanya'yla da anlaşma imza
lamak için çalışmalar devam etmektedir. Bu ülkelerle, her yıl, karşılıklı olarak, eşya ve yolcu 
taşıma konuları görüşülerek, darboğazın aşılmasına ve ilişkilerin geliştirilmesine çalışılmalıdır. 

Ülkemizde halen, uluslararası eşya taşımacılığı konusunda 427 adet taşıyıcı firma faali
yetlerini sürdürmektedir. 

Uluslararası yolcu taşımacılığımız ise, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak, gi
derek artmaktadır. 

Geçen yıl Avrupa'dan Ortadoğu ülkelerine, ülkemiz üzerinden karayoluyla yapılan transit 
taşımaların yüzde 28,8'i, Avrupa'dan yapılan ithal taşımalarımızın yüzde 62,5'i ve Avrupa'ya 
yapılan ihraç taşımalarımızın yüzde 76,3'ü Türk plakalı araçlarla gerçekleştirilmiştir. 
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Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapmak isteyen gerçek ve tüzelkişilerin sorumluluklarını 
ve sigorta denetim esaslarını belirleyen yönetmelik, değişen şartlara uygun olarak yeniden dü
zenlenerek, Ulaştırma Bakanlığında taşımacılık yetki belgesi almak için taşıt sahibi olma zo
runluluğu Hükümet tarafından kaldırılmıştır. 

Uluslararası yolcu taşımacılığımız ise, turizm sektöründeki gelişmelere paralel olarak gi
derek artmaktadır. 

Uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak üzere yetki belgesi almış bulunan 167 firma, 1991 
yılında gerçekleştirdikleri düzenli ve arızî uluslararası yolcu taşımacılığında 54 241 sefer yapa
rak 1 milyon 405 bin yolcu taşımış ve bu hizmet karşılığında 15 milyon dolar döviz girdisi sağ
lamıştır. • 

Son yıllarda, ülkemiz ve Bağımsız Devletler Topluluğu ile siyasî ve ekonomik ilişkilerimiz
deki olumlu gelişmelere paralel olarak ulaştırma ve haberleşme alanında da önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. 

Sarp sınır kapısına ilaveten, 1992 yılında yapılan bir anlaşmayla da Kars-Aralık'tan Azer
baycan'a bir sınır kapısı açılmıştır. 

Bu gelişmeler çerçevesinde, Bağımsız Devletler Topluluğu ve bu topluluk dışında kalan 
cumhuriyetlerle olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi için, uygun olan yerlerde başka sınır ka
pılarının da açılması konusu gündeme gelmelidir. . ' ' 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karayoluyla eşya taşımacılığı yapan firmaların aşağı
da belirteceğim sorunlarına da bir çözüm bulunması halinde, bu sektörün daha da etkin ve 
yoğun çalışmalar yapacağını vurgulamak isterim. Bu sorunlar : 

Araç parkının modernizasyonu ve yenileme teşviki : Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük 
filosuna sahip olan Türkiye'de araçların yaş ortalaması 9'dur; bu oran Avrupa'da 3'tür. Filo
muzun içinde bulunduğu yoğun rekabeti sürdürebilmesi için, yılda asgarî yüzde 15 oranında 
yenilenmesi kaçınılmazdır. 

Düşük faizli işletme kredisi: Körfez kriziyle iyice darboğaza itilen sektörün düşük faizli 
işletme kredisiyle desteklenmesi gerekmektedir; aksi takdirde, sektörün, içinde bulunduğu kri
zi aşması mümkün görülmemektedir. 

CMR Konvansiyonunun imzalanması: Arnavutluk ve Türkiye haricinde tüm Avrupa ül
keleri tarafından imzalanmış bulunan bu konvansiyonu artık Türkiye de imzalamalıdır. Avru-
pa'daki taşıma birliğine dahil olmamız ancak bu şekilde mümkündür. 

Türk Ticaret Kanununun çalınan mallarla ilgili 510 uncu maddesinin değiştirilmesi veya 
kaldırılması : Bu maddenin yürürlükte kalması, Avrupa - Ortadoğu transit güzergâhındaki 
Türkiye'nin güvenilirliğini sarsmakta, taşımacıları büyük ölçüde mağdur etmektedir. 

1918 sayılı Kanunda değişiklik : 1932 yılı koşullarına göre yapılmış bu Kanun, artık işlevi
ni yitirmiştir; uluslararası taşımacılığın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmelidir. 

Uluslararası karayolu taşımalarını düzenleyen yönetmelik : Söz konusu yönetmelik, artık 
ihtiyaçlara cevap veremediği gibi, birtakım haksızlıklara da neden olmaktadır; en kısa sürede 
gerekli değişikliğin yapılması kaçınılmazdır. 

Acentelerin haksız rekabeti: Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda komisyoncu ve acen
te, yasal boşluklardan yararlanarak haksız rekabet yapmakta, pazar payımızı yabancılara ak
tarmaktadır. Mevcut yasaların gerektiği gibi işletilerek, bu rekabete son verilmesi zaruridir. 

Şoför vizeleri: Bu konuda gerekli girişimlerde bulunularak, şoför vizelerinin sürelerinin 
uzatılması yerinde olacaktır. Bazen sefer bitmeden vize süresi bitmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Bölgemizin hayat kaynağı, tek 
geçim yolu olan Irak'a insanî nedenlerle götürülmesine müsaade edilen gıda maddeleri sevki-
yatının tümüyle durması, Güneydoğu Anadolu Bölgemizi ve bölgedeki nakliye sektörünü önemli 
ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir ve bu bölgede hissedilir derecede işsizlik ve piyasada dur
gunluk baş göstermiştir. p 

Irak'la olan ticarî ilişkilerimizin düzenlenmesi ve bu bölgede canlılığın yeniden başlatıl
ması, nakliyecilerin motorin sorununa bir çözüm getirilmesi esasına bağlıdır. 

Bu sorunların çözümü, tüm uluslararası taşımacı firmaların ve şoför esnafının dileği ve 
temennisidir. 

Bu sorunların çözümü, yalnız nakliye sektörüne değil, esnafa, tüccara ve özellikle çiftçiye 
büyük yarar getirecektir. Zira, bölgede üretilen gıda maddeleri, Irak'a satılması nedeniyle iyi 
bir pazar bulmakta; bu gıda maddelerini götüren nakliyeciler döviz Ödemesi yapmadan getir
dikleri ucuz motorinle, hem kendi iç piyasa akaryakıt harcamalarını karşılamakta -ki, bu da 
navlun ücretini düşürmekte- hem fakir halkın yakacak ihtiyacı karşılanmakta hem de çiftçimi
zin ürünlerinin maliyeti düşmektedir. Bunun sonucu olarak da piyasada önemli ölçüde can
lanma olmaktadır. 

Bölge halkının ekonomik durumunun düzelmesi, huzur yönünden de olumlu sonuçlar do
ğurmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gerek kitle taşımalarında ve gerekse uzun mesafe yük 
taşımalarında önemli yeri olan demiryolları işletmeciliğinin günümüzün ihtiyaçlarına cevap ve
rebilecek hale getirilmesi, demiryolları ağının yenilenmesi bakımından hükümet döneminde 
demiryolu ulaştırmasına büyük önem verilmektedir. Bu nedenle, hizmetin kalitesinin iyileşti
rilmesi, işletmeciliğin verimli hale getirilmesi, yolcu ve yük taşıması yapılan vagonlarla diğer 
hizmet alanlarında, temizlik başta olmak üzere, her türlü hizmetin eksiksiz verilmesi sağlan
malıdır. 

Demiryollarıyla seyahat edenlere daha iyi hizmet verilmesi, sürat ve konforun yurt çapın
da yaygınlaştırılması amacıyla, ülkemizin imkânları ölçüsünde, demiryollarımıza sağlanan kay
nakları en kalıcı ve yararlı şekilde kullanmak temel hedef olmalıdır. 

Hükümetimizce, demiryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının yükseltilmesi, mev
cut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifikasyon ve sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılması, 
bunun yanında, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının yeterli seviyeye getirilmesi ve demiryo
lu hizmetlerinin gelişmiş teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle, hız, güvenilirlik ve konfor 
bakımından ileri ülkeler seviyesine çıkarılmasına çalışılmalıdır. 

1993 yılında tamamlanacak olan etütler de dahil 23 adet proje bulunmakta olup, demir
yolu altyapı inşaatları için Bakanlık bütçesinden 400 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmıştır. 
Bu projelerden Divriği-Sivas (Tecer-Kangal), tzmit kent içi, Menemen-Aliağa ve Hanlı-
Bostankaya demiryolu inşaatları çalışmalarına 1993 yılında da devam edileceği belirtilmekte
dir. Bu da sevindiricidir. 

Ülke düzeyinde, her alanda, gerek hizmetler ve gerekse yatırım faaliyetleri yönünden de
miryolu taşımacılığını olumlu yönde etkileyecek önemli projelerin uygulama alanına konul
ması yanında, hizmetler yönünden de demiryoluyla yolculuğun cazip hale getirilmesine, sürat 
ve konforun yurt düzeyinde yaygınlaştırılmasına çalışılmalıdır. Çağdaş işletmecilik uygulama
sına gereken önem verilerek, demiryolu taşıma payının artırılması ve hizmetlerin arzu edilen 
düzeye yükseltilmesi için, en kısa zamanda altyapı yatırımlarına hız kazandırılacağı da belirtil
mektedir. 
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1992 yılı sonunda, 50 adet yeni yolcu vagonu, 550 adet yük vagonu, 12 adet elektrikli ana
hat lokomotifi, 1 adet ray-büs, hizmete girmiş olacaktır. 

1993 yılında banliyö ve anahatlarda 147 milyon yolcu taşıması ve 16,3 milyon ton yük ta
şıması programlanmıştır. 

- Ayrıca, 1993-1997 yıllarını kapsayan beş yıllık yatırım programının öngörüldüğü şekilde 
uygulanmasıyla, 1996 yılı sonunda; 2 944 kilometre yol yenilenmesi, 546 kilometre mevcut yo
lun takviyesi, 543 kilometre yeni yol, 150 bin adet ray kaynağı, 1 142 kilometre sinyalizasyon 
tesisi, 2 460 kilometre elektrifikasyon tesisi yapılmış olacaktır. Buna ilaveten 40 adet dizel ma
nevra lokomotifi, 61 adet elektrikli anahat lokomotifi, 450 adet yolcu vagonu, 3 bin adet yük 
vagonu, 8 adet ray otobüsü, 30 adet motorlu vagonun imal ve temini öngörülmektedir. Bütün 
bu faaliyetler, sevindirici ve umutlandırıcıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin üç yanı denizlerle çevrilidir. 8 333 kilo
metre olan sahil şeridimiz, boğazlarımız ve değişen dünya coğrafyası çerçevesinde büyük önem 
kazanan limanlarımızla denizlerimiz, ülkemizin geleceğini belirleyecek noktaya gelmiştir. 

Ancak, denizciliğimizin tarihsel geçmişini irdeleyecek olursak, bu büyük potansiyelden 
yararlanmadığımızı görürüz. 

Dünyada denizcilik, mutlak devlet desteğiyle, uluslararası alanda rekabet edebiliyor. 
Yakın komşumuz Yunanistan ise, bu alanda bizim fersah fersah önümüzde. Daha acısı, 

Güney Kıbrıs Rum kesimi, bizim önümüzde. 
Denizcilik bugün himaye bekliyor. Çok karışık bir mevzuatla, bakanlıklar arasında bö

lüştürülmüş yetkilerle, denizciliğimizi ileri götürme şansımız yoktur. 
Deniz sektörü, uluslararası rekabetin en yoğun yaşandığı ve mutlaka devlet gücüne gerek

sinim duyan bir ticaret şeklidir. Bugün özel sektör tersanelerimizde ihraç olanağı yakaladık. 
Gemi Sanayii Anonim Şirketi desteklenirse, ülkemiz için büyük ihracat potansiyeli yakalana
bilir. Deniz Nakliyatın filosu yenilenerek, düzenli hat seferleriyle, denizcilerimize rekabet gücü 
sağlanabilir. 

Denizcilik, gelecek yıllarda dünyada genişleyecektir. Bu genişlemeden, Türkiye mutlaka 
pay almalıdır, önlemlerimizi şimdiden almak zorundayız. Tüm dünyada filolar yaşlanmıştır. 

Ticaretin genişlemesi, gemi inşa sanayiini, nakliyatı, liman idaresini etkileyecek bir hadi
sedir. Denizcilik sektörünün verimi, sadece sahillerimizi değil.tüm vatandaşlarımızı olumlu et
kileyecektir. 

Denizcilerimiz çok şey istemektedir, isteklerin en önemlisi, denizcilik mevzuatının dünya 
ülkeleriyle rekabete olanak" sağlayacak şekilde düzenlenmesi, ikinci sicile olanak verilmesi, hiçbir 
yatırım yapmadan sektörün gücünü artıracaktır. Denizcimizi devlet kademelerinde kapı kapı 
dolaştırmayacak, yetkinin tek yerde toplanacağı bir düzenleme, Türkiye'nin geleceğini etkile
yecektir. Dünya, hızla, hizmet sektörüne kaymaktadır. Bu gelişmenin ar-kastnda kalmadan, sa
dece denizlerimizi, denizcimizi severek, ilgi duyarak, denizlerin bereketini Edirne'den Arda^ 
han'a kadar tüm vatandaşlarımıza sunma olanağını kaybetmemek için çalışmak zorun
dayız. 

Dış ticaretin geliştirilmesinde önemi bilinen deniz taşımacılığına, Hükümet tarafından büyük 
önem verilmektedir. Denizciliğin güçlenmesi ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir düzeye 
getirilmesi için her türlü tedbiri almaya, teşvik ve desteği sağlamaya, Hükümet kararlıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş düzeye ulaşma çabası ve mücadelesi verilen yur
dumuzda, sivil havacılık ve hava ulaştırmasında, diğer sahalarda olduğu gibi, büyük gelişme
ler ve ilerlemeler kaydedilmiştir. 

Havayolu ulaşımı konusunda, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 
Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THY), Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi (HA
VAS) Genel Müdürlüğü, kamu sektörü olarak hizmet vermektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye hava sahası uçuş emniyeti, 
hava trafik kontrolü ve düzeniyle arama, kurtarma faaliyetlerinin koordinasyonundan so
rumludur. 

Gerek uçuş güvenliği açısından, gerekse işletme hizmetleri yönünden, havaliman ve mey
danlarımız, uluslararası düzeye sahip bulunmaktadır. Havaliman ve meydanlarımıza sefer ya
pan uçaklar ve yolcularıyla Türkiye üzerinden geçen uçaklara gereken hizmetler verilmektedir. 

Uçak yolcularına daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla, bir yandan havaalanlarındaki ter
minal binalannda iyileştirme çalışmaları, öte yandan uçakların havada güvenli seyrini sağla
yan elektronik ve işletmeye ait altyapısının, çağımız sivil havacılık gereklerine uygun olarak, 
dünyada sayılı ülkelerin kullandığı en son teknolojiye sahip cihaz ve teçhizatla modernizasyo
nu, aralıksız sürdürülmelidir. 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük önem arz eden hava taşımacılığında önemli 
yer tutan bir diğer konu ise, uluslara ve uluslararası hava koridorlarıdır. 

Yurt içinde ve uluslararası alanda hava taşımacılığı hizmetlerini, ülkenin ekonomik ve sosyal 
gereklerine uygun olarak yürütmek, Türk Hava Yolları Anonim Şirketinin görevidir. Bu kuru
luşun, utusal Türk Hava Yolları imajının yanı sıra, uluslararası Türk Hava Yolları imajını ya
ratma ve dışa açılma politikası geliştirmesi yanında, diğer gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme
nin önşartının, kaliteli hizmet sunmak olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir. 

Hava sektöründe, Türk Hava Yolları yanında 12 özel sektör işletmesi daha, iç ve dış hat
larda birçok noktaya seferler düzenlemektedir, özel havayolu işletmelerinin büyüyüp gelişme
siyle, uluslararası pazarda ülkemizin payı ve ağırlığı giderek artış gösterecektir, 

Halen hava taşımacılığı konusunda faaliyette bulunan işletme sayısı 65'e, hava aracı sayısı 
452'ye, koltuk kapasitesi de 14 946'ya ulaşmıştır. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan eden Türk cumhuriyetleriyle havacı
lık ilişkilerimizin geliştirilmesi, her iki taraf için büyük önem arz etmektedir. 

1991'de başlatılan Azerbaycan (Baku) seferlerine ilave olarak, Kazakistan, Özbekistan, Türk
menistan ve Kırgızistan ile ülkemiz arasında ikili hava ulaştırma anlaşmasının bu yıl içerisinde 
gerçekleştirilmiş olması büyük bir başarıdır. 

Ülkemiz ile Güney Kore, Güney Yemen, Hong-Kong, Kenya, Meksika, Moğolistan, Mol-
dova, Slovenya, Tacikistan, Tayvan ve Ukrayna arasında ikili hava ulaştırma anlaşmasının Hü
kümetimizce planlanmış olması sevindiricidir. 

Havaalanları Yer Hizmetleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (HAVAS), uluslararası ha
va trafiğine açık havaalanlarımizda tarifeli ve tarifesiz seferler yapan Türk ve yabancı uçakla
rına ve bu uçaklarla taşınan yolcu ve kargoya her türlü yer hizmetlerini vermektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının 1993 malîydi bütçesi 1 trilyon 
641 milyar 816 milyon TL olup, bunun 221 milyar 625 milyon TL'si cari giderlere, 1 trilyon 
30 milyn TL'si yatırım giderlerine, 390 milyar 191 milyon TL'si de transfer giderlerine ayrılmıştır. 
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Bu Bakanlığın bütçesinden 400 milyar TL'si demiryolları altyapı inşaatlarına, 390 milyar 
TL'si limanlar inşaatına, 230 milyar TL'si de havaalanları inşaat ve donanımına ayrılmış bu
lunmaktadır. 

Deniz ve sivil havacılık ulaştırması hizmetleri için toplam 10 milyar TL'Iik yatırım yapıl
ması öngörülmüştür. Ayrıca, Bakanlık merkezi dışında, bağlı ve ilgili kuruluşlarının 1993 yı
lındaki toplam yatırım tutarı ise, 8 trilyon 68 milyar TL'dir. 

Haberleşme, taşımacılık ve havacılık sektöründe, ulaştırma Bakanlığımızın 1992 yılında 
gösterdiği bu üstün başarıların, tasarlanan bütçeyle, 1993 yılında daha da başarılı olacağı inancını 
taşıyoruz. / 

Bu nedenle, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu olarak, Ulaştırma Bakanlığının 1993 malî 
yılı bütçe teklifini desteklediğimizi belirtir; 1993 malî yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler; say
gılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gülcegün, süreye mükemmel riayetinizden dolayı çok teşekkür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Sabri öztürk; buyurun. 

- ANAP GRUBU ADINA SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Ulaştırma Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisinin görüşleri
ni arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize sevgi ve saygılar su
nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1992 yılı malî bütçesi burada görüşülürken, Anavatan Partisi Gru
bu adına, henüz daha icraata yeni başlamış Hükümeti ve onun icraatını eleştirme imkânı bula
mamıştık ve kendi dönemimizle ilgili hizmetleri savunmak zorunda kalmıştık. 

Hepinizin bildiği gibi, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri günümüz çağdaş dünyasında, 
ülkelerin gelişmişliğiyle eşdeğer anlam taşımaktadır. Bir insan vücudunu düşünürseniz, tıpkı 
insan vücudundaki damarlar ve onu pompalayan kalp gibi, ulaştırma da, o ülkenin canını, 
hayatını, hayatiyetini verir. Eğer, bu damarlarda bir tıkanma ya da kalpte bir aksama olursa, 
o vücut rahatsız demektir. ~ 

Ben, burada, çok teknik birtakım bilgilere girerek zamanınızı almak istemiyorum. Çünr 
kü, Meclis tutanaklarını inceleyecek olursanız, ulaştırma ve haberleşmeyle ilgili söylenmesi ge
reken her şeyin burada söylenmiş olduğunu görürsünüz* Hadise, bunu ihayata geçirebilmektir. 

Anavatan Partisinin ulaştırma ve haberleşmeye bakışını ve bu konudaki çalışmalarından 
burada bahsedecek değilim; ancak, bundan bir sene evvel, Sayın Ulaştırma Bakanımız bu kür
süden, Anavatan Partisi dönemiyle ilgili haksız eleştirilerde bulundular ve bu bir yıllık süre 
içerisinde yaptıkları uygulamalarla da ne kadar başarılı oldular, sizlere onu arz etmek istiyorum. 

Bakınız, Sayın Bakanımız demiryolu ulaşımı konusunda çok iddialı konuştular; hatta, Ba
kanlığa daha yeni başladıkları günlerde, "Ulaştırma ve Haberleşme Hizmetlerinin Mahiyet ve 
Gelişimi ve Hedeflerim" diye de bir kitapçık yayınladılar -bu kitapçık her halde elinizde vardır-
bu kitapçıkta aynen şöyle diyordu: "Geçen on yıl içerisinde demiryolu ulaşımı ihmale uğramıştır." 

Doğrudur; bizim dönemimizde, daha ziyade karayolu ulaştırmacılığına önem verilmiştir. 
Karayolu ulaşımı ile demiryolu ulaşımına mukayeseli baktığımızda, demiryolu ulaşımı ka

rayolu ulaşımı kadar yatırım görmemiştir; ama, ANAP döneminde de, demiryoluyla ilgili bir
çok hizmet yapılmıştır, demiryolu yapımı ve modernizasyonu için gerekli makine ve teçhizatla-
rıyla birlikte, Ortadoğu ve Balkanların en büyük makine parkına sahip olunmuştur. 

— 258 — 



T.B.M.M. B : 45 17.12.1992 0 : 2 

Dönemimizde, anahat, manevra-elektrikli ve dizel diziler olmak üzere, şebekeye toplam 
300 yeni dizel lokomotif kazandırılmış; böylece, çeken ve çekilen araçlar parkı yenilenmekle 
kalmamış, aynı zamanda atölye ve depoların modernizasyonu için de tezgâh ve teçhizatlar te
min edilerek, lokomotiflerin bakım ve revizyon niteliği yükseltilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu işleri yapmak için, bir taraftan ülkemizin 
imkânları kullanılırken, diğer taraftan da, yine, dönemimizde demiryolu ulaşımıyla ilgili 635 
milyon dolar dış kredi kullanılmıştır. 

Bunlar küçümsenecek rakamlar değildir; ama, sözlerimin başında da dediğim gibi, de
miryolu ulaşımı için yeterli imkânları ve modernizasyonu sağlamamıştır. 

Sayın Bakanımız, 1992 yılı bütçesi görüşülürken, demiryolculuğu konusunda bakınız ne 
diyordu; İstanbul ve Ankara arasında yapılacak hızlı tren projesiyle ilgili olarak, "1 milyar do
lara ben bu işi hallederim" diyordu. 

Halbuki biz, yine, geçen seneki konuşmalarımızda, "Bu hattın yapılabilmesi için 7-8 mil
yar dolara ihtiyacımız vardır" diyorduk. 

Amerika'yı yeniden keşfetmiyorsunuz; bunların hesabı yapılmış, incelenmiş, hatta, ANAP 
döneminde ulaştırma ve haberleşme hizmetleriyle ilgili mastır planlar yapılmıştı; bunlar var
dır. Fakat, Bakanımız bunu kabul etmemiş, "1 milyar dolara hallederim" demişlerdi. Mevcut 
hat 60-70 kilometre hızla çalışmaktadır. Bunu iyileştirmeye, bu hattın hız limitini 100-130 kilo
metreye çıkarmaya kalksanız dahi 1 milyar dolar yetmez. Fakat, aradan bir yıl geçmiş, Sayın 
Bakanımız bazı gerçekleri anlamış ve kendilerinin bastırıp dağıttığı, Ankara-Istanbul arası hızlı 
tren seferleriyle ilgili broşürde de görüleceği üzere, bu rakamı 5 milyar dolara kadar çıkarmış
lardır. İnanıyorum ki, aradan bir sene daha geçsin, 7-8 milyar dolar gerçeğini anlayacaklardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulaştırma ve haberleşme hizmetleri mahiyet ve geli
şimi hedeflerini iyi tespit eden Sayın Bakanımız, ne yazık ki, kendi bütçesiyle ilgili yatırımları 
yapacak ödenekleri bulamamaktadır. Bakanlığın 1992 malî yılı bütçe teklifine bakıyorsunuz; 

. 1991 yılı bütçesine göre 1992 yılı bütçesi yüzde 14 küçülmüş. 1993 malî yılı bütçesine bakıyor
sunuz -biraz evvel Refah Partisi sözcüsü arkadaşımız bahsettiler, iyi bir tespittir-1993 yılı büt
çesi de 1992 yılı bütçesine göre yüzde 20 küçülmüş. Yani, 1991 yılı itibariyle ele alırsanız, bu
gün Bakanlığın mevcut bütçesi yüzde 35-40 civarında küçülmüştür. Böyle bir bütçeyle, iddia 
ettiğiniz yatırımları nasıl yapacaksınız? 

ALİ ESER (Samsun) — Marifet orada Sayın Öztürk. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Efendim, o marifeti Sayın Bakan kendinde görüyor; ama, 

keşke hayata geçirebilse. Bilgi ve beceri yetmiyor, o bilgi ve becerinin yanında, maddî imkânla
rı da bulabilmelisiniz ki, hayata geçiresiniz; 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir yılı aşkın bir zamandır iktidar olan Koalisyon 
Hükümeti, acaba hangi işi başardı da, biz burada onu takdir etmiyoruz? 

Sayın Ulaştırma Bakanı, bir yılı, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin erdemli hikâyele
rini anlatmakla geçirmiştir. Bunu da tam anlamıyla becerememiş, her konuşması, her hikâye
si, bir önceki konuşmasıyla çelişkiye düşmüştür. ' - -

Biraz evvel de arz ettim, Sayın Bakan, deniz ulaşımıyla ilgili de çok iddialı konuşmuşlar
dır; hatta kendi muhalefet dönemlerinde, müteaddit defalar ANAP iktidarını, "Denizcilik ba
kanlığı niçin kurmuyorsunuz?" diye eleştirmişlerdi. 
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Bugün, "Denizcilik Bakanlığı" kurulması konusu, kendi Bakanlar Kurulu arkadaşları ara
sında tartışma konusu olabiliyor. Biraz sonra o konuya geleceğim. 

Denizcilik sektörüyle ilgili.görüşlerimi arz ederken, de, şunları söylemek istiyorum : De-
\ nizlerde mevcut ekonomik potansiyelden yararlanmaktan yana, giderek gelişen teknolojiye pa

ralel olarak, bütün devletlerin, uluslararası hukukun kendilerine tanıdığı hak ve yetkiler çerçe
vesinde, denizlerden, her bakımdan yararlanma düşünce ve girişimlerinin yaygınlaştığı, bunun 
doğal sonucu olarak da, denizlerin, devletlerin çıkarlarının çatıştığı bir alan haline dönüştüğü 
ve denizyoluyla yapılan taşımacılığın, ülke ekonomisine büyük yararlar sağladığı; demiryolu
na göre 2,5 kat, karayoluna göre de 5-6 kat daha ucuz olduğu gerçeği karşısında, ANAP hükü
metleri, Türkiye'nin ekonomik,kalkınma ve güçlenme politikasında, denizcilik sektörünün öne
mini ilk sıralara çıkarmıştır. 

Yine dönemimizde, liberal politikalarla sahip olduğumuz deniz ticaret filomuz, dünya sı
ralamasında ilk 30 Ülke filosu arasında girebilmiştir. 

Türkiye'nin, belirtilen hedeflere ulaşması amacıyla, bir yandan gemi ithalatını kolaylaştı
rıcı mevzuat düzenlemeleri yapılmış, diğer yandan, tersanelerimizin gelişmesi için yeni tedbir
ler alınması yoluna gidilmiştir. 

Ayrıca, limancılık faaliyetlerine başlaması için, özel sektörün çabaları da desteklenmiştir. 
2581 sayılı Kanun ile sağlanan imkânlarla, özel sektörün, gemi ithalatı artırılmıştır. 12 bin det-
weight tonun üzerinde 499 gros tonun altında olan maksatlı gemilerin ithalatından alınan her 
türlü vergi ve fonun kaldırılmasıyla, deniz ticaret filomuza yeni gemilerin alınması sağlanmış
tır. Hem yük, hem de yolcu taşımacılığında, deniz ticaret filosu genişletilmiş, dünya deniz tica
retinin gelişmesi paralelinde, container taşımacılığına da büyük önem verilmiştir. 

Yine, iktidarımız döneminde uygulanan başarılı politikalar sonucu, Türkiye, zor şartlara 
rağmen, ithalat ve ihracat yüklerinin yanı sıra, üçüncü ülke taşımacılığından da pay almayı 
başarmıştır. Gemi inşaat sanayimizin gelişmesi için, Pendik Tersanemizin tevsiine ve Haliç ile 
Boğaz'daki kamu ve özel sektör tersaneleri Tuzla'ya nakledilerek faaliyetlerinin kolaylaştırıl
masına imkân sağlanmaştır. 

Türk işçisi ve mühendisinin gerçekleştirdiği gemilere, son yıllarda, İskenderun Feribotu 
ilave edilmiş, Polonya'dan alınan sipariş gereği, 3 adet 26 bin detweight tonluk gemiden ilki, 
Aralık 1990'da teslim ve ihraç edilmiştir. 

Yaptıklarımız arasında kutlanması gereken bir diğer husus da, Pendik Tersanesinin, 170 
bin devvveight tonluk gemi kapasitesine sahip kuru havuz inşaatının bitirilmiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deniz taşımacılığı konusunda önemli gördüğüm bir 
öneriyi de arz etmek istiyorum. Bütün dünyada, taşıma sistemleri içerisinde en ekonomik ola
nı, kuşkusuz deniz taşımacılığıdır ve yine dünya uluslararası ticaretinin büyük bir bölümü de
niz yoluyla yapılmaktadır. Ülkemizde de dış ticarete konu olan malların büyük bir bölümü 
deniz yoluyla taşınmaktadır. Bunun böyle olmasının nedeni, deniz taşımacılığının, oldukça büyük 
hacimlerdeki yüklerin, bir seferde taşınmasına imkân vermesidir. 

Başlangıç ve bitiş noktaları olarak limanlar, deniz taşımacılığının vazgeçilmez unsurları
dır. Büyük bir ekonomik potansiyele sahiptirler. Limanlar, bulundukları bölgeleri, sosyal ve 
külterel yönden öylesine etkilemektedirler ki, bazı şehirlerimiz limanlarıyla anılır hale 
gelmiştir. , 
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Deniz taşımacılığındaki gelişmeler, oldukça pahalı yatırımlarla meydana getirilmektedir. 
Ülkemizde, Dördüncü ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planları dönemlerinde, liman yatırımla
rına büyük önem verilmiştir. Bu doğrultuda, altyapının çağdaş teknolojiye uygun bir şekilde 
ıslahı, yüksek performanslı modern yükleme ve boşaltma araçlarının ve modern deniz araçla
rının temini, işletme sistemlerinin yenilenmesi ve insangücünün eğitimi sağlanmıştır. Bununla 
birlikte, hızla değişen sektör ihtiyaçlarına cevap verebilmek için, bu modernizasyon çalışmala
rı sürdürülmeye devam edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; "Denizcilik Bakanlığı"nm kurulmasıyla ilgili ola
rak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sayın Bakan, "Ben "Denizcilik Bakanlığı"nın kurulması
na karşı değilim" dedikten sonra, Değerli Devlet Bakanımız İbrahim Tez,, "Denizcilik Bakan
lığı kurulacağına göre, elinizdeki denizcilikle ilgili işleri bana devredin" diyor. 

Sayın İbrahim Tez, Ulaştırma Bakanına böyle demiş; Sayın Bakanımız da, bu isteğe karşı, 
bakınız nasıl cevap veriyor: "Efendim, Denizcilik.Bakanlığının kurulmasından maksat, orkest
radaki enstrümanların yer değiştirmesi değil; deniz ticaret odaları var, deniz ticaret odalarını 
yönetiniz" diyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç böyle mantık olur mu?! Denizcilik Bakanlığı ku
racaksınız; "Siz, sadece deniz ticaret odalarını yönetiniz; limanlar.deniz ulaştırma sektörü, De
nizcilik Bakanlığı tarafından yönetilmeyecek" diyeceksiniz!.. Bakanın samimî olduğuna, as
lında, her konuda olduğu gibi, Koalisyon Protokolüne de sadık olduğuna inanmıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; elbette bir kişi, bir göreve geldiğinde, yetkilerini ver
mek istemiyor; ama geçmişte "Denizcilik Bakanlığı kurulmalıdır" diyeceksiniz, bunu her gün, 
o günkü hükümetin başına kakacaksınız; iktidara geldiğiniz zaman da, "Denizcilik Bakanlığı, 
sadece deniz ticaret odalarını yönetmekle görevli kalsın" diyeceksiniz!.. Bunun adı çifte stan
dart değil de, nedir? Ben bunu arz etmek istiyorum; yoksa, Denizcilik Bakanlığının kurulma
sını savunmuyoruz. 

Denizcilik Bakanlığının kurulmasının bu ülkeye çok fazla yarar getireceğine de inanmıyo
ruz. Aslında, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri bir bütündür. Aslında, ulaştırmanın tek el
den yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz; ama o gün ve bugünkü söylenenleri ve çelişkileri bura
da açıklamak zorundayız. Çünkü, DYP'nin vaatleri arasında da var, Denizcilik Bakanlığının 
kurulması. Sayın Bakanın kendisi burada yok; ama ben burada, yine huzurlarınızda sormak 
istiyorum; Herhalde Ulaştırma Bakanına böyle bir bütçe gününde ulaşmamız çok zor; ama 
soruyorum ve cevap da bekliyorum: Gerçekten, Denizcilik Bakanlığının kurulmasını istiyorlar 
mı? İstiyorlarsa, böyle bir bakanlığın, sadece söyledikleri gibi, deniz ticaret odalarını yönet
mesi yeterli olacak mıdır? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu olumsuzluklara rağmen, Sayın Bakanın, 
nihayet kavrayabildiği ve takdir edebildiği bir husus var; o da, Türk Hava Yollarının bulundu
ğu durumdur. 

Bakınız, 1993 malî yılı bütçesi Komisyonda görüşülürken Sayın Bakan Türk Hava Yolları 
hakkında; "Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Hava Yollarının başarısını geçmişin deva
mı olarak küçültmeye arkadaşlarımızın gönlünün razı olmaması gerekir. Türk Hava Yolları, ifti
harla söylüyorum ki, dünyanın bugün oniki havayotundan birisidir. Dünyada altmışa yakın hava
yolu var; millî havayolu yar, ilk onikisi içerisindedir. Avrupada, Lufthansa'mn önündedir. Çünkü, 
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Türk Hava Yollarının servis dakikliği, her şeyiyle diğerlerinden üstündür. Şu anda Avrupadan 
aldığımız sesler, Türk Hava Yollarının Swiss Air'le yarıştığı yolundadır" diyor. 

Tabiî, bundan bizler son derece memnun oluyoruz. Çünkü, nihayet gerçeği anlamaya baş
lamış Bakanımız. Bir iki sene evveline kadar Türk Hava Yollarının ihmal edildiği yolundaki 
muhalefetleri varken, nihayet şimdi, gerçeği, yaşayarak öğrenmiş bulunuyorlar. Bu da, tarafı
mızca mumnuniyetle karşılanmıştır. 

Diliyoruz ve konuşmamızın başından beri anlatmaya çalışıyoruz ki, Sayın Bakanın kendi
si ve kendisine bağlı 28 kuruluşun yöneticileri, ulaştırma ve haberleşme sektörünü kavramak 
için bir yıl daha kaybetmesin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu bakanlık, bir unvan daha taşımaktadır; o da, "ba
kanlıkların en partizan bakanlığı" unvandır! Bir yıldan fazladır kadrolaşmayla ilgili kıyımla
rına devam etmekte, hangi kuruluşta ANAP zamanında işe alınmış kişiler varsa, onları ara
makta ve yetişmiş insan kıyımına partizanca devam etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ulaştırma ve haberleşmeyle ilgili her şeyi burada an
latmaya gerek yoktur, imkân ve zaman da yoktur; ama bakınız/bir yılı aşkın bir süredir; ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerinde eskisinden daha başarılı hangi hizmetleri başlatmış, geliş
tirmiş ve neticelendirmiş bu Bakanlık? 

NEVFEL ŞAHtN (Çanakkale) — Telefon hizmetlerini. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — En başarılı olduğunu söylediğiniz telefon hizmeti brle 

ANAP döneminde yapılmış, bitmiş ve dağıtma aşamasına gelmiş hizmettir. 
Oradan laf atmak kolay; ama bakınız, aynı Bakanımız yine neyi itiraf ediyorlar: "Mobil 

telefon, çağrı cihazı ve haberleşme sistemlerinin en son teknolojisi 1984 yılında gelmiştir ve 
1985 yılında Türkiye'ye getirilmiştir" diyorlar; ama bir taraftan da "Yapılanların altyapıları 
Adalet Partisi döneminden kalmıştır" diye iddiada bulunuyorlar. (DYP sıralarından "O da 
doğru" sesleri) 

O teknolojinin getirdiği telefonla elbette birtakım hizmetler yaparsınız; ama, 1984 tekno
lojisiyle kurulan bu sistemin de hiçbir zaman sahibi olamazsınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Altyapısı?.. 
SABRt ÖZTÜRK (Devamla) — Altyapısını da ANAP İktidarı kurmuştur. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, toparlamanızı rica ediyorum. 
RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Sahibi kim onun? 
BAŞKAN — Efendim lütfen, hepsinin sahibi millettir. 
SABRt ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlı

ğının 1993 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısını incelediğimizde, biraz evvel bir sözcü arkadaşımı
zın da buradan açıkladıkları gibi, 1 trilyon 641 milyar 816 milyon Türk Lirası olduğu görül
mektedir. Bunun 221 milyar 624 milyon Türk Lirasının cari giderlere, 1 trilyon 30 milyar Türk 
Lirasının yatırım giderlerine, 390 milyar 191 milyon Türk Lirasının da transfer giderlerine ay
rıldığı görülmektedir. 

Yatırım giderlerine baktığınızda, 1 trilyon 20 milyar Türk Lirasının demiryolları, limanlar 
ye hava meydanları inşaatlarına, 8 milyar Türk Lirasının da deniz ulaştırmasına ayrıldığını 
görürüz. 
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8 milyar liraya bugün Çankaya'da bir ev alamazsınız. 2 milyar lirası da sivil havacılık sek
törüne teklif edilmektedir. Böyle bir bütçe teklifi, 1991 yılı teklifine; yani bizim bıraktığımız 
dönemin teklifine göre yüzde 40, yüzde 50 civarında bir küçülme demektir. Bu bütçeyle, bıra
kınız yatırım yapmayı, mevcut durumu bile koruyamazsınız. 

Bugün Devlet Demiryollarının 4 trilyona ulaşan yıllık zararı var, deniz ticaret filosunun 
200 milyar zararı var. 

O kuruluşların, elbette kendi bünyeleri içerisinde ayrı bütçeleri var ve onunla yatırım ya
pıyorlar; ama bu yatırımı da siz, ancak devletin hazinesinden karşılamak zorunda kalıyorsunuz. 

Kamu iktisadî deVlet teşekkülleri, devletin sırtında, ülkenin sırtında bir kambur olarak 
yatmaktadır. Bunların özelleştirilmeleri konusunda bu Koalisyon Hükümeti, neyi ve hangi fikri 
önermiştir? 

Bizim dönemimizde özelleştirmeyle ilgili fikirleri savunanlar, burada vatan hainliğiyle suç
landı; ama bunu gerçekleştirmek için bir şeye ihtiyacımız vardı, o da kamuoyu desteğiydi. 

Bugün Türkiye'de bu kamuoyu desteği de sizin arkanızdayken, niye özelleştirme yapmı
yorsunuz? 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Yapacağız, merak etmeyin. Biraz sabredin. 
BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen toparlayınız. 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakanımızın 

marifetleri (!) çok fazla, burada detayına girmek istemiyorum; ama bir hususu arz etmek isti
yorum: Kendi seçim bölgesi Sinop'ta işyerleri kapanırken, o bölgede yaşayan insanlar işsiz du
ruma düşürülürken, Sinop'a Türk Hava Yolları uçak seferinin konulmasının manasını anlaya
mıyorum. 

KADİR BOZKURT (Sinop) Hayır, işyerlerini açtık, SÖKSA'yı açtık. 
SABRÎ ÖZTÜRK (Devamla).— insanlar, işsiz oldukları için oradan büyük şehirlere taşı

nıyorlar. 
Siz, onların kapanan işyerlerini açma yolunu seçeceğinize, o insanları orada tutabilme yol

larını arayacağınıza, orada bir helikopteri bile dolduramayacak yolcu sayısı bulamayacağınızı 
bildiğiniz halde, bunu bir hizmet olarak mı yapıyorsunuz?! Bunu merak ediyorum ve Sayın 
Bakandan da soruyorum. 

KADİR BOZKURT (Sinop) — Siz yolcu sayısına dikkat ettiniz mi? 
SABRİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bu Bakanlığın bir unvanı daha var; bir yıldan fazladır 

basında çıkan haberlere bakınız; ağır yüklü diye bunları buraya taşıyamadım, hepsi de olum
suz eleştirilerle dolu haberler bunlar. Bu konuda da, "en fazla yolsuzluk iddiası olan Bakanlık" 
unvanını taşıyor, Ulaştırma Bakanlığımız. 

Bakanın keyfî tutumları nedeniyle, yine, "Bakanlığında çalışan personelin en çok şikâye
tini alan Bakanlık" unvanını taşıyor bu Bakanlığımız. 

"Bakanlar Kurulu üyeleriyle en çok çatışan Bakan" unvanını taşıyor bu Bakanımız. 
Bakanlığına bağlı kuruluşların en çok zarar eden ve statükocu tutumları nedeniyle de, "özel

leştirmeyi düşünmeyen Bakanlık" unvanını taşıyor bu Bakanlığımız. 
PTT'nin özelleştirilmesi konusunda bir bakanımız farklı konuşuyor, bu Bakanımız ise çok 

farklı konuşuyor; yani statükoyu savunuyor. " 
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Ben sözlerimi bitirirken, beni dinleme nezaketi gösterdiğiniz için, Sayın Başkana ve Yüce ' 
Meclisin siz değerli üyelerine saygılarımı sunuyor; yine de her şeye rağmen, bütçenin memleke
timize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Giresun Milletvekili Sayın Yavuz Köymen; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz et
meye devam ediyoruz. Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Anavatan Partisi hükümetleri döneminde büyük başarılar sağlanan sektörlerden birisi de, 
ulaştırma sektörüdür. 

İktidarımızın övgüsü olan yatırımlar, bilhassa ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde yo
ğunlaşmıştır. Altıncı Plan döneminde hedeflenmiş olan yatırımların yüzde 60'ı, 1990 ve 1991 
yıllarında gerçekleştirilmiştir; 1988 yılı birim fiyatlarıyla, tam 20 trilyon civarında para har
canmıştır. 

Değerli milletvekilleri, 1993 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi, 1,6 trilyon civarındadır; an
cak, Bakanlığa bağlı kuruluşların bütçeleriyle birlikte göz önüne alındıgında.karşımıza dev bir 
bakanlık bütçesi çıkmaktadır. Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan 1993 yılı eko
nomik hedefler belgesinde, toplam yatırımların sektörel dağılımı değerlendirilirken, 1990'da 
ulaştırma sektörünün yüzde 22'lik bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Bu rakam 1991 yılında 
yüzde 24, 1992 yılında yüzde 22 olmuş; 1993 yılı hedefinde ise yüzde 22,9 olarak görülmektedir. 

Bu rakamlar da, değerli milletvekilleri, 1993 yılında büyük yatırım ve atılımların olmadı
ğını ortaya koymaktadır. Netice itibariyle, bu Hükümetin bir yıllık icraatının fevkalade başarı
sız olduğu, ortaya koyduğumuz rakamlardan anlaşılmaktadır. 

1992 yılı büyüme hedefi 5,5; enflasyon oranı ise yüzde 42; toplam yatırımların kamuda 
72 trilyon, özel sektörde ise 91 trilyon civarında olduğu planlanmış; konsolide bütçe açığı da 
32 trilyon civarında öngörülmüştü. ABD Dolarının, Türk Lirası paritesi de 1992 yılı için 6 332 
lira idi. 

Değerli arkadaşların^, bu hedeflerin gerçekleştiğini söylememiz mümkün değil. 
Öte yandan, KIT probleminin çözülmesi için, önce özerkleştirme, sonra da özelleştirmeyi 

öngören, Türkiye Özerkleştirme, Yeniden Yapılandırma ve özelleştirme Kurumu (TÖYÖK) adı 
altında bir özerk kuruluşun ve KİT Müsteşarlığı kurulacağı öngörülmüştü. Bu Müsteşarlık ku
rularak, kamu kesiminde kalan bütün KİT'lerin iç ve dış yönetimlerinin ve finansman kararla
rının bu Müsteşarlık tarafından yürütüleceği belirtilmişti. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi sizlere soruyorum : Bu saymış olduğum önerile
rin hiçbiri gerçekleşmiş midir? Daha açıkçası, bu Hükümetin hazırladığı ekonomik dengele
meye, üretim ve atılım programındaki hedeflerin hiçbirine varılmış mıdır? 

Değerli milletvekilleri, bu konulara neden yaklaştığımı biliyor musunuz? Bu Hükümette 
her bakandan ayrı bir ses çıkıyor. Kimilerine göre ekonomiden sorumlu, kimilerine göre eko
nomiden hiçbir sorumluluğu olmayan Devlet Bakanı Sayın Tansu Çiller, şimdi PTT'yi satma
ya karar verdi. İngiltere'nin eski Başbakanıyla yaptığı paralı bir yemek organizasyonu sonu
cunda, kendisine, "PTT'yi satın" demişler. 
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Değerli milletvekilleri,'Sayın Çiller'in bu yaklaşımını Anavatan Partisi olarak olumlu kar
şılıyoruz. Çünkü, biz Anavatan Partisi olarak her çeşit platformda, KİT'lerin özelleştirilmesi
ni savunuyoruz. Ancak, Ulaştırma Bakanı Sayın Topçu'nun, PTT'nin özelleştirilmesi konu
sunda ne düşündüğünü açık olarak bilemiyoruz. Sayın Bakanımız bu görüşmelerde burada ol
saydı, daha iyi olacaktı. Herhalde önemli bir işi olsa gerek ki, bu önemli günde Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bulunamadılar. Zaten, arkadaşlarımız tarafından da Ulaştırma Bakanına 
"ulaşılmaz" lakabı takılmış; bu önemli günde de ulaşamadık! 

YÜKSEL YALOVA (Aydın) — Nereye gitmiş? 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Efendim, şahsıyla ilgili... 
ALİ ESER (Samsun) — Temsilcileri burada. Not alıyoruz... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Tabiî ki, temsilcileri burada; saygıyla kabul ediyoruz; 

bir şey söylediğimiz yok. 
Sayın Bakan PTT'nin özelleştirilmesiyle ilgili neler söyleyecek acaba? Bu konudaki dü

şüncelerini öğrenmeyi arzu ederdik; inşallah gelirler. 
Sayın Bakan PTT'nin özelleştirme konusuna şayet "evet" diyorsa.., 
BAŞKAN — Efendim, tecelli eylediler. (DYP sıralarından alkışlar) Sayın Bakan, hoş 

geldiniz. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Çok merakla bekliyorduk sizi efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Özür dilerim. 
BAŞKAN — Devam buyurun. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Ulaştırma Bakanı, PTT'nin 

özelleştirilmesine, ekonomiden sorumlu olan bakanın ifadesiyle şayet katılacak olursa; kendi
sine bağlı kuruluşlarda, özellikle de PTT'de yapmış olduğu partizanca hareketleri nasıl açıkla- \ 
yacak?.. PTT'ye alınan binlerce insanın mağduriyetini ileride nasıl karşılayacak?..özelleştir
meye "hayır" diyorsa, aynı Hükümetin üyesi olan Sayın Çiller'e nasıl bir cevap verecek?.. Bun
ların cevaplarını Sayın Bakandan bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uzun zamandır terane haline gelen bir Denizcilik Ba
kanlığı kurulması meselesi vardı. Değerli arkadaşım Sayın öztürk, bu konuda geniş açıklama
lar yaptı; yalnız, müsaade ederseniz, benim çok kısaca bu Denizcilik Bakanlığıyla ilgili olarak 
bazı sorularım var, bunları Sayın Bakana sormak istiyorum. 

Hükümet Protokolünde, Denizcilik Bakanlığı kurulacağına dair bir bölüm vardı; Koalis
yon Protokolünün 41 ve 42 nci maddeleri gereği, Denizcilik Bakanlığının kurulacağından söz 
edilmekteydi. 

Bu sözü edilen bakanlığın kurulacağı sözü, Koalisyon Protokolüne, düşünülmeden mi kon
muştu? Sonradan Sayın Bakan fikir mi değiştirdi? Bu sözü edilen bakanlığın kurulmasına, 
başta Sayın Ulaştırma Bakanının karşı çıktığı söylentileri var; bu, doğru mudur? Sayın Bakan, 
inşallah biraz sonra bu sorularıma cevap verecektir. 

Değerli arkadaşlarım, yine defalarca konuşulan Ankara-tştanbul hızlı tren projesi ne ol
du? Bu projeye ilişkin olarak, bu konuda eylül ve ekim aylarında; ayrıca, bir kere de kasım 
ayında üç ayrı ilan çıktı. * 
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Bu ilanlar birbirleriyle çelişkilidir. Birinci ilanda, hızlı tren sisteminin ihale edildiği çağrı
şımı yapan, sonra bu ihaleyi ikiye ayıran, müşavirlik, kontrollük hizmetleri ayrı, yapım hiz
metleri de ayrı ele alınan ilanların nedenleri nelerdir? Bunları öğrenmek bizim hakkımızdır 
kanaatindeyim. Vatandaşımıza büyük bir hizmet getirecek bu projenin bir an önce hayata ge
çirilmesini ümit ve temenni ediyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı birçok KİT kuruluşu var. Daha önce vatandaşlarımızdan özel
leştirme vaadiyle oy istendi ve İktidar oldular. Sayın Bakan, şimdi elimde, 7 Aralık 1992 tarihi
ne kadar yapılmış plan özelleştirmeleri gösteren bir tablo var. Bu tabloyu defalarca inceledim, 
Ulaştırma Bakanlığıyla ilgili olarak özelleştirme yapılmış hiçbir kuruluşu göremiyorum. Eğer 
bizim bilgimiz dışında yapılan özelleştirmeler varsa, biraz sonra bunları inşallah açıklayacak-
sınızdır. 

Tabiî, Sayın Bakanımızın başarılı olduğu sahaların da bulunduğunu kabul etmek mecbu
riyetindeyiz. Bakan, son bir yılda, özellikle belediye seçimleri öncesinde, ihtiyaç ve üretimle 
alakası olmayan bir personel patlaması yapmıştır. Vaat ettiği gibi, KİT'lerin yönetimi devletin 
politika etki sahasının dışına çıkarılacağına, KİT'lerin yönetim kurulları, politize olmuş kişi
ler, eski milletvekilleri, seçimde başarılı olamamış adaylarla doldurulmuştur. 

Bununla yetinilmeyip, yönetici kadrolarında da büyük bir kiyim yapılmıştır, iktidarın yan
daşlarına yönetim kadrolarında yer açabilmek için, binlerce bürokrat yerlerinden edilmiş, hak
sızlığa, eza ve cefaya maruz bırakılmışlardır. 

Ehliyetsiz kişilerin ellerine teslim edilen KİT'lerin bugünkü malî krizi, katlanarak büyü
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, çakışan çıkar ilişkilerinin, bu İktidarı hiç rahatsız etmediği, ahlak 
normlarını zorlamadığı apaçıktır. 

Türk Hava Yollarının Yönetim Kurulu Başkanlığına, seçim kazanamamış bir DYP-GlK 
üyesi atanması; bu zatın, kendi elleriyle, dış gezilerde Sayın Başbakana İstakoz ve şampanya 
servisi yapması; Türk Hava Yolları üst yönetiminin, belediye seçimlerini izleyebilmek için Nice-
îstanbul arasında 15 yolcu ile özel sefer yaptırması yadırganmamaktadır. Bu yapılanlar, Doğru 
Yol Partisinin bürokrasi ve kamu hizmeti anlayışına da ters düşmemektedir! 

Sayın Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları işletmesinin Genel Müdürlüğüne, me
muriyet hizmet süresi tutmadığı için, vekâleten yeğenini atarken şu izahatta bulunmuştur: "Siz 
biliyor musunuz, Devlet Hava Meydanları işletmesi ne demektir? Trilyonlarca liranın olduğu 
bir yer demektir. Tabiî ki, buraya güvendiğim bir kişiyi atayacaktım." 

ibretle izliyoruz ki, aile ve devlet kavramlarını Sayın Bakan tamamen burada-birbirine 
karıştırmıştır. 

Bu yeğen, istanbul'da kurumun iş yaptığı bir müteahhit hesabına, istanbul'un en lüks 
otelinde ağırlandığı ortaya çıkınca, Sayın Bakan tarafından hararetle savunulmuş; ancak, baş
ka bir itham ve iddia sonucu, geçtiğimiz günlerde görevinden alınmıştır. 

Sayın Bakan, KİT'lerde politik ve keyfî müdahalede bulunmayacağınızı ifade etmiştiniz. 
Bugün Bakanlığınıza bağlı KİT'lerde gerekli fiyat ayarlamalarını yapmamaları için baskı yap
tığınız, engellediğiniz iddia edilmektedir; doğru mudur? Yakında KtT kuruluşlarınızda zamlar 
başlayacak mı? PTT ne zamana kadar zam yapmayacak? 
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Sayın Bakanım, bu gibi baskılar, KİT yöneticilerini yıldırmakta, bezdirmekte, onları sağ
lıklı karar alamaz duruma sokmaktadır ve sonunda devlethizmetinden kaçırtmaktadır; kay
beden, ne yazık ki, millet ve memleket olmaktadır. 

Tabiî ki, bu tür sunî baskılar, sonucu değiştirmemektedir. Devasa boyutlara varan KİT 
açıklan, enflasyonu besleyen kamu açıklarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Dolayı
sıyla, İktidarınızın bir yıl önce vaat ettiği, KİT'lerin bütçeye ve Hazineye yük olmaktan kurta
rılacağı müjdesi de, boş laf olmaktan öteye geçememiştir. 

. Değerli milletvekilleri, Anavatan İktidarının, Avrupa'nın en gelişmiş Ülkelerindeki seviye
ye ulaştırdığı, birçok Avrupa ülkesini de geride bıraktığı PTT hizmetlerine baktığımızda, bu 
alanda 1992 yılını, kayıp bir yıl olarak ifade edebiliriz. Hizmetlerin , hâlâ ANAP zamanında 
kazanılan hız ile sürdürülmeye çalışıldığı, hiçbir yeni proje üretilip uygulamaya konulmadığı; 
ama, sadece.laf üretildiği görülmektedir. 

Santral yatırımıyla şebeke yatırımlarının paralel gitmesi sebebiyle, santrallarda boş kapa
sitenin önemli ölçüde arttığı, telefon dağıtımında, tekrar beklemelerin başladığı, telefon kara
borsasının yer yer hortladığı, 1992 yılı telefon hizmetlerinde, on yıl öncesinde yaşanan telefon 
işkencesinin tekrar başlayacağının işareti olmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Köymen, toparlamanızı rica ediyorum. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkan, hemen topaflamaya çalışıyorum. 
Telefon arızaları, geçmiş yıllar ile kıyaslanamayacak derecede artmış ve onarım süreleri, 

vatandaşı ümitsizliğe düşürmektedir. Yer yer başlayan "çevir" sesi sıkıntısı, numara tutmama-
sı ve yanlış numara düşmesi, on yıl öncesini hatırlatmaktadır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yani, bozulmuş mu? 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın Milletvekili, sen Ankara'dasın, Ankara'daki tele

fonlar iyi çalışıyor. 
Yatırım ve işletme hizmetlerinde modern zihniyet ve yöntemlerin terk edilmiş olması, ehil 

. kişilerin görevlerinden alınmış olması; görevden alınanların, idarî mahkeme kararlarına rağ
men, telcrar tekrar tayinlerinin çıkarılması sonucunda ortaya çıkan huzursuzluk, fedakâr PTT 
personelinin şevk ve heyecanını ortadan kaldırmış, bunun sonunda, pahalı yatırım ve işletme 
yapılır hale gelmiştir. 

PTT, yanlış yatırım ve işletme politikaları sonucunda, borç batağına sokulmuştur. Bu gü
zide kuruluş, hiçbir dönemde bu denli borçlu hale gelmemiştir. Böyle devam etmesi halinde, 
PTT'nin de zarar eden, hatta iflas eden KİT'ler arasına girmesi kaçınılmaz bir hale gelecektir. 

Anavatan İktidarının, birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmemizi sağlayan mobil telefon 
uygulaması ise, yaz-boz tahtasına çevrilmiştir. Çok acele olarak Avrupa'nın terk ettiği analog 

"eski teknoloji el telefonu ihalesine çıkılmış, bunun yanlışlığı doğrultusunda yapılan ikaz ve ça
balar sonuçsuz kalmış; buna karşılık, gazete sütunlarına akseden beyanatlarda da, bu hizme
tin bu yıl içerisinde başlatılacağı bildirilmiştir. Daha sonra ise, hangi sebeple olduğu anlaşıla
mayan bir kararla, bu ihale iptal edilip, bizim Anavatan Partisi İktidarı olarak gerçekleştirme
yi planladığımız GSM denilen dijital mobil telefon sistemi ihalesine çıkılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda büyük zaman kaybedilmiştir. Bugün mevcut telefon şe
bekesi, özellikle İstanbul'da çalışmamaktadır, sık sık kesilmekte ve karışmalar olmaktadır. 
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Yeni şebekenin devreye girmesinin gecikmesi sebebiyle, çalışan şebekenin de yakın gele
cekte çalışamayacak hale gelmesi kaçınılmazdır. 

Telekomünikasyon hizmetlerinde görülen bu gerileme, posta hizmetlerinde de çok daha 
büyük boyutlarda görülmektedir. APŞ (Acele Posta Servisi) hizmeti ANAP zamanındaki nor
mal mektupların hızının dahî çok gerisinde kalmıştır. Vatandaş mektup göndermek için, artık 
özel kargo kuruluşlarını kullanmaktadır. ANAP İktidarı zamanında yaptırılan modern posta 
işleme merkezlerine rağmen, posta hizmetlerinde çok büyük yavaşlama başlamıştır. 

Posta ve telekomünikasyon hizmetlerindeki bu aksama, tamamiyle, partizanca tayinlerle, 
işi ehil olmayanlara vermeden kaynaklanmaktadır. Son zamanlarda PTT'ye binlerce işçi alın
dığı, bu işçilerin ihtiyaç olmayan birimlerde çalıştırıldığı bildirilmektedir. Bu alınan kişiler, 
PTT'nin ekonomik çalışmasını engellemekte, iç bünyede huzursuzluk doğurmaktadır. 

1993 yılında, bu tür sorumsuz davranışların faturasını vatandaştan tahsile yol açacak PTT 
zamları, hepimizin gözleri önünde gündeme gelecektir. Bugün PTT'nin, özellikle telekomüni
kasyon hizmetlerinde ulaştığı seviye, hizmetlerin hiçbir zaman yapılmadan sürdürülebileceği 
noktada bulunmaktadır. Yeter ki, modern işletme yapılabilsin; yeter ki, tasarruflu hareket edilsin; 
yeter ki, iş, ehline verilebilsin. 

Sayın milletvekilleri, sabrınızı taşırmak istemiyorum, hemen bağlamaya çalışacağım. 
Sayın Bakanım, her ne kadar, özelleştirme kapsamına alındığından, Türk Havayolları si

ze bağlı gözükmemekte ise de, bildiğim kadarıyla, oradaki tasarruflar da, genelde sizin emir 
ve komutanızda yürüyor. Sayın Bakanım, sizin için bir lakap bulmuşlar, -biraz önce de ifade 
ettim, ne kadar doğru, onu da bilemiyorum- "Sayın ulaşılmaz Ulaştırma Bakanı" diyorlar, 
özellikle de sizin grubunuza mensup arkadaşlar diyorlar, "Sayın ulaşılmaz Ulaştırma Bakanı" 
diye ifade ediyorlar! özellikle sizin gruptaki arkadaşlardan duyduğum için bu cümleyi, hatır
latmak istedim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karadenizli Karadenizliyi kıskanıyor mu? 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Biz Sayın Bakanı severiz, Sayın Bakan bizim dostumuz

dur; ama, icraatları yönüyle tabiî ki, tenkit edeceğiz. Tenkit edersek, tabiî ki, daha iyi yapma
sını sağlamış olacağız. 

BAŞKAN — Bütçenin teknik bölümleri üzerinde sevginiz daim olsun. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşların büyük bir kıs

mı vekâleten yürütülüyor. Bakanlıkta bir müsteşar yardımcılığı boş, Kara Ulaştırma Genel Mü
dürlüğü vekâleten yürütülüyor, Deniz Ulaştırma Genel Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor, DLH 
vekâleten yürütülüyor, PTT Genel Müdürlüğü vekâleten yürütülüyor, Sivil Havacılık Genel Mü
dürlüğü de tecrübesiz bir kişi tarafınden vekâleten yürütülüyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin desteklediğiniz Cumhurbaşkanı, kararnameleri imza
lamıyor; ne yapsın, gidip tokat mı atsın?! 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — İmzalıyor, uygun gördüklerini imzalıyor. 
Sayın Bakanın, bürokratlarla dahi görüşmesinin çok zor olduğu ifade ediliyor. 
Sayın Bakanım, Türk Hava Yolları ile ilgili birkaç sorum var. 
Türk Hava Yollarının halkla ilişkiler ve reklam harcamaları 1991 yılının bütününde 27 milyar 

lira iken, 1993 yılında bu rakam 100 milyar liraya çıkmıştır. Kaldı ki, 1991 yılında bu harcama
ların büyük bir kısmı dış ülkelerde yapılmış, maalesef, bu 100 milyar lira, ağırlıkla içe 
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dönük bir harcamaya maruz kalmıştır. Şunu da ifade edeyim ki, bunun büyük bir kısmı yurt 
içinde yapılmıştır. Hepinizin de iyi bildiği gibi, Türk Hava Yollarını, Türk Milletine tanıtmak 
için gazetelere bol keseden reklamlar verilmiştir. 

Sayın Bakan, daha önce iki reklam ajansıyla çalışan Türk Hava Yollarında, ikisinin de 
sözleşmesi feshedilerek, tamamı tek bir firmaya, Cen Ajansa verilmiştir, bu doğru mudur? 

Hostes kıyafetleri, ihalesiz olarak Vakko'ya verilmiştir. Bir hostes kıyafeti tam 7 milyon 
liraya mal olmuştur. Tabiî şunu ifade edebilirsiniz, "Geçmiş dönemde de bunlar yapıldı" diye
bilirsiniz. Daha önceki dönemlerde bu ihaleler, tabiî ki, en ucuzuna verilmiyordu; ama, bu alım
lar, ihaleler şeklinde oluyordu. 

Türk Hava Yollarında yeni bir dizi idareci kadrolar oluşturulmuştur. -Maalesef, üzülerek . 
ifade edeyim ki, partili insanlara yer açmak için bu kadrolar oluşturulmuş ve bunlar atanmış
tır. Sayın Bakanım, biraz sonra söyleyeceğim, inşallah bunların etkisi olmamıştır, bu Türk Ha
va Yollarının zararlarına. ' 

BAŞKAN — Biraz sonra mı?.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın.Başkanım, gördüğünüz gibi notlarım 

bitmek üzere. 
. BAŞKAN — El hak, el insaf!.. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Çok özür dilerim, hemen bitiriyorum. 
BAŞKAN — Estağfurullah. Yalnız, konuşmasını bitiren hemen çıkıyor gidiyor, biz sabah 

10.00'dan beri buralıyız!.. 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın Başkanım, büyük bir bütçede 15 dakika konuş

mak zor oluyor, takdir edersiniz... 
BAŞKAN — 15Me zor olur da 28 dakika oldu... 
YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — Sayın Bakanım, Türk Hava Yolları Şirketinin Ticarî Ge

nel Müdür Yardımcılığına atadığınız, 9 defa iş değiştirmiş, 1 defa da eş değiştirmiş kişinin, 
New-York Müdürlüğüne atandıktan sonra neler yaptığını biliyor musunuz? 
s Koalisyon Hükümeti işbaşına gelinceye kadar, Türk Hava'Yollarının günlük parasal iş
lemleri tş Bankasıyla yapılırken, gelir gelmez, hemen bu bankayı değiştirdiniz, Yapı Krediye 
aldınız. Bunun sebebi nedir, öğrenmek istiyoruz. 

Bundan önceki idare zamanında 30 bankayla görüşülerek repo işlemleri yapılırken, bu
gün tek bir genel müdür muavini eliyle repo işlemleri yapılmaktadır, Sayın Bakanım. 

Eğer, "îşler iyi gidiyor" diyorsanız, önceki yılda yapılan hazırlıkların nemalarını alıyor
sunuz Sayın Bakanım. 

Turizm sektörünün de canlı geçtiği bir yılın neticesinde, Türk Hava Yollarının 1992 yılı 
tahmin edilen zararınm, siz biraz sonra çıkıp 250-300 milyar lira civarında olduğunu ifade ede
ceksiniz; ama, ben, gerçek bilançonun açıklanması halinde, Türk Hava Yollarının 1992 yılın
da, zararının 1 trilyon civarında olacağını iddia ediyorum Sayın Bakanım. 

Değerli milletvekilleri, bölgemle ilgili bir konuyu Sayın Bakanıma sormak istiyorum. Sa
yın Bakanım, Gümüşhane-Trabzon-Torul tren yoluyla ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Si
zin bir kitabınız var, o kitapta gözüme çarpmadı böyle bir projenin olduğu; inşallah ben yanı-
lıyorum. Bu projenin de gerçekleştirilmesini önemle sizden rica ediyorum. 
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Sayın Bakanım, Giresun basınında, "Giresun havaalanı ve Şebinkarahisar havaalanı ya
pıldı, yapılıyor" şeklinde her gün haberler çıkıyor; bu konuda bir dizi beyanatlar ve iddialar 
var. Bunu da kısmen araştırdım, ama rastlayamadım. Kaldı ki, Giresun'a gittiğim zannn da, 
böyle bir havaalanı yapılacak bir yeri de göremedim; ama, bu havaalanının yapılmasına vesile 
olursanız, Sayın Bakanım, bizi çok mutlu edersiniz. 

Sayın Başkanım, müsamahanızı taşırdığımın farkındayım, hemen bağlıyorum. 
Gerek bu Hükümetin, gerekse Ulaştırma Bakanlığının, 1993 yılında da, Türkiye'nin bek

lentisi olan projeleri gerçekleştireceği inancımın olmadığını ifade ediyorum. Sayın Başkanım, 
konuşmamı tamamlamaya çalışıyorum. • 

Bu işin bir sene sonrasının da var olduğunu iddia ediyorum, inşallah bir sene sonra Sayın 
Bakan buraya çıktıklarında -şayet ömürleri olursa- yapılmasının mümkün olmadığı şeklinde 
iddia ettiğimiz bu yatırımları gerçekleştirmiş olurlarsa, kendisine minnettar kalacağımızı ifade 
ediyorum; o zaman da görüşülür düşüncesiyle, görüşmekte olduğumuz Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, Yüce 
Kurulu saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köymen. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Sayın Mehmet Gözlükaya; buyurun 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Gözlükaya, tabiî, süre konusunda, sizden önceki değerli sözcüler gibi siz de,'emek 

mahsulü çalışmanızı, hazırlığınızı, sere serpe, doyasıya sunma hakkını kazandınız; o bakım
dan, rahat konuşmanızı rica ediyorum. 

Sayın Bakan 65 dakikada indi, dolayısıyla diğer arkadaşlarımız emsal aldı. O arkadaşları
mız, hasbel tesadüf üyesi olduğumuz partiden olunca, yanlış anlaşılmasın diye, diğer değerli 
arkadaşlarımıza aynı toleransı tanımak sorumluluğu hissettik. Ayrıca, sevgili Gözlükaya'ya da 
özel bir saygım var. O bakımdan, doyasıya konuşsun bakalım. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Çok teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. • ' 

Sözlerime başlarken, Yüce Meclisin değerli üyelerini, Sayın Başkanı ve Ulaştırma Bakan
lığının değerli bürokratlarını saygıyla selamlıyorum. Doğru Yol Partisi Grubunun, Ulaştırma 
Bakanlığı 1993 yılf bütçesi hakkındaki görüşlerinin bir bölümünü aktarmaya çalışacağım, ön
celikle, bu bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. 

Ulaştırmanın önemini uzun uzun anlatacak değilim, artık burada bulunan hazırunun bu
nu çok iyi takdir ettiğini biliyorum. Medenî dünyada ulaştırmanın önemini bilmeyen insanın
da kalmadığı görüşündeyim. 

Sözlerimin başında şunu da söylemekte fayda görüyorum: Sayın ANAP sözcüsü arkadaş
larımın muhalefete ne kadar hevesli olduklarını bugünlerde çok daha iyi görüyoruz. Sanki, 
8 yıllık tenkitlerden bıkmışlar; öyle bir hevesle, bugünkü bir yıllık Hükümetin olumlu icraatla
rını dahi olumsuz yapacak kadar ağır tenkitlerde bulunuyorlar. Temennim şu... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun). — 8 yılda yaptığımız hiçbir şeyin doğru olduğunu söyle-
mediniz. 

BAŞKAN — Sayın Gözlükaya, pek muhalefete hevesli değiller; teker teker geliyorlar. (DYP 
sıralarından alkışlar) Yani, muhalefete hevesli olsalar, böyle nakli mekân ederler mi? 
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MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) — Sayın Başkanım, ifadelerinden hep o çıkıyor. 
"Bu Hükümet, bir yıl içerisinde PTT hizmetlerinde hiçbir başarı gösteremedi" deniyor. 
Bunu söylemek için, Türkiye'de yaşamamak lazım, bu Mecliste anlatılanları dinlememek 

lazım. 
Sayın Köymen, geçenlerde KİT Komisyonunda, bu KİT'le ilgili önerge verildiğinde, sanı

yorum Sayın Bakanımızı veya sözcülerimizi dinlediler; bunlar orada da dile getirildi. 
Ayrıca, Türkiye'de çıkan yazıları, yapılan konuşmalarla, PTT hizmetlerinde bugünkü Hü

kümetin ne kadar başarılı olduğunu artık sağır sultan bile duydu. 
Benim görüşüm o ki, bunların, Sayın Köymen ve Sayın öztürk arkadaşımızın muhalefet 

hevesinden kaynaklanan tenkitleri olduğu kanaatindeyim. Bu Hükümet, özellikle PTT hizmet
lerinde başarılıdır. Şimdij birkaç rakamla bunları ifade etmeye çalışacağım. 

Ben ayrıca şunu da söylemek isterim: Bugüne kadar gelip geçmiş bütün cumhuriyet hükü
metleri, ulaştırmanın bu dalına büyük hizmetler vermeye gayret etmişlerdir; buna, ANAP'Iı-
lar da dahildir. Yani, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan bütün hükümet
ler başarılı hizmetler vermeye çalışmışlardır. Elbette bu, imkânlar ölçüsünde olmuştur. Şimdi 
kalkıp, bir yıllık Hükümete, "çok başarısız" deme yanlışlığına düşmemeliyiz. Türkiye'de ikti
darın ve muhalefetin şuna alışması lazım: Bu Mecliste hangi sırada olursak olalım, olumlu şey
lerin olumlu olduğunu söylemeye mecburuz, inşallah o günlere geliriz. 

PTT hizmetlerinde başarılı olup olmadığımız hakkında birkaç rakam vermek istiyorum. 
Bakınız, 1991 yılında 5 488 kilometre olan fiberoptik kablo uzunluğu, 1992 yılında 6 105 kilo
metre fazlasıyla, 11 593 kilometreye ulaşmıştır. 

1991 yılında 3 468 yerde 8 435 394 hat olan otomatik santral kapasitesi, 1992'de, 6 bin 
yerde olmak üzere, toplam 10 582 400'e çıkarılmıştır. Bu dönem içerisinde 8 bin hat, 1 194 
köy ve kasabada olmak üzere, kırsal alana tesis edilmiştir. 

1991 yılı sonunda her 100 kişiden 14 kişi telefon sahibi iken, bugün bu sayı 18'e çıkmıştır. 
Bu başarı değil mi? Bu Hükümet bir yıl içerisinde Türkiye'de 2 milyon telefon tahsis etti. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Havadan geldi onlar. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) — Havadan değil. . • . . 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — Biz hazırladık onların altyapısını. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Gözlükaya, zatı âlinizi sükûnetle, kemali hürmetle dinledi; 

lütfen... 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)—• Özür dilerim Sayın Başkan. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) — Sizin yaptıklarınızın altyapısı da Osmanlılara kadar 

dayanır, 1840'lara kadar dayanır. Biraz önce de söylediğim gibi, sizindi, bizimdi, tartışmasına 
gerek yok. 

Bakın bir yıl içerisinde bu Hükümet 1 154 yere santral götürdü. Allah'ın izniyle, 1993 yı
lında da 1 600-2 bine yakın da götürmeyi hedefliyoruz. Bu, başarı değil mi? 

Bu dönemde santral ve şebekelere sağlanan diğer malzemelerle beraber, 7 trilyon lira har
cama yapıldı. 

1991 yılı sonunda 42 048 olan ankesörlü telefon sayısı, bugün, 5 003 ilaveyle 47 bine çıkarıldı. 
1991 yılında 54 bin olan araç telefonu, 27 bin ilaveyle 81 bine ulaştı; bunun için 16 milyar 

lira para harcandı. 
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1991 yılı sonunda 39 bin olan çağrı sistemi kapasitesi, 51 bin artarak, bugün 92 bine ulaş
mıştır. Bugün Türkiye, 208 dünya ülkesiyle konuşur hale gelmiştir. 

1991 yılında 8 160 olan kablolu TV kapasitesi, 19 800 ilaveyle, bugün 28 bine ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılında radyo ve televizyon için 333 milyar lira 
harcama yapılmıştır; TRT programlarının kaliteli bir şekilde izlenme ve dinlenme imkânları 
sağlanmıştır. 

1991 yılında 2 283 olan televizyon verici-aktarıcı sayısı, 1 003 ilaveyle, 1992 yılında 3 286'ya 
çıkarılmıştır. 

TÜRKSAT projesi devam etmektedir. Bu proje için, 1992 yılında 350 milyar lira harcama 
yapılmıştır. . 

1991 yılında 123 milyar liralık bina yatırımı yapılmışken, 1992 yılında -aralık ayı itibariyle 
söylüyorum- 226 milyar liralık bina yatırımı yapılmıştır ve yapılmaya da devam edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu güzel hizmetler yeterli mi acaba? Elbette değildir. Nüfu
su 60 milyona yaklaşan, hızla büyüyen, teknolojisi, gelişmesi hızla ilerleyen bir ülkede, bugüne 
kadar yapılan hizmetler yeterli değildir. 

Sayin Köymen, "vatandaşlar telefon bekliyor" dedi; ülkemizde telefon bekleyen vardır; 
ama, Ankara'da telefon bekleyen olduğunu pek sanmıyorum. Bu konuda son on yılda Denizli 
gibi, Mersin gibi, ihmale uğramış birçok ilimiz var. Hâlâ Denizli'de 30 binin üzerinde kişi tele
fon almak için beklemektedir. 

Bu Hükümet, öncelikle, geçmişte çok ihmale uğrayan illerimize yatırıma ağırlık ve önce
lik verdi. Nitekim, bu Hükümetçe, 1992 yılında, Mersin ve Denizli'ye büyük yatırımlar yapıl
maktadır; inşallah 1993 yılında Denizli'de ve Mersin'de vatandaşlarımızın telefon beklemeleri 
ortadan kalkacaktır. . . , 

Santral bekleyen pek çok beldemiz vardır. Ulaştırma Bakanlığının Müsteşarından ve ona 
bağlı PTT Genel Müdürlüğünün, Genel Müdüründen, en küçük derecedeki memuruna kadar, 
bütün personeli, PTT hizmetlerini büyük bir heyecanla ve amatör bir ruhla Türkiye'ye yayma
ya çalışmaktadırlar. 

Bu bakımdan, başta Sayın Bakanımız olmak üzere, bu Genel Müdürlüğün bütün perso
nelini kutlamayı bir borç biliyorum. Temennim o ki, bu heyecanlarının devam etmesini, ne ka
dar ağır veya hafif tenkitler olursa olsun, bunlara aldırmamalarını ve hizmetlerine şevkle de
vam etmelerini istirham ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 1993 yılından itibaren, PTT olarak, 1 milyon 200 bin hatlık otoma
tik telefon hattını tesis edip, halen 11 552 köy ve kasabamızdaki otomatik telefonu, yaklaşık 
15 552 köyümüze, evlere kadar, götürmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Öyle sizin gibi, bir köye 
tek bir telefon çekip, ondan sonra televizyon ekiplerini çağırıp "Bakınız, telefonda çağ atladık" 
diyerek, uzun yıllar lüzumsuz reklam yapmadan bu işi yapıyoruz. Zaten şimdi o çekilen tele
fonların esameleri de okunmuyor; kimisi muhtarın evinde, kimisi bakkalda sadece tele asılı 
vaziyette bekliyor. 

1993 yılında kurulacak telefon santrallarına paralel olarak, şehir için dağıtım şebekesinde 
1 milyon 800 bin çift hal prensipal ve 2 milyon 800 bin lokal şebeke inşaatının tesisi yapılacak
tır. Neticede, 1993 yılı sonunda1100 kişiden 20 kişi telefon alabilir hale gelecektir. 

Araç telefon kapasitesi 92 bine, çağrı kapasitesi 158 bine çıkarılacaktır. 
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Ayrıca, telefon abonelerinin Avrupa ülkelerindeki araç telefonlarıyla konuşabilmesi ko
nusunda hakikaten sıkıntı vardır. Global mobil telefon sisteminin kurulma çalışmaları da baş
lamıştır; bunun da hızla devam etmesini istirham ediyoruz. 

1993 yılında acele posta hizmeti veren il sayısı 76'ya, ilçe sayısı 206'ya, ülke sayısı da 96'ya 
çıkarılacaktır. 

Bakanlığımıza bağlı PTT Genel Müdürlüğümüzün 1993 yılı içerisinde harcamayı öngör
düğü para miktarı 9,3 trilyon liradır. Tabiî sonradan yapılacak revize programlarla buna ilave
ler de mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımız, PTT Genel Müdürlüğü kanalıyla Türkî cumhuriyet
lere de büyük hizmetler vermektedir; bunlann teferruatına girecek değilim. Azerbaycan, Nah-
civan ve Türkmenistan'da mastır planlar bitmiştir, yatırımlar başlamıştır. Ayrıca, Tacikistan, 
Kazakistan ve Özbekistan'da da mastır plan çalışmaları devam etmektedir. Bildiğiniz gibi, Av
rasya Televizyonu devreye girmiştir. 

Hükümetimiz, bir yıl içerisinde, Türkî cumhuriyetlere 25 milyon dolarlık yatırımı gerçek- , 
leştirmiş bulunmaktadır. Şimdi, kalkıyorsunuz, "Bu Hükümet başarısızdır" diyorsunuz. 

El insaf demek lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, haberleşme hizmetleriyle ilgili eksiklikler yok mudur? Biz, tabiî körü 
körüne, Hükümeti, yaptığı icraat yanlış olduğu zaman takdir edecek değiliz; hem takdir etme 
ve hem de Grup olarak, eliştirme hakkına sahip olduğumuz kanaatindeyiz. Bu bakımdan, 
tespit edebildiğimiz eksiklikleri kısaca söylemeye çalışacağım. 

Sayın Refah partisi temsilcisi arkadaşımın da söylediği gibi, 900'Iü telefonlar hakikaten 
Türkiye'de sıkıntı yaratmaktadır; aileler perişandır. Devlet eliyle çöpçatanlık yapılmaz, yani 
devlet direkt çöpçatanlık yapıyor değil; ama, devletin imkânlarıyla sağlanan araçlar kullanıl
mak suretiyle çöpçatanlık yapılıyor; efendim evlenme hattıymış, evlenme numarasıymış, be
nimle bilmem ne yapar mısın, numarasıymış... 

Bunlar yanlıştır. Bunların PTT'ye sağladığı geliri bilmiyorum; ama Türkiye, millî ve ma
nevî değerlerinin korunmasında; ahlakın çöküntüye uğramaması bakımından milyarları feda 
edebilmelidir. Bu, 900'Iü telefonlara bir çekidüzen verilmelidir. 

Sayın Bakanımızın bu husustaki titizliğini biliyorum, birkaç hususta çok ciddî tedbirler 
aldılar; ama, bunu yeterli bulmuyoruz. Gayretini takdir ediyoruz; ama, arkasının da getirilme
sini bil hassa istirham ediyoruz. 

Altın Rehber'deki sıkıntılar devam etmektedir. Altın Rehber hem PTT'ye yüktür, hem de 
vatandaşlar tarafından çok iyi kullanıldığı kanaatinde değilim. Sanıyorum ona da, gerek dev
let açısından, gerek halk açısından bir çekidüzen verilecektir. 

Acele posta hizmeti veren belde sayısının artırılmasında fayda görüyoruz, özellikle bü
yük şehirlerde olmak üzere dağıtıcı eksikliğini hissediyoruz. Küçük beldelerimizde olduğu gi
bi, özellikle büyük şehirlerimizde dağıtıcı eksikliği vardır. Bu kısa zamanda giderilmelidir. 

Bir de, ülkede her yerde link sistemimiz yok; mesela Denizli'de televizyon çekim yapınca, 
bunun filmini Aydın'a kadar araçla götürmek zorundasınızdır. Haber bürosu açılmıştır; ama, 
bantı götürmek için araçla gidilir. O bakımdan, en kısa zamanda, Denizli gibi olan birçok bel
demize link kanallarının çekilmesinde fayda mülahaza ediyoruz. 
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Mobil araç telefonları, Türkiye'nin her yerinden yurt içi ve yurt dışı görüşmelere imkân 
sağlamalıdır. Özellikle turistik bölgelerde bir sıkıntı vardır. Bir turizm kafilesi bir yerden bir 
yere giderken, gideceği, hedeflediği veya gitmeyi tasarladığı yerlerde bu araç telefonlarından 
yararlanamamakta; rahat görüşme imkânı olmadığı için, birtakım sıkıntılar doğmaktadır. 

Turizmcilerin.ve turistlerin bu dertlerine çare bulunmalıdır. Ben özel olarak Bakanlığa bu 
hususta, bilhassa turistik yerlerle ilgili bilgiler vermeyi de planlıyorum. ' 

011, 031 ve 040 nolu telefonlardan halkımızın şikâyeti vardır. Uzun süre bekleniliyor, bu
na Genel Müdürlüğümüzün çare bulması lazımdır. Ayrıca, hastanelerde ve bakanlıkların sant
rallerinde de büyük sıkıntılar var, ulaşmanız mümkün değil. Zaten her genel müdüre her za
man ulaşamıyorsunuz, üç saat bekliyorsunuz, ulaşmak mümkün olmuyor, meşgul çıkıyor; sant-
raldan girmeye çalıştığınız zaman da, uzun süre bekliyorsunuz. Eğer santrallerinden kaynakla
nan arızalar varsa, bunun giderilmesinin tabiî ki, sorumluluğu, PTT Genel Müdürlüğüne ait
tir; buna da el atılmasında fayda görüyoruz. 

Manuel telefon sayısında azalma var; PTT'yi bu yönde kutluyoruz; ancak, dijital geçiş 
hızlandırılmalıdır. Bugün bu, çağımızın telefonudur; hızlandırılmalıdır. 

Kangren olmuş bir konuya daha işaret etmek istiyorum ; PTT'de 10-15 yıllık geçici işçiler 
vardır. Bu geçici işçilerin akıbeti pek belli değil. Gerçi devamlı çalışıyorlar ama, kadroya geçme 
temayülleri, arzuları vardır. Eğer bu dönemde bunlar da sağlanırsa, memnun olacağız. Bu in
sanları da tedirginlikten kurtarmış olacağız. 

Her ne kadar PTT'yle pek ilgisi olmadığı iddia edilmekteyse de, ortada kalmış bulunan 
ve haklarını mahkeme yoluyla almaya gayret eden 1 800 TRT'ci - PTT'ci işçiler var. Şimdi, 
kadroları TRT'de, PTT'de çalışmışlar; ortadadırlar; haklarını mahkeme yoluyla almaya gayret 
ediyorlar. Ben derim ki, Hükümetimiz bu kangrene de el atsın. Sayın Bakanımızın bu yöndeki 
hassasiyetini biliyorum, çalışmasını biliyorum; ama, ne olursa olsun, hata ister TRT'de, ister 
başka kurumda olsun, buna çare bulunmalıdır; bu arkadaşlarımız hukukî yollardan hak ara
ma mecburiyetinde bırakılmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Telsiz Genel Müdürlüğü üzerinde uzun uzun dura
cak değilim. Bu kurumumuz, benden önce konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi, ba
şarılıdır; gerek özel, gerek kamu kuruluşlarına, deniz ve havayollarında çalışan personele ehli
yet, ruhsat vermektedir; kurslar vermektedir; çok başarılı hizmetleri vardır; bütçesi dardır, bütçesi 
azdır. Bü Kurumun 1992'de, 7 milyarlık bütçesine 740 milyon lira ilave edilebilmiştir; 1993 bütçesi 
de bugünün rakamlarıyla 10 milyar liradır, ki bize göre azdır; inşallah, ileride yapılacak prog
ramlarla bu artırılacaktır. 

Ben sözlerimi tamamlarken, Ulaştırma Bakanlığının, PTT kanadında, PTT'nin dalına gi
ren hususlarda -tabiî ki, diğer dallarda da başarılı hizmetleri vardır; ama özellikle PTT'de- ba
şarılı olduğunu, Doğru Yol Grubu olarak kabul ediyor, ilan ediyor, bundan sonra, önümüzde
ki yılda daha da başarılı olmalarını diliyorum. 

Bu bütçenin de, yüce milletimize ve Bakanlığımızın tüm elemanlarına ve kuruma hayırlı 
olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gözlükaya. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser; buyurun efendim. (DYP 

sıralarından alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığımızın 1993 yılı devlet konsolide bütçesinin, benden önce ko
nuşan değerli arkadaşım Gözlükaya'nın konuşmalarının dışında kalan bölümleri hakkında gru
bumuzun görüşlerini ve temennilerini ifade etmek üzere söz aldım; hepinizi, Genel Kurulda 
bulunan değerli yöneticilerle beraber, sevgi ve saygılarla selamlıyorum, akşamın bu geç saatinde... 

Çok değerli Başkanım ve değerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Bakanımız, muhakkak 
ki, özellikle muhalefet sözcülerinin tenkitlerine gereği gibi cevap verecektir. Ancak, ben, çok 
kısa da olsa, bizden önceki siyasî iktidarın sözcüsü iki arkadaşımın konuşmalarındaki biraz 
haksız gördüğüm noktalara cevap vermek istiyorum. Bunların içinde de, biraz yoğunluk kaza
nan Türk Hava Yollarının bugünkü durumuyla ilgili özet bilgi vererek sözlerime başlamak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, değerli komisyon üyesi arkadaşım Sayın öztürk muhalefet yapmak 
istedi. 

Muhakkak ki, hakkıdır; ama ben kendisinden bir İstanbul milletvekili olarak, bugün İs
tanbul'un illallah dedirten, orada yaşayanlara kabir azabı çektiren ulaşım mevzuunda, hazır 
ve yıllarca üzerinde durduğumuz ve sekiz dokuz yıllık iktidarlarında hiçbir yerine dokunmadı
ğınız şu güzelim deniz ulaşımı mevzuunda acaba neler yapılmasını isterdiniz, bunu söylemeni
zi beklerdim. Bunu göremediğim için üzgünüm. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Zaman yetmedi. 
ALİ ESER (Devamla) — Hayır, zaman çok müsaitti, Sayın Başkanın toleransı gayet iyiydi. 
İkincisi : Anavatan İktidarını savunurken, "Bir plan yaptık, planı tatbik ettik" dedi. 
Gerçekten, 1983-1993 on yıllık mastır planı yapılmış olarak önünüze gelmişti. 200'den fazla 

uzman, 20'den fazla kuruluş, bakanlık, şoföründen, konfederasyonuna kadar herkes, bu plan 
için tam onaltı ay çalıştı; ama sonunda, plan, sanki tersinden okunacakmış gibi tepetakla oldu. 

Değerli kardeşim, Ankara - İstanbul hızlı treniyle ilgili olarak, sanırım Sayın Bakan de
taylı bilgi verecektir. Bunun, henüz ne standardı bellidir, ne teklifler gelmiştir, ne de teklifler 
açılmıştır. Onun için, üzerinde spekülasyon yapmayacağım. Yani 1 milyarla 8 milyar arasında 
aynı standartta, aynı bazda, aynı kapsamda bir projenin düşünülmesi mümkün değil; zaten 
bunu hiç kimse bu şekilde anlamaz. 

Gelelim "biraz yaptık" dediğiniz işlere. 
"Pendik Tersanesinde 170 bin dead weight tonluk gemi yapacak kuru havuzu yaptık" 

dediniz. 
Eğer bu kuru havuzu, orada üç beş gemiyi tamir etmek için yaptıysanız, buna bir diyece

ğimiz yok. Yaş havuzları ne yaptınız? 1991 yılında, seçim öncesi, alelacele söküp, sağda solda 
\ bıraktığınız, büyük tehlikelere maruz bıraktığınız ve denizcilik camiasının milyonlarca doları

nı yurt dışındaki tamircilere verdiğiniz yaş havuzları ne yaptınız? 
Sayın Köymen, burada yok, ama kendisi, Thatcher ve Sayın Çiller'in yemeğini mevzuba

his ettiler, paralı yemek olduğunu dile getirdiler. 
Bugün, gerek Amerika'da, gerek Batıda, gerek Japonya'da, kendimize örnek almaya ça

lıştığımız diğer ülkelerde, çok iyi bilirsiniz ki, yıllar yılı devlet hizmetinde bulunmuş ve uzman
lıkları belirmiş, tespit edilmiş pek çok şahsiyet, bu tip organizasyonları yapmaktadır. 
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Amerika'nın eski başkanları, dışişleri bakanları ve benzeri kişiler böyle organizasyon yapmak
talar. Ne mutlu ki, bu aşamaya gelmiş bir Türkiye, bu aşamaya gelmiş bir bakan var. Bunu 
takdir etmeniz lazımdı. 

Değerli milletvekilleri, müsaade ederseniz, süremin kalan kısmında, sizi sıkmadan, yazılı 
notlarımı gözden geçirmeye çalışacağım. Çünkü, şuna inanıyorum ki, Büyük Atatürk'ün," Be
nim en büyük eserim" dediği Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemiz insanlarına, güvenli, mü
reffeh ve gururlu bir yaşam şeklini nasıl sağlayabiliriz endişe ve gayretine yol gösteren çalışma
ların yapıldığı, yapılması gerektiği; yani, kısaca özetlersek, siyasî faaliyetlerin yapıldığı ve siya
sî kararların alındığı, ulvi ve en yüksek müessesemizdir. Bütçelerde -diğer demokratik rejim
lerle idare edilen ülkelerde olduğu gibi- hükümetlerin en etkili araçlarıdır. Bu yönüyle bütçe
lerde, genel anlamda, üretilen hükümet politikaları ve bu politikalar üretilirken nelere dikkat 
edilmesi lazım geldiği de konuşulmalıdır. Ancak, her ülkenin imkânları ve ihtiyaçları namüte
nahi değildir; imkânlar azdır, ihtiyaçlar çoktur. O bakımdan, bu iki olguyu en uygun şekilde, 
birbirine uygun şekilde halletmek lazımdır, tşte burada, biraz evvel değindiğim plan anlayışı 
ortaya çıkmaktadır, öyle ki, planlar, akıllı olacak, adil olacak ve adil karar verecek; bu beceri
yi gösterecek kadrolar bu planları yürütecektir. Bu planlar, gerek ahlakî, gerek fizikî değerle
rin serbestçe tartışılabildiği bir ortamda hazırlanacaktır. Bu planlar kamuoyuna açılacak, şef
faf olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yukarıda sıralamaya çalıştığım bu düşüncelerin ve mülahazaların 
hepsine de olumlu cevap vermekten huzurluyum. Zira, bu söylediklerimi hakkıyla başarabile
cek bir Başbakanım var, Bakanlar Kurulumuz var ve onların arkasında, onları her zaman des
tekleyen bir grubumuz var, gruplarımız var ve her şeyin üstünde iyi niyet var, objektif yargı 
mekanizmalarını çalıştırma azmi var. Derseniz ki, hiç mi hata yok? Gayet tabiî -burada çok 
bilinen bir sözü de tekrarlayalım- beşer, bir gün şaşar; ama, bunlar, ülke menfaatlerini çok 
büyük zarara uğratmayacak şekilde hüsnüniyetle yapılmış işlerden meydana gelirse, tolerans 
dahilinde olursa, bunları da toplumumuz affeder ve affetmektedir. 

Değerli milletvekilleri, geçen yıl hariç, dört, beş yıldır Ulaştırma Bakanlığı bütçesi hak
kında Grubum adına sözcü olarak konuşma yaptım. Sözcülüğümün getirdiği, yoğunlaştırdığı 
bazı konuları bu kürsüden defaatle dile getirdiğim için, bunları yeniden değerlendirmeye tabi 
tutmak istiyorum; yani, demin söylediğim hususları yerine getirecek bir hükümetimizin, bir 
bakanımızın, kadrolarımızın olduğunu tekrarlamak istiyorum. Niçin?.. Çünkü, Sayın Bakan. 
geçen yılki konuşmalarında bazı noktalara değinmiş ve bazı vaatlerde bulunmuştu. Şimdi on
lara bakıyoruz; bunlar nelerder? Hep sözü edilen bir mastır plan var. Demin de konuştuk; bu
gün mastır plan detaylı bir şekilde -2002 yılını kapsar şekilde- hazırlanmıştır ve burada dikkat 
edildiğine de emin olduğum bu mastır plan, Hükümet programımızın 37 nci sayfasında da ifa
de edildiği gibi, "optimum Ölçülerde bir altyapı gerçekleştirilmeli, sıralama ve yatırım tercihle
ri ona göre olmalı" bazına dayanmıştır, zira, özellikle ulaştırma faaliyetleri hizmet ağırlıklıdır 
ve bildiğiniz gibi hizmetler stoklanamaz. Yani, mal üreten sektörlerin ürettikleri mallar stokla-
nabildiği halde, hizmet üreten sektörlerin ürettikleri hizmetler stoklanamaz. Dolayısıyla, ihti
yacınız kadarını yapacaksınız ve kullanacaksınız, tşte bu, akıllı bir çalışmayı gerektirir; yanlış
lara tahammülü yoktur. * 

Şimdi, değerli Anavatan Partisi sözcüsünün bahsettiği gibi, mastır plan vardı; ama, ba
kın, o mastır planın gösterdiği hedefler şöyleydi: 1983'te karayolunun aldığı pay -yük 
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taşımacılığından bahsediyorum- yüzde 72,5 civarındayken, on yıl sonra bunun yüzde 36'Iara 
indirilmesini öngörüyordu; ama 1991'de karayolu taşımacılğında yük payı yüzde 80 olmuştur. 
Denizyolu taşımacılığının payı 1983'te yüzde 16 iken, 1993'te bu -diğer serbest rekabet ülkele
rinde olduğu gibi- yüzde 32'ye çıksın denmiş; ama yarıya inmiş. 1983'te yükten yüzde 9,5-10 
pay alan demiryolunun bu payı 1993'te yüzde 7,5 olsun denmiş; 1991 yılında, hatta 1992'de 
demiryolunun yük taşımasından aldığı pay yüzde 10 olmuş; on yılda değişen hiçbir şey yok, 
Çok takdirle karşıladığımız ileri Batı ülkelerinde demiryollarının yük taşınmasından aldığı pa
yın yüzde 20-22'ler civarında olması lazım. 

Değerli arkadaşlarım, plan işte böyle kullanılmış. 
Tercihlerde de yanlışlıklar var. Hadi otoyol yapacağız, bizim programızda da var, ülkenin 

ihtiyacı var; 3 500 - 5000 kilometre yetmez belki, 7 000 - 8 000 kilometre yapacağız; ama, hep 
söyleyegeldik, şu Ankara-Gerede otoyolunu bu kadar acele gündeme almanızın nedeni neydi 
acaba? Aşağı yukarı 700 milyon dolarlık bir yatırımdır. 

SABRt ÖZTÜRK (istanbul) — Standart, standart... 
ALİ ESER (Devamla) — Değerli kardeşlerim, standart çok güzel bir şey, konfor çok gü

zel bir şey; ama, Ankara-tstanbul arasını karayolundan giden değerli milletvekili arkadaşlarım 
görüyorlar. Bu yolu, üç defa sözlü soru olarak Ulaştırma Bakanlarımıza, Bayındırlık Bakanla
rımıza sormuşumdur. Nihayet, geçtiğimiz yılın içinde yine bizim Hükümetimiz zamanında ba
zı bozuk yerleri yapıldı. Ben, mevcut otoyolların standardına çok yakın standartta olan bu duble 
yolun, ufak bir bakımla, daha en az beş altı sene bu yükü kaldıracağını, teknokratların yaptığı 
anketlerden sonra söylüyorum. Yani, dünya standartlarına göre söylüyorum. Ne gereği vardı, 
700 milyon doları beş sene evvel oraya yatırıp da, onun faiziyle, onun ölü yatırımıyla uğraşma
ya? Bunu yaparken, yıllar önce ihaleleri yapılmış olan ve bugün Ankara-tstanbul hızlı treninin 
bazını teşkil edecek olan ve üzerinde birkaç tane tünel, viyadük vesairenin olduğu Sincan-Arifiye 
hızlı tren hattına, tabiri caizse, üç yıl bir kuruş vermediniz. Neticede,' geçen yıl Hükümetimizin 
bu gerçeği görmesiyle, 150 milyar liralık bir ek ödenekle, hiç olmazsa mevcut yapılar harap 
olmaktan kurtarılıyor ve ilerlemeler sağlanıyor. Bu muydu yaptığınız master plan. 

Değerli kardeşlerim, neler yaptık, neler yapacağız, bunları söylemeyeceğim. Bunların de
tayım Değerli Bakanım muhakkak ki, gayet detaylı bir şekilde sizlere söyleyecek; ama, yine, 
sorumlu bir milletvekili olarak, muhalefet partilerimiz sözcüleri tarafından yapılamadığı mü
lahazasıyla kendi kendime hazırladığım birkaç notum vardı, bazı gerçekleri tespit bakımından 
onları burada sizlere arz etmek ve zabıtlara geçirmek istiyorum. 

Şimdi, Hükümet Programında vaatler şöyleydi: Mastır plan vardı, Ankara-tstanbul arası 
hızlı tren seferleri vardı, GAP-Samsun, GAP-tskenderun, Van Gölü kuzeyi, Türkî devletlere 
gidecek demiryolu, Nahcivan-Ermenistan-Azerbaycan-Bakü'ye kadar uzanan demiryolu hattı 
var, Çankırı-Çorum-Amasya ve diğer demiryolu bağlantıları. Bunların hepsinin Hükümet Prog
ramında ele alındığını memnuniyetle görüyorum. 

Deniz konusunda, Ukrayna ve Rusya Federasyonuna ro-ro seferleri, feribot ve tren feri
botlarının çalıştırılması kararı. Ayrıca, Tıma Nehri, Baltık Denizi arasında ve Kuzey Denizi 
hattında ulaşım sağlamak için hep ileri sürdüğümüz ve hep "yapıyoruz" hep, "hazırlıyoruz" 
denen bu nehir taşımacılığı iç su taşımacılığı versiyonunun, konseptinin bu Hükümet zama
nında ciddî olarak ele alındığını gösteriyor. Bu bakımdan da huzurluyum. 
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Hava yollarına gelince : Arkadaşım çok tenkit etti; ama, ben, demin sözümün başında 
da söylediğim gibi, o tenkidin ışığında ve elimdeki notlardan, 1992 yılında, 1991 yılına nispetle 
hava yollarında ne yapmışız, onu antalayım. Yine, bu kürsüden defaatle söylediğim konular
dan bir tanesiydi, demin de söylediğimiz gibi, o zaman da, "hizmet stoklanamaz, eğer siz 210, 
220, 230 kişilik Aırbus'ları yoğun bir şekilde filoya koyup da bunları dış hat ulaşımlarına aç
madan çok kısa iç hatlarda kullanmak gibi bir yanlışlığa giderseniz, akılcı bir yatırım yapma
mış olursunuz" demiştik. Şimdi ne görüyoruz? Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığımız, 1992'de 
bu filoyu çok daha modern, çok daha fizibil, çok daha uygun 737 tipi uçaklarla donatıyor. 
Bu uçaklardan 8 tanesi 1992'de alınmış, arkası var; ama, bunun yanında, yine akılcı bir şekil
de, sadece uzun menzillerde kullanılmak üzere Airbus A-340'lar da alınıyor. Onlar da Ameri
ka gibi uzak hatlarda çalıştırılacak. 

1992 yılında Avrupa'ya, örneğin, Strasbourg'a, Nice, Barsoleno'ya yeni hatlar açmışız; Türkî 
cumhuriyetlere hatlar açmışız ve 1992 yılının ocak - kasım ayları arasında bir yıl öncesine göre 
yüzde 41 oranında yolcu artışı olmuş. Doluluk oranı 3 puan artmış. 

Kargo : Yine bu kürsülerden çok söyledik; Türkiye'nin ihracat bağlamında ve özellikle 
taze meyve, sebze, çiçek ve şimdi yenilerde bu "fresh" dediğimiz deep freeze (derin dondurul
muş) gıda ürünlerinin naklinde havayolu kargo imkânını artırın" dedik. Geçen yılki artış ora
nı yüzde 36,6'dır. 

Dış hat bilet satışlarında Hava Yollarının payı: 1991'de yüzde 28; 1992 yılı başlangıcında 
yüzde 34,7 olmuştur ve nihayet, ocak-eylül ayları arası itibariyle, biraz önce bahsettiğimiz ha
talı yatırımlardan dolayı 411 milyar zarar etmiş olan bu birim, 1992'nin aynı döneminde 241 
milyar Türk Liralık bir zarar gösteriyor. 

Esas mukayeseyi faaliyet alanının çoğunu dolar bazında yaptığı için öyle söylemek istiyo
rum ve zararı 100 milyon dolardan 37 milyon dolara indirmiş; yani,,yüzde 60'a yakın iyileştir
me yapmış bir birim; ama, değerli arkadaşım bunu da çok tenkit etti. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın bu minval üzere gitmesini ben de istemiyorum; çün
kü, âdetten olduğu veçhile, bütçelerde bir yıl evvelki, bir yıl sonraki mukayeseler hep yapıla-
gelmiştir. Değerli sözcü arkadaşlarım, rakamsal olarak bunları yaptılar; ama, yine.hepinizin 
bildiğini ümit ettiğim birkaç konuya da değinmek istiyorum. 

Günümüzde, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, birinci sırada tarım kesimi, ikinci sırada 
ulaştırma altyapı yatırımlarının teşvik edilmesi, o ülkelerin kalkınma politikalarının ana unsu
runu oluşturmaktadır. Bu ülkelerde toplam yatırım tutarlarının içinde ulaştırmanın payı, yüz
de 25 ilâ yüzde 35 civarındadır. Bu tip yatırımların finansmanlarıyla uğraşan uluslararası kredi 
müesseselerinin -Dünya Bankası gibi- tercih ettiği projelere, öncelikle ulaştırma projeleridir. 
Hatta Dünya Bankasının bugüne kadar gelişmekte olan ülkelere kümülatif olarak verdiği pro
je kredilerinin yaklaşık üçte birini, ulaştırma yatırımları teşkil etmektedir. Ülkemizdeki uygu
lamaya ve bu yılki paylara da bakarsak -yine sayın sözcülerin söylediği o "Hedefler" adlı kita
bımızda görülecektir- yüzde 30'Iara yakın bir payın ulaştırma sektörüne ayrıldığını görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, yine burada da dikkatedeceğimiz hususlar vardır. Ben, ülke 
güvenliği, savunma mülahazalarımız, çevre endişelerimiz; çevre temizliği, çevre korunması, enerji 
bağımlılığı gibi muhtelif faktörleri dikkate alarak yatırımların çeşitlerine ve alt sektör uyumu
na mastır planımızı güzel bir şekilde tatbik ederek uygulama yapacağımıza da inanıyorum. 
Bu arada, ulaştırmanın, ülkemizin ve bütün ülkelerin hem ekonomisinde, hem sosyal hayatında 
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ve hem de siyasî hayatında çok büyük etkileri olacağını; iyi yaparsanız müspet etkileri, yanlış 
yaparsanız kötü etkileri, ta bölücülüğe kadar, ülke bütünlüğünü tehlikeye sokacak neticelere 
kadar etkileri olacağını da hatırlatmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, o konu başlıklarının üzerinde fazla detaya girmek istemiyorum. Yüce 
Heyetimiz, herhalde konu başlıklarını sıralamak suretiyle, ne demek istediğimizi çok iyi anlar
lar. Yani, örf, âdet ve homojen bir toplum, devlet otoritesinin daha iyi işlediği bir toplum, mil
lî birlik temeline dayalı bir toplum, ancak, ulaştırmanın sağlıklı, dengeli bir şekilde yapılma
sıyla, projelerin o şekilde seçilmesiyle temin edilebilir. 

Değerli Başkan, sayın arkadaşlarım; işte, Ulaştırma Bakanlığının bu önemli özelliğinden, 
şu önemli sonucu çıkarmak istiyoruz: Ulaştırma yatırımlarını, sadece kâr veya zarar kriterine 
göre değerlendirmeyelim ve yatırım kararı alırken, sadece kâr veya zarar beklentisine göre ha
reket etmeyelim. Zira, ulaştırmanın, demin saydığım özellikleri, çok mühim özelliklerdir. 

Buradan çıkardığım bir hüküm de şudur : Ulaştırma sektörü, devletin kontrolünde tutul
malıdır. Tetkik buyurursanız, bugün, dünyanın liberal ekonomilerini, en liberal rejimlerini ya
şatan ülkelerde de ulaştırma, ana hatlarıyla, devlet denetimindedir. Devlet işletsin demiyorum; 
ama, devlet denetiminde olsun. 

Bu devlet denetiminin "devlet işletsin" kısmına geldiğim zaman da şunu bir öneri olarak 
arz etmek istiyorum : Değerli arkadaşlarım, burada özelleştirme konusu da dile getirildi. Ben, 
Sayın Bakanımın, bu BOT modelini sevmediğini biliyorum. Yabancıların söylediği şekilde söy
lersek, "Build-Operate- Transfer" Türkçe söylersek "Yap-tşlet-Devret" modeli. Bugün, Batı
da, yumuşama politikalarından sonra yeni bir anlayış daha var; özellikle sanayilerini çok bü
yük birimler, çok büyük ölçeklerde askerî yatırımlara kaydırmış olan ileri Batı ülkelerinde bu 
model -Maalesef yine İngilizce söyleyeceğim; fakat sonra Türkçeye çevireceğim- GOCO diye 
anılıyor. GOCO, government owned contractor operated kelimelerinin baş harflerinden oluş
muştur; yani, bu devletler "devletin sahip olduğu bazı kuruluşları da müteahhitlere verin, on
lar işletsin" diyorlar. Yani, devletin sahip olduğu bazı kuruluşların da müteahhitlere verilip, 
onlar tarafından işletilmesi isteniyor; burada hem müteahhidin sahip olup müteahhitin işlete
ceği hem de devletin sahip olup müteahhitin işleteceği -özelleştirmenin de içinde olması lazım 
gelen çerçevede- kuruluşların bulunduğu modele doğru da bir kapı aralanıyor. Muhakkak ki, 
bu düşünülüyor, programlarımızda da var. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonuna gelirken, görevimiz icabı bazı önerilerimi dile 
getirmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, özür dilerim, kaç dakika oldu? 
BAŞKAN — Zatı âlinizin konuşması 30 dakika, toplam 50 dakika oldu. Siz her zaman 

özlü şeyler söylersiniz, hazırlığınız araya gitmesin. Arkadaşlarımız istifadeyle dinliyorlar. 
ALİ ESER (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Şunları söylemek istiyorum : 
Bilmiyorum, benim belki bir hobim; ama, dünyâ bunu gördü, son iki yıllık gelişmeler bu

nu gösterdi, bizim odak noktası olduğumuz bir gelişme de, buna çok açık bir potansiyel yarat
tı; bu da şudur: Karadeniz'in potansiyelini kullanmak; yani, Karadeniz'den Tuna'ya, Tüna'dan 
Baltık Denizine ve Kuzey Denizine gitmek. Tuna ile Main nehirleri, 61 kilometrelik bir kanalla 
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bağlanmıştır, bu kanaldan sonra Ren Nehri devreye girmektedir. Doğuda da, yine Karadeniz'
den Volga Nehri ve kanallarla Hazar Denizine gitmek ve demin demiryollarından bahsederken 
bir nebze değindiğim Van Gölünün kuzeyinden geçen demiryolunun, bu ulaşımla entegrasyo
nunu sağlamak... 

Önceki hükümetler zamanında bu konuşmaları yaptığımızda, özellikle Tuna Nehri üze
rinde bazı çalışmaların yapıldığını söylemişlerdi; ama somut bir sonuç olmadı. Benim bildi
ğim kadarıyla, özel bir müteşebbis, kendi imkânları, kendi gayretleriyle, Almanya'da Ren Nehri 
üzerinde Bamberg'de bir kiralık iskele tutmuştur, Türkiye'de de Dil İskelesi civarında iskele 
başı tutmuştur ve bu taşımayı yapmaktadır. Bunları, entresan olduğu için arz ediyorum, vakti
nizi aldığımı da biliyorum; ama, bu hazırlıkları yaptığım için sizlere bunları biraz aktarmak 
istiyorum. 

Tuna yolu, başlı başına 2 150 kilometre civarında ve 500 tona kadar olan yükleri taşıyan 
gemiler için ideal; yani, çok ağır yükler, çok büyük yüklere uygun değil. Bu, niçin entresan? 
Çünkü, bizim taşımacılarımız veya ihracatçılarımız, bu parsel yüklerde büyük gemilere angaje 
olmakta çok büyük güçlükler çekiyorlar. Eğer parçalarınız küçükse, bunların taşıma fiyatları 
çok ağırlaşıyor. En büyük avantajı budur. 

ikinci avantajı ise, yolun kısa olması. Normal, deniz yoluyla; yani Boğazdan geçip, Cebe
litarık, Manş Denizi, Kuzey Denizi güzergâhını takip ettiğiniz zaman, onbeş gün erken gidi
yorsunuz, yani onbeş günlük bir sefer kârınız var. 

Dahası var: Karayolu, deniz yoluna nazaran dört-beş gün kısa oluyor; ama, bugünkü Yu
goslavya krizi, Bosna-Hersek olayları, diğer muhtemel geçiş haklarının kısıtlanması gibi, ge
rek siyasî, gerek ekonomik kısıtlamalar, bu karayolunun güzel çalışmasına engel oluyor. Buna 
objektif bakalım. Bu konuda Hükümetimizin yurt içinde ve yurt dışında gayretleri oldu, gece 
yarısı yapılan müzakerelere tesadüfen şahid oldum; ama, çözüm değil. Onun için, karayolu
nun zaman avantajının olmasına rağmen, taşımada tam yarı yarıya ucuzluk sağlanıyor ve bu
günkü şartlarla navlun paramız, karayolundan aktarılacak dış TIR'Iara vesaireye verdiğimiz 
para aşağı yukarı 75-80 milyon Alman Markı civarındadır. Belki nostaljik olacak; ama, bu 
düşüncenin -elimde bir makale var- 1862 yılında Mithat Paşa tarafından gündeme getirildiğini 
ve,o günkü düşünceyle Rusçuk'ta bir tersane kurulduğunu ye "Tuna'yı kaybedersek, Balkan
ları kaybederiz" endişesi olan Mithat Paşa'nın bu sözlerini dile getirmek istiyorum. 

Bugün gerçekleri görüyorsunuz... Bakın, Bosna-Hersek olaylarıyla ilgili olarak Adriyatik 
Denizinde büyük bir abluka var, vesaire var; ama, ambargoyu kıran hat, Tuna hattı; yani Tuna 
boyunda bulunan ülkelerden, Sırplara her türlü yardım gelmektedir. Çünkü kara ablukasını 
yapamıyorsunuz. Bu da, işin bir siyasî ve belki de tarihten ders almamız gereken bir yönüdür. 
Mirasımızı iyi kullanalım; ancak, maalesef, 1876 Paris Anlaşmasıyla bu da elimizden kaybol
muştur. 

Böyle kötü neticelere tekrar gelmemek için, bu iki konuyu, özellikle Tuna, Volga ve Hazar 
meselesini daha fazla vakit geçirmeden gündeme alalım diye düşünüyorum. Bu konu, Hükü
metimizin programında vardır, onu gündeme getirecektir. 

Bunun yanında, bize göre mühim olan bir konu da İstanbul'daki deniz ulaşım kapasiteli-
rini kullanmaktır. Yehikapı ulaşım kompleksinin çok süratli ve ciddî bir şekilde, alt sektörleri
ni de tespit etmek suretiyle yaşama geçirilmesi lazım. 
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Değerli Başkan, toleransınıza sığınarak başka bir konuya geliyorum. Bugün turizm, bi
zim gibi ülkelerin döviz girişimlerinde çok önemli noktalarda olan bir sektördür. 1993 yılı için 
15 milyar dolarlık bir ihracat gelirinin içinde yüzde 30'u da geçen bir pay, herhalde, yabana 
atılamaz. 

Dünyada 2000 yıllarında 650 milyon turistin hareket halinde olacağı ve bu hareket sonun
da aşağı yukarı 550-600 milyar dolarlık bir harcamanın yapılacağı öngörülüyor. Biz, hiç ol
mazsa bunun yüzde Tini veya yüzde 2'sini alalım. Bunun için ne yapalım? O düşündüğünüz 
ve bizim de buradan dört, beş yıldır söylediğimiz o güzel kurvaziyer turistik yolcu gemilerinin 
kullanımını yaşama geçirelim inşallah. 

Konuşmamda hep ağırlığı deniz ulaşımına verdim. Çünkü deniz her şeyiyle kullanılması 
gereken büyük bir kapasitemiz. İstihdam politikamız, sanayileşmemiz ve uluslararası münase
betlerimiz, hep denizle ilgilidir. Eğer iyi çalışır, kaliteli elemanlar yetiştirirsek, Filipinler'in se
viyesine gelebiliriz. Bugün Filipinler'in ekonomisini ayakta tutan, dışarıda çalışan 100 binin 
üzerindeki gemicileridir. Bizim de dışarıda çalışan işçilerimiz var; Allah razı olsun hepsinden, 
yılda 2,5-3 milyar dolar getiriyorlar. Hatta Venedik'ten Antalya ve İzmir'e yapılacak seferleri
mizle veyahut demin bahsettiğim, Tuna'dan gelecek olan taşımacılıkla, onların da hareketleri
ne yardımcı olabileceğiz. 

Değerli Başkan, değerli arkadaşlarım; konuşmamı bu bütçenin ülkemize, milletimize ve 
camiaya hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek bitirirken, Grubumuzun bütçeye olumlu oy verece
ğini belirtiyor, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum, teşekkür 
ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim.Sayın Eser. 
Sayın milletvekilleri, programa göre çalışma süremiz dolmaktadır. 
Görüşmekte olduğumuz Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin çalışmaları tamamlanıncaya ka

dar süre uzatımını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi siyasî parti grupları adına son konuşmayı yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi 

Sözcüsü tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'u davet ediyorum. 
Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA VELt AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesi konusunda Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere 
söz almış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Burada olaylara tamamen ilkesel bazda yaklaşacağım, rakamlarla yaklaşacağım, rapor
larla olayı tüm boyutlarıyla ortaya koymaya çalışacağım, Hükümet Programından alıntılar ya
pacağım; ama ağırlıklı konum, ulaştırma konusu olacak. Ulaştırmayı tüm boyutuyla, projele
riyle, Arifiye-Sincan'dan, İstanbul tüp geçişine, Menemen-Aliağa arasındaki çift hatlı demir
yoluna kadar olan konularda Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşımını ve düşüncelerini anlat
maya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ulaştırma konusunu, her gelişmiş ülkenin çözmek için büyük bir 
uğraş verdiği ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin de kaynaklarının büyük bir bölümünü 
harcadığı, bilinçli, programlı yatırımlara öncelik verilmesi gereken bir sektör olarak görüyoruz. 

Her şeyden önce, ciddî ve rasyonel bir ulaştırma politikamız olmalıdır. Ayrıca, böyle bir 
ulaştırma politikası içinde Cumhuriyet Halk Partisi, şu ilkelere öncelik verilmesi gerektiğini 
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düşünmektedir: Burada biraz önce, muhalefet ve iktidara mensup sözcülerin hepsini dinledim. 
Bir partinin iki sözcüsü buraya çıkıyor, Arifiye-Sincan demiryoluyla ilgili, birbiriyle çelişkili 
iki ayrı düşünce ve iki ayrı yaklaşım ortaya koyuyorlar. 

Bu, ilkesizlik ve programsızlıktır. Biz burada olayları tamamen ilkesel bazda ortaya koy
mak zorundayız. 

Ulaştırma sistemlerinin ülkeye maliyetinin en ucuz ve en az yatırımı gerektirmesi gerekti
ğini düşünüyoruz. Sistemlerin, en az enerjiyle bu hizmeti gerçekleştirmesi gerektiğini düşü
nüyoruz. 

Ayrıca, hizmetler, dışa en az bağımlı olmalıdır; sistemler, birbiriyle yarışan değil, birbirle
rini tamamlayan bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

1993 yılı programında, biraz önce bahsettiğim ilkeler büyük ölçüde tekrarlanarak, aynen 
şöyle dile getirilmektedir: "Ulaştırma sektöründe alt sistemlerin birbirlerini tamamlayıcı bir 
yapı içinde gelişebilmesi ve diğer sektörlerin taşınma gereksinmelerinin yerinde ve zamanında 
karşılanabilmesi için, sistemin bir bütün olarak ele alınması amacıyla, çalışmalara başlanması 
gerekli görülmektedir" deniyor. 

Buna aynen katılıyoruz. Oysaki, bu sözler, 1993 yılı programının 144 üncü sayfasında hiç 
söylenilmemiş gibi, aynı sayfada, 1990-1992 ulaştırma sektörü kamu kesimi yatırım gerçekleş
melerinin dağılımını gösteren grafik, bu Hükümetin de, ulaştırma politikasının temelinde ya
tanları hiç anlamadığını ortaya çıkarmaktadır. 

Bu grafikte, otoyol yatırımları tüm ulaştırma yatırımları içerisinde yüzde 44.3 gibi çok 
büyük bir yer almakta; karayolu yatırımıysa, yüzde 36 olarak ayrıca gösterilmektedir. 

Ulaştırma sektörü içinde karayollarının payına düşen yatırım oranı, yüzde 80.3 kadardır. 
Otoyol, bu grafikte, ulaştırmanın bir alt sektörü gibi gösterilmiştir. 

Böyle bir ayırım, sektörler arasındaki dengesizliği belki gözardı etmeye yönelik bir yanlış
lık olabilir; ama böyle bir yanlışlık, dünya literatürüne geçecek düzeyde bir yanlışlıktır. Yani, 
bir hükümetin programında, 1990-1992 ulaştırma sektörü kamu kesimi yatırım gerçekleşmele
rinin dağılımını gösteren grafikteki bu yaklaşımını yanlış bulduğumuzu burada açıkça ifade 
etmek istiyorum. 

Otoyolun, ulaştırmanın bir alt sektörü olmadığını biraz önce belirttim. Alt sektör olarak, 
otoyol ile demiryolu ya da havayolunu aynı tabloda yüzdelerle kıyaslamak, ulaştırma sektörü
nü bilmemek demektir; ayrıca da gülünçtür. Oysaki, bir ülkenin, gelişmişliğinin-en önemli alt
yapısını oluşturan şey, tutarlı bir ulaştırma politikasının çok açıklıkla ifade edilebilmesiyle başlar. 
Herhangi ciddî bir ulaştırma politikasının bulunmayışı ve ulaştırma ana politikasının ciddiye 
alınmaması, ulaştırma sektöründe her şeyin daha pahalı servislerle karşılanmasına neden ol
muştur. 

Değerli arkadaşım Sayın Ali Eser, biraz önce bu konuda bir yaklaşım sergiledi; duble bir 
otoyoldan önce, orada duble yol yapılması gerektiği yönündeki bir düşüncesini ortaya koyma
ya çalıştı. 

Ben, bu çarpıklığı, hemen dibimizdeki bir örnekle sergilemeye çalışacağım. Hepimizin bildiği 
Azaphane geçişi var. Azaphane geçişindeki otoyol açılıncaya kadar, Ankara-Istanbul arasın
daki tüm araçların geçtiği yer, burası; kritik bir nokta burası, Buradan 1984'te geçen günlük 
araç sayısı 3 750'dir. 1987'de günlük 5 624; 1991'de geçen araç sayısı ise günlük 5 943. Bunu 
binek aracı cinsine çevirirsek, 9 213 rakamını buluyoruz. 1993'te ise, bu rakamı yüzde 1Q artı
rarak, 11 500 arabanın geçeceğini tahmin ediyoruz. 
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Otoyol açılmadan önce, iki gelişti, iki gidişli yol vardı. Bu yolun günlük trafik kapasitesi, 
binek aracı olarak 48 bindir. Yani, 1993'te bu yoldan 11 500 araç geçiyor; ama bu yolun kapasi
tesi 48 bin/günlüktür. Bunun yanına, üç gelişli, üç gidişli bir otoyol yapıldı. Bu otoyoldan da, 
günlük 120 bin binek aracı geçmesi gerekiyor. Yani, bu yolun kapasitesi günlük 120 bin araç. 

Ayrıca, bu yolun, otoyol standartlarına uygun olmadığını da tüm mühendis camiası, bu 
konuyla ilgili odalar, açıkça söylemektedirler. Yani, bu yol, açıkça, bir otoyol standardında de
ğildir. Bu yolda şu anda da buzlanma mevcuttur. 

Bu iki yoldan geçireceğimiz araç sayısı, 120 bin artı 48 bin, eşittir 168 bindir; geçen araç 
sayısı 11 500. Bu durumda şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: 155 bin binek aracının getirişi ortada 
yok. Günlük 1 milyar 550 milyon liralık bir gelir kaynağı var; ama yıllık 500 milyarlık bir gelir 
kaybı söz konusudur. 

Sayın Bakanın, 18 inci Dönemin Doğru Yol Partisi sözcüsü olarak, burada çok ciddî ko
nulara eğildiğini biliyorum. Bu kürsüden çok ciddî konuları dile getirmişti. Ben kendisinden 
soruyorum: Bu işlerden devletin, kûri ne, zararı ne?.. Bu işlerden kimler zengin oldu? Gelin, 
bu kürsüden bunları açıklayın. Halkımız bunları merak ediyor. Bizim vermiş olduğumuz ve 
Meclisçe oluşturulan Otoyol Soruşturma Komisyonunun, bu konudaki soruşturmasının, bu 
Meclise bir an önce gelmesini bekliyoruz. Çünkü, bu siyasal iktidar (şu andaki mevcut ANAP 
ve Doğru Yol iktidarı) "yolsuzluklardan hesap soracağı" diye geldiler. Onun için, bu olayın 
bir an önce bu Meclise getirilmesini bekliyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Veli bey, düzelt, ANAP değil, SHP-DYP. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Sanmayınız ki, otoyollara karşıyız. Biz otoyollara filan karşı 

değiliz. Biz çağdaş insanlarız; bizim partimiz de çağdaş bir parti. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Aksoy, dil sürçmesi oldu; SHP yerine, 

"ANAP" dediniz. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Peki, düzeltiyorum Sayın Başkan. Doğru Yol Partisi ve SHP 

iktidarı. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sen bildiğin gibi konuş. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Ben buradan, biraz önce tüm sözcüler konuşurken, saygıyla 

dinledim; aynı saygıyı diğer arkadaşlarımdan da bekliyorum. Çünkü, dün burada gelişigüzel 
laf attıklarını gördüm. Onun için aynı saygıyı kendilerinden, bekliyorum. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sen dün konuştun, bugün de aynı şeyleri konuşuyorsun. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın Cemal Şahin, siz, Adalet Komisyonu Başkanısınız!.. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ne oldu?.. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy'un hakkı; temin etmek de benim görevimdir. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Siz, burada sade bir üyenin ötesinde, Adalet Komisyonu Baş

kanısınız; sizi adaletli olmaya davet ediyorum. Lütfen... 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Ne oldu, boyun mu uzadı?!. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Müsaade edin lütfen... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, rica edeyim. Yani, başkaları başkalarını tarumar ediyor, tık yok; 
azıcık gıdıkladı mı, herkes feryada başlıyor! Bu ne biçim adalet?! (CHP sıralarından alkışlar) 

VELİ AKSOY (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — SHP'nin yeni adaleti o. . 
BAŞKAN — Evet. 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Ulaştırma ve haberleşme sektörünün son yıllardaki sabit ser

maye yatırımları bazındaki durumunu da ayrıca incelemek istiyorum. 
Sabit sermaye yatırımları, cari fiyatlarla-milyar olarak-ulaştırma ve haberleşmede şu de

ğerlerde : 1991 yılında 24 trilyon 641 milyar, 1992 yılında 39 trilyon 175 milyar; artış, 1992'nin 
1991'e göre artış oranı yüzde 63. 1993 yılında bu rakam, 53 trilyon 394 milyar. 1993'ün, 1992'ye 
göre artışı, yüzde 51'dir. 1993 yılı enflasyonunun yüzde 60'lar civarında olacağı düşünülürse, 
1992 yılı enflasyonu da yüzde.70,5 olarak kabul edilirse, 1992 ve 1993 yılı fiyatlarını, 1991 yılı 
fiyatlarına irca edersek, şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz : Sabit sermaye yatırımı, ulaş
tırma ve haberleşme mutlak değer olarak, 1991 yılında 24 trilyon 641 milyar lira. 1992 yılında 
bu rakam, 14 trilyon 452 milyar liraya düşüyor, 1993 yılında ise -1992 yılına göre, biraz yüksel
me var- 21 trilyon 700 milyara çıkıyor. 1993 yılının 1991'e göre, ki eksilme oranı eksi yüzde 
12. Bu durum bize şunu gösteriyor : 1992 yılında ihmal edilen ulaştırma ve haberleşme sektö-' 
rü, 1993 yılında, 1991 yılının yüzde 12 gerisinde kalmaktadır. Zaten sabit sermaye yatırımları
nın yüzde olarak sektörel dağılımına bakılırsa, burada da bir azalma olduğu görülmektedir. 
1991 yılında ulaştırma, haberleşme sektörünün tüm sabit sermaye yatırımları içindeki payı yüzde 
24,1 iken, bu rakam, 1992 yılında yüzde 23,4'e düşmüş, 1993 yılındaki programda hedeflenen 
oran ise, yüzde 22,9. Yani, 1991 yılma göre bir düşüş olduğu açıkça rakamlarla görülmektedir. 
Bütün bu rakamlar, 1991 yılına göre, ulaştırma, haberleşme sektöründe, mevcut iktidarın, ANAP 
iktidarının da gerisinde kaldığını açıkça ortaya koymaktadır. 

Burada şunu belirtmek istiyorum : Doğru Yol Partisi ve SHP Hükümetinin, ANAP döne
minde olduğu gibi, en pahalı yük ve yolcu taşıma işini ısrarla sürdürmekte ve karayolu taşıma
cılığını, hiçbir gelişmiş ülkede dahi olmayacak oranlarda, diğer ulaşım türleri aleyhine teşvik 
etmekte olduğunu görüyoruz. . 

Ulaştırma sektörü için 1982 yılında bir mastır plan hazırlanmış. Bu planın ana amacı, 
karayolu taşımacılığının transit bölümünün, demiryolu ve limanlara kaydırılması, ayrıca, gü
ven, sürat ve kalitenin sağlanması ve uluslararası entegrasyonun oluşması. 

Biraz önce Sayın Ali Eser arkadaşım, burada bu konudaki bilgileri verdi : Karayolu yük 
taşımacılığında 1980 yılındaki rakam yüzde 72, hedeflençn rakam yüzde 36; ama tam tersi olan 
bir konumla karşı karşıya olduğumuzu ve bu rakamları, arkadaşım biraz önce belirtti, ben bunları 
tekrarlamak istemiyorum. Bütün bu rakamlar, biraz önce arkadaşımın belirttiği gibi tersine 
çevrilmiş olan bu rakamlar, bu planın uygulanmadığını ve son derece dengesiz bir durumu or
taya çıkardığını gösteriyor. Bunun neticesinde dışa bağımlılık artıyor, çevre kirliliği artıyor, trafik 
kazaları akıl almaz boyutlara, ulaşıyor; akaryakıt ve araç tüketimi nedeniyle dışa olan borçlar 
artıyor. 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri de, demiryollarının ge
lişmişlik düzeyidir, ama ne yazık ki, ülkemizde bu konuya yıllarca, gereken önem verilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu inşaatı konusunda da düşüncele
rimizi belirtmek istiyorum : Arifiye-Sincan çift hatlı demiryolu inşaatı, ANAP döneminde bi
linçli bir şekilde engellenmiştir. 

Geçmiş ANAP İktidarının bir bakanı, demiryollarının modernizasyonunu isterken, bu hat
tın, yap-işlet-devret formülüyle yapılmasını savunurken; diğer bir bakan ise, demiryollarına ra
dikal anlamda, karşı çıkmıştır. . 
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ANAP iktidarlarının, bakandan bakana değişen bu yaklaşımları, partinin, belirli, tutarlı 
bir ulaştırma politikalarının olmadığını bize göstermiştir. Bu olumsuzluğun, bir ölçüde, Sayın 
özal'ın da tavırlarından kaynaklandığını açıkça belirtmek isterim. Çünkü Sayın Özal, "De-* 
miryolu ulaşımı, komünist ülkelerin rağbet ettiği bir konu. Dikkat edin, bizde de, 'demiryolu* 
diyenler, hep o tarafı tutanlardır" diyordu. 

Sayın özal'ın savunduğu bu görüş, bize o zaman soğuk savaş döneminde, Amerika Birle
şik Devletleri petrol şirketlerinin uyguladığı ve kullandığı metotları hatırlatıyordu. 

Bugün Avrupada en önemli rasyonel ulaşım aracının, süper trenler ve demiryolları olması 
planlanmaktadır. Batı Avrupa ülkelerinden birçoğu, karada, en hızlı, en ucuz ve güvenli taşı
macılığı demiryoluyla gerçekleştirmektedirler. Brüksel'den trene bindiyorsunuz 2 saat, 2,5 sa
at sonra Amsterdam'da oluyorsunuz; Brüksel'den trene biniyorsunuz, 2,5 saat sonra Paris'te 
oluyorsunuz... 

Artık, günümüzde demiryolu ulaşım sisteminde tüm ülkeler,.çağdaş teknolojileri, kara
yollarından çok daha rahatlıkla kullanabilmektedirler. ' ' —. . 

Mevcut Hükümetin belirli bir program dahilinde olmamasına rağmen, mega projeler içe
risinde gösterdiği İstanbul ve Ankara arasındaki hızlı tren projesini, ulaştırma sektörünün alt 
türleri arasındaki dengesizliği giderecek bir çaba içerisinde olmaları nedeniyle, bu projeyi des
teklediğimizi ifade etmek istiyorum; ama Sayın Bakanın bu konuyla ilgili, daha işin başındaki 
yaklaşımları, davranışları ve tavırları, bizi bir ölçüde şüpheye sevk etmektedir. 

Bu konuyla ilgili ilanlarda, müşavirlik ve yapım hizmetleri beraber düşünülüyor, beraber 
yaptırılmak isteniyor; ama işin çerçevesi ve kapsamı açıkça belirlenmiyor, işin teknik ayırımı 
konusunda tam bir netlik ortaya konmuyor. ' 

Bütün bu yaklaşım, üç ayrı ilanda, bize bu konuda, kararlı, dikkatli ve bu işi bilen bir 
yaklaşımın ortaya koyacağı bir tablo olarak gözükmüyor. 

Sayın Bakan, ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, "Demiryolunun 
düz bir arazideki maliyeti, kilometre başına 5 milyar liradır, eğer bunun içerisine bir tünel gire
cek olursa, kilometre maliyet 15 ilâ 20 milyar arasında bir rakama çıkmaktadır" demektedir. 

Bu rakamlar, Sayın bakanın söylediği rakamlardır; halbuki, İzmir'le Urla arasındaki oto
yolun 1 kilometresinin maliyeti 7.8 milyon dolardır. Bugünkü rakamlarla 1 kilometre 64.5 mil
yara çıkmaktadır. 

Ayrıca, burada şunu da belirtmek isterim : Demiryollarının bakım kolaylığı vardır, uzun 
ömürlü.olması vardır; bütün bunları gözardı etmek mümkün değildir. Her şeye rağmen, parti 
olarak, hızlı tren projesini desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bunu da aslında yeterli bul
madığımızı ve daha da geliştirilmesini, ana arterlerin, yük ve yolcu taşımacılığına hizmet ede
cek bir anlayışla ve önemli hava ve deniz limanlarıyla bağlantılı bir çerçevede projelendirilip, 
gerçekleştirilmesinin, ülkemizin yararına olacağını düşünmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'daki tüp geçit projesiyle ilgili düşüncelerimizi de anlatmak 
istiyorum, söylemek istiyorum. 1985 yılında başlatılan İstanbul Kentsel Ulaşım Etüdüyle ilgili 
bir ön raporda "kentsel ulaşım etüdü çalışmalarında metro ve boğaz demiryolu tünelinin bir-' 
likte yapılmasının, gelecekteki ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması açısından en iyi seçenek ol
duğu kanısına varılmıştır" denilmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı bu konuda bir rapor hazırlatıyor, fizibilite hazırlatıyor ve bu çıkan 
rapordan alınan sonuç bur ' • • ' - . 
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Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda kendisine bu konuyla ilgili olarak sorulan so
ruya vermiş olduğu cevapta,, "Ankara istanbul demiryolunu anlattım" diyor; "firmanın tekli
fi neyse, öyle geçilecek, yani "kabul". 

Teklif, eğer tüp geçitse -tüp geçitin büyük mahzurları olduğu söyleniyor, "tüp geçitin mah
zurları var" diyor- "Tüp geçitse firmanın teklifi, tüp geçit; köprü ise, köprü" diyor ve Sayın 
Bakan tekrar bir teşhis koyuyor : "Köprünün daha avantajlı olduğuna dair elimizde bazı şey
ler var" diyor; ama teklifi getiren firmanın teklifi ne olacaksa, ona göre olacaktır, yani firma 
ne teklifi getirirse, Sayın Bakan onu kabul edecektir. 

Bunları, Türkiye Cumhuriyetinin Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu söylüyor... 
Ayrıca, mega projeleri uygulayacak bakanlardan biri olan Bayındırlık ve İskân Bakanı da, 

bir sene önce söylediğinin tam tersi, tüp geçitle ilgili olan yaklaşımını değiştiriyor, burasının, 
küprüyle geçilmesini savunuyor. 

Elimizdeki tüm raporlar, tüp geçitin uygun olduğunu gösteriyor. Eğer 1985'teki raporu
muz doğru değilse, bu konuda yaptığımız tüm raporlar eğer yanlış ise, o zaman kendi düşünce
mize göre, anlık, saatlik ulaştırma politikaları ortaya koymamamız gerekir. Mastır planından 
bahseden arkadaşlarımın, bu konuda hazırlanmış olan raporları dikkate alınması gerekiyor. 

Sayın Bakanların bu konudaki politikaları, yapılmış olan fizibilite çalışmalarıyla, rapor
larla, ciddî bir çelişki içindedir. 

Ulaştırma Bakanını ise, otoyollardakine benzer bir uygulamayla, müteahhit firmanın ve 
onun paravanı olan müşavir firmanın -şu anda otoyolların hemen hemen hepsinde durum 
böyledir-insafına terk edecek bir yaklaşım içinde görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Bakanların bu anlayışlarıyla, bırakınız mega projeleri bir yana, 
en küçük projeleri bile uygulamak pek kolay olmayacaktır. 

Bu yaklaşımlar, bu anlayışlar, tam anlamıyla bir politikasızlığın sonucudur. Bu ülke kay
naklarının gelişigüzel harcanmaması gerekmektedir. Halbuki, istanbul tüp geçit projesi, ken-
tiçi ve transit trafik hizmetleri verecek ve ulaşımı kolaylaştıracak bir projedir. Bu konuyla ilgili 
fizibilite raporlarına baktığımızda, 2005 yılında istanbul Boğazının bir yakasından diğer yaka
sına bir saatte 60 bin kişinin geçeceği günlük özel araçlı yolcu sayısının ise, 3,1 milyon olacağı 
düşünülmektedir. 

26 Ocak J990 tarihinde ilgili kuruluşlar, bir Japon firmasının, 2 şerit demiryolu, 6 şerit 
karayolu, 2 şerit tramvay yolu kapasiteli; 3 açıklıklı, 2 mafsallı, çift tabliyeli, çift katlı kafes 
sistem asma köprü önerisini görüşmek üzere toplanıyorlar. Bu toplantıya, Devlet Planlama Teş
kilatı, Karayolları, Devlet Demir Yolları, istanbul Büyükşehir Belediyesi ve DLH katılıyor. 

Sonuçta, 6 şeritli bir karayolundan günde 120 bin aracın daha kent içi trafiğe gireceği, 
bunun da istanbul trafiğini tamamen kitleyeceği, halihazır iki köprünün artık yeterli olduğu, 
tarihî yarımadaya araç trafiğinin girişini caydırıcı önlemler alınmasının gerektiği, aksi takdirde 
istanbul siluetinin tahrip olacağı, böyle bir etüdün 1983 yılında bir Amerikan firmasına yaptı
rıldığı ve sonucun olumsuz çıktığı gerekçeleriyle teklif uygun görülmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu meseleyi tüp geçitle çözümlemeyip, köprü anlayışıyla çözümle
meye kalkarsak, 2005 yılına kadar istanbul Boğazının üzerine 4 köprü daha eklememiz gerekiyor. 

Sayın Bakanın, bu konuda, kendi biriminde ve diğer bakanlıklarda yapılmış olan çalışma
ları göz ardı etmesini istemiyoruz; bütün bu çalışmaları değerlendirerek -tüm meslek odaları
nın da görüşlerinin bu yönde olduğunu biliyorum- çözümü tüp geçitte aramasını ve bû işi mü
teahhitlerin inisiyatifine terk etmemesini istiyorum ve diliyorum. 
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Değerli arkadaşlar, biraz önce konuşan Sayın Ali Eser, İstanbul milletvekillerinden bir ar
kadaşımızın bu sorunlara girmediği şeklinde bir eleştiri getirdi. 

Benim bölgemdeki sorun da, Menemen-Aliağa arasındaki çift hatlı demiryolu inşaatıdır. 
Bu.inşaat, uzun bir dönemden beri devam etmektedir. Geçen dönemde bu konuyla ilgili Ulaş
tırma Bakanlığına bir soru sormuştum, "Menemen-Aliağa arasındaki çift hatlı demiryolu in
şaatı ne zaman bitecek?" demiştim; cevap olarak, 1991 yılı sonunda biteceği söylenmişti. 

Bu şene, tahmin ediyorum, 8 milyar lira civarında bir para ayrılmış; yine, Sayın Bakana 
soruyorum : Bu, Menemen-Aliağa arasındaki çift hatlı demiryolu inşaatı hangi yılda tamam
lanacaktır? Bunu, Sayın Bakanın açıklamasını istiyorum ye bekliyorum. 

Denizcilik sektörü üzerindeki görüşlerimizi de belirtmek istiyorum. Kamu ve özel sektöre 
ait 642 adet gemimizin 6,2 milyon dwt kapasiteye sahip olduğu belirtilmektedir. Ancak, bu 
tonaj, gemi adedine bölündüğünde, ortalama olarak 10 bin dwt olmaktadır. Dünyanın en yük
sek tonajına sahip olan Liberya, Panama, Yunanistan ve Japonya ticaret filolarıyla mukayese 
edildiği vakit, bu ülkelerin gemilerinin 29 000 59 000 dwt arasında olduğu görülmektedir. Bu
radan anlaşılacağı gibi, gemilerimizin uluslararası taşımacılıkta çok küçük kaldığını görüyoruz. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, bu konuda konteyner ta
şımacılığını benimsemiş olduğumuzu söylediler. 

Eğer, konteyner taşımacılığının benimsenmiş olduğunu düşünüyorsak, 30-50 bin ton ola
rak paketlenmiş olan yüklerin, tonajı küçük gemilerimize yüklenmesi söz konusu olamaya
caktır. Bu görüş, sonunda, gemi büyüklüğünün, uluslararası standartlara, normlara uygun olarak 
seçilmesi zorunluluğunu gündeme getirmektedir. Bugün, artık dünyada bu işi yapan firmalar, 
yeni modellerle, leyş tipi yeni modellerle, yeni gemilerle denizcilik sektörüne girmektedirler. 

Ayrıca, Türk deniz ticaret filosunun, 1991 istatistiklerinde 23 üncü sırada yer aldığını gö
rüyoruz. 1 inci sıradaki ülkefıin tonajı 96 400 000 ton, bizim tonajımız -23 üncü sırada yer 
alıyoruz- 6.4 milyon ton. Görülüyor ki, 1 inci ülke ile 23 üncü ülke arasındaki fark, tam 90 
milyon ton. Sıralamaya yakın değerle, aramızda büyük bir farklılık olduğu ortaya çıkıyor. 

Bu konuyla ilgili hepinizin hatırında, hepimiz biliyoruz- Hükümet Programında Denizci
lik Bakanlığı kurulması söz konusuydu. Bu konuda girişimler oldu, Hükümet Protokolüne ve 
Programına geçti. Hatta, bundan sonra, teşkilat olmayan bir bakan ortaya çıktı ve bu konuda 
kendisini Denizcilikten Sorumlu Bakan olarak televizyonda devamlı izliyoruz. 

Denizcilik Bakanlığına yerilmesi düşünülen birimlerden -biraz önce ANAP sözcüsü bir 
ölçüde buna değindi- birçoğu Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, bir bölümü de Tarım Bakanlığı 
bünyesinde yer almakta. 

Ulaştırma Bakanlığının bu konuya yaklaşımını, Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuş
masında Sayın Bakan şöyle belirtiyor : "Denizcilikten sorumlu olacak bakan 'denizcilikle ilgi
li işleri bana veriniz' diyormuş" diyor. Ulaştırma Bakanı da cevap veriyor ve diyor ki : "De
nizcilik Bakanlığının kurulmasından maksat, orkestradaki enstümanların yer değiştirmesi de
ğil. Deniz ticaret odaları var; deniz ticaret odalarını yönetiniz. Türkiye'nin denizcilik politika
larını koyunuz; koyduğunuz denizcilik politikalarının uygulanmasını takip ediniz." 

Bu Bakan, nasıl denizcilik politikası ortaya koyacak, nasıl bunları takip edecek?!. O müm
kün değil. Yani, Sayın Topçu, Sayın İbrahim Tez'e, "sen odaları yönet" diyor, "sen kitap yaz
maya devam et" diyor. Benim buradan çıkardığım sonuç bu. Bu kadar açık ve net..." Ben sana 
bağlı birimleri vermem" diyor. Hükümetin içerisinde bulunduğu durumu göstermesi açısın
dan, bu manzaranın, gerçekten, bir gösterge olduğunu düşünüyorum. . 
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\ Değerli arkadaşlarım, kıyılarımızda 150 tane liman, iskele ve barınak bulunmakta olup, 
bunlardan 20 adedi ana liman, 64'ü iskele, ll'i yat limanı ve 55'i de balıkçı barınağı özelliğini 
taşıyor. 

Kamu kuruluşlarınca işletilen bu limanlarımızın yükleme-boşaltma kapasitesi 100 milyon 
ton. , 

Uluslararası istatistiklerde, 1989 rakamlarına göre bir tek limanın, Roterdam Limanının 
yıllık boşaltma kapasitesi 300 milyon ton. Bu da, bizim, denizcilik konusunda hangi seviyede 
bulunduğumuzu çok açık ve net olarak ortaya koyuyor. 

Deniz taşımacılığının gençleştirilmesi ve uluslararası normlara uygun hale bir an önce ge
tirilmesi için gereken çabanın sarf edilmesini istiyoruz ve bekliyoruz. 

Deniz ticaret filomuzun yüzde 16'lık bölümü, kamu armatörü olan, Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyat Anonim Şirketine ait. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşurken, "Şimdi karar verdim, ilk defa 
size açıklıyorum ve Deniz Nakliyatı satıyorum" diyor. Yani, hiçbir yerde konuşulmamış, görü
şülmemiş bir izlenim içerisinde, buraya getirilmemiş, Meclise sunulmamış, Sayın Bakanın o 
anda aklına gelmiş ve hemen, "bunu satıyorum" diyor! 

Yani, her bakan sabah kalkıp her şeyi'satmaya kalkarsa, hiçbir yere varamayız; böyle şey 
olmaz; bu, devlet anlayışıyla bağdaşamaz, her şeyden önce, devleti yönetme anlayışıyla bağ
daşmaz. Onun için, bu gibi konularda çok ciddî bir yaklaşım içerisinde olmalıyız, ama sayın 
Bakana katıldığımız bir konu da vardır; bizim, içinde bulunduğumuz denizcilik yapısı çağdaş 
ekonomilere tamamen ters düşmektedir. Bu konuda gereken önlemler alınmalıdır; ama belirli 
platformlarda, Meclisi dışlamayarak, Meclise getirerek, burada konuşarak, bu konuda karar
lar alınmalıdır diye düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; şimdi de, PTT konusunda çok kısa bir değerlendir
me yaparak sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Tüm dünyada, haberleşme hizmetleri, önemli bir altyapı hizmeti olarak kabul ediliyor. 
Ülkemizde, 1992 yılı sonu itibariyle telefon hat sayısı 10.2 milyon; ülkemizde 100 kişiye düşen 
abone sayısı yüzde 16.9. 

Bu rakam, Yunanistan'da yüzde 39.25, İtalya'da yüzde 38.76, Avustralya'da yüzde 47.08 
civarında. 

Bu tablo bize şunu gösteriyor : 2002 yılında -Sayın Bakanın yaklaşımı bu- yüzde 25 civa
rındaki bir yoğunlukla, ancak Yunanistan seviyesine gelebileceğiz. 

özellikle bilgi çağında, bilginin çok önem kazandığı günümüzde, PTT'nin, ulaştırmanın 
uluslararası standartlara uygun, çağın gereklerine uygun, çağdaş hizmetlerini hükümetlerden 
beklemek, halkımızın en doğal hakkıdır. Tabiî, bunu, uzun dönemli mega projelerle başarmak 
mümkündür. 

Telekomünikasyon hizmetlerinde sayısal sistemlerden (araç telefonu, çağrı sistemi, tele bilgi, 
video konferans, kartlı telefon, data hizmetleri ve görüntülü telefon hizmetlerinden) isteyen 
her yurttaşımızın yararlandırılacağı günlerin uzak olmadığı kanısındayım. Onurt da ötesinde, 
2000'li yıllarda, dağda veya bayırda, nerede olursanız olunuz, haberleşme hizmetini duyumsa-
yan her yurttaşımızın, işlevi çok, ebadı küçük cihazlarla, belki telekomünikasyon şebekesine 
bile gerek duymadan konuşabileceğini umut ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin ülkemize, hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın milletvekilleri, siyasî parti grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmış bulun

maktadır. • 
Şimdi, şahsı adına lehinde Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz'a söz veriyorum; buyu

run Sayın Erbaz. 

YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, Büyük Meclisin değerli üyeleri; hepinizi Milli
yetçi Çalışma Partisi ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Ulaştırma ve haberleşme konusunda son yıllarda görülen hızlı teknolojik gelişmeler, üze
rinde yaşadığımız dünyayı, insan idrakini zorlayacak derecede küçültmüştür. Teknolojideki bu 
gelişme trendi devam ettiği sürece, çok daha küçüleceği; insanlann, ülkeler arasındaki fizikî 
uzaklığın neredeyse ihmal edilebileceği bir hayat tarzına doğru gidişi bir kehanet sayılmamalı
dır. Böyle hızlı yaşanabilecek bir hayat tarzına uyum sağlayabilmek için, devletler çok büyük 
bir teknoloji yansı içine girmişlerdir. Televizyonlarda izlediğimiz bazı bilim kurgu filmlerinin, 
yakın bir zamanda gerçek olabileceği hatırdan uzak tutulmamalıdır, tşte Ulaştırma Bakanlığı 
ve bağlı genel müdürlükleri, bu şekilde, teknolojinin dev adımlarla ilerlediği bir dünyada bu 
ilerlemeyi yakından takip etmesi lazım gelen kuruluşların başında gelir. 

Değerli milletvekilleri, teknolojinin bu şekilde değişimi, ister istemez, milletlerin, devlet
lerin hayatında, ekonominin ve sosyal yapının da değişikliğini vücuda getirmektedir. Ulaştır
ma ve haberleşme, bu sebepten dolayı, ekonomik gelişmenin ana arteri haline gelmiştir. Tabiî 
ulaşım imkânlarının bu şekilde gelişmesi, milletlerin sosyal yapısını da değiştirmiştir. Daha bun
dan onbeş yirmi yıl evveline kadar, dar, kapalı ve statik bir toplum yaşantısı içinde olan Türki
ye Cumhuriyeti Devleti, bugün, hemen hemen hergün, kendi ailesinden bir veya birkaç ferdi 
ulaşım vasıtalarıyla bir yerden bir yere hareket eden, dinamik ve dar çerçeveyi kırmış; sadece 
ülke içinde değil, ülke dışına da hareket edebilen bir seyyar toplum haline dönüşmüştür. Türki
ye'nin her bölgesi ve dünyanın pek çok bölgesine dağılan aile yapılan oluşmuştur. Otuz kırk 
sene önce, belli bir şehirde, o şehrin dışında yaşayan aile fertlerinin sayısı bir elin belki 5 par
mağını geçmezken, bugün, özellikle ekonomideki gelişme, bölgelerarası dengesizlik, aileleri çok 
süratle Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına dağılabilen bir duruma getirmiştir. 

işte burada, haberleşmenin bir de sosyal ve psikolojik yönü ortaya çıkmaktadır. Yurt dı
şında çalışan veya baba ocağından kopmuş, ülkenin başka bir yerinde yaşayan insanlar, bir 
nostalji de olsa veya bir akrabalık bağı da olsa ya da ailesinden çok kısa zamanda haber alma 
arzusu içinde de bulunsa, hemen hergün, bir yerlerden bir yerlere, milyonlarca, milyarlarca 
sayıda telefon edilmektedir. Bu insanların hayat tarzlan ve o gün içinde bulundukları psikolo
jik durum, bazen kendi annesinden babasından almış olduğu, "Evladım bizim sıhhatimiz iyidir" 
mesajı, o insanların üzerinde çok büyük etkiler yapmaktadır. Bu gerçekten hareketle, özellikle 
geri kalmış yörelerde veya yurt dışına çok sayıda insan göndermiş olan bölgelerde, haberleşme 
araçlarına büyük bir talep olmaktadır, öyle ki, artık, bugün her köyde veya her yerleşim biri
minde bir telefon yerine, inşallah hedef, her evde bir telefon olacak şekle gelme istikametinde 
olmalıdır. Bunun için de, PTT Genel Müdürlüğünün büyük sıkıntriçinde bulunduğu santral 
konusunun halledilmesi lazım gelmektedir. Buna çok büyük önem verilmeli ve insanların bir
birleriyle haberleşme ve direkt haberleşme imkânına sahip olabilecek sistemin, bir PTT acen
teliği aracılığıyla değil, telefonu kaldırdığı zaman, eşiyle, çocuğuyla ailesiyle konuşabilecek ye
ni sistemin süratle, çok süratle, Türkiye'de kurulmasının yararlı olduğunu düşünüyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının bu konuda ciddî ve heyecanlı bir gayretin 
içinde olduğunu görmekten çok büyük memnuniyet duyduğumu, burada ifade etmek isterim. 
Ancak, bu güzel çalışmalara gölge düşürecek, belki istenmeden yapılan ve benim şahsen inan
madığım, Sayın Bakanın ve genel müdürlerin de inandığını sanmadığım ve belki de teferruat 
sayılacak bir uygulamayı, burada söylemeden geçemeyeceğim. 

Zaman zaman kamunun personel ihtiyacı olmaktadır ve bunu bir imtihanla ancak temin 
edebilmektedir. Yalnız, geçenlerde Yozgat'ta yapılan ve basına da yansıyan, böyle bir imtihan 
şeklinin, bu çalışmalara gölge düşürdüğünü, burada, üzülerek itiraf etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ulaştırma sektöründe Devlet Demiryollarının ihmal edildiği gerçe
ğini, buraya çıkan bütün siyasî partilerin mensupları, bütün açıklığıyla ortaya koydular. Biz 
de ve şahsen ben, devlet demiryollarını hiçbir zaman komünist bir ideolojinin ulaşım imkânı 
olarak görmediğimi açıklıkla belirtmek isterim. Avrupa'nın çok gelişmiş ülkelerinde, değil bir 
hatta birkaç tren, birkaç türde trenin işletildiğini hepiniz çok yakından bilirsiniz. Normal tari
feli trenler yanında, aynı hatta hızlı tren uygulaması yapılarak, halkın büyük çoğunluğu, bu 

' şekilde, kitle taşımacılığı şeklinde, daha ucuz, emin ve güvenilir olan bir yolculuğu tercih et
mektedirler ve bu gelişmektedir. 

Biz, çocukluğumuzda, Cumhuriyetin 10 uncu Yılında, "Demir ağlarla Ördük yurdumuzu 
dört baştan" diye söylediğimiz zamanları hatırlıyoruz; bu inancın, halen daha etkili bir şekil
de, Türkiye'de şimdi de uygulanması lazım geldiğine inanıyoruz. Yedinci 10 uncu yılını kutla
yacağımız 1993 yılında, inşallah, Sayın Bakanın gayretleriyle, Türkiye'yi yeniden demir ağlarla 
örme noktasında çok heyecanlı bir başlangıç yapılması lazım geldiğine inanıyorum. Bunun bi
rinci şartı da, memleketimizin her köşesine demiryolunu götürmekte fayda olduğuna inanmaktır; 
bunun için de bir öncelik sırasının yapılması lazımdır. Biz, elli yıldan beri, tç Anadoluda Yozgat-
Sivas hattının, özellikle Kayseri'yi dolaşarak giden tren hattının, aşağı yukarı yüzde 50'ye ya
kın bir yol kısalığı ile, Türkiye'nin doğuya açılan penceresi olarak gördüğümüz bu tren hattı
nın bir an önce gerçekleştirilmesini bekliyoruz. Bu, gerek Sivaslının, gerek Yozgatlı'nın elli yıl-

• lık rüyasıdır. Bu rüyanın inşallah gerçekleşmesi istikametinde -Sayın Bakanın Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapmış olduğu konuşmayı da sonuna kadar dinledim ve okudum- Sayın Baka
nın bize göstermiş olduğu bu güzel ve kutlu ışığın fiiliyata dönüştürülmesini yürekten bekli
yor, bu hususta yapacağı her katkının bizler tarafından şükranla karşılanacağını da ifade et
mek istiyorum. 

Bu konuyu, sadece tç Anadolu'nun bir problemi olarak görmediğimi de belirtmek istiyo
rum. Demin değerli arkadaşım Ali Eser'in söylediği gibi, artık Türkiye, bir taraftan da Tuna 
Nehriyle, Baltık Denizine, kuzey denizine bağlanmıştır. Samsun ve Karadeniz'deki limanlar 
gittikçe kapasite artırma durumunda kalacaklardır. Samsun'u, Sivas - Kayseri üzerinden An
kara'ya bağlarsanız, bunun hiçbir ekonomik tarafı yoktur. Bu yolu da kısaltacağına inandığı
mız bu demiryolunun yapılması, Türkiye'nin ekonomisine de çok büyük katkı sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gecenin bu saatinde bir konuya daha, kısaca, değinmek istiyorum. 
Gerçi, yine Sayın Ali Eser bu noktayı söyledi; Türkiye'de şimdiye kadar nehir taşımacılığı üze
rinde, maalesef hiçbir gelişme olmamıştır. Anadolu'nun, nehir yoluyla iç kesimlere bağlanma
sı, sanıyorum, çok büyük oranda ve çok ucuz bir ulaşım yolu temin edebilir; hem nehirleri 
kontrol altına almak hem de bundan istifade etmek, herhalde, Türkiye'nin yararına olacak bir 
düşüncedir. Bu düşünceye artık kafa yormanın zamanının geldiğine inanıyor; Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin milletimize, mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Erbaz, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; malum, son konuşmacı zatı âlinizden sonra, uygun görürseniz. 
Bütçe üzerinde, Hükümet adına, Ulaştırma Bakanı Sayın Yaşar Topçu; buyurun Sayın Ba

kan. (DYP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; şahsım, Hükümetim ve Bakanlığım mensupları adına, hepinizi, ayrı ayrı, saygıyla 
selamlıyorum. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerini belirten değerli grup sözcülerimizin ve 
şahsı adına konuşan değerli milletvekilimizin bütün konuşmalarını -bir kısmını dinleyemedi
ğini için notlarını ve zabıtlarını getirterek okumak suretiyle, bir kısmını da bizzat dinlemek 
suretiyle- büyük bir dikkatle takip ettim. 

Evvela, -Hükümet üyesi olarak, bir Bakan arkadaşınız olarak, lütfedip burada görüşlerini 
belirten grup sözcülerine, şahsı adına konuşan ve benden sonra daçıkıp eleştiride bulunacak 
olan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Eleştiri, genellikle yerme suretiyle yapılır; yerme de kimsenin hoşuna gitmez; ama demokrasi 
ve onun gereği olarak seçilmiş insanların ülkeye hizmeti, mutlaka, eleştiriler içerisinde doğru
ları bularak, arayarak yürütülmesi gereken bir iştir. O bakımdan, arkadaşlarımızın yapmış ol
dukları eleştirilerden büyük çapta yararlanmaya çalışacağımızın bilinmesini hasseten istirham 
ediyorum. 

Arkadaşlarımızın ortaya koydukları, ülkemizin ulaştırma politikaları ve uygulamaları hak
kındaki bilgilerin bir kısmı yanlıştı. Bu yanlışları düzeltmeye kalkmayacağım; çünkü böyle bir 
şeye kalkışırsam, bize ayrılan süre yetmez. Esasen, Komisyonda etraflıca tartışılmış olan bir 
konuyu, sabahın 10.00'undan gecenin geç saatine kadar çalışmış olan Mecliste ikinci defa tek
rar tartışmak, zararlı olmasa da, biraz zaman harcamak gibi bir sonuç verir. O bakımdan, müm
kün mertebe bu yanlışlara girmeden, arkadaşlarımızın eleştirilerine genel anlamda değinece
ğim. Hükümet üyesi olarak bize ayrılan süreyi de, mümkünse bir yirmi dakika, belki yarım 
saat içerisinde tamamlamaya çalışacağım. 

Arkadaşlarımın yanlış şeyler söylemesinin bir sebebi var. Ben açık bir insanım, bürokrat 
arkadaşlarımızın benim okumam üzere hazırladıkları bir metin var. Bana, "bunu dağıtalım" 
dediler; ben de "dağıtmayın" dedim; çünkü, içinde yanlışlar vardı. 

Ben genellikle bunları okumam, yani burada çıkıp konuşma diye okumam; kendi notları
mı ve bürokratlarımdan aldığım gerçek bilgileri bir araya getirip konuşurum. Ama sanıyorum, 
arkadaşlar o metinden bazı yanlış bilgiler almışlar, ben ona yordum; ama gayet iyi niyetle bu
rada eleştiriler ortaya koydular; kendilerini, ayrıca, kutluyorum. 

Benim şimdi burada söylemek istediğim ilk şey, defaatle dile getirildi; 1982 yılında da böyle 
bir ulaştırma mastır planı yapılmış; ama uygulanmamıştı. Bunun uygulanmaması konusunda, 
geçmiş hükümetlere yönelik eleştiriler vardır. Ben, tabiî, burada tekrar onlara dönmek istemi
yorum; ama biz, Bakanlığa geldiğimiz günden itibaren böyle bir mastır plan çalışması yaptık; 
bu mastır plan çalışmasını da, bir kitapçık haline getirdik; bunu bastırıyoruz, arkadaşlarımıza-
dağıtacağız. Eğer bunu yanlış adamazsanız, sanıyorum, bir Ulaştırma Bakanı, ilk defa önü
nüze mastır planla geliyor. Bu mastır planın yanlışı olabilir, fazlası olabilir, noksanı olabilir; 
ama biz bu gayreti gösterdik, böyle bir planla geldik. Bunun Yüce Meclisin değerli üyeleri ta
rafından bilinmesinde fayda vardır. 
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Konuşmamı, Bakanlığımıza bağlı sektörler itibariyle ayırarak sürdüreceğim ve biraz da 
çabuk konuşmaya çalışacağım, satırbaşlarıyla ifade edeceğim. 

önce haberleşmeden başlamak istiyorum. Tabiî, Bakanlığımıza bağlı iki haberleşme ana 
birimi vardır; birisi, katma bütçelidir; Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle beraber görüşülecek olan 
Telsiz Genel Müdürlüğü, diğeri de Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğüdür. 

önce şunu söyleyeyim : Birçok arkadaşımız PTT çalışmalarının yeterli olmadığını ifade 
etti. Durum tam tersinedir. • 

Değerli arkadaşlar, bugüne kadar Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğünün, Türkiye'
de, dağıttığı telefon adedi, evlere kadar çektiği hat adedi, en çok 1 milyon 400 bini bulmuştur. 
Ben burada, müsaade ederseniz, biraz da övünerek, 1992 yılının 1 Ocak tarihinden, bugün 17 
Aralık 1992 tarihi itibariyle Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğünün Türkiye'deki köy ve 
şehirlerde 1 milyon 940 bin adet telefon dağıttığını ifade etmek istiyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

Efendim, bunun altyapısını siz hazırladınız, biz hazırladık; o tartışmalara girmek istemi
yorum, firma ismi de söylemek istemiyorum. Türkiye'de bu konudaki teknoloji bakımından 
gayet ileri iki firma, 1967 yılında kurulmuştur. Yapan herkesten Allah razı olsun. Tabî, iktidar
lar birbirinin üzerine geldikçe, herkes bir öncekinden devraldığı imkânları yahut altyapıyı kul
lanacaktır. Buraya ne ANAP kendi fabrikasıyla gelmiştir ne de DYP kendi fabrikasıyla gelmiş
tir. Herkes birbirinden devraldığını kullanarak hizmet verecektir, bu işin tabiî şekli budur; dev
letin, hükümetlerin en tabiî işleyişidir. O bakımdan, bizden önceki hükümetler zamanında bu 
konuda yapılmış olan iyi hizmetler vardır, bunu inkâr etmenin bir anlamı yok; öyle olursa, 
zaten yanlış olur. Daha önce hizmet yapanlardan da Allah razı olsun. Bizim, ona bir şey dedi
ğimiz yok; ama, bizim yaptığımızı da kimse'küçümsemesin. 1 milyon 940 bin adet telefon da
ğıtılması demek, bize tanınan programı -bir yılı doldurmadan- 940 bin adetle aşmak demektir. 
Halen de bu yoğunluk, bu istekler devam ediyor. Arkadaşlarımız, her gün, ceplerinde, telefon 
isteyen köylerin isimlerini taşıyorlar, köylerden gelen telefon istekleri bize ifade ediliyor; eli
mizden geldiği kadar da istekleri yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Değerli hemşerim, burada, PTT'nin borca batırıldığı şeklinde bir eleştiri yaptı. 
Eleştirileri, sanıyorum, bir yanlış bilgilendirmeye dayanıyor. Konuşmamın başında, bu yanlış 

bilgileri düzeltmeyeceğimi söyledim; ama, konu önemli olduğu için ve kendilerinin bilmesi ba
kımından söylüyorum; PTT, 1992 yılı içerisinde; yani, bizim dönemimizde bir tek kuruş borç-
lanmamıştır. PTT'nin borca, daha önceki yıllarda dövize endeksli olarak içeride satılan PTT 
tahvillerinden ve dış borçlardan kaynaklanmaktadır. Bu borç, yedi trilyon civarındadır. Söz 
konusu borcun hiçbir kuruşu bizim dönemimize ait değildir. Biz, bu borçların büyük kısmını 
ödedik. Şu kadarını söyleyeyim; 1992 yılında görevi devraldık. Biz hükümete gelmeden önce, 
1991 yılında, bizden önceki bakanlık görevlisi arkadaşlarımızın yahut PTT yöneticisi arkadaş
larımızın, bedeli 1992 yılında ödenmek üzere aldığı santrallerin paralarını biz ödedik, ödedi
ğimiz miktar bir trilyon liradır, yani, 1992 yılında bu parayı ödedik. 

SABRÎ ÖZTÜRK (İstanbul) — Vardı da ödediniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başlangıç ödeneğimiz 4,2 trilyon 

liraydı; bugün, üç defa revize edildikten sonra 7 trilyonluk yatırımla bağladık. PTT'nin bu se-
neki yatırımlarında başlangıç ödeneğini az bulan arkadaşlarımız var. Bu, yıl içerisinde revize 
edilebilecek bir ödenektir. Nitekim, bu sene, 4,2 trilyon, üç defa revize edilerek, 7 trilyon liraya 
ulaşmıştır. v 
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Burada bir şeyi daha ifade edeyim : tik defa, Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğü, 
tam bir yıl, hiç zam yapmadan bu işleri yapmıştır. Hiçbir şeye zam yapmamıştır, sadece mek
tup hariçtir. Mektuba da, 1991 yılının Şubat ayından bu tarafa 16 ay zam görmemiş olduğu 
için ve çok fazla zarar ettiği için, 500 liralık bir zam yapılmıştır. Bunun dışında bir tek kuruş 
zam yapılmadan yıl tamamlanmıştır. Bu, ilk defa vaki olan bir iştir. 

Türkiye'de fert başına düşen telefon miktarı şöyledir : 1991 yılı itibariyle 100 kişiye 14 te
lefon düşmektedir. 1992 yılı itibariyle -bugün itibariyle-100 kişiye 18 telefon düşmektedir; ya
ni, yüzde 25'in üzerinde bir artış sağlanmıştır. 1993 yılı itibariyle de inşallah 20 rakamını bu
lacağız. 

"Türkiye'nin telekomünikasyonu 2002 yılında mı bitecek?" dendi. 
Plan çalışması böyledir; ama, yıllık bir milyon telefon üzerinden hesap edildiği için öyle

dir. 1998'lerde, takriben 35 bin yerleşim yerimizin, bu tempoyla gidilirse, şebekeye kavuşacağı
nı söyleyebilirim. 

1993 yılında PTT ile ilgili yapılmak istenenlere satırbaşlarıyla değineceğim : Evvela 406 
Sayılı "Vasayı değiştireceğiz, Posta Telgraf Telefon Genel Müdürlüğünü, Posta Telgraf Genel Mü
dürlüğü, Telefon Genel Müdürlüğü olarak ikiye ayıracağız. Telefon Genel Müdürlüğü, bir anonim 
şirket halinde yapılandırılacaktır. Bu konuda polemiğe girmek istemiyorum, tartışmaları ol
muştur. 

"PTT özelleştirilecek mi?" dendi. 
Biz, PTT'yi özelleştirmeye başladık. 5 Ocak tarihinde, CSM denen, yani, bütün dünyada, 

mobil sistem denen ve Türkiye'nin de memorandumuna imza koyduğu sistemin ihalesi yapıla
caktır ve bu , kâr ortaklığı şeklinde yapılacaktır. 

Dahasını da söyleyeyim : Bu şebekeyi, lisans alıp, kurmak ve işletmek üzere başvuracak 
olan firmalardan, işin başında/döviz kabilinden para alınacaktır. Türkiye'de, halkın, cep tele
fonu diye bildiği sistemi kuracak olan, şebekesini kuracak olan firmalardan para istenecektir; 
çünkü, onlara lisans verilecektir. 

PTT'nin yatırım şemasını değiştiriyoruz; bundan sonra, mümkün olduğu kadar, özel fir
maların gitmeyecekleri yerlere doğru gideceğiz. Peki, öbür tarafları nasıl yapacağız? Onu da 
şöyle yapacağız : Tekeli kaldırmak suretiyle, özel firmalara şimdiden lisans vermeye başlayaca
ğız. Bir örnek vereyim : Farzediniz ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi binası yeni yapıldı ve bu
raya telefon kurulacak. Buraya telefon çekilebilmesi için, PTT'nin imkânlarını, Yenişehir'de 
santral kurmasını, tevziini beklemeksizin, herhangi bir firma gelip, "Ben, Türkiye Büyük Mil
let Meclisine lazım olan 1 000 adetlik telefon santralını kuracağım" dediği zaman, "Buyur, 
kur" diyeceğiz, kurduracağız, transmisyonla bizim santrallarımıza bağlanacak, ondan, şehir
lerarası ve milletlerarası konuşma bedellerini tahsil edeceğiz; ama, buraya biz yatırım yapma
mış olacağız. Bütünü itibariyle bu tür santralları -ki, bunların en küçükleri 250'liktir- kaldıra
bilecek yerlerde, toplu konutlar, büyük plazalar, oteller vesaire yerlerde veya herhangi bir ma
halle kesiminde bu tür santralları kurmak isteyecek özel firmalara bu imkânı tanıyacağız, tşte, 
özelleştirme bu demektir. 

"Efendim, PTT'yi satalım mı?" 
Alıcı varsa, satalım. Yalnız, demin, bir değerli konuşmacı arkadaşımız, denizle ilgili ola

rak bir şey söyledi. 
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Ben, bunları, burada aklıma geliyor da söylüyor değilim. Biz, PTT'nin ayrılmasını ve bu 
işlerde güdeceği politikayı sekiz aydır tartışıyoruz. Ben, hiçbir zaman, gece uyuyup, sabah kal
kıp politika tayin etmem. Devlette şimdiye kadar hiç görev almadım; ama, böyle ciddiyetsiz 
tavırlara da hiçbir zaman sahip olmadım. Biz, daima, bürokratlarımızla otururuz tartışırız, 
olabildiğince, en doğru fikri, en iyisini bulmaya çalışırız ve onu hep birlikte uygulama düşün
cesi içerisindeyizdir. 

Bu sene, evlerine kadar şebeke götürebildiğimiz köy adedi 3 500 'dür. Bu, geçen yıl toplam 
8 052 idi, bu sene 11 552 oldu, 1993'te 15 552 olacak. 

Ayrıca, Orta Asya cumhuriyetlerine televizyon ve telefon götürdük bunu, PTT'nin finans
manında, Türkiye'deki komünikasyon firmaları oraya götürüp kurmuştur. Geçenlerde açmaya 
gittik; PTT'ye maliyeti 25 milyon dolardır. Yani, PTT, 25 milyon dolarlık bir yatırımı, Orta 
Asya cumhuriyetlerine taşıma imkânını bulmuştur. Bu cumhuriyetlerin komünikasyon planla
rını da PTT üstlenmiştir, inşallah önümüzdeki dönemde bunları da yürütecektir. Finansman
larını kendi imkânlarıyla yaratmaları kaydıyla, PTT bunlara öncülük edecek, buralardaki iş
letme imkânlarını kullanmaya çalışacaktır. 

Şunları da söyleyerek, PTT konusunu kapatıyorum : PTT, akıllı santral denen bir santral 
türünü getiriyor. Yeni bir numaralandırma sistemi getiriyor. Bu akıllı santralların birçok mezi
yet var; en önemli meziyeti, eğer elektronik bir telefonunuz varsa, sizi kimin aradığını bitebili
yorsunuz; kimin aradığını, arayan numarayı yazıyor veya insanlar birbiriyle telefonun iki ucunda 
hiç karşılaşmadan, haberleşiyorlar. Buna benzer büyük kolaylıkları olan bir sistemdir, onu da 
1993 yılı içerisinde inşallah tesis etmiş olacağız. Bunun yanı sıra başka birtakım çalışmalarımız 
var, teferruatına girerek zamanınızı almak istemiyorum. . 

Arkadaşlarımız demiryolu konusunda hassasiyetle durdular; teşekkür ediyorum. Demir
yolu, bizim de hassasiyetle üzerinde durduğumuz bir konu. Burada, şunu ifade edeyim : Bu 
yıl bitmeden, Ankara-lstanbul arasında elektrikli trenler çalışacaktır. (DYP ve SHP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — 1993 yılı sonunda .değil mi? 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — 1993 gelmeden çalışacaktır. 
Yük trenleri dahil, bütün trenlerimiz elektrikle çalışacaktır. Ankara-İstanbul arası 6,5 sa

ate düşürülecektir. Demiryolunda "kurp" denilen ve kavislerin yarıçapını ifade eden ve özel
likle Bilecik-Adapazarı-Eskişehir arasındaki yol düzeltmeleri de inşallah tamamlanmaya çalı
şılacaktır. Bunu da sağlarsak, daha, hızlı tren seferleri başlamadan, Ankara-lstanbul arasını 
5,5 saate doğru çekmiş olacağız. ' 

Ayrıca, italya'dan gelecek olan alüminyum konstrüksiyonlu, küçük motorlu diziler var
dır, bunları da Edirne-Çorlu-lstanbul; Adana-Mersin gibi, kısa mesafe hatlarında yakında kul
lanacağız. Bu dizilerin ocak ayı içinde teslimi var. Bunları teslim aldıktan sonra, bu seferler 
de başlamış olacak. , 

Arkadaşlarımızın, demiryolları konusunda bazı tereddütleri var. "Hükümet Programda 
söylendi; ama, yapılmadı" gibi bir eleştiri getirdiler. 

Arkadaşlar, 1991 yılında, demiryolu projesi olarak yapılan bir tane ihale vardır. Bizim 
1992'de yaptıklarımızı kısaca söyleyeyim : Zonguldak-Karadeniz Ereğlisi demiryolu etüt proje 
hizmetleri, Bandırma-Bursa-Osmaneli-Ayazma-înönü demiryolu etüt proje hizmetleri -ihale edi
lenleri söylüyorum- Sincan-Yenikent-Eryaman-Etimesgut banliyö hattı etüt proje hizmetleri. 
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SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Proje olarak?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Proje olarak söylüyorum. 
Yine, hazırlıkları tamamlanıp, ihale aşamasına gelen, Balışıh-Yozgat-Yıldızeli demiryolu 

etüt proje hizmetleri; Adapazarı-Karadeniz Ereğlisi demiryolu etüt proje hizmetleri; Çankırı-
Çorum-Amasya demiryolu etüt proje hizmetleri; Van Gölü -üst tarafından tabiî- demiryolu ge
çiş etüt proje hizmetleri. 1993 yılında buna, Samsun-îskenderun demiryolu projesi; Adana-
Yumurtalık serbest bölge iltisak hattı demiryolu etüt projesi; Trabzon-Tirebolu-Gümüşhane-
Erzincan demiryolu etüt projesi; Tekirdağ-Muratlı-Kaııştıran demiryolu etüt proje hizmetleri; 
Türkiye-Nahçıvan demiryolu bağlantısı ve etüt hizmetleri dahil olacaktır. Yani, Hükümet Prog
ramında söylediklerimizi de yapmışız. 

Ankara-tstanbul demiryolu konusuyla ilgili tartışmalar var; ona bilahara yine kısaca ce
vap vereceğim. 

Hava taşımacılığı ya da hava sektörü kısmına geliyorum. 
Hava sektöründe, Bakanlığımıza bağlı dört ayrı birim Bulunuyor. Bunların bir kısmı bize 

tam bağlı değil ve Türk Hava Yolları, Kamu Ortaklığına bağlıdır; bize ise, kısmen, tarifeleri 
ve bazı başka işleri bağlıdır. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık ve HAVAS... 

Arkadaşlar, bu sene, Bakanlığımızda, kârlı dört büyük müessese vardır; bunlardan iki ta
nesi hava sektöründedir. Birisi, Devlet Hava Meydanları tşletmesidir ve 1991 yılı kârı 355 mil
yar lira olmuştur, 1992 yılı kârı 800 milyar lira olacaktır. HAVAS; 1991 yılı kârı 10 küsur mil
yar lira olarak görülmektedir, 1992 yılı kârı ise 100 milyar liradır. (DYP ve SHP şıralarından 
alkışlar) Yeri gelmiş ve "HAVAS" demişken söyleyeyim; arkadaşlarımız, bazı bankalardan pa
raların niye çekildiğini sordular. 

HAVAŞ'ın 100 milyar lira kârı var, bankada ise 150 milyar lira parası var; repo yaptırıyo
rum ben de. Bankadan ben para alırken faiz ödeyeceğim, benim param da bankada yüzde 10 
faizle yatacak!.. Yok öyle şey. Böyle.şey olmaz. Kim çok veriyorsa, oraya veriyoruz. Yüzde 10 
ile durması söz konusu değil. Ben karşıyım. Çünkü, ben ondan alırken... Mesela, PTT borç 
para almış, dünyanın fazini ödüyor; faiz faiz, faiz, trilyonlar ödeyerek gelmiş; ama, PTT'nin 
parası aynı bankada yüzde 10 ile duruyor. Bunda adalet var mı? Yok. Böyle yapıyoruz. Yani 
bankalardan ikide bir... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Faizde adalet olmaz. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Efendim, faizde adalet olur, ol
maz; faizin haramlığı ayrı bir iş; bu işte adalet yok... Onu sonra konuşuruz... 

Şimdi, hava taşımacılığı bakımından, Türk Hava Yolları bakımından, Türkiye, övünüle
cek bir noktadadır. Değerli arkadaşlarımıza kim bilgi verdiyse yanlış vermiştir. Türk Hava Yol
ları, 1992 yılında ticarî işletmeden kârdadır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) İlk defa kâr
dadır. Türk Hava Yolları 1992 yılında zarar edecektir, airbusların amortismanından dolayı. Eli
mizdeki airbuslar fazladır. Bunu daha evvel tartıştık, konuştuk; tekrar oraya girmek istemiyorum. 

Yeniden 10 tane 737 alıyoruz, 4 tane de 30-36 kişi. arasında yolcu taşıyan, taksi seferleri 
için uçak siparişimiz var, yine kiralamak suretiyle. 737'yi alıyoruz derken, satın alıyoruz değil, 
onu da kiralamak suretiyle, en düşük fiyatla verenden alacağız. Bütün dünya 737 kullanıyor. 
Boeing 737, Avrupa'daki tüm havayollarında, 737 dışındaki tüm uçakların toplamından fazla
dır. Tutulmuş ve çalışan bir uçaktır. 
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Nitekim, bakınız, şimdi size bir faydasını söyleyeyim : Avrupa'nın belli merkezlerine Türk 
Hava Yolları günde iki sefer yapıyor, sabah akşam; Paris'e sabah da gidebilirsiniz, akşam da 
gidebilirsiniz. Eskiden bir sefer yapardı. O bakımdan, fevkalade iyi bir durumdadır. 

Ayrıca, kargo hazırlığı var. Charter terminallerini ayırıyoruz. Bunu da size burada bir de
fa daha ifade etmiş olayım. 

Devlet Hava Meydanları, yakın bir zamanda -hazırlık yapıyor- havaalanlarımızdaki pasa
port kontrolleri de dahil, bir kısım güvenlik hizmetlerini üzerine alacaktır. Pasaport kontrolle
rinden resmî polisleri çıkaracağız, yerine dil bilen sivil memur koyacağız; böylece, ülkemize 

• gelenlerin daha rahat bir şekilde kapılardan girmesini sağlamış olacağız. 

Denizcilik sektörüne gelmek istiyorum. 
Arkadaşlar, denizcilik sektöründe, Deniz Nakliyatta bu sene kârdayız; Denizcilik işletme

leri ve Gemi Sanayiinde zarardayız. Gemi Sanayimiz, 75 000 dwt, 26 000 dwt ve 18 000 dwt 
olmak üzere üç gemiyi bu sene denize indirmiştir; iki tanesinin iç donanımını yapıyor, bir ta
nesini Polonya'ya teslim etti. 

"Bu sektörde ne yapıyorsunuz?" diyo soruyorlar. 
Söyleyeyim arkadaşlar : Türkiye'de ilk defa, Denizcilik İşletmelerinin lojmanlarını satıyo

ruz. Herkes onu "Toplu Konutun yaptığını taklit" diye düşündü; öyle de olsa zararı yok, ben 
ondan kaçtığım için söylemiyorum. Biz/epeydir bunun çalışmasını yapıyorduk. Denizcilik İş
letmelerinin lojmanlarını satıyoruz. Ben, devletin, memuruna lojman vermesine karşı değilim, 
prensip itibariyle; ama, lojman işi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini büyük sıkıntılara sok
muştur. Satıyoruz, satıyoruz... (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sat, tebrik ederim, sat.. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Başka bir şey daha söyleyeyim : 
Yıllardır ellerinde duran ve kimin kullandığı belli olmayan arsaları da satıyoruz. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Seni bir daha tebrik ederim, sat... 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Lojmanların bu ay içinde, arsa
ların ocak ayı içerisinde ihalesi vardır. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) — İsabetli yapıyorsunuz Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Tabiî... 
Efendim, elimizdeki eski gemileri, küçük gemileri de satıyoruz. 
Beni hep partizan eleman olmakla itham ettiler; ben buradan cevap veriyorum : Bir yıl 

içerisinde Denizcilik işletmelerinin tümüne -genel müdür, yardımcısı vesair üst düzey görevli
ler hariç- eleman alınmamıştır, arkadaşlarım da şahittir. Biz, hiçbir yerde partizanlık falan yap
mıyoruz. Değerli arkadaşımın söylediği Yozgat'taki işi duyduğum zaman, anında durdurdum; 
Yozgat'ta o sınavyapılmamıştır, böyle bir şey de, söz konusu değildir. 

PTT hizmetlerini hâlâ geçici işçilerle yürütüyoruz, 10 yıldır memur alınamıyor. 011'i çevi
rin, dikkat edin, orada karşınıza çıkan hanımefendi size numarasını söylemeyi unutacaktır; çünkü 
bir kurstan geçip yetişmiş değildir; geçici işçidir, alınmış orada görev verilmiş. Zaruret var, hiz
met gittikçe çoğalıyor; ama, eleman alınmıyor; alınmadığı için de geçici işçilerle yürütülmeye 
çalışılıyor bu iş; aksayınca da, herkes "bu işler niye aksıyor?" diye bağırıyor. Tabiî, böyle yü-

• • ' • • v s . 

rümesi söz konusu değil, ona da bir çözüm bulacağız. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul) — Akdeniz Gemisi ne oluyor Sayın Bakanım? 
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ULAŞTIRMA BAKANI Y\ŞAR TOPÇU (Devamla) — Akdeniz Gemisi, eski bir gemi-
dir -aslında jiletlik bir gemi- bizden önce, bir turizm şirketi kiralamış "ben bunu düzeltece
ğim, çalıştıracağım" diye; ama, bugün, yeterli hasılatı sağlayamıyor, borçlarını da ödeyemiyor. 

Biz, bu şirketten alacaklarımızın bir kısmını aldık, bir kısmı duruyor. 
Ben, sözleşme dönemi sonunda, bu geminin durumunu mutlaka hukukî yoldan çözmeye 

kararlıyım; yani, jiletlik bir gemi de olsa, kimsenin istediği gibi kullanmasına fırsat ve imkân 
vermeyiz. 

Bunun yanı sıra, karar ulaştırmasıyla ilgili olarak sadece şunu söyleyeyim : Kara ulaştır
masında büyük sıkıntılar var. En son girdiğimiz sıkıntı, Macaristan ve Avusturya ile olan sı-
kıntımızdır. Büyük gayretlerle, Macaristandan bin geçiş, Avusturya'dan da yeni geçiş imkânla
rı elde ettik; böylece, transport işiyle uğraşan, kara taşımacılığıyla uğraşan firmalarımıza bü
yük rahatlık sağladık. 

DLHİ (Demiryolları Limanlar Havameydanları)'nın -kara, deniz, demiryolu ve havayo-
lundan sonra- inşaat kısmına geldim. İnşaat kısmında, şunu söyleyeyim : Antalya Tevsi Termi
nali, Bodrum Konvansiyonel Havaalanı, Samsun Konvansiyonel Havaalanının ihale hazırlık-, 
lan tamamlanmıştır, bugün yarın ihale edilecektir. İsparta Havaalanını daha evvel ihale ettik. 
Bursa Havaalanının ihale hazırlıkları bitmek üzere, ihale edeceğiz. Hatta, Samsun ve Bodrum'da 
kamulaştırma başlamıştır. 

"Ne yapıldı?" dendi; bu sene yeni seferler koyduk; Erzincan-Kars-Sinop-Denizli-Muş ara
sında yeni iç hat seferleri koyduk. Burada yeni bir şey daha söyleyeyim: Diagonal seferler baş
layacak; bundan sonra Adana'dan Trabzon'a uçak bulacaksınız. Bunu misal olsun diye söylü
yorum. Böyle diagonal seferler olacak; vatandaş, hem çapraz, hem doğudan batıya, hem ku
zeyden güneye istediği şekilde uçakla gidebilecek. 

DLHÎ olarak, Ankara-îstanbul demiryolu, en önemli konumuz. 
Arkadaşlar, benim Plan ve Bütçe Komisyonunda söylediklerimi arkadaşlarım yanlış anla

mışlar. Ben "tüp geçit yapacaktık, vazgeçtik; firmalara bıraktık.." demedim. Benim kastım 
şuydu : Biz, tüpgeçit olarak ilan verdik, ihale açtık. Arkadaşlarımın söylediği gibi, böyle bir 
etüt de yar. Biz bu etütleri, vesaireyi tekrar inceledik; bazı mülahazalar geldi önümüze. Ben 
arkadaşlarıma şunu söyleyeyim : Boğazı iki tane tüpgeçit yapıp geçtiğimizi kabul edelim. Bo
ğaz içinde akıntı olduğunu ve bu tüpgeçit'in uygun olmadığını söyleyenler var. Ben teknik bir 
insan değilim, söylenenleri aktarıyorum. Onu bırakalım. Hızlı treninin geçeceği iki hat için, 
iki tane tüpgeçit yaptığımızı kabul edelim, ama, banliyö treni var, iki tane de banliyö treni için 
yapmamız lazım. Yarın, Halkalı-îzmit hızlı banliyö trenini hizmete sokacağız, bu konuda ça
lışmalarımız var; iki tüpgeçit de onun için yapmamız lazım... Bu mümkün değil. 

Bizim söylediğimiz şu : Bu ihaleye girecek olan firmaların hepsi, uluslararası firmalar, bu 
işle uğraşan firmalar; belki bize daha uygun çözüm getirebilirler. 

"Firmalara bıraktık" sözünden kastımız "firmaların çözümlerini görelim, hangisi ülke
mizin şartlarına uygunsa onu kabul edelim" dir; yoksa, "firmalar bize ne teklif edecekse onu 
kabul edelim" şeklinde bir şey söz konusu değildir. 

Köprü geçişi avantajlı görünüyor; çünkü, yapılan hesaplara göre, hızlı trenin köprüden 
geçişi için yapılacak hattın maliyeti 1,200 milyar lira, iki hatlık tüpgeçidin maliyeti de 800 mil
yar; ama, tüp geçitin yıllık 36 milyon dolar bakim masrafı var. On senede, bir tüp geçit bedeli 
kadar bakım parası ödemek zorundasınız, dolar da vesairede artış olmazsa. Çünkü, havalan
dırma söz konusu, başka şeyler söz konusu. 
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"Efendim, işte böyle söyleniyor..." 
Bakınız, bu işi, gelin, İstanbul'a ilk defa kurulan Boğaziçi Köprüsü işine dönüştürmeye

lim, inat işi yapmayalım, Bizim söylediğimiz budur. Firmaların tekliflerini alalım; müşavir fir
mamız Var... 

28 firma başvurmuştur, prekalifikasyonu devam ediyor, bugün yarın bitecek, onlardan teklif 
alacağız. Buna dünyanın ünlü firmaları katılmıştır. Bu ayın sonunda, 30 Aralıkta da önseçim 
için bu ihaleye kredili olarak katılacak olan konstrüksiyon inşaat firmalarının mektuplarını 
alacağız, başvurularını alacağız, o başvurulan kısa bir sürede tamamlayacağız. 

Efendim, "Tüp geçit mi olsun, köprü mü olsun?" şeklinde mülahazalar var, benim söyle
diğim bu. 

Netice itibariyle, köprü avantajlı görülüyor; şundan dolayı avantajlı görülüyor; yani tek
nik insanların görüşüdür. Şimdi, Avrupa'dan gelen iki tane hızlı tren demiryolu geçecek, ya
nından iki tane banliyö demiryolu geçecek, onun yanından, demin söylediğim Halkalı - İzmit 
.hızlı treni, hatta otobüsü bile geçirmek mümkün. Yalnız, görüntü itibariyle, "üç tane köprü
nün olması, İstanbul'un görüntüsünü bozar mı, bozmaz mı?" gibi mülahazalar var. Yani, illa 
tüp geçit diyenler doğru söylüyor veya illa köprü diyenler yanlış söylüyor diye bir şey söz konu
su değil. Bunu da böylece arz edeyim. , ••',_• 

Efendim, DLHt konusunda havaalanlarını söyledim; bunun dışında yaptığımız havaalan
ları var. Edirne, Çanakkale, Marmaris, Antalya batı yakası, Alanya, Silifke, Ünye, Nevşehir 
ve böyle sıralanarak gidiyor. Bunlar, daha ziyade küçük, stol havaalanlarıdır, vilayetler kana-. 
lıyla yürütmeye çalışıyoruz. Aklıma gelenleri söylüyorum... 

Kastamonu, Giresun için sordunuz. 
Giresun - Ordu arasında stol tipi havaalanı için böyle bir hazırlık var, bir çalışma var, onu 

yürütüyoruz; ondan da haberiniz olsun. 
Balıkçı barınağı konusu : 22 adet balıkçı barınağımız 1992 yılında programdaydı, 16 adet 

ilavesi var, 38, adet balıkçı barınağı yapıyoruz. Ayrıca, 12 adet iskeleyi yeniden yapıyoruz, dü
zeltiyoruz ve tamir ediyoruz. 21 tane de yat limanı ve benzeri yeni turizme yönelik DLHİ Genel 
Müdürlüğünün yatırımları var. 

Ben sözlerimi burada kesiyorum, daha fazla da uzatmak istemiyorum. Arkadaşlarımıza 
da sanıyorum yeterli bilgi arz etmeye çalıştım. 

Bakanlığımız bütçesinin, memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz edi
yorum. Bu bütçenin hazırlanmasında ye bugüne kadar getirilmesinde, -gerek överek, gerek eleş
tirerek, nasıl olursa olsun- emeği geçen tüm arkadaşlarıma, Yüce Meclisin değerli üyelerine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde son konuşmayı yapmak üzere, aleyhinde ve şahsı adına 

Urfa Milletvekili Sayın İbrahim Halil Çelik, buyurun. (RP sıralarnıdan alkışlar) 
Sayın Çelik, malumu âliniz, süreniz 10 dakikadır. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ulaştır
ma Bakanlığının bütçesi üzerinde, şahsım adına ve aleyhte görüşlerimi belirtmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce değerli Heyetinizi hürmetle selamlıyorum. 

Ulaştırma ve haberleşme, bir ülke için en önemli iki unsurdur. Bunlar olmaksızın, memle
ketin ilerlemesi, cemiyetin bütünleşmesi mümkün olmaz. 
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Değerli milletvekilleri, Körfez Savaşında "Bir koyup üç alacağız" diye, kraldan daha çok 
kralcı kesilen Türkiye'nin tavrı, bizim kara taşımacılığımızda 9 şiddetinde bir deprem yapmış
tır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Bu hadise, güneydoğuda kara taşımacılığı yapan vatan
daşlarımızı açlığa mahkûm etmiştir. Türkiye'den başka hiçbir ülkede, kendi halkına, dış güçle
rin emrinde böyle bir cezalandırma yapıldığını tarih tespit etmemiştir. Bu ayıp dün yapıldı, 
bugün bütün ihtişamıyla devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlar, düşünmemiz lazım : Irak'ı mı, yoksa kendi insanlarımızı mı cezalan
dırıyoruz? Apaçık ki, kendi halkımızı cezalandırıyoruz. Zira, onbinlerce kamyon ve tanker ça
lışmaz haldedir ve güneydoğu halkı, kepenklerini çekmiştir. Bu kepenklerin kapanışı, sadece 
terörle ilgili değildir, ekonomik yoksulluğun da etkisi vardır. Esnaf kan ağlamaktadır, "Benim 
köylüm, benim esnafım" diyen Hükümet, ne zamana kadar buna göz yumacaktır? Bu konu
nun bir an önce ele alınıp, bu ambargonun kaldırılması lazımdır. 

Değerli milletvekilleri, GAP çerçevesinde, demiryollarına daha da önem verilmelidir. Söz 
buraya gelmişken, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğüyle ilgili birkaç söz edeceğim. 

Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan iken, Fransa'da hızlı treni keşfetmiş(l) Daha önce "de
miryolu komünist rejimde olur" derken, bu fikrini değiştirmiş ve hızlı treni övmüştü. 

Son olarak da, 6 kez gitmiş, 7 kez gelmiş Sayın Demirel, Japonya'da hızlı treni keşfetti(î) 
Hızla değişen dünyada, halkın refahı için kâşif olmaya gerek olmadığı gibi, çok gezmeye de 
gerek yoktur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erbakan ne zaman keşfedecek?! 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu rejim, Ankara-lstanbul 
arasındaki "normal tren seferini, üç-dört saate indiremiyor. Benden önce konuşan Sayın Ba
kan, gerçi, "13 gün sonra bunu yapacağım" diyor; ama, zannediyorum elinde sihirli değnek 
yok. 13 günde yaparsa, bizim yanlışımız, onun doğrusu olur ve gider makamında kendisini 
tebrik ederim... 

Değerli arkadaşlar, bir de, on-onbeş yıldır bitmeyen Ayaş Tüneli meselesi var. Her gelen 
ancak ahkâm kesiyor... Demiryolları Genel Müdürlüğü, istihdam ordusu haline geliyor; ku
rum hep zararda... 

Sayın Bakan, Denizcilik İşletmesinin kârından bahsetti; ama, demiryollarının zararından 
hiç bahsetmedi. 

Öte yandan, İstanbul ve İzmir'e yapılan tren seferleri, kalite bakımından biraz iyi; ama, 
doğuya ve güneydoğuya giden Toros, Kurtalan ve güneydoğu ekspresleri, rezalet; vagonları pislik 
götürüyor, restoran yok... Demiryolcular, sakın, "O yörenin halkı temizliğe özen göstermiyor, 
buna layık değiller" diye düşünmesinler. Devlet ve onun çalışanları, bu milletin emrindedir 
ve bu milletin emrinde olmaya da devam edecektir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar!..) 

Bakınız, 1983 yılında beğenmediğimiz askerî yönetimin bir ulaştırma mastır planı vardı. 
Gerçi, Sayın Bakan biraz önce çıktı, "Değerli milletvekilleri, benim bürakratlarımın yapmış 
olduğu yanlış. Konuşma metnime dayanarak -ben bunu esefle karşıladım- bunları söylüyorlar, 
yanlıştır, ben 'o metni dağıtmayın' dedim" dedi ve bir de mastır plan gösterdi. 

Sayın Bakan, beğenmediğiniz o mastır planı, acaba bürokratlarınız yapmadı mı? Ne on
lar, ne siz bu planı uygulayamamasınız! 

Memleketin çağdaş bir ulaştırma politikası bile maalseef yok. Limanlar tam olarak sahip
siz; bir kısmı Demir Yolları, bir kısmı Denizcilik İşletmeleri tarafından işletilebilememe fakiri; 
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büyük tonajlı gemiler bile yanaşamıyor. İskenderun Limanının genişletilmesi çalışmaları vakit 
geçirilmeksizin başlatılmalıdır; yoksa, GAP'da yılda iki, hatta üç kez elde edilecek ürünü sata-
mayıp, üreticileri, ölümle başbaşa bırakacaksınız. GAP bölgesi içindeki ulaşım ağı kurulmalı 
ve ulaşım, iletişim yönünde tüm dünyaya açılmalıdır. 

Gaziantep-Şanlıurfa demiryolu projesi bir an önce ihale edilmelidir. Bu, benim notlarım
da duruyor; ama, ne yazık ki, Sayın Bakan 1993 projelerini sayarken, Sayın Başbakanın önem 
verdiği GAP'ın ürünlerini taşıyacak demiryolu projesinden bahsedememiştir. Ya bir zûhül ese
ridir veya da bundan sonra gelip cevap verir. 

Karayollarımızda binlerce onbinlerce insanımız ölmektedir. Var olan 10 bin kilometrelik 
demiryolunun yüzde 50'si, cennetmekân Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin eseridir. Beş 
-senede istanbul'dan Hicaz'a demiryollarını götürdü, siz 15 senedir Ayaş Tünelini açamamışsı
nız!.. (RP sıralarından alkışlar) 

Hava Yollarına geliyorum : Hava yolları çok rötarlı gidiyor. Şanlıurfa stol havaalanı he
nüz bitmiş değil. Onu bir an önce bitirip, bundan başka, Harran Ovasından tüm dünyaya ürün 
taşıyacak havalimanı projesini de bir an önce tatbikata koymalısınız Sayın Bakan; yoksa çok 
geç kalıyoruz. ' . 

Yurt dışındaki işçilerimiz, hava taşımacılığımızın fiyatlarından şikâyetçidirler. Daha ucuz 
olursa, diğer taşımacılarla değil, Türk Hava Yollarıyla gelmeyi tercih ediyorlar. 

Sayın Bakan, PTT'ye geliyorum : Doğu ve güneydoğuda yağışlı ve karlı havalarda hiç bir 
köyle telefon bağlantısı maalesef olmamaktadır. Size örnek verebilirim : Televizyonun bulun
duğu Korçik Tepesi -o köyün bütün reyleri de Doğru Yol'undur- eğer telefonla görüşebilirse-
niz, bu sözlerimi geri alırım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, millî ve manevî değerlerimize kan kus
turan, ahlaksızlığı bütün hızıyla yayan televizyon kanallarına, PTT'yi kullandırmaya ne zama
na kadar devam edecektir? 

900'lü telefonları kapattınız; ania, daha değişik bir kimlikle ortaya çıktılar. 
Yüce Milletimizi yozlaştırmaya devam eden, bu ahlaksız, ahlak dışı yayınlara, PTT'ye kâr 

getiriyor diye, ne zamana kadar göz yumacaksınız? Bu açık bir gerçektir. Bu kârda fayda mü
lahaza ediliyorsa, niçin eroini serbest bırakmıyorsunuz?! N 

Sayın Bakan, inanın, ahlaksızlık, eroin, esrar ve kokainden daha tehlikelidir. 
Değerli milletvekilleri... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Eroinle ne alakası var bunların? 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sayın Kamer Genç... 
Sayın Başkanım müsaade etmez ki, hak ettiği bir cevap vereyim... 
BAŞKAN — Destur... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) — Sen, esrardan betersin. Kamer Genç, sen esrar

dan betersin... (Gülüşmeler) 
Sayın milletvekilleri, yöremle ilgili, Sayın Bakana soracağım bazı sorularım var : Siverek 

Karabahçe Nahiyesinde PTT santrali hâlâ yok. Yine, Şanlıurfa Merkez, Mihraplı ve Başören 
Köylerinde PTT santrali yok ve Suruç İlçemiz 2 500 kapasitelidir. Bunu ne zaman 4 000'e çıka
racaksınız? 

Bu duygularla, Ulaştırma Bakanlığının 1993 bütçesinin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, 
hepinizi hürmetle selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Değerli arkadaşlarım, konuşmalar tamamlanmıştır. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan "Sen, esrardan betersin" diyerek bana açıkça 

sataşmada bulunmuştur; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Duyamıyorum Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, bana "Sen, esrardan betersin" dedi; bu nedenle 

sataşmadan dolayı söz istiyorum. 
BAŞKAN — Ben bir sataşma tespit etmedim. Israr ediyor musunuz? (Gülüşmeler) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — "Sen esrardan betersin" dedi açıkça. 
BAŞKAN — Bunun sizi üzmediği, neşenizden belli Sayın Genç. Ama, dediği şeyden beter 

olmadığınızı ben de ifade edeyim; meseleyi bağlayalım. Yani, "Siz, esrardan betersiniz" dedi 
diyorsunuz; siz, esrardan beter değilsiniz efendim. (Gülüşmeler) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz, esrardan betermisiniz? 
BAŞKAN — Hayır... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman, bana karşı söylediği bu sözü sataşma kabul etme

niz gerekir. 
BAŞKAN — Efendim, zatı âlinizi, meşru Meclisin, meşru milletvekili olarak "esrardan 

beterdir" sözüyle rencide edilmeye müstahak birisi olarak görmediğimi... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizin duygularınız önemli değil; ben kendi duygularımı açık

layacağım. 
BAŞKAN — Bunu bir sataşma saymadığımı; ama, direniyorsanız oylamaya mecburum; 

hakkınız... 
Oylarınıza sunuyorum*: Efendim, Sayın Genc'e sataşma olduğunu kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmemiştir. Sataşma yok. 
Değerli arkadaşlarım şimdi, soru sormak isteyenlerin kaydını yapacağız : Sayın Erbaş, Sayın 

Sevigen -geçenler, Sayın Karakaş ile karıştırdım Sayın Hacaloğlu'nu, sonra "İki değerli entel-
lektüeli kanştırdım, fazla kusur sayılmaz" dedim- Sayın Hacaloğlu, Sayın Aksoy, Sayın öz-
türk, Sayın Oğuz, diğer Sayın öztürk. 

Sayın Köklü, size söz veremiyorum. Soru mu soracaksınız? 
ÜRAL KÖKLÜ (Uşak) — Soru sormak istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soruya yazıyoruz. Çünkü, lehinde konuştular; siz yoktunuz veya dikkatiniz

den kaçtı. 
Efendim, soru soracağını beyan etmiş arkadaşlarımı arz ediyorum : Yazılı olarak, Sayın 

Sayın; sözlü olarak, Sayın Erbaş, Sayın Hacaloğlu, Sayın Sevigen, Sayın Aksoy, Sayın Oğuz, 
Sayın Öztürk, Sayın Yerlikaya, Sayın Köklü, 

Soru sormak isteyenleri tespit işlemi tamamlanmıştır. Sorulara geçiyoruz. 
Buyurun. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Ulaştırma Bakanı tarafından cevaplandırılmasının teminini 

arz ederim. Saygılarımla. 
Ahmet Sayın 

Burdur 
1. Bakan olduğunuz tarihten bugüne kadar Bakanlığınız ve bağlı birimlerde yapılan iha

lelerde hangi kanun hükümleri ve hangi usuller uygulanmıştır; ilan, davetiye ve bunun gibi?.. 
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2. ihale edilen işlerin isimleri, keşif bedelleri, avans durumları, tenzilatları nedir? 
3. Müteahhitlerin seçiminde ne gibi özellikler aranmıştır? 
4. Üzerlerine ihale yapılan işlerin müteahhitlerinin isimleri, adresleri nedir? 
BAŞKAN — Sayın Erbaş, buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, delaletinizle Sayın Ulaştırma Bakanın

dan şu sorularımı sormak istiyorum : 
1. Almanya'dan başlayıp Van Gölü üzerinden geçen ve iran'a ve oradan da Hindi Çin'e 

kadar uzanan demiryoluna işlerlik kazandırılacak mı? 
2. Hakkâri PTT Başmüdürlüğünde Personel Müdürü olan Salman Seven'i, Hakkari'

den alıp Ardahan'a, oradan İğdır'a, oradan Muş'a ve oradan da Gümüşhane'ye tayin ettiren 
sebep nedir? 

Bir memura 1,5 ayda bu kadar yer değiştirilirse, onun malî durumu ne olur? "Fakiri döv-
mektense, elbisesini yırt, daha fazla üzersin" darbımeselini mi uyguluyorsunuz? 

3. Van PTT Başmüdürlüğü bir yıldan beri vekâleten yürütülüyor. Asil bir müdür ne za
man atayacaksınız? 

4. PTT Genel Müdürlüğüne vekâlet eden Sayın Genel Müdür Vekilini, bir ay süreyle her 
gün arattığım halde, bir kere bile cevap verme zahmetine katlanmamıştır. 

"Muhalefet milletvekillerine cevap verme" talimatını siz mi verdiniz?, (RP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla sormak istiyorum : Dün 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanımız, otoyollara, Koalisyon Hükümeti olarak verdikleri öne
mi vurgularken, tek tek belirli projeleri saydılar. 2010 yılına kadar, 14 yıl süreli, her yıl 2 milyar 
dolar sürekli yatırımı bu alana kanalize edeceklerini belirttiler. Kendi Hesaplarına göre, top
lam 28 milyar dolarlık bir yatırımdan söz ettiler. Bence bu rakam daha yüksek olur ama, ken
dileri öyle belirttiler. Bir ara, Sayın Başbakanımız da ismen bu hatları belirtmişlerdi. Sayın Ba
kanımızın buradaki konuşmasında, ulaştırma sektöründe hangi kesime ağırlık verdiklerini pek 
anlayamadık. PTT'ye ağırlık veriyorlar, Demiryollarında da etütlerden bahsettiler. 

Şimdi, Sayın Bakanımızdan soruyorum : Sayın Bayındırlık ve iskân Bakanımızın ortaya 
koyduğu bu stratejiyi benimsiyorlar mı? Bu strateji, koalisyon Protokolüne yazılı bulunan ulaş
tırma stratejisiyle uyumlu mu? 

Teşeklcür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
. Buyurun Sayın Sevigen. 

MEHMET SEVtGEN (istanbul) — Sayın Başkan, izninizle ben de Sayın Bakana soru 
sormak istiyorum. 

Daha evvelce de bu konudan bahsetmiştim; şimdi burada da soru olarak soruyorum : Tu
ra Turizmle ortak olarak çalışan Akdeniz adlı bir gemi var. Bu gemi, uzun süreden beri zarar 
ettiği için, son dönemlerde, bu geminin sigortalı işçileri çıkarılarak, yerine 100'e yakın sigorta
sız işçi aldıklarını biliyorlar mı? 

Bu sigortasız işçiler için, devlet tarafından denetlemeye giden müfettişlerin "devletle or
tak iş yapıyoruz" diye gemiye sokulmadıklarını Sayın Bakanım biliyor mu acaba? 
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Bu böyle devam ettiği müddetçe, devletin malını, bu insanlara peşkeş çekmeye daha ne 
kadar devam edilecek? Sayın Bakanım bu konuda ne düşünüyorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevigen. 
Buyurun Sayın Aksoy. 
VELİ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanıma iki soru yöneltmek istiyorum; 

biraz önce kürsüden konuşurken de aynı soruyu yöneltmiştim : 
1. Menemen-Aliağa çift hatlı demiryolu inşaatı, Menemen Garı üzerinden Aliağa'ya ve 

Nemrut Limanına ayrı ayrı bağlayan yolcu ve yük taşıma amaçlı 32 kilometrelik demiryolu... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, susmazsanız 1 saat ara veririm... Rica ederim... Müzakereler 
devam ediyor... 

Buyurun Sayın Aksoy. 
VELİ AKSOY (İzmir) — ...'800 metre uzunluğunda tünel, Aliağa dahil 5 ayrı yerde istas

yon tesisleri ve binaların inşaatı bölümlerini ihtiva etmektedir. İhalesinin 1983'te yapıldığını 
biraz önce belirtmiştim. 1992 yılında 35 milyar liralık ödenek, 1992 fiyatlarıyla harcanan para 
115 milyar liradır. Ulaştırma Bakanlığınca, 1993 yılı için Ulaştırma Bakanlığı bütçesinden 8 
milyar liralık bir ödenek verilmiştir. 

Hükümet Programının 42 inci sayfasında, "Menemen-Aliağa Demiryolu yapımı hızlan
dırılarak sürdürülecektir" deniliyor. Bu iş ne zaman bitecektir? 

2. Geçen dönem, Türkiye Deniz İşletmeleriyle ilgili Verdiğim bir soru önergesine yanıt 
almıştım. Bu soru önergem, İzmir İlinin Karşıyaka ve Konak'ta yapılmış olan vapur iskeleleri 
üzerindeki restoran ve kafeteryalarının kiralanmasıyla ilgiliydi. . * 

Bu soru önergeme verilen yanıtta, bu işin Grand Turizme verildiği ve bu ihalede hiçbir 
yolsuzluk olmadığı söylenmiştir. Bir vatandaş tarafından zatınıza ve bana da gönderilen yazılı 
müracaatta, bu işte ciddî bir yolsuzluk olduğu ve anahtarların, mahkeme kararıyla, ihale ya
pılmadan önce bu firmaya teslim edildiği bildirilmişti. Elimdeki not da bunu gösteriyor. 

Bu konuyu araştırmanızı ve bu konuda yolsuzluk varsa, gerekenjşlemi yapmanızı istiyorum. 
BAŞKAN — "İsteyebilir miyim?" Soru olacak... 
VELİ AKSOY (İzmir) — İsteyebilir miyim? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Oğuz, buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana iki soru yöneltmek 

istiyorum. 
İstanbul'da bir ilçeden diğer bir ilçeye mektup gönderirseniz bir haftada gidiyor. Eğer, 

Anadolu'nun bir yerine gönderiyorsanız 10-15 gün sürüyor. Bunu hızlandırmayı düşünüyor 
musunuz? 

2. 900'Iü telefonlarda, açık, çirkin, ahlaksız konuşmalar bertaraf edildi; bunları ne za
man kaldıracaksınız? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın öztürk, buyurun. 
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SABRt ÖZTÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana sorum şu : İs
tanbul Boğazından geçen gemilerin sayısı ve tonajları hepimizin malumudur. İstanbul Boğa-, 
zındaki trafik öyle boyutlara ulaşmıştır ki, hayatî bir önem arz etmektedir. Bu durumun orta
dan kaldırılması için, İstanbul ve Çanakkale Boğazlanyla ilgili, Marmara Denizinde gerekli 
denetim ve kontrolü sağlayacak bilgisayar destekli radar sisteminin kurulması ANAP hükü
metleri zamanında ihale safhasında idi; ama bu seneki programı incelediğimizde bu hususda 
bir ödeneğin konulmadığını görüyoruz. Bu ihaleyi ne zaman yapacaklardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yerlikaya, buyurun. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, geçen ANAP iktidarı zama
nında, 1988-1989 tarihlerinde Tunceli ve Erzincan'da personel alımı için imtihan açıldı; bu şa
hısların bir kısmı alınmıştı, bir kısmı da alınmamıştı. Bu işe alınmayanlar tekrar işe alınacak mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
Buyurun Sayın Köklü. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana soru sormak ve bu 
konuda aydınlanmak istiyorum. 

Ben, devlet demiryollarının tren hattı üzerinde bir evde, Eşme'de doğdum. Dolayısıyla, 
bu konuda her zaman için hassasiyetim var. Bir bölge ticaret ile olarak, hem Doğu Anadolu'
yu hem Güneydoğu Anadolu'yu hem Akdeniz'i hem de Trakya'yı birbirine bağlayan raylar 
en sonunda Afyon'da birleşir. Gerek Doğu Anadolu'da Erzurum, Sivas, Ankara; gerek, Gü
neydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Adana, Konya ve Trakya İstanbul hattı derken, Afyon'la Uşak, 
Alaşehir, Manisa, İzmir üzerindeki rayların gerçekten büyük bir yenilenmeye ihtiyacı vardır. 
Gerek Akdenizdeki çağdaş araçların harekete geçirilmesi, gerek hattın onarılması yönünden 
halkımızın büyük bir özlemi, beklentisi vardır. Ege Bölgesinin, tüm Türkiye'nin diğer bölgele
riyle bağlantısının yapılması yönünden en acil olan hattır; geçmişiyle, geleceğiyle irtibatı olan 
bir hattır. 

Bu yönde, Bakanlığımız, önümüzdeki yıllarda bu konuda ne yapacaktır? Bilgi edinmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Köklü. 
Sayın milletvekilleri, soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, malumu âliniz, sözlü veya yazılı cevap takdirinize mevdudur, buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, arkadaşlarımın so
rularına burada cevap vermek isterdim. Ancak, soru soran bütün arkadaşlarımız, çok uzun 
mülahazalar ileri sürerek bu soruları sordukları için »hatırda tutmak, bunların tek tek doğru- , 
sunu, yanlışını ayıklamak ve cevap vermek, ancak değerli bürokratlarımızla bir istişareyi ve 
hazırlığı gerektirmektedir! Eğer, arkadaşlarımızın izni olursa, zabıtları incelemek suretiyle, hep
sine ayrı ayrı, sordukları konularda yazılı olarak cevap vermek istiyorum. 

Arz ederim. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerindeki ko

nuşmalar ve sorular tamamlanmıştır. . 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini, oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
/. -? Ulaştırma Bakanlığı1993 Malî Yılı Bütçesi. 

A —CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 35 249 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. \ , 

111 Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 62 144 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri .• ' 1131803 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 370 391 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Diş Proje Kredileri 42 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

• " • TOPLAM 1 641 816 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1991 Malt Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. 

101 

111 

112 

900 

990 

999 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Ulaştırma Politikasının Düzenlenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Ulaştırma İnşaatı İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 

A — CETVELİ 

Genel ödenek ' Toplam 
toplamı harcama 

18 192 000 000 13 504 064 200 

23 735 945 000 20 610 255 700 

Erte 
devr 

öd 

417 120 249 800 371 046 768 200 

177 417 492 000 173 009 119 300 

6 856 630 400 

44 373900 000 

3 115 348 700 3 74 

687 696 217 200 581 285 556 100 3 74 

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

Ulaştırma Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
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a) ibişiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi. 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığına bağlı Telsiz Genel Müdürlüğünün 1993 malî yılı büt

çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

, Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 17 635 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Telsiz Hizmetleri 28 565 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 1 255 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. * •. • ' 

TOPLAM 47 455 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 

Değerli arkadaşlarım, neyi tebrik ediyorsunuz Allah' aşkına, bitmedi ki, açıklamadık ki... 
Yani, kıskanmıyoruz, iftihar ediyoruz; ama, burada... 

HASAN NAMAL (Antalya) — Kıskanıyorsun!.. ^ 
BAŞKAN — Yok canım(!..) ömrüm iktidarda geçti, muhalefete yeni alışıyorum!.. (Gü

lüşmeler, alkışlar) 
Hem, ben Adalet Partisi iktidarları gördüm, sen görmedin daha onu. ("Bravo Başkan" 

sesleri, alkışlar) Tabiî, Anavatan İktidarını da gördüm. 
Y. FEVZİ ARICI (İçel) — Hangisi güzeldi? 
BAŞKAN — "onu ona sar da ver" demiş... 
Değerli arkadaşlarım, (B) cetvelini okutuyorum : 

Gelir B-CETVELİ 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 38 429 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 026 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 47 455 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Telsiz Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 086 857 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... . 

: Kabul edilmiştir. " -
111 Telsiz Hizmetleri 6 909 000 000 

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

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan Trans
ferler 616 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 17 892 019 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 34 503 877 700 

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

(B) Cetvelini okutuyorum : 

*\. — Ş İ V E L İ 

Toplam 
harcama 

7 017 847 800 

7 013 660 800 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

— 

İpta 
ö 

2 0 

447 464100 — 1 

1 604 334 000 16 287 685 900 

16 083 306 700 16 287 685 900 2 23 



Gelir 
türü 

2 

3 

6 
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B — CETVELt 

G e l i r i n ç e ş i d i 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Katma ve Genel Bütçeli İdareler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul , 
edilmiştir. 

. 1992 

Tahmin 
Lira 

12 100 000 000 

3 487 000 000 

0 : 2 

Tahsilat 
Lira 

14 611 269 900 

4 481 909 700 

1 604 334 000 

TOPLAM 15 587 000 000 20 697 513 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle, Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı Telsiz Genel Müdürlüğünün 1993 malî 

yılı bütçeleri ile 1991 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir. 

Sayın Bakanm şahsmda, Bakanlık mensuplarma, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasmı temenni 
ediyorum. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmış bulunmaktadır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre Bakanlığının bütçelerini ve kesinhesaplarmı görüşmek 

için, 18 Aralık 1992 Cuma günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.05 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Engin Güner'in, İzmir Büyükşehir Belediyesince yapılan oto

büs alımı ihalesine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/473) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını müsaadelerinize, arz ederim. . 

Engin Güner 
. İstanbul 

28 Eylül 1992 tarihli Türkiye Gazetesinin 4 üncü sayfasında "Macar Müdürden Korkunç 
İddialar" başlığı ile çıkan yazıda, İzmir Büyükşehir Belediyesince 800 otobüs alımı ihalesinde, 
Macar Ikarus Otobüs Firması Genel Müdürü Laszıo Kalotaı kendilerinden mersedes makam 
otomobili, itfaiye aracı, helikopter, ambulans, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi istenildi
ğini ifade etmektedir. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Yüksel Çakmur Birleşmiş Milletler ambargosu nedeni 
ile ihaleyi Sırplardan aldığını söylemektedir. Fakat Ikarus Firması Genel Müdürü ihalenin ve
rildiği Makedonya'daki Ikarus Fabrikasının da Sırplara ait olduğunu beyan etmiştir. 

Bütün bu açıklamalar gözönünde bulundurularak, 
* 1. Macar Ikarus Firmasından İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihaleyi verme karşılığında mer
sedes makam otomobili, itfaiye aracı, ambulans, helikopter ve bulaşık makinesi istemiş midir? 

2. İhalenin adı geçen Macar Ikarus Firmasına verilmemesinin nedeni nedir? 
3. Birleşmiş Milletler Ambargosu olmasına rağmen otobüs alımı niçin Makedonya'daki 

Sırp Ikarus Firmasından yapılmaktadır? 
\ . . • • • • • 

T C . 
% içişleri Bakanlığı 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : B050MAH0650002/1114 • '*•' 17.12.1992 

Konu : Yazılı soru önergesi • •. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığının 16.11.1992 gün ve A. Ol.O.GNS.0.10.0.02-7/473-2827/13934 

sayılı yazısı. * 
İstanbul Milletvekili Engin Güner'in "izmir Büyükşehir Belediyesince yapılan otobüs alı

mı ilahesine ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil etmek üzere İzmir Valiliği vasıtasıyla 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınan bilgiler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

1. 28 Eylül 1992 tarihli Türkiye Gazetesinin 4 üncü sayfasında "Macar Müdürden Kor
kunç iddialar" başlığı altında Macar Ikarus Otobüs Firması Genel Müdürü Laszıo Kalotaı ta
rafından ileri sürüldüğü gibi, İzmir Büyük Şehir Belediyesince yapılan 800 adet otobüs alım 
ihalesi nedeniyle kendilerinden Mersedes marka otomobil, itfaiye aracı, helikopter, ambulans, 
çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi talebinde bulunulmamıştır. 
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2. Söz konusu otobös alım işlemi için uzman bir teknik kadroya "Teknik Şartname" 
hazırlattırılmış ve 300'ü solo, 500'ü körüklü olmak üzere toplam 800 adet otobüs alımı için 
açılan ihaleyi Makedonya Cumhuriyetinin Başkenti Üsküpte kurulu bulunan "11 Octomvri Fab
rikası A.Ş."nin ürettiği "Sanos" otobüsleri kazanmıştır. 

ihalede "Sanos" otobüslerinin tercih edilmesinin sebepleri; kredili ödemelerdeki peşinat 
miktarı, ödemesiz süre, kredi faizi, ödemeli sürenin uzunluğu, otobüslerin teslim süresi ve Sa
nos otobüslerinin teknik üstünlükleridir. Ayrıca yurt içinde körüklü otobüs imalatı bulunma
dığından, 500 körüklü otobüs ile ilgili olarak hiç bir yerli firma teklif vermemiştir. 

Kısaca Sanos otobüslerinin tercih edilme sebebi, uygun ödeme şartları ve otobüslerin tek
nik üstünlükleridir. 

3. Söz konusu otobüs alım ihalesini, önergede bahsedildiği gibi Sırp I kar us Firması de
ğil, yukanda ikinci maddede belirtildiği Üzere, Makedonya Cumhuriyetinin Başkenti Üsküp'te 
kurulu bulunan, "11 Octımvri Firması" kazanmıştır. 

Söz konusu firmanın Sırplarla bir ilişkisi olmadığı gibi, Makedonya da Türkiye'nin ba
ğımsızlığını tanıdığı bir ülkedir. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 

2. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Hazinece desteklenen bazı ürünlere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin yazılı cevabı (7/484) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Adnan Kahveci 
İstanbul 

Soru : 1.11.1992 tarihi itibariyle çay, tütün, pancar, ayçiçeği, pamuk ve buğday, gül üreti
cileri için, 

a) 1992 yılında ne kadar alım yapılmıştır? (miktar ve TL. olarak) 
b) Alımla görevlendirilen kuruma Hazine'den ne kadar destek verilmiştir? 
c) Alımla görevlendirilen kuruluşun bankalara olan borcu 1992 başı itibariyle ve bugün 

nedir? Borç yükü ne kadar artmıştır? * 
1992 Yılında Kurumun bankalara 

. • , Kuruma 1992 . • ' , yapılan alım toplam borcu' yılında veri- ; ; 
Alımla görev- Miktar rilen hazine 1992 1.11.1992 Borç 

Ürün ismi lendirilen kurum (Ton) TL. Desteği başı itibariyle sayısı 

Çay Çaykur 
T ü t ü n Tekel ' . • -

Pancar Trakya Birlik 
Pamuk Tariş + 

Çukqbirlik + 
Buğday TMO -
Gül Gülbirlik 
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T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : B 140 BHİ 01-246 

Konu : Yazılı soru önergesi 
16.12.1992 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 18.11.1992 tarih ve A. 01.0. GNS. 0.10.00.02-7/484-2819/13926 

sayılı yazısı, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 24.11.1992 tarih ve B. 02.0. 

KKG/106-2351/07846 sayılı yazısı, 
Devlet Bakanlığının 26.11.1992 tarih ve B. 02.0.006/400 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ancak tara

fımdan cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesine verilen cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Tahir Köse 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin Sorularına Cevabımız 
Soru : 10.11.1992 tarihi itibariyle çay, tütün, pancar, ayçiçeği, pamuk ve buğday, gül üreti

cileri için, 
a) 1992 yılında ne kadar alım yapılmıştır? (miktar ve TL. olarak) 
b) Alımla görevlendirilen kuruma Hazine'den ne kadar destek verilmiştir? 
c) Alımla görevlendirilen kuruluşun bankalara olan borcu 1992 başı itibariyle ve bugün 

nedir? Borç yükü ne kadar artmıştır? 
Cevabimiz : 
Ürün İsmi 
Alımla Görevlendirilen Kurum 
1992 yılında yapılan alım 

Miktar (Ton) 
Tutarı (TL) 

Kuruma 1992 yılında verilen Hazine desteği 
Kurumun Bankalara toplam borcu (x) 
— 1992 yılrbaşı İhracat döviz kredisi : 

— 1.11.1992 durumu İhracat döviz kredisi 
— Borç sayısı : 
Ürün ismi 
Alımla Görevlendirilen Kurum 
1992 yılında yapılan alım 

Miktar (Ton) 
Tutarı (Milyar TL.) 

Tütün 
TEKEL 

151.698 
3 900 961 287 000,— 
Yok 

Çay 
ÇAYKUR 

621 000 
1 456 

T.C.Z.B. 62 117 377$ 
T. Em. B 31 412 635 $ 

93 530 012$ 
T.C.Z.B. 52 225 325 $ 

Bir 

•" 

(x) İhracat döviz kredisi; Tekel'in destekleme yaprak tütün hizmeti için almış olduğu bir 
kredi olup destekleme bilançosunu ilgilendirmektedir. 
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Kuruma 1992 yılında verilen Hazine desteği : Yok 
Kurumun bankalara toplam borcu (Milyar TL.) 

— 1992 yılı başı 
— 1.11.1992 durumu 
— Borç artışı 

Ürün ismi 
Alımla Görevlendirilen Kurum 
199? yılında yapılan alım 

Miktar (Ton) 
Tutarı (TL.) 

Kuruma 1992 yılında verilen Hazine desteği 
Kurumun bankalara toplam borcu TL. 
— 1992 yılı başı 
— 1.11.1992 durumu 
Ürün ismi 
Alımla Görevlendirilen Kurum 
1992 yılında yapılan alım 

Miktar (Ton) 
Tutan (Milyon TL.) 

Kuruma 1992 yılında verilen Hazine desteği 
Sermaye 
M. Bankası (Reeskont) 

Kurumun Bankalara toplam borcu 
— 1992 yılı başı Merkez Bank. 

Ziraat Bank. 
Tic. Kredi 

1.11.1992 durumu 
Merkez Bank. 
Ziraat Bank. 
Tic. Kredi 

327 
1 103 
776 

Pancar 
T. Şeker Fab. A.Ş. 

12 465 000 (1) 
4 577 490 000 000,— (2) 

2 362 000 000 000 
2 701 000 000 000 
Buğday 
TMO 

3 339 912 
3 638 450 

550 Milyar TL. 
1 478 Milyar TL. 

2 028 Milyar TL. 

4 525 052 Milyon TL. 
2 808 805 Milyon TL. 
2 090 128 Milyon TL. 

9 423 985 Milyon TL. 

10 172 710 Milyon TL. 
5 736 586 Milyon TL. 
2 207 669 Milyon TL. 

18 116 965 Milyon TL. 

(1) Tesellüm devam etmektedir. 
(2) 991.2 Milyon TL. Aynî ve naktî avans olarak ödenmiştir. 
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1.11.1992 tarihi itibariyle alımlar; 
Ürün cinsi Alım miktarı (Tön) "Alım tutarı (000. TL.) 

Ayçiçeği 621868 1562 213 000 
Pamuk 468 460 2 700 939 000 
Gülçiçeği 3 917 9 400 000 

Hazineden destek verilmemiştir. 
Banka borçlan (Destekleme kredilerinden doğan); 

k ilgili birlik ve Banka borcu Banka borcu Artış 
ürün cinsi 1.1.1992 (000 TL.) 1.11.1992 (000 TL.) mik. (000 TL.) 

Trakvabirlik-Ayçiçeği 
Karadenizbirük-Ayçiçeği 583 363 841 1 944 855 356 1 361 489 515 
Tariş-Paımde 
Çukobirük-Pamuk 
Antbirlİk-Pamuk 1 392 284 546 3 686 271 340 2 293 986 794 
Gülbirlik-Gülçiçeği 21537 521 , 40 083 223 18 545 702 

TOPLAM 1997 187 908 5 671209 919 3 674 022 011 

3. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek'in, Çorum İlindeki hava kirliliği sorununa 
ilişkin sorusu ve Çevre-Bakam Bedrettin Doğancan Akyürek'in yazılı cevabı (7/489) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Çevre Bakanı Sayın Doğancan Akyürek tarafından yazılı olarak ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 11.11.1992 
Muharrem Şemsek 

, Çorum 

Sorular : 
1. Çorum ilimizin hava kirliliğinin giderilmesi konusunda bakanlığınızca yapılan bir ça

lışma var mıdır? Varsa yapılan çalışmaları bilgi olarak iletebilir misiniz? 
2. Çorum merkezi ile 50'ye yakın köyümüzü direkt etkileyen insan, çevre ve hayvan sağ

lığını tehdit ettiğinden kimsenin şüphesi bulunmayan "Derinçay"ın ıslahı temizlenmesi ve kir
liliğinin ortadan kaldırılma konusunda yapılan herhangi bir çalışma var mıdır? Yoksa Bakan
lığınızca bir çalışma yaptırılarak problem çözülemez mi? 

T C . 
Çevre Bakanlığı 

Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
Sayı : B190ÇKÖ0070002/0003-10 355 11.12.1992 

Konu : Çorum İli çevre kirliliği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18 Kasım 1992 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02.-7-489-2869/14057 sayılı yazınız. 
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ilgi yazı ile Bakanlığımıza intikal eden, Çorum Milletvekili Sayın Muharrem Şemsek'in 
Çorum İlinin çevre sorunlarına ilişkin soru önergesi ile ilgili olarak Bakanlığımızca yürütülen 
çalışmalar, yazımız ekinde sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
B. Doğancan Akyürek 

/ Çevre Bakanı 

Çorum İlindeki Çevre kirliliği ile ilgili olarak Bakanlığımızca yapılan işlemler 
Çorum Valiliği ve Çorum İl Sağlık Müdürlüğünden Bakanlığımıza intikal eden yazılar üze

rine, Bakanlığımız elemanlarından oluşturulan bir teknik ekip 7-10 Temmuz tarihleri arasında 
yerinde tetkik yapmışlardır. Tetkik sonucu oluşturulan raporun özeti ekte verilmiştir. 

Söz konusu rapor ışığında, Çorum Valiliği'ne; 
1. Şehir kanalizasyonu arıtım tesisleri yapım çalışmalarının öncelikle hızlandırılması, 
2. İki kağıt fabrikasının bir an önce arıtım ünitelerinin yapımına başlanmasının sağlan

ması, konunun vilayet yetkilileri tarafından yakından takip edilerek gerekirse kapatılma kara
rının alınması, 

3. ÖNEL Fermuar Fabrikasında elektroliz yöntemi ile siyanür bileşikleri kullanılarak kap
lama yapılan ünitede gerekli önlemlerin alınması, proses değişimi, montaj yöntemlerinin kul
lanılması gibi tedbirlerle kirlenmenin önüne geçilememesi halinde fabrikanın kapatılması, 

4. Şeker fabrikasında atıksuların uzaklaştırılması ve yeniden kullanılması çalışmaları ya
pılmakla beraber, söz konusu çalışmaların yakından takibi, atık havuzlarında biriktirilen atık 
suların yeraltı suyuna olacak muhtemel etkilerini önleyici tedbirlerin alınmasının, herhangi bir 
deşarj durumunda ise Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve standartlara 
uyumun sağlanması, 

5. İlde çok sayıda kurulmuş olan tuğla ve kiremit fabrikalarının sıkı bir şekilde kontrol 
edilip, hava kirliliğinin kontrolü açısından baca gazı emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve top
rak alım sahalarında meydana gelen arazi tahribatını önleyici tedbirler alınarak eski haline ge
tirilmesi ile işlemler sonrası ortaya çıkan atık ürünlerin çevreye en az zarar verecek bir yöntem
le bertarafının sağlanması, söz konusu tedbirlerin alınması için tuğla ve kiremit tesislerinden 
ivedilikle talepte bulunulmasT, 

6. Tavuk çiftliklerinde ise Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belirtilen husus
ların yerine getirilmesi, bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin sıkı denetimi gerektiği, 
hususları ve hazırlanan rapor 12.8.1992 tarih ve 07316 sayılı yazımızla bildirilmiştir. 

Bakanlığımızca 1990 yılında "Yeşilırmak Havzasında Kirlenmenin Tespiti ve Giderilmesi 
Projesi" başlatılmış olup, Projenin amacı, Yeşilırmak Havzasında bulunan yüzeysel suların 
kirlilik düzeyinin incelenmesi ve bu inceleme sonuçlarına göre, havzadaki tüm yüzeysel suların 
kalite sınıflarının ve rasyonel kullanım amaçlarının belirlenmesi, ayrıca mevcut ve gelecekteki 
şehirleşme ve endüstrileşmenin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde verilen deşarj standartla
rına göre, bu kalite sınıfları üzerinde yapacakları etkinin havza bazında belirlenmesidir. Proje 
çerçevesinde havzadaki yerleşimlere ilişkin önümüzdeki 10 yılın nüfus projeksiyonları belirlen
miş, havzada sanayi envanteri ve tarımsal aktiviteler hakkındaki bilgiler çıkarılmıştır. 

Bu kapsamda değerlendirilecek olan, Çorum İli ve Derinçay'a ilişkin tedbirlerin, söz ko
nusu proje sonucunda belirlenmesi beklenmektedir. 
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• Çorum tlinde Yapılan İncelemeye Dair Rapor 
.. 7-10 Temmuz 1992 tarihleri arasında Çevre Kirliliğini önleme ve Kontrol Genel Müdürlü

ğü elemanlarından Şube Müdürü Bilgi Yücel, Meteoroloji Mühendisi Nurten Caner, Makine 
Mühendisi Mehmet Ali Karaaslan ve kimya mühendisi Safiye Bilgili Çorum Valiliğinden Ba
kanlığımıza intikal eden Çorum İlinin çeşitli çevre sorunlarının yerinde tetkiki amacıyla bir 
inceleme yapmıştır. 

İnceleme sırasında Çorum Valisi, Belediye Başkanı İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile gö
rüşülmüş ve şehirdeki bazı tesislerde incelemeler yapılmıştır. 

Çorum İlinde sanayileşme büyük bir hızla artmaktadır. İlde 2 kâğıt fabrikası, 1 çimento 
fabrikası, 57 tuğla ve kiremit fabrikası, 6 demirdökümhanesi, 3 emaye fabrikası, 1 fermuar 
fabrikası, 1 salyangoz fabrikası ve 1 şeker fabrikası vardır. Bunun dışında yem fabrikaları, besi 
mandıraları ile 175 adet tavuk çiftliği bulunmaktadır. 

Çorum'da çevre kirliliği açısından problem yaratan belli başlı konular şunlardır : 
1. İlde şehrin hâkim rüzgâr yönünde kurulu olan ve dolayısıyla emisyonların şehrin üs

tüne doğru yönelmesi nedeniyle şikâyet konusu olan çimento fabrikasında yapılan inceleme 
sonucunda iki elektrofiltre ve bir soğutma kulesi kurulmasından sonra toz emisyonunda düş
me olduğu görülmüştür. Ancak bu, filtrelerin çalıştığı sürece geçerli olmakta, bir arıza yada 
filtrelerin çalıştırılmaması durumunda toz emisyonu artmaktadır. Çimento fabrikasının emis
yon ölçümleri ek l'de verilmektedir. 

2. İlde iki tane kâğıt fabrikası vardır. (Gürsoylar Kâğıt Fabrikası ve Çopikas). Bu fabri
kalar atıksularını hiçbir arıtma yapmaksızın yakınlarından geçen Derin Çay'a vermektedirler. 

Bu fabrikalardan ÇOPİKAS 1981 yılından beri faaliyet göstermektedir ve 2 tesisten oluş
muştur. Birici tesis % 50 hurda kağıt ve % 50 tarım ürünü atığının (saman) işlendiği ve yılda 
12 000 ton oluklu mukavva üretimi yapılan tesistir. İkinci tesis ise koli fabrikasıdır. 1989 da 
faaliyete geçen tesiste birinci tesis ürünü ile SEKA kraft kâğıdı kullanılarak yılda 50 000 ton 
koli üretilmektedir. ÇOPİKAS Genel Müdürü ile yapılan görüşmede, fabrika için arıtım tesisi 
yapılması konusunda projelerinin olduğu fakat malî güçlükler nedeniyle bu projenin 1993-1994 
yılları arasında ancak tamamlanabileceği öğrenilmiştir. 

İkinci kağıt fabrikası olan Gürsoylar Kağıt Fabrikasında ise "yo 50 hurda kağıt ve °/o 50 
tarım ürünü atığı kullanılarak yılda 20 000 ton civarında saman fluting üretilmektedir. Bu fab
rika yetkilileri de arıtım tesisi için çalışmalarının olduğunu fakat malî güçlükler nedeniyle he
nüz uygulamaya geçemediklerini belirtmişlerdir. 

3. Yılda 350 000 ton pancar işlemek üzere 1991 yılında üretime başlayan Çorum Şeker 
Fabrikasında kapasiteyi 600 000 tona çıkarmak amacıyla tevsi çalışmaları devam etmektedir. 
Bu çalışmaların yeni kampanya dönemine kadar tamamlanması amaçlanmaktadır/Günde 400 
m' su kullanılan tesiste evsel atıklar kanalizasyona verilirken proses suyunun kazanılma çalış
maları yapılmaktadır. Bu amaçla 7 tane çökeltme (çamur kurutma yatağı) havuzu inşaası de
vam etmektedir. 

4. Çorum'da şu anda sayıları 57 civarında olan tuğla ve kiremit fabrikalarının hiç birin
de baca gazı emisyon ölçümleri yapılmamıştır. Bu tesislerde hammadde olarak kullanılan top
rağın alınması sırasında arazi talıribatma neden olunmakta ve işlemler sonrası ortayı çıkan atık 
ürünlerin gelişi güzel bir şekilde Derin Çay yatağına ve rastgele araziye atılması problem yarat
maktadır. • ' . 
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5. Çorum tünde plansız bir şekilde şehir merkezine ve devlet karayoluna yakın kurul
muş olan tavuk çiftliklerinde (sayıları 175 civarında) en önemli sorun gübrelerin açıkta depo
lanması, bunların taşınması ve rastgele yerlere dökülmesi sonucu koku ve karasinek gibi prob
lemlerin ortaya çıkmasıdır. 

6, Yılda 3 000 m fermuar üretim kapasitesi ile çalışan ÖNEL Fermuar Fabrikasında, kap
lama için pirinç siyanür, bakır siyanür ve sodyum siyanür ile işlem yapılmaktadır. 15 günde 
bir değiştirilen söz konusu kimyasal banyolar 5 kez seyreltildikten sonra bir kuyuda biriktirile
rek 150 mm boru çıkışı ile Derin Çaya deşarj edilmektedir. 

Şehir yetkilileri ile yapılan görüşmelerde şehre verilen yakacak kömürün genelde Dodur-
ga'dan (kükürt oranı °/o l'den küçük) temin edildiği, bunun dışında ekonomik nedenlerden 
dolayı kontrollere rağmen bir miktar kaçak kömür kullanımının olduğu tespit edilmiştir. Şe
hirde kükürtdioksit ve partikül madde ölçümlerini sürekli yapan bir yarı otomatik ölçüm ciha
zı bulunmakla beraber ölçümleri yapan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmede 
bu ölçüm cihazının yeterli olmadığı ve sık sık bozulduğu, ayrıca kış aylarında şehirde hava 
kirliliğinin çok arttığı bu yüzden yeni ve modern cihazlara gereksinimlerinin olduğu belirtile
rek bu konuda malî yardım talep edilmektedir. 

Diğer taraftan çok şikâyet alan Derin Çayın kirliliği konusunda bir şey yapılamadığı, Ma
hallî Çevre Kurulunca 1.12.1989 gün ve 2989/1 sayılı kararı ile arıtım ünitelerinin yapılması 
için 1.6.1990 gününe kadar süre tanınan fakat ne bu süre sonuna, ne de bu güne kadar henüz 
arıtım ünitelerinin yapımına başlamayan kağıt fabrikaları Derin Çayı kirletmeye devam etmek-* 
tedir. Bu iki kağıt fabrikası, şehrin kanalizasyonu ve kenarındaki diğer çeşitli tesisler tarafın
dan sürekli deşarja maruz kalan ve yaklaşık 20 kadar köy tarafından sulamada kullanılan De
rin Çay oldukça yoğun bir kirlenmeye maruz kalmaktadır. 

Belediye yetkilileri ile yapılan görüşmede şehrin kanalizasyon arıtım tesisi yapımı için öde
neğin hazır olduğu ve bu işin ihale aşamasında olduğu belirtilmiştir. 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A. Ş. 
Tarihimiz/Our Date : 6.2.1992 

tşaretimiz/Our Ref : 213-840/77 
Konu : Emisyon ölçümleri hakkında 

Çorum Çimento Sanayii T.A. Ş. Genel Müdürlüğüne 
Fabrikanız prosesinin çeşitli noktalarındaki filtre çıkışlarında Başkanlığımız emisyon öl

çüm ekibinin muhtelif tarihlerde yapmış olduğu toz emisyonu değerleri yazımız ekinde gönde
rilmektedir. Toz konsantrasyonu değerleri Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinde belir
tilen sınır değerlerin altında olup, tesisin tümünden yayılan kütlesel debi 29,421 kg/h'dir. 

Bilgilerinize rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Türkiye Çimento ve Toprak Sanayiî T.A.Ş. 
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Ünitesi Filtre tipi 

I. D. Fırın (Çalışmıyor) E. Filtre 

II. D. Fırın 
II. Konlcasör 
II. Kömür Değirmeni 
II. D. Fırın Soğutma 
I. Çimento Değirmeni 

II. Çimento Değirmeni 
Farin Silo Üstü I 
Farin Silo Üstü II 
Farin Silo Üstü III 
Paketleme Silo Üstü 
Paketleme Kantar I 
Paketleme Kantar II 
Paketleme Kantar III 

, Toplam Kütlesel Debi 

E. Filtre 
Jet Filtre 
Torbalı Filtre 
Multisiklon 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 
Jet Filtre 

Debi 
NmVh 
(kuru) 

43507 

132645 
10128 
36594 
89916 
4560 

15496 
13749 
13712 
13948 
16488 
14491 
14855 
14537 

Toz 
konsantrasyonu 
mg/Nm1 (kuru) 

86.0 

78.9 
36.6 
18.5 

134.3 
74.9 
51.1 
46.0 
51.2 
51.3 
54.5 
30.9 
47.6 
41.1 

• ' 

Kütlesel 
debi(kg/h) 

3.743 
(Toplama alınmadı) 

10.460 
0.371 

0.679 
12.078 
0.341 
0.792 
0.632 
0.702 
0.716 
0;899 
0.447 
0.707 
0.597 

29.421 
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Ek : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
'GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

17.12.1992 Perşembe 

Saat.: 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
' " • ' ' • • • • ' 2 . . • 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 

(S. Sayısı : 211) (Dağıtma (arihi: 7.12.1992) 
X 2, - 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi ; 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe .Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (Sr 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

3 
SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

- 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖR ÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 • • • • -

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri "gösterir. 


