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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'ya, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin; 

Rusya Federasyonuna gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşüne ka
dar, Bayındırlık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun; 

Yunanistan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Or
man Bakanı Hasan Ekinci'nin; 

Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Mehmet Gölhan'a, dönüşüne kadar, Millî Eği
tim Bakanı Nevzat Ayaz'ın; 

Portekiz'e gidecek olan: 
Ulaştırma Bakanı Mehmet Köstepen'e dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Şükrü Er-

dem'in; 
Macaristan'a gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'e, dönüşüne kadar, Or

man Bakanı Hasan Ekinci'nin; 
Belçika'ya gidecek olan : 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanı Onay Alpago'nun; 
Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'a, dönüşüne kadar, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'ın; 
Libya'ya gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Dönen'e, dönüşüne kadar, Bayındır

lık ve İskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun, 
Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun 

bilgisine sunuldu. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın

daki : 
Deniz Ticaret ve Seyrüseferine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da

ir Kanun Tasarısına; 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarasının; 
Ticarî, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısının; 
Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının, 
Muhatap ülke Sovyetler Birliğinin hukukî varlığının sona ermiş bulunması nedeniyle iade 

edilmelerine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Dışişleri Komisyonunda bulunan tasarıların, İç
tüzüğün 76 ncı maddesi uyarınca, geri verildiği açıklandı. 

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749), görüşmelerine de
vam olunarak; -
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Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek Öğretim Kurulu, 
51 adet üniversite, 
2 adet yüksek teknoloji enstitüsü, 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Telsiz Genel Müdürlüğü, 
1995 Malî Yılı bütçeleriyle 1993 Malî Yılı kesinhesaplan; 
Galatasaray Eğitim, Öğretim Kurumu 1995 Malî Yılı Bütçesi, 
Kabul edildi. 
21 Aralık 1994 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 23.32'de birleşime son verildi. 

Vefa Tanır 
Başkanv ekili 

İlhan Kaya İbrahim Halil Çelik 
İzmir ' Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Ali Günaydın Cengiz Üretmen 

Konya Manisa 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

»•» ' • » ^ | 

II. - GELEN KÂĞITLAR 
21 .12 .1994 ÇARŞAMBA 

Tasarılar 
1. - Türkiye Cumhuriyeti ve Macaristan Cumhuriyeti Arasındaki Dostluk ve İşbirliği Antlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (Dışişleri Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1994) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/793) (Dışişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1994) 

3. - Türkiye Cumhuriyeti ile. Polonya Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyli Sürekli Danış
ma Komitesi Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (7/794) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1994) 

4. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bi
lim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/795) (Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.12.1994) 

5. -Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/796) (Dışişleri, Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1994) 

6..- Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin Stoklanmasının ve Kullanımının Yasak
lanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/797) (Millî Savunma ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
•19.12.1994) 

' ' . . ' • ' > 
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Sözlü Sora önergeleri 

1. - Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı'nın, 1995 yılı enflasyon hedefine ilişkin Başbakandan 
Gözlü soru önergesi (6/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücrete ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/1388) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, asgarî ücretin vergi dışı bırakılıp bırakılmayaca
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/1389) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

Yazılı Soru önergeleri 
. 1. - Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Başbakandan yazı

lı soru önergesi (7/5639) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.1994) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, İmam-Hatip Liselerine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/5640) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

3. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, JConya'daki madenlere ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi (7/5641) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

4. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Kızılay tarafından Bosna - Hersek'e yapılan yar
dımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/5642) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

5. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, DGM Başsavcısının verdiği iddia edilen bir beya
nına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/5643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

6. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, memur sayısına ilişkin Devlet Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/5644) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

7. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TCDD Vakfı harcamalarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/5645) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.12.1994) 

8. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Sosyalist Enternasyonal Örgütü tarafından Anka
ra'da düzenlenen bir toplantıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5646) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 19.12.1994) 

9. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, Diyanet Vakfı ve camilere ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/5647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.12.1994) 

10. - Muş Milletvekili Muzaffer Demir'in, İlahiyat Fakülteleri ve İmam - Hatip Liselerine iliş
kin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/5648) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.12.1994) 

11. - Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, T.B.M.M. eski üyelerinin protokolden yararlan-
dınlmadıkları iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/5649) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 19.12.1994) . 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN- BaşkanvckiJi Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Işılay SAYGIN (İzmir) 

© • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasa

rıları ile 1993 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, 
bütçe görüşmelerinden önce, Başkanlığın Genel Kurula sunuşları vardır; ayrı ayrı okutacağım : 

IV. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. - Genel Kurulun 23.12.1994 Cuma günkü çalışma saat ve süresine ilişkin Danışma Kurulu 
önerisi 

BAŞKAN- Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 

No: 164 Tarih: 20.12.1994 
Genel Kurulun 23.12.1994 Cuma günkü çalışmalarının saat 10.00'dan 12.00'ye ve 13.00'ten 

Bütçe ve Kesinhesap Kanunu Tasarılarının bitimine kadar yapılmasının Genel Kurulun onayına su
nulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

HüsamettinCindoruk 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Turhan Tayan Eyüp Aşık 
DYP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Adnan Ekmen Şevket Kazan 

SHP Grup Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 

BAŞKAN- Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul edilmiş
tir. 

Cuma günkü bütçe görüşmelerinin sabah çalışması saat 10.00-12.00 arası, öğleden sonraki ça
lışmalar saat 13.00'ten bütçe çalışmaları bitimine kadar olacaktır. 

B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ 

1, - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesin
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (S. Sayısı: 758), görüşme gün ve süresine iliş
kin DYP Grubu önerisi. 

BAŞKAN- İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre bir grup önerisi vardır; okutup, oylarınıza su
nacağım: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 20.12.1994 Salı günü yaptığı toplantıda Siyasî Parti Grupları arasında oy
birliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisi İçtüzüğün 19 uncu maddesi gereğince 
Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Turhan Tayan 
Doğru Yol Patisi Grup Başkanvekili 

Öneri: 
20.12.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve basıtırılıp dağıtılan 758 sıra sayılı Bakanlık

ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine 48 saat geçmeden, Genel Kurulun 21.12.1994 Çarşamba günü bütçe programı
nın bitiminden sonra başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması; ta
sarının görüşmelerinin 21.12.1994 Çarşamba günkü birleşimde tamamlanamaması halinde görüş
melerin 22.12.1994 Perşembe günkü bütçe görüşmelerinden sonra da sürdürülmesi ve bitimene ka
dar çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önerinin aleyhinde söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Grup önerisiyle ilgili söz istiyorsunuz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Önerinin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN- İki lehte ve iki aleyhte söz verme imkânımız var. 
Sayın Kormazcan, buyurun efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Partisi 

Grubunun önerisi dün akşam saatlerinde Danışma Kurulunda ele alınmıştı, orada da görüşlerimizi 
açıklıkla ifade ettik. 

Şu anda, 1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmeleri sürdürüyoruz. 
Bildiğiniz gibi, bütçe görüşmelerinin programını, muhalefet partileri olarak biz yapmadık; bu 

programı öneren İktidar gruplarıydı ve haftalarca önce bu öneriyi yaptılar; biz de, muhalefet grup
ları olarak, İktidarın ihtiyaç duyduğu süreler içinde bütçe görüşmelerinin yapılabilmesine imkân 
hazırlamak için, 12-24 Aralık tarihleri arasında bu görüşmelerin yapılmasına muvafakat ettik ve 
bütçe programı, bütün grupların imzaladığı bir Danışma Kurulu kararıyla uygulanmaya başlandı. 

Şimdi, bir iktidar, programını yaparken, elbette ülkenin ihtiyaçlanna göre hesabını yapacak, 
hükümetin belirttiği ihtiyaç doğrultusunda teklif getirecektir. Bu teklif gelmiş, muhalefet tarafın
dan da uygun bulunmuş ve Genel Kurulumuzda oylanarak oybirliğiyle uygulanması kararlaştırıl
mış. Böyle bir mutabakatı, böyle bir program birliğini bozmak için, çok olağanüstü şartların bulun
ması lazım. Meclis, bütçe üzerindeki sözcüler, bütçeyi izleyecek olan vatandaşlar ve kamu kuru
luşları, bütün programlarını, bütçe görüşmeleri programına göre ayarlıyorlar ve bu, haftalar önce 
ilan ediliyor, kitap halinde basılıp dağıtılıyor. Ondan sonra, bu program, olağanüstü bir durum 
meydana gelmişse bozulabilir ve program bozulacaksa, mutlaka o programın altına imza atmış olan 
bütün grupların muvafakat etmesi gerekir. 

Geçmişte de bütçe programları esnasında bazı program değiştirmeleri olmuştur, bazı konular 
acil olduğu için, olağanüstü şarüar altında, bütçe programının arasına sokulmuş, kanun değişiklik
leri veya genel görüşmeler yapılmıştır; ama, bu seneki görüşmeler sırasında, hiç de böyle aciliyeti 
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olmayan konularla bütçe programı bozulmuş ve en önemlisi, bütçe programının değişikliği konu
sunda muhalefet partilerinin muvafakati aranmamıştır. 

Halbuki, hepinizin bildiği gibi, bütçe görüşmeleri, geleneksel olarak, bir uzlaşma çerçevesi 
içerisinde yürütülüyor; burada, bir tek milletvekili arkadaşımız dahi istemezse, bütçe görüşmeleri
ni yürütmek imkânımız yok. Arkadaşlarımız, kabul oyu vermeyecekleri, ve memleket için yararlı 
sonuç getirmeyeceğine inandıkları bir bütçenin çıkışına seyirci kalıyorlarsa, bu bütçenin gerçekleş
mesi konusunda ortaya muhalefet koymuyorlarsa; bunun sebebi, yıllardan beri teessüs etmiş olan 
bir konsensüstür. 

Mecliste, bütçe görüşmeleri, İktidarın istediği şartlar altında ve onun önerdiği program çerçe
vesinde yürütülür, muhalefet de buna herhangi bir tavır koymaz. Şimdi, bu konsensüse muhalefet 
riayet ettiği halde, neden, ikide bir İktidar bozmaya çalışıyor. Önce, insan hakları bakanlığı kurul
masına ilişkin kanun tasarısı veya insan hakları teşkilatının kurulmasına ilişkin yetki kanunu tasa
rısı adı altında bir tasan araya sıkıştırılmak istendi. Neticede, ne ortamda olduğumuz televizyonlar
da da görüldü, birtakım gerginlikler yaşadık. 

Bugün de, bir başka kanun tasarısını, 5 yeni devlet bakanlığı kurulmasına ilişkin kanun tasa
rısını görüşmek üzere, İktidar Gruplarımız bütçe programını bozmak istiyorlar; bunlar, yanlış dav
ranışlardır değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başbakanımız, bütçe görüşmelerinin ne kadar önemli olduğunu, seçimlerden kaçma ge
rekçesi olarak "Bütçeyi çıkaracağız, Meclis, bütçe çalışmaları sırasında çok meşguldür. Milletve
killeri, seçimin gerektirdiği çalışmaları yürütemezler" diye, defaatle bu kürsüden ve televizyon ka
nallarından tekrarladı. Yani, bugün, 4,5 milyon vatandaşımız, seçmenlik hakkını kullanamamışsa 
ve 22 milletvekilliği boşsa, millî irade bu Mecliste eksik temsil ediliyorsa, Sayın Başbakan, bunun 
önemli gerekçelerinden biri olarak bütçe çalışmalarını göstermiştir. Şimdi, vatandaşlar, bütçe çalış
malarını televizyondan canlı yayın olarak izliyorlar. Ben, o zaman bu gerekçelere karşı şunu ifade 
etmiştim: Bütçe çalışmaları, Meclislerin en rahat çalıştığı dönemdir, milletvekillerinin en serbest 
olduğu dönemdir; çünkü, Anayasa gereği, bütçe çalışmalarında, milletvekillerinin öneri yapabilme
si mümkün değil; verdikleri önergelerin kabul edilmesi mümkün değil. Onun için, sadece grup söz
cüleri ve kişisel söz almış olan milletvekilleri dışında, kimse, -dünyanın bütün parlamentolannda-
bütçe çalışmalarıyla fazlaca ilgilenmez. Netice itibariyle, seçim çalışmalarına bolca vakit buluna
bilir demiştim. Bizim dediğimiz teyit edildi. Hatta, Sayın Başbakan o kadar bol vakit bulabildi ki, 
gündüz seanslarında sinema dahi izleme fırsatını buldular. Şimdi, değerli arkadaşlarım, o mesele
yi burada tartışmayacağım. Onun çok önemli bir tarafı var. Başka bir zaman, o konuyu özellikle 
tartışmamız gerekecek. Şimdi, kanun tasarısının, bugünkü ortamda, bütçe görüşmeleri kesilerek 
görüşülmesinde hangi zorunluluk vardır; hangi müstaceliyet vardır. 

FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Karayalçın'a verilen söz vardı. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Bu kanun tasarısında ne isteniyor; 5 yeni devlet bakan

lığı kurulması isteniliyor; artı, bir Başbakan yardımcılığı konumunun, şu andaki kanundan farklı 
olarak, herhangi bir bakanlıkla ilişkilendirilmesi isteniyor. Bunlarda devletin ve toplumun çıkarına 
hangi aciliyet vardır değerli arkadaşlarım; yani, bütçe görüşmelerini keserek, bütçe görüşmeleri 
programındaki partilerarasındaki mutabakatı ortadan kaldırarak, bunu zorlayarak, böyle bir kanun 
tasarısını getirmenin hangi zorunluluğa istinat ettiğini arkadaşlarımız ortaya koymalıdırlar. Danış
ma Kurulu toplantısında, bizi inandırıcı bir zorunluluk ortaya koymamışlardır. 

Türkiye'de, bir taraftan "özelleştirme yapacağız" diyorsunuz, bir taraftan "devleti küçültece
ğiz" diyorsunuz, bir taraftan da, 5 tane yeni bakanlık ihdas ediyorsunuz!.. Hangi ortamda; memu
runuza, sadaka niteliği taşıyan bir zammı dahi yapamadığınız ortamda. Devleti temsil eden, vatan-
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daşla, devlet hizmetlerini görmek için her an karşı karşıya bulunan, âdeta, devletin eli, kolu, gözü, 
kulağı olan unsurlan, aç biilaç, kış gününde meydanlarda toplanmaya mecbur ediyorsunuz, onlann 
karşısına cop dikiyorsunuz, onlann karşısına tehditler dikiyorsunuz. Öyle bir ortamda, bunun da, 
çok sayıda memur bulunmasından kaynaklandığını bizzat kendiniz ifade ediyorsunuz; ama, yeni 
yeni kadro ihdasına gidiyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, ben, bu İktidar'döneminde, 22 bin yeni memur kadrosu ihdas edildiğini 
zannediyordum. Bilgilerimizi tazeledik; bunun sayısı, maalesef, 300 binin üstünde; erken emekli-" 
likle ayrılan 55 bin memurla birlikte 300 binlere varıyor üç yılda ihdas ettiğiniz kadro. Ondan son
ra da... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen son cümlenizi ifade eder misiniz. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla)- Değerli Başkanım, bu kanun tasansının görüşülmesi

nin zamanı değildir. Onun için, bu kanun tasarısının görüşülmesinde ısrar etmek, bütçe çalışmala
rı konusunda da bizim, daha önceki mutabakattan ayrılmamız hakkını doğurur; sadece bizim değil, 
herhangi bir milletvekilinin de. 

Buradaki bütün milletvekilleri ikna edilmeden, böyle bir program değişikliği yapılamaz. Bü
tün bütçe çalışmalarında bu teamüle riayet edilmiştir. İktidar Gruplannı, aym yolu izlemeye davet 
ediyorum., 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Korkmazcan. 
Sayın Esengün, buyurun efendim. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Erzumm)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gündeme alınması iste

nen tasan ve tasarının bugün görüşülmesi yönünde, Sayın DYP Grubu tarafından verilen öneri hak-. 
kında, kısaca görüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Bizde bir söz var "Bayram değil, seyran değil..." Bu tasan, bugün, niye gündeme geldi diyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi bütçeyi görüşüyoruz. Bütçe, gerçekten yıl içerisinde görüştüğü
müz en önemli kanun tasarısıdır. Bir yıl içerisinde, memleketin alacağı hali, varacağı hedefi, top
lanacak ve toplanan vergilerin harcama kalemlerini, burada', enine boyuna, gerçekten, güzelce tar
tışarak görüşüyoruz ve yıllardan beri bu konuda bir teamül var. Çok önemli bir memleket hadise
si, bir olay, milletimizi gerçekten ilgilendiren önemli bir gelişme olmadığı sürece, bütçe görüşme
lerinin arasında, başkaca bir kanun teklif veya tasansı görüşülmüyor. 

Gerçi, bu hükümetler zamanında, özellikle 49 ve 50 nci hükümetler zamanında, bu teamülün 
veya bu centilmenlik anlaşmasının ihlal edildiğini de gördük. Hatırlarsanız, İ992 yılının bütçesini 
görüşürken, Hükümet tarafından vergi tasarıları getirildi, bütçe görüşmelerinin arasına sokuşturul
du. Bir taraftan bütçeyi, diğer taraftan vergi tasarılarım sabahlara kadar görüştük. 

Şimdi, belki o gün için vergiye ihtiyaç var denilebilirdi; ama, bugün, bu tasarıya, ne sebeple 
ihtiyaç var; niçin bugünkü bütçe görüşmelerinden sonra bu tasarı görüşülsün isteniyor? 

Bakınız muhterem arkadaşlar, biraz evvel, Sayın Başkan, takdim ederken, "bastırılıp, dağıtı
lan" diye ifade buyurdular. Şu tasarı metni, ancak, 1 veya 2 dakika kadar önce elimize geldi ve he
nüz, birçok milletvekili arkadaşımızın bu tasandan haberi dahi yok. İsteniyor ki, milletvekillerinin 
muhtevasından haberi dahi olmadıkları bu tasarı, bugün alelacele görüşülsün, yasalaştırılsın. 

Bakınız, bugün, Hükümet, memurlarla ilgili bir tasarıyı alelacele getirebilscydi; dün sokağa 
dökülen, hakkını isteyen -fazla bir şey değil, sadece hakkını isteyen- memurlarla ilgili sendikalaş-
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ma yasa tasarısını getirseydi, belki, mazur görülebilirdi. Belki, bütçenin arasında şu memurların da 
feryadına kulak verelim; onların sendikal haklarını tanıyalım denilebilirdi ve bu makul ve mazur 
karşılanabilirdi; ama, bir taraftan milyonlarca, binlerce insanımız, memurumuz sokağa dökülmüş
ken; Hükümet, burada, devlet bakanlıklarının sayısını 15' ten 20'ye çıkarmanın ve bir de özel ola
rak belli bir kişi için, SHP Sayın Genel Başkanı için bir yasa tasarısını öncelikle ve ivedilikle bu
gün görüşmeyi ve çıkarmayı planlıyor ve bu gayret içerisindedir, 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)- Siz kavga yapıyorsunuz, biz kanun çıkarıyoruz. 
LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Bakınız, muhterem arkadaşlar, bu tasarı, Hükümet tarafından 

6 Aralık 1993 tarihinde Meclise sevk edilmiş ve tasarıda istenen, devlet bakanlıklarının 15'ten 
17'ye çıkarılması; yani, ilave olarak 2 tane devlet bakanlığı. Aradan tam bir yıl, hatta, bir yılı aşkın 
bir zaman geçmiş, bu bir yıllık süre içerisinde bu tasarı komisyondan geçirilerek, Genel Kurula gel
seydi, kimsenin de itirazına uğramazdı; büyük ihtimalle, muhalefet de itiraz etmezdi, Hükümet, 
hizmetlerin daha iyi yürütülmesi için 2 ilave devlet bakanlığı istemektedir, mümkündür. Bu tasan, 
üzerinde tartışma yapılmadan, Yüce Genel Kuruldan geçebilirdi; ama, ne yapılıyor: Bir yıldan be
ri bekletilen tasan, geçen hatfa cuma günü alelacele Anayasa Komisyonuna, bugün de Yüce Heye
tin huzuruna getiriliyor ve işin daha enteresan tarafı şu : Anayasa Komisyonunda DYPli bir sayın 
üyenin önerisiyle, Devlet Bakanlığı sayısının 15'ten 17'ye çıkanlması değil, 15'ten 20'ye çıkarıl
ması isteniliyor. Bu tasarıyla, bugüne kadar, teamülde ve yasada, Başbakan yardımcılığının, behe
mehal devlet bakanları tarafından ve devlet bakanlannın da en fazla iki tanesi tarafından denıhte 
edilmesine dair hüküm değiştirilmek ve herhangi bir bakanın Başbakan yardımcısı olarak görev ya
pabileceği hükmü getirilmek isteniliyor. 

Tabiî, tasarı görüşüldüğü sırada, üzerindeki görüşlerimizi de ayrıca ifade edeceğiz; ama, mil
letimiz şunu yakinen biliyor ki, şu tasarının bugün alelacele getirilmesinin iki tane sebebi var : Şu 
an vekâleten görev yürütmekte olan Başbakan Yardımcısı Sayın Karayalçın'a Dışişleri Bakanlığıy
la birlikte Başbakan Yardımcılığı görevini vermek; ayrıca -zannediyorum SHP'ye bu 5 tane devlet 
bakanlığından hisse verilmeyecek- DYP'nin eline 5 tane yeni Devlet Bakanlığı vermek... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-"Hisse" ne?L 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Tabiî, bu 5 tane devlet bakanlığı hangi noktalarda kullanıla
cak, onu tasarıyı görüşürken dile getireceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, gerçekten memleket zor durumda. İşçi, memur bir tarafa; işsiz 10 mil
yon insanımız zor durumda. Tasarruf beklenirken "israftan kaçacağız" denirken, Devlet Bakanlık
larının sayısını 15'ten 20'ye çıkarmanın hiçbir makul izahı yoktur. Şu kürsüden bunu hiçbir kimse 
milletimize izah edemez, kabul ettiremez. 

İyi ki canlı yayın var.Bugüne kadar bu işleri milletin gözünden saklamayı başardınız, becerdi-
niz; çünkü, akşam TRT, bu tasarıyı, getirilmiş masum bir tasarı gibi milletimize naklediyordu; ama 
şimdi, milletin huzurundayız. Sayın DYP sözcüleri kalksın, şu 15 tane devlet bakanlığının sayısı
nın 20'ye çıkarılmasını milletimize izah etsin, inandırsın. Bunun bir sebebi var : Çatırdayan Hükü
met, artık, başka türlü destekle ayakta duramıyor. Şimdi, yasal dayanaklara, yasal payandalara ihti
yacınız var. Bu tasarı yasalaşsm, bakalım bu Hükümetin ömrüne ne kadar bir zam gelecek? Niha
yet, bu Hükümet, bu tasarı yasalaşsa da, büyük ihtimalle 1994 yılının son gününe kadar dayanacak. 

BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)-21 Ekim 1996... 
LÜTFÜ ESENGÜN (Deyamla)-Allah milletimize yardım etsin! 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Esengün. 

Efendim, Grup önerisiyle ilgili başka söz talebi var mı? Yok. 

Öneriyi oya sunacağım; ancak, oylamadan önce, yoklama yapılmasına mütedair bir önerge 
vardır; okutuyorum: 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, önce öneri okunsun, ondan sonra yoklamaya geçe
lim. 

BAŞKAN- Sayın Genç, hangi öneri efendim? 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Danışma Kurulu önerisi okunduktan ve müzakeresi bittikten son
ra öneri yeniden okunur, daha sonra oylamaya geçilir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Okuyun efendim. 
BAŞKAN- Efendim, Grup önerisini biz okuttuk ve müzakeresini yaptık. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Oylama ondan sonra başlar efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Çoğunluk varsa, devam edecek... 
BAŞKAN- Efendim, oylamaya geçmiyoruz ki, oylamadan önce yoklama yapacağım, sonra 

okutacağım efendim. . 

(SHP sıralarından "önce öneri okunur" sesleri) 

Öneriyi bir defa daha okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 20.12.1994 Salı günü yaptığı toplantıda, Siyasî Parti Grupları arasında 

oybirliği sağlanamadığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu maddesi gere
ğince, Genel Kurulun onayına sunulmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Turhan Tayan 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili 
Öneri: 

20.12.1994 tarihli gelen kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan 758 sıra sayılı Bakanlık
ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
nın görüşmelerine, 48 saat geçmeden, Genel Kurulun 21.12.1994 Çarşamba günü bütçe programı
nın bitiminden sonra başlanması ve görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılması, ta
sarının görüşmelerinin 21.12.1994 Çarşamba günkü birleşimde tamamlanamaması halinde, görüş
melerin, 22.12.1994 Perşembe günkü bütçe görüşmelerinden sonra da sürdürülmesi ve bitimine ka
dar çalışmalara devam olunması önerilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, grup önerisini bir kere daha okuttum. 
III-YOKLAMA 

BAŞKAN - Oylamadan önce, vaki talep üzerine, yoklama yaptıracağım. 
Yoklama, ad okunmak suretiyle yapılacaktır; ancak, önce, talepte bulunan sayın üyelerin ha

zır bulunup bulunmadığı hususunu tespit edeceğim; yeteri sayı var mı yok mu onu arayacağım. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Yoklama istiyoruz. 
Saygılarımızla. 

- 3 8 9 -



T.B.M.M. B : 5 9 21.12'. 1994' 0 : 1 
Süleyman Hatinoğlu?.. Burada. 
Halil İbrahim Özsoy?.. Burada. 
Yaşar Eryılmaz?.. Burada. 

İsmail Sancak?... Burada. 
Yücel Seçkiner?.. Burada 

Gürhan Çelebican?.. Burada. 
Vehbi Dinçerler?.. Burada. 

Gazi Barut?.. Burada. 
Şinasi Yavuz?.. Burada. 
Ömer Faruk Ekinci?.. Burada. 
Yeteri sayı var ve sayın üyeler hazır. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Genel Kurul salonunda hazır bulunan sayın üye
lerin, yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; çalışmalarımıza devam ediyo

ruz. 

IV. - ÖNERİLER (Devam) 
B) SİYASÎ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ (Devam) 
1. - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesin

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (S. Sayısı: 758), görüşme gün ve süresine iliş
kin DYP Grubu önerisi 

BAŞKAN- Okunan grup önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Öneri, kabul edilmiştir. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları : 747, 750, 748, 749) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLİĞİ 
1'.- Millî Savunma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Millî Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN-Sayın milletvekilleri, programa göre, Millî Savunma Bakanlığının 1995 malî yılı 

bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, bütçe çalışmalarına 1 saat gecikerek başlıyoruz. Allah, Başkanlık Diva

nına yardım etsin. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Hepimize yardım etsin. 
BAŞKAN- Biraz sonra, bırakıp gideceksiniz... 

(1)- 747, 750, 748, 749 S. Sayılı Basmayazüar 12.12.1994 tarihli50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sayın Başkan, senden fazla takip ediyoruz biz burayı. 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alan sayın 
üyeleri okuyorum: 

Gruplar adına : SHP Grubu adına İbrahim Tez, ANAP Grubu adına Gürhan Çelebican, DYP 
Grubu adına Baki Tuğ, RP Grubu adına Cevat Ayhan ve Mukadder Başeğmez; 

Şahıslan adına : Lehinde, Tunca Toskay, aleyhinde, Hasan Basri Eler, üzerinde, Muharrem 
Şemsek ve Osman Ceylan. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar) 

İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkanım, önce, sayın milletvekili arkadaşlarımın ve sevgi
li bakan arkadaşlarımın yerlerine oturmalarını ve sükûneti sağlamanızı istirham ediyorum. 

BAŞKAN- Efendim, temenninize aynen katılıyorum... 

Sayın milletvekilleri...Sayın milletvekilleri... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Paylaşım mı var, ne var o tarafta, Sayın Başkan? 

BAŞKAN- Efendim, bilemem ben; Başkanlık Divanı müdahil değildir. 
Rica ediyorum sayın milletvekilleri... 

Sayın Tez, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sosyal

demokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına, Yüce Meclisi, Meclisin sayın üyelerini en içten say
gılarımla selamlıyorum. 

Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesi nedeniyle, bu konuyla çok yakından ilgili olduğuna 
inandığım, dünyadaki değişmelerden, dönüşümlerden söz ederek, konuşmama başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soğuk savaşın sona ermesinden ve ideolojik kutupların 
ortadan kalkmasından sonra, uluslararası politikada köklü değişimler yaşanmıştır; değişim süreci, 
hızla yol almaya devam etmektedir; eski dengeler, sorgulanır duruma gelmiştir; demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü, hoşgörü, çevrenin korunması, giderek, evrensel değerler olarak benim
senmektedir. 

Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla, yeni bağım
sız devletler, dünya sahnesine çıkmıştır; Birleşmiş Milletlerin üye sayısı 184'e ulaşmıştır. Avras
ya'da bir jeopolitik çoğulculuk oluşmaktadır. Güney Amerika'daki diktatörler, yerlerini, seçimle 
gelen iktidarlara bırakmaktadırlar, iktidara gelen siyasî kişilere terk etmektedirler. Tüm sorunlara 
karşın, Afrika Kıtasında, giderek, demokrasinin meşalesi yükselmektedir, Afrika, demokrasiyle ta
nışmaktadır. 

Teknoloji ve iletişimde tanık olduğumuz dev ilerlemelerle, coğrafî uzaklıklar da anlamını da 
tamamen yitirmiştir. Dünya küçülmüştür; dünyada olup bitenler, anında biliniyor, anında duyulu
yor. Dünya, bir küreselleşme ve karşılıklı bağımlılık sürecine girmiştir. Soğuk savaş rekabetinin 
yerini işbirliği almaktadır. Soğuk savaş rekabetinin bitmesiyle birlikte de, nükleer tehlike, artık, so
na ermiştir. Avrupa'da, tehdidin niteliği değişmiştir; Varşova Paktı, tarihe gömülmüştür. NATO da, 
eski hasım ülkeleriyle, dostluk, işbirliği içindedir, ve NATO, Doğu Avrupa'daki gelişmede de, ye
niden söz sahibi olmaya başlamıştır. 

Tek ve bütün bir Avrupa doğmaktadır. Herkes için güvenlik, herkes güvenlik, herkes için gö
nenç kavramları dünyanın gündemine girmiştir. 
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Bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri, tüm dünyada yaygınlaşmaktadır. Avrupa Birliği, 

NAFTA, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği modelleri, ivme kazanmaktadır. AFTA çalışmaları, Gü
ney Amerika'da MERCEOCOS örgütlenmesi, Afrika ihracat İthalat Bankası gibi, bölgesel işbirlik-
ler, modeller oluşmaktadır. 

İki kutuplu sistemin son bulması, -tüm erdemlerine karşı- dünyadaki sorunların çözümlenme
sine, barış, huzur ve gönencin sağlanmasına yol açtığı gibi, yeni sancıları da peşinde getirmiştir. Bu 
ise, yeni dünya düzeni, yeni dünya düzensizliği tartışmasını körüklemiştir. 

Bazı bölgelerde, barış ve uzlaşma yönünde ilerlemeler sağlanmıştır. Buna karşılık, 21 inci 
Yüzyılın eşiğinde, yayılmacılık, aşırı milliyetçilik, etnik uyuşmazlıklar, ırkçılık, yabancı düşman
lığı, köktencilik, terörizm gibi dünyamıza yakışmayan eğilimler, dünyayı kana bulamaktadır. 

Avrupa'nın merkezinde, Avrupa'nın göbeğinde, Bosna-Hersek'te bir soykırım ve vahşet, bir in
sanlık dramı, bir dünya suçu, bir insanlık ayıbı tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaktadır. Ulusla
rarası toplum, bunu, engellemekte aciz kalmaktadır. 

Dünya, Kafkasya'da, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan sorunlara tek taraflı bakı
yor; Azerbaycanlıların haklı durumuna seyirci kalıyor; dünya, adil davranmıyor. 

Afrika'da, Ruanda'da yüzbinlerce insan, etnik çatışmaların kurbanı olmuştur, hâlâ kurbanı olu
yor. 

Rusya, Çeçenlerin üzerine haksız bir şekilde yürüyor. 

Balkanlardan Rusya'ya, Kafkasyaya kadar, Ruanda'dan Afganistan'a kadar yüzbinlerce insan 
savaşlarda ve iç çatışmalarda hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan yurdundan edilmiştir. Böyle 
bir dünyada, kimsenin güvenliği ve gönenci, gerçek anlamda güvence altına alınamaz, güvence içi
ne sokulamaz. 

"Beni sokmayan yılan, biri yaşasın" anlayışı, günümüzde, küçülen dünyamızda, artık geçerli 
değildir. Başta, Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar, bu konulara 
duyarlı olmalıdırlar. Birleşmiş Milletler, NATO ve diğer kuruluşlar, ne yazık ki, bugüne kadar gör
mediğimiz bir tutumdadır. Bosna-Hersek trajedisi, bunun en acı örneğidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, dünyanın, birtakım ortak ilkeler üzerinde anlaşması, gü
nümüzde artık koşuldur. Devletlerin toprak bütünlüklerinin korunması, demokrasi, hukuk devleti, 
insan hakları ve özgürlüklerine saygı, hoşgörü ve gönencin paylaşılmasıdır. Bugün, güvenliği, sa
dece askerî ve siyasî boyutlarıyla söylemek olanaklı değildir. Silahla sağlanan güvenlik, kalkın
mayla ve demokrasiyle sağlanan güvenlikle desteklenmelidir. 

Yaşadığımız mavi gezegen, iyimserliği ve kötümserliği; umudu ve umutsuzluğu; küreselleş
me ve parçalanmışlığı bir arada yaşamaktadır. Ülkemizin etrafı ve yakın çevresi, bunun canlı ör
nekleriyle doludur. Zaman zaman sıcak çatışmalara dönen savaşlar, işgaller, kuşatmalar, dünyanın 
gündemindeki en önemli sorunlar çevremizde olmaktadır. 

Bu koşullarda, hem Türkiye'nin beklentileri hem de ülkemizden beklentileri artmıştır. Türki
ye'nin önünde yeni ufuklar açılmış; ancak, yeni sorunlar da gündeme girmiştir. Türkiye, çevresin
deki yangınların söndürülmesi, acıların dindirilmesi, sorunların çözülmesi, krizlerin giderilmesi 
için olanakları ölçüsünde hatta olanaklarını da zorlayarak elinden geleni yapmaktadır. Boşnaklara, 
Azerilere en içten dostluk ve yardım elini uzatan ülke, Türkiye'dir. Onların haklı davalarını her yer
de, her zaman, her platformda, en güçlü savunan ülke, Türkiye olmuştur. Türkiye, bu durumunu 
devam ettirecektir. Orta Asya'daki kardeş cumhuriyetlerin, kendi ayakları üzerinde yükselmeleri
ne, bağımsızlıklarını pekiştirmelerine ve dünyaya açılmalarına en çok yardım eden tilke, Türkiye 
olmuştur. 
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Türkiye, dünya barışının kalıcı olması için, Birleşmiş Milletlerin barış güçlerine katkıda bu

lunmuş; Somali'den sonra Bosna-Hersek'e kuvvet göndermiştir. Şu anda Bosna-Hersek'te görev ya
pan silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarını sevgiyle saygıyla selamlıyor ve yaklaşan yeni yıl
larını kutluyorum. Bosna-Hersek'te görev yapan silahlı kuvvetlerimizin değerli mensuplarına ba
şarı, sağlık, esenlik duygularımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Rusya, yeni politikasıyla, doğal zenginliği ve potansiyeli 
olan Kafkasya'ya bir başka gözle bakıyor. Rusya Federasyonu, elinde bulundurduğu nükleer güçle 
ve Brüksel'de açıklanan yeni askerî doktriniyle, halen eski gücünü ve riskleri taşımaktadır. 

Irak sınırındaki belirsizlik hâlâ sürüyor. Bu dönemde, İsrail ve Arap ülkeleri yakınlaşmasına 
karşın, Filistin'e asker gönderilmesi söyleniliyor. 

Yunanistan'daki iktidar partisi, ilk günden bu yana, ülkemiz aleyhine söylemini, iç politikaya 
alet ederek sürdürmeye devam ediyor. Yabancı olmadığımız klasik Yunan dış politikası, zaman za
man, ülkemiz güvenliğini ve barışı tehdit eden noktalara ulaşıyor. Yirmi yıldan bu yana, Yunanis
tan'ın, Ege'de karasularını 12 mile çıkarması halinde, bunu savaş sebebi sayacağımızı söylememi
ze karşın, yine de, aynı konu, Yunanistan tarafından gündeme getiriliyor. 

Bütün bunları, ülkemizin bulunduğu konumun ve etrafındaki ateş çemberinin ne kadar kritik 
olduğunu söylemek için vurguladım. Böyle jeopolitik bir konuma sahip olan ülkemizin izleyece
ği politikanın aktif olmasının yanında, güçlü, hızlı ve etkin bir orduya sahip olmasını kaçınılmaz 
bir zorunluluk olarak görüyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, genel büt
çe içindeki payının artmasını, olumlu ve önemli buluyoruz. Bütçede, araç, gereç ve silahlanma gi
bi konuların, cari masraflar içinde yer aldığı söyleniyor. Böyle dahi olsa, yeni silahlanma harcama
ları hariç dahi olsa, binde 1.2'lik bir büyüklükle, yeni teknolojileri yakalayacak ve millî savunma 
sanayiini yaratacak yatırımların oluşturulamayacağı da açıktır. Bu konuya özen gösterilmesinin ge
reğine inanıyoruz. 

Bu bağlamda, geçmişten ders almak durumundayız. Savaş ve ambargo durumunda millî sa
vunma sanayiimizin yeterli olması zorunluluğuna sizlerin de dikkatini çekmek istiyorum. Hüküme
tin, özellikle Savunma Sanayii Müsteşarlığının çalışmalarına daha fazla önem ve özen göstermesi
nin gereğine inanıyoruz. Silahlı kuvvetlerimiz, ülkemizin onurudur, gururudur, şerefidir; onun, her 
türlü tartışmadan uzak tutulmasının gereğine inanıyoruz. 

Ordumuzun vurucu gücü artırılmalı ve skorsky helikopterlerine dair proje kesinlikle askıya 
alınmamalıdır. İçinde bulunduğumuz koşulların yumuşaması, konjonktürün daha yumuşak seyret
mesi halinde, daha etkin, daha modern bir ordu anlayışını da, kesenkes hayata geçirmek durumun
da olmalıyız. 

Hava savunma yeteneği, arazide hareket yeteneği, komuta kontrol ve muhabere, elektronik 
harp, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı savunma, erken ikaz ve ihbar, keşif ve gözetle
me yeteneği, sefer stoklarında arzu edilen seviye; bunlar, kesinlikle ihmal edilmemeli; bunlarla il
gili olarak eksiklerimiz varsa, bunları derleyip, düzenlemek ve bunlar için gereken önlemi almak 
ve özeni göstermek de temel görevimiz olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; askerlik süresine de çok kısa olarak değinmek istiyorum: 
Bu konu fazla konuşuldu/Askerlik süresiyle ilgili, net, rutin bir uygulamanın yürürlüğe konması
nın ve halkımızın ayrıntılı bilgiyle doyurulmasının gereğine inanıyoruz. Bu tartışmanın, ordumuzu 
ve görev yapan değerli askerlerimizi psikolojik olarak sıkıntıya sokmaması için, bu konu fazla tar
tışılmamalı ve bu konuda gerekli önlemler alınmalı, gerekli işlemler yapılmalıdır. • 
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İçeride ve dışarıda hassas dengeler içinde bulunduğumuz bugünlerde, bu konuların daha fazla 

irdelenmeyip, bir an evvel çözülmesi gerekir. Bu konu, bugünkü gazetelerde de var; Millî Güven
lik Kurulunda bu konunun gündeme getirildiğini de basından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye, geçmişiyle büyük bir ülkedir, geleceğiyle de bü
yük bir ülkedir. Toplumumuz, geçmişiyle ve geleceğiyle büyük bir toplumdur, insanlarımız, ulusal 
yeteneklerini her alanda göstermektedirler, dünyaya kanıtlamaktadırlar. Havada, karada, denizde 
ciddî iddiaları ve başarılan olan bir toplumuz. Askerî tersanelerimizden denize inen her gemiyi, 
Deniz Kuvvetlerinin bir gemisini, ülkemizin bir askerî gemisini,, ülkemiz için yeni bir güvenlik 
şemsiyesi olarak görüyoruz. 

Tüm dünyada sivil teknolojinin öncüleri, savunma sanayiileri olmuştur. Haberleşmede, hava
cılıkta, karada ve denizde geliştirilen savunma teknolojileri, daha sonra, sivil yaşamın teknolojile
rine dönüşmüştür. Bu nedenle, Silahlı Kuvvetlerimizin tersanelerindeki her türlü gelişmeyi, tüm 
toplumumuzun gönenci ve gelişmesi için, istihdamı için bir destan olarak görüyoruz. Silahlı Kuv
vetlerimizin, özellikle Deniz Kuvvetlerimizin denize inen her gemisini ve tersanelerimizin modern
leşmesi, çağdaşlaştırılması konusunda atılacak her adımı, saygın, büyük Türkiye için, Türkiyemiz 
için, yurdumuz için önemli bir adım olarak görüyonız. Askerî tersanelerimizin teknik özellikleri, 
verimlilikleri artırılmalı, kapasiteleri büyütülmelidir. 

Aynca, Türkiye'de, gemicilik sanayii, ister sivil, ister askerî olsun, çok gelişmiş bir sanayidir. 
Dünya devletlerine gemi ihraç edebilecek, gemi satabilecek duruma gelebilmek ve bunu yapabil
mek için, yeni projeleri, yeni yaklaşımları, her şeyden evvel gündeme getirmemiz ve bu projele
ri hayata geçirmenin zorluklarını da aşmak durumunda olmamız gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir başka konuya değinmek istiyorum. Sivil kişilerin, as
kerî mahkemelerde yargılanmalarını doğru bulmuyoruz. Sivil, çağdaş, demokratik toplumlarda 
bunlan pek görmüyoruz. Bizde de olması gerekinin bu olduğuna içten inanıyoruz. 

İki gazetecinin, bir televizyon kanalında yaptıkları konuşmalanndan dolayı, askerî mahkeme
de yargılanmasını ve aynı şekilde, askerî işyerlerinde çalışan sivil işçilerin de, yine askerî mahke
melerde yargılanmasını doğru bulmuyoruz. Bu konulardaki yaklaşımımız, dünya devletlerinin çağ
daş yaklaşımlan doğnıltusunda olmalıdır. Anayasamızın 37 nci maddesi de, zaten bu konuda bir 
yaklaşım belirlemiştir. Anayasamızın 37 nci maddesinde yer alan "Hiç kimse kanunen tâbi olduğu 
mahkemeden başka biç merci önüne çıkanlamaz" hükmü gereğince, Anayasamız, kural olarak, si
vil bir kişinin işlediği suçlardan dolayı yargılanacağı yer, genel adlî mahkemelerdir diye bir ibare 
getirmiştir. Bu konuyla ilgili, Sosyaldcmokrat Halkçı Parti olarak, 22.5.1930 tarihli 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi konusunda, çağdaş yaklaşımlarla bir ka
nun teklifi vermiş bulunmaktayız. 

Askerî işyerlerinde çalışan sivil işçilerimizin, askerî mahkemelerde yargılanması konusunda, 
dünyada uygulanan çağdaş yöntemleri bulmamız ve uygulamamız gerekiyor. Askerî iş yerlerinde 
çalışan sivil işçilerimizin, işledikleri birtakım suçlardan dolayı, askerî mahkemelere çıkarılmasını', 
mesela, sivil doktorlara muayene oldu diye ceza görmesini de, çağdaş bir yaklaşım olarak görmü
yoruz. Sivil işçilerin, askerî hükümlere tâbi tutulmasını, bu konuyla ilgili hazırladığımız yasa tek
lifimizle çözeceğimize inanıyorum. 

Bir askerî işyerinde, iş, sigorta ve sendika yasalarına tâbi olarak çalışan sivil işçilerin suçları
nın, askerî disiplin kuralları çerçevesinde cezalandırılması, dünyanın tüm çağdaş ve modern dev
letlerinde görülmeyen bir olaydır. Bu konuda önlem almak durumundayız. Verdiğimiz kanun tek
lifi içerisinde bu hususta yeni bir düşünce vardır. 
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Tüm yargı organlarına saygımız ve güvenimiz tamdır. Bunları, askerî yargı organlarımızın iş

lerine karışmak olarak söylemiyorum; ama, çağdaşlaşmak, demokratikleşmek ve zenginleşmek 
mecburiyetinde olan Türkiye'nin, bu konulara özen göstermesinin şart olduğu düşüncesindeyim. 
Çağdaş hukuk toplumundaki normları her tarafa yaymak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; askerî işyerİerimizdc 37 binin üzerinde işçimiz çalışmak
tadır. Bunların sorunları, sendikası olan Harp-İş Sendikasıyla, çağdaş yaklaşımlarla çözmek duru
mundayız. Askerî işyerİerimizdc çalışan işçilerimizden emekliliği yaklaşanlar işten çıkarılıyor; 
90'a yakın işçinin işine son verildi. Bu konuya bir açıklık getirilmesi için, ilgili sendika ve ilgili ki
şilerin bu soruna bir çözüm bulması gerekiyor. Böyle tedirgin edici bir durumun olması, işçilerimi
zin verimini düşürüyor, işçilerimizin moralini bozuyor. Bunlardan kesenkez kaçmamız gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; özellikle, ülkemizde, "Amerikan işyerleri" diye bilinen or
tak savunma tesislerinde yapılan anlaşmalar gereği Türk personeli çalışması gerekiyor. Amerika
lılar, işçilerimizi işten çıkarıyorlar; yerlerine, o üslerde çalışan Amerikalıların eşlerini veya yakın
larını işe alıyorlar. Bu, açıkça, anlaşmalara aykırıdır. Bu konuya gereken özenin gösterilmesinin 
çok doğru olacağı düşüncesindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bizim düşüncemiz ve özlemimiz, savaşsız, kavgasız, ba
rış içinde bir dünya özlemidir. Kalıcı barışı ve dünya istikrarının sürekliliğini sağlayacak süreci iş
letmek, tüm ülkelerin ortak sorumluluğudur. Türkiye, barışı savunuyor, barışı savunmaya da de
vam edecektir; Türkiye, diyalogu savunuyor, diyalogu savunmaya da devam edecektir; Türkiye, 
dünyada demokrasiyi savunuyor, tüm dünya ülkelerinin demokrasiye kavuşması için çaba göstere
cektir; Türkiye, insan haklarına dayalı bir dünya düzeninin kurulması için elinden gelen katkıyı ya
pıyor. Biz, Türkiye olarak, savaşsız, kavgasız, barış içinde bir dünya özlemiyle, her gün bu meşa
leyi yükseltmenin onurunu taşımak durumundayız. Dünyada kalıcı barışı savunmamız ve onu her 
şeyden önde tutmamız için; 21 inci Yüzyıla yaklaşırken, ülke olarak, 21 inci Yüzyılın bir barış yüz
yılı olması için ne gerekiyorsa onu da yapmak durumundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak şunları söylemek istiyorum: 
Kıbrıs sorununa kalıcı bir çözüm bulunması amacıyla, Birleşmiş Milletler çerçevesinde sürdürülen 
görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını bekliyoruz. Çözüm, adada yaşayan iki ulusal toplumun 
siyasî eşitlik ve egemenlik hakları üzerine bina edilmelidir. Nüfus bakımından homojen iki kesim
lilik esas alınmalıdır. Türkiye'nin hukukî ve fiilî garantisinin devamı sağlanmalıdır. 

Bizim, Kıbrıs sorununa çözüm çerçevemiz bellidir. Çözüm, adada yirmi yıldan bu yana hü
küm süren durumun gerçekleri dikkate alınarak, Kıbrıs Türk Halkı açısından, 1994 öncesinin aa 
larla dolu günlerinin yeniden yaşanmaması için gerekli güvenceler içermelidir. Türkiye, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ekonomik sorunlarının giderilmesi ve gönenç düzeyinin yükseltilme
si için, her türlü desteği vermeye devam etmelidir. 

Özellikle, Kıbrıs konusuyla bağlantılı olarak, Ege'de barış ve huzurun sağlanması için, Yuna
nistan'a barış ve işbirliği öneriyoruz. Türkiye, bunu her zaman söyledi. Yunanistan'ın barış çağrı
mıza olumlu karşılık vermesini umut ediyor ve bunun, her iki ülkenin uzun vadeli çıkarlarına hiz
met edeceğine inanıyoruz. Bu vesileyle, Kıbrıs'da görev yapan şanlı Silahlı Kuvvetlerimizin komu
tanlarına, askerlerine, erlerine başarılar diliyorum, yaklaşan yeni yıllarını kutluyorum ve hepsine 
sağlık, esenlik duygularımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyada hızlı bir silahlanma yarışı var. Tüm dünyada hız
la süren silahlanma, insan soyunu, mavi gezegenimizi birkaç kez yok edecek kapasiteye ulaşmış
tır. Dünya ülkelerinin, silah için yaptıkları harcamalar 2 trilyon dolara yaklaşmıştır. İlginç olan da, 
bu yarışın, az gelişmiş ülkelerde daha da büyük önem taşımasıdır. İlginç olan bir başka şey ise, 
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dünyamızın en büyük yirmi ordusundan onbeşinin az gelişmiş ülkelerde olmasıdır. Dünyamız ve 
insan soyu, ciddî bir savaş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünyamız ve insanlık, 2000'li 
yıllara doğru, her alanda çok büyük değişimler, dönüşümler ye başarılar elde etmiştir; ama, ne ya
zık ki, bazen de taş devri düşüncesi oluşuyor. İnsanlık bir yandan büyük basanlar kazanıyor; öte 
yandan da, dünyamızı ve kendimizi hızla trajedik bir sona doğru götürüyoruz. 

Dünyamızda, bir yandan, silaha 2 trilyon dolar harcanırken, öte yandan, açlık, yokluk, sefa-
, let, fukaralık, sefillik ve bunun getirdiği sorunlar, sıkıntılar hüküm sürmektedir. Dünya inşam,; ken
di soyu için, daha rasyonel düşünmek durumundadır; dünyamızın geleceği için, insan soyunun ge
leceği için çağdaş davranmalıdır. Savaşsız, kavgasız bir dünyada yaşamak temel arzumuzdur, te
mel istemimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çağdaş Türkiye, hiçbir zaman, savaştan yana olmamıştır. 
Kendi tarihinden bildiği savaşın tahribini, başka ülkelere, hiçbir zaman reva görmemiştir. Ata
türk'ün belirttiği gibi, "Eğer vazgeçilmez değilse, savaş bizim için cinayettir." 

Anadolu insanı, yurdumunuzun doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, kısacası her 
tarafından gelen yetmiş yıl önceki Kuvayı Milliyeciler, Anadolu ihtilalini yapmış ve cumhuriyeti
mizi gerçekleştirmişlerdi. Anadolu toprağımızın doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde, elin
de doğru dürüst silahı bile olmayan ecdadımızın ayak izleri var; bağımsızlık mücadelemizin alın 
teri var. Karslısı, Vanlısı, Urfalısı, Diyarbakırlısı, Malatyalısı, Adanalısı, Edirnelisi, Samsunlusu, 
Ankaralısı, tüm Anadolu insanımızın bu topraklar üzerinde kanı var. Bu Anadolu toprağı üzerinde, 
yüzyıllarca kardeşlik, birlik, dostluk içinde yaşayan insanlarımızın sevgisi var, bütünlüğü var, iç
tenliği var. 

Tüm Anadolu insanı, geçmiş insanlarımızın kanıyla yetişmiş insanlardır. Anadolu insanının, 
en zayıf anında bile, birlik ve beraberlik içinde, birçok güçlükleri aştıklarını, o dönemlerde görmüş, 
o dönemlerde yaşamışızdır. Bugün, bizler de, aynı topraklarda yaşayan, aynı yazgıyı paylaşan in
sanlar arasında bugün yaratılmak istenen olumsuz ayrılıkları gidermek durumundayız. 

Ülkemizin, Anadolumuzun kalkınması için, var gücümüzle çalışmamız gerekmektedir. Ana-
dolumuzu, şehitlerimizin kanıyla kurduğumuz bu ülkeyi, hiçbir güç bölemeyecektir, işgal edeme
yecektir ve bu topraklar üzerinde bir daha kurtuluş savaşı olmayacaktır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Cumhuriyetimizin, toplumumuzun, daha da artan hoşgörü ve dayanışma ruhu içinde, bütünlü
ğünü koruyarak, gönenç toplumu hedeflerine hızla ulaşmamız gerekiyor. Anadolu insanını, Ana
dolu yurttaşını, Türkiyeliyi birbirine düşürmek isteyen zihniyetin karşısında dimdik durmak duru
mundayız. Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin geleceği için, yurdumuzun ve insanımızın gelece
ği için, hep birlikte mücadele etmeliyiz. Cebinde, Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan her
kesi, birinci sınıf vatandaş olarak görmek durumundayız. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) - Türkiye sınırlan içinde yaşayan irtsanlar ikinci sınıf olur 
mu?! 

İBRAHİM TEZ (Devamla) - Herkese, aynı gözle, aynı duyguyla bakmak durumundayız. 
(SHP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anadolumuzun dört bir yanından gelen vatan çocukları, 
geçmişte, burada, ulusal birliğimizin ve vatan sevgisinin ne olduğunu tüm dünyaya göstermişler
dir. Yine, Anadolu insanı ayrılığa gayrılığa taviz vermeden bunu gösterecektir; buna inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyetimiz, demokrasimiz bazen sıkıntılara sokul
mak isteniyor. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin sıkıntılara sokulmaması için, bu ülkede, özel
likle Atatürk düşüncesine, Atatürk devrimlerine karşı, bazen birtakım işlemler yapılmak isteniyor. 
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Biz, Cumhuriyetçilerin çocukları olarak; biz, bize emanet edilmiş olan bu güzel yurdumuzun bek
çileri olarak dünyaya baktığımızda, liderlerle özdeşleşen rejimlerin... 

BAŞKAN - Sayın Tez, 2 dakikanız kaldı; toparlar mısınız. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) -...çoğunun yıkıldığını görüyoruz; ama, 20 nci Yüzyılın sonuna 
doğru, dünyada yıkılmayan tek rejim cumhuriyettir, tek yıkılmayan heykel Atatürk'ün heykelidir; 
diğer bütün heykeller yıkılmıştır...(SHP ve CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) O nedenle, 
biz, cumhuriyetimiz için, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için, ülkemizin geleceği için, hep beraber 
el ele olmamız gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, Silahlı Kuvvetleri-
mize^ Bakanlığımıza ve tüm askerlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel ülkemiz, Türkiye-
miz için, gözlerini kırpmadan canlarını veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Ülkemizin birliği 
ve bütünlüğü için görev yapıp terhis olan askerlerimize sağlık ve esenlik duygularımı sunuyorum. 
Halen görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm elemanlarına başarılar diliyorum. Bu vesileyle 
-9 gün sonra 1995 yılına gireceğiz- yeni yılda, tüm bu arkadaşlarıma, aileleriyle birlikte sağlık ve 
mutluluk duygularımı sunuyorum. 

Bakanlığımızın bütçesinin, tekrar hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclisi ve Sayın Başkan si
zi, tekrar, en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyor, teşekkür ediyorum. (SHP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tez, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürhan Çelebican; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında Anavatan Grubu adına konuşmaya baş
lamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bir ülkenin jeopolitik durumu, dış ilişkileri, silahlı kuvvetleri, ekonomik gücü ve kalkınmasıy
la ilgili politikaları, devletin genel politikasının temel unsurlarını teşkil etmektedir. Hiç şüphesiz, 
sahip olduğu tarihî ve kültürel değerler de, ülkeler arasındaki itibarını yükseltmektedir; ama, artık, 
açıkça belli olmuştur ki, dış politika, ne kadar yetenekle yürütülürse yürütülsün, ülkenin askerî gü
cünden daha kuvvetli bir role sahip olamayacaktır. Bu sebeble, Silahlı Kuvvetlerimizin stratejik he
defleriyle, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve ülkenin ekonomi politikası arasında, ölçülü bir 
denge kurulması zorunluluğu vardır. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, konvansiyonel silahların azaltılma görüşmeleri ve AK-
KA Anlaşmasının imzalanması; glasnost ve Perestroika sürecinin, Doğu Avrupa ülkelerinin Sov
yet Blokundan kopmalarıyla sonuçlanması; Arap-İsrail uyuşmazlığı; NATO'nun askerî öneminin 
azalması ve eski sosyalist ülkeleri kapsamına almaya yönelmesi; Federal Almanya'nın Doğu Al
manya ile birleşmesi ve böylece, gerek dünyadaki gerekse Avrupa Birliği içindeki durumunu güç
lendirmesi; Maastricht Anlaşması, Avrupa Birliğinin kurulması ve doğusundaki ülkelere genişle
me eğilimi gibi olaylar, uluslararası arenada, güç dengelerinin değişmesine yol açmış bulunmakta
dır 

Körfez Krizi ve Savaşı, Irak'ın, uluslararası topluluk tarafından tecridi; Yugoslavya'nın parça
lanması ve Bosna-Hersek'te başlayan iç savaş; Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'da silahlı ça
tışmaya dönüşen olaylar; Rusya Federasyonu'nun, bir yandan Türk ve Slav kökenli cumhuriyetler
le Bağımsız Devletler Topluluğu kurarken, diğer yandan, ayrılan ülkelere asker gönderme çabala
rı; Kıbrıs konusunda, bir uzlaşmaya varma yolunda harcanan uğraşların karşılaştığı zorluklar; Bos
na'da yaşanan vahşet ve devam eden soykırım, dünya'nın, yeni ve tatminkâr bir siyasal dengeden 
ne kadar uzak da olduğunu gösteren en önemli delillerdir. 
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Sayın milletvekilleri, dünyamızda çok hızlı bir değişmenin yaşanması, uluslararası siyasal 

konjonktürün büyük dalgalanmalar göstermesi, karar verme mekanizmalarını derinden etkilemiş, 
karar makamlannı ciddî sorunlarla karşı karşıya bırakmış bulunmaktadır. 

Günümüzde oluşması muhtemel değişik senaryolara uygun, alternatif politikalar üretmek zo
runlu hale gelince, optimal politika üretme konsepti, geçerliliğini kaybetmiştir. Ancak, bu noktaya 
dikkat etmek suretiyle, uluslararası ortamda oluşan belirsizliğin yarattığı tahmin güçlüğünü yemne 
ve en doğru kararı en çabuk şekilde alma imkânı kazanılabilecektir. Türkiye, bu görüş istikametin
de, her an hazırlıklı olmalıdır. 

Bir yandan, siyasal ve ekonomik menfaati bulunan alanlarda ve köklü tarihsel, kültürel, dinsel 
ilgilerinin mevcut olduğu ve aynı kökten gelen insanların yaşadığı topraklarda husule gelen değiş
meleri devletimiz yararına yönlendirmeye ve o ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın sorunlarına çare 
bulmaya çalışırken; öte yandan, bölgemizdeki silahlı çatışmalardan uzak durmaya mecbur olduğu
nu unutmayarak, gerekli tedbirleri gündeminde bulundurmalıdır; ama, maalesef, bu konularda, say
gınlığımıza yakışan, menfaatlarımızı koruyan çözümler yaratılamadığmı belirtiyor, böylesi bir du
ruma düşürülmekten duyduğumuz üzüntüyü, sırası gelmişken açıkça ifade ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, nitekim, Avrupa Birliğinin, bağımsızlık kazanan Orta ve Doğu 
Avrupa devletlerine, ekonomik açıdan Türkiye'nin çok gerisinde olmalarına rağmen, daha fazla de
ğer ve öncelik vermekte olduğunu gözümüzden kaçırmamalıyız. Bu anlayış, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği kavramını, önemli bir alternatif olarak önümüze getirmektedir; ancak, bu alanda, Türki
ye'nin, daha aktif bir tutum almasını zorunlu görmekteyiz. ' 

Öte.yandan, günümüzde, sermaye birikiminin en hızlı biçimde oluştuğunu ve kârlı yatırım yer
leri arayan ve " Pasifik Kaplanları" diye anılan Uzakdoğu ülkeleriyle daha yakın ekonomik ilişki
lere girme yollarını araştırmak gerektiğini unutmamalıyız ve bilmeliyiz ki, Türkiye, güvenliğine ve 
bekasına yönelecek her türlü tehdite, bundan böyle, yalnız kendi ulusal imkânları ve gücüyle karşı 
koymak durumundadır. Türkiye'nin, NATO'nun kolektif savunmasından yeterince yararlanması, 
artık mümkün görünmemektedir. Açıkça belli olmuştur ki, Türkiye'nin barış içinde yaşaması, as
kerî bloklara pek fazla güvenmeden, güçlü ve caydırıcı bir orduya sahip olmasına bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, yeniden ikinci süper güç olmayı içinde gizli gizli taşıyan Rusya Federas
yonu ile ilişkilerimizi bulandıran sorunlar vardır. Nitekim, hem Moskova-Belgrad-Atina-Kıbrıs ek
seni üzerinde "Ortodoks mihveri" kurmak suretiyle iddasını sürdürmek hevesi ve gayreti içerisin
de bulunuyor, hem de AKKA anlaşmasını, yeni Rusya'yı bağlayamayacağını ifade ederek deliyor, 
Sovyetler Birliğinden ayrılan cumhuriyetlere AGIK düzeyinde meşruiyet kazandırarak, tek başına 
asker yığmaya çalışıyor ve Yeltsin, Çcçenistan'ın Başkenti Grozni'yi bombalayarak, hatta işgal ede
rek gözdağı veriyor. Nüfuzunu, Orta Asya'dan Kafkasya'ya, Baltik Denizinden Balkanlara yayma
ya uğraşıyor ve süperlik yarışına kendisini sessiz sedasız hazırlıyor. Elbette, Jirinovski gibi lider
ler iktidarda olmadığı sürece* Rusya'nın, Türkiye'ye saldırma ve acil tehdit oluşturma ihtimali az
dır. Zira, böyle bir teşebbüsün bölgedeki tüm stratejik dengeleri bozacağı, Ortadoğu'nun güvenli
ğini tehdit edeceği ve bu durumun, Amerika Birleşik Devletlerini rahatsız ederek harekete geçire
ceği bütün dünyaca idrak edilmektedir; ama, dikkate değer bir hakikat şudur ki, tesirli ve tutarlı dış 
politikanın olmayışı, Azerbaycan'a gerekli yardımın sağlanmayışı, uluslararası anlaşmaların Türki
ye'ye verdiği hakların kullanılamayışı ve Ermenistan'ı şımartacak açıklamaların yapılması, hem 
Azerbaycan'ın ve sonra Gürcistan'ın, maalesef, Rusya'nın kucağına atılmasına hem de Türkiye'nin 
önemli menfaatlannı kaybetmesine ana sebep olmuştur 

Ayrıca, takip edilen bu başarısız politika, Azerbaycan petrolleri boru hattı ve ortaklık anlaş
ması üzerinde menfi etkiler yaratmış, hiç şüphesiz, Türk asıllı devletlerin Türkiye'ye güvenini kay
betmesi gibi bir netice de yaratmış bulunmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yunanistan ile Suriye, çıkar birliği içinde, Türkiye'yi za

afa uğratmak için PKK'ya yardım etmekte, açıktan olmasa bile, topraklarımız üzerinde hak iddia 
etmektedir. Bu tutum, Türkiye'yi, bu ülkelerle, aynı zamanda Ege'de ve güneyde, iki cephede ça
tışma çıkması ihtimaline göre hesap yapmak zorunda bırakmaktadır. Ateş gücü yüksek ve son de
rece çevik ileri teknoloji ürünü silahlarla donatımlı askerî birliklere sahip olmamız, bugünün şart
larında kaçınılmazdır. 

FARUK SAYDAM (Manisa) Bütçeden kısıntı yapmamamız lazım onun için. 
GÜRHAN ÇELEBİCAN (Dcvamla)-Aramızda FIR hattı, kıta sahanlığı, Ege adalarının silah

tan arındırılması, Batı Trakya ve Kıbrıs gibi sorunlarımız olan, Kıbrıs'la ilgili Yunan Rum savun
ma doktrinini açıklamaktan, Kıbrıs'ta sıla savunma işbirliğiyle yetinmeyerek, Kıbrıs ve Trakya ile 
bunların arasındaki Ege'yi millî savunma bölgesi ilan etmekten çekinmeyen, Türkiye'nin bölünme
sini istediklerini bakanlarının ağzından pervasızca söyleyebilen, DEP kongresine gönderdiği mil
letvekillerine bölücülüğü destekleten ve son olarak karasularını 12 mile çıkarmayı gündeme geti
ren Yunanistan, açıkça Ankara'ya meydan okumaktadır. Bu, düşmanca bir tutumdur ve Türkiye'nin 
barışçı çabalarını sonuçsuz kılmaktadır. Düşmanlık yapana düşmanca bakılmalı; ama, önce, tutar
lı bir dış politikanın ve üstün ateş gücüyle mücehhez bir ordunun sahibi olarak caydırıcı davranma
yı tercih ettiğimiz, tüm dünyaya sergilenmelidir. Ancak, 1987'de, o zamanın Başbakanı olan rah-, 
metli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın, "Ege'nin özelliği vardır; 12 mil savaş sebebidir" sözlerin
deki kararlılık, daima hissettirilmelidir; ama, artık görülmektedir ki, Başbakanı sürekli gaf yapan, 
Dışişleri Bakanı sık sık değişen veya olmayan bir Hükümetle istenilen neticeye varmak, hayal ola
caktır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Çok doğru... 
GÜRHAN ÇELEBÎCAN (Devamla)- Şunu da bu arada ilave etmek isterim ki, Arnavutluk ve 

Makedonya'nın varlığına ve bağımsızlığına özen göstermek, Yunanistan ile ilişkilerimiz yönünden 
büyük önem ifade etmektedir. Hiç şüphesiz, bölgemizde Türkiye'nin ağırlığı arttıkça, Yunanistan, 
müşterek sorunlarımızın çözümüne yönelik bakış açışım değiştirmek zorunda kalacaktır. 

Çok değerli milletvekilleri, biraz da Kıbrıs'tan söz etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyetini diplomatik yönden tanıyan tek devlet, Rusya içinde özerk bir cumhuriyet olan Tataris-
tan'ı saymazsak, sadece Türlüye Cumhuriyetidir. Dostluktan, kardeşlikten bahseden ülkeler bile, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle diplomatik ilişki kurmaktan kaçındılar ve kaçınmaktadırlar. 

On yıldan beri, serbest seçimlerle, parlamento düzeninde kendi yasama, yürütme ve yargıla
ma işlerini egemen bir cumhuriyet olarak başarıyla sürdüren Türk Kıbrıs Cumhuriyetine, başta Ba
tı olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler, meşru bir devlet olarak bakmı
yorlar; Rum yanlısı Genel Sekreter Gali ve Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ağır baskı uygu
luyorlar. Artık, Hükümet "Güven Artırıcı Önlemler Paketinin", müzakerejsafhasında olduğu gibi, 
Kıbrıs'ı asla yalnız bırakmamalı, uluslararası platformlarda Yunan ve Rum tarafının tek yanlı tu
tumlarının ve düzenledikleri oyunların bozulması için daima yanında bulunmalı, Türk halkının 
mcnfaatlarını koruyacak önlemlerin alınmasında tam destek vermelidir. 

Netice olarak; Türkiye, federasyon modelinin ve güven artırıcı tedbirler paketinin çözüm ola
mayacağını en açık üslupla belirtmeli, bugünkü statünün en geçerli çözüm olduğunu dünyaya an
latmalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin tanınmasını istemekte ısrar etmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz, henüz istikrara kavuşmamış olan; bekledikleri 
emeller, Türkiye'nin ulusal çıkarlarına ters düşen, radikal dincilere ve teröristlere destek veren, on
ları güçlendiren ve bölgede her an huzursuzluk yaratabilecek, savaşa sebep olabilecek yakın ve 
uzak komşularla çevrili bulunmaktadır. 
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Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ise, durumumuzu daha da zorlaştırmaktadır. Bu fırsattan isti

fadeyle, bu bölgede federe Kürt devleti kurulmasına teşebbüs edilerek Irak'ın toprak bütünlüğü bo
zulmak istenmekte, ülkemizin menfaatıyla, tamamen zıt düşen olup bittiler hedeflenmektedir. 

Hazır bu konuya girmişken, Çekiç Güç diye adlandırılan Provide Comfort konusuna da, bu 
arada, kısaca değinmek istiyorum: 

Bilindiği gibi, Saddam'ın Kuzey Irak'ta yaşayan halka reva gördüğü insanlık dışı muameleyi 
önlemek, Türkiye'ye sığınan insanların geri dönüşlerini sağlamak, iaşe ve ibatelerine yardımcı ol
mak ve 36 ncı paralelin kuzeyinde yapılması muhtemel askerî harekâtlara karşı caydırıcı güç bu
lundurmak maksadıyla, Birleşmiş Milletler kararma istinaden, çokuluslu bir askerî birlik teşekkül 
ettirilmiş ve Türkiye'de konuşlandırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi, Türkiye, Körfez Harbi sebebiyle, Irak petrol hattının ka
patılması neticesinde, üç yılda 20 milyar dolar zarara uğradığını ve her yıl 4,5 milyar dolar kaybet
tiğini, dünyaya bir türlü anlatamamıştır. Üstelik, boru hattının çürümesini önlemek için yapılacak 
tahliyeyi, Rusya'nın teknik bir olay diye kabul etmesine rağmen, bu işlemi ifade eden "flush out" 
için, Amerikan Büyükelçisinin zamanında ikna edilemeyişi, Irak'ın, "Çekiç Güç kalırsa, boru hat
tı açılamaz" şeklindeki itirazına fırsat yaratmıştır. Türkiye, bu sefer de Çekiç Güç yüzünden bir za
rara daha uğramıştır. 

Diğer taraftan, ülkemizi ziyaret eden Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Tarnoff,ne kadar, 
Çekiç Güç'ten vazgeçilemeyeceğini vurgulamakta ise de, geçen zaman içinde oluşan şartların ge
rektirdiği değişiklikler göz önünde tutulmalı ve Çekiç Güç'ün kalmasında Hükümet yarar buluyor
sa, Türkiye Büyük Millet Meclisi ikna edilerek görevi temdit olunmalı; aksi halde, Türkiye'de ko
nuşlandırılması için verilen müsaade kaldırılmalıdır. ' 

Elbette, Çekiç Güç'ün bir başka ülkede konuşlandırılması, ülkemize herhangi bir şekilde zarar 
ika edecekse, onlar da açıklanmalıdır. 

Ayrıca, toprak bütünlüğünü ilke olarak kabul ettiğimiz Irak'ın kuzey bölgesinde, Bağdat yö
netiminin herhangi bir askerî faaliyette bulunmayacağını taahhüt etmesi kaydıyla ve bu insanî hi
mayenin, bağımsız bir Kürt devleti oluşturma sonucunu doğurmasına engel olmak mülahazasıyla, 
sunî olarak yaratılmış olan 36 ncı paralel sınırı, artık kaldırılmalıdır. 

Bu arada, hatırlatmakta özellikle yarar görüyorum; Hükümet, bölgedeki Türkmen varlığını gö-
zardı etmemeli ve Bağdat İle Kürtler arasına sıkışmış olan ve Birleşmiş Milletlerin hiçbir yardımı 
ulaşmadığı için -36 ncı paralelin kuzeyinde bulunan bölümü bile- açlıktan ve ilaçsızlıktan ölen bu 
insanların yaşamsal ihtiyaçlarını öncelikle temin etmelidir. 

Sayın milletvekilleri, evvelki yıl yaptığım konuşmada, "Türkiye, bölgede giderek daha önem
li bir rol üstlenmek zorunda ve yolunda bulunmaktadır. Bu rol, gerek Türkiye gerek Türk asıllı 
cumhuriyetler açısından çok olumlu neticeler sağlayacaktır" demiştim; ama, maalesef, Osmanlıla
rın oluşturduğu İstanbul'dan başlayıp Trakya, Batı Trakya, Bulgaristan, Makedonya, KosoVa, Bos-
na-Hersek'ten geçen ve Arnavutluk'a ulaşan bir Türk-Müslüman kuşağı ile Çin Şeddinden Kafkas
ya'ya uzanan ve Türkiye'de birbirine kavuşan Müslüman-Türk kuşağı arasındaki ilişkilerimiz ge
rekli beceriyle geliştirilememiş ve tarihî bir fırsat kaçırılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, konumu, yıllar boyunca, Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Sovyet
ler üçgeni içinde ele alınan ve bugün terörizmle mücadele içinde bulunan Türkiye, bölgesinin bir
lik ve beraberliği ve bölgesinin istikran için uğraş verirken, güya dost ülke yetkililerinin, siyasî çö
züm gibi sorumsuz tavsiyeleriyle karşılaşmakta, örneğin, Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Ox-
man'ın söylediği "Türkiye, güneydoğunun siyasî çözümünü kendi bulmalıdır" gibi abes ifadelere, 
maalesef, maruz bırakılmaktadır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi ise, dünyadaki ve çevremizdeki bu oluşumlar karşı

sında Türkiye'nin kazandığı yeni konumu kısaca değerlendirmekte yarar görüyorum. 
Her geçen gün, eskiye göre daha fazla önem kazanan Türkiye'nin, bölgede karşı karşıya oldu

ğu riskler gittikçe artmakta ve üstlendiği sorumluluklar giderek yoğunlaşmaktadır. Böyle bir du
rumda, yıllar boyunca NATO'nun güneydoğu kanadını sadakat ve fedakârlıkla koruyan, Basra Kör
fezi ve Hazar bölgesi petrollerinin bulunduğu, çeşitli çatışmaların odak merkezi kritik bir bölgenin 
ortasında yer alan Türkiye'ye, Amerika, Avrupa ve NATO, eskisinden daha fazla değer vermek du
rumundadır.. Öyle sanıyorum ki, bu sebeple, müttefiklerimiz, bölgede sulhun muhafazası için, NA
TO'nun, Türkiye'ye dünden daha fazla muhtaç hale gelmiş bulunduğunu en kısa zamanda anlaya
cak ve gereken desteği sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, modernizasyonunun, üstün 
ateş gücüne ve yüksek hareket kabiliyetine sahip olarak yeniden yapılanmasının ve ileri teknoloji
ye sahip olmasının ehemmiyetini belirtmek üzere, Türkiye'nin, değişen dünya şartlan içindeki ko
numunu, bulunduğu bölgedeki önemini, yüklenmiş olduğu rolünü ve her an karşı karşıya kalacağı 
kritik durumları ifade etmeye çalıştım. 

Ülkemizin çevresinde, esasen mevcut olan tehdit, çeşitli kaynaklardan güç alarak ve artarak 
devam ederken, değişen koşullar, yurt dışından sağladığımız askerî yardımın azalması ihtimalini de 
doğurmaktadır. Bu durum, başlayan modernizasyonun hızla sürdürülmesi için, 1985 yılında, 
ANAP döneminde çıkarılan 3238 sayılı Kanunla kumlan, Savunma Sanayii İdaresi ile Destekleme 
Fonunun önemini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern silah, araç ve gereçlerle teçhiz gereğini or
taya koymaktadır. Bu fonun, 1986-1990 dönemindeki gelirleri fon giderlerinin üzerindeyken; 
1991-1994 döneminde, işlerlik kazandırılan projelerin artması ve özellikle, fon kaynaklarının azal
tılması yönünde alınan kararlarla, çeşitli işlemlerden alınan payların düşürülmesi, fon gelirlerini, 
fondan yapılan ödemeleri karşılayamaz duruma getirmiştir. Bu yıl, gelirlerin 17,9 trilyon lira, gi
derlerin 21,8 trilyon lira olacağı beklenmekte ve fon dengesinin 3,9 trilyon lira açık vereceği tah
min edilmektedir. 

Bu durumda, 1995 yılında, sadece, zırhlı muharebe aracı, mobil radar, veri terminali, F-16 
elektronik harp, hafif nakliye uçağı, denizde ikmal gemisi gibi, geçmiş yıllarda başlanmış projele
re devam edilebilecek, yeni bir projeye başlanamayacaktır. 

Görülüyor ki, hazır araç alımı yoluyla, ihtiyaç duyulan, hücum, nakliye ve genel maksat heli
kopterleri, pilotsuz uçak, tekerlekli taktik araçları, deniz eğitim uçakları gibi araçların alımının ger
çekleştirilmesi kolay kolay mümkün olmayacaktır. 

1995 yılında 17,8 trilyon liraya varacağı beklenen fon açığını ve ilave olarak tahakkuk edecek 
gecikme faizlerini dikkate alarak, sanıyorum ki, tanker uçağı, F-5 modernizasyonu, mayın avlama 
gemisi gibi yeni projelere programda yer verilemeyecektir. 

Diğer taraftan, Anavatan Partisi iktidarı döneminde planlanan ve finansmanının yüzde 25'i 
NATO tarafından karşılanacak olan Tafıcs Projesi, ihale yapılmış olmasına rağmen, henüz Hükü
metçe onaylanmadığı için, başlayamamaktadır. 4 fazda ve yirmi yılda realize edilmesi planlanan bu 
projenin ilk fazının iki sene içinde devreye girebileceği ve stratejik önemi olan PTT'nin T'sinin 
özelleştirilmesine kolaylık getireceği dikkate alınarak, gerekli işlemler bir an önce bitirilmelidir. 

Şu hususu da önemle belirtmek isterim ki; stratejik önemi haiz kamu kuruluşlarının, örneğin 
Petlas ve Özelleştirme Kanununda adı geçenlerin özelleştirilmesi realize edilirken, büyük birikime 
sahip OYAK'a öncelik tanınması; OYAK'ın, gerek tek başına gerekse yabancı ortaklarla, özelleş
tirilecek kuruluşlara talip ve sahip olması, ülke menfaalannın korunmasını teminat altına alma yö
nünden yarar sağlayacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, belli oluyor ki, ekonomik daralma neticesinde kullanılabilecek kaynak

ların azalması, yurt içinde mevcut imkânlardan en üst seviyede faydalanmak ve sınırlı kaynakları 
yurt içinde tutmak gereğini işaret etmektedir. 

Özellikle, zırhlı araç üretiminde, Türk firmalarının yeterli nicelikte ve nitelikteki üretim kabi
liyetleri, bittecrübe bilinirken,' artık, Rusya Federasyonundan hazır zırhlı araç almaktan vazgeçme
li ve bu ihtiyacın yurt içi üretimden karşılanması için gerekli önlemleri almalıyız; ama, askerî teç
hizatın, neye mal olursa olsun, Türkiye'de üretilmesinde mecburiyet olmadığının altını çizerek, 
uluslararası rekabete açık bir yapılanma içerisinde bulunan özel sektörün tesislerinden yararlan
makta isabet görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Hükümetlerinin uyguladığı savunma sanayii politikaları neti
cesinde, devlete yük getirmeyen ve gelecekte de kamuya bir yük olmayacak şekilde yapılanan İO'a 
yakın tesis kurulmuş bulunmaktadır. Özel sektör iştirakiyle kumlan bu tesisler, üretim programla
rının sonunda kendi kaderlerine terk edilmemeli; rekabet şartları dahilinde, yeni üretim programla
rıyla desteklenmelidir. Bu husus, savunma sanayiimizin geleceği kadar, ekonomik kalkınmamız ve 
istihdam yönünden de büyük önem taşımaktadır. Yerli mamuller, bazı hallerde yurt dışı emsalle
rinden pahalı da olsa, yurt içi imkânlarının kullanılmasının, hiç şüphesiz, istihdamda, yergide ve 
sanayileşmede, ülke ekonomisine reel kazançlar yaratacağı; kritik dönemlerde ise, değeri ölçüle
meyecek stratejik avantajlar sağlayacağı asla unutulmamalıdır. Bugün, savunma sanayii gelişmiş 
Batılı ülkelerde bile, önceliğin yurt içi imkânlara ve özel sektöre verildiği gözden kaçırılmamalı
dır. Herhangi kritik bir durumda, ülkemize -evvelce de reva görüldüğü şekilde- bir ambargo uygu
lanması halinde, ordumuzun ihtiyacı olan araç, gereç ve yedek parçaların kendi sanayi sektörümüz
den sağlanması maksadıyla hazırlanan ve Millî Savunma Komisyonundan geçen kanun tasarısının, 
gerekli ön çalışmalarının hemen başlatılmasını temin için, Genel Kurulumuzun gündeminde Ön sı
ralara alınmasını ve hemen görüşülmesini talep etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, bugünlerde, gazetelerde yer alan ve güneydoğudaki başarılı harekâtta et
kili rol oynayan Sikorsky/Black Havvk helikopterleri konusuna da bir nebze değinmek istiyorum. 
Bilindiği gibi, 45 adet hazır alımı, 50 adet Türkiye'de imalatı ve 55 adet Türkiye'de imalat opsiyo-
nunu kapsayan anlaşmayla 45 adet helikopter yurdumuza getirilmiştir. 

Tarihte ilk olarak, Amerikan Kongresinin izniyle verilen Amerikan Eximbank kredisi, 105 
adet Sikorsky/Black Hawk helikopterinin Türkiye'de imalatı için gerekli finansmanı sağlamış bu
lunmaktadır. 

Savunma Müsteşarlığının bu konudaki sorunları acilen giderilmeli, ikinci kez sağlanması 
mümkün olmayan bu kredi kullanılarak imalata başlanılmalı, on yıl içinde peyderpey teslimi ger
çekleştirilmek suretiyle, hava gücümüz istenilen seviyeye ulaştırılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Silahlı Kuvvetlerimizin, modernizasyon ve yeniden yapılanma suretiyle 
yüksek hareket kabiliyeti ve vurucu güç kazandırılması ve ileri teknoloji ürünü silah araç ve gereç
ler ile üstün vasıflı uzman personele sahip kılınarak sayıca küçültülmesi ifade edilirken, askerlik 
süresinin kısaltılması da hemen gündeme getirilmektedir. 

Türkiye'nin büyüklüğünden, kara ve deniz sınırlarının uzunluğundan, altyapısı ve coğrafî ko
numunun getirdiği zorluklardan, çevresini saran tehlikelerden doğan sorunlar ile ekonomik koşul
lar, asker mevcudumuzun belli bir sayının altına indirilemeyeceğini açıkça göstermektedir. Esasen, 
Türkiye, her cinste ve seviyedeki hizmeti profesyonel kadrolara gördürmek lüksüne de sahip değil
dir. 

İçinde bulunduğumuz şartlar muvacehesinde, sahip olmamız gereken minimum asker sayısı ve 
askerlik süresi, yetkililerce artık tespit edilmeli ve mümkün olmayacak uygulamaların ikide bir söz 

- 4 0 2 -



T.B.M.M. B : 59 21 . 12 .1994 O : 1 
konusu edilmesi huyundan vazgeçilmelidir. İş ve aile durumu ile -evlilik dahil- istikbale yönelik 
programlarını belirtilen süreye göre düzenleyen mükellefler, tedirgin edilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik konuşulurken, elbette, Millî Güvenlik Kurulu da akla gelmek
te ve yapısının değişmesi, hemen ön plana çıkmaktadır. Müstakbel bir Hükümette muhtemelen baş
kanlık edecek olan anamuhalefet partisi liderinin, bu kurulda, millî meselelerimiz müzakere edilir
ken aza olarak hazır bulunabilmesi için Anayasanın 118 inci maddesinde gereken değişiklik yapıl
malıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ekonomik, sosyal ve kültürel mücadelenin, barışı temin yolunda, silah
lı kavga kadar tesirli olduğu asla hatırdan çıkarılmamalı ve yine, geçen yıllardaki konuşmalarımda 
vurguladığım üzere, devletimiz, yurt içinden ve yurt dışından kaynaklanan insan göçünü, Türki
ye'nin kalkınmış her kesimindeki nispet ve ölçüde, dengeli bir şekilde GAP gibi büyük insangücü 
gerekecek bölgelere yöneltmek, mal ve can güvenliğini sağlayarak, toprak ve iş sahibi yapmak için 
bir iskân politikası geliştirmek ve çeşitli kökenden gelen vatandaşlarımıza, bu suretle, birlikte, kar
deşçe yaşama imkânı yaratmak zorundadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bölgemizde ve dünyâda gelişen olumsuz şartlara rağmen, 
Millî Savunma Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi bir idame bütçesi niteliğini taşımakta ve kapsa
mında belirlenen ihtiyaçların karşılanmasında yıl içinde bazı sorunlarla karşılaşılacağı anlaşılmak
tadır. 

Özetlemek gerekirse, modernizasyon amacıyla gerçekleştirilmesi planlanan pek çok projenin 
başlatılmasına imkân bulunamayacak, başlanılmış birtakım projelerin tamamlanması ise gelecek 
yıllara ertelenmek zorunda kalmış olacaktır. 

Erbaş ve erler için yasalarla belirlenmiş istihkakların kalitesi ve miadı konusunda, arzu edil
meyen işlemlerle karşılaşılması gibi nahoş bir durum meydana gelecektir. 

1995 malî yılı bütçe teklifinde askerlik süresinin 15 ay olduğu esas alınmıştır. Askerlik süre
sinin 18 aya çıkarılması, er mevcudunun 110 bin artırılmasına neden olacaktır. Bu artışın bütçeye 
getireceği yük ise yaklaşık 4,9 trilyon liradır. Bu durum yıl içerisinde ödenek yetersizliği sıkıntısı
nın daha da artmasını tevlit edecektir. 

Ayrıca, doğu ve güneydoğu sınırlarımızda güvenliği önemli derecede artıracak olan sınır fizi
kî güvenlik sistemi projesinin 1995'tc yapılması planlanan bölümü gerçekleştirilemeyecektir. Artık 
belli oluyor ki, olağanüstü hal bölgesindeki iç güvenlik harekâtından en kısa sürede ve azamî ölçü
de etkili ve olumlu sonuç alınması da, hiç şüphesiz menfi yönde etkilenecektir. 

Dost ve müttefik ülkelere aynî yardım yapılmasında ve bu ülkelerin askerî personeline eğitim 
hizmeti verilmesinde problemlerle karşılaşma ihtimali de gözükmektedir. 

Yıl içerisinde doğacak temini zorunlu ihtiyaçlar için gerekecek ilave kaynak talepleri, konso
lide bütçe gelir gider dengesi içerisindeki programların zorlanmasına sebep olacaktır. 

Tüm bunlara ilaveten, 1995 yılında ortalama dolar paritesinin 42 bin lirayı aşması, yüzde 22 
olacak denen enflasyonun, çok muhtemeldir ki bugünkü seyrini takip ettirmesi, bütçenin diğer ca
riler bölümünü önemli ölçüde yetersiz lalacaktır. Ayrıca, piyasa alımlarında da hesaplanmayan zor
luklar husule gelecektir. 

Öyle sanıyorum ki, ihtiyaçlar giderek artacak ve bu sebeple, bütçeden kesintiler yapılacak, do
layısıyla, gelecek yıllara daha büyük bir malî yük devri söz konusu olacaktır. 

Bu arada, modernizasyon projelerinin gerçekleşmesinde ve tüketim mallarının tedarik edilme
sinde kaynak yetersizliği sebebiyle ortaya çıkacak problemlerin, serbest bırakılma oranları uygula-
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masından ve yeterli nakdin zamanında tahsis edilememesinden dolayı bir kat daha ağırlaşacağmı 
da önemle belirtmek istiyorum. O halde, modernizasyon ve yeniden yapılanma için gereken yeni 
yatırımlar, mutlaka, ilave olarak bütçelenmeli, içinde bulunduğumuz kritik dönemde, hiçbir kom
şumuz, silahlı kuvvetlerimizin gücünden asla şüphe etmemelidir. Hele, iç güvenliğe dönük olarak 
yapılan planlamalar, bütçe tasarrufu sebebiyle katiyen aksatılmamalıdır. 

Sayın ̂ Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan Partisinin çok değer verdiği fedakâr Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeyen Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, bu yıl yeterli 
büyüklükte hazırlanacağını ümit etmiştim. Maalesef, bütçe, bu yıl da, modernizasyonun, yeniden 
yapılanmanın, yeni projeler ve yatırımların hayalini bile mümkün kılmayacak büyüklükte düzenle
miş bulunmaktadır. 

Enflasyonun yüzde 140 olduğu ortamda, ancak yüzde 96,6 gibi bir artışla 153 trilyona bağla
nan, hatta, bir idame bütçesi olarak dahi kifayeti şüphe götüren 1995 malî yılı Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin vatanımıza, Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Çclebican, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Tuğ; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara)- Sayın Başkanım, değerli milletvekili arkadaşla
rım; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarımı, kendisini Türk Milletine adayan 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakâr mensuplarını, güvenlik güçlerimizi, bu güçlere destek veren va
tandaşlarımızı saygıyla selamlıyor; devletin bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olan güvenlik kuv
vetlerimizin kederli ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, gazilerimizin önünde saygıyla eğili
yorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 20 nci Yüzyıla girmek üzere olan dünyada her yerde barut, 
kan ve gözyaşı vardı 21 inci Yüzyıla girmek üzereyiz; temennimiz, barış, güvenlik, istikrar; mutlu 
ve müreffeh bir dünya düzeni; ancak, yine, karşımıza büyük Sırbistan hayali çıkıyor; yani, 20 nci 
Yüzyıla girerken ne ise, 21 inci Yüzyıla girerken de, yine karşımızda barut vardır, gözyaşı vardır, 
kan vardır. Değerli arkadaşlarım, olaylar bize bunu hatırlatıyor. 

Türkiye'nin şartlarına bakıyoruz, dünyaya bakıyoruz, geçmişi görmek istiyoruz... Osmanlı İm
paratorluğu üçyüz yıl dünyaya nizam vermiş, 600 yıl iktidarda kalmıştır; ancak, duraklama devri
ne girdikten sonra, bakıyorsunuz, Avrupa gündemdedir, diğer ülkeler gündemdedir. 1839 Tanzimat 
Fermanı, 1856 Islahat Fermanı, 1876 Birinci Meşrutiyet, 1908 İkinci Meşrutiyet, 1912 Balkan Har
bi ve sonuç, 1920'ler... Tarihe baktığımız zaman, tarih diyor ki, kendinize gelin. 

Avrupa, Osmanlı İmparatorluğunu yıkıncaya kadar uğraşmıştır. Uğraşmasının özünde, adalet, 
eşitlik, hürriyet vardır; Osmanlı'dan hep bunları istemişlerdir. Osmanlı, Avrupa'nın bütün istekleri
ni yerine getirmiştir; ancak, hiçbir şeyle tatmin olmamışlardır; ne zamana kadar; Osmanlı'yı parça-' 
layıncaya, yıkıncaya, misakımillî hudutlarını işgal edinceye kadar değerli arkadaşlarım/Dünümüz 
böyle. ' 

Coğrafyamıza bakıyoruz; coğrafyamız bir ateş çemberi içerisindedir. Rusya'nın dününe, bugü
nüne, yarınına baktığımız zaman, zannediyorum ki, kendimize biraz daha gelmiş olacağız. Çarlık 
Rusyası yıkıldıktan sonra, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulmuştur. Yani, bloklararası 
soğuk savaş başlamıştır. Dünyada iki süper güç vardır; Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya. 
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Değerli arkadaşlarım, Rusya, sistemine, ancak yetmiş yıl dayanabilmiştir ve 1990 yılında Rus

ya'da sistem iflas etmiş, Varşova Paktı dağılmış, İskandinav ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Orta 
Asya Cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Balkanlar gündeme gelmiştir. '' 

1990 yılına bakıyoruz; büyük devletler rehavet içerisindedir "Rusya tehdidi kalkmıştır" diyor
lar, "belirsizlik vardır, risk vardır" diyorlar. Bugüne bakıyorsunuz, Rusya, 1917'de neyse, 1990'da 
da o olarak gündeme geliyor, değişen hiçbir şey yoktur değerli arkadaşlarım. 

Karabağ, Çeçenistan, Azerbaycan ağlıyor değerli milletvekilleri! Dün akşam, televizyon ek
ranları karşısında kendimizi tutabilmişsek, ne mutlu bize; zor tuttuk; tanklar altında ezilen insanlar 
var, ona karşı çıkan, ölümü pahasına topraklarını savunan insanlar var, soydaşlarımız var, bize ina
nan insanlarımız var değerli milletvekilleri. 

Evet, Rusya Federasyonu vardır, Bağımsız Devletler Topluluğu vardır; ancak, bir federasyon
da, hâkim olan devletin, özgür olan diğer bir devletin topraklarını ihlal etmeye, ne hakkı vardır ne 
de yetkisi vardır. Rusya, bu işi zorla yapmaktadır. Evet; federasyon anlaşmalarının özelliği vardır; 
ancak içişleri ve dışişleri konusundadır. Rusya'nın, Çeçenistan'ı ihlali, insan haklarını ihlal değil, 
insanlık âleminin dramıdır değerli milletvekilleri. Rusya, sadece Çeçenistan'ı işgalle de kalmıyor; 
Karabağ'ı işgal ettirmiş, Azerbaycan'a nefes alma imkânı bırakmamıştır; Azerbaycan'ı da halletmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, bunları şunun için arz ediyorum: Rusya, Çar döneminde neyse, 1994'te 
de odur ve zannediyorum, yarının yine süper gücü olma hayalinde ve hevesindedir. Ancak, bu kür
süden şunu da söylemek istiyorum: Rusya, bu emeline, bu defa erişemeyecektir değerli arkadaşla
rım; Amerika Birleşik Devletleri de müsaade etse, Avrupa da müsaade etse, bu defa, istediği hede
fi vuramayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Kafkaslardan Balkanlara geçiyoruz; yeni dünya düzeninde Balkanlara 
geçiyoruz. Bulgaristan'la geniş çaplı bir meselemiz yoktur. Soydaş meselemiz, hemen hemen hal
ledilmiştir. Yunanistan'la meselemiz vardır; meseleyi çıkaran da bizler değil, Yunanistan'dır; an
cak, Yunanistan, çıkardığı meseleler konusunda, gerek FIR hattında gerek adalar konusunda gerek
se 12 mil konusunda, hiçbir şey yapamayacaktır. Bunu, gayet açık olarak, huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. ' ' . ' • • 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan, geçmişte, Türk Milletinden dersini almıştır; niyeti varsa, 
bundan sonra da dersini alacaktır. 

Yunanistan'dan çıkıyorum, Yugoslavya'ya, Bosna-Hersek meselesine geliyorum. Durmadan 
"insan hakları" diye dünyayı ayağa kaldıran Avrupa, kendi göbeğinde, çile, ıstırap çekilen ve kat
liam yapılan bir Bosna-Hersek'i, zevkle, hem de salyalarını akıtarak zevkle seyretmektedir. Neden 
seyretmektedir; Bosna-Hersek'teki insanımız, Müslümandır, Türkiye'ye yakındır, bizlerle gönül ba
ğı vardır. İşte, Avrupa'nın, insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi anlayışı budur değerli ar
kadaşlarım! 

Bunu da şunun için arz ediyorum: Avrupa'nın, bu insan hakları konusundaki aldatmacasına iti
bar etmeyelim. "İnsan hakları" tektir, dünyanın her yerinde aynı standart uygulanmalıdır; Avru
pa'da neyse, Türkiye'de neyse, Asya'da neyse, Afrika'da da "insan hakları" odur. Avrupa'nın, insan 
hakları konusunda tek düşüncesi vardır; insan hakları, sadece ve sadece Avrupalı içindir değerli ar
kadaşlarım. Biz, bu tür bir düşünceyi, bu kürsüden telin ediyor, lanetliyoruz değerli arkadaşlarım! 
(DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

Saygıdeğer milletvekilleri, Avrupa'nın göbeğindeki dram da budur; yani, Avrupa'nın göbeğin
de de, insan hakları meselesi söz konusu değildir; bunun da üzerinde, bir uygarlık dramı vardır; an
cak, o Avrupa'nın kılı kıpırdamamaktadır değerli milletvekilleri. 
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Ortadoğuya geliyorum. İran'la aramızda, ufak tefek meselelerimiz vardır; PKK meselesi var

dır; devrim ithali meselesi vardır; ancak, bugün, boyutları yükselmemiştir. 

Irak'a iniyorum. Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda, Türkiye çok hassas olmalıdır, Irak'ın top
rak bütünlüğünü bırakmamalıdır. Bıraktığı takdirde, Türkiye için ilcinci bir ateş çemberinin bu ta
raftan geleceği kanaatindeyim. 

Değerli arkadaşlarım, Suriye ile meselemiz vardır; su meselemiz vardır; PKK meselemiz var
dır. Zannediyorum, PKK konusunda, Suriye, az da olsa, birazcık ıslah olmuşa benziyor diyorum; 
ıslah olmuş demiyorum. Su meselesi konusu, Türkiye'nin egemenlik haklarıyla ilgilidir. Türki
ye'nin su konusunda, hiç kimseye, ama hiç kimseye taviz vermeye, ne niyeti vardır ne de düşünce
si vardır. Fırat ve Dicle, Türkiye'nin, anasının ak sütü gibi hakkıdır değerli arkadaşlarım. Ancak, 
devletlerarası münasebetlerde de, iyi münasebet söz konusudur. Türkiye, elbette ki, fazla sularını, 
Irak'a da bırakacaktır, Suriye'ye de bırakacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, coğrafyamızın yapısı da budur; yani, Türkiye, bir ateş çemberi içerisin
dedir. Öyle ise, güçlü Türkiye'nin, güçlü silahlı kuvvetlerimizin şartı nedir; şimdi, biraz da Türk Si
lahlı Kuvvetlerinden söz etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri, yeniden yapılanmasını, yani reorganizasyonu
nu tamamlamıştır; modernizasyon konusunda da konusunda da, zannediyorum, çağın şartlarını ya
kalamıştır, çağın en modern silahlarıyla kendisini donatmış ve geleceğe hazır hale gelmiştir; yani, 
iki cümleyle ifade etmek gerekirse "Türk Silahlı Kuvvetleri, güçlü Türkiye' nin güçlü silahlı kuv
vetleri olarak, barışta ve savaşta bu ülkeyi onurlu bir şekilde temsile hazırdır" dersek fazla iyimser 
hareket etmemiş oluruz değerli arkadaşlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, sadece, reorganizasyon ye modernizasyon, bir ordunun mücehhez 
hale gelmesi için yeterli değildir; bunun daha değişik şartları vardır; bu şartlar da, moral, eğitim, 
disiplin ve diğer unsurlardır. . 

Değerli arkadaşlarım.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, nev'i şahsına münhasır bir özelliği vardır; ay
rıca, Türk Ordusunun oluş felsefesi de bu olayı ifade etmektedir. Türk Ordusunun millî yapısının 
gereği, millî ve manevî değerlerle de Türk Silahlı Kuvvetlerini mücehhez etmek, hepimizin millî 
görevidir. Bu olay, modernizasyon ve reorganizasyon kadar, çok mühim bir olaydır. Bugün, yur
dun dört köşesinde eksi 40-45 decede nöbet tutan bir askerin düşüncesinde, vatan sevgisi, bayrak 
sevgisi ve millet sevgisi vardır; yoksa, siz, ona, eksi 40 derecede nöbet tutturamazsınız değerli ar
kadaşlarım. İşte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin özünde, Mehmetçiğin her şeyinde, Bayrağımızın dal
galanmasına sevda vardır. Bu sevda, ona uyumadan nöbet tutturma gücünü veren bir unsurdur de
ğerli arkadaşlarım. Onun için, modernizasyonun yanında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin moral eğiti
mine, disiplinine, millî ve manevî değerlerine de o kadar güç vermek zorunda ve mecburiyetinde
yiz değerli arkadaşlarım. Bunları, silahlı kuvvetlerimiz her şeyiyle yapmakta ve yerine getirmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım, bir de güneydoğumuz var... Bizim, güneydoğumuz konusundaki davra
nış şeklimiz, gayet açık ve nettir. Bizim, güneydoğumuzda Kürt-Türk meselemiz yoktur; bunu bi
ze mesele yapan devletler vardır; bir Ermeni hayali ve ideali vardır. Güneydoğudaki vatandaşımız 
ne ise, Orta Anodolu'daki, kuzeydeki, batıdaki insanımız da odur. Biz, güneydoğudaki insanımıza 
farklı bakmıyoruz; bakanlar varsa, onların da bu bakışına katılmıyoruz. Onları, öz be öz vatanda
şımız olarak görüyoruz. . -

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında imparatorluktan bahsettim, coğrafyamızdan bahset
tim. İşte, bugün güneydoğuda karşımıza çıkarılan olay, aynen imparatorluk döneminde sırtımıza 
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yükledikleri olaylarla hiç de farklı değildir. O zaman imparatorluğu yıkmak için, adalet istemişler, 
hürriyet istemişler, eşitlik istemişler; şimdi de, misakımillî hudutları içerisinde, genç cumhuriyeti 
yıkmak için, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasiden söz ediyorlar. Şimdi, bu Avrupalı 
dostlarımıza soruyoruz: Sizin insan haklarınız, sadece sizlerin menfaatıyla mı bağlıdır; yoksa, ger
çekten sizlerin, insan haklarına sevdası var mıdır? Eğer, sizlerin insan haklarına sevdası varsa, çif
te standart uygulamayınız. 

Değerli arkadaşlarım, güneydoğuda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin yaptığı, 
güneydoğudaki vatandaşlarımızın mal ve can emniyetini teminat altına almak içindir; bunun tersi
ni düşünmek mümkünv değildir. Bakınız, PKK belası, PKK eşkıyası, çoluk çocuk demeden, yaşlı 
demeden, genç ihtiyar demeden, hepsini camide toplayacak, o kutsal çatının altında insanları kat
ledecek!.. Soruyorum şimdi : Burada, öldürülen insanların, katledilen insanların, henüz ana rah
mindeki çocuğun insan hakkı yoktur; ama, bu işi yapanlara karşı güvenlik güçleri bir hareket yap
tığı zaman, bu eşkıyanın insan hakkı vardır!.. 

Değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu işi nasıl çözeceksiniz; buna ne mana verecek
siniz? Şahsen benim, bu türlü bir davranışa bir mana verme gücüm yoktur; sadece, çirkin Avrupa
lının, cinayet teşvikçiliği yaptığı konusunda kanaatim vardır değerli milletvekilleri! 

Değerli arkadaşlarım, vaktimiz yeterli olmadığı için olaylara daha fazla girmek istemiyorum. 

Şimdi, biraz da savunma sanayii konusuna gelmek istiyorum. Savunma sanayii konusuna, şu
nun için gelmek istiyorum: Biliyorsunuz, cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte, Türkiye'de, uçak sa
nayiinin, harp sanayiinin altyapı yatırımlarına başlanmıştır ve 1950 yılma kadar da, az da olsa, bir 
mesafe katedilmiştir; ancak, 1950 yılını takiben NATO'ya girmiş olmamız, bizim bu hızımızı kes
miştir. Hızın kesilmesiyle beraber yatırımlar durdurulmuş, ödenek ayrılmamış, özel sektör devre
den çıkmış ve Türkiye, savunma sanayii konusunu, az da olsa askıya almış diyorum. Ne zamana 
kadar; 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına kadar. Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında, bir musibet bin nasi-
hattan iyidir misali, karşımıza, Amerika Birleşik Devletlerinin ve Avrupa'nın musibeti çıkmıştır; 
uçaklarımızın yedek parçası ve diğer malzemeler verilmemiştir ve Türkiye, 1974'ü takiben, kendi
ne gelmiştir; 1980 yılına kadar altyapı yatırımları konusunda gerekli hazırlıklar yapılmış, 1980'le 
birlikte, kanunla, Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur değerli arkadaşlarım. 

BAŞKAN- Sayın Tuğ, son 3 dakikanız kaldı efendim; toparlar mısınız. 

BAKİ TUĞ (Devamla)- Sayın Başkanım, zamanınızı almayacağım; toparlıyorum. 
Değerli arkadaşlarım, böylece, Türkiye'de savunma sanayii gündeme gelmiş ve Büyük Önde

rin söylediği gibi " kendi öz kaynaklarınızla ve savunma sanayinizle kazanılmayan zaferler, zafer 
değildir" sözü hedef alınarak, savunma sanayiine ağırlık verilmiştir. Bugün Türkiye'de, zannediyo
rum, yeterli derecede, savunma sanayii teşebbüslerimiz mevcuttur değerli arkadaşlarım, gerek F-
16'Iar gerek zırhlı araçlar gerek roketatarlar gerek Stinger füzeleri gerek ASELSAN, HAVELSAN 
gibi her türlü tesisimiz, kuruluşumuz -Cenabı Hakka şükürler olsun- mevcuttur değerli arkadaşla
rım. Zannediyorum, Türkiye, çok kısa bir dönemde, çok kısa bir sürede savunma sanayiini tamam
layacak ve başı dik, bağımlı olmayan bir ülke haline gelecektir. 

Gönlüm şunu arzu ediyor : Her türlü fedakârlığa katlanalım, ama, savunma sanayii konumu
zu bir an önce tamamlayalım değerli arkadaşlarım. 

Saygıdeğer milletvekilleri, biraz da Türk Silahlı Kuvvetlerinin personelinin özlük haklarından 
söz etmek istiyorum. Bu fedakâr insanlar, bugün, mağduriyet içerisindedir; maaşları yeterli değil
dir; bütçe kanuyla, tayın bedellerine bir kısıtlama getirilmiştir; bu kısıtlama kaldırılmalıdır. Düne 
kadar 2 milyon lira alan bir subay arkadaşım, sadece tayın bedelinde, 700 bin liraya düşmüştür. He-
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pimiz mağdur olalım; ama, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplannı mağdur etmeyelim. Onlar, şu kış 
şartlannda dâhi, gece gündüz demeden hareket halindedir değerli arkadaşlanm. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Onu Hükümete söyleyin! 
BAKÎ TUĞ (Devamla) - Hükümet gereğini yapacak, hiç merak etmeyin. 

Bir gece alarmıyla, bir harekât sırasında lojmanından kalkıp, hareket yerine intikal eden subay 
arkadaşlarımızın lojman kiraları da, diğer arkadaşlarımızın lojman kiraları gibidir. Bu arkadaşları
mızın oturduğu lojmanların bedeli, maaşlarına yapılan zamla orantılı hale getirilmeli, bütçede bu 
tür uygulamalar yapılmalıdır. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Niye bütçeyle getirmediniz, Hükümet değil misiniz ? 
BAKÎ TUĞ (Devamla)-Hükümet gereğini yapıyor; merak etmeyin... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Tuğ, son cümlenizi ifade eder misiniz 
BAKÎ TUĞ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, son cümlemi ifade ediyorum: Görevini yapma

mış olmanın vicdan rahatsızlığına, ne ilacın şifası ne de mazeretin duası kâr etmeyecektir. O ne
denle, bizler görevlerimizi, hiç aksatmadan yerine getirmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, burada "siz, biz" yoktur "hepimiz" vardır; onun için, ben, hepimize ses
leniyorum. 

Değerli arkardaşlar "siz, biz" yoktur; bu Meclisin çatısı altında parti de yoktur, pırtı da yoktur; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun saygıdeğer üyeleri vardır; ben, bu saygıdeğer üyelere sesle
niyorum. 

SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin)-Partiler, anayasal kuruluşlardır. 
BAKÎ TUĞ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, Millî Savun

ma camiasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı uğurlu olsun diyorum.ve hepinize, saygı Ve selam
larımı ifade ediyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.(Alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Tuğ, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan. 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin)- Sayın konuşmacı "parti yok" dedi; siz "Refah Partisi" 

dediniz; kafam karıştı!.. 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, parti var efendim; onu kastetmedi sayın sözcü; ne kastetiğini, za

tı âliniz iyi biliyorsunuz; ben de farklı kastetmediğinizi biliyorum!.. 
Sayın Ayhan, süreyi, arkadaşınızla mı bölüşeceksiniz; yalnız siz mi kullanacaksınız? 
CEVAT AYHAN (Sakarya)-Sürenin tamamını ben kullanacağım efendim. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Ayhan. 
RP GRUBU ADINA CEV AT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, muhterem üyeler; mü

zakere etmekte olduğumuz Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin, ordumuz ve milletimiz için ha
yırlı olmasını diler; vatan savunmasında şehit olan bütün mensuplarını, şükranla, minnetle ve rah
metle anarım. | 

Muhterem arkadaşlar, millî savunma, milletin varlığının savunulması ihtiyacından doğmakta
dır. Millî savunma, kültürümüzün, inancımızın, tarihimizin ve bütün değerlerimizin savunulması-
dır. Millî savunmanın güçlü olması, milletimizin teminatının esasıdır. Millî savunmasız, millet ol
mak da mümkün değildir. 
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Muhterem arkadaşlar, Millî Savunma bütçemizin konuşulduğu bugün, bu yıl, dünya şartları

nın, çevremizin, fevkalade kargaşa içinde olduğu bir dönemdeyiz. 1990'dan sonra, Doğu Bloku da
ğılıp, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tasfiyeye uğrarken, bütün dünyada soğuk savaş bitti, 
artık, sulh ve sükûn içinde yaşanılacak bir dönem umut edilmişti. Ancak, o zaman da, kanaatleri
mi muhtelif vesilelerle ifade etmiştim, iki yıl önceki bütçe görüşmeleri zabıtlarına baktım, orada da 
aynı şeyleri ifade etmişim. 

Yeni dönem, soğuk savaşın hâkim olduğu dönemden çok daha muhataralı, çok daha tehlikeli 
bir dönemdir. Bu dönem, azgınlaşan birtakım güçlerin zapt edilmesinin, âdeta mümkün olmadığı 
bir dönemdir. Bloklar dengesi bozulduğu için, Balkanlar'da, Kafkasya'da ve daha dünyanın birçok 
yerlerinde gördüğümüz tecavüzler, ihlaller ve saldırılar, işte bu dönemin, esas karakterlerinden bi
ridir. Bu dönem, dünyanın tek blok olduğu, Amerika ve onun etrafındaki Batı blokunun da tek hâ
kim olduğu bir dönemdir. Bloklar dengesi yok, gariplerin, mazlumların ve zayıfların korunabilece
ği bir güç dengesi de yok; ama, inşallah, bu güç dengesi kurulacaktır. 

Bu dönem, Balkanlar'da Bosna faciasının olduğu -arkadaşlarım uzun uzun anlattılar, ben taf
silatına girmeyeceğim- ve Ortadoğudaki Müslüman ülke topraklarının, âdeta baskıyla -Ortadoğü-
daki İslam ülkelerinin başında kukla yönetimleri kullanarak- İsrail'e bir sömürge sahası olarak açıl
dığı bir dönemdir. Bu ifade, belki bugün, aşırı bir beyan olarak değerlendirilebilir, ama, görülecek
tir ki, önümüzdeki dönemde Ortadoğu, geçmiştekinden çok daha çatışmalı bir duruma girecektir. 

İsrail'in, Batılıların korumasında ve desteğinde, bölgedeki yayılma siyaseti -Türkiye'yi de teh
dit eden bu yayılma siyaseti- öncelikle, bölgedeki Arap topluluklarıyla, İsrail arasında ve bu toplu
lukların kendi içinde büyük çatışmalara gebe gelişmelerin işaretidir. Bugün imzalanan sulh anlaş
malarının hepsi yırtılıp atılacak, bölgede İsrail'in hegomonyasını kaldırmak isteyecek bir büyük 
mücadele başlayacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Kafkasya'da da aynı manzaraları görüyoruz. Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği dağıldıktan sonra, Rusya'nın, Çarlık döneminde olduğu gibi ve komünist dönemde 
de devam ettirdiği, hegomonyacı siyasetini, bu bölgede devam ettirmek istediğinin bütün işaretle
ri ortadadır. Rusya'nın, yakın çevre doktrini, istiklalini ilan etmiş olan Orta Asya ve Kafkasya cum: 

huriyetlerinc bakışı ve kendi içindeki Çeçenistan'da bugün uyguladığı vahşi tecavüzler, vahşi sal
dırılar, Rusya'nın niyetini açık açık ortaya koymaktadır. 

Şunu ifade edeyim : Değerli stratejistler iyi bilirler, rejim değiştirmekle milletlerin temel po
litikaları değişmiyor. Rejimler, belli dönemlerde kılıf oluyor; ama, milletin temel politikası neyse, 
o istikamette devam ediyor. Nitekim, 1917'de Bolşevizmin getirdiği, "hürriyet, adalet, müsavat" 
sloganları, Stalin zamanında, çok çabuk istilacı, sömürgeci politikalara dönmüş, 1990 yumuşama
sı da, tekrar Çarlık dönemine dönen bir Rusya'yı ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Bütün bunlara karşı, uluslararası kuruluşlar dediğimiz, Birleşmiş Milletler'in AGİK'in ve hat
ta NATO'nun, insanların, toplumların, milletlerin, devletlerin, hakkını, hukukunu korumada ne ka
dar aciz olduğunu görüyoruz. Aslında, bu kurumların hepsi, Batılıların, yayılmacı, mütehakkim ve ı 
sömürgeci menfaatlarını korumak için kurulmuş olan kuruluşlardır. Bunların Türkiye için de, maz
lum milletler için de herhangi bir teminat olması, hiçbir zaman mümkün olmamıştır ve önümüzde
ki dönemde de mümkün olacağa benzememektedir. 

NATO, Rusya tehdidi kalktığına göre, Doğu Bloku tehdidi kalktığına göre, bugün niçin var
dır; eğer, Bosna'da, zulüm altında olan, katledilen ve her türlü şenî tecavüze maruz kalan Müslü
manları koruyamıyorsa, Karabağ'da Müslümanları koruyamıyorsa, diğer bölgelerde insanların, top
lumların hukukunu koruyacak bir güç ortaya koyamıyorsa, niçin vardır sorusu Türkiye'de bugün 
çok daha yaygın bir şekilde sorulmaktadır. 
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Bilinmekte ve göıiilmektedir ki, NATO da, Batı camiası da Rusya'yı bugün, Ortadoğu'da ve 

Orta Asya'da Müslümanlar üzerinde, bir baskıcı devlet olarak kullanma temayülündedir. Onun için 
Rusya'nın, bölgedeki baskıcı politikalarına, genişlemeci politikalarına ve saldırılarına kaışı hiçbir 
ses çıkarmamakta ve çıkarmamaya da devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, Millî Savunma Bakanlığı bütçesini konuşurken, bütün bu hususları dik
kate alıp, memleketimizin savunmasının gereklerini, ona göre-yerine getirmemiz gerekmektedir. 
Türkiye'yi tehdit eden güçler vardır. Bu güçler; doğuda kurul/hak istenen Ermenistan'dır; Türki
ye'den koparılmak istenen Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dur;, Türkiye üzerinde genişleme siyaseti 
olan ve yetmiş yıl önce Türkiye'nin Polatlı'sına kadar, hemen hemen yarısını işgal eden Yunanis
tan'dır, onun megalo ideasıdır. Türkiye üzerinde, vaat edilen topraklar, arzı mev'ud politikası için
de, yarın genişlemek isteyecek olan bir İsrail tehdididir. 

Bütün bunlara karşı disiplinli, eğitimli, modern teçhizata sahip ve yerli Millî Savunma Sana
yii ile desteklenen ve dcvlct-millet kaynaşması içinde gücünü, millî değerlerimizden alan, milleti
mizin bütünüyle katılacağı ordu-millet anlayışı içinde teşkilatlanan güçlü bir orduya sahip olma ih
tiyacındayız. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin, pasif caydırıcılık yerine, aktif caydırıcılığı ortaya 
koyacak olan bir kuvvete ulaşması gerekmektedir. Bu istikametteki çalışmaların hızlandırılması la
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu hususta bazı noktaları da dikkatinize arz etmek istiyorum. Si
lahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları ve öncelikleri, stratejik harekât planları çerçevesinde yüksek ko
muta heyeti tarafından tespit edilmektedir. Mamafih, bir kısmının, bu tespitler manzumesi içinde 
olduğuna kani bulunmakla beraber, aşağıdaki hususlarda, en kısa zamanda, daha üst seviyede ka
biliyet teessüsünde veya faaliyet başlatılmasında büyük fayda gördüğümüzü, burada da işaret et
mekte fayda mütalaa etmekteyim. 

1. Sınır güvenliğinin, modern, kademeli, destek tedbirli bir sistemle taın olarak sağlanmasıdır. 
2. Tüm karasularımız ve bilhassa Ege'de tavizsiz murakabemizin, kontrolümüzün teminidir. 
3. Havadan erken ihbar, keşif, gözetleme imkânlarımızın geliştirilmesidir. 
4. Radar ağımızın tüm yurt sathına ve sair ilgili bölgelere nüfuz edecek tarzda geliştirilmesi ve 

komuta kontrol sistemimize entegrasyonudur. 
5. Kısa ve orta menzil hava savunma kabiliyetlerimizin artırılmasıdır. 
6. Top; obüs ve çekili obüslerimizin modernizasyonudur. 
7. Kritik mühimmat hatlarımızın modernizasyonudur. 
8. Kritik ve stratejik güdüm kontrol, elektronik savaş, elektrooptik, mikrodalga, uçuş dinami

ği, modem malzeme, ince mekanik teknolojilerine nüfuzu sağlayacak programların muhakkak ih
dası ve ciddi boyutta desteklenmesidir. 

9. Savunma ve komünikasyon sistemlerimizin millî yazılım programlarıyla mücehhez olması 
için gerekli organizasyon ve programların teessüsü ve desteklenmesidir. 

Muhterem arkadaşlar, bunlar, savunmamızın güçlendirilmesi için uygulanmakta olan ve uygu
lanması faydalı olan hususlardır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bunları yapmak için ordumuza yıllar itibariyle ayırdığımız kay
nak şudur: 1991'de 12 trilyon, 1992'de 24 trilyon, 1993'te 42 trilyon, 1994'te 78 trilyon ve 1995 yı
lı bütçesinde de yaklaşık 153 trilyon liralık bir kaynak vermiş bulunmaktayız. Bu kaynağın, cari 
giderler dışında, savunma araç gereçleri için tahsis edilen kısmı 37 trilyon lira olmaktadır, transfer 
kalemlerinden de, birtakım acil modernizasyon ihtiyaçları için 10 trilyon lira tahsis edilmiş bulun
maktadır. 

- 4 1 0 -



T.B.M.M. B : 59 21 .12 .1994 O : 1 
1995 yılı için düşünülen dolar değeri 42 600 lira olarak alınırsa, silah ve teçhizat için tahsis 

edilen imkân 851 milyon dolar olmaktadır. Bunun, dolardaki beklenen muhtemel artışlar da dik
kate alındığında, 670-700 milyon dolar mertebesine düşeceği görülmektedir. Bunun, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin modern teçhizat, silah ve gereçlerle teçhiz edilmesi için yetersiz bir kaynak oldu
ğu ortadadır. Sadece Hava Kuvvetlerinin idame yatırımları için 200 milyon doların bu kaynaktan 
ayrılması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, savunmaya bu kadar para harcarken, diğer ülkelerin savunmaya harcan
dığı miktar nedir. Biz bu kadar harcarken dediğim parayı, 157 trilyon lirayı ve dolar değerini de, 
ortalama 42 600 lira olarak dikkate aldığınız zaman -ki, bunun tutturulması mümkün değildir; do
lar, halen 40 bin lira sınırına gelmiş bulunmaktadır- 1995 yılında doların, ortalama 42 600 lira ol
ması muhayyel bir rakamdır. Hadi, bu muhayyel olan rakamı da esas alsak, Türk Silahlı Kuvvetle
rine tahsis ettiğimiz kaynak, 1995 yılı bütçesinde 3,685 milyar dolar olmaktadır. 

Diğer ülkeler ne tahsis ediyorlar diye merak ettim; OECD yayınlarından aldığım rakamları arz 
ediyorum: Bakınız, o ülkelerin savunma harcamalarının, gayri safî millî hâsıla içindeki paylarını ve 
millî gelirlerini dikkate aldığımız zaman; 10 milyon nüfuslu ve Türkiye gibi tehditler altında olma
yan Belçika'nın 5,7 milyar dolardır, Fransa'nın 38 milyar dolardır, Almanya'nın 39 milyar dolardır, 
Yunanistan'ın 4,6 milyar dolardır. Nüfusu 10 milyon olan Yunanistan, savunma harcamalarına biz
den çok daha fazla kaynak ayırmaktadır; millî gelirinin yüzde 5,9'unu, yuvarlak hesapla yüzde 6'sı-
nı savunma ihtiyaçlarına ayırmaktadır. İtalya'da 23 milyar dolar, Hollanda'da 8 milyar dolar, İspan
ya'da 9,7 milyar dolar, İngiltere'de 45 milyar dolar ve Türldye'de -dolar değerini 42 bin lira olarak 
aldığımız zaman- maalesef, 3,685 milyar dolardır; doların değeri burada durmayacağına göre, bu
nun, 3 milyar doların da altına düşmesi muhtemel bulunmaktadır. Buradan çıkan netice nedir; biz, 
çevresinde bu kadar tehdit unsuru bulunan ve Balkanlarda, Kafkasya'da, Ortadoğu'da, Orta Asya'da 
birtakım mükellefiyetleri bulunan, tarihten, iktisadî ve siyasî menfaatlarından dolayı mükellefiyeti 
bulunan bir Türkiye'nin savunmasına -muhtemel dolar kuru dikkate alındığında- bir Yunanistan'ın 
yarısı kadar, fevkalade yetersiz bir kaynak ayırıyoruz. Tabiî, bu nereden çıkıyor; fakir memleket, 
sanayileşmemiş Türkiye, millî geliri yetersiz olan bir Türkiye; 100 milyar dolar millî geliri var; ta-
biîi savunmaya da ayırabildiği kaynak işte budur. Onun için Türkiye'nin temel meselesi -savunma
nın da, hepsinin de temeli olan- iktisadi kalkınma, onun da esası sanayileşmedir. Burada, bunun al
tını çizerek ifade etmek istiyorum. > 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, savunma deyince, parayla, silahla, eğitilmiş ve disiplinli, modern 
orduyla beraber hemen dikkate alınması gereken bir husus da, mutlaka millî savunma sanayiinin 
geliştirilmesidir. Ben, uzun hikâyeye girmeyeceğim; ama, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtında, bize uy
gulanan ambargoyu hep beraber yaşadık. Nitekim, Güneydoğu meselesinde, iki yıl önce Alman
ya'nın, hatta bugün Amerika'nın "size verdiğimiz silahları o bölgede kullanamazsınız" diyerek, 
Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eden bir tehlike karşısında Türkiye'yi akim bırakacak olan birtakım 
baskılar yapmakta olduğunu hep beraber görüyoruz. 

Kaynaklarımız mahduttur. Dış ülkerin askerî yardımları, giderek sona ermektedir. Bütün bu 
gelişmeler, yerli savunma sanayiinin süratle geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Daha 
cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürk zamanında kurulmuş olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu
nu ve diğer dönemlerde kurulmuş olan uçak sanayiini, bugün ne hale getirdiğimizi, maalesef, üzün
tüyle ve ibretle temaşa ediyoruz, seyrediyoruz; seyretmiyoruz, içimiz kan ağlayarak bu manzarayı 
görüyoruz. İşte Türkiye bu hale getirildi. 

Bakın, Time Dergisinde geçen hafta çıkan bir yazı var. Bu yazıda "Türkiye, Amerika'nın en 
büyük müşterilerinden biri. Amerika'dan 3,3 milyar dolarlık savunma teçhizatı sipariş etmiş olan 
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Türkiye, Amerika'dan silah alan ülkeler arasında yedinci sırada yer alıyor" deniyor. Yine bu yazı
da, Amerika'dan silah alan diğer ülkeler de sayılmış ve Suudi Arabistan'ın 30 milyar, Tayvan'ın 7,8 
milyar, Mısır'ın 4,4 milyar, Kuveyt'in 3,8 milyar, Türkiye'nin 3,3 milyar dolarlık silah aldığı belir
tilmiş. İşte, biz, savunma sanayiimizi geliştirelim derken, bu kaynaklar Türkiye'de kalsın, bizim 
teknolojimiz gelişsin istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Bunlar, yarın, bize verdikleri bu silahla
rı kulanmamayla ilgili ambargolar getirirler.Bu tip bir ikmal, Türkiye'nin güvenliğini teminata al
maz, aksine tehdit altına sokar; ben, bunu söylemek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bakın, Savunma Sanayii Müsteşarlığını kurduk^ Aslında, bu müsteşar
lığın görevi, ordumuzun bütün ihtiyaçlarının tedarikinde bir koordinasyon hizmetidir; ama, zaman 
zaman, bu koordinasyon hizmetinin çeşitli sebeplerden -burada, teferruatına girmeyeceğim- iyi ya
pılamadığını ve maalesef, yerli siparişlerin geliştirilmesi yerine, alelacele dışarıya siparişler veril
diğini görüyoruz. Millî Savunma Komisyonu olarak, Eskişehir'deki hava ikmal merkezini ziyaret 
ettiğimiz zaman, oranın değerli kumandanı, bize "ne olur, bakanlık bize dolar tahsis edip 'dışarıdan 
alın' demesin. Biz hava kuvvetlerinin bütün ikmalini, yerli kaynaklardan geliştirecek şekilde yan 
sanayi ile fevkalade verimli bir ihtiyaç işbirliği içindeyiz. Yan sanayi ile aramızda, modellerini, ka
lıplarını, imalat kültürünü oturtmuş bir düzen var. Bize, Türk Lirası tahsis edilsin, biz, yerli ikma
limizi sağlayalım" diye, bilgi verdiler. Bunu, değerli Komisyon Başkanımızla beraber ziyaretimiz 
sırasında ifade etmişlerdi. 

Ben, diğer sahalarda da, bu koordinasyon eksikliğinin, bu dağınıklığın, olduğunu görüyorum. 
Bazı meseleler, mutlaka dışarıdan almamız gerekir diye, aceleye getiriliyor. Acele olması gereken 
acele yapılır; ama, her mesele de acele değildir. Orta ve uzun vadeli ikmal politikalarımızı ortaya 
koyup, Savunma Sanayii Müsteşarlığının koordinasyonu altında, Makine Kimyasıyla, ASEL-
SÂN'ıyla, ROKETSAN'ıyla ve savunma sanayiine hizmet veren diğer resmi ve özel kuruluşları da 
dikkate alarak, bunları yerli kaynaklardan karşılayacak bir ikmal politikasını, lojistik destek politi
kasını mutlaka dikkatle ortaya koymamız gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, savunma sanayii deyince, mutlaka istikbale dönük birtakım araş
tırma, geliştirme projelerinin finanse edilmesi ye prototiplerin geliştirilmesi süratle ele alınmalı, ka
tiyen ihmal edilmemelidir. Bu mevzuda, Millî Savunma Komisyonumuzdan geçmiş olan bir kanun 
tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun gündemindedir; biz, Grup olarak bunun 
süratle çıkarılmasını istiyoruz, diğer grupların da aynı istikamette düşündüğünü biliyorum. Eğer 
grup başkanvekilleri millî savunmamızla ilgili, savunma sanayiiyle ilgili bu kanun tasarılarını ön
celikle ele alırlarsa -bunlar üzerinde ittifak ettiğimiz hususlardır- derhal çıkarılır ve ileriye dönük 
birtakım araştırma projelerinin finanse edilmesi imkânına muhterem Bakanımızı ve Bakanlığımızı 
kavuşturmuş oluruz. 

Sayın Başbakanın İsrail'i ziyareti sırasında, F-4 modernizasyonunun İsrail'e verileceği istika
metinde basında birtakım haberler çıktı. Ben, buna inanmak istemedim. 

Değerli arkadaşlar, bizim TAİ dediğimiz TUSAŞ dediğimiz, F-16 uçaklarıyla belirli bir ima
lat düzeni kurmuş olan, bu tesislerimiz, Eskişehir'deki ikmal merkezleri, imalat imkânları ve An
kara' daki ASELSAN ve diğer kuruluşlarla beraber, gerektiğinde dışarıdan lisans alarak, know how 
alarak, teknoloji alarak ve ne gerekiyorsa alarak, biz, F-4 modernizasyonunu Türkiye'de yapacak 
imkânlara sahibiz. Ben, bu sorumluluğu taşıyacak, bu modernizasyonu yapacak olan kuruluşlarla 
yakın temasa geçerek, buna ait kararlılıklarını tespit etmiş bulunuyorum. Muhterem Hükümetimi
zin de, İsrail'e -ayak üstü olan bir demeçle- F-4 modernizasyonunun verilmeyeceğini, bunların 
Türkiye'de, Türkiye'nin imkânlarıyla bunun yapılacağını, hem 500 milyon ile 1 milyar dolar civa
rındaki kaynağın Türkiye'de kalacağını hem de bizim, savunma sanayiimizde, teknolojimizde mü
him bir gelişme olacağını burada belirtmek istiyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, yine, millî savunmamızla ilgili bir husus var. Zaman zaman hepimizi ra

hatsız eden, sıkıntı veren, askerlik süresi meselesidir. Bu Hükümetin -maalesef, 49 uncu Hüküme
tin işbaşına geldiği zaman -DYP ve SHP'nin hesapsız kitapsız vaatleri sebebiyle askerlik süresi 18 
aydan, önce 15 aya sonra 12 aya indirilecek diye kanun çıkarıldı, uygulamaya geçildi; ama, ma
alesef, bu uygulama bugün takip edilemiyor, her dönemde terhisler erteleniyor. Aynca, askerliğini 
öğretmen olarak yapacağını düşünen ve aile bütçesini, geçimini, düzenini buna göre kurmuş olan 
onbinlerce öğretmenin; mecburî askerlik yapması, öğretmenlik yapamaması ve maaş alamaması 
sebebiyle perişan olan aile bütçeleriyle ilgili birçok şikâyet ve şekva dinlemekteyiz. 

Yine, askerlikle ilgili bir hususu da, Muhterem Bakanımızın dikkatine sunmak istiyorum; as
kere almalarda, memleketimizin bir bölgesi, âdeta bir yangın bölgesi, bir savaş bölgesi olduğu için, 
bu bölgeye çocuklarını yollamak istemeyen birtakım kimseler, askerlik düzenini ihlal etmeye ve 
çocuklarım bu tehlikenin olmadığı bölgelere nakledebilmek için çeşitli vasıtalara teşebbüs ediyor
lar. Ben inanıyorum ki, değerli Millî Savunma Bakanımız ve beraber olduğu ekip, hiçbir zaman bu 
şekilde istisnaî ve keyfî tasarruflara meydan vermeyecektir. Geçenlerde, basında -hemen birinci 
sayfada- gördüğüm, birtakım yetkililerle ilgili, birtakım görevlerin suiistimal edildiğiyle ilgili, 
Millî Savunma Bakanımızın dikkatini çeken bir neşriyat vardı. Bunlara ait tedbirleri de süratle ala
caklarına inanıyorum. Bazı şeylerin şüyuu vukuundan beterdir. Bu tip şeyleri önlemekte fayda var. 

Muhterem arkadaşlar, burada, bu konuşma çerçevesinde bir hususa daha dikkat çekmek isti
yorum; son günlerde, basında, "Dinci Subaylar" manşetli ve Gülhane Askerî Tıp Akademisinden 
(GATA), Deniz Kuvvetlerinden, şuradan buradan, binbaşıların, kurmay binbaşıların, doktorların, 
şu seviyede veya bu seviyede subayların, dinciliği sebebiyle atılacağına dair haberler okuyoruz. 
Her yıl, Askerî Şûranın toplanmak üzere olduğu dönemde, maalesef -hangi maksatla olduğunu bil
miyoruz- basında bu tip haberlerin yayıldığını görüyoruz ve buna da üzülüyoruz. 

Bunun yanında, yine bazı uygulamalar, bize notlar ve belgeler halinde getirilmektedir. Bakı
nız, bu uygulamalardan bazılarını kısaca sizlere burada arz etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, ordumuzun kahraman kumandanlarının, dirayetli idarecilerinin, 
Millî Savunma Bakanımızın ve bu Bakanlık mensubu camianın, hiçbir zaman, dinci dinsiz, az din
dar çok dindar diye bir ayırım yapmayacağını biliyorum. Bu ordu, asâkir-i mansûre-i Muhamme-
diyedir, bu ordu mehmetçiğin ordusudur. (RP sıralarından alkışlar) Ama, maalesef, bu anlayışa rağ
men, zaman zaman bu istikamette, rahatsız edici birtakım beyanları, birtakım tutumları görüyoruz; 
istisnai de olsa, bunları, burada dile getirip, ilgililerin dikkatini çekmekte fayda görüyorum. 

Efendim, yapılan şudur: Birtakım tamimlerle, birtakım emirlerle -mahallî olan şeylerle- su
bayların hanımlarının başı örtülü müdür; subayların babası sakallı mıdır; nasıl bir kıyafet giyer, te-
settürlü müdür -vaktim az kaldığı için, detayına girmek istemiyorum- gibi bu tip rahatsız edici bas
kıların olduğunu görüyoruz. 

Yine, bakınız, Ankara'da, Anatamir Fabrikasında olan bir olayı dikkatinize sunmak istiyorum: 
Bu fabrikada, ilgililer "efendim, burada kimse münferit namaz kılamaz; sadece, bir saatlik öğle 
paydosunda ve mutlaka camide namaz kılınacaktır" şeklinde, Mescitten İstifade Etme Talimatı di
ye bir tamim yayınlamışlardır. Bu tamimin bir sureti elimdedir, burada bulunmayan bir şahsın is
mini vermek istemiyorum. Bu talimata göre, mescit, cami gibi kullanılmayacaktır. Kadrolu imam 
olmadığından, imam nezaretinde namaz kılınmayacaktır. Namaz kılmak isteyen, namazını yalnız 
kılarak, mesciti terk edecektir. Toplu halde namaz kılınmayacaktır. Mescit içinde, dinî vesaire ko
nuları içeren sohbetler yapılmayacaktır. Mescitte, hiçbir şekilde kitap bulundurulmayacaktır. Mes
cit, sadece, 12.00 ile 13.00 saatleri arasında açılacaktır. 
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Peki, namaz kılan bir insan, saat 14.00'teki ikindi namazını, 16.00- 16.30'daki akşam namazı

nı kılmasın mı; bu nasıl bir anlayıştır. Bu, oradaki bir üsteğmenin tamimidir. Tabiî, bunu, Değerli 
MillîıSavunma Bakanımızın ve ilgililerin süratle düzelteceğine inanıyorum. Buna mümasil burada 
daha birçok şeyler var, bunları tek tek okumak istemiyorum. Ancak, bütün bunların neticesinde çı
kan basına da yansıyan şu.. 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, toparlar mısınız. 

CEVAT AYHAN (Devamla) - Toparlıyorum efendim. 

Efendim, işte, "dinci" denilen, bu tip subaylar yargı yoluna gitmesinler diye, Yüksek Askeri 
Şûra kararıyla ordudan tardedilecekler. Bu da, Anayasaya aykırıdır. Ben, geçen Milli Savunma Ba
kanlığı bütçesinde burada tafsilatıyla anlattım. Anayasanın 125 inci maddesinin ikinci fıkrasıyla 
ilgili Milli Güvenlik Konseyinin Anayasa Komisyonu müzakere zabıtlarında, bu yargı dışı bırakı
lan husus, sadece tayin ve terfilerle ilgili husustur. Yani, diğer hususlarda değildir. 

Nitekim, Sayın Evren ısrarla Sayın Muzaffer Başykaynak'a soruyor -zabıtları isteyene tak
dim- ederim; Sayın Evren "yani, bu yargı dışı kalma hususu, sadece tayinlerle ilgili, terfilerle ilgi
li, değil mi" diye soruyor, Sayın Başkaynak "Evet efendim, diğer hususları kapsamaz" diyor. Ama, 
maalesef, uygulamada bu yapılıyor. Bu, bir Anayasa ihlalidir, bir insan hakkı ihlalidir. Eğer, disip
linsizlik yapan biri varsa, mutlaka gerekli mercilere tevdi edilir, muhakeme edilir. Ordunun disip
linini kimsenin bozmasına biz müsamaha etmeyiz; ama, sırf inançları sebebiyle "hanımı başörtü
lü" diye, "şu veya bu toplantıya hanımı katılmadı" diye, "kızının başı açık fotoğrafını istedik, ge
tirmedi" diye, ordudan tardetmeye kalkarsak, bu, orduya ve millete yapılacak en büylük kötülük
tür. (RP sıralarından alkışlar) Biz, ordu milletiz. Bazı şeylerin şüyuu, vukuundan beterdir. Bundan 
kaçınalım. Elhamdülillah biz Müslüman bir milletiz; ordumuz, Müslüman milletin Müslüman or
dusudur ve bu ordu, dinine, ahlakına sahiptir. İşte, buradaki, Mustafa Kemal Paşa'nın -şimdi vak
tim yok okumayacağım, daha önceki bir bütçede okumuştum- Anafartalar'daki şehit olmaya koşan 
Mehmetçiği anlatan bir beyanıdır.Daha önceki bir bütçede bunları okudum, anlattım. 

Değerli arkadaşlarım, bu tip uygulamalardan süratle tevakki edilmesi, millet-ordu kaynaşma
sının yolunu tıkayacak olan yanlış anlayışlardan ve uygulamalardan süratle vazgeçilmesi gerekir. 

Hepinize hürmetlerimi arz ederim. (RP sıralarından "Bravo" sesleri alkışlar; DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum efendim. 
Değerli milletvekilleri, daha önce almış bulunduğunuz karar gereği, öğleden önceki çalışma 

süremiz tamamlanmıştır. Programımızın gereğini ifa edebilmek için, saat 14.00' te toplanmak 
üzere, birleşime ara veriyorum. 

(Kapanma Saati: 13.00) 

© 

- 4 1 4 -



T.B.M.M. B : 5 9 21 .12 .1994 0 : 2 
İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN: Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir) 

— - @ — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel, ve Katına Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) MİLlJ SAVUNMA BAKANLİĞİ (Devam) 
L-Millî Savunma Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Millî Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Millî Savunma Bakanlığı 1995 mâlî yılı bütçesiyle, 1993 yılı kesinhesaplanmn 

müzakeresine, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet hazır. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi lehinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Toskay;.buyurun. 

TUNCA TOSKAY (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınıza, Millî Savunma Bakanlığı 1995 yılı bütçesiyle ilgili 
görüşlerimi açıklamak üzere gelmiş bulunuyorum. Konuşmama, memleketimizi savunurken şehit 
düşen bütün güvenlik kuvvetleri mensuplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve güvenlik güçle-

. rimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, bir ülkenin, millî savunmasına vereceği önem, ve bu alana tahsis edece

ği kaynakların miktarı ve seviyesiyle silahlı kuvvetlerinin gücü, birbiri üzerinede etkili olan bir di
zi faktöre bağlıdır. Ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişme düzeyi, jeopolitik durumu, dış siyasî 
ilişkilerinin özellikleri, bölgesindeki siyasî istikrar ve devletin dış politika hedefleri, bu konuda et
kili olan faktörlerin belli başlılarıdır. 

Türkiye, bulunduğu jeopolitik ve stratejik konumu itibariyle, dünyanın siyasî ve askerî açıdan 
en hassas ve nadir coğrafya parçalarından bir tanesini işgal etmektedir. Onun bu konumu, daima 
özel güçlükler ve aynrzamanda avantajlar sağlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, kuruldu
ğundan bu yana, önemli dış politika ilkeleri arasında, çevresinde bir barış çemberi yaratma ilkesi 
yer almıştır. Dış politikamızın bu ilkesine rağmen, çevremizdeki ülkelerle ilişkilerimiz incelendi
ğinde, bugün, bu hedeften hayli uzakta bulunduğumuz, komşu ve yakın ülkelerin birçoğuyla açık 
ve gizli ihtilaflarımızın bulunduğu müşahede edilmektedir. Kısaca ifade etmek icap ederse, çevre
mizde, bir barış çemberi yerine, düşmanlıkların, aşırı rekabetin ve yarışın hâkim olduğu bir ortam 
mevcuttur. 

Türkiye, 1980'lerin sonunda, Sovyetlerin dağılmasından sonra, dünyada meydana gelen yumu
şamadan nasibini alamayan ender ülkeler arasında bulunmaktadır. Söz konusu gelişmelerden son-
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ra, en hassas bölgeler niteliğini kazanan Kafkaslar, Balkanlar ve Körfez ülkeleriyle doğrudan iliş
kili olan Türkiye'nin riskleri daha da artmış bulunmaktadır. Ayrıca, güneyde Irak ve Suriye, batıda 
Yunanistan ile olan ilişkilerimiz de dikkate alındığında, bu husus daha çok ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda kısaca temas ettiğim ve daha önceki konuşmacılar tarafından daha ayrıntılı şekilde 
dile getirilen, dış politikadan doğan risklerimizin yanında, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölün
mez bütünlüğünü tehdit eden terör olayı da, bizim tehdit değerlendirmesinde dikkate almamız ge
reken önemli bir faktörü oluşturmaktadır. 

Türkiye'nin özel şartları, bugün, askerî ihtiyaçlara daha fazla kaynak tahsis etmesini lüzumlu 
kılmaktadır. Bunun tabiî sonucu, sivil halkın, refahından fedakârlık yapmasıdır; ancak, Türk Mil
letinin en önem verdiği husus, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüdür. İçinde bulunduğumuz şartla
rın gerektirdiği fedekârlıktan, hiçbirimiz kaçınamayız. 

1995 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, 1994 yılı bütçesi ödenekleri toplamı yaklaşık yüz
de 97 artırılarak, 152 trilyon 847,2 milyar olarak tespit edilmiştir. 1995 yılında, bütçenin önemli 
parametrelerinden olan döviz kuru, enflasyon oranı ve gayri safî millî hâsıla deflatörü hedeflerinin 
tutturulması fevkalade güç görülmektedir. Bu hedeflerdeki her olumsuz sapma, pek tabiîdir ki Mil
lî Savunma bütçesinin reel büyüklüğünü olumsuz etkileyecek; bütçede öngörülen projelerin ger
çekleştirilmesini tehlikeye sokacaktır. 

Ancak, gayri safî millî hâsıla deflatörünün yüzde 43,2 olarak alındığı bir yılda, Millî Savun
ma bütçesinde, nominal olarak, yüzde 97'lik artış sağlanmasını, Hükümetin, Türkiye'nin karşı kar
şıya bulunduğu riskleri iyi değerlendirdiği şeklinde yorumlamak gerekir. Bu sözlerimiz, bütçenin, 
Türkiye'nin ihtiyacı olan kapasitede bir silahlı kuvveti finanse etmeye yeterli olduğu şeklinde an
laşılmamalıdır. Bunun için, ekonominin kapasitesinin artırılması ve millî savunmaya tahsis edilen 
kaynakların birkaç misline çıkarılması gereklidir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, önemli dış tehditlerin yanı sıra, bir de PKK terörüyle uğraş
maktadır. Özellikle, memleketimizin güneydoğu ve doğu bölgelerinde kendini gösteren, zaman za
man bütün bölgelerimize de sirayet eden bu terör olayını, doğru teşhis etmek gerekir. PKK terörü, 
dış destekli, silahlı bir saldırıdır; amacı, memleketimizin bütünlüğünü bozmak, ayrı bir devlet kur
mak ve/veya Türkiye'yi, bu silahlı saldırılarla, bazı tavizlere razı etmektir. Türkiye, silahlı bir sal
dırı karşısında meşru müdafaa halindedir. 

Türkiye, silahlı saldırının yanında, psikolojik bir taarruzun da altındadır. Dış güçlerin, ellerin
deki bütün imkânları kullanarak, psikolojik savaşın bütün araçlarıyla, bize saldırdığı müşahede 
edilmektedir. Eğer, biz, teşhiste yanılırsak, mücadeleyi kazanmamız zorlaşır, hatta imkansızlaşır. 
Düşman, psikolojik savaşla, zihinleri, kavramları karıştırarak bizi teşhiste yanıltmak istemektedir. 
Maalesef, toplumumuzda birçok kişi, teşhiste yanılgı halindedir. Bu durum,-bizi düşman karşısın
da zayıflatmaktadır. Bizim, bu konudaki doğruları, bıkmadan, usanmadan tekrarlamamız, bu alan
daki saldırıyı da püskürtmemiz gerekmektedir. Ben, bu noktada, Türkiye'nin bütünlüğünü korumak 
için her türlü fedakârlığı göze alarak mücadele eden güvenlik güçlerimize, Partim ve şahsım adına, 
şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi temas etmek istediğim husus, Türkiye'nin savunma sanayii ile si
lahlı kuvvetlerimizin güçlendirilmesi meselesidir. Varşova Paktının dağılması ve soğuk savaşın so
na ermesiyle birlikte, dünyada birçok ülkenin savunma harcamalarında azalma eğilimi müşahede 
edilmektedir. Buna rağmen, Batı dünyasında ve büyük bir ekonomik kriz yaşamasına rağmen Rus
ya'da, savunma sanayiindeki imkân ve kabiliyetlerin korunması ve geliştirilmesi ön planda tutul
maktadır. 
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Amerika Birleşik Devletleri, iç pazarın daralmasını, ihracatı destekleyerek telafi etmeye; İn

giltere, ordusunun ihtiyaçlarını daha ziyade kendi sanayii ile karşılamaya çalışmakta; Fransa, dev-, 
let mülkiyetindeki savunma sanayiinde,' kapasitelerin kullanılmasını ve gelişmelerin devamını ek 
siparişler vererek, ihracatı devlet kredileriyle destekleyerek idame ettirmeye çalışmaktadır. 

Kısaca değindiğimiz bu gayretlerin çok ciddî sebepleri bulunmaktadır. Savunma sanayii, bir 
ülke bağımsızlığının teminatı olan silahlı kuvvetlerin güç temelini oluşturmaktadır. Birçok ülke 
için, bu sanayi, ihracat açısından da büyük ağırlık taşımaktadır. Güçlü bir savunma sanayii, önem
li bir dış politika enstrümanıdır. Bu sanayinin ürünlerinin ihracı yoluyla, birçok ülke, şu veya bu 
yönde, politika alanında avantajlar sağlayabilmektedir. 

Savunma sanayileri, ülkelerin teknolojik gelişmesine, orta ve uzun vadede önemli katkılar ya
pabilmekte, sonuçta, ekonomik olarak kalkınmayı ve gelişmeyi desteklemektedir. 

Yukarıda kısaca temas ettiğimiz hususlar, Türkiye için, savunma sanayiinin ne kadar önemli 
olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle 1980'li yıllarda hızlanan savunma sanayii yatırımları ile, 
Türkiye, önemli mesafe katetmiş; havacılık, askerî elektronik, zırhlı araç, gemi, roket sanayiinde 
önemli üretim düzeyi yakalanmıştır. Bu gayretlerin, ekonominin imkânları içinde, ancak, son dere
ce etkili şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bunun için de, aşağıdaki hususların, özellikle dikka
te alınması gerektiği kanaatindeyiz. 

Silahlı Kuvvetlerimizin, teçhizat ve mühimmat ihtiyaçlarının, Genekurmay Başkanlığı, Millî 
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından, kısa, orta ve uzun vadeli olarak, bir
likte tespit edilmesi şarttır. Bu tespitler ışığında, ihtiyaçların, mümkün olan büyüklükteki kısmının 
millî sanayi tarafından karşılanması tedbirlerinin alınması sağlanmalıdır. 

Türk özel sektörünün, orta ve uzun vadeli hedefler muvacehesinde, teşvik edilerek, daha bü
yük ölçüde savunma sanayiine yatırım yapması gerçekleştirilmelidir. Millî Savunma Bakanlığının, 
1990'h yıllarda gözlenen yurt dışından doğrudan alım eğilimi, yukarıda belirtilen yaklaşım gerçek
leştirildiğinde, azalacaktır. 

Son yıllarda, savunma sanayiinin geliştirilmesinde etkili olan olumlu gelişmeleri sağlayan Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığının, gelirlerindeki azalmanın, tahakkuk eden gelirlerini tahsil edeme
mesinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Bugünkü durumun devam etmesi halinde, savunma sana
yiindeki gelişmenin durması kaçınılmaz olacaktır. 

Diğer önemli bir husus da şudur: Bugün, birçok silah ihracatçısı ülke, dünyadaki siyasî kon
jonktürün etkisiyle, daha uygun şartlarla silah satmaya çalışmaktadır. Bunun cazibesine kapılarak, 
millî sanayi ihmal edilirse, doğrudan dışalım eğilimi ağır basarsa, çok zor elde edilen imkân ve ka
biliyetler kaybedilmiş olur. 

Türkiye, böyle bir hatayı 1950'lerden sonra yaparak, o tarihe kadarki birikimini kaybetmiştir. 
Bugün, Türk savunma sanayiinin önemli bir altyapıyı gerçekleştirdiği kanaatini taşıyoruz. Bunun 
geliştirilmesi, Türkiye için birçok yönden büyük önem taşımaktadır. 

( Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Toskay, toparlar mısınız efendim. 

TUNCA TOSKAY (Devamla)- Kısa bir süre lütfederseniz... 
BAŞKAN- 1 dakika efendim, fazla zamanım yok... Lütfen. 
TUNCA TOSKAY (Devamla)- Savunma sanayii ürünleri, ihraç kabiliyeti olan ürünlerdir. 
Bir taraftan, bu sanayi dalı teşvik edilirken, diğer taraftan, bu sanayi mamulleri için dış pazar

lar bulma imkânı vardır. Türkiye, yılda, ortalama, yaklaşık 2 milyar dolar civarında savunma teç-
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hizatı alımı yapmaktadır. Bu miktardan, Türkiye içinde sarfedilecek her dolar, bağımsızlık, istih
dam, refah ve teknolojik gelişmeye katkı anlamını taşımaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, bugün, büyük riskler, büyük şanslarla karşı karşıya olduğu 
hayatî önemde bir dönemi yaşamaktadır. Riskleri ortadan kaldırıp, şansları yakalamak için en 
önemli husus, Türkiye'nin iyi yönetilmesidir. İyi yönetilen bir Türkiye'nin, ekonomisi, ordusu ve 
dış politikası güçlü, insanları müreffeh olacaktır. Bugün, Türkiye'nin iyi yönetildiğini hiç kimsenin 
söylemesi mümkün değildir. Türk Milletinin, kendi iradesiyle, bu en önemli konuda, en doğru ka
rarı vereceğine inancımız tamdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Toskay, lütfen cümlenizi tamamlayın efendim. 

TUNCA TOSKAY (Devamla)- 1995 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimize ve Türk Milletine hayırlı olmasını diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Toskay, teşekkür ediyorum efendim. 

Hükümet adına Millî Savunma Bakanımız Sayın Mehmet Gölhan; buyurun efendim. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; bölgemizdeki siyasî ve askerî gelişmeler ile Bakanlığımızın faaliyetleri ve 1995 Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki görüşlerime başlamadan evvel, şahsım ve çalışma arkadaşla
rım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Tasviplerinize sunulan Millî Savunma Bakanlığı 1995 yılı bütçesi, tabiî ki, uygulamakta oldu
ğumuz ekonomik ve sosyal politikalar, uluslararası askerî ve siyasî gelişmeler, yıllık programlar ve 
silahlı kuvvetlerimizin stratejik plan hedefleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

Bu bütçe üzerinde, gerek şahısları gerekse grupları adına görüşlerini açıklayan değerli millet-
vekillerimize, huzurunuzda, teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü, gerçekten, bu Bakanlık, 
millî bir bakanlığımızdır ve siyasetin, politikanın girmediği tek bakanlıktır. O itibarla, bütün arka
daşlarımızın yapıcı katkılarda bulunmasını takdirle, memnuniyetle müşahede ediyorum ve kendi
lerini ayrı ayrı kutluyor, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Sayın Başkan, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülürken, genellikle, uluslararası savun
ma politikalarındaki değişiklikler gündeme gelmektedir. Bu itibarla da, Bakanlık bütçesi, ayn bir 
önem kazanmaktadır. 

Soğuk savaşın bitmesiyle oluşan dünya düzeninde ortaya çıkmaya başlayan yeni denge arayış
ları, maalesef, arzu edilen seviyede geliştirilememiş, oluşturulamamış ve dünyada, huzur, barış ve 
istilcrar sağlanamamıştır. Soğuk savaş dönemi ideolojilerinin yıkılmasıyla ortaya çıkan dunımu 
müteakip, tarihe gömüldüğü zannedilen bazı akımlar, dünyanın siyasî gündemine yeniden girmeye 
başlamıştır. 

Dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşların, gerekli tepki ve kararlılığı gösterememesi neti
cesinde, bu akımların yol açtığı olumsuzluklar, özellikle eski Yugoslavya başta olmak üzere, Kaf
kasya'da, Ortadoğu'da ve Afrika'da trajedilere dönüşmüştür. Tüm bunların sonucu olarak, Avru
pa'nın bölünmüşlüğünü sona erdiren, Doğu-fiatı ilişkilerini yüzyılımızın en iyi noktasına getiren 
dünya güvenlik ortamı, maalesef, başlangıçta, umulan şekilde devam etmemiş ve dünya, kendisi
ni, birdenbire, birtakım etnik çatışmalar, bölgesel savaşlar, köktendinci hareketler, terörizm ve kit
le imha silahlarının yayılması gibi çok yönlü belirsizlikler ve riskler ortamında bulmuştur. 
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Coğrafî konum itibariyle, ülkemiz, bir tarafta Kafkasya, bir tarafta Balkanlar, diğer tarafta Or

tadoğu gibi, devamlı olarak huzursuzluk kaynağı bulunan bu üç bölgenin ortasında yer almaktadır. 
Bu itibarla, gayet tabiî ki, Türkiye, savunmasını, bu bölgelerdeki huzursuzluk ve güvensizlik orta
mına göre, düzenlemek, ayarlamak mecburiyetindedir. 

Soğuk savaş sonrasında, artık, Türkiye'nin öneminin kalmadığı ve değerini yitirdiği konusun
da ileri sürülen birtakım savların, geçtiğimiz dönemlerde, yıllarda, aylarda, tamamen aksi tecelli et
miş ve Türkiye'nin, bölge içerisinde, istikrarlı, güvenilir tek ülke olduğu, bugün, bütün herkes ta
rafından kabul edilir duruma gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi, soğuk savaş döneminde Varşova Paktının tehdit ve odak noktası, NATO'nun 
hemen hemen merkezi konumunda bulunan Batı Avrupa ve merkezî Avrupa idi. O zaman, Türki
ye, bir kanat ülke olarak mütalaa ediliyordu; ancak, soğuk savaşın bitmesi ve Varşova Paktının da
ğılmasından sonra, bugün, artık, Batı Avrupa, bir tehdit ve odak noktası olma durumundan sıyrıl
mış; Balkanlardaki, Bosna-Hersek'teki çatışmalar, Kafkasya'daki Azeri-Ermeni çatışması, Gürcis
tan iç huzursuzluğu, Çeçenya'daki durum ve Ortadoğu'daki gerilimler dolayısıyla, Türkiye, tehdit
ler ve risklerin merkezi haline gelmiş ve bir kanat ülkesiyken, maalesef, bir cephe ülkesi konumu
na girmiştir. 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla kurulan yeni cumhuriyetlerin, yapısal, ekonomik ve sosyal 
problemleri, Kafkasya ve Balkanlardaki durumlar, Ortadoğu'daki gelişmeler, Makedonya ve Arna
vutluksun durumu, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tavırlar, maalesef, Türkiye'yi bir 
riskler ülkesi haline getirmiştir ve bunlar sadece Türkiye'yi çevreleyen risk ve belirsizliklerin bir
kaç örneğidir. 

Şimdi, bu olayları biraz daha mercek altına alır, incelemeye kalkarsak, şunları görüyoruz: Rus
ya Federasyonu, bugün, hâlâ, etkinliğini ve büyük güç olma niteliğini devam etttirmektedir. Kim 
ne derse desin, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, Sovyetler Birliğinin elindeki güç ve kuv
vetler, nükleer silahlar, bugün, Rusya Federasyonundadır. Bu itibarla, Rusya Federasyonunun, Av
rupa'dan dışlanmaması lazım geldiğine inanıyoruz. Avrupa'da, eğer, bir barış, bir huzur ortamı ya-
ratılacaksa, mutlaka, Rusya Fedcrasyonunuyla iyi ilişkiler içerisinde bulunulmasının büyük yaran 
olduğuna inanıyoruz; çünkü, Rusyanın birtakım problemleri var. Rusya, bir taraftan demokratikle-
şiyor, bir taraftan da liberal ekonomiye geçiş içerisinde; bunun sancıları var, bunun sıkıntıları var. 
Bu sıkıntıların aşılmasının ve bu sıkıntıların aşılması için Batı'nın yardım etmesinin, ileride, Avru
pa'nın güvenlik ve savunması bakımından yararlı olacağını düşünüyoruz. 

Rusya Federasyonunun yeni askerî doktrininde, yakın çevre kapsamı ve herhangi bir saldın 
karşısında elindeki nükleer silahları nükleer silahı olmayan ülkelere karşı da kullanma girişimleri, 
ayrıca, Rusya Federasyonunun AKKA tavanlarını delme temayülleri, tabiî ki, bir ölçüde banşı en
geller nitelikte görülse de, kanaatimiz odur ki, Rusya Federasyonunun bu sıkıntılı döneminde, mut
laka, ona yardımcı olarak, bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulmasını sağlamak lazım; çünkü, biz 
inanıyoruz ki, demokratik bir Rusya, liberal ekonomiye geçmiş olan bir Rusya, barışa, kıtanın ba
rışma, Avrupa'nın güvenliğine daha yakından katkıda bulunacaktır; yardımcı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Rusya'nın AKKA tavanlarını delme hususundaki gay
retli girişimleri, Batı nezdindeki temasları, dikkatlerimizden kaçmamaktadır ve bazı ülkelerde, bu 
temaslar neticesi, bir yumuşama olduğunu görmekteyiz. Türkiye olarak, kesinlikle, biz, aylardır uğ
raşılan ve birçok ülkenin imzasını taşıyan AKKA çerçevesine sadık kalınması ve AKKA tavanla
rının delinmemesi gerektiğine inanıyoruz ve bunu savunuyoruz; çünkü, bu tavan delindiği takdir
de, bugün, doğu ve merkezî Avrupa ülkelerinde konuşlanan bir sürü araç, gereç, silah, kanat ülke
lere yığılmış olacak ve buralardaki denge de bilvesile, bozulmuş olacaktır. 
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Rusya Federasyonunun, Balkanlardaki durumu, Sırplara karşı mülayim davranışı, Kafkas-

ya'daki ülkeler içinde -Ermenistan ve Gürcistan'da- yeni yeni üsler tesis etmesi ve "oradaki huzur
suzlukları sadece, ben gideririm" anlayışı, AKKA'yı delmeye çalışması, tabiî ki, hepimize kendile
ri hakkında, ne yapmak istedikleri ve varlıklarını sürdürme gayretleri hakkında bir fikir vermesi ba
kımından, önemli olmaktadır. 

Değçrli milletvekilleri, bütün bu olumsuzluklara rağmen, gerçekten, Türkiye ile Rusya Fede
rasyonu, beşyüz yıllık müşterek bir tarihe sahiptir ve bu tarih, gayet tabiî ki, muntazam, düz bir 
platformda gitmemiştir; inişler olmuştur, çıkışlar olmuştur; savaşlar olmuştur, barışlar olmuştur; 
ama, her iki ülke de bu beşyüz yıllık müşterek tarihten, herhalde, yeterli tecrübeyi kazanmış olsa 
gerektir ve bu tecrübenin ışığı altında, önlerine gelen fırsatları değerlendirerek, her iki ülkenin ya
rarına, menfaatına çözümleyeceklerdir inancını taşıyoruz. 

Bugün, Kafkasya'da, maalesef, yine bizleri yakından ilgilendiren ve hepimizi üzen, Ermenis-
tan-Azerbaycan çatışması, Birleşmiş Milletlerin yeterli ilgisini çekmemiştir ve bugün, maalesef, 
Azerî topraklarının hemen hemen yüzde 25'e yakın kısmı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir; 1 
milyona yakın Azerî, kendi yurdunda muhacir statüsüne tabi olmuş, evinden barkından ayrılıp baş
ka şehirlere göç etmiştir. 

Türkiye, başından beri, bu soruna AGİK kanalıyla bir çözüm bulunmasını önermiş ve devam
lı bunun mücadelesini yapmış; bu huzursuzluğa, bu çatışmaya bir an evvel son verilmesi konusun
da mücadelesini sürdürmüştür ve bunun, umuyorum, kısa zamanda neticelerini görmüş olacağız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ortadoğu'da senelerdir devam eden huzursuzluğun gide
rilmesi konusunda, barış girişimleri yönünde, önemli adımlar atılmışsa da, bu barışın bozulmasını 
isteyen bazı gruplar mevcuttur ve Ortadoğu, bugün, kitle imha silahları dahil, büyük bir silahlan
ma yarışı içerisindedir. Tabiî ki, bu bölgede, Irak'ın, Körfez Savaşından sonraki durumu henüz 
açıklığa kavuşmamış, belirsizliğini devam ettirmektedir; ama, diğer komşularımızda, maalesef, si
lahlanma yarışı bütün hızıyla devam etmektedir. Gayet tabiî ki, Türkiye, bu durumda, komşularını 
dikkatli bir şekilde incelemek ve ona göre tedbirlerini almak durumundadır. 

Balkanlardaki durum, bunlardan geri değil, maalesef, çok çok daha fecidir. Bildiğiniz gibi, üç 
seneye yakın bir süredir Bosna-Hersek'te devam eden insanlık dışı trajedi, maalesef, oradaki Bos
nalı Boşnaklara kendi ülkelerini bir nevi dünya cehennemi haline getirmiştir ve bütün bunlar yet
miyormuş gibi, hatırlayacaksınız, bundan onbeş gün evvel, Amerika Birleşik Devletlerinin,Bosna-
Hersek'e uygulanan ambargodan, -Sırplara karşı- Boşnaklar ve Hırvatlara ambargo uygulamasın
dan vazgeçtiğini beyan etmesi, Bihaç'ta, Birleşmiş Milletler askerlerinin, Sırplar tarafından esir 
edilmesi, Avrupa'yı hemen hemen bir çözülme noktasına getirmişti ve genel kanaat, Barış Gücü
nün, Bosna-Hersek'ten çekilmesi merkezindeydi. Türkiye, buna, şiddetle karşı koymuştur. 

Bu ayın 14'U ve 15'inde Brüksel'de yaptığımız son toplantıda, "bu yenilgi karşısında ve bu 
utanç verici manzara karşısında, buradan askerlerin çekilmesi, Sırplara verilen tavizden başka bir 
şey olmayacaktır. Senelerdir, Birleşmiş Milletlerin, Boşnaklara verdiği güvence yüzüstü bırakıla
rak; 'ne haliniz varsa görün; Sırpların her türlü teklifini kabul edin' anlamına gelen, bu çekilmeye 
Türkiye asla müsaade etmeyecektir. Evet, biz, Birleşmiş Milletlerin bir üyesiyiz; ama, buradan, as
kerimizi eri son biz çekeceğiz" diye direnmişizdir ve hakikaten, ayın 14'ü ve 15'inde yapılan Sa
vunma Bakanları Toplantısındaki müzakereler sonunda, Bosna-Hersek'ten, Birleşmiş Milletler Ba
rış Gücünün çekilmesi değil; bilakis, silahla, araçla, gereçle, mühimmatla takviye edilmesi gerek
tiği konusunda karar alınmıştır. Yine, orada alman bir karar gereğince, ayın 19'unda NATO Genel
kurmay Başkanları bir toplantıya davet edilmişler ve kendilerine, bu kuvvetlerin, nasıl takviye edil
mesi gerektiği hususunda bir planlama yapılması direktifi verilmiştir. Hakikaten, bu toplantılar ya
pılmış olup, bu çerçevede gerekli hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
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Değerli milletvekilleri, sayın konuşmacılar da belirttiler; gerçekten, Yunanistan ile Türkiye 

arasında çeşitli sorunlar var ve her defasında, Yunanistan'a, samimiyetle zeytin dalı uzatan, sıcak 
elini uzatan taraf Türkiye olmuştur, olmaya da devam etmektedir. Bütün bu girişimlerimize rağ
men, maalesef, NATO müttefikimiz ve komşumuz olan Yunanistan, açık açık, Yunanistan'a yapı
lacak tehditin doğudan gelebileceğini söyleyebilmektedir. Tabiî,'Yunanistan'ın doğusunda Türkiye 
vardır; ama, bildiğiniz gibi, Türkiye'nin, hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözü yoktur. Cumhu
riyetin kurulduğu günden bu yana geçen yetmişbir yıl zarfında savaşa girmeyen, daima barış için 
uğraşan ve kıtalar arası barışı korumak yönünde asker gönderen ülke, Türkiye'dir. Banşı koruma 
gayretlerimiz yine devam edecektir. ' 

Yunanistan, bu olumsuz davranışlarına, son günlerde, bir de Ege Denizindeki karasularını 6 
milden 12 mile çıkarmasını eklemiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Yunanistan'ın, karasularını 6 milden 12 mile çıkarmasını hiç
bir şekilde kabul etmemiştir ve kabul etmesi de asla mümkün değildir. Biz, yirmi senedir bunu söy
lüyoruz, senelerdir söylüyoruz; ama, 16 Kasım tarihinde Deniz Hukuku Sözleşmesinin yürürlüğe 
girdiği günlerden evvel, bir ihtimal dahilinde, bu karasuları 12 mile çıkar mı diye tereddütler geçi
rildi ve onunla ilgili her türlü tedbirler alındı; fakat, Yunan makamları "şimdilik, karasularını 6 mil
den 12 mile çıkarmayacağız; ama, bu bizim egemenlik hakkımızdır" dediler. Yani, o işten vazgeç
miş değiller; ama, şimdilik dondurmuşlar... 

Değerli milletvekilleri, bakın, size, bir harita gösteriyorum. Burada gördüğünüz mavi hatlar 6 
millik karasularını, beyaz hatlar ise uluslararası suları gösteriyor. Yani, bugün, Çanakkale Boğa
zından çıkarak Akdeniz'e bu beyaz hatlardan geçebiliyorsunuz. Yine, Akdeniz'den veya herhangi 
bir ülkeden Karadeniz limanlarına gidecek, uluslararası sularda seyredecek gemiler bu beyaz sular
dan hareket ederek gidecek. » 

Şimdi, bunu 12 mile çıkardığımız zaman veya Yunanistan bunu 12 mile çıkardığı zaman ba
kınız durum ne oluyor. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yollar kapanıyor. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla)- Yollar yok, geçit yok ve Ege 

Denizi tamamen bir Yunan gölü haline geliyor. Sadece Türkiye'nin değil, Karadenizde sınırı bulu
nan bütün ülkelerin, Akdenize geçmesi için Yunanistan'dan müsaade alması gerekecek. Değerli 
milletvekilleri, Türkiye, buna karşı koyuyor. Bu, sadece bizim sorunumuz da değil, Karadenizde 
kıyısı bulunan dokuz ülkenin de sorunu. Herhangi bir ülkeden Karadenize gelecek gemilerin sahi
bi ülkelerin de sorunu. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, Yunanistanla bir sürü sorunu var; ama, Türkiye'nin temel 
sorunu her halde bu olsa gerek ve bundan, Türkiye, asla ve asla vazgeçmeyecektir. Bunu, bir defa 
daha huzurunuzda belirtmek istiyorum. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bütün bu dış olumsuzluklar içerisinde, Türkiye, bir de iç güvenlik so
runuyla, ülkeyi bölmek isteyen PKK terör örgütüyle on senedir mücadele etmek durumundadır. Ta
biî ki, bu, direkt olarak Millî Savunma Bakanlığının konusu değil; İçişleri Bakanlığının konusudur; 
fakat, ülkeyi bölmek isteyen bu çeteye karşı, Silahlı Kuvvetlerimiz -Millî Savunma Bakanlığı- ge
rek İçişleri Bakanlığımıza gerek Olağanüstü Hal Bölgesine gerekse Jandarma Asayiş Komutanlığı
na her türlü yardımı yapmaktadır. Bu yardımlar içerisinde, tabiî ki, sınırötesi harekâtlar dahil, he
likopterler, zırhlı araçlar, tanklar, her türlü silah, araç ve gereçler dahildir. 

Değerli milletvekilleri, dünyada, genellikle, bir barış ortamının kurulması yönünde diyaloglar 
devam ederken, maalesef, bu riskler ve belirsizlikler içerisinde tehdit altında kalan Türkiye, savuri-
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masını buna göre yapmak mecburiyetindedir. Yani, Türkiye, güçlü bir savunmayı, güçlü bir silah-
lı kuvvetleri ayakta tutmak mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, tabiî ki, savunma, ucuz bir şey değil; her yerde olduğu gibi, Türkiye'de 
de pahalı bir şey. Kaldı ki, hele hele böyle dev adımlarla giden teknoloji karşısında, beş sene son
ra, on sene sonra ikinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon silahların ortaya çıktığı bir dönemde, savun
manın ne kadar güç ve ne kadar pahalı olduğu, herhalde takdirlerinizden uzak olmasa gerektir. 

Türkiye, savunmasını, işte biraz evvel saydığım, dış ve iç tehditlere karşı ayakta tutmak, güç
lü tutmak mecburiyetindedir. Hiçbir zaman, herhangi bir ülkeye, herhangi bir komşuya bir saldır
ma emeli beslediğimizden değil; hiçbir ülkenin çıkarlarına, menfaatlarına gölge düşürmek için de
ğil; ama, bir caydırıcı unsur olsun diye bunu yapmak mecburiyetindeyiz; hiçbir ülkenin de, Türki
ye'nin hak ve menfaatlarına göz dikmemesi gerekliliğini vurgulamak için bunu sağlamak mecburi
yetindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımın çalışmalarından da kısaca söz etmek istiyorum. Yine, 
Yüce Meclisin tasvipleriyle yürürlüğe giren bazı yasalar nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinde ça
lışan sıhhiye personelinin, yükümlülüğü süresince ufak tefek operasyonlar yapabilmesi konusunda 
hüküm getirilmiş ve bu konuda işlemler başlatılmıştır. Yoklama kaçağı, bakaya ve saklı durumda 
olanlara, üç aydan sonraya kalanlara ağır hapis cezası getirilmişti ve bundan dolayı 250 bin olan 
yoklama kaçağı, bugün, 35 bin seviyesine inmiştir. 

Türkiye, taraf olduğu antlaşmalarla, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince, yurt dışına birlik 
göndermesi veya yurt dışında yapılacak eğitim, tatbikatlara iştirak eden Silahlı Kuvvetlerimiz men
suplarının orada şehit olmaları halinde, bunların ailelerine tazminat verilmesi konusu Yüce Meclis- -, 
ten geçmiş, uygulamaya konulmuştur. 

Yine, Emekli Sandığı Kanununda yapılan çok önemli bir değişiklikle, şehit olan erlerimizin 
ana ve babalarına, muhtaçlık belgesi aranmaksızın, maaş bağlanma imkânı getirilmiştir. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Yakınlarına iş imkânı sağlanması konusu var mı Sayın Bakan? 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla)- Evet, kendilerine de, yakın

larına da iş imkânları üzerinde durmaktayız; fakat, bu konuda bir yasa yoktur; buna rağmen, Sa
vunma Bakanlığı, elinden gelen gayreti göstermekte, yardımı yapmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yurt savunmasına yönelik her türlü harita ve her ölçekli harita ihtiya
cımız, Harita Genel Komutanlığı tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, yeni aldığımız bazı silahlar 
bakımından ihtiyaç olan, sayısal coğrafî desteğin sağlanması, komuta-kontrol, muhabere ve istih
barat sistemlerinin ihtiyaç duyduğu coğrafî bilgi sistemlerinin taktik alanda uygulanabilmesiyle il
gili belgelerin hazırlanması gibi konularda; hatta, iç güvenlik nedeniyle, operasyon yaptığımız böl
gelerde, yine, bu gibi belgelere olan ihtiyaç dolayısıyla, Harita Genel Komutanlığımızda çalışma
lar yürütülmektedir. Ayrıca, kalkınmayla ilgili, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan harita
lar, yine, bu Komutanlık tarafından ifa edilmektedir. 

Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu her türlü lojman, eğitim tesisleri, dinlenme tesisleri, erat ser
vis tesisleri, ve sair bakım-onarım tesisleri, depolar, silah, cephane vesaire barındıracak tesisler, in
şaat Emlak Dairemiz tarafından yapılmaktadır ve bu seneki, aşağı yukarı 2,5 trilyon liralık yatırım 
hacmiyle, 340 yerde inşaatımız sürmektedir. 

NATO enfrastrüktür hizmetlerini, bu işle ilgili dairemiz yürütmektedir. Bugüne kadar, NA-
TO'dan alınan 4 milyar dolarlık bir yardımla, akaryakıt boru hatları ve havalimanları, deniz üsleri, 
muhabere tesisleri, radar sistemleri ve sair birtakım tesisler yapılmıştır. Bildiğiniz gibi, bu yardı
mın geri dönüşü yoktur, hibe mahiyetindedir; ama, tabiî, Varşova Paktının dağılması neticesinde, 
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ülkelerin NATO'ya katkıları da, günden güne, yavaş yavaş azalmakta ve dolayısıyla altyapı hizmet
lerine aynlan ödenekler de azalmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bilhassa, kamuoyunu çok yakından ilgilendiren askere alma işlemleri 
ve bu arada, sayın milletvekillerince dile getirilen askerlik süresi konusuna da değinmek istiyorum. 
Evet, 1992 yılında, o günün şartlarına göre, gerçekten, askerlik süresi 18 aydan 15 aya indirilmiş
ti, doğruydu; ama, geçtiğimiz dönemlerde, hele bilhassa 1994 yılı içerisinde, doğu ve güneydoğu
daki operasyonlar ve Hükümetin aldığı kararlar gereğince "mutlaka bu terörün hakkından geline
cektir" şeklindeki kararıyla, askerlik süresi 4'er ay uzatılarak bugüne kadar geldi. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Terör bitmişti ya Sayın Bakan!.. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Yanlış bir hesap yapılmış Sayın Bakan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla)- O günkü hesap yanlış değil

di değerli milletvekilleri; çünkü, o gün, ne Yunanistan'da seçim vardı ne Rusya'da seçim vardı; Ne 
jirinovski vardı ne de bugünkü Papandreu vardı. O günkü hesap öyleydi. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-O, bitti, Sayın Bakan. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla)- Ama, bir Jirinosvski çıktı 
. Rusya'da, "Akdcnizde çizme yıkayacağım" dedi. Siz, bunun karşısında tedbirsiz olabilir misiniz; 
olamazsınız değerli milletvekilleri. 

Askerlik kararı, bugünden yarma verilen bir karar değil. Askerî süreçler, bugünden yarına söy
lenmiş sözler değil. Bunlar, tabiî ki, biraz evvel bahsettiğim, etrafımızdaki riskler, tehditler ve iç-
güvenlik konulan nazarı itibara alınarak karar verilen konulardır. Umuyorum ki, buna bir kesin çö
züm, bu ayın sonuna kadar, tahmin ediyorum bir hal çaresi bulacağız. 

Değerli milletvekilleri, askere alma işlemleri de tamamen bilgisayara işlenmiştir; compütür ile 
yapılmaktadır. Yine, 1927 yılında çıkarılmış olan Askerlik Kanunu konusunda bir hazırlık yapıl
mış ve günün koşullarına uygun olarak, yükümlülerin lehine birçok madde içeren bir kanun tasarı
sı Yüce Meclise sevk edilmiştir. Umuyorum ki, bu tasanyı, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüp, 
Meclisin gündemine getinne imkânımız olacak. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımızın çoğu, savunma sanayiimiz üzerinde durdular. Ger
çekten, Hükümet olarak, en büyük ağırlığı bu konuya vermekteyiz. Biliyorsunuz ki, savunma sa
nayii fonlarından aynlan payların yüzde 50'ye yakın kısmı, geçtiğimiz yıllarda tamamen bütçeye 
aktarılıyordu. Şimdi, o uygulamayı kestik; fonlann tamamı, yine, savunma sanayiinin kullanım em
rine veriliyor; fakat, ona rağmen yine kâfi gelmiyor. İşte, etrafımızı saran birçok tehdidi hep bera
ber müşahede ettik, inceledik. Bütün bunlara rağmen, yine, bu fonun artırılması yönündeki gayret
lerimiz devam edecek, sürdürülecektir. Bu seneki Savunma Fonundan, 16,5 trilyon liralık bir har
cama yaptık; ama, ihtiyaçlar bunun da ötesindedir. Belki, 

2,2 trilyon liralık bir açık vermemiz bahis konusu olabilecektir. 

1995 yılında, Savunma Fonunda biriken meblağların, yuvarlak olarak, 24 trilyon lira olacağı
nı düşünüyoruz; ama, ihtiyaçlar bunun da fevkinde; çünkü, dediğim gibi, silahlar değişiyor, eski
yor, bunların yenilenmesi lazım. 

Bu meyanda, F-4 uçakları da modernize edilecektir. Yalnız, şunu ifade edeyim ki: Değerli ar
kadaşımın belirttiği gibi, F-4 uçaklarının modernizasyonuyla ilgili teknoloji, maalesef, henüz Tür
kiye'de yoktur. Bunu uygulayan tek ülke, İsrail'dir, İsrail'de bu teknoloji vardır. Tabiî ki, bu tek
nolojiyi alarak ve mühim Ölçüde yerli katkı sağlayarak, imkânlar ölçüsünde, bunun, Türkiye'de 
oluşturulmasına gayret edilecektir. 
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Sadece bu konuda değil, bugün satın almış olduğumuz, hemen hemen bütün silahlar, araç-ge-

reçlerle ilgili çalışmalar da, Türkiye'de üretilme imkânları araştırılarak ve imkân nispetinde yerli 
sanayie ağırlık vererilcrek yürütülüyor. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Devamla)- Hay hay Sayın Başkanım, 
toparlayayım. 

Dışarıdan satın aldığımız araç ve gereçleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "yerli imali var 
mıdır, yok mudur" diye sorduktan sonra alıyoruz; yoksa, apar topar, yurt dışına bunları sipariş et
miyoruz. Tabiî ki, bu konuda, birçok eksikliklerimiz, noksanlarımız var. Mecliste bir kanun tasarı
mız var, bu tasarı kanunlaştığı zaman da, şimdiden, sefer halinde herhangi bir ambargo sıkıntısıy
la karşı karşıya kalmamamız bakımından, yerli sanayiden nasıl istifade edebiliriz, nelerinden fay
dalanabiliriz konularında bir çalışmamız olacaktır. 

Değerli Başkan, bu arada, tabiî ki, Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfının gayretlerine de bir 
nebze değinmek istiyorum. Hakikaten, 47 milyar lirayla başlayan bu gayretlerin, bu sene 820 mil
yar liraya çıkarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. Toplanan bu meblağların yüzde 80'inin tah
sisleri, yine Genelkurmay Başkanlığımızın direktifleri istikametinde, ihtiyaç olan silah, araç-gere-
ce yapılmaktadır. Bu vesileyle, bu fona katkıda bulunan değerli vatandaşlara da, huzurunuzda te
şekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu hızla yü
rümektedir; ama, kaynaklar sınırlıdır, sonsuz değildir. Türkiye ekonomisi güçlü olduğu nispette, 
güçlü bir savunma kurmak, güçlü bir Savunma Bakanlığı, güçlü bir silahlı kuvvetler oluşturmak 
mümkündür. 5 Nisan kararlarından sonra, düzelme yoluna giden ekonomiyle, Türk Silahlı Kuvvet
lerine, önümüzdeki yıllarda, daha büyük katkılar, daha büyük imkânlar sağlanacağını umuyorum, 
düşünüyorum. 

Bu vesileyle, bütçemizin, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, milletimize, ülkemize hayırlı ve uğur
lu olmasını diliyorum. 

Savunma alanındaki gayretleri, büyük fedakârlıklara katlanarak daima destekleyen, askerine 
"Mehmetçik" diyen ve asker ocağını "peygamber ocağı" olarak mütalaa eden, yorumlayan büyük 
Türk Milletine ve onun Yüce Meclisine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan 

Sayın Eler, Milli Savunma Bakanlığı bütçesiyle alakalı olarak ve bütçenin aleyhinde olmak 
kaydıyla; buyurun. 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı su
narım. 

Öncelikle, ülkemizin bütünlüğü ve ulusumuzun birliği için, canlarını esirgemeden feda eden 
şehitlerimize; yine, başta, rütbesiz askerler, Mehmetçikler olmak üzere, Silahlı Kuvvetlerimizin, 
her rütbedeki değerli mensuplarına, gazilerine, dul ve yetimlerine, minnet ve şükranlarımı sunar, 
şehitlerimize Allah'tan rahmet diler, yakınlarını kaybedenlerin derin acılarını yürekten paylaşırım. 

Değerli milletvekilleri, ulusal savunma politikaları, iç ve dış politikadan ayrı olarak ele alına
maz. 

Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili meslekî konulardan önce, dış ve iç tehdit konularına kısaca 
değinmek istiyorum. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan şartlar, bugün ülkemizi çok kritik bir nok
taya sürüklemiştir. Orta Asya'da, Kafkaslar'da ve Balkanlar'daki gelişmelerle, Ortadoğu ülkeleri ve 
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bilhassa, komşularımızın, savunma harcamalannı artırarak, silahlı kuvvetlerini modern silahlarla 
takviye etmelerini gözardı etmemeliyiz. 

Diğer taraftan, GAP'ın gelişmesine paralel olarak tırmandırılan yurt içindeki terör olaylarına, 
tüm yurttaşlarımız üzülmekte ve bu kardeş kanının durdurulmasını sabırsızlıkla arzulamaktadırlar. 
Ancak, tüm halkımızın ödediği vergilerle, yine geçmişteki ve bugünkü hükümetlerin katkılanyla 
yapılan Güneydoğu Anadolu Projesinin bitirilmesi ve faaliyete geçmesi, maalesef, engellenmekte
dir. Güneydoğu Anadolu'daki halkımızın ve ülkemizin makûs talihini yenecek olan Yukan Mezo-. 
potamya'nın eskisi gibi canlanmasını ve tanm üretimini artırarak zenginliğe sahip olmamızı, Batı, 
komşu ülkeler -bazı İslam ülkeleri de dahil olmak üzere- ve bazı ülkeler istememektedir. Bu zen
ginliği, başta, o bölgede yaşayan insanlarımız, daha sonra da ülkemizin her ferdi paylaşacaktır. Ta
biî ki, GAP'ın faaliyete geçmesinden önce, bu bölgede toprak reformunun yapılması da şarttır. 

İnsan hakları ve demokrasi tehditleri altında muhtemel ambargo riskine karşı iç savunma sa
nayimiz desteklenmeli; alımlar, teknik zorunluluk yoksa, kesinlikle iç piyasadan yapılmalı ve şim
diden, bu piyasa, savunma ve silah sanayii yönünden teşvik edilmelidir. Teknik bakımdan iç piya
sadan temin edilemeyen malzemelerin ise, dış kaynaklardan temininde belirli birkaç ülkeye bağlı 
kalınmadan, dış kaynakların çeşitlendirilmesi gerekmektedir. 

Savunma sanayii, pahalı bir yatırım alanıdır ve ülke menfaatıyla doğrudan ilişkilidir. Zaman 
zaman ortaya çıkan yolsuzluk iddialarının üzerine kararlı bir şekilde gidilmelidir. Millî Savunma 
Bakanlığı, ancak bu şekilde, kendisini, bu tür iddia ve söylentilerin dışında tutabilir. Son günlerde 
basma yansıyan ve köşe yazarı Sayın Emin Çölaşan' in yazılarına da konu olan, Savunma Sanayii 
Müsteşarlığıyla ilgili yolsuzluk iddiaları üzerinde önemle durulmalıdır. 

Çoğunluğu asker olmayan bu müsteşarlık mensuplarının bazılarının ve yine siyasî akrabalık
ları ve güçleri olanların, birlikte, Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygınlığının arkasına sığınarak, göz
lerden uzak, suiistimal yapmalarına kesinlikle izin verilmemelidir. 

Öte yandan, NATO, önemini gün geçtikçe kaybediyor, içi boşaltılıyor. Bunun yerine, Batı Av
rupa Birliği silahlı güç oluşturuyor. Ülkemiz, BAB'ın içinde değil; dolayısıyla, Türkiye'ye yapıla
cak bir silahlı saldırıda, BAB'ın silahlı kuvvetlerinin, ülkemize ne derecede yardımcı olacağı da çok 
şüphelidir. Türkiye, bu durumda, kendine, yeni savunma politikaları geliştirmek zorundadır. 

Yunanistan ile aramızdaki sorunlar, yukarıda değindiğim nedenlerden ve Yunanistan'ın dış ve 
iç politikaları gereği, gelecekte artarak devam edecektir. Bu nedenle, Ege konusunda, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bütçeye dayanan büyük projeleri, gecikmeksizin desteklenmelidir. 

Görüldüğü gibi, bugün, ülkemiz, Kurtuluş Savaşından bu yana en kritik günlerini yaşamakta
dır. Peki, Hükümet ve yetkilileri ne yapıyor; dört ayda bir Dışişleri Bakanı değiştirerek olayları ta
kip etmeye çalışıyor. Kendi bakanı, bizi dışarıda güç durumda bırakacak şekilde, devletin, köyleri 
yaktığı, terör yaptığı iddiasında bulunuyor. 

İç politikaya malzeme yaparak, askerlik sürelerini, 1991 yılı seçim sonrası kısaltıp, yanlışlık 
anlaşılınca, terhisler geciktiriliyor ve şimdi tekrar askerlik süresi uzatıldı. Oysa, bu kürsüden, eği
tim ve teknoloji ile takviye edilmeden, askerlik süresinin kısaltılmasının sakıncalarını defalarca ve 
ısrarla izah ettim. Askerlik süresinin kısaltılmasına karşı çıkarak, sivilken av tüfeğinden başka si
lah görmemiş 20 yaşındaki genci, üç aylık yetersiz bir eğitimle, dağlık, sarp arazide, hem de gece
leyin teröristlerin karşısına çıkarmanın mahzurlarını anlattım. Aksine, askerlik süresi aynı kalmak 
şartıyla, eğitim süresinin artırılmasını önerdim; hatta -Fransa, İtalya gibi ülkelerde- İtalyan jandar
masının, yani karabina'nın, en az sekiz ay eğitim yaptıktan sonra askerlerini göreve gönderdiğini 
örnek gösterdim. Kendisini savunamayanın, ülkesini savunamayacağını belirtmiştim. Şimdi, tekrar 

- 4 2 5 -



T.B.M.M. B : 5 9 21 .12 .1994 0 : 1 
eski uygulamaya döndünüz. Peki, üç yıldır bu yanlışlığı izah etmeme rağmen, bunda niye geç kal
dınız? Bu yanlışlığa niye devam ettiniz? Şimdi, bunun hesabını kim verecek? 

İLHAN KAYA (İzmir)-Şartlar... Şartlar... 

HASAN BASRÎ ELER (Devamla)- Sayın milletvekilleri, savunma ve dış politika hedefleri, 
günlük olaylarla belirlenemez, devamlı değiştirilemez, kişilere endekslenemez. Bağımsız ve strate
jik kuruluşlar oluşturulmalı, yıllarca üst düzeyde hizmet etmiş, tecrübesinin zirvesine ulaşmış, 
emekli ordu ve dışişleri mensuplarından da sürekli faydalanılmalıdır. Ancak, Silahlı Kuvvetleri
mizde, erinden generaline kadar herkes, ülke bütünlüğü ve ulus birliği için canlarını esirgemeden 
bu uğurda feda ederken, en yüksek rütbe ve makamlardan emekli olmuş sayın komutanların, şim
di, bu nazik durumda, rütbe ve makam için, birbirlerini suçlar derecesinde, kamu oyunda tartışma 
yapmalarını doğru bulmuyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Öyle bir şey yok. 

HASAN BASRÎ ELER (Devamla)- Bu talihsiz açıklamalar, halk tarafından da üzüntüyle kar
şılanmıştır. Bu durumun, eksi 20 derecedeki soğukta, güç şartlarda kutsal görevini yapan Mehmet
çikleri ve küçük rütbedeki subay ve astsubayı demoralize edeceğinden endişe ederim. Haksızlığa 
uğramış veya terfi yansında geç kalmış olanlar, benzer açıklamaları aynı şekilde yaparlarsa, o za
man, ordunun disiplini Ve birliği bozulur. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeden sonra, hudutlarımızdan, teröristelerin, ülkemi
ze sızmalarına mâni olabilmek, huduüanmızı daha iyi savunmak için, Suriye, Irak, İran sınırımı
zın, tamamen Kara Kuvvetlerince korunması gerektiği inancındayım. Halihazırda, bu görevi kısıt
lı sayıdaki personelle yapan jandarma ise, tamamen iç güvenlikte kullanılmalıdır. Öte yandan, Yu
nanistan ve Bulgaristan'la olan sınırlarımızda güvenlik ve gizlilik sebebiyle alınan tedbirler, hudut
larımızın savunmalarını zayıflatmayacak şekilde yeniden ele alınmalıdır. Meriç Nehri boyunca, bi
rinci ve ikinci yasak bölge anlayış ve uygulamaları, tarım, hayvancılık ve balıkçılık, hatta, turizmin 
gelişmesini önleyecek yeni yasaklamalardan ziyade, kolaylaştıracak düzenlemeler artık yapılmalı
dır. 

Bugün, teknolojik gelişmeler, uzaydan, bir aracın dahi tespitine olanak verirken, kartpostalda 
resmi bulunan, tarihî değeri olan Meriç Nehri üzerindeki bir köprünün fotoğrafının çekilmesini, 
hatta, Enez İlçesine tarihî değerleri ziyaret etmek için gelen turistlerin bu ilçelere girmelerini ya
saklamanın mantıklı bir izahı yoktur. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Edirne'ye selam gönderdin yani... 

HASAN BASRİ ELER (Devamla)- Sayın Milletvekilleri, şimdi, size, bu gizli ve yasakçı gü
venlik anlayışımıza tamamen ters, ülkemiz savunmasım zaafa uğratacak, geçmişteki gaflet, dalalet, 
hatta hıyanet derecesindeki önemli bir uygulamayı, altını çizerek açıklamak istiyorum: (CHP sıra
larından alkışlar) 

1963 yılında, Edirne Lisesinden mezun olduktan sonra, Edirne İpsala İlçesi Devlet Su İşleri 
114 üncü Bölge Şube Müdürlüğünde işçi olarak işe başladım. Bu şubenin başmühendisi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunu, Yunan asıllı Türk Vatandaşı Yorgi Miloğlu idi. 
1960 yılından 1970'e kadar görev yapan bu kişi, sürekli aleyhimize çalışarak, Meriç Nehri yata
ğında bilinçli olarak toprak kaybına sebep olmuş, Meriç deltasında, Yunanistan lehine uygula
malarla, yılanbalıkçılığının Yunanlıların eline geçmesine neden olmuş ve nehir deltasında yaptı
ğı kasıtlı düzenlemelerle, tuzlu suyun 40 kilometre geri tepmesine olanak vererek, tarıma büyük 
zarar vermiştir. 
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Bununla da yetinmeyip, ayrılırken, devletin gizli paftalarını, haritalarını, ozalitlerini, kopyala

rım da beraberinde alıp Yunanistan'a götürdüğü iddiası vardır. Şu anda, bu şahıs, Yunanistan'da en 
yüksek derecede, Meriç'ten sorumlu bir kişidir. 

Değerli arkadaşlarım bu çok önemlidir. Şimdi, soruyorum: Edirne'den Enez'e kadar, stratejik 
durumumuzu ve savunmamızı etkileyecek, bu bölgenin haritasını dahi yapabilecek, köy yollarına, 
patikalarına varıncaya kadar bilgi sahibi olan bu şahsı, atayan ve ona bu yetkileri veren kimdir? 
Şimdi, hangi birinci ve ikinci askerî yasak bölgeden söz edebiliriz; gizlilik ve güvenliğimizden ge
riye ne kalmıştır? 

Bugün, kalkıp, tarımı, hayvancılığı, balıkçılığı ve turizmi engelleyecek yapay uygulamalara 
başvuruyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Eler, son yarım dakikanız kaldı efendim; toparlar mısınız lütfen. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)-Teşekkür ederim. 

Saroz Körfezinde yapılan tatbikatlarda zarar gören çiftçimizin zararı NATO tarafından kar-
şılanmaktaysa da, geç ödenmektedir, Yüzde 60 gübresiz ekim yapan çiftçimizin, bu şekilde, zara
rı hemen karşılanmalıdır. 

OYAK'la ilgili kanunî mevzuat düzenlenmeli ve isteyenlere hisse senedi verilebilmelidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Sayın Eler, buyurun. 
HASAN BASRİ ELER (Devamla)- Gençlerimiz, askere gidince sigortalanmalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri, ne yeniçeri ocağıdır ne de Nizamıcedit ordusu

dur ne de Asakir-i Mansure-i Muhammediyyedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, laik Türkiye Cumhuri
yetinin, laik ordusudun Bunu söylemek zorunda kaldım. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (CHP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Şimdi, Sayın Bakandan soru sormak üzere talepte bulunan arkadaşlarımın isimlerini okutuyo

rum: 
Coşkun Gökalp, Mehmet Sevigen, Algan Hacaloğlu, Yücel Seçkiner, Hasan Akyol, Salih Ka-

pusuz, Bahaddin Elçi, İbrahim Halil Çelik, Şaban Bayrak, Nazmi Çiloğlu, Feyzi İnceöz, Mustafa 
Doğan, Kemalcttin Göktaş, Ali Dinçer, İlhan Kaya, Fuat Çay, İbrahim Özdiş, Abdullah Gül, Rauf 
Ertekin, Refik Arslan, Şerif Bedirhanoğlu, Vehbi Dinçerler, Faik Altun, Hüsamettin Korkutata, 
Muharrem Şemsek, Mehmet Kerimoğlu, Gaffar Yakın, Saffet Topaktaş, Osman Develioğlu ve Re
cep Kırış. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, bizim de müracaatımız vardı; önce gön
derdik efendim... 

BAŞKAN- Yazılı mı gönderdiniz efendim, kiminle gönderdiniz? 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Yazılı gönderdik... İlk başta gönderenlerden birisiyiz. 
BAŞKAN- Sayın Hatinoğlu, bu listeyi, bir hata varsa, düzeltelim diye okutuyoruz; yazdık 

efendim. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, 32 sayın üye soru sorma talebinde bulunmuştur. Biliyorsu

nuz, Yüce Kurulun aldığı karar gereği, sorular ve cevaplarının toplam süre yekûnu 30 dakikadır. 
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Başkanlık olarak, arkadaşlarımızın geçmişteki uygulamasını da dikkate alarak, mümkün mertebe, 
her gruptan arkadaşlanma soru sorma imkânı vermeye çalışacağım; ama, takdir buyurursunuz, bu 
32 arkadaşımızın 32'sinin de sorusunu ve cevabını almak, süre itibariyle mümkün gözükmüyor. Be
ni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan/birer dakikayla kısıtlayın... 
ENGlN GÜNER (istanbul)- Yarım dakika olsun Sayjn Başkan... 
BAŞKAN- Efendim, bu defa da, her soru sahibiyle tartışma çıkacak; bir dakika oldu mu ol

madı mı, yarım dakika oldu mu olmadı mı diye. 
Aslında, ben şöyle düşünmüştüm: Elimde l'den 60'a kadar yazılı pullar var; burada da rakam-

lanmış sıralar var; torbaya 32 pul atacağım; daha sonra Divan Üyesi arkadaşımız birer tane çeke
cek ve biz karşısını işaret edip, somları böyle sorduracaktık. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Öyle olmaz, adaletsizlik olur. 

BAŞKAN- Sayın Şemsek, neden olmaz ; bu bir kuradır efendim; zatı âlinizin de ismi burada 
yazılı. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)-Adaletsizlik olur Sayın Başkan. 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta)- Soru sorma işini ihaleye mi çıkaralım?.. 

BAŞKAN- Adaleti nasıl sağlayacağız Sayın Şemsek? 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Meclisi böyle şeylere alıştırmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, o zaman soru soranları tespit işlemini kapattım; şimdi, soru

ları sorduracağım. 
Sayın Gökalp, 15-20 arkadaşıma soru sorma imkânı vermek istiyorum; bana yardımcı olursa

nız memnun olurum. 
Sayın Bakanım, acaba soruların her birini mi cevaplarsınız; yoksa toptan alır,takdir ederek, şi

fahî veya yazılı mı cevaplarsınız ? "• 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya)- Sayın Başkan, ilk 15 veya 20 

dakika arkadaşlarım sorsunlar, ondan sonra ben cevap vereyim. 
Eğer yetişmeyen sorular olursa, arkadaşlarım sorularını yazılı da verebilirler. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Bakan; ben mesajınızı aldım. 
SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin)- Cevaplar yazılı da olabilir Sayın Bakan. 
BAŞKAN- Sayın Gökalp, şimdi süreyi başlatıyorum; buyurun, çok kısa olarak sorunuzu so

run efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, Hakkâri İli Çukurca İlçesi Üzümlü ve Pirinçe-

ken karakolları bölgesinden sınırlarımıza sızmalar olmaktadır. Bu sızmaların önlenmesinde, gece 
karanlığında siitre gerisini gösteren termal kameraların önemi var mıdır? 

Sınır birliklerimizin elinde bu termal kameralardan kaç tane vardır; eğer yoksa, almayı düşü
nüyor musunuz? 

Eğer, bu kameraları almıyorsanız, termal kameraya verilmeyen bu para, Türk askerinin kanın
dan, canından üstün ve değerli midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Gökalp. 
Sayın Seçkiner, buyurun efendim. 
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Saym Seçkiner, çok kısa lütfen... 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımdan, aşağıdaki 
soruların cevaplandırılmasını arz ediyorum : 

Sayın Başbakan tarafından, terhis süresi uzatılan askerlerimize kredi verileceği ve işe alına
cakları beyan edilmişti. Bugüne kadar kaç gencimize kredi verildi, kaç gencimiz işe alındı? 

Silahlı Kuvvetler personelinin maaş durumu, bugün için, hiç de iç açıcı değildir. Somali'ye as
kerî birlik gönderiyoruz, başındaki komutan (binbaşı) 14 milyon lira maaş almaktadır. Bugün, al
bayın eline 20 milyon lira; bir generalin eline 23 milyon lira; eğer, lojman parası da çekilirse, 19 
milyon lira; yeni mezun bir astsubayın eline 7 milyon lira maaş geçmektedir. Maaşların düzeltil
mesini düşünüyor musunuz? 

Bosna'ya gönderilen askerlerimize, 3 aydır maaşları ödenmediği doğru mudur? 
Basında çıkan, 54 adet F-4 uçağının modernizasyonuyla ilgili haberde, bu modernizasyonu ya

pacak birçok firma 500 milyon dolar teklif vermesine rağmen, Sayın Başbakanın verdiği bir söz 
üzerine, bu iş,600 milyon dolara israil'e verilecek midir? 

Son sorum : 1111 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde, "Erbaş ve erler için muvazzaflık hizmet 
süresi, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ile, Jandarma Genel Komutanlığında 18 aydır" denmektedir. 
"Bu sürenin, önce 15 aya, bilahara 12 aya indirilmesine, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı dikkate alına
rak, Bakanlar Kurulunca karar verilir" denmesine rağmen, bırakın 18 ayı, kanun da çiğnenerek, as
kerlerimiz 19 ay askerlik yapmaktadırlar. Bir düzeni olan Silahlı Kuvvetlerimizin, düzeni bozul
muştur. Bu askerlerimiz milli piyango gibi, çıkacak mı, uzayacak mı, uzamayacak mı diye, tered
düt içindedirler. Onun için, askerlik uzayacak mı, uzamıyacak mı? Bunun bildirilmesini arz ediyo
rum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN- Efendim, millî piyangonun millî savunmayla irtibatını, başındaki "millî" kelimesi 

dolayısıyla mı kurmaya çalıştınız? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Evet, maalesef, "millî" kelimesi dolayısıyla öyle oldu. 
BAŞKAN- Peki, teşekkür ediyorum Saym Seçkiner. 
Sayın Kapusüz, soruyu kısa ve net sormanızı rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, aşağıdaki sualleri sormak istiyorum. 
1. Bugünkü dünya güvenlik ortamı göz önündedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının 

yüzde 92'sinin dış ülkelerden temin edildiği doğru mudur, diğer ülkelerle mukayese edildiğinde du
rumumuz nedir, kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için, yeni hedef, plan ve programımız var 
mıdır? 

2. Bosna'da canını, ırzım ve malını korumak için çırpınan Müslüman Bosnalı kardeşlerimize 
ulaşabilecek yardımları engellemek için Birleşmiş Milletlerin uygulamış olduğu ambargoya, bir 
Türk gemisinin, Fransız, İngiliz ve diğer Batılı ülkelerin gemileriyle birlikte katıldığı, milletimiz 
tarafından takip edilmekte ve üzüntüyle karşılanmaktadır. Müslümanlara yapılacak yardımları en
gelleme durumunda olan savaş gemimizi geri çekmeyi düşünüyor muyuz? 

Arz eder, teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Değerli milletvekilleri, her gruba, mümkün mertebe, sayıları, talepleri ve halen Genel Kurul

daki sayılarını da dikkate alarak, soru sorma imkânı veriyorum. 
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Buyurun Sayın Çiloğlu. 

Sorularınız lütfen kısa olsun efendim. 
NAZMİ ÇİLOGLU (Bolu)- Sayın Başkanım, Sayın Bakan tarafından cevaplanmasını istedi

ğim sorularım şunlardır: 
1. Askerlik süresiyle ilgili kesin karar alınmış mıdır, kamuoyuna ne zaman açıklanacaktır? 
2. Savunma sanayii konusunda, bugüne kadar gelinen nokta nedir? 
3. Bir yıl öncesine nazaran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizde terör konusunda alınan 

mesafe nedir? 
4. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, ülkenin bölünmez bütünlüğü konusunda, cansiperane sa

vaşan gençlerimizin, yani er ve erbaşlarımızın, terhislerinden sonra öncelikle işe alınacakları söy
lenmişti; bir kısmının da alındığını biliyoruz. İşe alınamayanlar kime ve nereye müracaat edecek
ler? 

5. Son günlerde, basında,, "dinci subaylar ordudan tasfiye ediliyor" şeklinde haberler var. Yüz
de 99'u Müslüman olan ülkemizde, yanlış anlaşılmaması bakımından, bu nazik konuyu, Sayın Ba
kanımın açıklamalarını bekliyoruz. 

, Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Çiloğlu. 
Sayın Osman Develioğlu; buyurun efendim. 
Sayın Develioğlu, rica ediyorum, çok kısa lütfen... 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorula

rımı arz ediyorum. 
1. Kayseri-Niğde yolu üzerindeki TAKSAN Fabrikamız, dünyada ender bulunan fabrikalardan 

biridir. Üret emri verilip, finans kaynağı temin edildiği takdirde, mermi kapsülünden tank paletine 
kadar üretim yapabilecek, Japon teknolojisi seviyesinde teknolojiyi haiz bir fabrikadır. Sayın Ba
kanlığımız, ilgili bakanlıkla da temas kurmak suretiyle, millî savunmamızın ihtiyaçlarını değerlen
dirmek gayesiyle, TAKSAN'ın imkânlarından istifade etmeyi düşünüyorlar mı? 

2. Sivil personel ile askerî personel arasındaki maaş ve ücret dengesizlikleri hepimizin malu
mudur. 1995 yılı içersinde bu dengesizliğin düzeltilmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ediyorum; arz ediyorum. . 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Develioğlu. • 
Sayın Dinçerler, mazeretinize binaen; buyurun efendim. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum; çok kısa bir so

rum var. 
Hükümetimizin, Bosna-Hersek'te cereyan eden olayları bir iç savaş olarak görmediğini biliyo

rum ve katılıyorum. Bu durumda, hükümran olan ve Birleşmiş Milletler üyesi olan bir ülkenin or
tadan kaldırılması hareketleriyle karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler Tüzüğüne göre, askerî alan
da daha fazla yapabileceğimiz neler vardır; Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. * " 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Dinçerler. 
Sayın Bahaddin Elçi, buyurun efendim. 
BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakana aşağıdaki soruları

mı yöneltiyorum: 

- 4 3 0 -



T.B.M.M. B : 5 9 21 .12 .1994 0 : 1 
1. Yunanistan'ın "Megalo Idea", Ermenistan'ın "Büyük Ermenistan", İsrail'in "Siyonizm" (Bü

yük İsrail) idealleriyle; hatta, "ikinci Sevr" planı ve tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğumuz görü
şüne katılıyor musunuz? Bu tehlikelere karşı tedbirleriniz var mıdır? 

2. NATO'nun yeni amacı nedir? 

3.- İkinci bir Yalta Antlaşmasının varlığına inanıyor musunuz? 

4. Çekiç Güç'Un varlığı ordumuzu rencide etmiyor mu? 

5. Tunceli köylerinin yakılmasıyla ilgili olarak, Sayın Başbakanın beyanları çerçevesinde ola
ya karıştığı söylenen helikopterin, Çekiç Güç'c ait olmadığına dair bir bilgi var mıdır? 

6. Eşref Paşa olayında, Çekiç Güç'Un parmağı var mıdır? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Elçi, 

Sayın Sevigen, buyurun efendim. 
Sayın Sevigen, çok kısa lütfen. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan iki sorum var. 

1. Geçen yıl, doğu ve güneydoğuda görev yapan askerlerimiz, terhis olduktan sonra, evlerine 
dönerken, bana göre, o bölgede görev yapan komutanların ihmalleri yüzünden, yolda pusuya dü
şürülüp öldürülmüşlerdir; 33 tane erimiz... Bu erlerimizle ve bu erlerimizin evlerine gelmesiyle 
hangi komutan, hangi birlik görevliydi ve bu komutanlar hakkında ne gibi işlem yapıldı? 

İkinci sorum: Biliyorsunuz Bosna'da büyük bir katliam oluyor; suçu, NATO Birleşmiş Millet
lere, Birleşmiş Milletler de NATO'ya atıyor. Biz, Millî Savunma Bakanlığı olarak, NATO'ya ne gi
bi yaptırımda bulunuyoruz? 

Üçüncü sorum: Biliyorsunuz, bir savaş halinde, düşmanların ilkönce bombalayacağı, tahrip 
edeceği yerler tersanelerdir. 5 Nisan kararlarından sonra, tersanelerimiz ya satılıyor ya da kapatılı
yor. Bu konuda, Millî Savunma Bakanlığımızın, tersanelerin kapatılmaması için bir yaptırımı var 
mı? 

Çok teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Kerimoğlu, buyurun... İktidarın Hükümetten sorusu... 

Sayın Kerimoğlu, lütfen kısa... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan, şu so

rularımın cevaplandırılmasını istiyorum: 
1. 1994 yılı içerisinde, istihdam fazlası veya verimsizlik gerekçesiyle kaç kişinin hizmet akdi 

feshedilmiştir? Bu işçilerin içinde sakat kadrosunda olan kaç tane işçi vardı? Daha ne kadar işçi çı
karılması düşünülüyor? İşten çıkarılmalarının gerekçesi, genelgenizde belirttiğiniz gibi, istihdam 
fazlalığı mıdır? İşten atmalar haksızsa, bu işçilerin haksızlığa uğrayanlarını geri alacak mısınız? 

. 2. 2 bini aşkın işçi, istihdam fazlası gerekçesiyle zorunlu emekliliğe sevk edilirken; belli kişi
lere yakın olduğu bilinen bir eski sendikacı için özel genelge yayımlanmış ve bunun işten çıkarıl
ması ya da emekli edilmesi durdurulmuş mudur? Durdurulmuşsa, 2 bin işçinin de emeklilik işlem
lerinin durdurulması için bir genelge çıkaracak mısınız? 

3. Maliye Bakanlığından, 1994 ve 1995 yılı içerisinde, işçi veya memur alımı talebiniz oldu 
mu, olacak mı? Şayet olmuşsa, bu, "işten çıkarma" dan amaçladığınız nedir? 
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4. Demokratik çağdaş toplumların gereği olan sivil kişilerin adlî yargıda, asker kişilerin de as

kerî mahkemelerde yargılanmaları için herhangi bir hukuksal düzenleme yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kcrimoğlu. 
Sayın Hacaloğlu; buyurun efendim. 
M.RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkan, "...Oğlu, oğlu" diye gidiyor... 
BAŞKAN - Ne yapayım ki efendim, ben de Hatiboğlu'yum; ne yapayım, nasıl karşı çıka

yım?.. 
Sayın Hacaloğlu; buyurun. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, kanayan Türkiye'de, iç barışın ulusal bü
tünlük içinde sağlanması, Ülkenin en öncelikli sorunu. Bu bağlamda büyük görev üstlenen askerî 
güçlerimizin, Türkiye ekonomisinin içinde olduğu konumu dikkate alarak, etkinliğini yitirmeden, 
harcamalarını daha verimli bir noktaya çekebilme potansiyeli var mıdır? 

İkinci sualim : Planlamanın başlangıcından beri, askerî altyapı, inşa ve konut yatırımları Dev
let Planlama Teşkilatının denetimi dışındadır. Ekonominin bu kritik aşamasında, bu yatırımların, 
Devlet Planlama Teşkilatının denetimine girmesinde yarar görmekte midir Sayın Bakanım? Bun
ları sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hacaloğlu. 

Sayın Çelik; buyurun efendim. 
Sayın Çelik, sorularınız, lütfen, net ve kısa... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma aşağı

daki sorularımı tevcih ediyorum : 
1. Sayın Bakanım, son günlerde, basında, Silahlı Kuvvetlerimiz mensubu bazı subay ve ast

subayların, disiplin gerekçesiyle orduyla ile ilişkilerinin kesildiği haberi yer almaktadır. Böyle bir 
durum vaki midir? Vaki ise, 1990-1994 yılları arasında Kara, Hava, Deniz ve Jandarma'dan ilişiği 
kesilen kaç subay ve astsubay vardır; ayrılma gerekçeleri nelerdir? 

2. İç Hizmet Kanununun 18 inci maddesinde, "erat" kavramının erbaş ve erleri ifade ettiği hük
mü yer almakla beraber, Askerî Yargıtay İçtihatı Birleştirme Kurulunca, astsubaylara verilen ceza
lar, subaylarınki gibi değil, erler gibi ifa edilmektedir; bu da, büyük farklılıklara neden olmaktadır. 
Bu yasada değişiklik yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Askerî Şûranın, 17 Aralık 1993'te aldığı, sağlık ve bando astsubay hazırlama okulları hariç, 
diğer astsubay hazırlama okullarının kaldırılması ve astsubay meslek hazırlama okullarının açılma
sı, duyumlarımız arasındadır. Astsubay hazırlama okulları muhafaza edilip, ayrıca astsubay meslek 
yüksekokullarının açılmasını düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Çelik. 
Sayın Kırış; buyurun efendim. 
Sayın Kırış, lütfen, sorunuz çok kısa olsun; zamanımız çok daraldı efendim. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma şu soruyu 

yöneltmek istiyorum. Gerçi, bir iki soru daha vardı; ama, arkadaşlardan, daha önce soranlar oldu. 
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Sikorsky helikopterlerinin Türkiye'de imali konusu ne oldu? O konuda bir açıklama lütfeder

lerse, memnun oluruz. 
İkincisi, Kırşehir'deki, uçak lastiklerini de yapabilecek Petlas, özelleştirilecek işletmelerden 

birisidir. Bu, ordumuzun gelecekteki ihtiyaçları bakımından faydalı mıdır? Bu görüşe katılıyorlar 
mı? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Kırış. 
Sayın İlhan Kaya, buyurun. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Yine, Divan Üyesine torpil geçtiniz... 
BAŞKAN-Evet, Divan Üyesidir. 
Sayın Kaya, lütfen, sorunuz kisa olsun; Divanın sıkıntılarım biliyorsunuz. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı sormak 

istiyorum: 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde tıp doktoru olarak görev yapan subayların, yaptıkları ihtisas süre

lerini, mecburî hizmete dahil etme konusunda çalışmalarınız var mıdır? 
Çatışmalarda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının yakınlarına bazı yardımlar ya

pılmaktadır; ancak, vatanı ve milleti için vefat eden şehitlerimizin çocuklarını, gazi olanların ya
kınlarını, kamu sektöründe istihdam etme konusunda, öncelik tanınması yönünde bir çalışmanız 
var mıdır? • ' . ' , ' 

Bugüne kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerinden kaç subay ve astsubay görevinden alınmıştır? Gö
revden alınma sebepleri nelerdir? Görevden alınan varsa, mahkûmiyet cezası alan var mıdır? Bazı 
beyanlarda "şeriatçı subaylar" denilip, disiplinsiz oldukları söylenen kişilerin görevden alınma ve
ya haklarında soruşturma açılma sebepleri, namaz kılmak, oruç tutmak mıdır? 

Sayın Bakanımın da konuşmasında ifade ettiği gibi, şu anda askerlik yapan kardeşlerimizin 
terhis meselesi vardır. Askerlerimiz çetele tutmaktadırlar. Günübirlik alınan kararlarla, değişen ka
rarlarla askerlerimizin morali bozulmaktadır. Sayın Bakanımdan bu konuda kesin bir cevap istiyo
rum; askerlik süresi ne olacak? Eğer askerlik süresi 18 ay olacaksa, halen silah altında bulunan as
kerlerimiz bu konuda hangi yönde faydalanacaktır? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Ben de teşekkür ediyorum. 

Sayın Şaban Bayrak, buyurun efendim. 
Sayın Bayrak, net ve kısa lütfen. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri)- Sayın Başkan, çok net ve kısa olarak sorularımı soruyorum: 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü harp silah ve mühimmatının yanında, 

gerekli olan araç ve gereç ihtiyaçlarının yüzde kaçını millî kaynaklarımızdan karşılamaktayız, yüz
de kaçını NATO ve Amerika'dan temin etmekteyiz ve yüzde kaçım dolar ödeyerek dışarıdan al
maktayız? 

2. Millî harp sanayiinin ülkemizde gelişmesi için, bütçeden, araştırma ve geliştirmeye ne ka
dar para ayrılmıştır? 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Çok teşekkür ediyorum. 
Sayın Çay, buyurun efendim. 
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FUAT ÇAY (Hatay)- Sayın Başkan, Türkiye, coğrafik ve jeopolitik konumu gereği, farklı çı

kar ve beklenti peşinde olan farklı Batı ülkelerinin sürekli ilgi alanında olmuş ve var olmaya da de
vam edecektir. Bu ülkeler, kendi politikalarını ve beklentilerini, ülkemize dayatmak ve kabule zor
lamak için, sık sık teknoloji ve sanayi ambargosu silahını kullanmaktan, bunu sürdüreceğini ve hat
ta giderek daha ileri boyutlara taşıyabileceğini belirtmekten kaçınmamaktadırlar. Bu nedenle, özel
likle ulusal savunma sanayii bağlamında ve somut olarak, helikopter, eğitim uçağı, zırhlı personel 
taşıyıcısı ve benzeri araç gereç konusunda alternatif yaratılması düşünülüyor mu? Düşünülüyorsa, 
satın alma yoluyla mı, ortak üretim bağlamında mı? Türkiye'nin yakın komşuları içinde, bu alter
natif arayışlarına çok sağlıklı yanıt verebilecek üst düzeyde teknolojik seviyeye sahip ülkelerin, bu 
teknolojik düzeyleri derinlemesine araştırılmış mıdır? Araştınlmışsa, bu tür ülkelerle, satın alma 
konusunda ve hatta, daha ileri boyutlarda, Türkiye'nin ulusal savunma sanayiini güçlendirme kap
samında, işbirliği yapmayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN-Sayın Çay, lütfen. 
FUAT ÇAY (Hatay)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 
Günümüzde, hayat pahalılığı ve enflasyonun hızlı tırmanışı karşısında, diğer kamu personelin

de olduğu gibi, askerî personelin maaşlarının da yetersiz kaldığı bir gerçektir. Askerî personelin 
maaşlarının artırılması düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Yakın, lütfen, sorularınız çok kısa ve net olsun; çünkü, soru sorma işlemini tamamlaya

cağım. 
Buyurun. 
GAFFAR YAKIN (Afyon)- Sayın Başkan, güneydoğuda, terörle mücadele sırasında şehit dü

şen askerlerimizin anne ve babalarının isteklerini Sayın Bakanıma iletmek isityorum. 

Anne ve babalar, devlette, işçi alınırken, şehit kardeşlerine öncelik verilmesini arzu etmekte
dirler. Bakanlık böyle bir uygulamayı başlatacak mıdır? y 

Güney Kıbrıs, Yunanistan ile savunma işbirliği anlaşması imzalamıştır. Türkiye, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Arnavutluk ile askerî savunma işbirliği anlaşması imzalama
yı düşünmekte midir? 

Amerikan ordusundaki Müslüman askerler için, din görevlisi olarak, orduya imam alınmıştır. 
Acaba, Türk Ordusunda, böyle bir din görevlisi almak, görevlendirmek düşünülmekte midir? 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın İnceöz, buyurun; çok kısa ve net lütfen. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Maşallah Sayın Başkan!.. 
AHMET FEYZÎ İNCEÖZ (Tokat)- Sayın Başkan, hemen suallerime geçiyorum: 
1. NATO, Birleşmiş Milletler ve AGÎK gibi, güya, insan hak ve hürriyetlerini koruyacak olan 

bu gibi teşekküllerin maskeleri, en son Bosna vahşetinde ortaya çıkmışken, bugün Çeçenistan'da 
güncelleşmişken, bu gibi teşekküllere en son, en fazla destek olan Türkiye'nin yeni politikaları 
içinde, NATO başta olmak üzere, güvenlik durumumuzu yeniden bir değerlendirme içine almayı 
düşünüyor musunuz? 

2. Sırplara göstermelik ambargo komedisi yıllarca aşikâr bir durumda iken, Bosna için ambar
gonun kalkmasında ABD bile, yine göstermelik bir tavır içine girmişken, geçen sene, Müslüman 
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Bosna Hersck'e yardım götüren silah yüklü bir gemiyi, Turgut Reis'in kemiklerini sızlatan isme sa
hip olan gemimizin, engellemesi yanlışlığını daha ne kadar devam ettireceksiniz? 

3. Askerî doktorlar başta olmak üzere, askerî sağlık personelinin askerlik hizmetlerine ilave
ten yürütmüş oldukları hekimlikle ve sağlıkla ilgili ek hizmetlerine karşılık, bunlara, ilaveten mad
dî katkılarda bulunmayı, iyileştirme yapmayı düşünüyor musunuz? . . 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın İnceöz. 

Sayın Şcmsek, buyurun efendim. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Şemsek tepki gösterdi diye ona sual sorma hak
kı veriyorsunuz... O, her zaman soru soruyor. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sormak is
tediğim sorular şunlardır: 

1. Bilindiği gibi, Türkiye'deki terör ve bölücülük faaliyetlerini yürütenler, sınırlarımızdan gir
mek suretiyle bu faaliyetlerini yürütmektedirler. Sınır güvenliğinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 
uhdesine verilmesiyle ilgili bir düşünceniz var mıdır? 

2. "Çekiç Güç" diye bilinen uluslararası gücün komutanlığının, önümüzdeki dönem sonrası iti
bariyle, Türk Genelkurmayından bir generale verilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Ertekin; buyurun, sorunuzu çok kısa sorun; çünkü, soru sorma işlemini bitireceğim. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Sayın Başkanım, Sayın'Bakanımın cevaplaması dileğiyle so
rumu yöneltiyorum. 

• Her yıl, 30 Ağustosta Dumlupııiar.ve Zafcrtepe-Çalköy'de kutlanan Zafer Bayramı, mevcut 
yönetmelik gereği, halen, Afyon Valiliği ve Afyon Garnizon Komutanlığı tarafından organize edi
lip, yönetilmektedir. Bu durum, Kütahya ve Afyon İlleri arasında gerginlik yaratmaktadır. Dumlu-
pınar İlçesi ve Zafertepe Kütahya sınırları içerisindedir. Genelkurmay Başkanlığımız, 1991'de, bu 
törenleri, Kütahya Valiliği ve Garnizon Komutanlığının düzenlemesi konusunda bir yönetmelik ha
zırlamış; fakat, bu yönetmelik, anlaşılamayan bir sebeple yayımlanmamıştır. Yayımı tarihinde yü
rürlüğe girecek yönetmelik, bu problemi çözmeye yetecektir. Bu törenler Kütahya sınırları içinde 
kutlandığına göre, acaba, 1995 yılında, Kütahya Valiliği ve Kütahya Garnizon Komutanlığınca yö
netilecek midir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Sayın Ertekin,teşekkür ediyorum. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, herhalde arkadaşımızın bu konuda bir 
yanlışı var; bu törenler, bir kanunla, Kütahya ve Afyon Valiliklerince müştereken düzenlenerek 
kutlanmaktadır. 

BAŞKAN-Sayın Özsoy, bir dakikanızı rica edeyim efendim... 

Sayın Göktaş; buyurun efendim; lütfen, kısa ve net olarak sorun. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını arz ediyorum. Zaten, soru soranlar arasında en sonda kaldığımız için, 
sorularımızın birçoğu da sorulmuş oldu. 
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1. Gazilerin maaşları, günün koşullarına göre çok düşüktür. Bakanlığımızın gazilerimizin ma

aşlarının artırılmasıyla ilgili bir çalışması var mıdır? 

2. Güneydoğuda şehit olan askerlerimizin yakınlarının öncelikli olarak işe alınmasıyla ilgili 
bir çalışmanız var mıdır? 

3. Bildiğiniz gibi, ülkemizde PETLAS Lastik Fabrikasında, uçak lastikleri de imal edilmekte
dir. Ordumuzun uçaklarında, PETLAS Lastik Fabrikasında üretilen uçak lastiği kullanılmakta mı
dır? 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Özdiş; sabık hizmetinize binaen, son soru sorma hakkını size veriyorum. 

Sayın Bakan, ihtiyaç hissederseniz, zatı âlinize süre vereceğim efendim. 

Buyurun Sayın Özdiş. 

ÎBRAHÎM ÖZDİŞ (Adana)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. Hemen sorularıma geçiyorum. 

Bilindiği gibi, okullarımızdaki eğitimci açığı nedeniyle, öğretmenlerimizin askerlik hizmeti sı
rasında, temel askerlik eğitimini gördükten sonra, askerliklerinin geri kalan süresini öğretmen ola
rak tamamlamaları olanaklı hale getirilmiştir. Öğretmenlerimiz, yıllarca, askerlik hizmetini bu şe
kilde yerine getirmiştir; ancak, Ağustos 1993 celbinde silah altma alınan öğretmenler, temel asker
lik eğitiminden sonra, güneydoğu olayları ve lise mezunlarının tümünün üniversiteye alınması gi
bi gerekçelerle, Genelkurmay Başkanlığı tarafından, okullara değil, 15 ay sürekli askerlik yapmak 
üzere kışlalara gönderilmiştir. 

Güneydoğuda, askerî harekât kadar önemli olan bir diğer konu da, kapalı okullar, yani, eğitil
meyen halktır. Eğitimin kalıcılığı, öğretmenleri kışlalara değil, okullarına göndermekle sağlamr. 
Bu anlamda, sormak istiyorum: 

1. Halen silah altında bulunan... 
BAŞKAN- Sayın Özdiş, soruya yeni mi geçtiniz efendim? 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)-Bitiriyorum efendim. 
...Öğretmenlerin geçmişte görev yaptığı kaç tane okul kapalıdır? 

2. Halen silah altında bulunup da, er öğretmenlik statüsünden yararlandırılmayan öğretmen 
sayısı ne kadardır; bunların, Türk Silâhlı Kuvvetlerine katkısı nedir? 

3. Halen silah altında olan ve silah altına alınacak öğretmenlerin maddî mağduriyetlerini ön
leyici ne gibi tedbirler düşünülmektedir. 

Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 

• Değerli milletvekilleri, şimdi, Sayın Bakan, takdir buyuracağı... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Sayın Başkan, ben de soru sormak istemiştim. 

BAŞKAN-Efendim, sıra gelmedi; ne yapalım... 

Buyurun Sayın Hatinoğlu. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bakın, 21 kişiye söz verdiniz; 6 kişi Refah Partisinden, 
5 CHP'den, 4 ANAP'tan, İ DYP'den, 2 MHPden... 

BAŞKAN-5 kişi ANAP'tan efendim. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hayır, ANAPtan, 4 kişiye verdiniz. 
SHP'denl kişiye, Birlik Partisinden 1, bağımsız 1 kişiye... 
Benim ilk sırada müracaatım olmasına rağmen müracaatımı önce hasıraltı ettiniz ve bu şekil

de bir uygulama yaptınız. 

BAŞKAN -Sayın Hatinoğlu, istirham ediyorum; bu ifadenizi lütfen düzeltin. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Hayır Sayın Başkan; ben ilk müracaat edenlerden biri
yim; bana sıra vermediniz; o zaman, yanlı tutumunuzdan dolayı sizi protesto ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Ben de teşekkür ediyorum; ama garazî tutumunuz var 
Sayın Başkan. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkan, müsaade etseniz de, buna bir kura sistemi ge-
tirsek... , ^ 

BAŞKAN- Efendim getirin; üç gün evvel sayın grup başkanvekillerinden rica ettik; getirin 
çözelim. Bendeniz bir yöntem getirdim. Arzu ediyorsanız eğer Genel Kurula uygun geliyorsa, ku
ra çekelim; tabiî efendim, bundan sonra onu uygularız. 

SÜLAYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Siz yetkilisiniz; uygulasaydınız ya... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkanım, sizin objektif davranacağınıza biz inanıyo-

ruz.Onun için, bundan sonra, lütfen, bunu uygulayalım 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Objektif davranmıyor, hissî davranıyor. 
BAŞKAN- Efendim, bundan sonra bunu uygulayalım. 
SÜLAYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bundan sonra sizin idarenizde görüşülecek bütçe yok ki. 
BAŞKAN- Var efendim, var; Sayın Hatinoğlu, iki bütçemiz daha var. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Siz taraflı hareket ettiniz; o nedenle, sizi protesto edi

yorum; 6'ya 4... Zabıtlara geçmiştir. 
BAŞKAN- Efendim, zabıtlara geçti. 
Değerli milletvekilleri, Sayın Erbaş'ın yazılı 3 sorusu var; müsamahasına ve keremine binaen 

-rıza gösterdi kendileri- okutup zaman harcamayacağım; ama, Sayın Bakana bu yazılı sorulan tev
di edeceğim. 

Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Onunla 7 oldu... 
BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun; takdir sizin; istediğinize sözlü, istediğinize yazılı cevap ve

rebilirsiniz... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya)- Hayhay Sayın Başkanım; 

mümkün olduğu kadar süratle bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. 
BAŞKAN- Kısa tutarsanız, tabiî, seviniriz ; çünkü, programımız epeyce yüklü. 
Buyurun. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya)- Biliyorum Sayın Başkan; 

ama, bir genel izahat vermem gerekiyor. 
Bir de, değerli arkadaşlarım eğer sorularını soramadılarsa, lütfen yazılı olarak bana iletilmek 

üzere, zatı âlinize bildirirlerse, bu kanalla, kendilerine yazılı olarak cevap vermeye çalışacağım. 
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Sayın Başkanım, genellikle, personel çıkarmaları konusunda duruldu; bunlar hakkında biraz 

izahat vereyim. 

Bizim Millî Savunma Bakanlığında 46 bin sivil personel çalışır ve bunların büyük bir kısmı, 
işçi olarak görev yapmaktadır. Gayet tabiî ki, her işyerinde olduğu gibi, Bakanlığımızda da, emek
liliği gelmiş olan işçilerin iş akitleri feshedilmektedir; çünkü, onlar çıkmadığı zaman, yerlerine ye
nilerini almak mümkün değil. Belirli bir yaş haddinden sonra, çalışanların enerjisi ve verimliliğin
de önemli düşüşler olmaktadır, azalma olmaktadır. O nedenle, biz, bir genelge yayımlayarak, 
emekliliğine hak kazanmış işçilerimizin, kendi istekleri üzerine, olmadığı takdirde, iş Kanununa 
göre, emekli edilmelerini istedik, doğrudur. Ancak, bu arada, ilgili sendika temsilcisi, Bakanlığı
mıza teşrif ederek, bu emekliliklerin 15 Ocakta yapılması halinde, emekli olacak işçilerimizin le
hine bir davramş olacağını belirttiği için, ikinci bir genelgeyle, bunu 15 Ocağa erteledik. Bizim bu 
46 bin personel arasında aşağı yukarı 1 600 civarında, emekliliğini hak etmiş arkadaşımız vardır. 

Buna ilaveten -her zaman yapıldığı gibi- gayet tabiî ki, disiplin çok önemli bizim askeriyede 
ve gerçekten, Türk Ordusunun disiplini, bugün, dünyada örnek gösterilen bir seviyededir ve bütün 
ülkeler bunu takdirle karşılamaktadır. Aynı disiplini işyerlerimizden de istiyoruz; aksi, takdirde, 

. oraya bir huzursuzluk ekme durumuyla karşı karşıya kalırız. O nedenle, disiplinsiz olan, ister işçi 
olsun ister subay olsun, resen emekli edilmektedir değerli milletvekilleri. 

Şimdi, bu emeklilikler hakkında şu veya bu kisve altına bürünerek, lütfen, yanlış yorum yap
masınlar. Türk Silahlı Kuvvetleri, en az bizler kadar demokrasiye âşık, Anayasanın 24 üncü mad
desine saygılıdır. Hiç kimse, çalışanlar dinî görevlerini yapıyor, onun için emekli ediliyor kaygısı
na kapılmasın. Kesinlikle böyle bir şey yoktur değerli milletvekilleri. Birtakım disiplin suçları ne
deniyle -bu Askerî Şûrada da yapıldı- 30 kişi, 40 kişi emekli edildi dendi; alakası yok; 7 subay ar
kadaşımız, maalesef, disiplinsizlikten, almış oldukları çeşitli cezalardan dolayı emekliye sevk edil
di. O itibarla, gerek işyerlerinde gerekse ordudaki arkadaşlarımızın şu veya bu nedenle ayrılması
nı, lütfen, hiç kimse, bir başka nedene bağlamasın. 

Değerli milletvekilleri, genellikle, askerlik süresi üzerinde duruldu. Doğrudur; askerlik süresi
ni, 1992 yılında, 18 aydan 15 aya indirmiştik ve o günün koşulları altında, o günün şartlan altında, 
gerçekten yerinde yapılmış bir hareketti; hatta "bunu 12 aya indireceğiz" dedik; ama, şartlar elver
medi, dünyadaki barış dönemi, arzu edilen şekilde gerçekleşemedi, arzu edilen şekilde uzun sür
medi; maalesef, şartlar değişti. Tabii ki, Türkiye'de de askerlik durumu, hem iç hem de dış tehdit
lere bakılarak kararlaştırılıyor; bugün düşünmekle yarın karar verilmiyor ve hep iyi niyetle, 3'er ay 
süreyle 15 aya indirdiğimiz askerlik süresini, gerçekten 19 aya çıkardık. Arkadaşlarımızın dedikle
ri doğrudur; ancak, bunları, bir zaruret olduğu için yaptık. Şimdi, değerli Mehmetçikler, hâlâ 19 ay 
askerlik yapıyor. O itibarla, bu, 3'er aylık, 4'er aylık süre uzatımları yerine, buna bir köklü çözüm 
bulacağımıza inanıyorum. Bu ay sonuna kadar bu işi kararlaştıracağız. 

Değerli milletvekilleri, bir arkadaşımız, askerlik süresiyle iligili, "kesin herhangi bir karar var 
mıdır" diye sordu; hayır, kesin bir karar yoktur. Takdir edeceğiniz gibi, bu konu Bakanlar Kurulu
nu ilgilendirir. Bakanlar Kuruluna, henüz, böyle bir konuyu intikal ettirmedik. Zaten izlemeler sön 
haddini aldı, değerlendirmeler tamamlandı. Herhalde, bu ay içerisinde bu konuda kesin bir karar 
vereceğiz. 

Değerli milletvekilleri, yine, arkadaşlarımızın üzerinde hassasiyetle durduğu ve benim de 
kendilerine teşekkürle ifade etmek istediğim, askerlerimizin ve subaylarımızın özlük hakları konu
su var. Maliye Bakanlığıyla ile iki aydan beri bu konu üzerinde çalışmaktayız. Biliyorsunuz, konu
ları bürokrasiden geçirmek kolay olmuyor; ama, konu Bakanlar Kurulu safhasına kadar getirilmiş
tir, dün Bakanlar Kuruluna açılmıştır. Umuyorum, tensiplerinizle, süratle, Plan ve Bütçe Komisyo-
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nundan da geçer; Meclisimizin de karanyla, hakikaten mağdur durumda olan subaylarımızın özlük 
haklan, yaşanılacak bir seviyeye çıkanlmış olur. 

Askerlik süresini uzattığımız er ve erbaşlara iş verilmesi konusunda, gerçekten, bir çalışma 
içerisine girdik ye gerek kamuda gerekse diğer müesseselerde işe alınacak elemanların müracaat-
lannı bilgisayara dökerek; bunlan, tahsil durumlarına, tecrübelerine ve meslek durumlarına göre 
bir ayırıma tabi tuttuk ve ilgili kurumların isteğine göre, hangi seviyede, hangi standart ve kalitede 
elemana ihtiyaç varsa, o standart ve kalitede olan elemanları o kurumlara intikal ettiriyoruz. Bina
enaleyh, bugüne kadar, TRT ve Vakıflar Bankasında bu uygulamaya girdik ve bundan sonra, ka
mu kurumlannda açılacak olan kadrolarda istihdam etmek için, yine bu gençlerimizi oralara inti
kal ettireceğiz. 

Şehit olan asker personelimizin yakınlanna da elimizden gelen gayreti ve imkânı gösteriyoruz. 
Yine, vaat ettiğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi, kendi işini kuracak olan, uzatılmış sürede askerliği
ni tamamlayan çocuklanmıza, erlerimize de, işyeri açma kredileri verilmektedir; Halk Bankası ve 
Vakıflar Bankası bununla görevlidir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) Ne kadar veriyorsunuz Sayın Bakan? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya) -Adetleri hakkında şu anda bir 
şey söylemem mümkün değil. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun) - Meblağ olarak ne veriyorsunuz? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI MEHMET GÖLHAN (Sakarya) - Meblağ olarak 200 milyon 
Türk Lirası veriliyordu; ama, miktarlar hakkında, yine, resmî olarak, arkadaşlanma bu cevabı tak
dim edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, gayet tabiî ki, bugün Türkiye'de, zırhlı araçlar imal edilmektedir ve ha
kikaten, ihtiyacımız olan zırhlı araçların büyük birkısmı yapılmaktadır. 

Ayrıca, personelimizin ihtiyacı olan, elimizdeki mevcut M-113 personel zırhlı taşıyıcılarını 
da, yine yerli imkânlarla modernize etme durumundayız; bunu da önümüzdeki günlerde ele alaca
ğız. 

Yine, memnuniyetle ifade edeyim ki, yeni bir zırhlı araç prototipi geliştirildi. Bunu, Türk fir
ması ile Romen firması beraber, yaptılar ve bu prototip, silahlı kuvvetlerimize verildi ve halen tec
rübe edilmektedir. Bu itibarla, bunun da yerli üretimi, yeni modifikasyona göre mümkün olacaktır. 
Gayet tabiî ki, bugüne kadar yurt dışından da zırhlı araç satın aldık, Rusya'dan da satın aldık; hat
ta, son aylarda Jandarma Genel Komutahlığımıza, 60 adet BTR verdik. Bunların yerli üretimleri
ne süratle devam edeceğiz. 

Astsubaylarımıza verilen ve gerçekten günümüzün koşullarına hiçbir şekilde uymayan cezaî 
müeyyidelerin günün şartlarına uydurulması bakımından, yeni bir kanun tasansı hazırlanmış ve 
Meclise sevk edilmiştir. Tensiplerinizle, yardımlarınızla bu kanun tasarısını çıkarırsak, hakikaten 
günün koşullanna uymayan bu cezaları ortadan kaldırmış oluruz. Mesela, bunların arasında, hâlâ, 
kuru ekmek cezası dahi mevcuttur. 

Değerli milletvekilleri, arkadaşlarımız sınır güvenliği konusu üzerinde durdular. Sınır güven
liği, bugün Kara Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından deruhte edilmektedir. Binaenaleyh, jandar
ma o bölgeden çekilmiş ve tamamen iç güvenlikle ilgilenmektedir. 

Yine, birkaç arkadaşımız Skorsky helikopterleri konusunu dile getirdi. Şu ana kadar ülkemize 
45 taric Skorsky helikopteri alınmış, buna ilaveten 20 tane Kuger Süper Puma helikopter ve 10 ta
ne de Cobra helikopter alınmıştır. Skorsky helikopterlerinin yerli üretimi konusu ele alınacaktır; 
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ama, dediğim gibi, şu anda birinci öncelikli mesele değildir. Umuyorum ki, önümüzdeki yıllarda 
bunun üretimi de sağlanacaktır. 

Sayın Başkanım, vaktinizi daha fazla almamak için, diğer sorulara yazılı olarak cevap vere
yim; çünkü, iki bütçe daha görüşüleceği hakkında arkadaşlarımızın uyarısı var. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

Değerli milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlan
mış, tevdi olunan suallerin bir kısmına şifahî cevap verilmiş, mütebakisi için de yazılı cevap veri
leceği hususu ifade edilmiştir. 

Şimdi, Millî Savunma Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

7. - Mîllî Savunma Bakanlığı 1995 MalîYılı Bütçesi. 
A-CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 25 244 031 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Millî Savunma Hizmetleri 127 603 169 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM '" . 152 847 200000000 
BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. - Millî Savunma Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN - Millî Savunma Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

• ' ' • • . • ' ' 

A-CETVELİ 
' 1050S.K.83. 

madde gereğignce 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

T O P L A M 50 853 002000 43 711215514 000 8 536789012 000 1512291908 000 117 289 974 000 7 891393 381000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Millî Savunma Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri ka

bul edilmiştir; hayırlı uğurlu hizmetlere vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, Bakanlığı 
kutluyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Grupların, Millî Savunma Bakanlığımıza yönelik müşterek bir temen

nisi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Millî Savunma Bakanlığı 1995 bütçesinin Yüce Meclisimizde görüşülmesi ve kabulü vesile
siyle, vatan ve milletimizin azimli bekçisi ve millî güvenliğimizin, ülkemizin bölünmezliği ve mil
lî bütünlüğümüzün teminatı güçlü, şanlı ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplanna, 
Türkiye Büyük Millet Millet Meclisinin sevgi, saygı ve güven duygularının iletilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

İhsan Saraçlar Nevzat Ercan 
Samsun Sakarya 

DYP Grubu Başkanvekili DYP Grubu Başkanvekili 

Turhan Tayan Hasan Korkmazcan 

Bursa Denizli 
DYP Grubu Başkanvekili • ANAP Grubu Başkanvekili 

M. Seyfi Oktay Oğuzhan Asiltürk 
Ankara Malatya 

SHP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili 
Mustafa Dağcı Hasan Basri Eler 

Kayseri Edirne 
MHP Temsilcisi ~ CHP Temsilcisi 

ALGAN HACALOGLU (İstanbul)- Sayın Başkan, CHP milletvekilleri olarak biz de katılıyo
ruz. 

BAŞKAN-Evet, CHP milletvekilleri katıldılar. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) - MHP olarak biz de katılıyoruz. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş )- BBP olarak biz de katılıyoruz. 
BAŞKAN-MHP ve BBP Partilerinin temsilcileri de katıldılar. 
Efendim, tüm Parlamento katılıyor, öyle anlıyorum. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NECMİ HOŞVER (Bolu)- Bütçe Komisyonu ola

rak da katılıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Bütçe Komisyonu da katılıyor. Efendim, katıldığınız anlaşıldı zaten oylamada. 

Değerli milletvekilleri, gelen tezkerenin gereği, Başkanlıkça yerine getirilecek ve Silahlı Kuv
vetlerimizin güzide mensuplarına, mesaj duyurulacaktır. 

Teşekkür ediyorum. 
B) KÜLTÜR BAKANLIĞI 
1. - Kültür Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programımız gereği, Kültür Bakanlığı 1995 yılı bütçesi ile 

1993 yılı kesinhesabının müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
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Şimdi, Kültür Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarakgrupları ve şahısları adına söz talep eden arka

daşlarımın isimlerini okutuyorum: 

Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 

Gruplar: Anavatan Partisi Grubu adına Ankara Milletvekili Nedim Budak, İstanbul Milletve
kili Ramazan Coşkun; Doğru Yol Partisi Grubu adına Bolu Milletvekili Necmi Hoşver, Sinop Mil
letvekili Sadık Keseroğlu; Refah Partisi Grubu adına Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Şanlıur
fa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletve
kili Ali İbrahim Tutu 

Şahıslar: Lehinde, Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim 
Tutu; aleyhinde, Ankara Milletvekili Nedim Budak; üzerinde, Rize Milletvekili Ahmet Kabil. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, şimdi Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Budak'a söz ve
receğim. 

Sayın Budak, süreyi, yalnız zatı âliniz mi kullanacaksınız; yoksa, müşterek mi kullanacaksı
nız? 

MEHMET BUDAK (Ankara)- Mümkün olursa, 5 dakikayı arkadaşıma bırakacağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN- Sürenin 5 dakikasını bırakacağınızdan Sayın Coşkun'un haberi var mı ? 

MEHMET BUDAK (Ankara)-Var efendim. 

BAŞKAN- Peki, buyurun efendim. . 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Aziz arkadaşlar * Kültür Bakanlığının bütçesi, bundan önce Plan ve Bütçe Komisyonunda mü
zakere edildi; orada görüşlerimi belirttim. Görüşlerimi belirtirken» sinema ve operayla ilgili kısım
da, değişik görüşler ortaya konuldu; sinema konusundaki fikirlerimden dolayı, kamuoyunda yeni 
yankılanmalar oldu; opera konusunda da, kamuoyu, şiddetli bir tepki gösterdi. 

Opera ve sinema konusundaki tepkiler, SHP kadrolarının iki teşkilatında, Bakanlıkla iç içe 
olan bir vakıf ile İstanbul'daki dernekten kaynaklandı. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Ne ilgisi var canım... İnsanlara, sanatçılara küfrediyorsunuz... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- İşte, cehaletinizi ortaya koyuyorsunuz! Dinle de, sonra cevap 
ver! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Araştırma görevi size düşer; araştırdın mı, ko
nuşmamın ne olduğunu gördün mü; Grup Başkanvekilisin, ne diyor, al da bir oku... 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)-Konuşmanızı aldım okudum. 
BAŞKAN- Efendim, izin verir misiniz... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Yurttaşlık bilgisi okuduysan, onu anlaman lazımdı! 
BAŞKAN-Sayın Budak, siz buyurunuz efendim; Konuşmanızı takdim ediniz. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Seni sinirlendirmek istiyorlar; sen rahat ol. 
H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)-Sayın Budak, duymayın... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, değerli arkadaşlar, operayla ilgili kısımdaki konu §u 
idi: Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler tamamlandı; Başkanlık Divanına iki önerge geldi; 
önergenin birisi, operadan kesilecek paranın, Halk Kültürleri Genel Müdürlüğüne aktarılması; bir 
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diğeri de, eski eserlere aktarılması, 14 milyar liralık... Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi ve takip 
eden bütün arkadaşlar burada. Önergede, Doğru Yol Partili 6 milletvekilinin, Refah Partili 2 mil
letvekilinin, MHP'li 1 milletvekilinin imzası var, o 44 milyar liralık kesinti yapılmasını teklif eden 
önergede bir de ANAP milletvekilinin imzası var; benim imzam yok, üstelik, katılmadığımı da be
lirtmiştim. Önerge oylandı; Doğru Yol Partisi Komisyonda 20 kişi, SHP 5 kişi -ki, SHP'den bir ar
kadaşımız vardı; o, aleyhte oy kullandı- ANAP milletvekilleri de oy kullanmadı. Öteki milletvekil
lerinin tamamının oyuyla, yani Koalisyonun büyük ortağı olan Doğru Yol Partisinin oyuyla, opera 
ve baleden kesilen o paralar, başka yerlere aktarıldı. DYP'nin bu hareketine, SHP hiç ses çıkarma
dı; bana yerinden laf atan Grup Başkanvekili de dahil, ses çıkarmadılar. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Yanlış söylüyorsun. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Evet, Ural Köklü orada aleyhte oy kullandı; ama, ben sonra

sı için söylüyorum. Yani, operayı boğan, gırtlağını sıkan, parasım alan, Doğru Yol Partisidir. Ko
alisyonun büyük ortağı olan Doğru Yol Partisi, küçük ortağının boğazını kesiyor; ama, hiçbir tep
ki yok! Niçin tepki yok?.. Hani sanata saygı? Niçin, SHP oturup, bir basın toplantısı yapıp bunu kı
namadı da, bu iş, hiç günahı olmayan Mehmet Budak'a kaldı?.. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sözcümüz konuşacak. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Hatalarını SHP ile mi gidermeye çalışıyorsun canım? Yaptı

ğın hatayı SHP ile külletme. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Hatanın kimde olduğunu söylüyorum. Zannediyorum kulak

larınız tıkalı. Ne zaman açacaksınız o kulaklarınızı? 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Seninkinden çok çok açık. 
BAŞKAN- Sayın Gürsoy, rica ediyorum... 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Hatalarını SHP ile gidermeye çalışıyor. 

BAŞKAN- Sayın Budak, süreniz harcanıyor. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ama, laf atıyorlar Sayın Başkanım, ne yapayım? 
BAŞKAN-Siz önünüze bakın efendim, yazılı bir konuşmanız var. Buyurun. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- SHP, operanın günahına ses çıkarmadı; ama, kontrolündeki 

düğmeye bastı; SHP'nin kontrolündeki bir dernek ve vakıf, orada burada yürümeye, kararı protes
to etmeye kalktı. 

Değerli arkadaşlar, ben bundan zevk duydum; sanki çiçekler açtı sokaklarda, caddelerde. Ni
ye?.. Opera ve bale, artık, salonların dışına çıktı;yani, halka yaklaşmaya başladı, halkın içine gir
meye başladı. Bizim yıllardan beri istediğimiz de buydu; 1983'ten bu yana bunun mücadelesini ya
pıyorduk. Halka rağmen hiçbir şey yapılamaz. Dayatma politikalar yürümez. 

Şimdi, artık, opera, bale halkla beraber olacak; ama, SHP'nin kontrolündeki o gruplar, bir da
yatma politikası güdüyorlar ve o dayatma politikasıyla bazı şeyleri yutturacaklarım zannediyorlar. 
"Sanatçıya saygısız" denildi; şimdi, benimle ilgili, sinema ile ilgili bir kısımda olay cereyan etti; 
orada diyorum ki, Türk sineması iyi yolda değildir, Türk sineması bir çıkmazın içindedir, Türk si
neması bu durumdan kurtulmak zorundadır. Bunun için ANAP şunları şunları yaptı diye söylüyo
rum. Şimdi, onları da söyleyeyim. 

Anavatan Partisi, Sinema Genel Müdürlüğünü kuran partidir. Sinemaya yardım, sinemacıya 
yardım amacıyla fon uygulamasını getiren partidir... 

' FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Kaç film çevirdiniz? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Filmi siz çeviriyorsunuz, biz çevirmiyoruz. 
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BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, rica ediyorum... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Başkan, benim adım Fahri Gündüz'dür, 
BAŞKAN-Affedersiniz efendim... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Sayın Başkan, taklitlerimden sakınınız. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Hep ondan müdahale gelirdi de, onun için... 

Şimdi, sinemada biz ne yaptık, onlar ne yaptı; ilk önce onu karşılaştıralım. 
Sinema Genel Müdürlüğünü, Telif Hakları Genel Müdürlüğünü biz kurmuşuz, sinemaya, si

nemacılara yardımı biz getirmişiz, Şile'de stüdyo ve plato tesisi için ihale açmıştık, bunlar gelir gel
mez, durdurlar; ama, o projeye bu sene yeniden başlanacağı bütçede yazılıdır ve para da ayrılmış
tır. Aradan iki, üç yıl geçti, şimdiye kadar belki o plato ye stüdyo bitecekti ve sinemacıların mas
rafları yarı yarıya inecekti, orası Türk Hollyvvood'u olacaktı; ama, bu sene projede var, üç sene ge
cikmeyle bu işe "evet" dediler. 

Sinema sanatçıları ve çalışanları için sinema iş yasası hazırlıyorduk. Türk sinemasının prob
lemlerini araştıracak, çözümlerini geliştirecek olan bir sinema araştırma kurumu kuruyorduk. Yine 
sinemacıların seçeceği; yapımcı, oyuncu, rejisör, yönetmen ve benzeri sanatçıları, Amerika'ya, 
Hollywood'a gönderecektik, 50 kişi, 100 kişi gönderecektik; gidecekleri de, kendileri seçecekler
di, biz seçmeyecektik. Gazetecilerde bunu yaptık ve bunun çok ciddî sonuçlarını aldık, sinemada 
da bunu yapacaktık;ama, orada kaldı. Sinema sanatçılarının sosyal güvenliğini sağlayacak borç
lanma kanununu tasarısını hazırlamıştık. Bu Hükümet getirmedi; Sayın Alparslan Türkeş ve Sayın 
Ali Dinçer Bey teklif olarak getirdiler ve birkaç gün evvel buradan geçti; SHP de seyretti, Kültür 
Bakanlığı da... Sinema sanatçılarının sosyal güvenliği kanununu seyrettiler. 

ZEKİ NAGİTARHAN (Kars)-ANAP'hlar ne yaptı?.. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Değerli arkadaşlar, biz, sinemaya böyle yardım yapmışız. Şu 

anda da Türk sineması yine yardıma muhtaçtır. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Yazılanları söyleme; kafandakileri söyle sen... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Kafamdakileri söylüyorum. 
• Sinema ciddî bir sanattır. İnsan zekâsını geliştiren, görgüsünü, bilgisini artıran bir sanattır. Bu 

sanattan Türk insanını mahrum etmek de hiç kimsenin haddi değildir. Sinema konusundaki olay 
şuydu -ki, kusur da aramıyorum, bakanlık, bu tespitleri sinema sanatçılarına bırakmış- devlet yar
dımı alarak çevrilen filmlerin, Türk halkının desteğine sahip veya onun rahatlıkla seyredeceği film
ler olmadığını belirttim. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Saat gibi günde iki kere doğruyu söylüyorsun!.. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Pomo ve erotizmin hâkim olduğunu, ticaret gayesiyle yapıl

mış bulunduğunu, ticaretin ön plana getirildiğini söyledim. Bunu söyledikten sonra da, Sayın Müj
de Ar Hanımefendiyle ilgili Ağustosun 24'ünde yayımlanan bir haberi aynen okudum. "Sayın Müj
de Ar Türk sinemasına hâkim olan zihniyet, şimdi, cinselliği ön plana çıkaran, kadını ön plana çı
karan, ters ilişkileri anlatan filmleri yapar hale geldi; Türkiye bundan vazgeçmek zorunda. Türk si
neması bundan vazgeçmek zorundadır diyor" dedim. Arkasından, birisi laf attı; "o çevirse..." "O 
çevirse iyi olurdu belki; ama, o kadın onu yapmıyor" dedim... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-O kadın kim?.. 

MEHMET BUDAK (Devamla)-Evet, soruyu sor "kadın kim..." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-O kadın kim?.. 
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MEHMET BUDAK (Devamla)- Evet "kadın kim..." Müjde Ar. O kadın onu yapmıyor;. Ne

yi yapmıyor; porno film yapmıyor, erotizm yapmıyor. Nitekim, bir hafta sonra, Hürriyet Gazete
sinde, Sayın Müjde Ar, benim o görüşlerimi doğrulayacak bilgiyi de verdi "Filmde, benim göğsüm
le koltukaltımı gösteren bir kare çekilmişti; ben, o filmi çevirmekten vazgeçtim" dedi. İşte, sanat
çı bu. Ben, bunun görüşlerine katıldım; onu da öyle söyledim; ama, delinin biri kuyuya bir taş at
tı, çıkarıncaya kadar, canını çıktı. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Benim, bu sinema münakaşasından, bir faydam oldu. Gerçekten, Müjde Ar gibi bir sanatçıyı 
keşfettim. Bir hafta sonra, Hürriyet Gazetesinde, görüşlerini anlattı; sinemanın kurtuluş sinyalleri
ni de verdi. Dolayısıyla, o gerçeği de böylece ortaya koymuş oldu. 

Değerli arkadaşlar, bir şey var orada; belirtmek zorundayım. SHP'nin kontrolündeki, Bakanın 
Danışmanının da başında bulunduğu o dernek, bir bildiri yayımladı. Gerek Bütçe Komisyonunda
ki opera ve baleyle ilgili konuşmalarımla gerekse şahsımla ilgili; yani, bu çarpıtılmış olayla ilgili 
bir bildiri yayımladı. Şimdi, bildiriyi okuyorum: 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Hangi dernek? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Bakanın Müşavirinin başında olduğu dernek. Hepiniz bili

yorsunuz onu. 
Bir basın toplantısı yaptılar; şimdi, o basın toplantısındaki bildiriyi okuyorum: 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Zamanı basın toplantısıyla geçirme. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- "Bir karanlık maceranın, yeniden yurdumuza dayatıldığına 

tanık oluyoruz. Bu gerici, çağdışı dayatmaların, sinemaya pervasızca saldırısı başlamıştır. Halk 
düşmanlarının son örneğini, Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Bütçe Komisyonunda görü
yoruz. Sadece, halkın temsilcileri olmak görevi olan bazı milletvekilleri -altını çiziyorum; halkın 
temsilcileri olmak görevi olan bazı milletvekilleri- Mustafa Kemal'in kurduğu ve cumhuriyet tari
hine eşit opera ve balenin ödeneğini, bu sanat dallarını gereksiz bularak kısıyor; sinema sanatına ve 
onun yaratıcılarına dil uzatıyor. Kim oluyor bu beyler; hangi cüret ve bilgiyle, hangi haklılıkla, ulu
sun evi olması gereken Parlamentoda, diline ya da aklına geldiği biçimde konuşuyor" 

Yine, bu derneğin yöneticileri, toplantı metninin dışında da diyorlar ki: "Terbiyesiz milletve
killeri, terbiyesiz Bütçe Komisyonu üyeleri, bizim sinemaya saldırdılar, operanın, balenin paraları
nı başka yere aktardılar." 

Değerli arkadaşlar, hepiniz... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- O bildiride mi yazıyor? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- İstediğin zaman alabilirsin, bir de size verebilirim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-İmza var mı? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- İmza da var, işte bak, orada. Kendisi gönderdi, o dediğimiz 

adam 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- O bildiride yazıyor mu? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Evet, bunlar yazıyor. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Bildiride yazıyor o dediğin? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- O dediğim de yazıyor, buyurun... Onu da tahkik ettim, sen de 

tahkik et. Bak, haber bu... Haberi yazan adamla konuştum onu da. 
Değerli arkadaşlar, şimdi siz, milletvekili olacaksınız, burada oturacaksınız; o derneğe sahip 

çıkacaksınız!.. Türk Parlamentosuna hakaret eden, milletvekillerini aşağılayan, küfreden onlara sa
hip çıkacaksınız!.. 
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Ben, şimdi, sizin huzurunuzda söylüyorum: Meclis Başkanı bu1 işe el koymalıdır. İşte bildiri 

burada; kendisine de takdim edeceğim. Milletvekili haysiyetini, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
haysiyetini bu derneğe karşı savunmak zorundadır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Korumalı, evet. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Korumalısınız tabiî. 
Milletvekili burada kim oluyormuş?! 

Demokrasinin beşiği parlamentodur; hiç kimsenin bu Parlamentonun üstünde gücü, kuvveti 
yoktur; sosyal statüsü ne olursa olsun, kim olursa olsun, bu Parlamentonun üstünde bir güç yoktur, 
kaynağı da burasıdır. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Ama, derneği söylemiyorsun ki, biz bilmiyoruz ki. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Nasıl bilmiyorsun?! İşte, sor Sayın Bakanına. Orada oturu
yor Sayın Fikri Sağlar; sor, Fikri Sağlar'ın o müşaviri kim?.. 

BAŞKAN- Sayın Budak... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)- Sen de benim mUşavirimdin. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Sağ olasın; benim zatı âlinizi tenkit ettiğim yer de var, bütün 

dünya görüşü farklılığımıza rağmen, hakkını teslim ettiğim tarafların da var; bunu inkâr edemem. 
Siz, Bakandınız; ama, eksiklikleriniz vardı. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-Senden çok değildi. 

BAŞKAN-Sayın Budak, zamanınızı maalesef hor kullanıyorsunuz. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ben kullanmıyorum. Ben, ne zaman kürsüye çıksam, benim, 

laf, söz atacak müdavim müşterilerim var burada; onlar, aynen, meşguliyete devam ediyorlar. 
BAŞKAN- Siz buyurun efendim. 
İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Çok seviyoruz Mehmet Beyi. 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Sen devam et; onları dinleme. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Değerli arkadaşlar, şimdi, hiç hak etmediğim halde, bu Ko
alisyonun solda sıfır ortağının... (SHP sıralarından "Aaa" sesleri, gürültüler; ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) ...kontrolündeki bu iki dernek -biliyorum, birisi bir fotokopi çekti; dola
yısıyla, o fotokopiyi dağıttılar- beni sanat düşmanı ilan ettiler... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Öylesin. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Şeytan taşlamaktan, hac görevimi yerine getiremeden gel

dim... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Kendini taşla. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, buradan söylüyorum: Sanata düşman olmak aptallık

tır. Sanatçıya saygı duymamak da aptallıktır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Tövbekar oldun mu?! 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ama, şimdi, ben, sanatçıyı sanatçı görmek isterim. Nasıl gör

mek isterim; şimdi, ben, sanattaki, sanatçıİardaki ve sanat kurumlarındaki yanlışlıkları belirtince, 
günah benim oluyor. Beni günahkâr görüyorlar. Hayır, ben, sanatçının, sanatçıyı, sanatı müdafaa 
etmesini istiyorum. Bir liberal politikacı olarak bunu söylüyorum. Biz, sanatçıları ve kurumlan 
yönlendirmeyiz; ANAP olarak, hiçbir zaman onları yönlendirmeyi de düşünmedik. Sanatçılar ken
di kararlarını kendileri verirler; ama, yanlışlık varsa, müessesesinde yanlışlık varsa; eğer, sanatçı 
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sanatçıyı koruyamıyorsa orada bir eksiklik vardır. Örneğini veriyorum: Şimdi, Devlet Tiyatroların
da ciddî bir komedi oyunu oynamyor. Hukuk devleti ayaklar altına alınıyor. İşte, iki bakan da bu
radadır. Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en önemli kuruluşlarından birisi Danıştaydın Da
nıştay, Türk Milleti adına karar veriyor; Ahmet, Mehmet adına karar vermiyor. Kararların hepsinin 
başında -6 defa da var- "Yüce Türk Milleti adına karar veriyorum. Karar Genel Müdür, görevine 
dönecektir" diyor. Genel Müdür gidiyor, yok; bir. Gidiyor Genel Müdür, geliyor; tekrar alıyor Ba
kan; iki. Gönderiliyor, üç; gönderiliyor, dört; gönderiliyor, beş; gönderiliyor, altı. Altı defa, Türki
ye Cumhuriyeti Devleti adına karar veren Danıştayın kararına bu Bakanlık ve bu iki Bakan uymu
yor. Altı defa, iki bakan da uymuyor... 

HALİT DUMANKAYA (istanbul)-Ne kadar saygısızlar! 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-ANAP döneminde olmadı mı? 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Doğru Yol Partisinin eski grup başkanvekillerinden Güneş 

Müftüoğlu "hukuk devleti Türkiye" diyor. Nerede hukuk devleti var... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Onu, SHP'ye kaydedelim! 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Kimin hukuk devleti? Genel Müdür altı defa görevden alın

mış; niye Meclis elkoymuyor? 

Şimdi, bugün, Genel Kurulda Kültür Bakanlığının bütçesi müzakere ediliyor, onun için göre
ve başlatılmıştır; gazete yazmış "Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü görevine iade edildi" diye; hayır, 
bugün son günüydü, tesadüftür... 

Şimdi, ben buradan Sayın Bakana soruyorum -eliyle de işaret edebilir- o genel müdürü otur
tacak mısınız orada; sürekli oturacak mı orada? Genel Müdürün göreve başlatılması sahtedir, hu
kuk devletine falan inandıkları yok; hukuku çiğniyorlar Türk Milleti adına. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Şimdi, Sayın eski Kültür Bakanı, Haymana Cezaevinde yatan iki mahkûmu ziyarete gitti... 
Ben, Sayın Bakanın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürüne dünyayı zindan ettiğini söylüyorum. Yet
medi, Kültür Müsteşar Yardımcısı vardı eskiden; üç defa da o gitti geldi; şimdi, dünyanın bilmem 
neresinde, Türkiye'ye gelmeyi bekliyor... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-Son derece memnun hayatından. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Bilemiyorum memnun mu, değil mi? 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)- Sen de teşekkür ettin... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Hayır, onun için teşekkür etmedim Sayın Bakan. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel)-Ettin, ettin... 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Etmedim. 
Başkası da var; İzmir'de, Devlet Opera ve Balesi Müdürü var; bir hanım, görevi vekâleten yü

rütüyor, asaleten atanma imkânı yok, atayamazlar; çünkü kanunen müsait değil. Kadıncağız orada 
âdeta oligarşik bir düzen kurdu. Türkiye'nin tek ciddî rejisörü saydığım -belki bir iki tane daha var
dır- operadaki oyunların hepsinde rol alan arkadaşımız Mehmet Ergüven'i Ankara'ya tayin ettiler. 
Niye?.. Burada rol vermediler biliyor musunuz; işsiz duruma getirmek için; rol vermediler teşvik 
ikramiyesini de alamadı. Yani, parayla terbiye ediyor, parayla... 

• Aynı şey Ankara'da da var; soyadı Tunbuz olan bir bayan genel müdür yardımcısı üç defa Yü
ce Türk Milleti adına Danıştaydan karar aldı. Şimdi boğuyorlar hanımefendiyi ki, emekli olsun di
ye; neredeyse başına bir taş düşürecekler. Yani başka türlü kurtuluş yollan yok. Ayrıca, Danıştaya 
gidip gelmeler de yine devam ediyor. 
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Mersin, Sayın Bakanın kendi bölgesidir; ama, Mersin'de de üç defa müdür değişti. 

Onu da bırakın, şimdi ben sinemacılara soruyorum; o sevgili sanatçılar, yollara dökülen sanat
çılar, hayalî hedefler çizerek giden sinema sanatçıları; Sinema Genel Müdürlüğünü biz kurduk ve 
biz, bir genel müdürle çalıştık... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Adamınızı getirmişsiniz. 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Biz, bir genel müdürle çalıştık.. 
İBRAHİM GÜRSOY (istanbul)-Hizmet yaptık, hizmet... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, ikinci cümleyi dinle. Siz, üç yılda sekizinci genel mü
dürü oturttunuz. Anladın mı? Sekizinci genel müdür... Bak, bu sekiz genel müdür ne oldu... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Bizde çok başarılılar var da onun için/Herkesin başarısından 
yararlanmak istiyoruz. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Ne kadar çok başarı sağladınız! Bir genel müdür kaç ay dur
du?.. O genel müdürler, sinema literatürünü öğrenmeden değişiyor; değişirken de. bakın nasıl de
ğişiyor: 

1. İlk tayin edilen genel müdür -bizim genel müdürümüzü aldılar- şube müdürlüğünden genel 
müdür vekilliğine geldi. Nasıl atladı; şube müdürlüğünden genel müdürlüğe vekâleten geldi. 

2. Sayın Bakan kendi danışmanını atadı oraya; danışmanı istifa edip gitti. 2 tanesini soruştur
mayla aldılar. Biz tayin etmedik beyler bunları; kendileri tayin ettiler. 

Siz, 8 tane genel müdürün değiştiği sinemadan hangi hizmeti beklersiniz? Ayağa kalkın sine
macılar, ayağa kalkın... Utanın!.. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; DYP sıralarından 
"Allah, Allah!" sesleri) Size böyle genel müdürler yaraşır, böyle iktidarlar yaraşır. , 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya)- Sanatçılara saygın vardı, ne öldü; "ayağa kalkın" diyorsun; 
ayıp değil mi! 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Evet, saygı duyuyorum; "sizi gasp ediyorlar, ayağa kalkın" 
diyorum. 

Değerli arkadaşlar, sinemada, verimlilik diye bir şey kalmadı; ama, bu yöneticiler elinde, ti
yatroda da, operada da kalmadı. Bir tek örneğini veriyorum. Bizim zamanımızda, İzmir Devlet 
Operasında yılda 8 tane oyun sergileniyordu. Şimdi, 5 tane oyun planlandı; bu 5 oyun 3'e indi. Her
kese ceza, herkese sürgün... Dolayısıyla, oyun oynayacak adam kalmadı. Şimdi, İzmir Operasında 
3 oyun oynanıyor. Birisi de My Fair Lady.Aytcn Gökçer Hanım, My Fair Lady'de nasıl yıldızlaş-
tıysa... O oyun şimdi İzmir'de oynanmaya çalışılıyor; ama, nerede... Sanatçılann perfonnansım 
destekleyince de biraz güç durumda kalıyoruz. Aslında, bunu, kendilerinin yapması lazım. Anka
ra'da, My Fair Lady, tiyatroda oynandı, İzmir'de operada oynanıyor. Niye oynanıyor? Şimdi, Ay-
ten hanım, o oyunla belli bir noktaya geldi ya... Orada, o, oyunu tek başına oynuyor; yedeği de yok. 
O da Ayten Hanımın katettiği mesafeyi katetmeye çalışıyor. O hanıma müfettişler ceza veriyor; Sa
yın Bakan ve Sayın Müsteşar, takdir yetkilerini kullanarak, o hanımı, aynı yerinde vekâleten tutu
yorlar. Bir sebebi olmalı... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Özelliği ne?.. 

BAŞKAN- Sayın Budak, 6 dakikanız kaldı; siz mi kullanacaksınız... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ben kullanacağım efendim. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN-Siz kullanacaksınız... 
Peki, buyurun efendim. 
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MEHMET BUDAK (Devamla)- Değerli arkadaşlar, Devlet Opera ve Balesinde her gün olay 

çıkabilir. Bakın, tiyatroyu söylemiyorum. Geçen yılki tenkitlerimizi, tiyatroya vekâleten bakan ar
kadaşımız dikkate aldı, işi rayına oturtmaya çalışıyor; sanatına da saygımız var, işine de; ama, ope
rada bir düzensizlik var. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sanatçılar seni affetmiyor Sayın Budak. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, Sayın Bakanın gayretiyle... İşte, kendisi burada. Sa

natçılara iki teşvik ikramiyesi getirdi; iyi de yaptı. Kanun elimde. Kanunun maddesi "ikramiye ve 
primler teknik kurulca dağıtılır" diyor. Sayın Bakanın ne kadar dahli var, bilmiyorum; ama, iki yıl
dır, istediklerine veriyorlar, istediklerine vermiyorlar. Birisine yevmiye kesme cezası verilirse, o 
kişi mahkemeye gidiyor ve mahkemede iptal ediliyor. Onun için o cezayı vermiyorlar. Ya ne yapı
yorlar?.. İhtar, bilmem nev ondan sonra istemediği adamların hiçbirine o ikramiye verilmiyor. Enf
lasyonun yüzde 140 olduğu bir dönemde, sanatçıları -işte oligarşik düzeni kurmak için- parayla ter
biye etmeye çalışıyorlar. 

Ey sanatçılar, kalkın ayağa!.. Niçin korumuyorsunuz hakkınızı! (SHP sıralarından gürültüler) 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sanatçılar ayağa kalkarsa mahvederler sizi... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Evet, sanatçıların ayağa kalkması lazım, size karşı kalkması 

lazım. (SHP sıralarından gürültüler) 

Sanatçıya ne kadar saygılı olduğunuzu söyleyeyim; Cumhurbaşkanı, makamında Leyla Gen-
cer'i kabul edip, devlet nişanı veriyor, sizin bakanınız nerede? 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Bakanımız orada oturuyor. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Kültür Bakanının işi ne? Sizin, Kültür Bakanınız, Trakya'da 

kültür hayvancılığıyla meşgul, mezbahayla meşgul! Hayırlı uğurlu olsun size bu bakanınız! 
(ANAP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)- Bakan mezbaha açıyor! 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)-Hayır, o başka gündü. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Efendim, şimdi, bir başka konuya geliyorum... 
İster başka gün olsun, ister başka şey; Kültür Bakanı, hayvancılık kongreleriyle meşgul olmaz; 

eğer, çok yüksek fikirleri varsa; onu, Kabinede, Tarım ve Köyişleri Bakanına aktarır. Ayrıca, Sa
yın Bakanımızla -size mübarek olsun- ben, üç sene beraber Plan ve Bütçe Komisyonunda çalıştım, 
kültürle ilgili fikirlerini kendine sakladı; ben, hiç istifade edemedim. 

Şimdi, inşallah konuyu götürürler televizyona; özellikle kendini büyük sayan, kendini çok pa
ralı, çok kültürlü sayan- başyazarlarla bir açıkoturum yaparlar, o Kültür Bakanının yüksek fikirle
rinden siz de istifade edersiniz, Meclis de istifade eder; şu sanatçılar da istifade eder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Bakan iyi de, bütçe kötü! 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-İnşallah ederler! 
MEHMET BUDAK (Devamla)- İnşallah, bekliyorum; bir yerde, yüksek fikirlerinden milleti 

istifade ettirsin. 
Değerli arkadaşlar, bir başka konuya geliyorum. Şu gördüğünüz eserler... (SHP sıralarından 

"O kitabın ismi ne" sesleri) 
Üstünde yazılı. Bu gördüğünüz eserler Osmanlı Kanunnamelerinin 1 inci ve 2 nci cildi; ama, 

tamamı 9 cilttir. Şimdi, Osmanlı Kanunnamelerinin 8'inci cildi çıktı, 9'uncusu da yolda. Bu 2 cilt 
de, Kanunî Sultan Süleyman'ın Kanunnameleri... 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Başkan bile seni pür dikkat dinliyor. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Efendim, lütfen şu konuşmamı bozma, şu Kanunîyle ilgili kı

sımdaki konuşmamı bozma ne olursun, Partini ilgilendirmiyor... 
Kanunî Sultan Süleyman'ın bu dönemi, bizim en büyük dönemimiz; biz Türklerin, biz Osman

lıların en büyük dönemidir. Yani, bizim, dünyanın birincisi olduğumuz dönemdir. O zaman Kanu
nî Sultan Süleyman, en büyük adamdı; Osmanlı en büyüktü. Halifeydi; bütün Müslümanların hali-
fesiydi. Bütün insanlığın önderiydi; gerçekten, insanlığın önderiydi. İnsan haklan falan, o zaman, 
Kanunî'nin döneminde vardı; şimdi değil. Herkes, bütün mağdurlar bize sığmıyordu. Her konuda 
biz birinciydik; ikinci olduğumuz hiçbir konu yoktu. İşte, o birinciliklerimiz, o büyüklüklerimiz şu 
iki ciltlik kanunnamelerle düzenlenmişti. Bu Kanunnameler, Amerika'da çoktan beri var. Amerika, 
çoktan, Kanunî'nin heykelini kendi senatosunda dikti. Bizim Meclisimizde o büst yok. 
, ZEKİ NACİTARHAN (Kars)-Sekiz yılda yapsaydınız... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Kanunî'yi, daha, Meclisin kenarında görmedik. İnşallah, Sa
yın Bakana nasip olur. 

Şimdi, bu Kanunnameler, dünyaya nizam veren Kanunnameler ve "evrensel kültür" dedikleri 
kültürün bir numaralı eseridir; iki değil. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan gelir gelmez, Kanunî Sultan Süleyman sergisini Amerika'ya 
götürdü; milleti orada -sayısını bilmiyorum; ama, 100'den aşağı değil- gezdirdi Kanunî için. Son
ra, Macaristîin'a götürdü; belki, başka yerlere de götürdü. İyi de yaptı götürmekle; ama, belki bir 
kişinin harcırahı, belki iki kişinin, belki beş kişinin harcırahı... Beş kişi daha az götürseydi, bu ki
taplar, bu eserler kütüphaneye girerdi. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kütüphanesinde bu kitaplar 
yok. Ben utanıyorum; ister utanırlar, ister utanmazlar; beni ilgilendirmiyor. Bu ayıp, onlara yeter. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Sekiz sene neredeydiniz? 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Biz, sekiz sene bunların altyapısıyla uğraştık. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sekiz sene bir altyapıyla mı uğraştınız?(!) 
BAŞKAN-Sayın Budak, süreniz bitti efendim. 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Peki, buyurun. 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Osmanlı arşivlerini, Türkiye'de, biz-Anavatan Partisi-açtık; 

Ahmet Akgündüz arkadaşımız da -Allah razı olsun- bir ömürle hazırlanmayacak bu kitabı üç sene
de meydana getirdi; milletimize mübarek olsun, Kültür Bakanlığımıza da Allah selamet versin. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Budak, teşekkür ediyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- O kitapları sen mi bastırdın Sayın Budak? 
MEHMET BUDAK (Ankara)^ Ben basmadım; istiyorsan gider alırsın, çarşıda satılıyor. Be

nim malla, mülkle hiç alakam yok. Hiç merak etmeyin; dünya nimetiyle ilgili değilim. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Karakaş. 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın konuşmacı, konuşmasında, iki kez, Grubun ismini ve

rerek, bize ait olmayan bazı suçlamalarda bulundu. Bunu açıklamak istiyorum izninizle. (ANAP sı
ralarından "Yok öyle bir şey" sesleri) 
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Efendim, sataşma var. Sayın konuşmacı, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşurken, SHP 

Grubunun yaptıklarını ya da yapamadıklarını, suçlayıcı bir biçimde anlattı. Bu sataşmadır. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Tutanakları getirtin Sayın Başkan. 

SÜLEYMAN HATİNOGLU (Artvin)- Sayın Başkan, biraz sonra arkadaşları Grupları adına 
konuşma yapacak, o zaman söyler. 

BAŞKAN- Sayın Karakaş, hangi kelimelerle, hangi cümlelerle Grubunuza sataşıldıysa, yazılı 
gönderin; zabıtları getirteyim. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Müsaade ederseniz, kısaca buradan arz edeyim. 

BAŞKAN- O zaman, oradan buyurun efendim. Lütfen... 
ERCAN KARAKAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, Sayın Hatibin bir ifadesi hiç yakışık almıyor, 

onu bırakıyorum. Yalnız "sanatçıların kurduğu bazı vakıf ve dernekler, SHP'nin düğmeye basma
sıyla harekete geçtiler" dedi. Grup adına şunu söylüyorum: Hiçbir sanatçı -hangi dalda olursa olsun-
düğmeye basarak harekete geçmez. Sanatçılar, özgürlüklerine, bağımsızlıklarına bağlı kişilerdir;. 
ama, kültür politikasında yanlış şey yapılırsa, tabiî ki sanatçılar tepki gösterir. Birincisi bu. 

İkincisi, "SHP, bale bütçesinden yapılan kesintiye hiçbir tepki göstermedi" dedi; bu yanlış; 
orada bulunan arkadaşımız karşı oyunu kullandı, kamuoyunda görüşlerimizi açıkladık ve şimdi de, 
Doğru Yol Partisi Grubuyla birlikte, bu kesintinin kaldırılması İçin bir önerge verdik, Başkanlığı
mıza sunduk. 

Bunları Grup adına açıklamak istiyorum. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Grup adına konuşma mt yapıyorsun?.. Olur mu öyle 

şey?.. 
BAŞKAN- Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hoşver; buyurun efendim. 

Sayın Hoşver, sûreyi yan yarıya mı kullanacaksınız efendim? 
NECMİ HOŞVER (Bolu)- Evet efendim, yan yarıya...Süreye dikkat edeceğim Sayın Başka

nım, süremin dolmasına 2-3 dakika kala hatırlatırsanız memnun olurum. 
BAŞKAN- Vakit yarı olunca ben sizi uyaracağım efendim, buyurun. 
DYP GRUBU ADINA NECMİ HOŞVER (Bolu)- Sayın Başkanım, değerli milletvekili arka-

daşlanm; Kültür Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu'adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına, hepinizi sevgi ve saygıyla, selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çok sevdiğim, otuz senedir beraber olduğum arkadaşım -
gerçi, çok hırpalanma psikolojisi içerisinde- burada, biraz sinirli bir konuşma yaptı. Ben, o konu
lara değinmek istemiyorum. Ben, daha yumuşak bir konuşma yaparak, tansiyonu düşürmek istiyo
rum. 

Yalnız, bu arada, bir şeyi söylemek istiyorum. Plan ve Bütçe Komisyonumuzda bir karar alın
mış; 58 milyar liralık bir ödenek, Opera ve Bale Genel Müdürlüğünden alınıp, Bakanlığın başka bir 
birimine aktarılmıştır. Grup başkanvekillcrimiz ve Doğru Yol Grubu, bunun düzeltilmesi için bir 
önerge verdi. Eğer, oylarınızla bizleri desteklerseniz, bir aktarmayla bunu düzeltiriz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; bütün hükümetlerin programlarında da belirtildiği gibi, 
Türkiycmizi, yeni bir yüzyıla, bütün fizikî, ilmî, fikrî ve sanatsal kaynaklarıyla beraberce ulaştır
mak idealimizde, katetmemiz gereken zahmetli yolun, birbirini seven, birbirine inanan, samimi ve 
insanî muhabbetle dolu yolcuları olmayı, bizi, biz yapan ortak değerlerle gerçek kılabiliriz. 
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Batı istiyor, Doğu gözlüyor, Asya pusuda bekliyor diye değil, iliklerine kadar uygar, yürekle

rine kadar insancıl olan Yüce Türk Milleti layık olduğu için, demokrasiyi, insan haklarını, ekono
mik ve kültürel kalkınmayı gerçekleştirmek zorundayız. 

Üzerinde yaşadığımız topraklar, tarihin her döneminin en kesif, en mükemmel, en iftihara şa
yan, kültürel, sosyal, askerî ve devlet yönetme sanatı açısından en ihtişamlı medeniyetlerin -yaban
cı bir bilini adamının deyişine göre-özü olan bir coğrafyadır. 

Bizim bile,-daha bu engin medeniyetlerin derinliklerine inmeye kısıtlı ve aciz ömrümüz yet-
miyorken, bize, kimsenin, hak adına, adelet adına insanlık adına gösterecek hiçbir şeyi yoktur ve 
olamaz; ama, yüreğini insanlığa, insan sevgisine açabilen ırk.din, dil ayırımı gözetmemiş, ezmemiş 
ve ezilmemiş insanların ülkesinde bu topraklarda yaşayan, Selçukludan, Osmanlıdan Türkiye Cum
huriyetinden dilerse öğrenecek çok şeyleri vardır. 

Devlet yönetme sanatı şaheserleri, fütüvvetnameler, mühimme defterleri, berâtlar, el emeği 
göz nuru eserler; mimarinin erişilmez örneği köprüler; ellerin açılarak, dillerin kuruyarak Allah'a 
bitmez yakarışları; sessiz ama, şeref dolu bir görevmiş gibi simgeleyen camiler, ince, kalın gövde
li, kuğu gibi minareli saf ve soylu gösterişsiz; ama, görkemli nice eserler; komşusu siftah etmedi
ği için üzülen ve müşterisine, alacağını meslektaşından almasını öğütleyen bir lonca sistemi; tica
ri kaygılarla değil; meslek aşkıyla yanan ikinci bir aile ocağı sayılan Ahilik düzeni; savaşlann as
lanı, barışın kuzusu Türk askeri, fethederken, çağın koşullarında hakça davranarak ve geçtiği yer
lerin bir tek çöpüne dokunmayarak, kargaşayı düzene, yağmayı disipline, arsızlığı insan haysiyeti
ne çeviren ve uygarlığını savaş içinde bile koruyan Türk Ordusu; insanı severek, yaratılanı lıoşgö-
rerek, Yaradana ulaşmayı dileyen Yunus Emre; "gel ki yanma, gör ki gitme, bil ki sapıtma" diyen 
Mevlana; gezgincilerin piri Evliya Çelebi; astronomi tıp ve kimyanın ilk öncüleri, matematiği tıb
ba, müziği hekimliğe uygulayan medeniyet öncüleri; gökyüzüne kanatlanan Hczarfen Çelebi; ker
vansaraylar, medreseler, imarethaneler; elini açanı boş çevirmeyen, savaşırken bile kendi öz evlat
larını cepheye davul ve zurnayla gönderen bir soyluluk ve Kurtuluş Savaşı mücadelesiyle emper
yalizme vurulan tokat, her ulusun bağımsızlığına açılan yollar; çağdaşlaşan Türkiye'nin, bunca bi
rikimiyle geciktirilmiş saygın yerini, dilde, eğitimde, hukukta, sanayide, teknolojide, sanatta ve 
edebiyatta alması için yapılan büyük reformlar; saygıyla andığımız Mustafa Kemal Atatürk, Cum
huriyet döneminin eşsiz atılımları; çatısı altında bulunmaktan gurur duyduğumuz Türkiye Büyük 
Millet Meclisi; bizleri, geleceğe bir arada taşıyacak demokrasimiz... İşte, sayın milletvekilleri, biz, 
böyle bir birikimin alnı açık mirasçılarıyız ve Türkiye'nin, bu birikimiyle bir kültür devleti olarak 
tanımlanabilmesi için, var gücümüzle çalışmaktan, geçmişimize karşı sorumlu, gelecek kuşaklara 
karşı da borçluyuz. 

Nitekim, bunun bilincinde olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğim Kültür Bakanlığının, 
1993,1994 ve 1995 malî yılı bütçe payları, binde .5 seviyelerinde azalan bir trend göstermesine rağ
men, şevkle örülmüş bir samimiyetle hizmetlerini ve yatırımlarını azaltmadan tesis etmeye devam 
etmesi önemli bir husustur. Türkiyemiz, her türlü birikimiyle yeni bir yüzyıla hazırlanırken, kültü
rel hizmetlerin ye yatırımların, sayısal ve niteliksel açıdan artırılması, en önemli hazinemiz olarak 
gördüğümüz insan kaynağımızın da değerlendirilmesi açısından pek mühim bir yaklaşımdır. Bu 
amaçla, sadece sanatçıların yetiştirilmesi ve iyi imkânlarla mücehhez kılınması yetmez. Gerçi, bu
gün, Türkiye'deki sanatçılarımızın durumu pek iç açıcı değil. Bunun için, Sayın Kültür Bakanımız
la beraber bir çalışma yapıyoruz; özlük haklarını iyileştirici bu çalışmamız neticelendikten sonra, 
hepinizin desteklerini bekliyoruz. 

Bunun yanı sıra, mutlaka fizikî mekânların da geliştirilmesi elzemdir. Fizikî mekânların geliş
tirilmesi, tiyatro, sinema, sahne sanatları, konser salonları, kültür merkezleri gibi ünitelerle, anıtla-
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rın, kalıntıların, tarihî eserlerin de korunması ve müzeciliğin tekâmülüne dair çalışmaları gerekti
rir; ancak, fizikî gelişmeyi, kültürel ortamın altyapısını geliştirmek anlamında alırsak, bu tanımın 
içinde, mevcutları korumak, yenilerini yapmak kadar, elimizden kaçırılmış olanları da geri kazan
mak gerek. Nitekim, bu anlayış doğrultusunda, Kültür Bakanlığının, geçmişte yurt dışına türlü yol
larla kaçırılmış eserlerimizi geri kazanmak için sürdürdüğü girişimlerle, bazı hatırı sayılır neticeler 
alınmıştır. 

Tarihî eserlerin, ait olduğu topraklarda yaşayan milletin ortak malı olduğu gerçeği, bu eserle
rin, insanlık ailesi adına, o milletin yetkili makamlarınca, korunması ve kültürel hizmetlere sunul
ması gereğiyle uyum arz ettiğinden, geçmişte, topraklarından türlü yollarla kaçırılmış eserlerin asıl 
sahibi olan ülkeye iadesini öngören, çeşitli milletlerarası anlaşmalar imzalanmıştır. Uygulamada, 
daha iyi sonuç almak, ikili düzeyde devletlerarası ilişkilerden çok, mahallinde dava açmakla müm
kün olmaktadır. Paha biçilmeyen 363 parça eserin, 1993 yılında ülkemize iadesi, hem benzer içe
rikli davalar konusunda bir umut kaynağı olmuş hem de bizimle aynı konumda bulunan ülkelere, 
haklarını aramak konusunda bir örnek teşkil etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; memleketimizin kültür potansiyelinin açığa çıkarılarak, 
daha etkili ve doyurucu bir seviyede sanatsal ve kültürel faaliyetlerin yapılabilmesi için, yegâne 
mekânlar, kültür merkezleri ve salonlarıdır. Bu mekânların, sanatçı ve sanatseverler için en uygun 
bir donanımda tesisi ile cazibesi olan bir çevre düzenlemesi yoluyla, birer prestij eser haline dönüş
türülmesi gerekmektedir. Sanatçıya şevk, sanatsevere moral ve zevk verecek söz konusu düzenle
meler, bulunduğu şehre de estetik bir görünüm katacaktır. Bu amaçla, Kültür Bakanlığının elinde 
bulunan binaların iç donanımı, modernizasyonu ve çevre düzenlemelerin yapılarak, cazibesi de 
olan ve çok amaçlı kullanım imkânı sağlayan eserler haline getirilmesi yönünde bazı önemli pro
jeler başlattığını, memnuniyetle müşahede ettim. Bunlardan ikisi, Ankara Atatürk Kültür Merkezi 
alanı içerisinde yer alan, dördüncü ve birinci bölgedeki projelerdir. 

Başkent Ankara, ülkemizin, siyasal, bürokratik ve ulaştırma yolları üzerinde, önemli bir kül
tür birikiminin kesiştiği bir kentimizdir; ancak, İstanbul, -deyim yerindeyse- ticaretin, sanatın ve 
bunlara bağlı turizmin, başta gelen kentidir; adı konmamış bir kültür başkentimizdir. İstanbulumuz, 
doğal ve tarihî güzellikleriyle ihtişamlı bir birikime sahiptir; ancak, bu birikimine paralel, kültür 
ünitelerinin, özellikle, kültür merkezlerinin varlığı ne yazık ki, yeterli sayıda değildir. Bununla bir
likte, artık neredeyse, İstanbul İliyle bütünleşmiş bir yapı olan Atatürk Kültür Merkezinin, elden 
geldiğince, donanımı, onarımı ve modernizasyonu, hiç de yabana atılmaması gereken bir dizi ça
lışmayı gerektirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; günümüz dünyasında bir insanı insan yapan temel değer
lerin başında şüphesiz onun kimliği gelmektedir. Bu kimlik, ceplerde taşınan bir kimlik değildir. 
Kişinin yüreğinde ve bilincinde biçimlenen bir niteliktir. Örneğin; mensubu olduğumuz Türk Mil
letinin bir ferdi olmak şuuru bizi gururlandırır, tarihimizle iftihar ederiz, ülkemizdeki yetiştirdiği
miz değerlerle iftihar ederiz, ülkemizin sahip olduğu imkânlarla, kendi kimliğimiz arasında bir bağ 
kurarız, bir şehrin hemşerisi olmakla iftihar ederiz; ancak, en az bunun kadar bir de millî servetle
rimizle iftihar eder, onları milletimizin olduğu kadar, kendi malımız sayar ve o şuurla sahiplenir, 
koruruz. Bu öyle bir durumdur ki, yabancılarda bizi, zaman zaman bu değerlerle hatırlarlar. Örne
ğin; Türk deyince, Türkiye; Türkiye deyince de bir Boğaziçi Köprüsü, bir Nemrut Dağı, bir Kapa-
dokya, bir Süleymaniye Camiî akla geliverir. Demek ki, bu eserler, bizim kimliğimizin, biz farkın
da olsak da, olmasak da birer parçalandır. 

İşte, dünya miras hissesinde yer alan Pamukkale de, eşi bulunmaz doğal güzelliğiyle, bizim öz 
be öz evimizin, kimliğimizin, varlığımızın bir parçasıdır. Pamukkale, travertenleri, termal su kay-
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nakları, doğal güzellikleri ve Hierapolis antik şehriyle, eşine az rastlanır bir kültür ve doğa parça
sıdır. Bu özellikleriyle hem korunması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi gerekli bir alan ve hem de 
millî ve milletlerarası turizmin, artan ilgisine sahne olan bir yöremizdir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Türkiyemizi 2000'li yıllara, insanî, fiziki, teknolojik ve 
kültürel hazineleriyle, barış ve huzur içinde ulaştırmak için; her türlü koşulda, millî birlik ve bera
berliğimizi ayakta tutmaya mecburuz. Güç günlerde olsun, güzel günlerde olsun, geçmişten bir hoş 
sedayı yüreğimizde duymak, bugünümüzü kardeşçe, zorluklarıyla ve fırsatlarıyla paylaşmak, bir sı
cak gülümsemenin hazzını bulmak ve geleceğe, gelecek nesillere bırakacağımız, canımızdan aziz 
bildiğimiz büyük Türkiye için, bir ümit ışığı hayal etmek için, kültürel hizmetlere her şeyden çok 
ihtiyacımız olduğu kanısındayım. 

Bu çabanın içinde olduğunu memnuniyetle müşahede ettiğim Kültür Bakanlığı yetkililerine, 
Başarılar ve kolaylıklar diler, 1995 malî yılı bütçesinin Kültür Bakanlığına, devletimize, milletimi
ze, bilhassa sanat çevrelerine hayırlar getirmesi dileğiyle, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Hoşver. 
DYP Grubu adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Sayın Keseroğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA CAFER SADIK KESEROĞLU (Sinop)- Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Kültür Bakanlığımızın 1995 yılı bütçesi üzerinde konuşmak üzere, Doğru Yol Partisi di
ğer sözcüsü olarak huzurlarınızda bulunuyorum; Partim ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı
yorum. > 

Konuşmama başlamadan önce, Bakanlıkta emeği geçen bakan arkadaşlarıma ve mensuplarına 
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçe görüşmelerinde hemen hemen tüm celselerde, çok 
kaliteli ve doyurucu konuşmalar beklerken, ne yazık ki, konuyla ilgisi olmayan, sadece ve sadece 
salt politik mesajlar veren, ağır eleştiriler içeren, ama çare üretmeyen, yol göstermeyen, görüş be
lirtmeyen ifadeler kullanılmıştır. Aslında burası hür ve her şeyi konuşmaya açık bir kürsüdür; fa
kat bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi ve yol gösterici politikayı konuşursak, daha yararlı olacağı hususu
nu da ifade etmek istiyorum. . 

Değerli arkadaşlar, her insan doğduğu andan itibaren, kendisini, bir sosyal çevrenin, kendisi
nin dışında gelişmiş değerlerin meydana getirdiği, ferdî ve sosyal eğilim ve davranışlar ortamı için
de bulur. Bu eğilim ve davranışlarımızı gelenek, görenek, eğitim, hukuk, dil, din, edebiyat, güzel 
sanatlar ve benzerleri olarak basite irca edebiliriz. Genel anlamda kültürün, yüzlerce tarifi yapıla
bilir ve hepsinin de doğruluk payı vardır. Zaten kültürü, belli tarif ve kalıplar içine sığdırmak da 
maddeten mümkün değildir. 

Kültürün maddî öğeleri, toplumun her hangi bir gelişme aşamasındaki teknolojik ilerlemesini, 
üretim ve uygulama alanlarındaki becerilerini, insanların maddî ürünler meydana|getirmedeki de
neyimlerini yansıtır. 

Manevî kültür öğeleri ise, maddî öğeler en azından bir ilerleme gerçekleştirdikten sonra, o 
öğelere uygun olarak ortaya çıkan ve onları pekiştiren, belirgin kılan, sürekli olmayı üstlenen de
ğerler, inançlar, davranışlar, davranış kuralları, gelenek ve göreneklerdir. Manevî kültür, toplum
daki insanların, bir yandan doğal ve toplumsal çevrelerine ilişkin bilgilerinin genişliğini yansıtır; 
bir yandan da toplumsal gelişmenin belli bir aşamasında, türlü toplumsal kümelerin, sınıfların bir
birleri karşısında yerlerini gösterir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kültür ve sanat sorunları güncelliğini korurken, kültür bi

rikimi, kültürün yönlendirilmesi, sansür, sanatta özgürlük, ulusal kültür politikası gibi kavramlar, 
giderek önem kazanmakta, sık sık tartışma konusu olmaktadır. 

Gerçek şudur ki, şimdiye dek, devlet bu konulara gereği gibi eğilmemiş, her hükümet ve her 
bakan döneminde, birtakım şahsî, indî ve siyasî mülahazalarla farklı bakışlar icra edilmiş, bir kül
tür politikası izlenmemiş, millî kültür ve toplumsal çalışmalar, bilimsel bir temele oturtulmamış; 
sanat ve kültür sorunları değişik yorumlara uğrayarak, bazen politik amaçlarla yönlendirilmiş ve
yahut da hiç önemsenmemiştir. 

Halbuki, beğensek de, beğenmesek de, 1982 Anayasamızın Başlangıç kısmındaki "her Türk 
vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince ya
rarlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve 
maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu" 63 üncü 
maddesindeki "Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu 
amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirler alır" ve yine, Anayasanın 64 üncü maddesindeki "Dev
let, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendiril
mesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır" hükümleri muvace
hesinde, kültürü ve sanatı yasal çerçeve içerisinde almış ve yasal düzenlemenin, bu hedef ve amaç
lar doğrultusunda yapılmasını öngürmüştür. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığımız, cumhuriyetten bu yana, zaman zaman, diğer ba
kanlık birimleriyle iç içe yaşamış ve bugün, artık, müstakil icracı bir bakanlık olarak rüştünü ispat 
etmiş durumdadır. 

Kültür Bakanlığı, Anayasa ve kuruluş yasasındaki amacı doğrultusunda, millî, manevî, tarihî 
ve kültürel değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, tanıtmak ve bu 
suretle, millî bütünlüğün de sağlanmasında yardımcı olmak, kültür konularıyla ilgili diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, işbirliğini sağlamak gibi çok önemli bir görevi üstlenmiş du
rumdadır. 

Türk ekonomisinde son yıllarda görülen gelişmeler, sağlıksız bir ekonomik yapı oluşmasına 
neden olmuştur. 1989 yılından itibaren, giderek büyüyen kamu açıklarıyla, bunun sonucunda artan 
iç borç faizleri, yüksek faiz, aşırı değerli kur politikaları ve bu nedenle, kısa vadeli dış borçlardaki 
artış, iç talepteki gelişme ve nihayet 1993 yılında, ekonominin dış dengelerindeki bozulmalar, Türk 
ekonomisinde önemli kararlar alınmasını gerektirmiştir. Çok cesur ve kararlı bir şekilde alınan ve 
uygulanan 5 Nisan 1994 kararlan ile, kamu kesimi açıklarının ve enflasyonun hızla aşağı çekilme
si Türk Lirasına istikrar kazandırılması... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Orada bir yanlışlık var; aşağı mı, yukarı mı?.. 
CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla)- Biraz sabırlı olun lütfen; aşağı çekilecektir... 
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sosyal dengeleri de gözeten sürdürülebilir bir temele otur

tulması amaçlanmıştır. Bu genel perspektifle baktığımızda, 1995 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi, bir 
önceki 1994 yılı bütçesine göre, yüzde 44,9 bir artışla 6 trilyon 641 milyar 100 milyon lira olarak 
teklif edilmiş ve Komisyondan da önemli bir değişiklik olmadan geçmiştir. 

Tabiîdir ki, bu bütçe ödeneği, genel bütçeden 1994 yılında yüzde 5,7 pay alırken, 1995 yılı için 
de binde 5 bin azalmayla karşımıza gelmiştir. Ancak,Tiirkiye'nin içinde bulunduğu bu darboğazda, 
yine de planlanan hedefe birkaç adım atılmış olunması mümkündür. Bu bütçenin 2 trilyon 725 mil
yarı personel ve diğer cari harcamalara, 1 trilyon 660 milyar 600 milyonu yatırımlara, 2 trilyon 255 
milyar 500 milyonu kamulaştırma ve transfer harcamalarına ayrılmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığımızın teşkilatı, kanun hükmündeki karar

nameyle, 10 ana hizmet birimleri, 3 adet yardımcı birimler, 3 adet bağlı ve ilgili kuruluşlardan olu
şan bünyesinde, şimdiye kadar bazı noksanlıklarıyla birlikte, olumlu çalışmalar ve projeler oluştur
muştur. Bu projelerin bir an önce yaşama geçirilmesi asıl dileğimizdir. 

Atatürk, tiyatroyu güzel sanatların bir birleşimi niteliği ile görmüş; mimarlık, resim, edebiyat 
ve müzik dallarının hepsini kapsadığını belirtmiştir. Kendisini ziyaret eden tiyatro sanatçıları için 
hislerini şöyle dile getirmiştir: 

"Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Cumhurbaşkanı olabi
lirsiniz; ama, sanatçı olamazsınız. Yaşamlarını sanata adayan bu çocukları sevelim" diyerek, sana
ta ve sanatçıya olan bakış açısını açık bir şekilde ifade etmiştir. 

Atatürk'ün bu hedefi doğrultusunda, sadece Bakanlığın değil, tüm vatandaşlarımızın olaya bu 
şekilde bakması, sanatı ve sanatçıyı, teşvik ve ödüllendirme faaliyeüerinin hızlandırılması dileği
mizdir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ona uygun olarak çıkarılan yö
netmelikte, bilahara 3368 sayılı Yasayla yapılan değişiklik çerçevesinde, kültür ve tabiat varlıkla
rının korunmasında SÎT alanlarının kentsel olmasından çıkarılarak, sokak korumasına; hatta, soka
ğın içinde, 3-4 eserle sınırlandırılması suretiyle, hem mülkiyet hakkının hem de konut ihtiyacının 
sınırlandırılması önlenmiş olacaktır. 

Mezkûr yasanın ve yönetmeliğin uygulanmasıyla, başlangıçta keyfî ve mülkiyet hakkının âde
ta gaspı şeklinde ailesinden irsen intikal eden bu taşınmazların tasarrufu, dar gelirli vatandaşları
mızın ağır mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Bu sebeple, Avrupa'da olduğu gibi, bir şehrin belir
li bir semtinde, sivil mimarî yapılardan sadece 3-4 adetinin hemen kamulaştırılıp gereken restoras
yonun yapılması suretiyle topluma kazandırılması, hakkaniyet kurallarına daha uygun düşecektir 
düşüncesinde olduğumuzu Sayın Bakanımıza huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

3257 Sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Yasasının, bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair yasa tasarısı, Adalet Komisyonundan geçerek, Millî Eğitim Komisyonuna gelmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Millî Eğitim Komisyonu gündeminde olan bu tasarıyla, fiilen uygulanmayan 
sansüre de bir hukukî vasıf verilmiş olacaktır. I 

Fikrî mülkiyet kavramı günümüzde çok önem kazanmıştır. Ülkemizde de, fikir ve sanat eser
lerine ilişkin bugünkü yasal düzenlemeler ve uygulamalar, değişen çağın ihtiyaçlarına cevap vere
mez durumdadır. 1951 yılında yürürlüğe giren, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun, ba
zı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komis
yonu gündemindedir. 3257 ve 5846 sayılı Kanunlarda yapılacak değişiklikle, ülkemizin, sanat ve 
kültür alanlarındaki ihtiyaçlarının karşılanması ve çağdaş ve uygar dünyayla çok yakın ilişkiler ku
rulmasında yararlı olacağı kanısındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bildiğim kadarıyla, Bakanlığımızın; Türkiye İpek Yolu 
Projesi vardır. Türkiye, Azerbaycan, Türkistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve 
Pekin'c kadar giden tarihî ipek Yolu üzerinde kültür ve turizm projesinin yaşama geçirilmesinin, 
fevkalade büyük bir hizmet olacağı kanaatindeyim; çünkü, böylece, ismi geçen bu Türk devletleri, 
yetmiş senedir her türlü baskıya rağmen, millî ve müşterek kültürlerini, bozmadan muhafaza etmiş
ler ve bu kültürlerini, bize, bir miras olarak takdim edeceklerdir. 

BAŞKAN- Sayın Keseroğlu, toparlar mısınız efendim. 

CAFER SADIK KESEROĞLU (Devamla)- Toparlıyorum Sayın Başkan.' 
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Sinop merkezde kamulaştırılan ve restorasyonu yapılmakta olan Aslantorun Konağı için, da

ha Önceki dönemlerde ayrılan ödeneğin artırılması ve gönderilmesi suretiyle uzun yıllar yapılama
yan bu restorasyon işlemini ikmal ederek bir an önce etnografya müzesi olarak kullanılması fayda
lı olacaktır. Keza, dört tarafı tarihî kalelerle çevrili olan Sinop'taki bu anıt kalelerin korunması için 
öngörülen ödeneğin artırılmasını da, Yüksek Genel Kurulun huzurunda, Sayın Kültür Bakanından 
talep etmekteyiz. 

Ben, sabrınızı fazla taşırmak istemiyorum. Bu düşüncelerle Kültür Bakanlığının 1995 yılı büt
çesinin, Kültür Bakanlığımıza, onun çalışanlarına ve vatanımıza milletimize hayırlı olması dileğiy
le Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Keseroğlu, teşekkür ediyorum. 

Sayın Ataoğlu, sürenin yarısını mı kullanacaksınız efendim? 
KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl)- Evet efendim. 
BAŞKAN-Ben, yarıya gelince size haber vereceğim. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kâzım Ataoğlu; buyurun. 

RP GRUBU ADINA KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisinin görüşlerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kültür Bakanlığı, hizmet bakanlıkları içinde ülkemizin 
geleceği bakımından en önemli bakanlıklardan biridir. Görevi ise millî, manevî, tarihî ve kültürel 
değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benim
setmek ve bu suretle millî birliğin bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmaktır. Bakanlığa verilen 
bu görev, milletimizin geleceği bakımından fevkalade güzel bir şekilde tespit edilmiştir. 

Kültür, elbette, milleti millet yapan ve hayatta kalmasını sağlayan maddî ve manevî değerler 
bütünüdür. 

Elbette, kültürün içinde, milletin düşüncesi ve davranışı, sanatı ve bilgisi, tarihi ve dili, inancı 
ve ahlakı, örf, âdet ve töresi vardır. 

Türk kültürü, millî, ilmî ve İslamîdir. Hal böyleyken, etnik köken, kökten dinci, mozaik mo
dası ne demektir?!. Milletimiz bu sözlerin altında neler yattığını çok iyi bilmektedir. Bunlar ideolo
jik laflardır. Millî birlik ve beraberliğimizle, düşünce ve ruh yapımızla, inanç ve imanımızla, sami
miyet ve basiretimizle, asırlık kimliğimizle bir ve beraberken, bu kelimelerin manasını anlamak 
mümkün değildir. Doğulusuyla, batılısıyla, Kürtüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Zazasıyla bu 
ülkenin tüm insanları, Sina'da, Yemen'de, Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, velhasıl, bütün Anadoluda 
omuz omuza savaşmadı mı; şehit vermeyen bir tek aile kaldı mı; Allah, vatan, bayrak uğruna bu 
topraklarda yatmıyorlar mı?! 

İşte bizim kültürümüze temel teşkil eden, uğruna şehitler verdiğimiz bu millî ve manevî de
ğerlerimizdir. O bakımdan, bizim esas kültürümüz milletimize aittir. Ucu bucağı olmayan kültürü
müzü, sınırlarımızın içine hapsedemezsiniz; çünkü, şanlı ecdadımız, hak ve adalet götürdüğü her 
yere bir kültür mirası bırakmıştır. Bu kültür mirasını korumak, herkesten önce, Kültür Bakanlığı
nın vazifesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağdaş olmanın ilk şartı, millî olmaktır; mjllî olmadan, 
milletlerarası camiada saygı görmek mümkün değildir. Bugün, kendisini sağda kabul eden, liberal 
-kapitalist ekonomiye bağlı kitle partilerinde, bütünleyici bir kültür anlayışı yoktur. Mevcut sol par-
tilerse, menşei tamamen Batı olan bir kültür anlayışına bağlıdırlar. Ancak, ekonomik faaliyetler 
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açısından birbirine zıt bu iki düşünce, her ne hikmetse, Batı kültürü dostluğunda, daima işbirliği 
içinde bulunmaktadır ve işte, gelinen bu noktada, İslam dinine dayalı olarak gelişmiş millî kültü
rümüzü yok etmek isteyen Batı emperyalizminin taarruzuyla karşı karşıya bulunmaktayız. 

Cemiyetimiz, bir yandan Batılı değerler sistemine geçişin acı sarsıntısını yaşarken, diğer taraf
tan, Avrupai hayat tarzını davet eden zihniyetler, maalesef, devletimizin kilit noktalarını ele geçir
mişlerdir. Ben, bu noktada, ülkemizi yönetenlere seslenmek istiyorum: Dilini, dinini, örf ve âdet
lerini koruyarak Yahudi milletine, kalkan olan İsrail Devletinin, şuurlu ve kararlı tavrını nasıl olu
yor da göremiyorsunuz! Eğer, siz, kendi kültürünüzü koruyamazsanız, millî kültürden uzaklaşırsa-
nız "vaat edilmiş topraklar" sözüyle, korkunç bir yanlışlığın acısını, sonra, bütün millete çektirirsi
niz. 

Muhterem milletvekilleri, burada, liderler, bakanlar, başbakanlar, bürokratlar, yabancı kültür 
değerleriyle değil, şahsiyetlerindeki millî kültür hakimiyetiyle iftihar etmeli, halkımıza, örnek bir 
tavır içinde bulunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, millî kültürümüzü nesillerimize tanıtamadığımız için, 
özellikle Tanzimatla birlikte, Batı kültürüne yöneldik. Batının teknolojisini, ilmini ve fennini al
mak yerine, kültürüne yönelmemiz, milletimize çok pahalıya mal olmuştur. Şimdiki sıkıntılarımı
zın kaynağında da bu yanlış Batılılaşma yatmaktadır. Emperyalist ülkeler, artık, tankla, topla sa
vaşmak yerine, kültür emperyalizmi marifetiyle, ülkeleri fethetmek istiyorlar. Millet olarak, bugün, 
bütün emperyalist ülkelerin hedefi durumundayız. Millî kimliğini, millî benliğini, mazisini, tarihi
ni, inancını inkâr ederek, Osmanlı ve Selçuklu'nıın şanlı mirasını görmezden gelerek, Etilileri, Fe
nikelileri ve Frigyalıları ezberleterek, hangi noktalara geldiğimizi hep birlikte görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, Kültür Bakanlığının bütçe rakmalarına dikkatlice baktım, 
tespitlerimi uzun uzun anlatacak değilim. Konuşmamın sonunda, bütçenin hayırlı hizmetlerde kul
lanılması temennisinde bulunsam bile... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Bulun, bulun. 
KÂZIM ATAOĞLU (Devamla)-Bulunacağım.. 
...bu bütçeyle, gerçek manada, millî kültürümüze bir hizmetin yapılabileceğine inanmıyorum; 

önceliklerin millî menfaatlarımıza göre' sıralanacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü, ülkemizin bu 
kadar çok problemi varken, halk, acılar içinde, bir lokma ekmek peşinde koşarken, memurlar, öğ
retmenler sokağa dökülmüş ve geçim derdindeyken, bu fukara milletten alınan vergilerle, mutlu bir 
azınlığın keyfi için opera ve baleye ayrılan trilyonların mantığını anlamak mümkün değildir. Kül
tür Bakanlığının verdiği paralarla çekilen filmleri, çoluk çocuğunuzla birlikte seyredebiliyor musu
nuz?!. Efendim, çığlıklar yükseliyor "Türk sineması batıyor".diye. Ne yaptınız kardeşim?!. Millî 
değerlere, millî kültüre el atmış sinema nerede? Şöyle bir insafla geriye bakalım; ne verdiniz Ana
dolu insanına?!. Ne ektiniz de, elinizde orak, hasada geliyorsunuz?!. Öz.kültürümü koy ortaya, be
ni, halkımı, kendi değerlerimi anlatan sanatı koy ortaya, ona hayran olayım; sanatçısını da omu-
zumda taşıyayım. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Hani millî tiyatro? Sahneye koyduğu
nuz kaç eser bize ait? Nerede millî kültürümüzü çocuklarımıza sunacak dergiler? Elden düşürülme-
mesi gereken kitaplar nerede? Bakınız, yanılmıyorsam, eskiden Halk Kültürünü Araştırma ve Ge
liştirme Daire Başkanlığıydı, şimdi genel müdürlük olmuş. Bu genel müdürlüğün yayimladığı bir 
dergiden size, "Direnen Sazlar Direnen Sözler" başlıklı iki dörtlük okumak istiyorum: 

"Fetva verir yalan dolan, 
Domuz gibi dağa dolan, 
Sırtına vururum palan, 
Senin gibi hayvan var mı? 
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Pir Sultan Abdal zatlarımız, 

Gerçektir şöhretlerimiz, 

Haram yemez itlerimiz, 

Bu sözümde yalan var mı?" 

Kadılarımıza hayvan sıfatı yakıştırıp, itlerin bile onlardan daha dürüst olduğunu ifade eden bir 
şiir. 

Ben, bu şiirin Pir Sultan Abdal tarfmdan söylendiğine inanmıyorum 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Kim yazmış, kim? 

KÂZIM ATAÖĞLU (Devamla)- İşte milletin vergileri, işte Kültür Bakanlığının çıkardığı der
giler?!. Hani, sanat, bir milletin hayat damarlarından biriydi?!. Hani, Kültür Bakanlığının görevi, 
millî birlik ve beraberliği sağlamaktı?!. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; dünyada, kendi milleti, kendi halkıyla bu kadar ters düşen, 
kendi insanına ve kültürüne böyle ihanet eden, kendi geçmişini yok sayan, sözüm ona aydınlar ye
tiştiren ve bunları koruyan bir başka millete rastlamak herhalde mümkün değildir. Görülüyor ki„ 
Türk toplumu, bugün, geniş çaplı bir kültürel yabancılaşma ve yozlaşma içerisindedir. Halkın 
inançları, gelenekleri, örf ve âdetleri, millî benlikleri toplum hafızasından giderek silinmekte ve ye
rini, süratle, kapitalizmin bencilliğine terk etmektedir; ancak, bütün bunlara "Dur" diyecek bir ik-
tidann ümit ışıklan ufukta yanıp sönmektedir. 

Bu duygularla, Bakanlık bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize en derin saygı-
lanmı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

GÜLER İLERİ (Tokat)- Pir Sultan Abdal'ın şiiri, yorum yapma!.. 
BAŞKAN- Sayın Ataoğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelik, bakiye süreyi tamamlamak üzere, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bugün, ülkemizde dünden daha çok bir kültürel devrime ihtiyaç duyduğumuz zamandayız; 
Tanzimatçı, Avrupa'ya özenti duyan, yabancı kültür hayranı sanatçı müsveddelerinin, anlaşılmaz-
lıktan doğan cehalet sömürülerinin fark edildiği bir dönemdeyiz. Ben, Kültür Bakanlığı bütçesi mü
nasebetiyle Refah Partisi Grubu adına size hitap etme ve bu alanda yeni istikamet belirleyici fikir
leri önünüze getirme fırsatı elde ettiğim için bahtiyarım; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 27 Aralıkta, tüm yurtta rahmetle anacağımız koca Akif, bu sanatçı 
özentisi, tanzimat kültür ajanları birkısım üdebayı şöyle tarif ediyor: 

"Üdebanız, hele gayetle bayağı mahlûkat; 

Şimdi Allah'a söver, sonra biraz bol para ver, 
Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk eder." 
Evet... Müthiş bir tespit. Ne mutlu bana ki, bu gerçekleri, size, şimdiye kadar kültürle alâkası

nı, bir iki modası geçmiş, raflarda tozlanmaya mahkûm, slogancı kitap yayımlamakla, bir iki pos
teri birleştiren, "Dergi" isimli reklam broşürünü ve sanat değeri düşük film senaryolarını destekle
meye münhasır bırakmış bir Bakanlığın bütçesini eleştirme fırsatı içerisinde söyleme imkânını el
de etmiş bulunuyorum. Sevdiğim şimdiki Bakan Timurçin Savaş Beye, şu söyleyeceklerim, fikir 
belirleyici baptadır. 

Kültür, bir milletin genel olarak benimsediği hayat tarzıdır. Kültür, geçmişten uzanan ve 
inançla bütünleşip, insanları çağlar üstü fikriyata hazırlayan bir fikir manzumesidir. Başka bir de-
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yişle, kültür, bir toplumun derlenip toplarlamasma yahut dağılıp parçalanmasına yönelik gidişin ön 
hazırlığıdır. Bunu en güzel bir biçimde, Selçuklu Devletinin kuruluşuyla Osmanlı İmparatorluğu
nun yıkılışı yıllarına takabül eden kültürel faaliyetleri inceleyerek de görebiliriz. Nitekim, İslam-
dan önce, güçlü hükümdarların kişisel hayatlarıyla sınırlı olarak, muhitine yaptığı akınlarla kendi
ni kavimler dünyasında belirginleştiren Türk, İslam şerefini elde ettikten sonra, bütün zaman ve 
mekânı kuşatan hak ilkelerin yönlendirdiği istikamette bir kültür hareketiyle yoğrulunca, büyük bir 
medeniyetin ve milletin mensubu olmuştur. Böylece, kişisel kahramanlıkların veya taşkınlıkların 
ötesinde, uzun bir süre, cihana adaleti hâkim kılma mücadelesinin bayraktar şerefine de layık ol
muştur. 

Türkün bu siyasî platformdaki başarısının sürekliliğindeki asıl temel, unutulmamalı ki, Sel-
çuklu'ya ve Osmanlı'ya yön veren, ırkçılık karşıtı, hak ölçülerinin ve adalet ilkesinin dünyaya hâ
kim olmasını hedef almış ilayi kelimetullah amacıdır. Yine, bu temel, onu, Kur'an,m tebcil ettiği, 
şirkten (Tanrı'yı çoğaltan yaklaşım tarzından) arınmış bir millet oluşturan, ayırımcılığı yok ederek 
bütünleşmeyi hedefleyen bir kültür ikliminin doğmasıydı. 

Nitekim, 1839 yılına kadar zayıflayarak, toplumumuza hayat veren bu kültür yapısı, bu tarih
te, İngiliz eğitimli Küçük Mustafa Reşit Paşa ile alenî ve resmî ilk darbeyi yemiştir. 

Müslüman milletimiz, yüzyıllarca -Yedîyıl Savaşlarında, Otuzyıl Savaşlarında, Yüzyıl Savaş
larında, Cihan Savaşlarında- birbirini yiyen Avrupa kavimleri gibi, Arap, Türk, Kürt, Çerkez, Laz, 
Gürcü, Arnavut, Boşnak, Çeçen gibi ırkçı imajlara açık, parçalanma ve yok olma tehlikesine ma
ruz, Tanzimat adlı bir kültür iklimine duçar bırakılmıştır. 

Bu dönemde, Durkheim'dan tercümeler yoluyla ve Lavvrence'lar kanalıyla, bünyemize enjek-
te edilen kültürel aşı, altmış yıl gibi kısa bir sürede, bindörtyüz yıllık medeniyeti ve koca bir impa
ratorluğu parçalamış ve her biri, halen, birbirine kuşkuyla bakan 44 devletçiğe ayırmıştır. Bu Tan
zimat Kültürü, bindörtyüz yıl, birlikte, siyasî bir bütün olan tek milletimizden 10'larca milletçik 
üretmiştir. Bu gidişe katkıları büyük olan melez filozofların, o dönemde ülkeyi sürüklediği felake
ti, bütün vahametiyle, şanlı istiklâl şairimiz merhum Mehmet Akif; hissetmiş ve onların şerrine ma
ruz halkımıza şöyle seslenmiştir: 

"Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? 
Fikri kavmiyeti şeytan mı sokan zihninize?" 

Değerli arkadaşlarım, işte, uzun yıllar halkımızı aşağılayan bu Tanzimatçı Kültür hareketinin 
bizi vardırdığı nokta: Şiir, roman, hikâye, tenkit, felsefe, tiyatro, bale, opera, musikî, resim ve plas
tik sanatlar dalında, şahsiyet temeli atamamış ve noksanlığı tamamlamaya memur olamamışız. İş
te, bu kafanın bizi getirdiği yer, köle ruhunun şahikasıdır. Bugün, cumhuriyet sayesinde, bütün açı
larıyla ortaya çıkmış ve milletimiz, seçkinci aydınların bütün yaygara ve direnmelerine, rağmen, 
olayı teşhis ederek, hikmeti vahşi Batıya özgün gören taklitçi bir tavırdan, onu, kendi yitiği olarak 
nerede bulursa oradan alan doğrucu bir medeniyeti yeniden kurmaya yönelme ihtiyacını hissetme
ye başlamıştır. 

Evet,Türkiye'de, Batılılaşmanın yüzelli yıllık finalinin oynandığı dönemdeyiz. Batı'nın, ca
navar, vahşi kapitalizminin kapı kulu olmaktan kurtulmanın zamanı geldi ve geçti. Türkiyeli ger
çek aydına, kafasında cemiyetin sancısını taşıyan insana bir vazife düşmektedir : Hesaplaşmak!.. 
Nasıl ve kiminle; bütün Batılılaşma dönemiyle ve Batılılara zemin hazırlayan bizim yanlış tatbi
kat ve idrakimizle. 

Bizim Kültür Bakanlığımız, ne kadar direnirse dirensin, ne kadar bu halkın imkânlarını halka 
yabancı etkinliklere tevcih ederse etsin, milletimiz, kendisini insanlıkla haklı bir platformda buluş-
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turan öz kültürüne sahip çıkma istikametine girmiş bulunuyor. İnanıyorum ki, bu kültür, çöküş dö
nemimizin Avrupa karşısında direnemeyen köhne ve statik kültürü değil, kuruluş ve yükseliş dö
nemimizin hazırlayıcısı, eskimez, yeni, çağlar üstü fikriyat medeniyetimizin dinamik kültürü ola
caktır; medeniyetimizin yolunu tıkayan, çöküş dönemimizin taklitçi ve kaileci bakışını değil, me
deniyeti kuran, ihyacı yaklaşımını canlandıracaktır; statükocu kokuşmuşluğu değil, değişimci geli
şimi yansıtacaktır; tek renkliliğin donukluğunu değil, bayrağın kırmızısını, gökyüzünün maviliği
ni, ormanın yeşilini, safiyetin beyazlığını, sonbaharın sarısını taşıyan çok renkliliğin estetiğini ya
şatacaktır; despotizmin gaddarlığını değil, hürriyetin merhametini, tekdüzeliğin sıkıcılığını değil, 
farklılaşmanın ahengini besteleyecektir; baba Azer'in politeist sömürüsüne değil, oğul İbrahim'in 
monoteist tebliğine yol açacaktır. 

Değerli arkadaşlar, nitekim, kültürün bir şubesi olan sanat dalındaki tartışmalarda da açıkça iz
liyoruz; gözden kaçırılmamalı ki, bir süredir, estetik fikriyatın kaba ve müstehcen sanat iddiasına 
karşı söz hakkı gündeme gelince, bu ülkede, yıllardır sanatsal duygulan köreltmeye yönelik çirkin
likler, gürültü çıkarmaya başladı. Aslında, sanat iddiasına en az hakkı olanlar, madde ötesi boyutu 
gözardı etmeyi hayat felsefesi haline getiren materyalistlerdir. Sanatta asılolan, kişinin, önünde ha
zır bulduğu maddî gerçekleri aşarak, duygu dünyasının derinliğinde, hayal gücünü harekete geçi
rip, maddî, tabiî ve mekanik nazların ötesinde, kendi özgür tercihleriyle estetik ve bedii, erişilmez 
ufuklara yönelmesidir. O halde, bu ufku kaybederek, haz dünyasını, aşağılık ve hayvanî, ritimleş-
miş zevklerine indirgeyen bir bakış tarzının sanat iddia etmeye hakkı olabilir mi! Zavallı insanlık, 
insana özgü olarak verilen madde ötesi hayal dünyasıyla zenginleşen sanat iddiasını bile, hayatı, 
hayvanî yaşayıştan ibaret şekilde algılayarak sanatsal cennet ödülünü reddeden sanatsız papağan
lara kaptırdı. Sanat, duygulu insanların işidir. Eğer bir materyalist sanat yapabiliyorsa, felsefesini 
inkâr ediyor demektir. 

Materyalizminin bütün baskılarına rağmen, nazım'daki duygu kokan, insanlık fışkıran mısra
lar, idealizmin, bu baskının zincirlerini kırıp zapt edemeyişidir. "Oy Toranto babo, oy!" Bundan
dır Nâzım'ın ölümsüzleşmesi ve idealizme düşman, bayraklaşma karşıtı, materyalist cücelerin elin
de bayraklaşması bundandır... Bundandır, Nâzım'ın, ansiklopedi sayfalarından inerek, 

"Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı, 
İslamı uyandırmak için haykıracaktım" diyen Mehmet Akif ve 
"Sakarya, saf çocuğu mahzun Anadolu'nun, 
Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun" diyen Necip Fazıl gibi soylu şairler misali, muhalifle

rinin bile dilinde şiirleşmesi... Yoksa, 

"Savaşta çiğnetmedim hilali düşmanlara, 
Barışta düştü üstüme gölge, gölge haç, 
Devlet denince hep vergi geldi aklıma, 
Jandarma denince kırbaç" diyen Anadolu'nun içli feryadı Yavuz Bülent Bakilcr'in, 

"Kimse farkında değil çıplak ayaklarımın, 
Boynu bükük, hüzünlü, esir bayraklarımın, 
Bire iki üç veren susuz topraklarımın 
Hasadı yine benim" diyen mısraları gibi, Nâzımda, esirleşen bayraklarımız için bir başka bi

çimde ağlıyordu da, ondan mı, izah edemediğimiz bir üslupla dilimizde yer ediyor!.. 
Muhtevasız şiir, bende, hep "Hey George/Versene borç" türünden şarkılar gibi, hissizlik uyan

dırıyor. Nerede o bizim, 
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"Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden, 
Bendim geçen ey sevgili, sandalla, denizden" diye terennüm eden sanat müziğimizin, 

. "Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım, 
Öyle bir an geldi ki, mehtap seni sandım" diyen zarif tasviri, nerede, bugün "öp beni, sev be

ni, bandıra bandıra ye beni" pespayeliğinin tiksindirici davetiyesi, nerede "yıldızların altında iba
det ne güzel şey" diyen ilham perisi... Bu ilham perisi, bu iklimde, imkâm yok ortaya çıkmaz aziz 
dostum, sevgili Savaş. 

Değerli milletvekilleri, şiir dünyasında bu iş böyle de, resimde farklı mı... Kadının gözbebeği-
ni göbeğinin altına yerleştiren Picasso'cu ressamın tablosunda sanat gören bir telakkinin, bir geyi
ğin boynuzunu dondurarak, parklarda, halkın gözüne sokmasında da sanat iddia etmesi, açık bir çe
lişkidir. 

Ben oldum olası "sanat için sanat" züppeliğinin anlamını anlayabilmiş değilimdir. Biliyorsu
nuz ben de edebiyatçıyım. • \ , 

HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli)-Nesini, nesini?.. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla)- Sanat için sanat yapma züppeliğinin manasının ne ol

duğunu da anlamış değilim. 
HALİL İBRAHİM ARTVİNLİ (Kocaeli) - O züppeliği biraz açar mısınız. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Sanat için sanat yapanlar, işlerinin en doruk noktasın
da bile halka mal olamamış ve edebiyat ansiklopedilerinin tozlu sayfalarından ilgili çevrelerin bile 
bilgisine ulaşamamışlardır. 

Şimdi, Sayın Bakana son olarak birkaç sözüm daha olacak. Sevgili Bakanım, İngiliz tarihçi 
Arnold Toynbee "Osmanlı medeniyeti bitmiş, tükenmiş, ömrünü tamamlamış bir medeniyet değil
dir; durdurulmuş bir medeniyettir" diyor. 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı ve dostum olarak, size düşen görev ve tek çıkış yo
lu da, bu medeniyeti tekrar canlandırmak ve İslam dünyasını yanınıza alarak, canavarlaşmış Batı 
medeniyetinden insanlığı kurtarmaktır. 

Ben, Türkiye için bundan başka bir çıkış yolu düşünemiyorum. Er veya geç, her aklıselim sa: 

hibinin bu noktaya varacağına inanıyorum; ama, önemli olan, çok vakit geçmeden bunu idrak ede
bilmektir. İşte bu idrakle, ilham perisi, kanatlarını çırparak, iklimine, koşarak geri gelir. İşte o za
man, bu toplumda Mevlânâlar, Yunuslar, Hacı Bektaş Veliler, Nabiler, Bakîler, Fuzuliler, Mimar 
Sinanlar, Necip Fazıllar, Mehmet Akifler, Nâzım Hikmetler, Sezai Karakoçlar, İsmet Özeller, 
Mehmet Akif İnanlar yeniden doğar , 

GÜLER İLERİ (Tokat) - Aferin!.. 
. İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Biz, sizden ve sizin tecrübeli Kültür Bakanlığı kadro

nuzdan, bu iklimin zeminini oluşturacak olguları bekliyoruz. 
Son olarak, Şanlıurfa ile ilgili -televizyonları başında bizi seyreden Urfalılara da bir şey söy

lemeden geçmek mümkün olmadığı için- bir iki cümle söylemek istiyorum. Kültür Merkezi binası 
için, özel idarece ayrılan 20 539 metrekarelik yere, ne zaman, birlikte, temel atmaya gideceğiz?.. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Yahu, mezbaha yok mu! 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) -Ayrıca, GAP yöresinde, mahallî idarelerle belediyeler

le, işbirliği yaparak, her beldede, hatta her köyde halk kütüphanelerinin açılış müjdesini, sizden ne 
zaman duyacağız? 
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Biliyorsunuz, Şanlıurfa'da, Devlet Türk Halk Müziği Korosunun sanatçıları geçici görevle, 

başka illere gönderilmektedir. Sayın Bakanım, sizden istirhamım, bunları geri getirin ve de bütçe
de klasik Türk müziğine ve Türk halk müziğine ayrılan ödenek azdır...(DYP sıralarından alkışlar) 
Onların da bütçelerinin bütçelerinin artırılmasını talep ediyor, 1995 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi
nin, size, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinizi hürmet
le selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Çelik, bu, içerikli ve çok renkli konuşmanızdan dolayı sizi kutluyor ve te
şekkür ediyorum. 

MEHMET ALP (Kars) - Sayın Başkan, biz de tebrik ediyoruz. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Devamla) - Ben de, teşekkür ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sayın Başkan, sanıyorum Sayın Çelik soru sorma hakkını da 
kullandı. 

BAŞKAN - Ben de öyle düşünüyorum. 
Değerli milletvekilleri, izniniz olursa, saat 17.40'ta yeniden toplanmak üzere, birleşime 10 da

kika ara veriyorum. 
(Kapanma Saati: 17.28) 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 17.40 
BAŞKAN: Başkanvckili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir) 
, © . 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katına Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(11771; 1/754, 31754, 311580; 1/772; 1/755,3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748,749) (Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam) 
1. -Kültür Bakanlığı 1995 Malî Yılı BUtçesi 
2. - Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere kaldığımız 

yerden devam ediyoruz. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 
SHP Grubu adına, Sayın Ali Tutu'yu, konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. 
Buyurun. 

SHP GRUBU ADINA ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1995 malî yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubunun görüş
lerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerime başlarken, ANAP Grubu âdına konuşan Sayın Nedim Budak'ın haksız eleştirilerine 
kısaca yanıt vermek istiyorum. SHP, özellikle, Opera ve Baleden kesilen ödenek kesintisiyle ilgili 
olarak, her platformda tavrını koymuştur. Gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda karşı tavrını sergi
lemiş gerek kamuoyunda bu tavrı eleştirerek, bu sanat düşmanı tavra karşı tavrını açıkça ortaya 
koymuş gerekse bugün, Koalisyon ortağı Doğru Yol Partisiyle birlikte, bu payın artırılması yönün
de ödenek vererek, bu konudaki tavrını çok açık şekilde ortaya koymuştur. 

MEHMET NEDİM BUDAK (Ankara)-Hayır, payı artıramazsınız. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Aktarma da, payın fiilen artırılması demektir. . 
Değerli arkadaşlar, yine, Bakanlığın teşvik ettiği filmlere, porno ve erotik film demeyi haksız

lık olarak görüyorum, büyük bir yanlış olarak görüyorum. Üstelik, bu filmleri seçen Sayın Bakan 
değil, ilgili komisyondur. 

Yine, sanatçıların kurduğu hiçbir vakıf ya da dernek, SHP'nin emrinde değildir, olamaz da. 
SHP'nin de böyle bir tavrı olamaz; ama, sanatçılarımız, aydınlarımız, doğası gereği aydındırlar, ile
ricidirler. Bu karakterleri nedeniyle, eğer, SHPye yakınlık duyuyorlarsa, biz bundan, ancak onur 
duyarız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz, yakın tarihinin en ilginç dönemlerinden birini 
yaşamaktadır. 1994 yılını bitirmekte olduğumuz şu günlerde, çevremizde olup bitenlere baktığı
mızda, geleceğe dönük bir iyimserliği beslemenin ve büyütmenin kolay olmadığını görüyoruz. 
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Türkiye, içinde bulunduğu geniş bir coğrafya'da, Balkanlar, Ortadoğu ve Rusya ile kuşatılmıştır. 

Bu üç alanda da karmaşa, tedirginlik ve nihayet kanlı çatışmalar yaşanmaktadır. Saraybosna'da 
üç yılı aşkın bir süredir devam eden kanlı çatışmalarla, bir ırk, belki aynı soydan gelen; fakat, fark
lı kültüre dayandığı için dışladığı öteki kesimi, insanlarıyla, bilinçleriylc, bellekleriyle nihayet ta
rih ve kültürleriyle ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Tekçil, ötekine yaşama hakkı vermeyen bir 
anlayışın cgemenleşmesini istemektedir. 

Aynı şekilde, 1990'larla birlikte, çok karmaşık bir sürece giren eski Sovyetler Birliği coğraf
yasında da, bağımsızlığını arayan, bunu, bir ölçüde de somutlaştıran halklara yönelik, gene şidde
te ve güce dayanan bir yaklaşımın giderek yükseltildiğine tanıklık ediyoruz. 

Öte yandan, Ortadoğu bölgesi, zaman zaman, barış çabalarıyla belli bir sükûnete ulaşsa da, 
çok uzun yıllar süren iç sorunlarını bugün de yaşamaktadır. O yörede de baskı, şiddet ve zor kul
lanımı, insanların en doğal haklarına yönelmekterdir. Karşı karşıya bulunduğumuz tablonun çok 
aydınlık olduğunu söylemek oldukça zordur. 

Sayın milletvekilleri, son yıllarda, Türkiye Büyük Millet Meclisinden özellikle geçirilemeyen 
demokratikleşme yasalarının bir uzantısı olarak, düşünce, tutsak edilmekte, aydınlar, yazarlar, sa
natçılar tutuklanmaktadır. 

Toplum, iç gerilimleri yoğunlaştırılarak, somut bir çelişkinin, çatışmanın içinde tutulmakta
dır. Nüfusunun gençlik oranı her yıl biraz daha artan ülkemizde, bu olgu, yalnızca sevinilen, övü
nülen bir durum olarak algılanmakta; fakat, özellikle 2 000'li yıllarda karşı karşıya kalacağımız ge
reksinmeler açısından değerlendirilmemektedir. 

Eğitim sistemi, bugün de çağ ile bütünleşememektedir; günün duyarlılığını ve gelişmelerini 
gençlere aktarmakta gecikmektedir. Ülke ekonomisi, sosyal güvenlik sistemi, sağlık sorunları ağır 
yükler altındadır; çözüm bekleyen sorunlarla yüz yüzedir. 

Siyasal durum, yeni bir sürece girmiştir; çağdışı bir anlayışın uzantısı olan köktendinci akım
lar, toplumsal bir kalkışmayla birleştirilerek güçlendirilmektedir. Ülke, antidemokratik, baskıcı, 
başkasına yaşama hakkı vermeyen, tekçil bir yaklaşımın egemenliği altına alınmak istenmektedir. 
Bu çevreler, daha sonra da değineceğim üzere, ülkenin, düşünce ve kültür üretimini, çok alışkın ol
dukları takıyye yöntemine dahi başvurmadan engelleme çabasındadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde, bu koşullar 
altında konuşuyoruz. Bu, çok da olumlu, renkli sayılmayacak görüntüyü, biraz da bu Bakanlığın 
konumunu ve önemini vurgulamak için çizdim. Çünkü, eğer, bir ülkede, her şeye karşın, kültürel 
bir üretim varsa, toplum, sanatçıları ve aydınlarıyla kültürel üretimini sürdürüyorsa, toplumun ge
leceğine umutla bakılabilir. Çünkü, kültürel üretim, yaşamsallık, canlılık ve gelecek demektir. 

Bu açıdan bakınca, Türkiye'de, bugün de direnen, geleceği kurmaya çalışan, bugünün kısır tar
tışmalarının ve çekişmelerinin üstüne çıkmak isteyen, güçlü bir kültürel çevreden söz açmak gere
kir. Türkiye insanının yüzü, uluslararası çevrelerde, belki de en çok sanat-kültür alanında kazandı
ğı başarılarla ağarmaktadır. Bunu bilmemiz gerekirken, ne yazık ki, tutukevlerimizin kapıları da 
gene o sanatçılara ve aydınlara açılmaktadır. Son üç yılda yaklaşık bin kişi düşünce suçundan yar
gılanmış, hüküm giymiştir; bilim adamları bugün tutukludur, sanatçılar yargılanmaktadır. Sonuçta, 
Türkiye, uluslararası zeminleri yitirmekte, geleceğini, âdeta kendi elleriyle ipotek altına alma nok
tasına gelmektedir. Oysa, dünya, bu yaklaşımı yüzyıllar önce aşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde, 
şiddete dayanmayan, zor kullanmayı öngörmeyen düşünce yargılanmamakta, dünyanın hiçbir ye
rinde insanlar düşüncelerinden ötürü cezalandırılarak yıllarca tutukevlerinde kalmamaktalar. 

Biz, Türkiye Halkının da, dünyanın başka yerlerinde uygulanan demokratik kurallarla yöneti-
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lebileceğine, insanımızın erginliği ve bilinciyle bunu hak ettiğine inanıyoruz. Bu gerçeğin anlaşıl
maması sonucunda, toplumla Parlamento, yönetenlerle yönetilenler, hatta asıllarla vekiller arasına 
derin bir uçurum girmektedir. Bir bütün olması gerekirken, toplum, birbirinden kopuk ve daha da 
kötüsü, birbirine duyarsız katmanlara bölünmektedir. Ortaya çıkan boşluk, sivil toplum anlayışıy
la değil, cemaat ruhuyla doldurulmaya çalışılmaktadır. Bu da antidemokratik yaklaşımların güç ka
zanmasına yol açmaktadır. Karşı karşıya bulunduğmuz köktendincilik tehlikesinin altında yatan 
çok önemli bir neden budur. Bu neden, Yüce Parlamento tarafından çok iyi anlaşılmalıdır diye dü
şünüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye, demokrasi karşıtı güçlerin tehdidiyle karşı karşıyadır. Bu tehli
ke, örgütlü, bilinçli olması ve güçlü bir geleneğe dayanması nedeniyle, şimdilik en çok köktendin-
ciler tarafından simgelenmektedir. Ne var ki, giderek yükselen, dünyanın birçok yerinde güç kaza
nan köktenırkçı anlayış da aynı tehlikenin bir başka boyutunu meydana getirmektedir. İster kökten-
dinciler olsun, ister köktenırkçılar olsun, sonuç değişmeyecektir. Onların yönetimde bulundukları 
bir toplumda, yönetim azınlık haklarını gözeten çoğunluk tarafından gerçekleştirilmcyecektir. Bel
ki de, tersine, çoğunluğun görüşlerini ve istemlerini dahi dışlayan küçük bir azınlık tarafından yö
netilecektir, yönlendirilecektir. 

Türkiye, son yıllarda bu tehlikeyi yaşamaya başlamıştır. Türkiye, kesenkes, bir azınlığa daya
nan köktendinci yükselişe tanıklık etmektedir. Bu durumun seçimlerle oluştuğunu söylemek ve bu 
gerçeğe bakarak, durumun, demokratik olduğunu iddia etmek yeterli değildir; çünkü, sağlam te
melleri üzerine oturmayan, gerçek demokratik bir bilinci yansıtmayan bir sistem, seçime dayansa 
da, tek başına demokrasi değildir, olamaz. Türkiye, şimdi bu sorunla yüz yüzedir. 

Türkiye, bu nedenle, demokrasiyi, yalnızca seçim, yalnızca sandık olarak anlamayan, onu ger
çek temellerine oturtan, yeni bir demokratik bilince şiddetle gereksinim duymaktadır. Bu olgu an
laşılıp, gündemde bulunan demokratikleşme paketi yaşama geçirilmedikçe, toplum, iç kanamasını 
sürdürecektir. Sonuçta, örneklerini, Sivas'ta, Güneydoğu sorununda gördüğümüz sancılara sürük
lenecektir. 

Sayın milletvekilleri, belki üstünden bir süre geçtiği için, artık, eskisi kadar anımsanmamakta 
ve önemsenmemektedir; ama, Sivas olaylarını unutmak olanaksızdır... 

MUSTAFA (İNALDI (Konya)- Başbağlar'ı da unutma. Orayı niye saymıyorsun? 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Başbağlar'ı da anıyoruz. Şiddet nereden ve kimden gelirse 
gelsin, PKK'dan da gelse, Hizbullah'tan da gelse, devlet adına hareket ettiğini iddia eden güçler ta
rafından da gelse, her yerde karşıyız, bu tavrımızı her yerde sergiledik. Dilerdik ki, bu tavrı, bugün 
bana bu sözü atan Refah Partililer gerçeklestirseydi. Sivas'ta gerçekleşen katliam sonucu, gereken 
tavrı koysaydılar, Grup Başkanvekilleri, gidip mahkemede, âdeta,.bu katliamı yapanlara savun
manlık yapmasaydılar... 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- İftiracıları Allah kahretsin mi?.. İftiracıları Allah kahretsin 
mi?.. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Yine, bu zihniyet, en son, kendi açık yüzünü, geçen pazar 
günü, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken gösterdi. Düşüncelerini açıklayan ya da en doğal ya
sama görevini yerine getirmeye çalışan milletvekili arkadaşım Mustafa Kul'a "Bosna-Hersek" de
meden, havaya fırlayarak, bir anlamda suçluluklarını kabul ederek, açıklayarak saldırıda bulundu
lar. Bu, daha, şunun şurasında... 

BAŞKAN-Sayın Tutu... 
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ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- ...40 kadar milletvekiline sahipken bu tavrı koyanların, ya

rın, Allah korusun, bu ülkede iktidar olduklarında neleri yapabileceklerinin en açık örneğidir. (RP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Tutu... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)-Buyurun Sayın Başkan. , 

BAŞKAN- Önümüzde yüklü bir program var; rica ediyorum. Buraya kadar gayet sakin gel
dik. Rica ediyorum efendim... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Sayın Başkanım, ben de konu çerçevesinde gidiyorum... 

BAŞKAN- Rica ediyorum efendim...Kültür Bakanlığı bütçesine geliniz. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Evet. 

Hele, Kültür Bakanlığının bütçesi konuşulurken, bu gerçeği görmezden gelmek bütünüyle ola
naksızdır; çünkü, Sivas olayları, yalnızca 37 kişinin yakılarak öldürülmesi değildir. Türkiye'nin, 
içine itilmek istendiği durumun bir göstergesidir o olaylar, bir provasıdır; çünkü -söylediğim üze
re- Türkiye, başkasına yaşama hakkı vermeyen tekçil bir anlayışın egemenliğine itilmek istenmek
tedir. Bu, toplumda, yerleşik, yüzlerce yıldır kendi gelenekleri içinde yaşayın kültürel kimliklerin, 
çevrelerin, kesimlerin şiddetle sindirilmesi, gerekirse yok edilmesi demektir. Sivas'ta yaşananların 
başka türlü anlaşılması olanaksızdır. Egemen zihniyet, kendi dinsel anlayışıyla uyuşmayan bir din
sel inancı, bir kültürel kimliği, belki, yüzlerce yıl geriden gelen bir intikam duygusuyla yakarak yok 
etmek istemiştir. Âdeta, Sivas'ta, döıtyüz yıl sonra Pir Sultan yeniden asılmak istenmiştir. Bir kim
lik, bir kültür yakılmıştır aynı zamanda Sivas'ta. 

Bu, aynı zamanda bir kültür katliamıdır. Yeryüzünde, şairlerini yakan, yazarlarını yakan böy
le zihniyet olmuştur; ama, ortaçağda kalmıştır. 

Burada, biraz önce, Refah Partisi adına konuşan, İbrahim Halil Çeîik'in, Nâzım Hikmet'e gön
derme yapmasına da değinmek istiyorum. Gerçekten, dünyada, Nâzım deyince, Türkiye'yi akla ge
tiren büyük şairimiz Nâzım'ı, sadece anmak yetmiyor. Bir atasözümüz var; "İştir kişinin ayiııesi, la
fa bakılmaz." Biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi, dilerdik ki, Refah Partili arkadaşlarımız, 
Sivas olaylarında gereken tavrı ortaya koysunlar; barışın, kardeşliğin gereğini yerine getirsinler. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)-27 Martta halk tavrını koydu. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Nâzım Hikmet "bir ağaç gibi, tek ve hür ve bir orman gi

bi, kardeşçesine yaşamak"tan bahsediyor. Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasını anlatıyor 
âdeta; farklı etnik kökenden, farklı inançtan insanların, tek ve hür, ama, orman gibi, kardeşçe ya
şamasını da söylüyor Nâzım Hikmet sözleriyle. Dilerdik ki, Nâzım'ın adını ağzına alma hakkını 
kendilerinde görenler, yaşadığımız bu olaylarda da, buna yakışan tavrı ortaya koysunlar. Ne yazık 
ki, bunu göremiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Sivas olayları, aynı zamanda, bir kültürel ahlaksızlıktır. Bu eyleme katıl
mış ve destek olmuş çevrelerin, çeşitli kültürel üretimleri "ahlaksızlık" olarak nitelendirmesi tutar
sızlıktır ve gerçek yüzlerini açıkça sergilemektedir. Oysa, değerli milletvekilleri, Türkiye toplumu, 
böylesi bir anlayışa yabancıdır ve kapalıdır; çünkü, Türkiye toplumu, Anadolu kültür geleneğinden 
süzülmüştür. Bu gelenek, farklı dinlerin, dillerin, inançların, kültürlerin bir arada yaşamasını öngö
rür. Çağlar, binlerce yıl, bu anlayışa zemin hazırlamıştır; zira, Anadolu Yarımadası üstünde, sayı
sız dinin, dilin, ırkın, kültürün yaşadığını biliyoruz. Her, sonraki kültür, bir önceki kültürü bünye
sine almıştır; onu yoğurmuş, kendi özgün anlayışıyla bütünleştirmiş ve yeni bir senteze vardırmış-
tır. Bugünkü inançlarımızın, katışıksız, saf olduğunu söylememiz olanaksızdır; yönetim geleneği
mizde de folklorik, etnografik kültürümüzde de geçmiş kültürlerin birikimini taşıyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, bundan mutluluk ve onur duymalıyız; bunu bir büyük kazanç ve zen

ginlik olarak görmeliyiz; hiçbir kültürün saf ve katışıksız olamayacağı yolundaki sosyolojik ve ant
ropolojik gerçeğin, bu derece parlak bir geçmişle bütünleşmesini, görkemli bir şans saymalıyız. 
Çünkü, Anadolu, bin yıllık bir islam geleneğini, kendisine özgü bir anlayışla bünyesinde yaşatıyor
sa, aynı coğrafya, Hıristiyanlık tarihinin dönemeçlerini de aynı bünyede saklamıyor mu?.. Bu ger
çeği göz, ardı etmek, yok saymak olanağı var mıdır? 

Değerli milletvekilleri, temel gerçek buyken, toplum bu olgu çevresinde dönüştürülmeliyken, 
yapılan, tam anlamıyla bu yaklaşıma ters düşmektedir. Türkiye, etnik kimliklerin yok sayıldığı bir 
ülke konumuna sürüklenmektedir, itilmektedir. Bin yıldır bu coğrafyayı paylaşmış, bundan gurur 
duymuş insanlann yaşadığı Türkiye, şimdi -tüm dünya, etnik kimlikleri yeniden anımsar ve bunu 
insanlığın bir zenginliği ve kazanımı olarak görürken- insanlann geçmişlerini, anadillerini,'özgün 
külterel anlayışlannı görmezden gelmektedir; o kültürel kimlikleri, şiddete başvurarak, yasal baskı 
altına almaya çalışmaktadır. Oysa, bugün ülkemizde Türk vardır, Kürt vardır; Alevî vardır, Sünnî 
vardır... Türkiye Cumhuriyetine anayasal yurttaşlık bağıyla bağlı olan herkes, dilediği kültürel kim
liği seçme hakkına sahip olmalıdır; çağımızın demokrasi anlayışı, sivil yurttaşlık anlayışı bunu ge
rektirmektedir. Bu, bir bölücülük değildir, tam tersine, realitenin tespit edilmesi demektir. Bölücü
lük, başka bir kavramdır ve zaten, anayasal yurttaşlık olgusunun dışında kalır. Ne var ki, ülkemiz, 
bu yaklaşımı yok saymaktadır. Hangi bağlamda, hangi çerçeve içinde olursa olsun, görüşünü açık
layan, Kürt olgusunu tartışan, güneydoğu sorununa çözüm öneren herkesi, bölücülük damgasıyla 
yargılamaktayız. Milletvekillerimizi tutuklamakta; onlara hükümler giydirmekteyiz. Bir savcının, 
kendisini Yüce Parlamentonun üstüne çıkarmasına tanıklık etmekteyiz. Bunların sonucunda da ül
kemiz, uluslararası planda yargılanan, itilip kakılan bir ülke konumuna düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çağımız bitmek, yeni bir yüzyıl başlamak üzeredir. Yer
yüzünde yerleşik tüm düşünceler, anlayışlar gözden geçirilmektedir; hepsi yeniden yorumlanmak
tadır. Kendimizi bu hıza, bu sürece alıştırmak zorundayız. Toplumumuzun yeni bir demokrasi an
layışına, yoğun ve ertelenemez bir biçimde gereksinimi vardır. Bunu görmek zorundayız. Bu de
mokrasi, çoğunluğun azınlığı yok saymasını değil; toplumun,bir bütün olarak, iç barışını sarsılmaz 
temeller üstüne oturtarak, yaşamasını öngörmelidir. Böyle bir demokrasi anlayışında devlet, tek ve 
mutlak güç olmaktan çıkarılmalıdır. Katılım kavramı eşliğinde ve çerçevesinde, devlet, güç tutku
sundan vazgeçmeli, geriye çekilmeli, sivil'topluma ve sivil haklara yer açmalıdır; bireyin üstünlü
ğünü kabul etmelidir ve düşünceyi sınırlamamalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bü toplum yapısı, ancak demokrasi kültürünün egemenleştirilmesiyle 
kurulabilir. Kültür Bakanlığının, son üç yıldır, bu anlayışı yerleştirmeye çalıştığını, sevinerek göz
lüyoruz. Katı, tekçil, devletin buyurgan ve baskıcı anlayışını aşan, toplumun özgür kültürel üreti
mine ve örgütlenmesine olanak sağlayan demokratik bir kültür anlayışının giderek güçlendirildiği
ni görmek, geleceğe dönük umutlarımızı pekiştirmektedir. 

Gerçekten de, günümüzün kültür anlayışı, devletin kendisine yeni ve daha dar bir sınır çizme
sini öngörmektedir. Bu yoldan doğan alan, sivil toplum kurumlarıyla, sivil kültür olgusuyla doldu
rulmalıdır. Böyle bir modelde, devlet, toplumun kültürel üretimini gerçekleştirmesi için altyapı ko
şullarını hazırlayacak; toplumu, projelere kaynak tahsis ederek destekleyecektir. Tepeden inmeci, 
belirleyici bir kültürel modelin, ancak antidemokratik yönetim biçimlerinde geçerli olduğunu, tarih 
insanlığa artık öğretmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığı, böylesi bir modeli, son üç yılda, önemli bir başany-
la temellendirmiştir. Bunun yanı sıra, Kültür Bakanlığı, herkesin kendisini tanıma ve özgürce açık
lama hakkını dile getirerek yeni ve demokratik bir kültürel bilinci egemenleştirme yolunda önem-
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li bir kazanım sağlamıştır. Ulusal kültürü, yalnızca geçmiş kültürün aynen, hiç değiştirilmeden ko
runması olarak değil, dönüştürülerek yeniden üretilmesi şeklinde tanımlayarak, hem evrensele gi
den yolu açmış hem de kendi özgün geçmişimize yeni bir anlayışla yaklaşmıştır. 

Değerli milletvekilleri, çağımız, görsel kültür çağıdır. Yazılı kültür, dünyanın birçok yerinde 
ciddî sorunlarla yüz yüze gelmektedir. Ne var ki, Batılı toplumlar, çok uzun yüzyıllar boyunca bu . 
kültürü oluşturmuş ve güçlü temeller üstüne oturtmuşlardır. Bugün de, görsel kültürü bütün kurum
larıyla yaşasalar bile, onu, yazılı kültürün içinde görmektedirler. Kitle kültürlerinin baskısını bir öl
çüde hafifletmenin yolu olarak bu yöntemi kullanmaktadırlar. 

Günümüzde, hiçbir Batı toplumu, görsel kültür çağında yaşadığını ileri sürerek yazılı kültür
den vazgeçmemekte, ödün vermemektedir. Özellikle eğitim sistemlerini bu doğrultuda örgütlemek
tedirler. Oysa, Türkiye, yazılı kültürünü oluşturmadan, görsel kültürlerin fırtınasına yakalanmıştır. 
Birdenbire yüz yüze geldiğimiz televizyon, beraberinde her şeyi yadsıyan, basit ve sıradan olanı 
öne iten kitle kültürünü güçlendirmektedir. Bu, zaten zayıf olan yazılı kültür birikimimizin büsbü
tün yok olması demektir. Yazılı kültürünü yitiren bir toplum, soyut düşünce de üretemez; sorunla
rı üzerinde düşünemez; kendisini ve evreni sorgulayamaz. Hele, düşüncenin yasaklandığı ve baskı 
altına alındığı bir ortamda, bu durum, daha da geriye gider. 

Türkiye, bu nedenlerle, kültürel üretimini, çağın gelişmesini ve gerçeklerini göz ardı etmeksi
zin, onların toplumsallaşmasını ertelemeksizin yeniden gözden geçirmek zorundadır. Okumanın 
yaygınlaştırılması, kitap ve gazete tüketiminin çoğaltılması için yeni yöntemler bulmak zorunda- > 
yız. Bu, ihmal edilemeyecek bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Kültür Bakanlığının, oku
manın yaygınlaştırılması için, kitap ve kütüphane etrafında yoğunlaşan çabalarını sevinçle ve des
tekleyerek izliyoruz. Bunların daha da genişletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin evrensel açılımı, ticaretten ve turizmden önce kültüre da-
yandırılmalıdır; çünkü, Türkiye'nin en güçlü birikimi bu alandadır. Bu amaçla, uluslararası planda 
yitirdiğimiz olanakları yeniden kazanmak amacıyla, kültürel alandaki dışa açılımımızı büyütmek, 
geliştirmek zorundayız. Kültür Bakanlığının bu doğrultudaki girişimlerini içtenlikle destekliyoruz. 
Bu yıl, Senfoni Orkestrasının Japonya'ya, Modern Dans Topluluğunun İsrail'e, Operamızın Dani
marka'ya düzenlediği ve başarılı geçen turnelerinin önümüzdeki yıl yaygınlaştırılmasını diliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, yukarıda, çağımızın, görsel kültür çağı olduğuna değindim. Bu görsel
lik olgusu, eri yaygın kullanımına sinemada kavuşmaktadır. Sinema, çağımızın sanatıdır; uluslar 
arasında kültürel iletişimin en etkili aracıdır. Türk sineması son yıllarda büyük bir atılım yapmış
tır. Türk sineması, belli çevrelerin, takıntılı zihniyetleriyle dile getirdiği pornografinin çok ötesin
de ve çok dışında bir kültürel üretim gerçekleştirmiştir. Bu alandaki başarılarımızın daha köklen-
mesi için, sinemaya katkıyı sürdürmeliyiz. Kültür Bakanlığı, bu kesime yönelik desteğini yaygın
laştırmalı ve büyütmelidir. Bu yaklaşırnla, uluslararası festivallere daha çok katılmalı, devleti sine
manın arkasına yerleştirmeliyiz. 

Türk sinemasının kurtuluşuna büyük katkı sağlayacak olan Sinema ve Müzik Yasa Tasarısı, 
şu anda Millî Eğitim Komisyonunda beklemektedir. Bu tasarı yasalaştığında, sinemamızın birçok 
sorununun çözümünü de birlikte getirecektir. 

Değerli milletvekilleri, Anadolu, tiyatronun beşiğidir. Türkiye'nin tüm batısını, güneyini kap
layan sayısız antik tiyatro yapısı, bu görkemli sanattan bize kalmış, dünyanın hayranlık duyduğu 
bir mirastır. Türk tiyatrosu da, dünyadaki öteki örneklerde olduğu gibi, son yıllarda, sinemanın, 
görsel sanatların giderek artan gücü karşısında, yeniden ayakta kalma sorunuyla yüz yüzedir. Bu, 
tiyatronun yapısından kaynaklanan bir sorun değil, çağımızın bilinciyle ilgili bir gelişmedir. Ne var 
ki, tiyatro, birçok açıdan kültürün kendisidir. Onun dille, yazınla kurduğu bağlar, onun, insana dö-

- 469 -



T.B.M.M. 13:59 21.12.1$®*. 0 : 3 
nük doğrudan iletişim olanağı, yabana atılmayacak bir toplumsal işlevle yüklü olması demektir. 
Devlet, Türkiye'de çok sesli sorunlarla yüz yüze bulunan tiyatro altyapısının güçlendirilmesi için 
elinden geleni yapmak zorundadır. Bu, bizim çağımıza, insanımıza ve üstünde yaşadığımız toprak
ların geçmişine karşı bir borcumuzdur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Tutu, süreniz doldu efendim. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Boşa geçen zamanımı ekleyeceksiniz herhalde, değil mi 
Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN- Hangi boşa geçen zamanınız efendim?.. Dünyada hiçbir zaman boşa geçmiyor. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- 2 dakika daha lütfeder misiniz Sayın Başkan; bitireyim... 

BAŞKAN- Buyurun efendim; lütfen hemen toparlayın. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu yıl yapılan Uluslararası Birinci 

Aspendos Opera ve Bale Festivali ve iki yıldır hipodromda yapılan klasik müzik konserleri, yüz-
binlerce vatandaşımızın, sanat ve sanatçıyla buluşmasına neden olmuştur; bımdan dolayı, Kültür 
Bakanlığımızı kutluyoruz. Bu etkinliklerle, Türkiyemizin çağdaş yüzü bir kez daha açığa çıkmış
tır.' ' • . • 

Değerli arkadaşlarım, Kültür Bakanlığımızın büyük çabasıyla üç yıl önce kurulan TÜRICSOY, 
, Türk kültürünün gelişmesi adına, ülkemiz için önemli bir kurum olmuştur. Yine, ilk kez, Mevla-

na'nm eseri olan Mesnevinin tıpkıbasımı gerçekleştirilmiştir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Tutu, lütfen konuşmanızı bağlayın efendim. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)-Bağlıyorum efendim. 
Bu, dünya insanlığı için büyük bir kazanımdır. Bu vesileyle, eski Kültür Bakanımız Sayın Fik

ri Sağlar'a ve tüm Bakanlık personeline teşekkürlerimi sunuyorum. 
Anlaşılıyor ki, sözlerimi tamamlayamayacağım... 
Sayın Başkan, 2 dakika izin verirseniz, hepsini tamamlayabilirim... 
BAŞKAN-Lütfen... Lütfen... 

. ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla).-Ama, bütünlüğü bozuluyor... 
BAŞKAN- Lütfen, siz, Genel Kurula saygılarınızı sunun efendim. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Devamla)-Peki. 
Değerli arkadaşlarım, konuşmamı bitirmeden önce, yaptığı bu önemli çalışmalar ve topluma 

sağladığı katkılar nedeniyle, Kültür Bakanlığımızı, başta sayın bakanlarımız olmak üzere tüm ku
rum personelini kutluyor; demokrasi kültürünün temellendirilmesinde, bundan böyle de yoğun bir 
çabanın içerisinde bulunmasını diliyor ve tümünüzü, en içten saygılarımla selamlıyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

. BAŞKAN-Sayın Tutu, teşekkür ediyorum. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'm, Erzincan Milletvekili Ali İbrahim Tıttu'nun, ileri 
sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, malumu âliniz olduğu üzere, İçtüzüğün 70 inci 
maddesine "şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendisine atfolu-
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nan Hükümet, komisyon, siyasî parti grubu veya milletvekilleri, açıklama yapabilir ve cevap vere
bilir" demektedir. SHP Sözcüsü Sayın Tutu, yapmış olduğu konuşmasının iki noktasında, bizim 
açıklama yapmamızı zorunlu kılan ifade kullanmıştır. 

BAŞKAN - Sayın Kazan, buyurun efendim. 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep)- Efendim, bizim Gruba da sataşma yapılmıştı; yerinden 
söz vermiştiniz... 

BAŞKAN- Efendim, gruba sataşmadan dolayı söz talep ediliyor; zamanı iyi kullanmak için 
söz verdim... 

Sizin de talebiniz olursa dikkate alırım efendim. (SHP sıralarından gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sataşma oldu, kabul etmediniz Sayın Başkan... 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkan, biraz Önce bizim Gruba da sataşma ol
muş ve Grup Başkanvekilimiz söz almıştı; siz, yerinden konuşmasını istemiştiniz. 

BAŞKAN- Hayır efendim; kendileri oradan ifade buyurdular; zabıtlara da geçti efendim. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak)- Tarafsız olmanızı bekliyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Efendim, zamanı iyi kullanalım diye söz verdim, 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya)- Zaman kayboluyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Kazan, lütfen, İki satırla ifade edin; çok rica ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; biraz önce, Sosyal demokrat 

Halkçı Parti Grubu adına, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan değerli Erzincan Milletveki
li Sayın Tutu, konuşması esnasında, hem şahsımı hem de Grubumu itham altında tutan iki beyan
da bulunmuştur. Ben, bu iki beyana açıklık getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Yapacağım ko
nuşmalar -merak etmeyin- müdellel olacaktır, kısa olacaktır; bir Grup Başkanvekili olduğum için 
de -takdir edersiniz- tahrik edici olmayacaktır. 

Biraz önce konuşan Değerli Tutu, her vesileyle burada yaptığı konuşmada Sivas davalarını di
le getirmekte ve bu davalarda Refah Partili Grup Başkanvekilinin, sanıkların avukatı olmasını eleş
tirmektedir. 

Bir defa, benim mesleğim avukatlıktır. Bir avukatın, sanıkları savunamayacağı konusunda da 
bir kanunî engel yoktur; tam tersine, aynı zamanda, bu da bir vazifedir. 

Sivas davasının, çok kalabalık bir sanık yükü vardır. Ben, bu sanıklar arasında, suçsuzluğuna 
inandığım sadece 4 kişinin avukatlığını üstlendim ve o 4 kişi de, daha ilk celsede tahliye edilmiş
lerdir. Hemen ifade edeyim, bazı kanunî mahzurlar nedeniyle, belki benim fark edemediğim mah
zurlar nedeniyle, bilahara çekilmek mecburiyetinde kaldım. 

Şunu açıkça ifade ediyorum: Sivas'taki olayları, özellikle otel yakma olayını, insanların haya
tını kaybetmesini, her zaman telin etmişimdir, lanetlemişiindir; ama, o lanetleme, o günlerde Re
fah Partisi üzerine yoğun bir propaganda yapıldığı için, fark edilememiştir; bu bir. 

İkincisi, o olaylarla, o yakma olayıyla alakası olmayan, sadece Toplantı ve Gösteri Yürüyüş
leri Kanununa muhalefetten -o da, öyle bir suç işlemediklerine inandıklarından ve beni de inandır
dıklarından dolayı- 3-4 kişinin avukatlığını üstlenmem, hiçbir zaman, bu kürsüden ithama vesile 
değildir. O zaman, bu ülkede, fikir suçlarından dolayı, biraz önce savunmasını yaptığınız fikir suç
larından dolayı mahkemelerin huzuruna suçlu olarak çıkarılan sanıkları savunan avukatlar da suç
lu demektir. 
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O nedenle, kanunlara göre, suçlu insani an, elbette, yeri geldiği zaman, avukatlar savunurlar. 

Buna bir engel yoktur. 

ALİ ÎBRAHÎM TUTU (Erzincan)- Siz, kamu davalarına avukat olarak girebiliyor musunuz; 
onu açıklayın. Hukuken öyle bir hakkinizin olmadığını biliyorum. 

BAŞKAN-Sayın Tutu, rica ediyorum... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Şimdi karşılıklı konuşmayalım, benim zamanım işliyor. 

O bakımdan, artık, bunu istismardan vazgeçin. Siz, Erzincan Milletvekilisiniz, Sivas'taki olay
larla alakadar olduğunuz kadar, Başbağlar'da olanlarla da ilgilenmesini bilin lütfen. (RP sıraların
dan alkışlar) 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Yaptıklarımızdan haberiniz yok. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- İkincisi, yine konuşmanızda, Sayın Kul'un, burada, soru sorar
ken, daha "Bosna-Hersek" der demez saldırıya uğradığını ifade ettiniz. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)-Doğru... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Tamam, onu söylüyorum; zaten, ben de, ona açıklık getirmek 
için söz aldım. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Telaşınızı, korkunuzu ortaya koyuyorsunuz... 

BAŞKAN- Sayın Tutu, lütfen... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Şimdi, bakınız, burada, günlerden beri, bütçeler görüşülüyor, 
gnıplar adına konuşmalar yapılıyor ve ondan sonra, milletvekilleri, bakanlıklarla ilgili sorularını 
soruyorlar. Nasıl soruyorlar; buradai seyyar bir mikrofon var, bir telsiz mikrofon, bu telsiz mikro
fon sıralar arasında dolaştırılıyor, görevliler tarafından milletvekillerinin ayağına götürülüyor ve 
oradan soruluyor. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- O, işin şekli... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Tamam efendim, bir dakika... 
BAŞKAN-Süreniz doluyor Sayın Kazan, siz... 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Böyle soruluyor. 
O gün, ilk defa bir uygulama oluyor; o uygulamada, buraya sabit bir mikrofon getiriliyor. Ne

den getiriliyor; niçin getiriliyor; üzerinde durmuyorum; onun tartışmasına da girmiyorum. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Niye mikrofon buraya değil de muhalefet sıralarına gö

türüldü?.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Hayır... Şimdi, Kamer Genç de sataşmadan dolayı söz alır. 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Ben, o konuda cevap vereceğim sana!.. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Bir dakika... Bosna-Hersek üzerinde... 
KAMER GENÇ (Tunceli)-Ben, o konuda... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Sayın Kamer Genç, dün akşam konuştunuz, müsaade ederse
niz ben konuşayım; söz size değil, bana verildi. 

Mikrofon şurada. Fevzi Arıcı, oradan, Sayın Başkana müdahele ediyor, "Sayın Başkan, niye 
bu mikrofon burada değil de muhalefet sıralarına götürülmüş" diyor. 

BAŞKAN- Sayın Kazan, toparlar mısınız... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Yalancılıktan vazgeçin!.. 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Zabıtlardan konuşuyorum. 

"Bugünlük böyle münasip gördük" deniyor ve Mustafa Kul konuşmaya başlıyor; sorusunu da 
soruyor. (SHP sıralarından gürültüler) 

Lütfen dinleyin!.. Zabıtları alın, okuyun; ezbere konuşmayın. Sorusunu soruyor, soruyor... 
Evet, arkadaşlarımız oradan sataşmada bulunuyorlar; ama, arkadaşlarımız... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Türkiye gördü... Konuyu saptırmayın!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)-Efendim, lütfen dinleyin... 

Ne zaman ki, Sayın Kul, arkadaşlarımıza dönüp, "serserilik yapmayın" diyor; işte, o münase
betle, arkadaşlarımız, elbette bir tepki zorunluluğu duyuyorlar. (SHP sıralarından gürültüler) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Bu, adam dövmek için gerekçe mi? 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Alın, zabıtları okuyun; Mustafa Kul, "serserilik yapmayın" sö
zünü söyleyinceye kadar, bizim arkadaşlarımızın en ufak bir müdahalesi yoktur. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Haydi canım sen de!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, bu, konuşma mı?.. 
BAŞKAN- Sayın Kazan, lütfen toparlar mısınız... 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Kaldı ki, ben, milletvekilimizin kürsüye çıkmasını; ben, bir 
grup başkanvekili olarak, milletvekilimizin kürsüye çıkmasını ve böyle bir kavga olayını tasvip et
miyorum. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Grup Başkanvekili adam dövüyor; tekme atıyor!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- "Ediyorum" anlamına gelmesin; ama, olayı saptırmayalım; 
birtakım insanları suçlarken, kendi hatamızı da görelim. Eğer, Sayın Kul, bizim arkadaşlarımıza hi
taben "serserilik yapmayın" demeseydi, bizim arkadaşlarımızın bir müdahalesi olmayacaktı. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Kazan ... Sayın Kazan... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Başkan, tarafsız olun. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Onun için, zabıtlar getirilsin, bu noktalan okuyun ve görün. Bu 

noktalara açıklık getiriyorum. 
Hepinize, özellikle Sayın Başkana, her iki konuda da bu açıklama imkân ve fırsatını verdiğin

den dolayı teşekkür ediyorum. (RP sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Kazan. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, bir dakika izin verir misiniz... 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkan.... Sayın Başkan.... 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, dün, naklen yayında da, Refah Partisi Grup Başkan

vekili, benim mikrofonu oraya tezgâh olarak koydurduğumu... 
İsterseniz, sataşma dolayısıyla kürsüden ifade edeyim... 
BAŞKAN-Efendim, lütfen, yerinizden... zabıtlara geçsin. 
Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Bakın, benim, mikrofonu, Refah Partisi Grubu önüne tezgâh ola

rak koyduğumu, Mustafa Kul'a mahsus söz verdiğimi ve bu nedenle olayların çıktığını söyledi. Sa
yın Kazan öyle söyledi. 

- 4 7 3 -



" T.E.M.M. ' B : 59 21 .12 .195*4 . O : 3 
BAŞKAN- Öyle olmadığını ifade ediyorsunuz. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Bir dakika; söyleyeyim efendim. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Kürsüye çık... Kürsüye çık... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Rica ediyorum... Müsaade ederseniz bu konuda bir açıklama ya
payım, Başkanlık Divanı üyesiyim, Başkanvekiliyim... 

BAŞKAN- Lütfen, oradan açıklayın efendim. Başkanvekilisiniz, lütfen... (SHP sıralarından 
gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun, Sayın Başkanvekili var.*. 
Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- O gün, Kanunlar Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız* geldiler -
bakın, arkadaşlannıız orada ve ben bununla ilgili olarak, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
yazılı başvuruda da bulundum-vatandaşlar televizyon merkezine telefon etmişler; seyyar mikrofon
larla soru sorma halinde, sorular anlaşılmıyormuş; acaba, bir sabit mikrofon kurulabilir mi dediler. 
Ben de, hayhay, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çalışmaların kamuoyuna en iyi şekilde akset-
tirebilmesi için sabit bir mikrofon konulsun dedim; ama, ben, mikrofon oraya konulsun, buraya ko
nulsun diye bir emir vermedim. Arkadaşlarımız bilir, sorabilirsiniz... 

BAŞKAN-Saym Genç, vuzuha ermiştir efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli)-Bir dakika efendim... 
Ondan sonra, mikrofon, buraya, yani ANAP Grubunun önüne konulmuştu. Ben, arkadaşlar, 

mikrofonu niye oraya koydunuz diye sordum; "kordon oraya kadar gidebiliyor" dediler, işte arka
daşlar orada, söylesinler. 

BAŞKAN-Sayın Genç, vuzuha ermiştir efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- Bunda benim bir katkım yoktur. 
BAŞKAN-Efendim, vuzuha ermiştir; ifade buyurdunuz. 

KAMER GENÇ(Tunceli)-Efendim, Sayın Başkan, bakın, aleyhimize çıkıp da... 

Bakın, benim bu konuda en ufak bir katkım yok, en ufak bir günahım yok, mikrofon buraya 
konulmuş... 

BAŞKAN- Sayın Genç, vuzuha ermiştir; anlaşıldı efendim bir kastınızın olmadığı. 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Ama, bir grubun, çıkıp da, olayları bu kadar tersine çevirmesi, ya
lan söylemesi, bu çatının altında bulunma şeref ve haysiyetiyle bağdaşmaz; rica ediyorum... 

BAŞKAN- Sayın Genç, vuzuha ermiştir; buyurun, zabıtlara geçti... 

KAMER GENÇ (Tunceli)- Sayın Başkan, bir de, bu sabit mikrofon oniki yıldır oraya konu-
yormuş. 

V. - KANUN TASAMI VE TEKLİFİ ERİYLE KOMİSYONLARDAN 
'. GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI (Devam) 
1. -Kültür Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinlıesabı 
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BAŞKAN- Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin lehinde Sayın Develioğlu, buyurun efendim. 

OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kültür Bakanlığımız 
bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmeden önce, Yüce Heyetinize ve bizi izleyen insanlarımıza 
saygı sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bugün, burada, ülkemizin millî birlik ve bütünlüğünden sanayimize, tu- ••• 
rizmimize kadar birçok sektörümüzü doğrudan ilgilendiren; millet olmamızın gereği olarak bizi bir 
bütün halinde tutan unsurların yayıcısı, dağıtıcısı, hizmetkârı olan bir bakanlığımızın bütçesini gö
rüşüyoruz. 

Ben, rakamlar üzerinde fazla bir şey söylemek istemiyorum; bundan önceki yıllarda olduğu gi
bi, 1995 yılında da, Kültür Bakanlığımızın bütçesi olarak ayrılan rakamlar fevkalade yetersizdir. 
Bakanlığımızın hizmet sahası ve özellikle, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan Türk 
cumhuriyetlerine yönelik yapılması gereken çalışmalar düşünüldüğü takdirde, Kültür Bakanlığımız 
bütçesinin fevkalade yetersiz olduğu görülmektedir. 

Sözlerimin başında hemen belirtmekte yarar görüyorum; bizler, Milliyetçi Hareket Partililer 
olarak, kültürümüzün ve -kültür unsurumuzu teşkil eden- kültürümüzün alt unsurlarının tanıtımı 
görevini üstlenmiş sanatçılarımıza ve sanata, fazlasıyla, ziyadesiyle sevgi ve saygı duyuyoruz. İş
te, bunun göstergesi olarak, Sayın Genel Başkanımız Alparslan Türkeş'in bizlerle birlikte verdiği 
ve tüm sanatçılarımızı ilgilendiren, mağdur edilmiş sanatçılarımızın geriye dönük borçlanma sure
tiyle emeklilik hakkına kavuşmasıyla ilgili yasa, geçtiğimiz haftalarda bu Yüce Meclisten geçiril
di. Bu vesileyle, duymamış olan sanatçılarımıza konunun duyurulmasını ve bu yasanın çıkması şı-

, rasında emeği geçen tüm parlamenter arkadaşlarımıza, huzurunuzda teşekkür etmeyi borç biliyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, hepimiz, sanat ve sanatçıya verilmesi gereken önemin idrakindeyiz. Bu 
doğrultuda, özellikle, yerel yönetimler - Kültür Bakanlığı işbirliğiyle, mahallî idarelerimizin sana
ta yönelik çalışmalarını da -belediyeler bazında- takdir etmemek mümkün değil. Bu bağlamda, 
ekim ayında, Keçiören Belediyesi, tiyatro kurmak suretiyle perdelerini halka açmıştır. Bunun, bü
tün belediyelerimiz açısından bir örnek teşkil etmesi, hepimizin arzu ettiği bir tutumdur. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişte çok değişik tartışmalara neden olan diğer bir konu da, sanatçı
ların değerlendirilmediği, görevlendirilmediği konusu. Sanatçılarımız, bulunulan yılın 25 Ağusto
sunda anlaşma yapmak suretiyle, ertesi yılın 30 Haziranına kadar Kültür Bakanlığının görevlisidir-
ler. Sanatçılarımızın değerlendirilmemiş olması, sanatçılarımızın bir kabahati değil, idarenin bir 
noksanlığıdır. Bu konunun, bu şekilde anlaşılmasında yarar görmekteyim. 

Kültür Bakanlığımızın kuruluş ve görevleri hepimizin malumu. Millî değerlerimizi, manevî 
değerlerimizi, tarihî ve kültürel değerlerimizi araştırmak, geliştirmek, tanıtmak, yaymak, korumak, 
benimsetmek ve bu suretle, millî bütünlüğün sağlanmasına yardımcı olmak gibi çok ulvî bir göre
vi üstlenmiş olan Bakanlığımız, bir türlü bir yere oturtulamamış. Her siyasî ideoloji, bu Bakanlık 
hakkındaki görüşlerini bir tarafa çekmek suretiyle, âdeta, millî kültürümüzü, kültürsüzlük noktası
na itmeye çalışıyor. 

Millî duyguları uyanık milletleri, topla, tüfekle yok etmek mümkün değildir. Millî bütünlük 
için, millet olmanın şuuru, millî kültürümüzün unsurlarının tam olarak tanıtılmasına, benimsetilme-
sine bağlıdır. Vatan sevgisi, milliyet duygusu, bayrak ve toprak şuuruna erişmenin yolu, kültürü
müzün iyi anlatılmasına bağlıdır. 

Kültür nedir: Bunu, bir temele oturtmamız lazım. Herkes "kültür" diyor; ama, manasını bilen 
de bilmeyen de, zaman zaman halkımızla ters düşecek noktalara varabiliyor. Kültür, bir milleti mil-
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let yapan en önemli unsurlardan biridir. Dünya üzerindeki sosyologların, toplumbilimcilerin yap
tıkları tanımların hepsinde, milleti millet yapan unsurların başında, dil, tarih ve kültür gibi ana un
surlar sayılır. Bunun yanında, bazı mütefekkirler, dinî inançları, coğrafî bölgeyi de, millet olmanın 
tanımı içerisine alabilirler. İşte, kültür, milleti millet yapan en önemli unsurlardan biri olduğuna gö
re, kültürün kapsamını bilmeden yapacağımız her türlü yaklaşım, bizi, bu kültürün içinde yaşayan 
insanlarımızla ters düşecek noktaya getirebilir. - ,. 

Kültürü oluşturan iki önemli unsurdan bir tanesi, kültürün maddî unsurlarıdır. Maddî unsurla
rın toplamına, medeniyet ismi veriliyor. Türk kültürünün medeniyet kısmina baktığımız zaman, 
mimarî, güzel sanatlar, el sanatları, halı, kilim, kanaviçe, iğne oyasından tutunuz, hat sanatından tu
tunuz, gözleme ve bazlamaya kadar, Türk kültürünün maddî unsurları içerisinde rastlayabileceği
miz hususları görürsünüz. 

Bir de, kültürü meydana getiren manevî unsurlar vardır ki, bunlar, mutlak surette millîdir, mil
lî olmak zorundadır. Manevî unsurların toplamını hars olarak değerlendiriyoruz. Harsımızı, kaba
ca alt unsurlarıyla birlikte değerlendirecek olursak, gelenek ve göreneklerimiz, âdetlerimiz, inanç 
sistemimiz, yardımseverliğimiz, insan sevgisi, hayırseverlik, misafirperverlik, düğün, nişan ve tö
ren âdetlerini bunun içinde saymamız mümkündür. 

İşte, bu unsurların tanıtımı sırasında, Kültür Bakanlığımız, eğer, toplumdan kopuk ideolojik 
bir çalışmanın içine girecek olursa, işte, biz, o zaman, halktan ve bu kültürün mensubu plan insan
larımızdan koparız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; burada, zaman zaman gündeme getirilen bazı konularda, 
fikrimi, kısaca arz etmekte yarar görüyorum. 

Köktendincilik deniliyor; bir türlü tarifi, tanımı açıkça verilmiyor. Yüzde 98'i "Elhamdü
lillah Müslümanım" diyen bu ülkede, dini karşınıza aldığınız takdirde; siyasî hayatınızı bitirirsiniz, 
siyaset sahnesinden silinirsiniz. 

Kökten ırkçılık deniliyor. Bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımızı biz, Türk Milleti olarak 
değerlendiriyoruz. Milletini sevmek, memleketini sevmek, milliyetçiliktir, vatanını, mukaddesatı
nı sevmek milliyetçiliktir diyoruz. Bizim milliyetçiliğimiz, ırkçılıkla kesinlikle bağdaşmaz. Irkçılı
ğın, milliyetçilikle eşdeğer manada kullanıldığını, hepimizin medenî olarak bildiği Avrupa ülkele
rinde görebilirsiniz. , 

Millî politikalar uygulanmaya başlandığı zaman, kültür sahasında olsun eğitimde olsun... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Devam edin lütfen. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla)- İki dakika rica ediyorum, Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Efendim topallayabilecek misiniz... 
Buyurun. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Devamla)-...millî politikalardan bahsedildiği zaman, bazı çevreler 

çıkıyor, devlet politikası, resmî ideoloji, etnik kimlik gibi birtakım konulardan bahsediyor. Devle
tin varlığı ve bağımsızlığı, milletin bölünmez bütünlüğü noktasında, millî ve manevî değerlerimi
ze bağlılığı amaçlayan ve bu doğrultuda politikalar üreten devlet ideolojisine, kim ne derse desin, 
Yüce Türk Milleti, sımsıkı sarılmak zorundadır. Türkiye'de, Batılı manada veya lügattaki gerçek 
manasında, bir etnik ayrıcalık yoktur. Sosyolojik manada etnik ayrıcalıktan bahsedebilmek için, 
Amerika'da olduğu gibi diğer birçok Batı ülkesinde olduğu gibi okumada, kültür hayatında eşitsiz
lik, iskânda eşitsizlik, iş edinmede eşitsizlik, çalışmada eşitsizlik gibi hususların olması lazım. Bi-
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rileri, birtakım kavramları karıştırmak suretiyle, özgürlük, demokrasi, çokseslilik ismiyle getiriyor, 
ama, arkasında başka amaçların gizlendiğini, bu yüce millet anlıyor. 

Ben, diğer konulara girmeden, burada sözlerimi toparlıyor; özellikle Türk cumhuriyetlerine 
yönelik kültür faaliyetlerine ağırlık verilmesi konusunda Sayın Bakanlığımıza çok büyük işlerin 
düştüğünü belirtiyor; bütçenin Bakanlığımıza, Bakanlık mensuplarımıza, ülkemize hayırlı hizmet
lere vesile olması dileklerimi iletiyor, tekrar, Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (MHP ve DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Develioğlu, teşekkür ediyorum. 

Hükümet adına, Kültür Bakanı Sayın Timurçin Savaş, buyurun efendim. 
Sayın Tutu, Mesnevi'nin tıpkıbasımının yapıldığını ifade buyurdular; öyle mi Sayın Bakan ? 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Henüz yok efendim, çalışma halindeyiz. 
BAŞKAN- Göreceğiz bakalım efendim. 

Buyurun. 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
kanlığımın bütçesi üzerinde konuşan arkadaşların hepsinden yararlandım. Biz, demokratik, laik ve 
çağdaş bir ülkeyi, böyle demokratik platformlarda tartışarak bulacağız; bu nedenle konuşmama 
başlamadan önce hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz çok önemli bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Bugün Bal
kanlar, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya -çok yakın tarihlerde- ciddî değişimler yaşamaktadır. Onun 
için, ülkemizde, uzlaşmaya, hoşgörüye ihtiyacımız vardır. Hangi düşünceden, hangi fikirden olur
sa olsun, insanlar, özgürlük içerisinde ve herkese saygılı olacak şekilde düşüncelerini ifade etmeli
ler. 

Şimdi, grupları adına konuşan bazı arkadaşlarımızın sorularına da yanıt vermek istiyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına konuşan Sayın Budak, Plan ve Bütçe Komisyonunda da çeşitli 
açıklamalarda bulunmuştu. Bugün, şunu sevinçle görüyorum ki, Türk basını, Türk kamuoyu ve 
Türk sanatçıları, kendi olaylarına sahip çıkabilecek bilinç ve düşüncedeler. Kimden gelirse gelsin, 
haklarına dil uzatıldığında, onlar, kendi haklarını, her türlü demokratik tepkileriyle ortaya koyabi
lecek bilinçte ve düşüncedeler. Bunun için, bir Kültür Bakanı olarak çok mutluyum; çünkü, bu ma
kamda kim olursa olsun, toplumun bu demokratik unsurları, bu demokratik tepkilerini koyabilecek 
örgütlenmeye ve bilince sahip oldukları sürece, Türk sanatçıları, her zaman, uluslar arasında da, ül
kemizde de, layık oldukları yere geleceklerdir. 

Sayın Budak, filmleri destekleme konusunda bazı isnatlarda bulundu. Değerli milletvekilleri, 
filmleri destekleme konusundaki çalışmalar; yani sinemada oynayan filmleri destekleme çalışma
ları, tamamen, kumlan bir komisyon tarafından yapılmıştır. Bu komisyon, Film Yöneticileri Der
neği, Müzik Yapımcıları Derneği, sanatçı temsilcisi, müzik temsilcisi gibi temsilciler ve bir de bi
zim Bakanlıktan ilgili müsteşar yardımcısı ve genel müdürden oluşmaktadır. Yani, bu tür destek
ler, genellikle, özerk hale getirilen bu sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle beraber yapılmakta
dır. Bu, tiyatro konusunda da böyledir- kamuoyunda bunlar çok tartışılıyor- ve o komisyon da, Te
levizyon ve Tiyatro Yazarları Demeği, Tiyatro Eleştirmenleri Derneği, Tiyatro Yapımcıları Derne
ği, Tiyatro Oyuncaları Derneği, Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Derneği gibi derneklerin temsilcile
rinden oluşmaktadır. Yani, bunlar, hiçbir zaman, hiçbir bakanın kendi inisiyatifi, kendi siyasî gö
rüşleri doğrultusunda değildir; tamamen, sanatçı temsilcilerinden oluşan bir kurulda, bizim de or
ganize ettiğimiz şartlarda oluşmaktadır. 
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Bundan sonra, bu alanlarda daha fazla kurumlaşma sağlayabilmek için -özellikle sinama ve ti

yatro konusunda kurumlaşma sağlayabilmek için- önümüzdeki günlerde konseyler oluşturacağım. 
Yani, bunların daha özerk hale gelebilmeleri ve daha özgürce, halkımızın istemleri doğrultusunda 
yapıt yapabilmeleri lazım ki, uluslararası düzeyde rekabeti sağlayacak ve kendilerini ayakta tuta
cak yeni ve kalıcı eserler üretebilsinler. 

Sanatçılarımız, her zaman, ülkemizin menfaatına çalışmakta ve ülkemizin onurunu her yerde, 
en iyi şekilde, birer elçi olarak göstermektedirler. Opera ve bale topluluğumuzu Danimarka'ya gön
derdiğimizde -basında da hepinizin izlediği gibi- ülkemizin laik, demokratik, çağdaş yönünü en iyi 
şekilde temsil etmişlerdir. Hatta, büyükelçilikten bir görevli bana şunu söylemiştir: "Sayın Baka
nım, Danimarkalılar gelip, orkestra çukuruna bakarak, 'AaL Sizde de keman çalan bayanlar var, 
sizde de sanatçı bayanlar var'diyordu." 

Yine, Cumhurbaşkanlğı Senfoni Orkestrası Japonya'da, devlet halk dansları ekibimiz İsrail'de, 
tiyatromuz Almanya'da, sanat korolarımız Rusya'da, sinemamız dünyanın her yerinde ülkemizi en 
iyi şekilde temsil etmektedir. 

Yine, Sayın Budak konuşmaları sırasında, opera ve baleden bahsederken, tabiî biraz da ken
di iktidar dönemlerini hatırlatarak "İzmir Devlet Opera ve Balesi, bizim zamanımızda 5 tane eser 
veriyordu, şu dönem 3'e indi" dedi; bu doğru değil. Bizim dönemimizde, 1993-1994 sezonunda, 7 
yeni eser ve konser verilmiştir; 1994-1995 sezonunda da, 6 yeni, 5 tekrar olmak üzere 11 eseri sah
neye koymayı planlıyoruz; yani, sizin döneminizi aşmış durumdayız. 

MEHMET BUDAK (Ankara)- Adlarını söyle, hangi yeni eserlermiş, adlarını söyle; onları 
söylemiyorsun. 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla)- İstiyorum ki, bundan sonra daha da 
aşarak devam edelim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine, bazı arkadaşlarımız "devlet opera ve balesini kaç 
kişi izliyor" dediler. Mümkün olsa da opera ve balemize sahne bulabilsek, inanıyorum ki, ülkemiz
deki halkın hepsi izlemekten zevk alacaklardır; çünkü, şu anda İzmir'de yüzde 35 oranında izleyi
ci artışımız olmuştur. Opera ve balecilerimiz, bugün İstanbul'da dahi, kendi sanatlarını, zor şartlar 
içinde, özveriyle, fedakârlıkla yerine getirmektedirler. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) - Bu ödeneklerle hiçbir şey olmaz. 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla)- Ankara'da da yüzde 40* a varan bir se
yirci artışı vardır. 

Ben Bakan olur olmaz şunu düşündüm: Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları düşünerek, hal
kımızın -doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle- hoşgörü ve anlayış içerisinde bir uz
laşmaya, düşünmeye ihtiyacı var dedim. Onun için, Bakanlığımızın elindeki tüm imkânları, ülke
mizin sanata ve kültüre ihtiyacı olan en ücra köşelerine dahi ulaştırmaya çalıştım; yani, Bakanlığı
mızın tüm imkânlarını, ülkemizin dört bir köşesinde eşit şartlarda paylaştırmaya özen gösterdim; 
bundan sonra da buna daha büyük önem vereceğiz. 

Yine, Sayın Budak, disiplin ve teşvik konusundan bahsetti. Bu teşvik konusu, sanatçılarımızı 
teşvik etmek için çıkarılmış bir konudur ve çok doğru bir olaydır. Bu, belirli bir disiplin cezası ve 
6 aylık dönem içinde 30 günden fazla rapor almamış sanatçılara verilir. Özellikle, bu, sanatçıyı ça
lışmalarında daha da teşvik etmek amacındadır. Zaten, bu primin verilmesi, Bakanın teklifi ve baş
bakanın onayıyla olmaktadır. Yani, bunlar, Bakanlığımız içerisinde gayet doğru ve dürüst bir şe
kilde devam etmektedir. . 
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Yine, Sayın Budak "Osmanlı Kanunnameleri alınmadı, kütüphanelerde yok" dedi; bu, doğru 

değil. Aslında, Bakanlığımız, Osmanlı Kanunnameleri adlı eserin birinci ve ikinci ciltlerinden 
800'er adet almıştır, bütün kütüphanelere de göndermişizdir. Diğer ciltler de, tasarruf tedbirleri ol
duğu için alınamamıştır; ama, bu eserlerin alınması için büyük bir istek vardır bunları da; en kısa 
zamanda, yeni bütçemizle, önümüzdeki günlerde alıp bütün kütüphanelere göndereceğiz. 

Sinema ve tiyatro genel müdürleri konusundan bahsedildi. Aslında, ben, kendi Bakanlığımın 
iç sorunlarını daha özel koşullarda değerlendirmek istiyorum. Şu andaki Sinema Genel Müdürü
müz de gerçekten çok çalışkan, örgütün içinden gelen bir arkadaşımız ve en iyi şekilde sinemamı
zı yönetmektedir. 

Yine, Sayın Budak şöyle bir şey söyledi: "Leyla Gencer'e ödül verilirken, Sayın Bakan nere
deydi" Bu, kamuoyunda da çok tartışılıyor. Tabiî, Leyla Gencer, çok saygı duyduğumuz bir sanat
çı; sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde de kendi sanatını kanıtlamış bir sanatçımız. Bu sanat
çımıza ödülü biz vermedik; Sevda Cenap Ant Vakfı verdi. Bu olaydan, sonradan haberim olduğu 
için, o sırada da ben, Edirne'nin Keşan İlçesindeki Halk Kütüphanesinin temelini atmak için Ke
şan'a gitmiştim; öyle bir programımız vardı. Edirne'nin Keşan İlçesine gittiğimizde, Belediye ve Ti
caret Odası Başkanları gelerek "biz, burada, çok hijyenik şartlarda oluşan bir de mezbahane yap
tık" dediler. Tabiî ki, Bakan gelince, o ilçede, açılacak ve temel atılacak olan yerler sıralanıyor. 
Kültür Bakanı olarak, orada, mezbahane açamam diyebilir misiniz; biz, Hükümeti temsil eden ba
kanlarız; üstelik de,-her yerde ilgili bakan temel atacak diye bir şart yok. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sanayi ve Ticaret Bakanı açar efendim. 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla)- Ben, çok da sevindim; hatta, gördüğüm 

kadarıyla -özellikle geçen hükümetler döneminde- dışarıdan et ithal eden ülkemiz, artık, yerel yö
netimlerin öncülüğünde de olsa örgütlenerek, kendi ulusal potansiyel güçlerini artırarak, ülkemizin 
millî ekonomisine canlılık getirdiler. Bunun için, belediye başkanımızı kutladım. Aynı zamanda, 
onun yanında, Trakya'daki hayvancılık potansiyelini geliştirmek için de bir borsa binasınının teme
lini attık. İstiyor ve inanıyorum ki, o hizmetler, ülkemizde en iyi şekilde gerçekleştirilecektir. Ne
rede, böyle taş üzerine taş koyan, hizmet eden olursa -belediye başkanlarımız veya kim olursa ol
sun- her şartta, onların eserlerini hizmete zevkle açarım; çünkü, biz, ülkeyi ileri götürmek için hiz
met yapmaya, ülkenin ulusal kaynaklarını harekete geçirip, dışarıya bağımlılıktan kurtarmaya çalı
şıyoruz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, orada temelini attığımız kütüphane çok yönlüdür. Oradaki mahallî gaze
telerde "Halk kütüphanesi niteliğinde ilk defa bir kültür sitesi" denilmektedir. Yani, burada teme
lini attığımız kütüphanede, çocuklar ve büyükler için okuma odaları; özürlülerin de bu kütüphane
den yararlanmaları için -bunu ilk defa başlatıyoruz, daha da yaygınlaştıracağız- özel bir alan var; 
ayrıca, her türlü sahne etkinliklerinin gösterilmesi için yine kütüphanenin içerisinde salon vardır. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Bakanım, Bandırma'ya da bir kütüphane istiyoruz. 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla) - Bunu, şunun için söylüyorum: Aslın

da, Türkiye'de doğru şeyleri savunmak durumundayız; çünkü, Hükümetten de Parlamentomuzdan 
da halkımız çok şeyler bekliyor. Olayları bilerek, bir cümle içerisinden yahut da bir sayfa içerisin
den bir kelimeyi alıp onu manşet yaparak, doğru"olmayan şeyleri savunduğumuzda; doğrusunu bi
len toplum üzülüyor, yadırgıyor. Bu konuda, Edirne'deki vatandaşlardan o kadar çok telgraf aldım, 
o kadar çok da telefon geliyor; çünkü, o bölgemizdeki hayvancılık potansiyelimizin desteklenme
si gerekiyor; özellikle güneydoğu ve doğunun içinde bulunduğu şartlar dolayısıyla o bölgeyi, Hü
kümet olarak daha da teşvik edeceğiz. 
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Sayın Budak, porno konusu üzerinde -sanatçılarımız için- durdu; Plan ve Bütçe Komisyonun

da da söylemişti. Aslında, bu konuları, özellikle, kişilerin kendilerinin olmadığı yerde konuşmak 
doğru değil. Sanatçımız Müjde Ar, gerçekten uluslararası düzeyde de ün almış, ödül almış bir sa-
natçımızdır. Sevindiğim taraf şu: Sayın Budak'ın, sanatçılarımızı yakından tanımaya başlayıp, on
lara karşı saygısının, sevgisinin arttığını görmek, beni de sevindiriyor. Sayın Budak, tüm sanatçı
larımızı yakından tanırsa, onlar hakkındaki düşüncelerinin değişeceğine inanıyorum. 

Kazım Ataoğlu arkadaşımız "opera ve baleye ayrılan para çok; kaç kişi izliyor" dedi. Bu, doğ
ru değil. Aslında, biraz önce de söylediğim gibi, biz, opera ve baleyi Van'a da , ülkemizin dört bir 
köşesine de götüreceğiz. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Bitlis'e de götürecek misiniz?.. 

KÜLTÜR BAKANI TÎMURÇÎN SAVAŞ (Devamla)- Ülkemizdeki opera ve bale sanatı, tüm 
sanat etkinlikleri, ülkemizin laikliğinin, ülkemizin çağdaş bir ülke olmasının uluslararası düzeyde
ki bir göstergesidir. Bugün gelişen ve değişen şartlarda, dünyada artık kültüre, sanata, eğitime, spo
ra ayrılan bütçelerle, uluslararası düzeyde, evrensel düzeyde insanları buluşturan kurumlara ayrı
lan bütçelerle ülkelerin gelişmişlik düzeyi ölçülmektedir. 

Bir de,.beni en çok sevindiren husus : Sanatçılarımızın her türlü yürüyüşleri esnasında ellerin
de Atatürk resminin olmasıdır. Yani bugün Türkiye'de, Atatürk'ün bugünlere gösterdiği hedefler
de, ülkemizin laik, demokratik ve çağdaş bir ülke olması yönünde tüm sanatçılarımızın kenetlen
mesi, ülkemizin gelecek günlerde kültür ve sanatta da önünün açık ve aydınlık olduğunun bir gös
tergesidir. Bu tutumlarından dolayı da, tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. 

Sayın Budak, yine "sanatçılarımız, Hükümeti ve Meclisi küçük görüyor, ben sizleri savunuyo
rum" dediler. Bu, doğru değildir. Aslında, sanatçılarımız, hiçbir zaman için, komisyonda olsun, 
Mecliste olsun, bir tek kelime söylememişlerdir; üstelik, Atatürk'e sahip çıkmışlar ve O'nun oluş
turduğu cumhuriyetten gelen Meclisimizin de her zaman savunucusu olmuşlardır. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Hakaret, milletvekillerine mi olmuş Sayın Bakan? 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla)- Hayır, milletvekillerine değil, kendile

rine söylenen bazı yanlış sözlerde de kendilerini şey yapmışlardır. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Söylememişler; bildiri yayımlamışlar Sayın Bakan. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Doğru değil... Doğru değil... Televizyonlarda izlememişsiniz 

demek ki. , 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Devamla)- Bir de şu vardır: Bu Birinci Anadolu 

Kültür ye Sanat Şöleninde, Adıyaman, Batman, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, 
Mardin, Şanlıurfa, Şırnak ve Van İllerinde, tüm sanat topluluklarımız seferber olmuştur. Önümüz
deki yıllarda, inanıyorum ki, bu sanat etkinliklerimizi ülkemizde daha çok yaptığımızda, ülkemiz
de daha bir hoşgörü ortamı ve ülkemizin içerisinde bulunduğu bu gerilim ortamında daha da bir uz
laşma, daha da bir demokratik ortam yaratacağız; çünkü, sanat, insanları evrensel anlayışta buluş
turan etkinliklerdir, 

Ülkemiz, gerçekten, tarihî bakımından olsun, kültürel zenginlikleri bakımından olsun, örnek 
verilecek bir ülkedir. Almanya'daki bir toplantıda, bir Alman gazetecisi bana sordu: "Sayın Bakan, 
Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı olarak, nasıl bir kültür politikası yapmak istiyorsun." Ben, on
lara şunu söyledim: Bizim ülkemizde, hangi saatte olursa olsun, bir eve vardığınızda, size "hoşgel-
diniz" derler, hemen evin içerisine davet ederler, kendilerinin yemediği yemeği sunmaya çalışırlar, 
yatmadığı yataklarda sizi ağırlamaya çalışırlar ve her zaman da güler yüzle sizi karşılarlar. Ben, ül
ke için, vatan için şehit olan çocuklarına dahi "vatan ve millet sağ olsun" diyen bir. halkın Kültür 
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Bakanıyım ve ben, bu halkımın duygularını, düşüncelerini, inançlarını, olduğu gibi yansıtacağım; 
hiç makyaj yapmadan, ülkemin kültürünü dünyaya tanıttığımda, inanıyorum ki, dünya, Türkiye'yi, 
bir kültür devleti, bir kültür ülkesi olarak daha iyi anlayacaktır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten ülkemizde tarihi bakımdan çok büyük zengin
likler vardır. Bu zenginliklerimizi koruyabilmemiz ve gelecek kuşaklara aktarabilmemiz için çok 
ciddî çalışmamız gerekiyor. Bütçemizi, ülkemizin şartları içerisinde en iyi şekilde kullanacağımız
dan emin olunuz. 

Yeni bir çalışmayı, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesinde başlatıyoruz. Sayın Çelik de bu 
konulara değindi ve "kültür merkezi binasının temelini ne zaman atacağız" dedi. Kültür merkezi bi
nası yapımının, 1995 yatırım programına alınmasını teklif ettik, programa alındığında en kısa za
manda temelini atacağız. 

Ayrıca, yine Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çok önem verdiğimiz bir olay var, o da şudur: 
Bu bölgede; Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman olmak üzere, 4 ili pilot bölge olarak seç
tik. Bu bölgede üretilmekte olan geleneksel elsanatlarının tüm birimlerini, üniversitelerdeki bilim 
kurullarıyla beraber araştırıyoruz. Bunların türlerinin belirlenmesi, kaybolmaya yüz tutmuş olanla
rın yaşatılması, unutulanların canlandırılması, üretiminin yaygınlaştırılması, tanıtılması, pazarlama 
desteği verilmesi, tüketicilere yeni ve değişik seçenekler sunulması, üreticilerin hammadde, tasa
rım, üretim, tanıtım ve pazarlama gibi alanlardaki sorunlarına çözüm getirilmesi ve bu yolla yöre 
halkına ek gelir sağlanması amacıyla, elsanatları uzmanlar kurulunu ve işletmelerimizi şu anda se
ferber etmiş durumdayız. 

Yine, ülkemiz tarihinde çok çeşitli medeniyetler geçtiği için, Bakanlık olarak en çok sivil mi
marî örneklerini yaşatmamız gerekiyor. Bunu yaparken tüm sivil toplum örgütlerinden de yararla
nıyoruz. Şu anda, Bakanlığımız, özellikle mimarlar odasıyla, yerel yönetimlerle ve özel idarelerle 
ortaklaşa belirli pilot bölgeler seçerek, ülkemizdeki bu sivil mimari örneklerini yaşatmak için bir 
seferberlik başlatmış durumdayız. 

Ülkemiz, bu tarihî zenginliklerini, kültür birikimlerini, dünyaya tanıttıkça, diğer alanlarda; 
özellikle, ekonomik ticarî ve siyasal alanlarda, daha sağlıklı bir boyuta ulaşacaktır. 

Yine, bugünlerde basında çok tartışılan arkeolojik kazılar konusunda, yeni bir koleksiyonerlik 
yönetmeliği hazırlıyoruz. Tarihöncesi ve tarihî devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlarla il
gili yerüstü, yeraltı ve sualtındaki bütün taşınır taşınmaz varlıkların, gelecek kuşaklara sağlıklı bir 
biçimde aktarılmasını sağlayacağız. Gerek, ülkemizin kültürel tanıtımı ve gerekse kültürümüzün 
milletimizce daha iyi bilinmesi için gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. 

Muhtemel kaçak kazıların ve eski eser tahribinin önlenmesi için çalışacağız. Bunun yanında, 
son değişimlerle ortaya çıkan, Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleriyle, TÜRKSOY adı 
altında bir örgüt kurulmuştur. Bu örgütle, Türkçe konuşan ülkelerin kültür ve sanat etkinliklerini, 
beraberce dünyaya yaymaya kararlıyız. 

Özellikle, ülkemizde en zengin potansiyel olarak, kültür zenginliğimizi görüyorum; çünkü, bu 
kültür zenginliğimiz, toplulumuzun geçmişten gelen bu deneyimi ile insanımızın kendine güvenir
liğini tüm dünyaya yayarak, ülkemizin ekonomik gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bu 
TÜRKSOY projesi adı altında önümüzdeki günlerde, o ülkelerin yazarları, edebiyatçıları ve sanat
çılarıyla ortak yapımlar üstleneceğiz. Şunu çok iyi biliyoruz; Türk cumhuriyetleri, şu anda, içinde 
bulundukları koşullarda latin alfabesine geçtikleri takdirde, bu iş daha da kolaylaşacak; ama, yine 
de, biz,'o ülkelerdeki kardeşlerimizin her tür kültür ve sanat etkinliklerine, Bakanlık olarak elimiz
den gelen imkâlarla seferber oluyoruz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, sanat deyince, akla her zaman ortak bir dil geli

yor. Gerçekten, bizim sanatçılarımız içinde - kendi zor şartlan içerisinde de olsa - çok yetenekli ar
kadaşlarımız var. Bunları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da destekleyeceğiz. Hatta, on
ları, belirli örgütlerde bütünleştirerek, halkımızın görmek istediği düzeyde, görmeye çalışacağız. 

Bugün, yine bazı eserlerden bahsedildi. Biz, şu anda, özellikle yerli eserlere ağırlık veriyoruz 
ve Türk yazarlarının, hazırladığı tiyatro oyunlannı daha çok destekliyoruz. Bunlann içerisinde 
Candan Can Koparmak, Resimli Osmanlı Tarihi, Fchim Paşa Konağı, İstanbul Efendisi, Abdül-
cambaz oyunlarını sayabiliriz. 

Bakanlık olarak, halkımızın ürettiği her tür kültüre sahibiz. Karagöz oyunlarına varıncaya ka
dar, ülkemizin her köşesindeki sanat etkinliklerine destek oluyoruz. Şuna inanıyoruz ki, ülkemiz
deki kültür ve sanata verilen değerin, önemin, insana verildiğini, ülkemize daha çağdaş bir görü
nüm kazandırmada, insanlarımızı daha sağlıklı düşündürmenin bilinci içerisinde olduğumuza ina
nıyoruz. > 

Yine, tiyatro, sinema, opera, bale ve korolarımız için Meclise sunulmuş yasa tasarılarımız var
dır. Bunlar, şu anda Meclis komisyonlarının gündemindedir. Özellikle, bu tasarıların geçmesi için, 
tüm milletvekili arkadaşlarımızın desteğine de ihtiyacımız vardır. İnanıyorum ki, bunlar geçtiğin
de belki bazı sorunlar daha rahat aşılacaktır; Bakanlığımız, elindeki bu az imkânlanyla daha çok 
hizmet üretir hale gelecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek Komisyonda olsun, gerekse burada olsun, bütçe
mize olan katkılarından ve desteklerinden dolayı, konuşmacı arkadaşlarımın hepsine teşekkür edi
yor, saygılarımı sunuyorum. (DYP, SHP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Biz de, dakik Sayın Bakana teşekkür ediyoruz. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin aleyhinde, Sayın Mehmet Budak; buyurun. 
MEHMET BUDAK (Ankara)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 
BAŞKAN- Sayın Budak, ben arkadaşlara bir hususu hatırlatayım; değerli aradaşlarım, naklen 

yayın sona ermiştir. 
Sayın Budak, sizinle alakalı değil efendim; buyurun. 
MEHMET BUDAK (Devamla)-Tamam efendim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. 
Sayın Bakan da konuştu ve sanatçıların Parlamentoya hakaret etmediğini belirtti. Bakınız, 

SHP'li arkadaşlar gayet iyi bilirler, eski bakanımız da bilirler; burada, amblemi de var; faks numa
rasını da gösterdim, dernekten istedim. Derneğin faks numarası üzerindedir, arkadaşlara da göste
riyorum. 

Şimdi, Parlamentoya hakaret edip etmediğini -cümle olarak veriyorum- göreceksiniz; "kim 
oluyor bu beyler... Hangi cüret ve bilgiyle... Sizin ne cüretiniz var, ne bilginiz var, siz kimsiniz... 
Hangi hakla..." 

GÜLER İLERİ (Tokat)- Ortasından başlama, hepsini oku. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Hepsini oku da görelim. Sizi ve sizin gibi düşünenleri... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Tümünü okumaya gerek yok, içinden bir paragrafı okuyorum 

ve "Beyler..." diyor. Bir; "sinemada şunu diyemezsiniz..." İki; "operanın parasını aktaramazsınız." 
Bunun için söylüyorum... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Baştan aşağı oku... Hakaret yok... 
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MEHMET BUDAK (Devamla) - Rica ediyorum... Lütfen, beyefendi... 

BAŞKAN- Sayın Tutu, müsaade buyurun... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Lütfen dinleyin... Parlamentoya hakaret ediyor mu, etmiyor 
mu?.. Türkçe biliyorsak, bakınız ne diyor: "kim oluyor, bu beyler.." Kim bu beyler; sizsiniz. "... 
hangi cüret ve bilgiyle..." Siz cahilsiniz; kabadayılık etmeyin... "...hangi haklılıkla..." Siz hiç haklı 
değilsiniz; Parlamento kim oluyor ki, haklıyı bulsun?! "Ulusun evi olması gereken Parlamentoda 
siz kimsiniz?" Neredeymİş?.. Parlamentoda. "Diline ya da aklına geldiği biçimde konuşabilir... " 
Yani, siz böyle... 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Baştan aşağıya çarpıtıyorsun. 
BAŞKAN- Sayın Budak... 
MEHMET BUDAK (Devamla)-... Hayır... Bu, Parlamentoya hakarettir. Bu Parlamentoya ha

karet eden kim olursa olsun, kınamanız lazım. 

Şimdi bu kürsüden konuşan ve şimdi bana laf atan arkadaşa söylüyorum; sen, burada aklına 
estiği gibi mi konuştun? Öyle diyen olabilir mi; hayır. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Orada kastedilen sizsiniz... 
BAŞKAN-Sayın Tutu... 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Ben değilim beyefendi,.ben değilim... 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)-Çarpıtma var... 
BAŞKAN- Sayın Tutu, efendim, sizinle alakalı değil ki... 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ben değilim ve onun için de, hiç çarpıtma yok. Doğrudan 

doğruya, Parlamentoya... Milletvekili olarak ben, bütçede de konuşurum, istediğim gibi konuşu
rum... Buradan kanun çıkar, karar çıkar, ona herkes uymak zorundadır. Parlamento niye yanlış ka
rar çıkardı... O ayrı, onun tartışma yeri başka; ama, Parlamentonun kararına herkes saygı duyar. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Çarpıtıyorsun... Orada kastedilenler, senin gibi düşünen
ler... 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı)- Sayın Başkan, böyle bir usul var mı?.. Müsaade etsin, arkada
şımız konuşsun. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, Doğru Yol Partisi getirip geri iade ettirecek... Öner
geyi hazırladı. Yanlış mı yapıyor, doğru mu yapıyor; öyle hikâye yok!.. Parlamentonun karan, ka
rardır ve bu karara uymak zorundasınız. O yüzden... (ANAP sıralarından "Devam et" sesleri) Par
lamentoya hakaret ettiğinden dolayı bu dernek hakkında tahkikat açılması ve bu derneğin kapatıl
ması lazımdır. 

Değerli arkadaşlar, söylemek istediğim; ama, söyleyemediğim bir şey daha vardı, onu da söy
lemek istiyorum: Kültür Bakanlığı bünyesindeki sanatçıların bir kısmı, hiç işe gelmeden para al
maktadır. Bir eski sayın bakanın müşavirleri de hemen hemen öyledir; yeni bakan da gelince, bu 
müşavirleri toplayıp gazetelere süper manşet 8 sütuna manşet- haber verdiler... Birçoğu işe gelme
den para almaktadırlar. Mesela, içlerinden birisi Meclisimizden de maaş alıyor; iki yerden daha 
maaş alıyor, üç maaş alıyor. Mebus maaşını kınarlar; ama, öylesine maaş alanlar vardır! 

Şimdi, Sayın Bakan da biliyor, belki bizim zamanımız da da oldu ama, devlet tiyatrosuyla 
operada çalışan sanatçıların büyük bir kısmı -kanunda yazılı olmasına rağmen- dışarıda iş görebil
mek için izin almaları gerekirken bu yola başvurulmuyor, kanun işlemiyor. Geçen sene, Devlet Ti
yatroları Genel Müdür Vekili bu tenkidimi dikkate aldı ve bir kısmını bu sene disipline edebildi; 
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ama, operada bu, mümkün değil. Bütçede birilerine "siz, işe gelmeden niçin maaş alıyorsunuz, 
Bakanlık size niçin maaş veriyor" diye sordum. Bilemiyorum, bunu tahkik edecek olan kim? 

Demin belirttim; bir personel birçok şeyler yapıyor, müfettiş tahkikat yapıyor, ceza veriyor; 
ama, bakan, takdiriyle affediyor. Kim denetleyecek bakanı; ben denetleyeceğim, Parlamento de
netleyebilir. Bakan, yanlışlık yapabiliyor. Takdirine bırakıyor, bakan da o takdiri ortadan kaldırı
yor. > ' 

Nitekim, bu takdirleri ortadan kaldıramayacak şeyler var; ama, Bakanın denetlenmesi de bize 
düşüyor. Biz de denetlediğimiz zaman, bize, işte bilmem şöyle, şöyle... 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)-Her ne bildiğin varsa, getir. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Şimdi, elimde bir kaset var; bunu size dinleteyim mi diye 

çok düşündüm; ama, "edep" dedim, vazgeçtim. Alo Arkadaş Hattı... 

BAŞKAN-Aman Sayın Budak, siz konuşmanıza bakın efendim. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Alo Arkadaş Hattı, bunu size dinletmedim; ama, içeriğinden 
bir cümle söyleyeyim "size, arkadaş olarak 20 yaşında mı, 25 yaşında mı, genç kız mı, kadın mı 
bulalım" diyor 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Onu nereden buldun ? 

MEHMET BUDAK(Devamla)- Evet, işte bu kaset devletin memuru olan sanatçılar tarafından 
yapılmış, kaset bakanlıkta da vardır. Bunu bir disipline etmek lazım değil mi? Dışarıda bir iş göre
bilmesi için kanunen izin alması gerekir; ama, sanatçı bunu yapamıyor. Bunu önlemenin yolu ne? 

MEHMET SEVÎGEN (İstanbul)- Ama, kaç taneyse sayalım, ayıralım. Onların hepsini suçla
mayalım. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- O da var. 

Şimdi, SHP kanun çalışması yaptı, Sayın Bakan da yaptı; ama, sanatçılarla beraber değil, giz
li yaptı ve bu yüzden de, bir tasarı veya teklif getirip de çıkaramadılar. Sanatçılarla beraber kanun 
hazırlığı yapmak gerekiyor. Sanatçılar şu anda muhtaç durumdadırlar, ciddî muhtaç durumdadırlar; 
Çankaya'dan gidip Varoşlara taşınmaya başlamışlardır. Sanatçılara, ayrı bir statüde iş yasası getir
mek lazım. 

Bir bayan balerin bana cevap verdi "ben 40 yaşına kadar baleyi yaptım, bundan sonra yapma-. 
ma gerek yok, ben 60 yaşma kadar maaş alırım" dedi, Sayın Bakan da "60 yaşında balerinim var" 
dedi. Benim hepsine saygım var; ama, hangi meslekte hak etmeden maaş almak var?! Öyleyse bu
nun bir çaresini bulmak lazım. Niye; milletvekillerine kıyak emeklilik... Bilmem ne... dediler; şim
di sizden fazla prim alıyorlar. Öyleyse, sanatçılara da, emekliliklerinin sınırını koymak lazım, o ka
nunu getirmek lazım, primini de yükseltmek lazım ki, 40 yaşında emekli olsun. Herkes, 38,40,50 
yaşında emekli oluyor da, niçin onlara gelince emeklilik yok? Sonra, bazı yerlerde az para mı ka
zanıyorlar... Onların bir kısmı, 38 yaşından sonra işe gelmiyor; ama, gidiyor, bale okulu açıyor ve
ya bilmem ne okulu açıyor, orada para kazanıyor. Ciddî para kazananlar da var; yani, öyle ufak te
fek para değil. Öyleyse, istifade edeceğimiz sanatçılar da var; sözgelimi, 40 yaşından sonra... 

Gazetecinin birisi bana hakaret etti. Niye hakaret ettiğini sordum; hanımı balerinmiş. Hanımı
nı sordum... 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)-' Öğretmenlik yaptırıyoruz, hepsi çalışıyor. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Öğretmenlik de yaptırılabilir, Anadolu'ya gönderilebilir, ora

da ciddî ciddî işler gösterilebilir, çalıştırılabilir... 
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KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Hepsi çalışıyor Sayın Budak. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- ... ama, bazıları hiç çalışmıyor. Çalışan var... Demin bahset
tiğim, bana hakaret eden o gazetecinin hanımını sordum "çok ciddî bir sanatçıdır" dediler. İyi işler 
de görüyor. Bunun gibi... 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Bir sanatçının yanlışlığını bütün sanatçı
lara mal edemezsiniz. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Efendim ben söyleyeyim... Siz söyleyeceğinizi söylediniz. 
Dolayısıyla, onlar için özel bir kanun yapmak lazım; ama, o kanunu siz yapamazsınız, SHP 

yapamaz. Niye yapamaz; Sayın Bakan denedi, bir yerde tıkanıyorsunuz, yapma imkânınız yok. 
Onun için kudretli olmak lazım. Demin söyledim; ama kızdınız. Solda sıfır bir partisi yapamaz; cid
dî partisi yapar; yani, biz yapabiliriz. Eğer, isterse, Doğru Yol Partisi yapabilir. Marjinal bir parti
ye, öyle kanunlar getirttirmezler; ayrıca, size güvenme imkânı da yok. 

MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep)- Senin memurun işini bilir. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Sayın Bakana söyledim; herkesten gizli kanun yapılamaz. 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)-O Anavatan zamanındaydı. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- ANAP herşeyi açık açık yaptı, açık açık da yapacaktır. Şim

di, odacıyı, çaycıyı, sanatçı mı sayacağız bu memlekette? Nitekim, odacı, çaycı yoksa bile, onun 
üstünde, alınan sekreterlerin tamamına yakını diyemem; ama, büyük bölümü, sanatçı kadrosundan 
maaş alıyorlar. Bu devletin gücü, kudreti bu mu? 

Sabahtan akşama kadar, üç simit ve üç çaya talim edilen bir memlekette, Uç simit ve üç çayın 
asgari ücret olduğu bir memlekette, devletin denetlemesi lazım, benim denetlemem lazım. 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)-Sayenizde. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayenizde. 
MEHMET BUDAK (Devamla)- Ben, Bütçe Komisyonu üyesi olarak bunu denetlediğim za

man, günahkâr oluyorum. Halk beni destekliyor. Sanatçının emekliliğini sağlamaya evet, onları 
çağdaş ücrete kavuşturmaya evet; fakat, işe gitmeden maaş almalarına hayır. 

Değerli arkadaşlarım, bir de -deminki konuşmamda söylemeye imkân bulamadım- Kültür Ba
kanlığı bünyesinde, Batı sanatlarına; yani, tiyatroya ve baleye gerçekten ciddî önem veriyoruz, ver
mek de zorundayız. Bir üst kültür kurumu olarak, Batı ölçüsünde milletseniz, onlar sizde buluna
cak; yani, Batıda ne varsa, sizde de o olacak; ama, bir de özünüzü bileceksiniz. Batıdan aldığınız 
kurumlara karşılık, kendi kültür değerlerinize de sahip çıkacaksınız. Bizim geleneksel Türk halk ti
yatromuz da var. Onun için, biz, Anavatan Partisi döneminde, bunun kuruluşunun gerçekleştirilme
si için; Resmî Gazetede yayımlandı; ama, kadrosu alınamadı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Budak, lütfen, son cümlenizi ifade buyurun. 

MEHMET BUDAK (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

Bunun gibi, Türk halk tiyatrosunun da kurulması lazım, kadrolarının alınması lazım. Belki Sa
yın Bakan gayret etti, alamadı. 

Yine, bir önceki Sayın Bakanın döneminde halk ozanlarıyla ilgili bir topluluk kurulması ka
rarlaştırıldı. Biz Batı'ya önem verirken, böyle, kendi kültürlerimizi de taşıyan - birisi bizim döne
mimizde, birisi bu dönemde, kurulması istenen - toplulukların da hemen kurulması lazımdır. 
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Bir de teşekkür borcum var. Halk kültürleri konusunda, ciddî mücadele ettim. Yine, "leri" ko

nusunda itirazım var; ama, Halk Kültürleri, bu yıl "folklor" kelimesini de ekleyerek geldi ve doğ
ru yola girdi. Ben seviniyorum, bu başarıda benim de payım var diyorum Sayın Bakanım. O yüz
den Halk Kültürlerinin bu yılki çalışmalarına, özellikle el sanatları konusundaki gayretlerine teşek
kür ediyorum. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüz de... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Budak... ' \ 
MEHMET BUDAK (Devamla) - Tamam efendim, son cümlemi bitiriyorum. 
...gerçekten ciddî, güzel eserler meydana getirmiş, arkadaşlarımıza takdim etmiş. Onlara da 

teşekkür ediyorum. 
Bana bu konuşma imkânını veren değerli arkadaşımız Şaban Bayrak'a ve Ramazan Coşkun'a 

teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Efendim, tutanaklara geçmek üzere bir şey söylemek is
tiyorum. 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Sayın Budak, eski matbaacılığından ötürü her şeyi eko

nomiyle ölçüyor... 
MEHMET BUDAK (Ankara) - Ben matbaacı değilim. O konuda tek malım mülküm yoktur... 

Hayır... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Yani, sizin kim olduğunuzu biliyoruz. 
MEHMET BUDAK (Ankara) - Benim matbaam falan yok Sayın Başkan, öyle bir şeyim yok... 

Yalan söylüyor. 
BAŞKAN-Sayın Budak, lütfen siz yerinize buyurun. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - İkide bir Sosyaldemokrat Halkçı Partiyi kastederek "sol
da sıfır" sözcüğünü kasıtlı olarak kullanıyor... 

MUSTAFA.BAŞ (İstanbul) - "Eksi" demesi lazım!.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Bu Parlamento içerisinde herkesin bir şey söylemeye 

hakkı var belki; ama, 12 Eylül gecekondusu bir partinin, bir sosyal demokrat partiyi böyle itham 
etmesine hakkı yoktur. (SHP sıralarından alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, buyurun... 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon) - Sayın Başkan, hakaret içinde hakaret; "12 Eylül gece

kondusu" diyor. 
BAŞKAN-Müsaade buyurun efendim... 
HASAN KORKMAZCAN ( Denizli) - Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Sayın Başkan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Anayasa

mıza ve Siyasî Partiler Kanununa göre, siyasî hayatımızda görev yapan saygın bir kuruluşumuzdur. 
Anavatan Partisi Grubu olarak, hiçbir partimizin tüzelkişiliğini aşağılayıcı bir düşünce içinde ol
mamız söz konusu değildir. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara) - Ben, hiçbir partinin ismini vermedim. -
BAŞKAN - Sayın Kerimoğlu, dinler misiniz efendim... 
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HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Arkadaşımızın nitelemesi bir espriden ibarettir ve ke

miyet ifade eden bir aritmetik tabirdir. Eğer, arkadaşlarımız, bundan aşağılayıcı bir anlam çıkardı-
larsa, bu yanlışlık Grubumuza ait değildir; ama, kendi Grubu ve partisiyle ilgili bir şikâyette bulu
nan arkadaşımız, en azından o hassasiyeti, o duyarlılığı Anavatan Partisi tüzelkişiliği hakkında da 
göstermeliydi. 

Teşekkür ederim. 
SABRI YAVUZ (Kırşehir) - Yani geri alıyorsunuz?! 
BAŞKAN - Ben teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
MEHMET KERÎMOĞLU (Ankara) - Ben "ANAP" demedim, niye alınıyorsunuz. 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, müsaade eder misiniz efendim... 
Şimdi soru sorma işlemine geçiyoruz. 
Soru soracak arkadaşlarımızın isimlerini okutuyorum: 
Sayın Melike Haşefe, Sayın Coşkun Gökalp, Sayın Algan Hacaloğlu, Sayın Salih Kapusuz, 

Sayın İlhan Kaya, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın Hasan Akyol, Sayın Mehmet Sevigen, Sa
yın Mehmet Elkatmış, Sayın Lütfü Esengün, Sayın Kemalettin Göktaş, Sayın Hasan Basri Eler, Sa
yın Rauf Ertekin, Sayın Safder Gaydalı, Sayın İbrahim Halil Çelik, Sayın Elaattin Elmas, Sayın 
Seyfı Şahin, Sayın Esat Bütün, Sayın İsmail Sancak, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Yücel Seçkiner, 
Sayın Abdullah Kınalı, Sayın Mustafa Ünaldı, Sayın Faik Altun ve Sayın Refik Arslan. 

BAŞKAN - Soru soracak arkadaşları tespit etme işlemi bitmiştir. 
Değerli milletvekilleri 25 arkadaşım soru sormak istiyor. Sorular ve cevaplar için ayrılan süre 

yarım saattir; zaten, akşam mesaisinin bitimine de aşağı yukarı o kadar süre kalmıştır. Başkanlığı
mız -arzu eder ki- burada Bakanlığımızla birlikte, sinema, tiyatro ve musiki dalından bürokratlar 
da var; onları, aradan sonraya bekletmemek için, ara öncesi bütçe görüşmelerinin tamamlanmasını 
düşünüyor; yardımcı olursanız memnuniyetimizi ifade ederiz. 

Sayın Haşefe, efendim, hanımefendi olmanız hasebiyle ilk soru sorma fırsatını size veriyorum. 
(ANAP sıralanndan alkışlar) Çok sayıda sorunuz olduğunu tahmin ediyorum; ama, siz çoğu azda 
ifade etme yeteneğine sahipsiniz, lütfen bunu gösterin; buyurun. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)- Gayret edeceğim Sayın Başkan, çok teşekkür ederim. 
Sayın Başkan, delaletinizle, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılması

nı arz ediyorum: 
1. Operçı ve balede, kadro yetersizliği nedeniyle kuruma alınmayan yeni mezunlar için ne dü

şünüyorsunuz; kuruma alınmaları için bir çalışmanız var mı? 
2. Buna çözüm olarak, emeklilikle ilgili yeni yasal çalışmalar yapılıyor mu; ücret dengesizli

ğinin giderilmesi için nasıl bir formül düşünülüyor? 
3. Mevcut sahnelerin bu sanatları yapabilmek için yeterli olmadığı hepimizce malumdur. Üç 

büyük şehrimizde ve diğer illerimizde yeni opera, bale, tiyatro, konser salonları açmayı düşünüyor 
musunuz? 

4. Üretimi artırabilmek amacıyla, çok yetersiz verilen cari harcamalar bütçesinin artırılmasını 
düşünüyor musunuz? 

5. Yurt dışına çıkışlarda, futbol seyircileri ve refakatçıları 100 dolarlık Toplu Konut Fonundan 
muaf tutulurken, ülkemizin tanıtımında en büyük rolü oynayan, bütün sanat elçilerimiz, maalesef, 
bu kapsama alınmamıştır; bu sıkıntıyı çözmeyi düşünüyor musunuz? 
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6. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının, başta şef Gürer Aykal olmak üzere, bütün dünya

da dünyada takdirle izlenen kişiler olduklarını biliyoruz; ancak, konser salonları, bu güzide sanat
çılarımıza ve sanatseverlere elverişli değildir. 1991 yılında, yeni salon inşaatı ihale aşamasınday
ken, üç sene geçtiği halde, hiçbir faaliyet gözlenmemektedir. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra
sı, acaba, ne zaman modern bir konser salonuna kavuşturulacaktır? 

BAŞKAN- Bitiyor mu efendim? 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Bitiyor efendim. 

7. 1994 Haziran ayında, Aspcndos Tiyatrosunda yapılan opera ve bale festivali, gerek yaban
cı gerekse yerli izleyeciler tarafından, çok ilgiyle karşılanmıştır. Acaba, bu festivalin bu sene de 
gerçekleştirilmesi düşünülmekte midir? 

Son soruma müsaadenizi rica ediyorum. 
Sanat alanının projeli planlı bir alan olmasına karşın, bütçe artışlarında, hâlâ, otomatik olarak, 

enflasyonun altında ödenek verilmektedir. Bu şartlar altında, projeli, planlı, programların uygulan
maya konulması nasıl olacaktır, Sayın Bakan bu konuda ne düşünmektedir? 

Çok teşekkür ediyorum. 
Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Haşefe, diğer, sayın altı bayan milletvekilimizin de burada, bu toleransta katkısı .vardır. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, soruma geçiyorum. 
İç barışıyla, demokrasisiyle, ekonomisiyle, kanamakta olan Türkiye'nin, bu karanlıktan çıka

bilmesinin önündeki en ciddî engellerden biri, insanlarımızın kitap okuyamaması. Onun da nede
ni, hem gelir düşüklüğü hem de kitap fiyatlarının son derece yüksek olması. 

Sayın Bakandan sormak istiyorum; bu konuda ne düşünüyorsunuz, kitapların desteklenmesi 
konusunda bir projeniz var mı? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
1 Sayın Korkutata, buyurun efendim. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, Bakanıma, şu soruyu yöneltmek 
istiyorum: 

Bindörtyüz küsur yıldır, insanımızın kültürü, toplumumuzun yapısı İslamla özdeşleşmiştir. Sa
yın Kültür Bakanlığı, acaba, bugüne kadar, kaç tane İslam klasiğini yayımlayarak halkımıza sun
muştur? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Kınalı?.. Yok. 
Sayın Akyol, buyurun efendim. 
HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma bir iki sorum var: 
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SİT alanı ilan edilen yerlerde, yüksek mimarî özelliği olan eski ve ahşap binalar için, tarihî 

kent dokusunun bozulmaması amacıyla, Bakanlığınızca tapu kaydına " tarihî eser " şerhi konul
makta ve malikinin kendi arsası üzerindeki binasında herhangi bir tasarruf hakkı ortadan kaldırıl
maktadır. 

Yüksek mimarî özelliği olduğu kabul edilen bina sahibinin parseli çevresindeki parsellerde, 
modern ve çok katlı binalar yapıldığı halde, tarihî eser sayılan binanın sahibine M sen bu binada otu
racaksın ve bu binayı aynen koruyacaksın " demek mülkiyet hakkını sınırlamak değil midir? 

Bakanlık olarak, vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla, bu binaları istimlâk yoluyla al
mayı veya böyle bir uygulamadan tamamen vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 

Takas programınızdaki 36 il arasında Bartın ili de var mıdır? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın Gaydalı, buyurun. - • . ' 

EDİP SAFDER GAYDALI (BiÜis)-Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanımdan bir so
rum olacak: 

Acaba, Aydın ve Bitlis'e devlet tiyatrosu açmayı düşünüyor musunuz? 
Teşekkür ediyorum efendim. 

BAŞKAN- Böyle suale can kurban, teşekkür ediyorum. 
Sayın Elkatmış, buyurun efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana şu sorulan 

sormak istiyorum. 
• 1. Turistik bölgelerde belediye hizmetlerinin daha iyi yapılabilmesi için müze ve ören yerleri 

gelirlerinin yüzde 40'nın, eskiden olduğu gibi yine belediye ve muhtarlıklara verilmesi düşünül
mekte midir? 

2. SİT alanlarının yeniden değerlendirilmesini düşünmekte misiniz; ayrıca, SİT alanları içeri
sinde gayrimenkulu, evi olanlar buralarda istenilen ölçülerde inşaat ve tamirat yaptıramadıkların
dan dolayı büyük mağduriyetlere uğramaktadırlar. Bakanlığınızca, bu mağdur olan kişilere yardım 
yapılarak, SİT alanını bozmadan inşaat yapmaları sağlanacak mı? 

3. Ayasofya için ne düşünüyorsunuz; Ayasofya ibadete açılacak mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Bütün, buyurun efendim. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakanımdan, sorula

rımın cevaplandırılmasını rica edeceğim. 
1. Yurt dışında yüz binlerce Türk çocuğu vardır; özellikle, Türklerin yoğun olarak bulunduğu 

yurt dışındaki bazı şehirlerde kütüphane açmayı düşünüyorlar mı? 
2. Sayın Bakanım konuşurken "opera ve balede büyük seyirci artışı var" dedi. Öyleyse, bun

ların özelleştirilmesi düşünülüyor mu? Çünkü, opera ve baleye ayrılan para, neredeyse Köy Hiz
metlerinde içme sularına ayrılan paraya denktir. 

3. Son dönemlerde özellikle pop müzik furyası almış gidiyor. Türk Halk Müziğinin ve Türk 
Sanat Müziğinin gelişmesi konusunda Bakanlığın bir çalışması var mıdır? 
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4. Kütüphanelerin ilçelere yaygınlaştırılması için bir çalışma var mıdır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Sayın Esengün, buyurun efendim. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkanım, sorumu arz ediyorum: Erzurum Kültür ve 
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliğine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim 
Üyelerinden "Profesör Veli Sevin" isimli bir zat atanmıştır. Erzurum Atatürk Üniversitesinde aynı 
nitelikte öğretim elemanı varken, niçin İstanbul Üniversitesinden bu görevlendirme yapılmıştır? 37 
yıllık mazisi olan Atütürk Üniversitesine niçin güvenilmemiştir? İstanbul'da oturan bu şahıs, Erzu
rum'da nasıl görev yapacaktır? Ayrıca, bu şahıs, bakanlıkta kimin yakınıdır? 

İlaveten şu soruyu arz ediyorum: Erzurum'da yersiz şekilde korumaya alınmak suretiyle hara
be haline çevrilmiş bulunan eski adliye binasının akıbeti ne olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Elmas, buyurun efendim. 

ELAATTİN ELMAS (istanbul)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana bir soru sor
mak istiyorum: 

Sanatçıların gerek sergi açmak, gösteri'yapmak, dinleti sunmak, gerek bilgi ve görgü artırmak 
amacıyla yurt dışına çıkışlarında Konut Fonundan muaf tutulması düşünülmekte midir? 

Devlet kuruluşlarının turnelerindeki bu Konut Fonunun devletin bir cebinden alınıp diğer ce
bine konulması konusu var. Bu uygulamadan vazgeçilmesi söz konusu mudur? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelik, buyurun. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, cevaplandırması dile

ğiyle Sayın Bakana sorumu soruyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi kampusu içinde kültürel ve 
sanatsal çalışmaları sergileyecek çok gayeli bir salonun yapılmasına dair Sayın Meclis Başkanlığı
na bugün yaptığım başvuruyu destekleyecek misiniz? Destekleyecekseniz; gerek sanatçıları, gerek
se sanatsever millctvekillerimiz ile Meclis personelini sevindirmiş olacaksınız. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Seyfi Şahin?.. Yok. 
Sayın Seçkiner; siz sorularınızın epeyce bölümünü Millî savunma Bakanlığı bütçesi görüşme

lerinde kullandınız. Onun için şimdi sorularınız lütfen kısa olsun. ? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan aşağıdaki soru

larımın cevaplarını istiyorum: 
Özerk bir sanat konseyi oluşturarak; sanata politikacının müdahalesini önlemeyi düşünüyor 

musunuz. 
İlköğretim ve ortaöğretimde tiyatro, bale ve opera dersini zorunlu hale getirmeyi düşünür mü

sünüz? 

1995 yılı içinde, yurt dışına gidecek sanat elçilerimize, bütçede ödenek yok, gidemezsiniz mi 
diyeceksiniz, yoksa ödenek bulup göndermek için çalışmalar yapacak mısınız? 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, tavassutunuzla cevaplanmak üzere sorularımı 
arz ediyorum: 

Bakanlığınız sanatçılara takdir belgeleri veya ödüller vermekte midir? Veriliyorsa, bunlar ne
lerdir? Hangi sanat dallarında verilmektedir? Kimlere verilmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Sancak, buyurun efendim. 

İSMAİL SANCAK (İstanbul)- Sayın Başkamm, Sayın Bakanıma sormak istiyorum: Her ne 
kadar bakanlığınla ilgili olmasa da, direkt olarak ilgisi olmasa da; televizyon kanallarında gösteri
len açık seçik filmleri önleme konusunda bir çalışması var mıdır? 

Aynı şekilde, kullanılan argo ve küfürlü konuşmalara tahammül edebiliyor mu? Bu konuda il
gili makamlarla bir çalışması olacak mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Kapusuz, buyurun efendim. 

Lütfen, çok kısa... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, tek sualim var; arz ediyorum Sayın Bakanı

mıza: 
Kayseri merkezinde, Kaleönü'ndeki Kazancılar Çarşısında, kapalı çarşı restoresi 1985 yılın

dan beri devam ediyor. Orada yapılan bir kazıda, yeni bir tespit yapılmıştır; dolayısıyla, orada, yüz
lerce esnafın dükkânı yapılamamaktadır, bugüne kadar da bir karar ortaya çıkmamıştır. Şehrin or
tasında mezbelelik haline gelmiş bu yapıyla ilgili, Bakanlığımız ne yapmayı düşünüyorlar? 

Arz eder, teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Sevigen; buyurun efendim. 
Lütfen, çok kısa... 
MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Sayın Bakanımıza, aracılığınızla, sorulanını soruyorum: 
İstanbul'da bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu, ne amaçla kullanılıyor; Sayın Bakanı

mın bundan haberi var mı? 

Bir siyasî partimizin temsilcisi, opera müziği için "bu, bir gâvur müziğidir; dinlenilmesi gü
nahtır" diyor. Osmanlı döneminde, yurt dışından, bu müziğin ustaları getirilmiştir; Donizetti'ler, 
Rossini'Ier gibi. Hatta, Rossini'nin II. Mehmet için operalar bestelediği de bir gerçektir. 

İstanbul Opera ve Balesi, ne zaman salonuna kavuşacak? 

Ulu Önder Mustafa Kemal'in, sanata ve sanatçılara bakışını hepimiz biliyoruz. 

Bir başka arkadaşımızın da "sanatçılar dilenci" demesini kınıyor; Sayın Bakanımın sanatçıla
rı yeniden destekleyecek bir planı, düşüncesi var mı diye soruyor; teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. Sayın Kemalettin Göktaş?.. Yok. 
Sayın Dağcı, buyurun. 
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MUSTAFA DAĞCI (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana sorularımı arz 

ediyorum: 

1. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Bozkurt Kuruç -defalarca görevden alınmıştı; görü
yoruz ki, bugün, aramızda- ne kadar süre görevde kalacaktır? 

2. Sanatçı ve teknik elemanlara verilen 4 maaş ikramiye ve 2 maaş teşvik, Bakanlığın bütün 
çalışanlarına da verilebilecek mi; böyle bir çalışmanız var mı? 

3. Türk tarihinde, çok önemli yeri olan Ergenekon'dan çıkışı simgeleyen tablonun bir benzeri
nin, anıt olarak, Ankara'nın güzel bir meydanına, sözgelişi, Kızılay Meydanına dikilmesi gibi bir 
çalışmaya "evet" der misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Eler, size geçen sefer soru imkânı vermedim mi? 

HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Hayır efendim. 
BAŞKAN- Peki, buyurun bakalım, dinleyelim; şimdi, belli olur. 
Buyurun; lütfen, kısa... 
HASAN BASRİ ELER (Edirne)-Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
Devlet Tiyatrolarını, Devlet Konservatuvarını, Devlet Resim ve Heykel Müzesini kurup ka-

mulaştıran, Hasan Âli Yücel'in, bu yüce sanatsever devlet adamının, Bakanlığınızda, bir tiyatro ve 
sanat merkezine ismi verilmiş midir; verilmemişse, daha sağlıklarında akraba ilişkileri nedeniyle, 
bazılarının heykellerinin Opera önüne dikilmesini nasıl izah edebilirsiniz? 

"Manisa Tarzanı" filmine ödül vermeyi düşünüyor musunuz? 

Devlet tiyatrolarının dışında özel tiyatrolara yaptığınız yardım miktarı ve yardımlardaki ölçü 
nedir? 

Önceden kullanılıp, Macunköy'de bir kenarda eskimeye, çürümeye terk edilmiş dekor ve giy
silerin, özel tiyatrolara, sanatın yaygınlaştırılması için verilmesini ve yine özel tiyatroların, ülke
mizde sanatlarını icra ederken, kamuya ait, uygun olan binalardan ücretsiz faydalanmasını uygun 
buluyor musunuz? 

Devlet sanatçıları, emekli olunca, tazminatları kesildiğinden, çok mağdur durumda kalmakta
dırlar. Devlet sanatçılarının emekli aylıklarının iyileştirilmesi için girişimleriniz olacak mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Ertekin, buyurun efendim. 

Sorunuz, lütfen kısa olsun. Düşünün ki, bundan sonra görüşeceğimiz bir bütçemiz daha ve ta
biî, bir de kabul edilen Danışma Kumlu önerisi var. 

Buyurun. 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Sorularımı arz ediyorum: 
Kütahya Çavdarhisar İlçesi Aizani Antik Kenti, milattan önce 2000 yılında kurulmuş bir kent. 

Şu anda kazılar yapılmaktadır. Bu kazılar için belli miktar istimlak bedeli ödenmesi gerekiyor; bu 
bedel, 1995 yılı bütçesinde ödenecek midir ve çıkarılan eserlerin Çavdarhisar'da saklanabilmesi 
için, kapalı bir müze kurulmasını düşünüyor musunuz? 

Kütahya İli kültür merkezi inşası, 1995 yılında gerçekleşecek midir? 
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Kütahya'nın Dumlupınar İlçesinin 1993 yılında açılmış olan şehitliğinin eksikleri vardır; çev

re tanzimi, ışıklandırılması ve sosyal tesisleri 1995 yılı bütçesinde gerçekleştirilecek midir? 

Türkiye, kültür varlıkları açısından fevkalade zengin bir ülke... 

BAŞKAN- Sayın Ertekin, lütfen bitirin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Bitiriyorum efendim. 

Son zamanlarda tarihî eser kaçakçılıkları devamlı gündemdedir ve milletimizin gözü önünde 
cereyan etmektedir. Acaba, Kültür Bakanlığı olarak, bu tarihî eser kaçakçılığım önleyici, tarihî eser 
mefhumunu çizici... Çünkü, tarihî eserin ne olup ne olmadığı... 

BAŞKAN- Lütfen Sayın Ertekin, izaha girmeyin. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Çok önemli, Sayın Başkanım... 
Bu tarihî eserlerle alakalı yeni bir yönetmelik yapılacak mıdır; yoksa, bu kültür varlıkları, ya 

tarihî eser olarak yurt dışına kaçırılmakta veya bulunduğu yerde, başıma iş gelmesin diye, imha 
edilmektedir. Bunların müzayede usulüyle satışını, müzayede usulüyle kamuoyunun emrine veril
mesini düşünüyor musunuz? Kültür Bakanlığı, bu eserlerin alınması hususunda gerekli kaynağı 
müzeler müdürüne ayıracak mıdır? Tarihî değeriyle ayıracak... 

BAŞKAN-Sayın Ertekin... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN- Sayın Ertekin, yani, biliyor musun; "öyle edin ki, bu ölü, bu mezara bir daha gir

sin" denmiş. Bakın, görüşeceğimiz bir bütçe daha var... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Çok önemli bir mevzu olduğu için... 

BAŞKAN- Peki, teşekkür ediyorum. 
Sayın Türesin, bana, bir sorunuz geldi galiba? 

TEVFİK TÜRESİN (Bolu)- Evet efendim. Sayın Bakanın yazılı olarak cevap vermesini isti
yorum. 

BAŞKAN- Peki, biz, Sayın Bakana intikal ettirsek, olur mu efendim? 

TEVFİK TÜRESİN (Bolu)-Evet efendim... 
BAŞKAN-Peki. 
Sayın Türesin'in sorusunu Sayın Bakan'a intikal ettireceğiz... 

TEVFİK TÜRESİN (Bolu)- Kâtip üyenin okumasını istiyorum. 

BAŞKAN- Sorunuzu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kültür Bakanlığı bütçesinde Sayın Bakanımızdan aşağıda yazılı hususun 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Tevfik Türesin 
Bolu 

Sorum: SİT alanlarına giren tarihî eserlerin tespitinde bazı hataların yapıldığı söylenmektedir. 
Bu konuda, yeniden bir tespit yapılması söz konusu mudur? Tarihî eser olup da, yıkılmaya yüz tu
tan yapıların onarılması için bir yardım yapılması düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Ben, teşekkür ediyorum. 
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Sayın Kınalı geldi mi efendim?.. Yok. 

İstiyorum ki, soruların hepsini sordurmuş olayım. Soru soracak arkadaşlardan Sayın Kaya ve 
Sayın Arslan kaldı. 

Böylece, sorular bitmiş oluyor. 

Buyurun Sayın Arslan. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkanım, iki sorum var; arz ediyorum efendim: 

1. Kültür Bakanlığının Kastamonu Hanönü İlçesine kütüphane ve kültür merkezi açılması için 
çalışmaları var mıdır? 

2. Eski bir kültür merkezi olan Kastamonu ve ilçeleri için, Kültür Bakanlığının ne gibi etkin
liği, çalışmaları, programı vardır? Öğrenmek istiyorum. 

Arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Altun; sorunuzu kısa lütfeder misiniz efendim? 
FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma tek soru yönelte

ceğim; ancak, soruma geçmeden önce, geçen sene Akdeniz Üniversitesinin, Patara'daki kazı çalış
malarından dolayı, Kültür Bakanlığının gösterdiği hassasiyet ve dikkate huzurlarınızda teşekkür 
ediyorum. Soruma geçiyorum: 

Hazineye ait bu yerler de, ören yerlerinde ve SÎT alanlarında bazı insanlann zilyeti alünda bu
lunan yerlerin kamulaştırılmak suretiyle o yerleri hukuksal yönden açığa çıkarma çalışmalarını da
ha tedbirli bir şekilde sürdürüyorlar mı? 

Sorum bu kadar, teşekkür ediyorum efendim. 
BAŞKAN-Sayın Kaya, buyurun efendim. 
Biraz önceki atasözünü duydunuz; sorunuz, lütfen, çok kısa olsun. 
İLHAN KAYA (izmir)-Peki efendim. 
BAŞKAN- Buyurun. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorumu sormak isti

yorum: 
İzmir Bornova İlçemizde mevcut olan Paterson Köşkünün restorasyonunun yapılması 5 Nisan 

kararlarıyla askıya alınmıştır. Yatırımın devam etmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılıyor mu? 
Ayrıca, Bornova Kültür Merkezinin âvan projesi tamamlanmış, detay proje çalışmaları devam 

etmektedir. Projenin hayatiyete geçmesi ve Kültür Merkezi inşaatının bir an önce başlatılarak biti
rilmesi konusunda gerekli ödenekler ayrılmış mıdır? 

Ayrılan ödeneklerin zamanında kullanılması için, Sayın Bakanımın gerekli çalışmaları var mı
dır? 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Son soru sahibi 
Sayın Gökalp, sorunuz lütfen çok kısa olsun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Kırşehir'in ilçelerinden Kaman, Akçakent ve Mucur'da kültür merkezleri var ve bunların inşa

atlarının yaklaşık olarak yüzde 50'si bitmiştir. 1995 yılı içerisinde bu kültür merkezlerinin inşaat-
leri bitecek midir? Bunlara ne kadar ödenek ayrılmıştır? 
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Aynca, Boztepe ve Akpınar ilçelerine de bir kültür merkezi yapmayı düşünüyorlar mı? 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Başkanlığımız Genel Kurula teşekkür ediyor. Gerçekten, soru sormak 
isteyen her arkadaşımız soru sorma imkânını buldu. 

Şimdi, sorular sorulmuş ve cevaplarına geçilmiştir. 

Sayın Bakan, arzu buyurursanız sözlü, arzu buyurursanız yazılı cevap verme imkânınız vardır. 
Buyurun efendim. 

KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)- Sayın Başkan, arkadaşların sorularına ya
zılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN- Sayın Bakan sorulan sorulara yazılı cevap verecektir. Ben, yine de, ihtimale bina
en, süre yetmediği takdirde, Kültür Bakanlığı bütçesinin bitimine kadar süre uzatımı hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 1995 yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutuyorum: 

1.-Kültür Bakanlığı 1995Malî Yıh Bütçesi 

A - CETVELİ 
Program 

Kodu 
101 

Açıklama Lira 
552 256 000 000 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
.111 Kültür Sanat Hizmetleri 5 870 944 000 000 

BAŞKAN- Efendim, bu 111 kod numaralı bölümün okunması esnasında bir önergenin veril
diğini müşahede ettik. Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Turhan Tayan Nazmi Çiloğlu Osman Seyfi 
Bursa Bolu Nevşehir 

Ercan Karakaş Cemil Erhan Hasan Afşar 
İstanbul Ağrı Konya 

Kuruluş: Kültür Bakanlığı 
Alt ödenek Faaliyet Harcama Önerilen 

Program Program Türü Proje Kalemi Miktar 

Eklenen 
Eklenen 
Düşülen 
Düşülen 

111 
111 
111 
111 

06 
06 
03 
05 

2 
3 
3 
3 

382 
384 
352 
449 

900 
900 
900 
900 

14 000 000 000 
44 000 000 000 
14 000 000 000 
44 000 000 000 
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Gerekçe: 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında amacı bel
li proje karşılığı yatırımlannda yer alan 14 000 000 000 TL ile diğer cari giderlerin harcama kale
minden 44 000 000 000 TL, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığında verilen önergelerle, Bakan
lığın diğer bütçe tertiplerine aktarılmıştır. 

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bütçesinde amacı belli bu ödeneklerin, yukarıdaki 
aktarma işlemiyle, düzeltmesinin yapılması gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon?.. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, bu önergeye ben de katılıyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Ben de katılıyorum. 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Ben de katılıyorum Sayın Başkan. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-Ben de katılıyorum. 

MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul)-Ben de katılıyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Sayın Başkan, CHP milletvekilleri de katılıyor bu öner

geye. 
BAŞKAN- Peki efendim, Sayın CHP milletvekilleri de katılmış. 

Efendim, uygun görürseniz, bu önergenin lehinde oy vermiş her arkadaşımız katılmış olsun. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Ama, tutanağa geçsin efendim. • 
YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Ama, özellikle biz de katılıyoruz efendim. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)-Özellikle buna katılıyoruz. 
BAŞKAN- Bu önergeye katılma usulü var mı efendim? Önergede imzanız yok; katılma usulü 

var mı efendim? 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Var efendim. 

BAŞKAN- Yok öyle bir usulümüz efendim. 
YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)- Konulan ödeneği 2 kat artırın efendim. 

BAŞKAN- Efendim, az buluyorsanız önerge verseydiniz. 
Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ALÂETTİN KURT (Kocaeli)- Sayın Başkan, 

bu aktarma her ne kadar Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılmışsa da, Komisyon olarak bu önerge
nin uygun olacağı görüşündeyiz; ancak, çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN- Katılamıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 
KÜLTÜR BAKANI TİMURÇİN SAVAŞ (Adana)-Katılıyorum efendim. 
BAŞKAN- Önergeye, Sayın Komisyon çoğunluk olmaması hasebiyle katılamadı, Sayın Hü

kümet katıldı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Şimdi, bu bölümü, önergedeki değişiklikle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et

meyenler... Bu bölüm, değişiklikle birlikte kabul edilmiştir. 
Diğer bölümü okutuyorum: 
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Program 

Kodu Açıklama Lira 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 217 900 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 6 641 100 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -Kültür Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylan-
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 
A - CETVELİ 

1050S.K.83. 

• .- , • madde gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 3 181983674000 2867692000 370148885000 65957882000 10000009000 3345666000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Kültür Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil

miştir.; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
Değerli milletvekilleri, akşam çalışmasının bittiği yerde, programımız da bitmiştir. 
Saat 21.00'de yeniden toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.00 

. .o 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati: 21.05 

BAŞKAN: Başkanvckilı Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

.___ . © _ • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu açı
yorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 11754; 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayılan: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

C) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
1.-Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinlıesabı 
a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
L- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın Milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 yılı bütçesi ile 

1993 yılı kesinhesabının müzakerelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?.. Hazır. 
Bu Bakanlık bütçesi üzerinde, grupları ve şahıslan adına söz talebinde bulunan sayın üyelerin 

isimlerini okutuyorum: . 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alanlar: 
Gruplar: SHP Grubu adına Mehmet Kerimoğlu (Ankara), ANAP Gnıbu adına İlhan Kaya (İz

mir) ve Necdet Yazıcı (Zonguldak), DYP Grubu adına Halil Demir (Aksaray) ve M. Ali Yavuz 
(Konya), RP Grubu adına Ahmet Derin (Kütahya) 

Şahıslar: Lehinde, Musa Erarıcı (Konya); aleyhinde, Esat Bütün (Kahramanmaraş); üzerinde, 
Abbas İnceayan (Bolu) 

BAŞKAN- Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Kerimoğlu; buyurun 
efendim. 

Sayın Kerimoğlu, her ne kadar, senenin, gündüzün en kısa, gecenin en uzun olduğu gününü 
yaşıyor isek de, süreniz yine de 30 dakikadır. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 1995 yılı bütçesi 
üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gmbunun görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. 
Hepinize, saygılar, sevgiler sunuyorum.' 
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Sayın milletvekilleri, dünyada gelişmişliğin ölçüsü, artık, o ülkelerin ürettiği ve tükettiği ener
jiyle de ölçülüyor; ama, geçmiş yıllardan bu tarafa, bu alanda üretim yapan ülkeler, bir şeyleri, geç
mişte, dikkatten kaçırmışlardı; o ülkeler, enerji üretirken ya da tüketirken, çevre faktörünü, hiç de 
dikkate almamışlardı. Oysa, günümüzün en önemli sorunlarından birisi, enerji üretim ve tüketimi 
esnasında, çevre faktörünün de dikkate alınma esasıdır. 

Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını, enerji ve doğal kaynaklar ola
rak, iki ana bölüme ayırmanın yanlış olmayacağına inanıyorum. Ülkemizin, doğal kaynaklar ala
nında, oldukça zengin olduğu bilinmektedir. Ancak, bunların yeterince işletilemediği de bir gerçek
tir. Doğal kaynaklar, uluslararası sömürünün, asıl ilgi alanlarından biridir. Yüzyılımızın başındaki, 
büyük savaşın, bu sömürge yarışının bir sonucu olduğu ve ikinci Dünya Savaşından sonra, Ortado
ğu haritasının, bu sömürgeci yaklaşımın sonucu olarak, neredeyse, sınırları cetvelle çizilmiş ülke
ler doğurduğunu ve paylaşım kavgasının hâlâ sürdüğünü biliyoruz. 

Nitekim, Körfez Savaşını da, emperyalist güçlerin Ortadoğudaki emellerinin en canlı örnek
lerden birisi olarak görmek mümkündür. Paylaşımı için, savaşların göze alındığı kaynaklar konu
sunda, ülkemizin yeterli düzeye ulaştığını söylemek kolay değildir. Ancak, bu alanda, varlığı ile 
övündüğümüz bir kurum, Maden Tetkik Arama Enstitüsü var ki, meyvelerini başkaları yese de, 
Türkiye'nin, her ikliminde, her coğrafî bölgesinde, yılmadan, yaz demeden, kış demeden görev ya
pan kurumdaki mühendislerimiz, teknik elemanlarımız, idealizmini yitirmeden, bu ülke için çalış
maktan geri kalmıyorlar. Özel kesimle karşılaştırılamayacak ücretlerine, sosyal alanlardaki eksik
likleri de eklediğiniz zaman, bu kurumumuzun elemanlarını gerçekten yürekten kutlamak gerekir. 

Neden, özel kesim, maden arama konusuna yeterince ilgi göstermiyor da, iş, madeni işletme
ye gelince, birden ortaya çıkıyor; çünkü, maden arama, teknoloji ve yatırım isteyen pahalı bir sü
reç. Bu nedenle, özel kesimimiz, maden aramaya yönelmiyor. Yıllardır her alanda özelleştirmeyi 
istiyenler, konu maden aramaya gelince, neden ortadan yok oluyorlar? Pahalı, zor, uzun zamanı ge
rektiren bir çalışma olması nedeniyle mi? Özel teşvikler de uygulanmasına karşın, bu alanda yatı
rım yapmaktan neden kaçmıyorlar? 

Mademki, özelleştirme istiyorlar, madenin işletilmesi aşamasında değil; aranması aşamasında 
varlık göstersinler. Yoksa, özelleştirmeden kastettikleri, sadece gelir getiren alanlarda özel kesimin 
çalışması; yatırım gerektiren alanların devlete bırakılması mıdır?.. Özelleştirme, yalnızca, özel ke
simin gelir kaynaklarının artırılması mıdır? Devletin, yıllarca çalışıp, arayıp, bulduğu madenlerin, 
el altından verilen bilgilerle özel kesime peşkeş çekilmesi midir?. 

Sayın milletvekilleri, konu, Türkiye ise, konu bu ülkenin geleceği ise, özel kesim, yalnızca 
kendi çıkarını ve kendi kârını düşünmekten vazgeçip, doğal kaynak aramalarında da görev almalı
dır. 

Konu, maden aramadan, maden işletmeciliğine gelince, doğal olarak Etibank'tan söz etmemiz 
gerekir. Bilindiği gibi, Etibank, bugün, madencilik ve bankacılık olarak ikiye ayrılmış durumda ve 
bazılarının gayretleriyle, bankacılık bölümü, öncelikle özelleştirilecek kuruluşlar arasında yer al
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu noktada bir şeyin altının özellikle çizilmesi, sap ile 
samanın birbirine karıştırılmaması zorunluluğu vardır. 1930'larda kurulmuş iki büyük KİT'imiz 
var. Biri Sümerbank, diğeri Etibank. Bunların faaliyet alanları, kuruluş amaçlarını biliyorsunuz. 
Dikkatinizi çekmek istediğim nokta, her iki KİT'in de birer bankayla desteklenmiş olmasıdır. 
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Devletin madencilik alanındaki faaliyetlerini desteklemek, kaynak ihtiyacını karşılamak ama
cıyla bir banka kurulmuş, bu bankanın adı Eti bank. Eti bankın tüm faaliyetleri sadece bu alana yö
nelmiştir. Kısaca, bu banka, bir mevduat bankası değil, bir ihtisas bankasıdır; ihtisası da madenci
liktir; ama, şimdi, bir ihtisas bankası, mevduat bankasıymış gibi değerlendirilmeye ve özelleştiril
meye çalışılmaktadır. Amaç, banka değil; amaç, devletin işlettiği madenlerdir. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Karşısınız yani... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Siz, benim bu konudaki düşüncelerimi çok iyi biliyor
sunuz. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Biliyorum... 
AHMET DERİN (Kütahya)- O zaman, hemen o partiden ayrılacaksınız. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasa Mahke

mesi, Özelleştirme Yetki Yasasını iptal etmeseydi, madenlerimiz, özel kesime, altın tepsi içinde su
nulacaktı; ama, Anayasamıza göre, madenlerin mülkiyetleri devredilemez, yalnızca işletme hakla
rı, o da imtiyaz olarak devredilebilir. Eğer, Anayasa Mahkemesi olmasaydı, bugün, burada, ona bu
na dağıtılan madenlerimizi konuşacaktık. 

Kısaca özetlersem, doğal kaynakların, gerek aranması gerekse işletilmesi, bir devlet için vaz
geçilmezdir. Bu nedenle, gerek MTA'yı gerekse Etibankı korumalıyız, güçlendirmeliyiz. 

Bakanlığın diğer faaliyet alanı, enerjidir. Bu da petrol, elektrik ve kömür olarak, üç temel alan
da yoğunlaşmaktadır. Ne yazık ki, bu üç alan da özelleştirme kapsamındadır. Yani, giderek, belki 
birkaç yıl sonra, burada, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesini herhalde görüşemeyeceğiz. 

MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya)-Siz de oy veriyorsunuz. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Türkiye'de çok şey anlaşılsa ve her kafadan ayrı ayrı 
ses çıksa da, dünyada, özelleştirme denilince, üç şey anlaşılır: Telekomünikasyon, elektrik ve pet
rol. Dünyada, talep, bu üç alanadır. Diğerleri pek önemsenmez; çünkü, uluslararası planda amaç,. 
ülkelerin, geleceğini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirecek araçlara sahip olmaktır. Bu araç
lar da elektrik, petrol ve telekomünikasyondur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, falanca et kombinasının, falanca bez fabrikası
nın özelleştirilmesinden söz etmiyoruz; burada, uluslararası sermayenin, dünyayı hangi araçlarla 
bölüşmeye çalıştığından ve kendi amaçları için, özelleştirmeyi nasıl kullandığından söz ediyorum. 
Burada, bir ülkenin bağımsızlığını tehlikeye düşürecek, hatta tümüyle ortadan kaldıracak bir plan
dan söz ediyorum. Bunu önlemeliyiz ve önlemek için, üç alandaki özelleştirmede çok dikkatli ol
malıyız. 

Petrol konusunu geçmeden, son bir örnek vermek istiyorum: 2000'li yıllarda, dünyadaki eko
nomik değerlerin yüzde 80'ini hisse senetleri oluşturacak. Madenler, fabrikalar ve aklınıza gelen 
her türlü paraya çevrilebilcek değerler, sadece yüzde 20'yc ulaşabilecek. 

Bunun anlamı ne; bunun anlamı şu: Hisse senetlerini elinizde bulundurarak, dünyayı, oturdu
ğunuz yerden yönetebileceksiniz. Herhangi bir ülkenin işgaline gerek kalmayacak. Bir yönetimin 
devrilmesi için, hisse senetlerini kullanmanız yeterli olacak. Örneğin, TEK hisselerine sahipseniz, 
şalteri; Türkiye Petrolleri hisselerine sahipseniz, vanayı; telefon hisselerine sahipseniz, hattı kopa
rıp, bir devlete, istediğinizi yaptıracak güce sahip olduğunuzu düşünebiliyor musunuz... Bu gerçek
leri göre göre, bu gerçekleri bile bile, hâlâ, bir ülkenin can damarı olan alanlardaki özelleştirmeden 
yana çıkılabiliyorsa, bu konuyu anlayabilmek mümkün değildir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, enerji kaynaklarının kıt olduğu dünyamız
da, petrol kaynakları büyük değer taşıyor. Şu ana kadar, ekonomik maliyetleri de göz önünde tu
tulduğunda, petrolün yerini alabilecek kaynaklar henüz bulunamıştır. Dünyadaki rezervlerin gittik-

. çe azaldığı günümüzde, kıt olan bu kaynağın paylaşımı konusunda, uluslararası sermayenin, kendi 
çıkarları uğruna, devletleri bile hiçe sayarak, masa başında nasıl kararlar aldığını ve petrol kaynak
larına sahip devletlerin, bu kararlar karşısında nasıl acz içinde kaldıklarını ve farkında olmadan bir
birlerine düştüklerini görmekteyiz. Yanı başımızda yıllarca süren İran-Irak Savaşı, Irak'ın, Kuveyt'i 
işgali, uluslararası sermayenin bu alanda çıkardığı savaşlara canlı örneklerdir. Üstelik, petrol kay
nakları öylesine bir çıkar alanıdır ki, dinsel yakınlıkları bile unutturmaktadır. Her iki tarafın da 
Müslüman olması, savaşmalarını önleyememiştir. 

Türkiye'de, petrol arama, çıkarma ve dağıtım alanlarının, uzun mücadeleden geçtiğini hepimiz 
biliyoruz, "millî petrol" sloganları henüz kulaklarımızdan silinmedi. Kuşkusuz, petrol arama, yük
sek teknoloji isteyen bir iştir ve bu alanda dünyadaki gelişmelerden yararlanmak zorunludur; an
cak, bir şartla; denetimin, Türkiye'nin elinde olmak kaydıyla. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son Özelleştirme Yasası ile petrol dağıtım ağı, özelleştir
me kapsamına alındı; TÜPRAŞ'ın özelleştirilmesi gündemde. Biraz önce, özelleştirmeden söz edil
diğinde dünyada ne anlaşıldığını anlatmaya çalıştım. Bunlardan biri de petroldür. Petrolün neden 
bu kadar önemli olduğunu söylememe gerek yok. Petrolde, belirli istisnalarla, devlet işletmeciliğin
den vazgeçemeyeceğimizi söylememe gerek var mı... Çünkü, petrolsüz ısınamayız, bir yerden bir 
yere gidemeyiz, aydınlanamayız. Bu nedenle, petrol alanındaki özelleştirmede çok dikkatli olmalı
yız. 

Petrol bayiilerini, başka bir deyimle, akaryakıt bayiilerini özelleştirdiğimizde, çıkardığımız, 
işlediğimiz petrolü satamamak gibi bir durumla karşı karşıya kalacağız. Özel akaryakıt bayiilerinin 
eylemini hatırlayacaksınız; fiyatları artırmak istediler; ama, çoğunluk devletin elinde olduğu için 
başaramadılar. 

Bayilerimizi özelleştirdiğimizde, eğer, karar yetkisi devletin elinde olmazsa, bu ülkede, petrol 
fiyatlarıyla hiç kimse başa çıkamaz. Bayiler, çıkardığınız petrolü, istediği fiyattan alıp, istediği fi
yattan satmaya kalkarlar. Eğer, bunun adı, serbest piyasa ekonomisi ise; serbest olan, kendi çıkarı
nı, ülkenin çıkarından, halkımızın çıkarından önde tutmak ise, biz buna karşı çıkmalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bizce, petrolden sonra en önemli saydığımız kömür ve 
demir-çelik konularını birlikte ele almak istiyorum; çünkü, bu alanların, bir ülkenin bağımsızlığıy-
la doğrudan ilgisi vardır. Almanya'nın Ekonomi Bakanı, bir kaç ay önce, Türkiye'de bir konferans 
verdi ve bu konferansta, Fransa sınırında, kömür ve demir işletmelerinin yoğun olduğu eyaletteki 
kömür ocaklarıyla ilgili olarak "kömür ve demir-çelik alanları, öylesine stratejik alanlardır ki, ma
liyet hesabı yapılamaz. Biz, zarar etse de, kömür ocaklarını kapatmayacağız." dedi. Anlattıkları kı
saca bunlar. 

Bunun nedeni üzerinde, düşünmenizi istiyorum. Üstelik, son yıllarda, kömür ocaklarının zarar 
ettiği gerekçesiyle kapatılması gereğinden ve hatta ocaklarda somon balığı üretilebileceğinden söz 
edenler var. Kimileri, konuyu daha da ileri götürüp, ocakların kapatılıp, işçilere oturduğu yerden 
maaşlarının ödenmesi durumunda bile, devletin daha kârlı çıkacağını söyleme cesareti gösterdiler. 
Bu görüşü savunanları, önce, matematik öğrenmeye davet ediyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ortağınıza mı söylüyorsunuz? 
ADİL AYDIN (Antalya)- Burada kendi adamları olmadığına göre, ya size söylüyor ya bize. 
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MEHMET KERlMOĞLU (Devamla)- Bütün giderler sabitken, üretim olmadan, bu işletms, 
daha az, nasıl zarar eder? 

HALİL DEMİR (Aksaray)- Gelin, kurtaralım. 

MEHMET KERİMOGLU (Devamla)-Ben de aynı temennide bulunuyorum. 
Bu görüşlerin, tek bir nedeni var. Kendileri de söylediklerinin gerçek olmadığını biliyorlar; 

ama, ya at gözlüklerini çıkarmaktan korkuyorlar ya da kafalarını kumdan çıkarmıyorlar... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkenin tek yassı mamulünü üreten Ereğli Demir-Çelik 
İşletmeleri Erdemir'in yüzde 49'u zaten özelleştirilmiş durumda. Şimdi, geriye kalan payın da özel
leştirilmesine çalışılıyor. Bu gerçekleştiğinde, ülkemizde yassı mamul üretiminde, devletin hiçbir 
etkinliği kalmayacağı için, ülkenin bağımsızlığını yakından ilgilendiren bu alanda, ülkenin güven
liği de tehlikeye girmiş olacaktır. Amaç, özelleştirme ise, Erdemir'in özelleştirilmesi bitmiştir. His
selerinin yarısı halka ve özel kesime zaten açılmıştır. Bundan sonrası, denetimin, devletin elinden 
çıkması demek olur ki, bunun amacı da başka bir şeydir. 

Karabük'e gelince : 5 Nisan kararlarından sonra yılan hikâyesine dönen Karabük'ün kapatıl
ması konusunda, nihayet, tesisin, işçilere satılmasına karar verildiği açıklandı. 

Öncelikle, Karabük konusunda bazı bilgileri Yüce Heyetinize sunmak istiyorum : Kardemir, 
ülkemizin ilk demir-çelik tesisidir ve kendisinden sonra gerek Erdemir, gerek İsdemir, gerekse Si
vas Demir-Çelik tesislerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Sanıldığının ve iddia edildiğinin aksi
ne, teknolojisi hiç de geri değildir. Teknolojik yenileme yüzde 85 oranında tamamlanmış, yapılma
sı gereken son ünite olan döküm tesisinin yapımı ise sürekli ertelenmiştir. Üstelik, bunun için, dev
letin hiçbir gideri karşılamasına da gerek yoktur; çünkü iki yıldan az bir süre içinde tamamalana-
cak tesis için, İtalyan hükümetinin garantisinde on yıl geri ödemeli bir kredi bulunmuştur. İşin da
ha ilginç olanı ise, tesisin, bu krediyi bir yıl içinde karşılayacak durumda olmasıdır. Nereden bakı
lırsa bakılsın, kârlı ve gerekli bir yatırım için, tam dört yıldır beklenmektedir; ancak, sürekli güç
lük çıkarılmaktadır. 

Karabük'e çıkarılan engeller bununla bitmiyor; yüksek fırınların olağan bakımları için hiçbir 
girişimde bulunulmamıştır. Bu, öylesine bir teknolojidir ki, yüksek fırınlarda kullanılan tuğlaların 
imali, siparişinden sonra en az 6-7 ayı almaktadır; buna karşın hâlâ siparişleri verilmemiştir. 

Sayın Bakanım, bu konuyla yakından ilgilenmenizi bekliyoruz. 

Karabük hakkındaki gerçekleri, burada çalışanların ve Karabük halkının bilinçli, sağduyulu ve 
kararlı tutumuyla öğrendik. Bir halkın, yaşadığı kente sahip çıkışının en güzel örneklerini sergile
yen bu davranışından ötürü, Karabük halkının kutluyor ve gönülden selamlıyorum. Diğer kentleri
mize de örnek olmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Karabük halkından da aynı sağduyuyu, tesisin halka ve iş
çilere devri konusunda bekliyoruz. İlk anda, tesisin, kapatılmasını önlemek için, işçilere ve Kara
bük halkına devri, kulağa hoş geliyor; ancak, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var: Ma
demki, devlet, Karabük'ün bütün borcunu üstleniyor, bakımlarını yaptırıyor, işçilerin kıdem tazmi
natını taahhüt ediyor, o zaman neden tesisi devrediyor? 

Bir tehlikeye dikkat çekmek istiyorum: Sendikanın bu işi başaramaması, sendikalarla, özelleş
tirme defterinin, Cumhuriyet tarihi boyunca kapatılmasına yol açabilecektir ve sendikanın Kara
bük'teki bu başarısız özelleştirme girişimi, örnek gösterilip, işçi sendikalarının, özelleştirmeye ta
raf olmaları reddedilebilecektir. 
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Bu nedenle, Karabük'te, devlet, yüzde 51 hisseyi elinde tutup, geriye kalanları, sendikaya, hal
ka verirse, hem Karabük yaşamış hem de böylesine stratejik bir alan devletin elinden çıkmamış 
olur. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Bravo! Bizim sözcümüz gibi konuşuyorsun. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirmeyi 
savunanlarca, özelleştirme gerçekleştirilmediği takdirde, sanki, memleket batacak; sokakta, "adın 
ne" diye kime sorulsa, "özelleştirme" diye yanıtlayacak noktaya geldik. 

Bilindiği gibi, yaklaşık bir yıl önce, özelleştirmeye hazırlık amacıyla, TEK ikiye ayrıldı. Ar
dından, TEK'in özelleştirilmesine olanak sağlayan bir yasa çıkarıldı; ama, TEK'in özelleştirilmesi 
bundan önce başlamıştı. 

KADÎR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-Kim çıkardı Sayın Kerimoğlu? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- ANAP döneminde... Sözünüze yanıt oldu mu?.. 
İstanbul ve Kayseri'de, Enerji Bakanlığının tek yanlı tasarruflarıyla, elektrik dağıtımı özelleş

tirildi. Bunlardan biri AKTAŞ, yüz akınız!.. Diğeri, Kayseri ve civan... TAŞ. Bunlardan, özellikle 
AKTAŞ, kamuoyunda yakından tanınmaktadır. 30.3.1990 tarihinden itibaren İstanbul Anadolu ya
kasının elektrik dağıtım hizmetlerini üstlenen Aktaş, dört yılı aşkın süredir bu işi sürdürmektedir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Siz, İstanbul milletvekili misiniz? 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- TEK, her iki şirkete elektrik dağıtımını devrederken, 

yaptığı sözleşmeleri Danıştay denetiminden geçilmemiş, gerekli yatırımların da bu şirketler tara
fından yapılacağı varsayılarak, yeni yatırım yapmamıştır. . ' 

Bugün, durum nedir?.. Aktaş, hiçbir yatırım yapmadan; ama, yatınm yapmış gibi göstererek, 
bedellerini devletten kesmiştir. Örneğin; 1991 yılında 129 milyar liralık, 1992 yılında 144 milyar 
liralık yatırım harcaması yapacağını belirtmiş, sanki harcama yapmış gibi, elektrik paralarım tahsil 
etmiş, 274 milyar lirayı keserek, devleti hem malî yönden hem de yatınm yönünden zarara sokmuş
tur. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Hükümet sizsiniz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Kontrol edin. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Her iki şirketin, bu iki yılda, devletin yatırım harcama

sı olarak kestiği para, toplam 321 milyar liradır. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Alın geri! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Alsanıza, niye almıyorsunuz?.. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlanm, bu Aktaş şirketiyle ilgili çok ga

rip şeyler söylüyorlar; "devlete hiç para vermiyor" diyorlar; ama, veriyor... Size, son bir örneğini 
söylemek istiyorum; şu meşhur, batan bankalardan biri var ya hani... 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- İstanbul Bankası mı?.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Bu Aktaş, o bankaya, batmadan 24 saat önce 330 mil
yar lira para yatırmış. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Hangi banka bu? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Hangi tarihte?.. Ne zaman olmuş?.. 
KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-Bankayı da söyle... 
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REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Tarihini söyle... 

MEHMET KERtMOĞLU (Devamla)- Böylece, TEK'e parasını ödemiş olmuş. Hem bankayı 
batırmış hem de 330 milyarı ödemiş. 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)-TYT Bank mı? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Yeni mi olmuş? 

BAŞKAN-Efendim, rica ediyorum... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Kısaca, bu şirketler, yapmaları gereken yatırımları yap
madan devletten paralarını kesmiş, diledikleri zaman ücretlere zam yapmış, olağan bakımlarını bi
le talep etmemiş. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Elektrik fiyatlarına gelin, elektrik zammına gelin... 
BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, kerem buyurun efendim... Siz konuşmanıza devam edin; çünkü, 

süre daralıyor. > 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; özelleştirmenin 
ne olduğu konusunda anlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu somut örnekten yola çıkarak, 
elektrik alanında özelleştirme, imtiyazı ele geçiren şirketin bu alanda dediğini yapması, yatırımla
rı yapmaması, dilediği ücretten elektriği satması özelleştirme ise, biz bu özelleştirme de yokuz! 
(ANAP sıralarından "Bravo[!]n sesleri) 

YUSUF PAMUK (İstanbul)- Kendi adınıza mı konuşuyorsunuz, grup adına mı? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Özelleştirme, bir ülkenin sınırlı kaynaklarının gelişti
rilmesi, yeni teknolojilerin getirilmesi, doğal olarak, işi yapanın bir gelir elde etmesiyle birlikte ül
kenin çıkarlarının her şeyden önde tutulması ise, ona varız; ama, özelleştirme, herkesin dilediği gi
bi at koşturmasıysa, parası olanın her şeyden yararlanıp, parası olmayanın da hiçbir şeyden yarar-
lanmamasıysa, bunun adı özelleştirme değildir. \ 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Kerimoğlu, kanunu çıkarmamışa benziyorsu
nuz, yoksa Refaha mı geçtin? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz, bazı alanlarda 
özelleştirme yapılabileceğini, hatta, bunun gerekliliğini de savunabiliyoruz; ama, özelleştirmeden 
anlaşılan, tek yassı çelik üreticimiz Erdemir'den, tek ulusal lastik kuruluşumuz olan -uçak lastiği 
üretebilen- Petlas'tan kömür madenlerimize, daha önceden anlatmaya çalıştığım, telekomünikasyo
na, enerjiye, elektriğe, petrole, kısacası, ulusal bağımsızlığımızın temel dayanağı olan, ekonomik 
bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren varlıklarımızın peşkeş çekilmesi ise, biz, bu özelleştirmede yo
kuz. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıürfa)-Karayalçın duymasın... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Eğer bunların özelleştirilmesine karşı çıkmak vatan ha

inliği ise, biz vatan hainiyiz... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Kanunu çıkaran sizsiniz... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Ama, özelleştirme, parası olmayanların eğitim görme
mesine, konuşamamasına, başını sokacak bir evinin olmamasına, sokakta kalmasına, hastane ka
pılarında ölmesine neden olacaksa, özelleştirmeden bu anlaşılıyorsa, bunu anlayanları da, savunan
ları da halk düşmanı olarak ilan ediyoruz... 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- O tarafa söyle, o tarafa... Sizin Partiniz halk düşmanı... 

- 5 0 4 -



T.B.M.M. B : 59 21 .12 .1994 O : 5 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hiç birbirimizi 
işaret etmeyelim. Sizin anlayamadığınız bir şey var. Siz sanıyorsunuz ki, iktidarlar kayıtsız koşul
suz birbirleriyle, böyle, atgözlüğüyle giden insanlar... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Gidiyorsunuz işte... 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Türkiy e'nin bir şeye ihtiyacı var; Türkiye'nin, çok faz
la tartışmaya, çok fazla uzlaşmaya ihtiyacı var. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Gül gibi geçiniyorsunuz işte... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Ben, elbette burada çıkıp düşüncelerimi söyleyeceğim; 

başka arkadaşlarımız da düşüncelerini söyleyecek; ama, özcllcştinne konusunda, eğer birilerine bir 
şey söylenecekse, aslında, onu, bu sıralar temsil ediyor. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Çekiniyor musunuz? 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)- Beceremiyorlar işte; özelleştirmeyi beceremiyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, 3 dakikanız kaldı; o bir şeyleri söyleyecekseniz, bu 3 dakikada 
söyleyiniz efendim. 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biz, Türkiye'de, 

gazın, bezin, tuzun özelleştirilmesinden söz etmiyoruz; bunlar hepinize hafiften şeyler gibi geliyor; 
ama, ne derece, hangi türlü milliyetçisiniz, hangi türlü ulusunuza bağlısınız; anlamak istemiyorum. 

Benim burada anlatmak istediğim husus şudur: Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla ilgili, ulusal sa
vunmasıyla ilgili, yarınıyla ilgili, geleceğiyle ilgili stratejik önemi olan kamu iktisadî teşekkülleri
nin, gözümüzün bebeği gibi korunmasından yanayım; anlatmaya çalıştığım budur. (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar [!]) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Hükümetten ayrılır gibi bir haliniz var... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Ama, bir şey var; Türkiye'de özelleştirme, hatta dünya

da özelleştirme, 1980'den sonra, emekçi halklara ideolojik bir saldırıdır. Bu saldırı, Reagan'ın ve 
Teacher'in dünyanın başına birlikte bela ettiği ideolojik bir saldırıdır.(RP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar[!]) 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Rusya'yı niye söylemiyorsunuz; Rusya da özelleştiriyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Gelin, bunun altını çizelim; ama, bir şey söyleniyor, 
eğer, özelleştirirsek -burada, bir iki tane yalanı peş peşe sıralamak istiyorum- hani, meşhur bir işa
damımız "özelleştirmeye karşı olmak vatan hainliğidir" diyor ya... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK(Ş'anlıuıfa)- Halt etmiş... Halt etmiş... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Ben de buradan kendisine diyorum ki, Türkiye'nin şu 

koşullarında, bu gidişatla özelleştirmeye evet demek, bana göre halk düşmanlığıdır; izin verin, bu
nu açıkça söylemek istiyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Ortağınıza söyleyin... 
MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bu beyler özel sektör dinamiz

minden söz ediyorlar. Türkiye'de özel sektörü engelleyen herhangi bir yasa mı vardır? Soru bir. 
Bu beyler, özelleştirmeyi savunurken işçi maliyetinden söz ediyorlar. Yani, bir işçi, özel sek

törde 10 milyona, kamu sektöründe 30 milyona mal oluyormuş; yani, özelleştirmeyi savunan bey
ler, siz işçileri Kunta Kinte mi sanıyorsunuz? Soru iki. 
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İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-Bravo SHP'lilere! 

MEHMET KERİMOGLU (Devamla)- Yine, üretimin pahalıya mal olduğunu söylüyorlar. 
Türkiye'nin vergi kaçakçılığı cenneti olduğunu düşünecek olursak, kamu» sektörü elbette ki vergi ve 
sigorta kaçıramıyor; ama, özel sektör bu konuda cennet içinde yaşıyor; elbette ki devlet daha paha
lıya mal edecek. Bir KİT toplantısında, bir ANAP'lı milletvekilinin söylediği aynen şu: "Bir kamu 
sektörü, iki yıl, bir belediyeden projesini çıkaramamış; eğer, özel sektör olsaydı, iki günde çıkarır
dı." 

ADİL AYDIN (Antalya)-iki saatte çıkarırdı. 

MEHMET KERİMOGLU (Devamla)- Nasıl çıkarırdı diye sorduğumda; "canım, verirdi bah
şişini, çıkarırdı" dedi. Yani, neymiş; özel sektör işi çabuk bitiriyormuş. Özelleştirmeyi savunan ar
kadaşlarım; acaba, Türkiye'de kirliliği mi öneri yorsunuz?.. Selim Edes, Engin Civan, bunun bir ör
neği değil midir?.. [RP sıralarından alkışlar(!)] 

KADİR RAMAZAN COŞKUN (İstanbul)- Hükümete... Hükümete... 

YUSUF PAMUK (İstanbul)-ASKİ... İSKİ... 
MUSTAFA KILIÇASLAN (Sakarya)- Siz de Ergun Göknel'i mi öneriyorsunuz? 
MEHMET KERİMOGLU (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, burada asıl yapılmak istenen şey, 

üretimde, halkın denetimini kaldırmaktır. • f . 
Değerli arkadaşlarım, devlet, elbette et, süt üretmesin, bu kuruluşların satışından yanayım; 

ama, nasıl satışından yanayım... 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)-İşçiye verelim. 
MEHMET KERİMOGLU (Devamla)- Gelin, süt fabrikasını, et fabrikasını, her neyse; bunla

rı, üreticisine, örgütlü köylüsüne, işçisine satıyor musunuz? Hem de bunu bedava verelim; ben bun
dan yanayım; ama, Türkiye'nin ulusal çıkarlarıyla ilgili olabilecek, stratejik önemi olan kamu ikti
sadî teşekküllerimizi, gözümüzün bebeği gibi korumak zorundayız. Her ne kadar, bugünlerde, ulu
sal çıkarlardan söz etmek, ülke bütünlüğünden söz etmek, ülkenin yarınından söz etmek çağın ge
risinde kalmak gibi tarif ediliyorsa bile, bu ülkenin asıl sahipleri, bir gün, bu sorumsuz davranışla
rın hesabını soracaktır diyorum. 

1995 yılı bütçesinin hepinize hayırlı olmasını diliyor; saygılar ve sevgiler sunuyorum. (SHP, 
ANAP ve RP sıralarından alkışlar) . " ' > ' . . 

BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, size iki defa teşekkür ediyorum. 
İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa)- Sayın Kerimoğlu, sizi Refah Partisine bekliyoruz. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum. 
Ben, KİT Komisyonu üyesiyim. Sayın Kerimoğlu'nun, "KİT Komisyonunda, Anavatan Parti

si milletvekili söyledi" diye bahsettiği söz, Anavatan Partisi milletvekili tarafından söylenmemiş, 
şu anda MHP'li olan bir milletvekili arkadaşım tarafından söylenmiştir; zabıtlara geçmesi için söy
lüyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum efendim. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Grup görüşünü ifade etmek üzere, Sayın Necdet Yazıcı; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA NECDET YAZICI (Zonguldak)-Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından al
kışlar) 
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Şu ana kadar görüştüğümüz bakanlık bütçeleri içinde son derece önemli bir yere sahip olan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi, aynı zamanda ekonomik kalkınmamızın da bütün 
alanlarını yakından ilgilendirmektedir. Hiç şüphe yok ki, gelmiş geçmiş tüm cumhuriyet hükümet
leri, ülkemizin kalkınması ve refahı için gayretler içinde olmuşlardır; ancak, bunlar içinde, ülke ve 
dünya şartlarını iyi analiz edenlerin daha başanh olduklarını görüyoruz. Niyetlerin iyiliği, maale
sef, arzulanan sonuçların alınmasına yetmiyor. Bu bakımdan, önce, çevremize, sonra da dünyamı
za bakmak istiyorum. 

Dünyadaki ve çevremizdeki son gelişmeler, ülkemizi, sadece siyaseten değil; aynı zamanda 
ekonomik hedeflerimiz ve çıkarlarımız bakımından da yakından ilgilendirmektedir. Türkiye'nin et
rafı, alevleri giderek yükselen bir ateş çemberiyle çevrilmiş bulunuyor: Balkanlar'daki Bosna-Her-
sek trajedisi, Ermeni-Azerî çatışmaları, güneyimizdeki Irak sorunu, Ege'deki Yunan fitnesi, Akde
niz'deki kronik Kıbrıs meselesi ve nihayet Rusya'nın Çeçenistan'ı işgali... 

Bütün bu dış olayların yanında, şer ittifakın, güneydoğu coğrafyamızda vatan bütünlüğümüze 
kasteden entrikaları, millî varlığımızı ve geleceğimizi ciddî şekilde tehdit etmektedir. Bu yüzden, 
sosyoekonomik politikalarımızın belirlenmesinde, bu olayların ve gelişmelerin mutlak surette etki
si olmaktadır ve olacaktır. 

Burada, Kafkaslar'daki son gelişmeye özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Rusya'nın 
Çeçenistan'ı işgale kalkması, dünyadaki gelişmeler ve bölge stratejileri bakımından son derece va
him bir olaydır. Bu gelişme, herkesten çok bizi, yani Türkiye'yi etkileyecektir. Sovyet İmparator
luğunun yıkılmasından sonra, pek çokları, Rusya'nın kendi iç sorunları nedeniyle kabuğuna çekile
ceğini sanmıştı. Bu gelişmelerden sonra Batı'nın ortaya attığı yeni dünya düzeni fikri, maalesef, ba
zıları gibi, bu ülkeyi yönetenleri de aldatmış ve şaşırtmıştır. Sırf bu emperyalist oyun yüzünden 
çevremizde cereyan eden olaylar sağlıklı bir şekilde değerlendirilememiş ve yanlış saplantılar yü
zünden Türkiye'nin önündeki tarihî fırsatlar heba edilmiştir. 

Şimdi, Rusya'nın Çeçenistan'ı işgale kalkışması, ABD Başkanının iddia ettiği gibi, bu ülkenin 
bir iç meselesi değil, gerçekte, Kafkaslar'daki ve Türk cumhuriyetlerindeki enerji kaynaklarının 
kontrol altına alınması meselesidir ve bil da, Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılını etkileyecek bir ge
lişmedir. Ama, maalesef, bu ülkeyi yönetenler, Elçibcy konusunda olduğu gibi, Çeçenistan'ın işga
li hususunda da hazırlıksız yakalanmışlardır. 

Azerbaycan petrolünde yüzde 1,5'lik paya razı olmak zorunda kalanlar, Türkiye'nin Kafkas 
lar'daki geleceğine de maalesef yazık etmişlerdir. Yüzyıl değil, belki iki yüzyıl sonra önümüze ge
len bu tarihî fırsat, üzülerek ifade etmeliyiz ki, kaçırılmıştır ve Türkiye, Kafkaslardaki inisiyatifini 
büyük ölçüde yitirmiştir. Gecikmiş olunmakla birlikte, Türkiye, millî çıkarlarımızı koruyabilmek 
için, dünyadaki gelişmelerin yanında, özellikle, çevresinde cereyan eden ve etmesi muhtemel olan 
olaylara karşı, kısa, orta ve uzun vadede politikalar geliştirmelidir. Çevremizde arka arkaya gelişen 
olayların, tarihî perspektifinden bakıldığında, ülkemize yönelik olduğu görülecektir. Türkiye'yi, 
sözde insan hakları konusunda eleştiren ve sıkıştıranlar, Balkanlardaki Bosna trajedisine seyirci ka
lırken, Çeçenistan'ın işgalini de bir iç mesele olarak geçiştirmektedirler. Mesele bu kadar açıktır; 
ama, bu ülkeyi yönetenlerin, sanki, basiretleri bağlanmıştır. 

Bu genel değerlendirmeyi niçin yaptık?.. Geçen yıl, yine, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde yaptığım konuşmada ifadeye çalıştığım şu gerçclderi, yeniden dikkatlerinize arz 
etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; her zaman olduğundan daha çok, bugün, ekonomik 
kalkınma ve sosyal refahın temel dinamiği, enerji ve maden sektörüne dayanmaktadır. Yüzyılımı
zın bu temel karakteristiği, aynı zamanda, devletlerarası dünya politikalarının da en önemli hareket 
noktasını oluşturmaktadır. Özellikle, son^ondört yıldır, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'da cere
yan eden olaylar, bu gerçeğin en çarpıcı örneğidir. Bir ülke, diğer politikalarında olduğu gibi, ener
ji ve maden politikalarında da, sadece iç faktörlere dayalı, tek boyutlu stratejiler izleyemez. Geliş
miş Batılı ülkelerin ve Rusya'nın, yakın çevremizdeki hâkimiyet kavgalarının altındaki bu hakikat, 
bize de ışık tutacak mahiyettedir. 

Ülkemiz, hepimizin de bildiği gibi, enerji ve doğal kaynaklar bakımından zengin olmadığı gi
bi, enerjinin birincil hammaddesini oluşturan petrol yönünden de dışa bağımlı bir ülkedir. Bu yüz
den, Türkiye, doğal kaynaklarını dikkate alarak, çevresini ve dünyayı kucaklayabilecek son derece 
hassas ve akıllı bir enerji politikası izlemek mecburiyetindedir. Böyle bir enerji politikası, kurum
sal bir yapı için de geleceğimiz bakımından da son derece hayatî ve önemlidir. Çünkü, enerji ve 
maden olmadan hiçbir şey yapamazsınız. 

Bu ülke, sadece bir zamanlar değil, bugün bile, ihracat gelirlerinin çok önemli bir kısmını, hat
ta geçmiş dönemlerde zaman zaman yüzde 90'lara varan kısmını petrol girdileri için ayırmak zo
runda kalmıştır. Herhalde, bundan çıkarılması gereken dersler olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi, bu gerçekler ışığında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının 1995 yılı bütçesine baktığımız zaman, millî enerji politikalarının gerçekleştirilmesinin 
mümkün olmadığı görülüyor. 

Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarına, 1995 yılı içinde, toplam 
44 trilyon 793 milyar lira ayrılmıştır. Bu bütçeden, Bakanlık yatırımları için 73 milyar TL ödenek 
ayrılırken, bunun 42 milyar TL'si dış krediden, 31 milyar TL'si ise özkaynaklardan karşılanacaktır. 
Bakanlık yatırımlarının 70 milyar TL'si enerji sektöründe, 3 milyar TL'si ise madencilik sektörün
de kullanılacaktır. Yine, MTA için 277,5 milyar. Elektrik İşleri Etüt İdaresi için de 113 milyar TL 
yatırım planlanmıştır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ken
disi, bağlı ve ilgili kuruluşları için ayrılan yatırım bütçeleri, geçen yıla oranla artırılmakla birlikte, 
yeterli değildir. 

Bu arada, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün yeni ve dinamik bir yapıya kavuşturulma çalış
masını takdirle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

Bunun yanında, Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki petrollerin, Türkiye üzerinden bir petrol 
boru hattıyla taşınması konusunda Sayın Bakanın "gayretlerinin olduğunu biliyoruz. Özellikle, 
Azerbaycan ile petrol ortaklığı konusundaki çalışmalar, Bakanlık düzeyinde, geleceğe dönük bir 
perspektif içinde samimiyetle yürütülürken, Hükümetin bu husustaki genel politikalarını son dere
ce cılız bulduğumuzu da, ülke menfaatları açısından ifade etmeliyim. 

Türkiye'nin, 1993 yılı verilerine göre, yıllık birincil enerji üretimi, petrol eşdeğeri 27 milyon 
ton iken, tüketimi 60 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 34 milyon tonluk açık ise, ithal edilmiştir. 

Enereji talebinin yerli üretimle karşılanma oranı, 1995 yılında yüzde 46; 2000 yılında yüzde 
43; 2005 yılında yüzde 41 ve 2010 yılında ise yüzde 38 olarak tahmin edilmektedir; yani, Türkiye, 
gelecekte, enerji ihtiyacını kendi kaynaklarıyla karşılayamayacak ve ciddî bir oranda dışa bağımlı 
hale gelecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri; bu verilerin ortaya koyduğu gerçek şudur: Türkiye, gide
rek dışa bağımlı hale gelen enerji sektöründe, sadece linyit ve hidrolik değil, tüm kaynaklarını dev-
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reye soksa bile, 2000'li yıllarda enerji ihtiyacını karşılaması mümkün değildir. Mevcut kapasitenin 
yanında, kamu ve özel sektörün devreye sokacağı santrallar, ülkemizin, ancak 1997 yılına kadar 
olan ihtiyacını karşılayabilecektir. Bu yüzden, Türkiye, 1997 yılından itibaren, her yıl toplam 
2 000-2 500 megavat gücünde yeni santrallar devreye sokmak zorundadır. Bunun için de, her yıl, 
ortalama, 2-2,5 milyar dolarlık yatırım yapılması gerekmektedir. Buna karşılık, Hükümetin, şu ana 
kadar, 459 megavat gücünde 9 projeyi uygulamaya koyduğu görülüyor. Bu ise, yıllık yatırım ihti
yacının ancak 1/5'ini oluştuyor; yani, daha şimdiden 2000 megavatlık bir açık söz konusudur. Bu
nun yanında,'2 897 megavatlık 8 adet tesisin sözleşmesinin imza aşamasına gelmesi de sevindiri
cidir. Ayrıca, 1321 megavat gücünde 11 adet proje için de Bakanlığa başvuruda bulunulduğu, yine 
Sayın Bakan tarafından ifade edilmiştir. Dileğimiz, bunların da süratle hayata geçirilmesidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekileri; bütün bu bilgilerden anlaşılacağı gibi, Türkiye, enerji ihti
yacını, kalıcı ve istikrarlı bir şekilde ancak nükleer santrallarla çözebilir. Gerçeklerin ortaya koy
duğu sonuç budur. 

Bakınız, ülkemizde, enerji kaynakları, bilim adamlarının da üzerinde ittifak ettikleri gibi, 2010 
yılında tükenecek ve geriye, sadece, yüzde 30'luk bir hidrolik kaynak kalacaktır. Nitekim, dünya
da, petrol rezervleri 2050, doğalgaz 2070 ve kömür 2100 yılında bitecektir. Nitekim, pek çok Ba
tılı ülke bu gerçeği görerek, enerji politikalarını büyük ölçüde nükleer kaynaklara dayandırmıştır. 
Bugün, 29 ülkede 430 nükleer santral bulunmaktadır. Bunların da kurulu gücü yaklaşık 340 bin 
megavat dolayındadır. Şu anda, içlerinde İran da olmak üzere, 3 ülke daha bu konuda ciddî çalış
malar başlatmıştır. 

Nükleer enerji, hidrolik enerji hariç, diğer bütün enerji kaynaklarından da daha ucuza mal edil
mektedir. Ayrıca, nükleer enerji, yüzde 100 verim sağlayan tek enerji kaynağıdır. Bugün, Amerika 
Birleşik Devletlerinde 100, Fransa'da ise 55 nükleer reaktör bulunmaktadır ve Fransa, mevcut 
enerji ihtiyacının yüzde 73'ünü nükleer santrallardan sağlamaktadır. Bu oran Macaristan'da yüzde 
46, Japonya'da yüzde 30, Litvanya'da yüzde 80 ve Güney Kore'de ise yüzde 40'tır. Yani, gelişmiş 
sanayi ülkelerine baktığımızda, tümünün, enerji sorununu nükleer santrallarla çözdüğünü görüyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer husus ise şudur: Türkiye, süratle sanayileşmek zorunda olan bir 
ülkedir. Aksi takdirde, ne ekonomik büyümeyi sağlayabilirsiniz ve ne de istihdam sorunlarını çö
zebilirsiniz. Bu yüzden, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakalığıyla ilgili bütçenin, geçen yıla oranla 
yaklaşık yüzde 18 civarında artırılması, enerji yatırımlarının çözümü bakımından yeterli görülme
mektedir. Hükümetin, temel ekonomik meselelerimiz açısından da, bu konuya özellikle önem ver
mesini bekliyoruz. 

Nükleer santral konusu, bu ülkede 1950'lerden beri konuşula gelmektedir; ama, hayata geçi
rilmesi için de bugüne değin ciddî bir gayret gösterilmemiştir. Bunda hepimizin büyük ihmalleri 
olmuştur; ancak, bugün, daha bekleyecek zamanımız kalmamıştır. Hükümetin, nükleer enerji sant-
rallarıyla ilgili olarak, müşavir firma seçimi ihalesini bu ay içinde yapma kararı sevindiricidir; an
cak, bu çalışmaların, bir nükleer santralın ortalama on yıllık bir sürede gerçekleşebileceği dikkate 
alınarak yürütülmesinde de, ülkemiz açısından büyük yararlar görüyoruz. Çünkü, Türkiye, bugün
den, rasyonel tedbirler almaz ve mutlak çözümler üretmezse, 2010 yılında büyük bir açmaza düşe
cektir. Bu görev de bugünkü Hükümete düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın bu son bölümünde, müsaadenizle, bölgemle ilgili iki 
konuya temas etmek istiyorum. Enerji tüketiminde en önemli kaynaklardan birini de taşkömürü 
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oluşturmaktadır. Bu itibarla, TTK ile ilgili olarak, Hükümetin yürüttüğü muğlak politikalar, yörem
de ciddî sıkıntılar meydana getirmiştir. Bu belirsizlik, Zonguldak'ı hem psikolojik ve hem de eko
nomik olarak çok derinden etkilemiştir. Bugün, binlerce insan, işten çıkarılma korkusuyla yaşa
maktadır. Nitekim, bugüne kadar toplam 18 961 işçi resen emekli edilmiş ve işten çıkarılmıştır. Bu 
işten çıkarmaların temel çözüm olarak görülmesi, büyük infiallere yol açmıştır. 

Buna rağmen, kimse, kurumun rehabilitasyonuna karşı değildir. Ancak, rehabilitasyon adı al
tında TTK'nın un ufak edilmesi ve giderek işsizliğin sosyal afete dönüşmesi, korku yaratmaktadır. 
Hükümetin, olaya insanî ve sosyal boyutuyla yaklaşmasını istiyoruz. Yani, yeni fabrikalar açın, ye
ni iş sahalarının gerçekleşmesine katkı sağlayın, ondan sonra TTK üzerinde rehabilitasyona gidin. 
Bu, bir ekmek kavgasıdır. Ekmeği elinden alınan insanların neler yapabileceği ve bu uygulamanın 
hangi sosyal patlamalara yol açabileceği herhalde biliniyordur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Karabük Demir ve Çelik Fabrikasının kapatılması gibi bir durumun ol
madığı ifade ediliyor; ama, gelin görün ki, durum hiç de öyle değil. Fabrikanın üç fırınının revart-
manlarının yapımı için toplam 4,1 milyon dolara ihtiyaç olduğu halde, Hükümet, şu ana kadar hiç
bir girişimde bulunmamıştır. Bu yüzden, fabrika, zaten kendiliğinden kapanma noktasına gelmiş
tir. Ayrıca, 50 milyon dolara mal olacak konunu döküm tesisinin yapımı için de hiçbir adım atıl
mamıştır. Hükümet, inatla bu onarım ve yatırımları gerçekleştirmeyerek, yöre ekonomisini çökert
mektedir. Bu yüzden, yöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan böyle bir fabrikanın hur
daya çıkarılmasına asla müsaade edilmemelidir. Gerek Karabük halkı ve gerekse Zonguldak halkı, 
bunun mücadelesini vermektedir. 

Hükümet, fabrikayı, olduğu haliyle, başta sendika olmak üzere, yöre kuruluşlarına devrederek, 
ölümünü onların kolları arasında gerçekleştirmek istiyor. Bu mantığın kabul edilmesi mümkün de
ğildir. Karabük Demir Çelik'in, her ne suretle olursa olsun tasfiyesi, yöre ve ülke ekonomisine ya
pılabilecek en büyük haksızlıktır. Hükümetin, olayı, ayrıca, insanî ve sosyal boyutlarıyla da görme
sini bekliyor ve diliyoruz. 

Karabük ve Zonguldak halkının sesine kulak verilmelidir. Bu sesin sahipleri, millî ekonomi
ye, yüzaltmışbeş yıldır, can pahasına hizmet vermektedir; onları yok saymaya kimsenin hakkı ol
mamalıdır. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; enerji politikalarının, yukarıda genel perspektifini çiz
diğimiz ölçüler içinde, yeniden yapılandırılmasında faydalar mülahaza etmekteyiz. Hızla gelişen ve 
değişen dünyamızda, ülkemizin kaybedecek bir saniyesi dalıi kalmamıştır. îşte, enerji ve maden 
sektörünü de, bu amaca uygun olarak, ekonomik modelle bütünleştirmeliyiz; çünkü,"enerji ve ma
den sektörünün, arzu edilen hızlandırıcı yapısının oluşturulabilmesi, ekonomik yapıya adaptasyo
nuyla mümkündür. Biliyoruz ki, enerji ve maden sektörleri, ekonominin bütün kesimlerinin temel 
dinamiğini oluşturmaktadır. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 yılı bütçesinin ülkemi
ze, memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor; Yüce Heyeti say
gıyla selamlıyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Yazıcı, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına, bakiye süreyi tamamlamak üzere, Sayın İlhan Kaya; buyurun 

efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi hakkında, Anavatan Partisi Grubunun gö-
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rüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bu konuşmam, 1994 malî yılı bütçesi üzerinde yapmış olduğum konuşmamdaki endişelerimin 
haklılığını gösteren ibrelerin devamı şeklinde olacaktır. Genellikle, petrol politikaları ve Türkiye 
Elektrik Kurumu üzerinde görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Ara seçimler dolayısıyla Batman İline gittiğimde, petrolün getirdiği avantajları, gelişmenin, 
büyümenin yanı sıra, kenti, sosyoekonomik açıdan olsun, şehirleşme açısından olsun, umduğumun 
ötesinde buldum. Anavatan dönemindeki belediye hizmetlerinin, çağdaş, yapıcı, yenilikçi ve ileri
ye dönük adımlan, şehre bambaşka bir çehre ve güzellik vermiş. Halkın arasında dolaştım, kahve
hanelerde oturdum, bazı sohbetlere katıldım. Memleketimizin en büyük petrol rezervine sahip olan 
bu yöremiz, yıllardır petrol üretimimize katkıda bulunmuştur. 

Bu ilimizin eskiden mutlu olan insanlarının, şimdi ise mutsuzluklarını ve karamsarlıklarını, 
gözlerimle gördüm. Buradaki insanlarımız, petrol politikalarını günlük yaşamlarından ayırt etmi
yorlar. Bundan dolayı, bu alanlarda atılan adımları, düşünülen projeleri, hataları, başarısızlıkları ya
kından takip etmektedirler. TPAO'dan söz edildiğinde, esnafı, işçisi, memuruyla insanların gözle
rinin yaşardığını gördüm. Bu insanlar, yıllarca, dağ taş demeden, gece gündüz, çok zor şartlar al
tında çalışmışlardır; bir tek idealleri vardı; o da, petrolü, yer altından bulup çıkarmaktı. 

Değerli milletvekilleri, bu insanlar, şimdi, umutlarını yitirmişler, geleceğe iyi bakmıyorlar. 
Yüzde 95'i, nerede eski Türkiye Petrolleri ve bu konuda Anavatan Partisinin geliştirdiği gerçekçi 
petrol politikaları diyorlar. Vatandaşın gözünden kaçmayan hususları çarpıcı birkaç örnekle suna
cağım. 

1994 yılı bütçesi üzerinde görüşlerimi sunarken, temas ettiğim üç konu vardı. Birinci konu, ya
bancı sermayenin güçlü petrol şirketlerinin, petrol arama ve işletmelerini durduracağını vurgula
mıştım. Mobil A.Ş, Batman'daki faaliyetlerini 1993 yılında sona erdirmişti. Vatandaş, bu konuyu 
çok duyarlı bir şekilde takip etmiş olup "Mobil A.Ş.'nin terk ettiği bu sahayı, TPAO neden satın al
madı veya işletmesini üstlenmedi" sorusuna cevap arıyor. Çünkü, bu sahayı, yaklaşık üç yıllık ma
zisi olan bir petrol şirketine kaptırdı. "Acaba bazı oyunlar mı döndü" düşünceleri, maalesef çok 
yaygın. Mobil A.Ş., Şelmo üretim sahasından, günde yaklaşık 3 bin varil, yüksek gravitede petrol 
üretmekteydi. Bu şirket, kapatma kararını aldıktan ve faaliyetine son verdikten sonra, halen üretim 
yaptığı sahalarını, makinelerini, sabit ekipmanlarını ve ruhsatlı sahalarının tümünü önce satarak; 
sonra, buranın işletilmesi konusunda, en doğal olan bir düşünce doğrultusunda, TPAO'ya, yaklaşık 
18 milyon dolar karşılığında tcldif getirmişti. Uzun görüşmeler sonucunda, TPAO, bu tür alım ve
ya işletmeye talip olmamış, Mobil A.Ş., sonunda, hiç ismi duyulmayan bir petrol kuruluşuna, sa
hanın sadece işletmesini vermek zorunda kalmıştır. Halen bu şirket, burada işletmeyi yürütmekte
dir. " v 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orada yaşayan vatandaş, bunu bir türlü hazmedemiyor 
ve "riski büyük, geleceği sofun olabilecek yurt dışı projelere milyonlarca dolar yatırılmaktayken, 
burnunun dibinde, aynı yerde ruhsatlı sahası olmasına rağmen, Türkiye'nin en büyük petrol arayı
cısı ve ürütecisi olan bu kuruluş, çok cazip ve uygun şartlarda, yaklaşık iki yıl gibi kısa bir sürede, 
verdiğimiz parayı geri alabileceğimiz bu sözleşmeye neden yaklaşmadı" sorusuna yanıt arıyor. Bu 
sahanın TPAO tarafından alınmaması ve ilgili petrol firmasına bu ihalenin verilmesi için yardım 
mı edildi? Burada, bazı menfaalar mı söz konusu oldu? Çünkü, belli rakamlarla belli bir hesap ya
pılması halinde, TPAO, yılda yaklaşık 17 milyon dolar karşılığı petrol üretmektedir. Sayın Bakan-
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dan, Bakanlığa atanmadan önce yapılmış olduğunu tahmin ettiğim bu sözleşmenin, gizli bir şekil
de ve titizlikle araştırmasının yapılmasını ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını rica ediyorum. Hiç
bir mantık ve ekonomik olgunun kabul edemeyeceği bir sorun mevcuttur. Dürüst insanlarımızın 
vicdanlarını rahatlatabilmek ve gerçeklerin ortaya çıkarılması açısından bu olayın takipçisi olaca
ğız-

ikinci konum, Kazakistan ile yapılan petrol arama sözleşmesiydi. Sayın milletvekilleri, bu 
sözleşme, ilk etapta problemli ve sancılı başlamıştır. Bunun, çok ağır şartlar içerdiğini, sonunun be
lirsiz olduğunu, buraya yapılmakta olan yatırımların plansız ve gözü yumuk yapıldığından tekrar 
ele alınması gerektiğini vurgulamıştım. Bu konuda, gerçekleşmesini asla arzu etmediğimiz kuşku
larımız, ciddiyetini korumaktadır. Uzun vadeli düşünülmeden, sağlıksız ve günü kurtarma politika
ları üretilmektedir. Kazakistan'da, çokuluslu petrol şirketleri, uzun vadeli, riskleri azaltan adımlar 
atmakta, geleceğin projeleri için 2010 yıllarını düşünerek hareket etmektedirler. Çünkü, petrol işi 
büyük riskler getirir, büyük paralar yatırmak gerekir; hele, paranızın devamı gelmezse, projelerin 
sonu hüsran olur. Bugün, Kazakistan'da yatırım yapmak için kolları sıvayan bazı çokuluslu petrol 
şirketlerinin, günde yaklaşık 2 milyon varilin üzerinde üretimleri vardır; sırtlarında, Amerika, İn
giltere, Japonya gibi çok güçlü ekonomisi olan devletler vardır. İşte, dünyanın bu en büyük, çoku
luslu petrol kuruluşlarından olan 9 şirket, bunları hesaplayarak yola çıkmışlardır. Chevron, Shell, 
BP, Total, Mobil ve adını hatırlayamadığım diğer şirketler, Kazakistan'da çok büyük zengin petrol 
rezervlerinin olduğu bir saha için de ortaklık oluşturmuşlardır. TPAO, bu ortaklığın dışında bıra
kılmıştır. Sayın Bakandan ikinci ricam şudur: Kazakistan ile yapılan sözleşmeye ara maddeler ek
lendi mi? bu sözleşme tek taraflı olarak feshedilebilir mi? Bu projeye, bugüne kadar kaç milyon 
dolar yatırılmıştır, daha ne kadar yatırılacaktır? Kazakistan'ın çokuluslu 9 petrol şirketiyle imzala
dığı bu ortaklığa neden giremedik? Kazakistan ile yapılan bu sözleşmenin maddeleri ve halen yü
rütülen çalışmaların sağlıklı olup olmadığı, Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne tetkik ettirililerek, bu 
konuda bir rapor istenemez mi? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, üçüncü konu, personel kıyımıyla ilgilidir. Hükümetin, 
eşine rastlanmayacak şekilde, bakanlıkların her kesiminde yaptığı partizanca personel kıyımları, 
had safhaya varmıştır. 

Burada, hükümet programından bir bölüm okuyarak devam etmek istiyorum: "Sonuç olarak, 
ferdi esas alan, onun günlük yaşamını çağdaş düzeye yükselten, bilgi çağının insanını yetiştiren, 
ekonomi ve eğitim alanlarında herkesle rekabet edebilen, sosyal alanda kendisiyle barışık bir top
lum yaratmak istiyoruz. Dünyada daha saygın, çevresinde örnek ve önder, insanlığa yaratıcı katkı
ları olan 21 inci Yüzyılın Türkiyesi hedefimizdir." Bunlar, kâğıt üzerinde çok güzel, olması gere
ken sözlerdir; ama, hükümet programındaki bu sözlerin, gerçeklerle, yapılanlarla hiçbir ilgisi yok
tur. 

Çalışanlar kamplara bölünmüş, kamu çalışanları huzursuz edilmiştir. Üretilen yanlı, taraflı po
litikalarla, yetişmiş, kalifiye personel, bürokratlar, teknokratlar, bir bir kenara atılmışlar, devlete 
küstürülmüşlerdir. Gelişmiş toplumlar, insanlara yatırım yapmakta, büyümenin parlak geleceğini 
bu ideallerde görmektedirler. Bürokrasinin durumuna bakın, devlete güvenleri kalmamıştır; gele
ceklerinden endişeliler, imza atmaktan bile korkuyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümeti, 1994 yılı programının 137 nci say
fasında "İşletmede bulunan ve halen inşaatı devam eden santralların, 1990'lı yılların ikinci yarısın
da oluşacak elektrik talebinin karşılanmasında yetersiz kalacağı görülmektedir; bu nedenle, 1994 
yılında, önümüzdeki yıllarda yapımı gereken projelerin yapım ve finansman şekilleri belirlcnecek-
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tir" diyordu; yani, "1995 yılından itibaren, elektrikte talebin karşılanmasında sıkıntılar olacak" di
yordu. Bu sözleri, iki yıllık iktidarlarının sonunda; yani, enerji sahasında çivi çakmadan geçirilen 
iki yıllık sürenin sonunda söylüyorlardı. Geçen yıl bunu söylüyorlardı da, son bir yıl içinde ne yap
tılar; programlarında belirttikleri projelerin yapım ve finansman şekillerini nasıl belirttiler, bir de 
ona bakalım. 

Enerjiyle ilgili olarak yapılan, ANAP döneminde çıkarılmış olan 3096 sayılı Yasayı işlemez 
hale getiren 3996 sayılı Yap-İşlet-Devret Yasasını çıkarmak olmuştur. 8 Haziranda çıkardıkları bu 
Yasayla ilgili hatalarını, ancak beş ay sonra görmüş olacaklar ki, Komisyonda, Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanımız, değişiklik gerekçesini, bakın nasıl anlatmaktadır: "Bu değişiklikle yap
mak istediğimiz, 1984'den beri, yani ANAP döneminden beri yürürlükte olan ve elektrik sektörü
nün özelleştirilmesini düzenleyen 3096 sayılı Yasaya yeniden işlerlik kazandırmaktır" diyor. Sayın 
Bakanımıza burada teşekkür ediyorum^ Anavatan Partisi dönemini takdirle karşılıyorlar. Ancak, 
Hükümetin yaptığı o kadar çok yanlış var ki, düzeltmeye yetişmek mümkün değil. Her konuda ol
duğu gibi, enerjide de, önce ANAP'ın yaptıklarını bozup, daha sonra tekrar eski haline döndürebil-
mek, bu Hükümetin başarısıdır. Maalesef, birçok konuda eskiye dönüşü.dahi beceremiyorlar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Partisi iktidara geldiği zaman, Türkiye'de yıl
da 23 milyar kilovat enerji kullanılıyordu; bunun 1-2 milyar kilovatı da dışarıdan satın alınıyordu. 
Anavatan İktidarları, 1991 yılı üretimini, 65 milyar kilovatın üstüne çıkarmış ve elektrik enerjisi 
satar duruma getirmiştir. Teslim ettiğimiz Türkiye'de, bu enerji altyapısı sağlandığı gibi, devam 
eden yatırımlarla gelecek yıllar da garantiye alınmışken; enerji konusunda üç senedir hemen he
men hiç yatırım yapılmadığı için, gelecek sene, azamî 1996 senesinde, enerji kısıtlamalarının baş
laması tehdidi altında bulunuyoruz. 

Elektrik enerjisi maliyetlerinin, Türkiye'nin sanayileşmesi ve ürettiği malların dünya piyasala
rında rekabet edebilmesi açısından çok önemli bir faktör olduğu aşikârdır. Türkiye'nin bu konuya 
büyük önem vermesi ve elektrik enerjisini dünya maliyetlerinin altında tutmaya çaba göstermesi 
gerekmektedir. Bu bakımdan, Türkiye Elektrik Kurumunun, yap-işlet-devret projelerinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

İLHAN KAYA (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Süreyi mi bitiriyorsunuz, konuşmayı mı bitiriyorsunuz?! 

İLHAN KAYA (Devamla) - Konuşmamı efendim. 

...satın alma anlaşması yaparken koyduğu fiyat sınırını, Devlet Su İşleri tarafından yapılan 
enerji santrallarına da koymalıdır. Bu bakımdan, Devlet Su İşlerinin yaptığı enerji projelerinin alı
cısı olan Türkiye Elektrik Kurumu tarafından kontrol edilip, kabul edilmesi esası getirilmelidir. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Elektrik fiyatlarına gel. 
İLHAN KAYA (Devamla) - Elektrik fiyatları çok arttı. 
Bulgaristan'dan elektrik ithal ederken devraldığımız Türkiye'yi, tüm komşularına elektrik ih

raç edebilecek durumda devrettik; ancak, görünen o ki, Türkiye yine programlı elektrik kesintile
riyle karşı karşıya kalmaya mahkûmdur. Bu konuda bir düzeltme yapılacak mıdır diye sorarken; 
1995'te devreye girecek ilave gücün, 210 megavat olduğunu, programdan hesaplayarak çıkarabili
yoruz. En kötü şartlarda bile yüzde 5-6 oranında artan elektrik talebinin, yani yılda 700 ilâ 1 000 
megavat artan elektrik talebinin 200 megavatlarla karşılanmayacağım görmüş olmalılar ki, açıkça 
yazmayıp, programda rakamlar arasına gizlemeye çalışmışlardır. 
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1994 yılında 98 trilyon liralık devam eden enerji projesine karşılık, 4 trilyon lira ödenek ayır
dınız. Bu hızla, devam eden yatırımlar 24 yılda bitebilir. 1995'de ise, üretim projeleri devam eden
lerin proje tutarı, 1995 fiyatlarıyla 212 trilyon lira oluyor. Siz ise, bu bütçeyle ne kadar ödenek ayı
rıyorsunuz; 12 trilyon lira. Bu gidişle Türkiye, sayenizde, çok kısa bir süre içerisinde, yine elektrik 
kesintilerine kavuşacaktır!.. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Petrol ve kömür fiyatlarını da söyle. 

İLHAN KAYA (Devamla) -Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim, buradan, değerli Ko
alisyon Hükümeti partilerine, DYP ve SHP'ye bir tavsiyem var: işçileri sokağa döktünüz, işçileri 
ekmeğe muhtaç ettiniz, memurları sokağa döktünüz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kaya, toparlayın lütfen. 
İLHAN KAYA (Devamla)- Sayın Başkanım, bitiriyorum. 
Dün akşam televizyonda, 75 yaşında, 45 sene bu devlete hizmet eden zavallı emekli öğretme

nimizin, nasıl ağladığını gördünüz mü? 
Sizlerden ricam, bu işi yapamadığınızı kamuoyuna açıklayın, Türkiye'yi bir an evvel erken se

çime götürün; biz bu işe talibiz. 

BİLÂL GÜNGÖR (Ankara)- İlhan, siz gelemezsiniz. 

İLHAN KAYA (Devamla)- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza, 
çalışanlarımıza, memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz edi
yor; hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. (ANAP sıralarında alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Kaya, teşekkür ediyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Halil Demir; buyurun. 

Sayın Demir, süreyi yarı yarıya mı kullanacaksınız? 
HALİLDEMİR (Aksaray)- Evet efendim. 

BAŞKAN- Peki; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA HALİL DEMİR (Aksaray)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 

akşam, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini be
lirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına, hepinize saygılar sunu
yorum. . 

Benden önce konuşan değerli sözcülerin konuşmalarından aldığım bazı bölümlere cevap ver
mek zorundayım. Ben ve benim gibi düşünen, Doğru Yol Partisi Grubunun tüm milletvekilleri, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini, dinini, milletini, vatanını, en az kendi çıkarları kadar ve en az ca
nı gibi sevecek kadar milliyetçi ve muhafazakârdır; buna hiç kimsenin dil uzatmasına gerek yok
tur. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Demir, laf atan mı oldu? 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Öyle bir şey mi oldu? 

HALİL DEMİR (Devamla)- Sizden Önce konuşan SHP Grubu Sözcüsü bu konuda bir söz söy
lediler. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)-Ortağınız mı? 
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İLHAN KAYA (İzmir)- Ortağınıza söylüyorsunuz yani. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Evet. 

BAŞKAN- Sayın Arslan, Sayın Kaya... Lütfen... 

HALİL DEMİR (Devamla)- Yine, ANAP Grubu Sözcüsü Sayın Kaya, konuşmasının bir bö
lümünde, ANAP döneminde yapılanları methetmeye çalıştı. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Her konuda değil; enerji konusunda. 
HALİL DEMİR (Devamla)- ANAP döneminin... Özellikle, Enerji Bakanlığına bağlı Türkiye 

Kömür İşletmeleri Kurumunda onyedi yıl çalışmış; daktilografiıktan başlayarak, yönetim kademe
sine kadar gelmiş, içinizde bulunan bir milletvekili olarak konuşuyorum şu anda. 

ANAP döneminin yaptığı özelleştirmeyi, eğer, Koalisyon İktidarı yapacaksa, bu, özelleştirme 
değil, peşkeş çekmektir. Bunu, bizzat yaşayan kişiyim ben ve bizzat, bu özelleştirmenin içinde fi
ilen bulunan ve Koç'un yan kuruluşu olan Demir Eksport'a, Sivas Kangal Linyitlerini devreden bir 
şahıs olarak, bir milletvekili olarak konuşuyorum. Eğer, öyle bir devretme yapılacaksa, bu, özelleş
tirme değil, peşkeş çekmedir. Eğer, öyle bir özelleştirme yapılacaksa, işte Sayın Bakan, işte Doğ
ru Yol Partisi Grubu, işte ben, işte SHP Grubu; Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Türk Milleti, bi
zim yakamızdan, Hükümetin yakasından, bu dünyada da yapışacaktır, ahrette de yapışacaktır, Al
lah, onun sualini bize soracaktır. Biz, bu yapışmadan ve sualden korkarak, bu özelleştirmenin, hak
kaniyet içerisinde... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Bakanın ifadelerinden söyledim. 
HALİL DEMİR (Devamla)- ...Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek kuruşuna halel gelmeden 

yapılmasını istiyoruz; ama, sizin peşkeş çektiğiniz Sivas Kangal Linyitlerinin, -sonucuna geliyo
rum- özelleştirilmesinin menfaatlarını da söyleyeceğim. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Veysel Bey biliyor mu? Veysel Beyin ifadelerinden söyledim. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Sivas Kangal Linyitlerinde... Sayın Bakanım, bakın söyleyin... 
HASAN KORKMAZCAN (Dcnizli): Sayın Bakana sorun. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Sivas Kangal Linyitlerinde, hiç kullanılmamış dreglayn ekskava

tör, 42 tane 85 short tonluk kamyon, 9 tane dozer, 4 tane delik delme makinesi, 2 tane greyder dev
rettik, kaç kuruş aldık; hiç para yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Veysel Bey mi vermiş onları? 

HALİL DEMİR (Devamla)- 5 milyon ton hazır kömür verdik, kaç kuruş aldık; beş kuruş yok. 
Bunu ben devrettim... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) - Veysel Bey de vardı. 
HALİL DEMİR (Devamla)-Veysel Bey de olabilir; ama, o, ANAP zihniyetiydi... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Bizim zihniyetimizi arıyorsunuz ama! 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Sizin yaptıklarınızı biliyoruz. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Veysel Bey, bugün, o zihniyeti beğenmediği için, Doğru Yol 

Partisinin zihniyetine gelmiştir; bunu da kabul edin. 
İLHAN KAYA (İzmir) - Sayın Bakanın ifadelerini söyledim ben. 
HALİL DEMİR (Devamla)-ANAP döneminde yapılan yanlışlıkları gördüğü için, bugün Doğ

ru Yol Partisi saflarında yer almaktadır. 
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İLHAN KAYA (İzmir) Sayın Bakan "bizim dönemimizi arıyorum, ANAP dönemini getire
ceğim " diyor. 

HALİL DEMİR (Devamla)- Yine söylüyorum : ANAP dönemindeki gibi, bizim İktidarımız 
döneminde de görev yapan bürokratlarımız işte burada, hepsi güzide kişilerdir; geçim yolunda iş
lerini bilemeyen kişiler olabilirler; ama, çalıştıkları dairelerde işlerini en iyi bilen değerli bürokrat
lardır; bunlara tek laf edilmemesi gerekir. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Bürokratlara laf eden kimse yok. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Ne mutlu sana, ANAP döneminde bunca sene çalıştıktan sonra, Doğ
ru Yol'dan milletvekili olmuşsun. 

BAŞKAN-Sayın Kaya...Sayın Kaya... 

HALİL DEMİR (Devamla)- Sayın ANAP milletvekilleri, siz konuşurken biz çok rahat dinli
yoruz... 

BAŞKAN- Sayın Demir, sizin sürenizi durdurdum. 
Sayın Kaya, rica ediyorum... Sayın Demir sizi sükûnetle dinledi.,. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Çok laf atıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Şimdi, biriniz Demir, biriniz Kaya! 
İLHAN KAYA (İzmir)- Demir daha kuvvetli; ama, ben sataşmadım Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Müsaade buyurun... 

Buyurun Sayın Demir. 
HALİL DEMİR (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemiz 

önemli yeri olan kaynakların araştırılarak, ekonomimizin, kalkınması ve güçleı 
da geliştirilmesi, üretilmesi ve halkın kullanımına açılması faaliyetleri, Enerji \ 
Bakanlığının görev ve sorumluluğunda yürütülmektedir. , 

Enerji açığımızı kapatmak amacıyla ülkemizin gösterdiği diğer önemli bir çaba da, tüm ener
ji dallarında olduğu gibi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınının çalışma alanıyla ilgilidir Bu ku
ruluşumuz, ülkedeki petrol aramaları yanında, dış ülkelerde de petrol aramalarına başlamıştır. Bu 
nedenle, Kazakistan'da ve Mısır'da yaptığı çalışmalar sonuç vermeye başlamış, Kazakistan'da ve 
Mısır'da üretilen petroller ülkemize getirilmeye başlanmıştır. 

Ülkemizde, 1993 yılı sonu itibariyle, toplam 95 sahanın keşfi gerçekleştirilmiş olup, bunun 9'u 
gaz olmak üzere, 61'i, TPAO tarafından keşfedilmiştir. Ayrıca, 1994 yılı içinde Trakya'da Değir-
menköy gaz sahası ile Güneydoğu Anadolu'da Yananköy petrol sahası keşfedilmiştir. Çalışmaları
nın yüzde 90 mertebesindeki büyük birkısmını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştiren Or
taklık, son yıllarda artan terör eylemlerinden etkilenmişse de, büyük bir özveri ve güvenlik güçle
rinin yakın desteğiyle, çalışmalarını, yıllık programlar çerçevesinde gerçekleştirmiştir. 

TPAO, kuruluşundan günümüze kadar, 70'li yıllardaki iki yıl hariç, sürekli kâr eden bir kuru
luş olmuştur. Ortaklık, 1993 yılında 840 milyar TL kâr etmiş olup, 1994 yılında da 2 trilyon 700 
milyar TL kâr etmesi beklenmektedir. 

TPAO, Hükümetimizin aldığı ekonomik tedbirler doğrultusunda personel ve yatırım politika
larını sürdürmekte olup, bu kapsamda, emeklilik hakkını kazanan personeli emekliye sevk etmiş
tir; Ortaklıkta halen 4 228 personel çalışmaktadır. 

kalkınmasında çok 
ımesi doğrultusun-
Fe TabiV Kaynaklar 
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Bu ve buna benzer diğer kuruluşlarımız da, muhalefet partilerinin iddia ettikleri partizanca 
atamaların bilhassa dışında kalmış, emekli olanların yerlerine işçi veya memur atamaları yapma
mışlardır. 

Halen, TPAO, yurt dışı arama faaliyetlerini, Mısır, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenis
tan'da sürdürmektedir. Turkish Petroleum International Co. (TPIC) tarafından yürütülen Ortaklık 
dışı arama faaliyetleri Mısır'da sürdürülmekte olup, üç ruhsatta gerçekleştirdiği arama çalışmaları 
neticesinde, Ekim 1994 yılında West Qarun sahasında deneme üretimine başlanmış olup, üretilen 
ilk petrol kasım 1994'te İzmir'de Aliağa Rafinerisine getirilmiştir. Diğer taraftan, West Gebel El 
Zeit ruhsatında açılan bir arama kuyusunda petrol ve gaz keşfi yapılmış olup, testlere devam edil
mektedir. Ayrıca, Ortaklık, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim 
çalışmalarına başlamış ve Kazakistan'da, petrol ameliyeleri ve ticareti yapmak üzere, TPAO ile Ka
zakistan Cumhuriyeti ve Jeoloji ve Yeraltı Kaynaklarını Koruma Bakanlığı arasında imzalanan an
laşma gereğinice KAZAKTÜRKMUNAY Şirketi kurulmuştur. KAZAKTÜRKMUNAY ortak şir
ketinin, 7 ayrı ruhsat sahasında yaptığı faaliyetleri neticesinde, Bekbolat sahasında üretilen ilk 
hampetrol, Aralık 1994'te TÜPRAŞ İzmit Rafinerisine getirilmiştir. 

Azerbaycan'da BP/STATOIL ve TPAO, TPAO'nun yüzde 15 paya sahip olduğu bir konsorsi
yum oluşturularak, Hazar Denizindeki en büyük petrol rezervlerinden birisi olan Şak Denizi Proje
siyle ilgili olarak 8.1.1994 tarihinde bir anlaşma imzalanmıştır. 

Yine, başta da belirttiğim gibi, Hükümetimizin ve Bakanlığımızın aldığı kararlar gereği, 1992 
yılından butarafa emekliye sevk edilenlerin yerine yenileri alınmayarak, personel harcamalarında 
da tasarrufa gidilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; petrolün yanında, bizim en zengin ikinci yeraltı kayna
ğımız kömürdür. 

1994 yılında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca, gerek enerji ve gerekse madencilik sek
töründe gerçekleştirilmiş olan faaliyetlerden tespit ettiklerimin önemli olanlarına kısaca değinmek 
istiyorum. 

Ülkemizde halen tespit edilen linyit rezervi 8,4 milyar ton civarındadır. Bu rezervin yüzde 
72'sini oluşturan yaklaşık 6 milyar tonluk rezerv, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu uhdesinde 
bulunmaktadır. Bunun 3,4 milyar tonunu 1000 kalori/kilogram ısıl değerli, yani kalorisi düşük olan 
Afşin-Elbistan linyitleri oluşturmaktadır. 

1980 yılında 14 milyon ton olan kömür üretimi, 1985'te 35 milyon ton ve 1993'te 45 milyon 
ton seviyesine çıkmıştır. Bugün, TKİ, yılda 60 milyon ton kömür üretim seviyesine ulaşmıştır. 

TKİ, 1994 yılında ürettiği kömürün yüzde 80'ini termik santrala verirken, geri kalanını da tes
hinde ve sanayide kullanmaktadır. Özelleştirmeye karşı olanların kulaklarını çınlatarak söylüyoruz; 
TKİ, şu anda bile, özelleştirmenin bir şekli olan rödövans usulüyle yıllardır çalışmaktadır; yani,ve-
rimliliği olmayan sahaları özel sektöre yüzde nispetinde vererek, buradan rödövans almaktadır; ya
ni, yüzde parası almaktadır. Bundan da elde ettiği gelir, 105 milyar TL civarındadır. 

1988 yılında, 33 158 kişilik personel sayısı, 6 851 kişi azaltılarak, 1994 yılında 26 307 kişiye 
düşürülmüştür. Burada da, yine, TPAO'da olduğu gibi, emekli olanların ya da ayrılanların yerine 
yenisi alınmamıştır. Demek ki, bu Hükümet döneminde partizanca atamalar yapılmamaktadır. 

Son yıllarda getirilen ithal kömürlere yapılan ödemelerin azaltılması için, TKİ Genel Müdür
lüğü, yeni tesisler kurarak, özellikle Soma bölgesinde, kömürün yıkanarak, elenerek, kükürdünün 
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azaltılması, külünün azaltılması için bir faaliyete girmiştir. 600 ton/saat kapasiteli en gelişmiş tek
nolojiye sahip bir yıkama tesisi, 1993 yılında bitirilerek, Tunçbilek'te devreye alınmıştır." Ayrıca, 
1994 yılı içerisinde yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen, 300 bin ton/saat kapasiteli tesisde, So
ma bölgesinde 1994 Ekim ayı içerisinde devreye girmiştir. 

Bugün, Ortadoğu'nun ve hatta Avrupa'nın en büyük maden makineleri parkına sahip olan 
TKİ, özel sektörü de devreye sokarak, üretimini sağlamaktadır. Yapılan dekapajm yüzde 70'i TKİ, 
yüzde 30'u da özel sektör eliyle yapılmaktadır. Üretimin yüzde 93'ü açık sahadan, kalan kısmı ise 
galerilerden, yeraltından sağlanmaktadır. Bunu yaparken TKİ Genel Müdürlüğü, Afşin Elbistan'da 
olduğu gibi, Sivas Kangal Linyitleri Projesinde olduğu gibi, boşalttığı kömür ocakları sahasını, tek
rar orman ekimine veyahut da tarıma hazır alan haline getirmektedir. 

Daha önceleri EKİ olarak bilinen, yani, TKİ'nin bir müessesesi olan, 1980'li yıllarda TTK 
(Türkiye Taşkömürü Kurumu) olarak kurulan, Türkiye'nin taşkömürüyle ilgili yegâne genel mü
dürlüğü, kuruluşundan bu tarafa, üretimin zorluğu ve dikey olması, tamamen yeraltı galeriye ve in
san gücüne dayanması nedeniyle, bir türlü, kâr eder duruma getirilememiştir. Bunlar, işletmecilik 
yönünden de önemli problemler teşkil etmektedir. Bunun esas sebebi, havzanın jeolojik ve teknik 
yapısının, istihsal çalışmalarının, yoğun işçiliğe dayanılarak yürütülmesinden kaynaklanmaktadır; 
ancak, son yıllarda yapılan çalışmalar sonunda, jeolojik özellikleri itibariyle dünyadaki benzer ma
denlerde üretim artışının ne şekilde gerçekleştirildiği araştırılarak, aynı teknolojinin kurumda ha
yatiyete geçirilmesi için bir dizi projeler hazırlanmış ve püot uygulamalar başlatılmıştır. 

Yine, buradan emekli olanların veyahut da istifa edenlerin yerine yeni personel alımı yapılma
mış ve o yönde de tasarrufa gidilmesi sağlanmıştır. 

Sanayileşmeye imkân veren ve sanayiin temel sektörlerinin en önemlisi demir ve çelik sektö
rüdür. Bu sektörde faaliyet gösteren kuruluşumuz Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinde, 1994 yı
lında bazı yeniden yapılandırma çalışmaları gerçekleştirilmiş; İskenderun Demir ve Çelik Fabrika
ları Müessesesi, İskenderun Demir ve Çelik AŞ'ye; Divriği ve Hekimhan müesseseleri birleştirile
rek, Divriği ve Hekimhan Madenleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dönüştürülmüştür. Karabük Demir 
Çelik Fabrikaları ise, müessese olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinde istihdam fazlası olan ve emekliliği gelen işçileri, emek
liliğe sevk ederek işten ayırma politikası izlenmiş ve 1994 yılı başında 18 bin 322 olan işçi sayısı, 
ekim sonu itibariyle 15 bin 763'e indirilmiştir. 

BAŞKAN- Sayın Demir, 15 inci dakikayı kullandınız efendim. 
Buyurun. 
HALİL DEMİR (Devamla)- İşletmenin, 1994 yılı sonunda beklenilen konsolide üretimlerin

den çelik üretiminin yüzde 6,6'lık bir artışla 2 milyon 640 bin ton ve toplam hadde mamulü üreti
minin ise, yüzde 10'luk bir artışla 2 milyon 448 bin ton olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 
1995 yılı konsolide üretim programlarında, çelik üretimi 2 milyon 800 bin ton ve toplam hadde ma
mulü üretimi 2 milyon 518 bin tondur. 

Yine, Enerji Bakanlığının, Türkiye için çok önemli olan tarımın geliştirilmesi için -TEK'e bağ
lı olan- elektrikle sulamaya, bu Hükümet döneminde gerekli önem verilmiştir. İnşallah, 1995 yılın
da da verilen bu önemle tarımdaki üretimin artırılması için eletrikle tarımsal sulamaya hız verilme
si çalışması devam edecektir ve buna da inanıyoruz. 

Biraz önceki konuşmalarda işçi ve memurların sokağa dökülmesinden bahsedildi. Bunu, Hü
kümet olarak, gayet iyi biliyoruz; Meclis olarak da bilinmesini istiyoruz ki, hâkimleri ayrı almak, 
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doktorlan ayrı almak, mühendisleri ayrı almak, Türkiye'de memur sınıfının düzelmesinin çaresi de
ğildir; Türkiye'de memur ve işçi uçurumunun giderilmesinin çaresi değildir. Bunun için, yapılacak 
yegâne olay, personel rejiminin, şu Meclis tarafından, bir an önce çıkarılmasıdır. 

Bunun çarpıcı örneğini veriyorum: Bakın, Enerji Bakanlığına bağlı bir genel müdürün aldığı 
brüt maaş 28 520 479 TL, bir işçinin aldığı çıplak aylık 36 862 000 TL, işçinin giydirilmiş brüt ay
lığı 54 561 000 TL; yine bir genel müdürümüzün maaşı 28 520 479 TL, 58 163 000 TL işçinin çıp
lak aylığı, 102 908 000 TL işçinin giydirilmiş aylığıdır. İşçi ve memurun çalışma şartlarını bilen 
sayın milletvekilleri gayet iyi bileceklerdir ki, işçi, aldığı paraya göre, kendini yüksekte hisseder. 
Eğer, amirinden 1 lira fazla alıyorsa, o işçi kendini amirinden üstün görür ve o amirin, o işçiye iş 
yaptırması oldukça zorlaşır. İşte, bunun giderilmesi ve sokağa dökülen memurlarımızın dertlerinin 
giderilmesi için, parti parti değil, hep birlikte, personel rejimini düzenleyen yasanın bir an önce çı
karılması ve ücretlerin, yıla göre, dereceye göre, eğitime göre ayrı ayrı belirlenmesi ve eşit işe eşit 
ücret fikrinin bir an önce geliştirilmesi gerektiği kanaatiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin devletimize, milletimize, Bakanlığımıza ve 
Bakanlık personeline hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Demir, teşekkür ediyorum. 

Sayın Yavuz, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüş ve düşünce
lerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümetler için esas olan, toplumda yaşayan bireylere 
daha iyi yaşam koşullarının sağlanmasıdır. Bu koşulların başındaysa, ekonomik büyüme, yani re
fahın artması gelmektedir. Refahın artması ise, bol enerji kullanımından geçmektedir. Bunun için, 
ülkeler, insanlarının yaşam standardını yükseltecek, kaliteli, temiz, güvenli bir ortamın yaratılma
sını sağlayacak enerji sistemlerini tesis etme gayreti içindedirler. Ülkemizin de gelişmiş ülkeler 
arasında layık olduğu noktaya gelebilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilmesi için, ge
rekli olan enerjiyi zamanında ve yeterli olarak sunması şarttır. Bunun sağlanabilmesi ise, sektörde 
gerçekçi politikaların saptanmasına ve bu politikaların gereklerinin yerine getirilmesine bağlı bu
lunmaktadır. 

Kaynaklan sınırlı olan bizim gibi ülkelerde, talebe paralel olarak, altyapı yatırımlarını gelişti
rebilmek en önemli meseledir. Ülkemizin tüm potansiyelinin en iyi şekilde devreye sokulması ge
rekmektedir. Özellikle elektrik konusunda çözüm, özelleştirmeyle bulunacağından hareketle, Hü
kümetimiz bu yöndeki çalışmalarını hızlandırmıştır; ancak, elektrik sektöründeki özelleştirmenin 
bir bütün olarak, devletin küçülerek güçlenmesi kavramı içerisinde ele alınması şart olduğundan 
çalışmalar bu yönde yoğunlaştırılmıştır. 

Elektrik sektöründe kârlılık ve verimliğin artırılması amacıyla, mevcut tesislerin daha verimli 
çalıştırılmasında ve yeni üretim tesislerinin yapımında, özel sektörün katkısının sağlanması için, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde özelleştirme çalışmaları da hızla sürmektedir. Bu 
çerçevede özel sektör ile yabancı sermaye katılımlarının artırjlması amacıyla yap-işlet-devret ve 
kamu ortaklığı fonu gibi formüller işletilmektedir. 

Enerji sektörünün özel girişimcilik eline verilmesi gerekmekle birlikte, planlı enerji politika
sından vazgeçilmesi söz konusu değildir. Planlı enerji politikasıyla, enerji yatırımlarının finansma
nını kolaylaştırmaya, enerji talep ve arzının, gerçek piyasa fiyatları içerisinde oluşumunu sağlama-. 
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ya, tekelleşmeye olanak tanımadan, yerli ve yabancı özel sermayeden yararlanmaya çalışılmakta
dır. Planlı enerji politikası kapsamında enerjinin gereken yerde, gereken zamanda, gereken miktar
da piyasa fiyatlarıyla tüketiciye sunulması ve rasyonel kullanılması ilkesi benimsenmiştir. 

Özel işletmelerin çalışma koşullan da, yasal olarak düzenlenerek devletçe sıkı kontrol altında 
tutulacaktır. Bu sektörde yeni teknolojilerin kullanılması amaçlanmaktadır. Özel sektöre bırakıla
cak enerji faaliyetlerinde devlet yol gösterici olacaktır. Sonuçta, düzenleyici görevini etkinlikle ya
pan, cesamet olarak küçülmüş; fakat, güçlü bir devlet yapısına, ulaşılması çn önemli husustur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekiller; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı Etibank Ge
nel Müdürlüğümüz üzerindeki görüşlerime de kısaca geçmek istiyorum. Etibank, ömrünü doldur
muş'işletmelerini dinamik bir yönetim anlayışı içinde kapatıp, tasfiye etmeyi ve pazar kaybına uğ
rayan birimlerini küçültmeyi hedeflemiştir. Ergani Bakır, Mazıdağı Fosfat ve Keçiborlu Kükürt İş
letmelerinin kapatılmasıyla ilgili işlemlere süratle devam edilmektedir. Kapatma işlemleri yapılır
ken işçilerin önplanda tutulmasını, sosyal haklarında bir kayba uğramamaları, ihtiyaç duyulan di
ğer işletmelere, işçilerin problemsiz nakilleri yapılmıştır, yöneticilerini kutlamak istiyorum. 

Rezervleri yetersiz, tesisleri eskimiş, üretim maliyetleri çok yüksek olan, devamlı kaynak tü
keten işletmelerin kapatılmasıyla Etibank kaynaklarını yeni yatırımlarda kullanmak, malî yapısını 
düzeltmek, küçülerek büyümek imkânına kavuşacaktır. 

Bölgede, bir işletmenin kapanmasının getirdiği olumsuzlukların ortadan kaldırılması için de
ğişik çalışmalar yaparak, yerel yönetimlerin, bölge halkının ve esnafın katılımı ve talepleri doğrul
tusunda eğitime hizmet edebilmek amacıyla Keçiborlu İşletmesinin taşınmazları, Süleyman Demi-
rel Üniversitesine bağlı meslek yüksek okuluna devredilmiştir. Burada, bu KİT'imizi kutlamak is
tiyorum. 

Öte yandan, devletin bölünmez bütünlüğü amacıyla güvenlik görevi yapan Türk Silahlı Kuv
vetlerimizin ihtiyacı için Ergani Bakır İşletmesindeki lojman ve sosyal tesisler de, Mehmetçiğin sı
cak bir yuva ve yatak bulması amacıyla bedelsiz olarak Türk Sijahlı Kuvvetlerimize verilmesi de 
takdir edilecek bir uygulamadır. Bu nedenle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızı ve Etibank yö
netimini kutlarız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin doğal hammadde kaynaklarını sanayimizin 
gelişmesi hedefine yönelik olarak üreten Etibank Seydişehir Alüminyum işletmesiyle ilgili çalış
malarını da kısaca bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Veysel Atasoy'un değerli katkıları sonucu, 1993 yılı 
Ekim ayında sektördeki uzman temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Türkiye Madencilik İkinci Şû
rasında alüminyumla ilgili bazı tespitleri kısaca vermeden geçemeyeceğim. 

Yılda 160 bin ton olan mevcut alüminyum talebimiz, hepimizin hedefi OECD ülkeleri ortala
masına gelmiş, gelişmiş bir Türkiye'de, bugünkü seviyenin yaklaşık beş katı, yani 750-800 bin ton 
olacaktır. Bu talebin karşılanması için, yurtiçi kaynakların değerlendirilmesi amacıyla gerekli ted
birler şimdiden alınamadığı takdirde, yılda 1,5 milyar dolara yakın alüminyum ithalatı yapmak zo-̂  
runda kalacağız. Yine, Türkiyemizin kendi ihtiyacını karşılayabilmek için 2000 yılına kadar alü
minyuma 1,3 milyar dolarlık yatırım yapması; yatırım yapılmadığı ve yatırım için önkoşullar sağ
lanamadığı takdirde 1 milyar lira fazlasıyla 2,3 milyar dolara yakın bir kaynağı alüminyum ithala
tına ayırması gerektiği, uzmanlarca net olarak ifade edilmektedir. 

Türkiye'de 11,2 milyon ton alüminyum metaline eşdeğer bu rezervin en önemli bölümü olan 
7,9 milyon tonluk kısmı Seydişehir'de bulunmaktadır. Mevcut tüketim seviyesi, yalnız Şeydişe-
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hir'deki rezerv dikkate alınırsa, 65 yıl yetecek durumdadır. Bu rezerve dayalı olarak 1974 yılında 
kurulmuş bulunan Etibank Seydişehir Alüminyum İşletmeleri, 60 000 ton/yıl sıvı alüminyum ka
pasitesiyle, Türkiye mevcut talebinin ancak üçte birini karşılayabilmekte, kalan miktar ithal edil
mektedir. 18 çeşit ürünü dünya fiyatlarına paralel olarak piyasaya arz eden, ülkemizin yegâne alü
minyum üreticisi olan Seydişehir tesisleri, bugünkü koşullarda, zarar ederek üretimine devam et
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; elektrik enerjisi, mevcut sübvansiyona rağmen, maliyetin yüzde 
40'ını aşkın kısmını oluşturmakta ve dünyada rakip üreticilere göre 2-2,5 misli gibi bir birim mali
yetle tesisler beslenmektedir. En önemli maliyet girdisi olan elektrik enerjisi birim fiyatlarının, 
dünyadaki benzer alüminyum tesisleri için uygulanan düzeye ve sisteme kalıcı olarak getirilmesi 
ise, alüminyum tesislerinin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Oymapınar Hidro
elektrik santralının işletme hakkının Etibank'a devredilmesiyle gerçekleşebilir. Etibank Genel Mü
dürü Sayın İsmail Hakkı Arslan ve Sayın Bakanımız Veysel Atasoy, ülkemiz için hayırlı tespitler 
içeren bu konuyu Yüksek Planlama Kurulunun gündemine getirmiştir. Ülkemizin yararı doğrultu
sunda, bu kararın öncelikle alınacağına olan inancımı burada belirtmek istiyorum. 

Sayın başkan, değerli üyeler; TEDAŞ ve TEAŞ olarak ikiye ayrılan eski Türkiye Elektrik Ku
rumu üzerindeki görüşlerime geçmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; TEDAŞ merkez teşkilatı ve 75 adet elektrik dağıtım müessesin
de, toplam 40 bin personeli, 547 bin kilometre dağıtım hattı ve 130 bin adet trafo postasından olu
şan tüm Türkiye sathına yayılmış elektrik dağıtım şebekesini işletmektedir. Bu şebekenin içerisin
de tüm il, ilçe merkezleri ile belediyeli yerleşimler ve köylerin yüzde 99.9'u yer almaktadır. Sana-. 
yi müşterileriyle birlikte, tüm şebeke, ayda 4.8 milyar kilovat, yılda ise 60 milyar kilovata yakın 
enerji pazarlamaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; TEDAŞ'ın yapmış olduğu çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 
Bu arada, TEAŞ için de birkaç kelime söylemek istiyorum. TEAŞ'ta, Türkiye'de elektrik ener

jisini en iyi şekilde üretmek ve en iyi şekilde iletmek için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu arada, ileride TEAŞ'ın kapsamında olacak nükleer enerji üzerindeki görüşlerimi de kısaca 
belirtmek istiyorum. 

Ülkemizde nükleer enerji üretilmesinin hiçbir mahzuru yoktur; ancak, yer seçimi konusunda 
titiz davranılmalıdır. Bu enerji türünün üretimi yüksek teknolojiyle yapılıyor ve çevreye zarar ver
meyecek şekilde tedbirleri de alınıyor. 

Nükleer enerji kullanılmasının sayısız faydalan vardır; nükleer teknolojisinin kullanılması ül
kemize gelecek; ülkemiz, nükleer enerjiyle bilimsel aşama yapacak, nükleer teknolojisinin kulla
nılmaya başlamasıyla toryum ve uranyum yataklarımızın kullanılması ve yerli kaynağa dayalı ener
ji kullanımı mümkün olacaktır; ucuz enerji elde edilecektir. 

Kasım ayı içinde kendilerini gönüllü çevreciler olarak tanıtan otuz kadar Fransızın, ülkemiz
de, nükleer enerji aleyhinde gösteri yapmaları, manidardır. Fransa, elektriğinin yüzde 70'ini nükle
er enerjiden elde ediyor; bu da, 450 milyar kilovata tekabül ediyor. Bu miktar, Türkiye'nin ürettiği 
elektriğin 7 katıdır. Demek ki, bunlar, bu işe karşı çıkan, çevrecilik maskesi arkasına gizlenen, Tür
kiye'nin bilimsel ve ekonomik bakımdan kalkınmasını ve ilerlemesini istemeyen art niyetli kişiler
dir. Nükleer enerji inşaatlarının başlaması, o çevrede yaşayan binlerce... 

(Mikrofon otomatik, cihaz tarafından kapatıldı) 
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BAŞKAN- Sayın Yavuz, lütfen toparlar mısınız efendim. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla)- Toparlayacağım Sayın Başkanım, bitiriyorum. 

...insana iş imkânı sağlayacak ve çevresini ekonomik bakımdan güçlendirecektir. Nükleer 
enerji inşaatlarının başlamasına, engel değil, bizzat destek olunmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; TEK'in, tarımsal sulamaya yönelik çalışmalarını takdirle karşı
lıyoruz. Son yılların çok kurak geçmesi, yerüstü suyu bulunmayan yörelerde, çiftçimizi, yeraltı su
yundan faydalanma yoluna itmiştir. Yeraltı suyu bulunan yörelerimizde, DSİ'den ruhsat alınarak 
açılan özel sondaj kuyularına elektrik enerjisi verilmesi, çiftçimize büyük ekonomik faydalar sağ
lamaktadır. Motorinle yapılan sulamadan 1,8 oranında ucuz olan elektrikli sulama çalışmaları ba
şarıyla devam etmekte ve yeterli ödenek sağlamamız gerekmektedir. 

Çiftçimizin yüzünü güldürecek olan bu tür çalışmalar, ekonomiye büyük faydalar sağlamakta
dır. Susuzluktan kavrulan yörelerimize, can ve hayat veren bu tür kuyulann enerjisinin sağlanma
sı devam etmelidir. Ege ve Orta Anadolu Bölgesinde bu çalışmalar başarıyla devam etmektedir. 
Ayrıca, TEK, yani, TEDAŞ'ın, sulama kooperatiflerine ucuz enerji sağlaması, Hükümetimizin çift
çiye verdiği değerin bir ölçüsüdür. 

Ayrıca, burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Sulama kooperatiflerinin, ana borçla
rının yanında, faiz borçlarının da bir defa daha affını bekliyoruz, geçmişte bunun uygulaması ya
pılmıştır, başarılı da olunmuştur. Bu, ekonomimize çok büyük katkı sağlayacaktır, sulama koope
ratiflerimize de çok büyük rahatlık getirecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; MTA-BOTAŞ-EÎEİ gibi konulardaki görüşlerimi, zamanın kısa 
olması nedeniyle arz edemiyorum. Yalnız, ANAP döneminde, yanlış bir karar neticesinde, DSÎ Ge
nel Müdürlüğü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından alınarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
na bağlanmıştır. Bu uygulamanın yanlışlığını dile getiriyor, DSİ Genel Müdürlüğünün tekrar Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasını bekliyoruz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Başbakana söyle, Başbakana... 

MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla)- Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımız ve diğer bakan-
lıklarımızdaki teknik elemanların maaşlarının yeniden gözden geçirilmesini diliyorum. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Üç yıldır İktidardasınız!.. 

MEHMET ALİ YAVUZ (Devamla)- Bu duygularla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
1995 yılı bütçesinin memleketimize ve Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu olması dileklerimle saygılar 
sunuyorum. (DYP sıralarından Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yavuz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Derin; buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1995 yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisinin görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere söz almış bulunmaktayım. Şahsım ve Refah Partisi Grubu adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

Millî ekonominin can damarı, ülke kalkınmasının motoru, itici gücü, becerilebilirse, sermaye 
birikim kaynağı, bağımsızlığımızın ve güvenliğimizin en önemli faktörü olan sanayileşmenin alt
yapısını teşkil eden stratejik madenlerden petrol, demir-çelik ile enerji ve diğer tabiî kaynaklarda 
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söz sahibi olan bu Bakanlık, en çok istihdam imkânı hazırlaması, emek yoğun bir sektör olması açı
sından da büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. 

Ülkemizin, enerji ve başta madenler olmak üzere, önemli tabiî kaynaklarının, milletimizin re
fah ve güvenliği, millî ekonomimizin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda, araştırılması, geliş
tirilmesi, üretilmesi ve israfa meydan vermeyecek şekilde tüketilmesini sağlayacak hedef ve poli
tikaların tespit edilmesi, Bakanlığın görev ve sorumluluğuna verilmiştir. Çok büyük bir mesuliyet
tir bu; ancak, yıllardan beri ülkemizde uygulanan gayri millî politikalar sonucu oluşan aşın faizci, 
kapitalist sistem ile "borç al, ye" mantığı ve "biz, kendi gücümüzle kalkmamayız" görüşü ve komp
leksiyle, dış güdümlü yönetimler sonucu, KİT'lerin, kamu sektörü borçlanma gereği oranlarının 
yüzde yüzde 50'sini oluşturan kuruluşlarla ve yine KİT zararlarının yüzde 60'ını oluşturur hale ge
tirilmiş TEK gibi, TTK gibi, Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri gibi kuruluşlardan sorumlu olan bu 
Bakanlığın bütçesine bir göz atalım. Sektörler itibariyle, toplam sabit sermaye yatırımları içinde, 
madencilik ve enerji dalındaki sabit sermaye yatırımları oranlarına da bir göz atalım. Yine, bugü
ne kadar ayrılan ödeneklerin, gerçekleşme oranlarına da bir göz atalım. Ayrıca, son Hükümetin, 
enerji ve madencilik sektörüne bakış açısını tespit etmek için, Hükümet Programını inceleyelim. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 12 Aralık 1994 günkü oturumda, Sayın Maliye Ba
kanı, bütçe sunuş konuşmalarında, bir cümleyle bu konuya değinerek, "1995 yılında, enerji sektö
rüne özel bir önem verilmiş olup, bu sektördeki yatırımların, bir önceki yıla göre yüzde 97 oranın
da artınlması hedeflenmiştir" diyorlar; fakat, bakanlık bütçeleri incelendiğinde, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı 1994 ve 1995 bütçe teklifleri arasındaki artış, sadece yüzde 18,2 oranında ol
muştur. Bu, bırakınız, enerji sektöründe yüzde 97'lik bir yatırım artışını, 1995 yılı tahmini enflas
yonu yüzde 22 olarak kabul edilse, bu enflasyon oranından bile düşüktür ve 1994 yılındaki yüzde 
140 oranındaki enflasyon da bunun cabasıdır. 

Yine, Maliye Bakanlığının kaynaklarından, 1994 yılı Ekonomik Raporunda, sabit sermaye ya
tırımları -sayfa 13-14'tc- şöyle belirlenmiştir: Sektörler itibariyle, sabit sermaye yatırımları, ma
dencilik sektöründe, cari fiyatlarla artıyor gibi görünmesine rağmen -yüzde pay itibariyle- maden
ciliğe yapılan sabit sermaye yatırımı, toplam sabit sermaye yatırımının, 1992 yılında yüzde 2,2'si 
1993'te yüzde 2,3"ü; 1993'te, yüzde 1,4'ü; 1994'te 1,5'i olduğu; 1995 yılı için yine yüzde 1,5 hedef
lendiği ve madenciliğe ayrılan sabit sermaye yatırımlarının, toplam sabit sermaye yatırımları içeri
sindeki payının gittikçe azaldığı görülecektir. 

1994 yılı 5 Nisan krizi ve tasarruf genelgeleriyle, yatırımlar tamamen durduğuna göre, kesin 
gerçekleşmenin bu rakamın çok çok altında kalacağı hepimizce malumdur. Hele hele, yıllardan be
ri, ödeneklerin gerçekleşme oranlarının, madencilik ve enerji sektöründe, yüzde 60'lar mesabesin
de kalması da gözönüne alınacak olursa, nasıl yüzde 97'lik bir artış sağlanacağının hesabını yapan, 
yapabilen varsa, buyursun. 

Bugüne kadarki ve bugünkü, Enerji Bakanlarının iyi niyetleri bile fayda vermemiştir; 1995 yı
lında da fayda vermeyecektir. Bunun nedenleri arasında, Türkiye'nin, Türkiye madenciliğinin ve 
enerji üretim potansiyelinin kendisine özgü yapısı ve özellikleri, mazeret olarak sürülse de, en 
önemli nedeni, her konuda olduğu gibi, millî bir maden ve millî bir enerji politikasının olmayışı ve
ya bu anlayışı tesis edecek, bunu sağlayacak bir zihniyetin, bugüne kadar iktidara gelmiş olmama
sıdır, 

Enerji Bakanlığı ve Millî Enerji Komitesi Master Planına göre, enerji talebimizin, yerli üre
timle karşılanma oranı, 1995 yılı için yüzde 51; 2000 yılında yüzde 47; 2005 yılında yüzde 40; 
2010 yılında da yüzde 38 veya 39 olacaktır. 
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Görüldüğü gibi, ülkemizin, enerji bakımından dışa bağımlılığının artması adeta planlanmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 1954 yılında, 6326 sayılı yasayla kurulan Petrol İş
leri Genel Müdürlüğü, aşağı yukarı benimle yaşıt bir kuruluş; nihayet, Ankara'da bir petrol araş
tırma ve test laboratuvarı kurmuştur; bu sevindirici bir haberdir. 

Diğer bir bağlı kuruluş, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıdır ki, gerekli yatırım imkânı bu
lamadığı için, adeta, çırpınmaktadır. Petrol üretiminde düşme vardır; petrol üretimi 1991' de 4,5 
milyon ton, 1992'de 4,3; 1993'te 3,8; 1994'te 3,6 olmuş, 1995 yılında hedef 3,5 milyon tondur. 
İthalat artmakta, yerli üretim gittikçe düşmektedir. 

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Azerbaycan petrolünün değerlendirilmesi 
konsorsiyumunda yüzde 2,5; genelinde ise yüzde 1,7'lik bir pay alabilmiş olmasını üzüntüyle kar-
şıyor; dış politikadaki zihniyetimizi ortaya koyması açısından da endişeyle karşılıyorum; âdeta bir 
komisyonculuk oranı kadar pay alınmış olmasından dolayı üzülüyorum. 

Bunun yanında, yapılan güzel şeyleri de takdir ediyorum. Endonezya'da, Avusturya'da, Pa
kistan'da, şu anda Mısır'da ayrıca yüzde 49'lık payla ortak olduğu Kazaktürkmunay Limited Şirke
tini; yine, Azerbaycan'da bir konsorsiyumda yüzde 15 pay almasını; Türkmenistan'ın Basra-Gel-
mes sahasının Türk Petrolleri Anonim Ortaklığina alınmasını takdir ediyorum ve bir de dua ediyo
rum; inşallah bu işler, Azerbaycan'da yüzde 1,7'lik pay aldığımız işe dönmez, . 

Ayrıca, BOTAŞ'ın uhdesindeki Irak Petrol Boru Hattının, bir an önce çalışır hale gelmesi, en 
azından hattaki petrolün boşaltılması, her hal ve şartta, sağlanmalı temennisini yineliyorum. Yine, 
BOTAŞ'la ilgili olarak doğalgaz alımlarında, ülke çeşitlendirilmesine girerek, alternatif alım im
kânının sağlanmasını, güvenlik ve sanayimiz açısından ihmal götürmeyen bir gerçek olarak görü
yorum. 

Ayrıca, yeri gelmişken, şehirlerimizin konumu itibariyle ifade edeyim, bazı şehirlerimizde ha
va kirliliği mevcuttur, bunlardan bir tanesi de yörem olan, kendi seçim bölgem olan Kütahya İli
miz; konumu itibariyle hava kirliliğine çok müsait, hava akımlarına namüsait bir bölgede kurul
muştur. Hava kirliliğine en kaliteli kömürlerle dahi engel olunamaması nedeniyle Eskişehir'e gi
den hattan, 1995 yılında şehrimize de mutlaka doğalgazın getirilmesiyle hava kirliliğinin önlenme
si sağlanmış olacaktır; bunu da yetkililere duyurmak istiyorum. 

Yeraltı doğal kaynakları arayıp bularak, ülke hizmetine sunmak ve bu işlemler için gerekli tek
nik kadroyu yetiştirmek gayesiyle kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, sektöre yıllarca bü
yük hizmetler vermiş, ancak 1980 yılından sonra yürürlüğe konan ekonomik ve siyasî politikalar
dan ciddî şekilde etkilenerek birçok sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. 

Türkiye'nin maden rezervinin -her ne kadar benden önce konuşan, İktidar Partisine mensup 
milletvekili arkadaşım, kaynakların kısıtlı olmasından; yani, algılayabildiğim kadarıyla maden re
zervlerimizin de kısıtlı olmasından bahsetmiş olmasına rağmen- bilinen rezerv olarak 2 trilyon do
lar olduğu ifade edilmektedir. Bu, aslında çok büyük bir rakamdır. Ancak, yapılacak daha teknik 
araştırmalarla; yapılacak daha derin sondajlarla, bu rakamın, çok daha büyük miktarlara ulaşabile
ceği, ilim çevrelerince de ifade edilmektedir. Bunun için, MTA'nın, Maden Dairesi Genel Müdür
lüğüyle beraber, 35 - 40 ilimizde teşkilatlanarak, maden aramalarını oniki aya ve derin aramalara 
yöneltmesi ve dış ülkelerde de iş yapabilme imkânlarının sağlanarak, yeniden yapılandırılması ger
çekleştirilmelidir. Sektörün de fikri ve görüşü alınarak, ayrıca, kişilik hakları gözardı edilmeden, 
kötüye kullanma yollan da kapatılarak, bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Madencilik sek
törüne kaynak ve kredi sağlamak için kurulmuş olan Etibank'ın, özelleştirme kapsamına alınması-
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nı, Refah Partisi Grubu olarak, biz de yadırgıyor ve aslında, bir ihtisas bankası şeklinde yeniden ya
pılandırılması gerektiğine inanıyoruz. 

Burada, ifade edilmesi gerektiğine inandığım birkaç konuya daha değinmek istiyorum. Hele, 
1980 sonrası hâkim olan liberal ekonomi anlayışı, ülkemizin kendi gücüyle kalkınamayacağı esa
sına dayanır; ancak, kaynak transferi, yabancı sermaye, AT'a entegrasyon, Gümrük Birliği, dün
yayla globalleşme ve bütünleşme, yap-işlet-devret gibi modellerle kalkınabileceğimizi kabul eder. 
Sadece, böyle düşünmek veya bu modelde bir madencilik demek, yabancı sermayeye bırakılması 
gereken bir risk demektir, ki, bizi ve ülkeyi bu duruma getiren, zaten, yıllardan beri tatbik edilen 
bu anlayıştır. 

Dünya rezervlerinin yüzde 70'i bizde olan bor yataklarıyla, dünyada -oran vercmesem de- çok 
büyük bir rezervinin bizde olduğunu bildiğim soda yataklarıyla, trona yataklarıyla, krom yatakla
rıyla, 8,5 milyar ton linyit yataklarıyla, 1,3 milyon ton -hem de yüzde 70 oranında metalürjik, kok-
laşabilen- taşkömürü yataklarıyla, demir yataklarıyla; jeotermal kaynakları ve yataklarıyla; akarsu-
lan, güneş enerjisi, mermer yatakları ve granit yataklarıyla dolu, velhâsıl, maden müzesi olan ül
kemiz, hâlâ fakir, hâlâ dışa bağımlı... Ülkemizde, hâlâ vergiler faize yetmiyor, hâlâ işçiler yürüyor, 
memur coplanıp yürüyor; köylü fakir, kentli perişan, bütçe fakir, devlet fakir, .10 milyonun üzerin
de işsiz kahvede oturuyor, yeraltı ve yerüstü kaynakları yüzümüze babyorsa... Altını vermişiz 
Amerikalıya, siyanürle altın çıkaracak diye... Gümüş teknolojisi yanlış seçilmiş; yanlış seçen kuru
mu veya şirketi mahkemeye vermişiz, kazanmışız, paramızı alamıyoruz. On onbeş yıldır soda ya
taklarımızı kendimiz çalıştıramadığımız gibi, âdeta, çokuluslu sermaye şirketlerinin insafına terk 
etmişiz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Altım Erbakan Hocaya verdik. 

AHMET DERİN (Devamla)-İnşaallah. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-148 kilo verdik. 
AHMET DERİN (Devamla)- Sizin liderlerinizin servetlerinin yanında hiç kalıyor bizim lide

rin serveti. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Yok yahu... Öyle serveti ver bize... 
BAŞKAN-Sayın Derin... Sayın Derin... 
AHMET DERİN (Devamla)- Siz, o, siyanürle altın çıkardığınız Bergama'nın haline acıyın. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sizin altınlar siyanürsüz mü?.. 
AHMET DERİN (Devamla)- On onbeş yıldır bekliyoruz; iki yıldır da, tekliflerin değerlendi

rilmesini bekliyoruz. Çokuluslu sermaye şirketi ve İngiliz RTZ ile diğer teklif veren Amerikan 
FMC şirketinin tekliflerini bekliyoruz. Kaçak giren, fonsuz giren bakır, Karadeniz Bakır İşletme
lerini perişan ediyor. Düşük fonla giren fosfat, Mazıdağı fosfat işletmelerini kapattırdı. Amerika'da, 
gömülecek bile yer bulunamayan petrokoklar, bugün, kömür işletmelerimizi, TKİ'yi, içinden çıkıl
maz bir halin içine soktu. 2 cente elektrik veremediğimiz için, ferrokrom tesislerimiz zarar ediyor. 
Yine, dünyada 2 cente elektrik kullanan Avrupa sektörleriyle, dünya sektörüyle, Gümrük Birliğiy
le yarışma içine sokmak durumunda olduğumuz Seydişehir Alüminyum Tesisleri, bugün, 4,65 cen
te elektrik kullanmak mecburiyetinde kalmış ve şu anda da zarar ettiği ifade edildi. Bu ne biçim 
zihniyettir?.. 

Burada, benden önceki konuşmacı arkadaşımın ifade ettiği gibi, Seydişehir Alüminyum Tesis
lerine rehabilitasyon yapılabilmesi için 300 milyon dolarlık bir tevsi yatırımı yapıldığı takdirde, it-
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hal ettiğimiz yaklaşık 100 bin tonun üzerinde alüminyumu ülkemizde üretmek mümkün olacaktır. 
Böylece, döviz çıkışına engel olunacağı gibi, Oymapınar Hidroelektrik Santralı Etibank'a devredil
diği takdirde de, 2 cente olmasa bile, belki, 2 cente yakın bir maliyetle elde edeceği elektrikle, dün
yayla rekabet edebilme veya kendi ayakları üzerinde durabilme imkânını da sağlamış olacaktır; bir 
bunu hatırlatmak istiyorum. 

İkinci olarak da, Bergama yöresinde, Amerikan şirketine verip de, siyanürle, o yörede altın 
arattıracağımıza, Hatay'dan getirtilip, altın üretimi denemesi yapılmış olan Kütahya'daki gümüş te
sislerine hammaddenin getirilerek, üretimin bu tesiste yapılmasının araştırılmasını da, yetkililer
den, burada istirham ediyor; bunu da, yetkililere arz ediyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; fert başına elektrik tüketimi, bir ülkenin gelişmişlik 
düzeyini gösterir diyoruz. Ülkemize baktığımızda, bu rakam, kişi başına 1 324 kilovat; halbuki, ge
lişmiş ülkelerden olan Amerika Birleşik Devletlerinde 20 bin, ingiltere'de 8 bin, İspanya'da 4 500, 
dünya ortalaması bile 2 188 kilovatken, biz, bu ortalamanın çok çok daha gerisindeyiz. 2000 yılın
da, enerji ihtiyacının 150 milyar kilovat olacağı tahmin edilirse, -gecikmeyle dahi olsa- bir an ön
ce karar vererek, net ve uzun vadeli, yirmi yirmibeş yıllık bir planlamayla, hükümet politikası de
ğil, bakanlar düzeyinde değişen politikalar değil, bir devlet politikası tespit etmek mecburiyetinde 
olduğumuzu ifade etmek gerekiyor. 

Enerji Bakanımız "1997'deri sonra, 2 000-2 500 megavat üretim yapılmalıdır. Bunun için, her 
yıl 2-2,5 milyar dolarlık enerji yatırımı lazımdır" diyorlar; bu bütçeyle, yapmanın mümkün olma
dığı da, hepimizce biliniyor; ama, biz, yine de, ülke gerçeklerini burada ifade edeceğiz ki, belki 
ders alanlar olacaktır. 

1997 veya nihayet 2000 yılında, elektrik sıkıntısına sahip olacağız. Termik santrallann kurul
ma süresi en az dört beş yıl, hidroelektrik santrallarının altı sekiz yıl, nükleer santrallanh on ondört 
yıldır.en hızlı kurulan santrallar da doğalgaz santrallarıdır, ancak, doğalgazın, dışa bağımlı olması, 
bizi endişelendirmektedir ve'Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında 
bahsettiği projelerin birçoğunun doğalgaz projesi olduğu kanaati bizde mevcuttur; çünkü, orada be
lirtilmemiştir. Bu, bizi daha bağımlı hale getirmekten başka bir şey değildir. 

Düzce, Akçakoca, Nusaybin'de doğalgaz yatakları bulunduğu halde, çalışmaların artırılması 
ve genişletilmesi gerekmektedir. 1997'de beklenen sıkıntıyı, ancak termik ve doğalgaza bağlı sant-
rallarla çözebileceğimize göre, dünyadaki değişen teknolojilerle, yerinde tüketime en yakın olan 
yerlerde, bu santrallarin kurulması da, ülke ekonomisi açısından yararlıdır görüşündeyim. Hele 
2010 yılından sonra, çok büyük boyutlara ulaşabilecek tüketimi karşılamada, yine termik santral
lann önemini koruyacağı aşikârdır. Yeni teknolojilerle -yeni teknolojiler diyorum; çünkü, Ameri-
kada "elean coal technology" denilen temiz kömür teknolojileri, 2000'li yıllarda uygun hale gele
cektir- dünya enerji üretimi termik santral ağırlıklı olacaktır. 

8,5 milyar ton linyit rezervine sahip olduğumuz, hepimizce bilinmektedir; ancak, benden ön
ceki konuşmacı arkadaşım tarafından, bugün, 3-4 milyar ton civarındaki yataklarımızın, 1 000 ka
lorilik olduğu ifade edildi; fakat, yine dünyada gelişen yeni bir teknoloji ve numuneleri gönderile
rek Almanya'da yaptırılan araştırma sonucunda akışkan yataklı yakma sistemleriyle, 750 kalori ba
zındaki kömürlerin bile termik santrallarda kullanılabileceği mümkün olmaktadır; mümkündür. Bu 
açıdan, Elbistan-Afşin yöresinde termik santrallann ilavelerine bir an önce başlanılmasının ve ya
pılmasının; Seyitömer yöresinde, kalori bazında marn ve linyitin karışımıyla elde edilen kömürün, 
2008 yılı için projeksiyonda hedeflenmiş olan 5 ve 6 ncı ünitelerinin, bu marnların da değerlendi-
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rilmesiyle, faaliyete geçirilmesinin, -orada artı bir rezerv olduğu herkesçe de bilinmektedir- bir an 
önce, bu bölgede de termik santralın planlanmasının ve yatırıma başlanılmasının, ülkenin, enerji ih
tiyacı açısından menfaatına olduğunu ifade etmeyi zaruri görüyorum. 

Ayrıca, Tunçbilek yöresinde birinci santral 1954 yılında yapılmış, ikinci santral ise 1977'ler-
de üretime geçmiştir. 1954 yılında yapılan santral, üçüncü bir ünite düşünüldüğünde, gerektiğinde 
soğuk beklemeye alınabilecek ve o yöredeki marn ve yüksek kalitedeki kömürlerin karışımıyla, 
muazzam bir rezerv artışı, bir hammadde artışı sağlanmış olacaktır. Bunu da ifade etmeyi zaruri gö
rüyorum. 

Hidroelektrik santrallar yönünden-geçen yıllarda da ifade ettim- ilk etapta üzerinde durulması 
gereken, Çoruh Nehri üzerindeki baraj imkânlarından yararlanmak olmalıdır. Çamur gibi akan Ço
ruh Nehri üzerinde 5 adet proje Elektrik Etüd İdaresince yaptırılmıştır ve bu güzargâhta yapılacak 
olan baraj, aynı zamanda korkunç şekilde erozyona uğrayan bu bölgenin kurtarılmasını da sağlaya
caktır. 

, Japonya, toplam enerjisinin yüzde 65'ini termal, yüzde 28'ini nükleer, yüzde 7'sini hidroelekt
rik santrallardan sağlamaktadır. Fransa'da nükleer enerji oranı ise, yüzde 73'ler mesabesindedir; 
kuruluş maliyeti yüksek olmasına rağmen, 2000'li yıllarda, gelişen teknolojisiyle, yaygın olarak 
kullanılmaya başlanılmasının sebebi, şu anda kullanılan fosil yakıtların yıllardan beri biriken kar
bondioksit emisyonuna sebeb olması ve küresel ısınmaya yol açmasıdır. Bu açıdan, ileriye dönük, 
güvenilir, dışa bağımlı olmayacağımız, nükleer enerji teknolojilerini yakından takip etmek gerek
tiği, kaçınılmazdır, zarurîdir. 2010 yılından sonra, elimizdeki mevcut potansiyel de kafî gelmeye
ceğine göre, mutlaka, en yakın bir zamanda, nükleer santral ihalesinin yapılması gerekmektedir. 

Yine, bir iktidar partisi milletvekili arkadaşım tarafından, nükleer santralın yerinin tespit edil
mesi meselesi gündeme getirildi. Yer tespiti, seneler önce yapılmış idi. 1962'lerde -ondört yıl gibi, 
uzun bir süre geçmesine rağmen- verilen yer tespit görevi, ondört yıl geciktirilmişti. Nedense, in
celendiğinde görülecektir ki, gelişmiş ülkeler, kendi enerjilerini nükleer ağırlıklı yapmalarına rağ
men, az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, bu teknolojinin gelişmemesi için, elden gelen her 
türlü gayreti göstermekte, oyalama taktiklerini, bizim üzerimizde, değişik oyunlarla tatbik etmek
tedirler. 

Nükleer santral, bir ülkede sadece enerji kaynağı değildir; aynı zamanda, o ülkeyi bilitişim ça
ğına ve malzeme teknolojisine ulaştıracak, gerekirse silah sanayiinde bile kullanılabilecektir. Bu
gün tıpta da kullanılabilen bir güç olduğu için, jeopolitik durumumuz da gözönüne alınarak, bir an 
önce nükleer santrallara ağırlık verilmelidir. Tüm birimlerimizin fedakarlık yapmasıyla, nükleer 
santral ihalesinin bir an önce gerçekleştirilerek, ülkemiz Gümrük Birliğine girmeden, bu sektörün 
oluşması, bu işin bitirilmesi gerektiğine inanıyorum. 

Ayrıca, bugün, yine dünyada... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sen Gümrük Birliğine karşı değil misin? 
AHMET DERİN (Devamla)- Nasıl olsa girecekler; biz, iktidara gelirsek inşallah girmeyece

ğiz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Siz nereye gireceksiniz?. 

AHMET DERİN (Devamla) - Ayrıca, hidrojen enerji enstitüsünün de bir an önce kurulması
nın, alternatif enerji temini açısından, zaruri olduğuna inanıyoruz. 

BAŞKAN- Sayın Gündüz, mutlaka sataşmak mecburiyetinde misiniz? En teknik konuşmayı 
yapıyor, lütfen, dinleyin. 
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FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Biz, iki hemşeri konuşuyoruz, sizi ilgilendirmez. 

BAŞKAN-Nasıl bizi ilgilendirmez... Rica ediyorum... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Hemşerim rahatsız değil, size ne oluyor?.. 

BAŞKAN- Rica ediyorum... Kuliste konuşursunuz... Müsaade buyurun... Rica ediyorum... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Sayın Başkan, hemşerim rahatsız değil. 

BAŞKAN- Ne demek yani... İstirham ediyorum... Burada, üç seneden sonra size usul mü Öğ
reteceğiz!.. 

AHMET DERİN (Devamla)- Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 8,5 milyar ton bilinen. 
rezerve sahip linyit yataklarımızın işletmecisi durumundaki TKİ, yine bu iktidar döneminde de 
gümrüksüz, fonsuz, dampingli fiyatlarla ithal edilen, kükürtdioksit oranı çok fazla, kanserojen et
kisi olduğu tespitli, çoğu Batı ülkelerinde yakılması yasak oİan petrokoklar ile yüzde l'in çok çok 
üstünde kükürtdioksit içeren kömürlerin tasallutu altında kalmıştır. 

1987 yılında, Anavatan döneminde, ithal kömür getirildiğinde "vatandaş soyuluyor, millet so
yuluyor, dövizlerimiz belirli boğazlara gidiyor; durup bakacak mıyız; tüyü bitmemiş yetimin hak
kını kimler yiyor?" diyen DYP ve SHP, aynı uygulamaya bugün de devam etmekte ve vurgun, soy
gun şu an içerisinde de devam etmektedir. 

Sizlere, burada, güncel olduğu için, şehirlerimizdeki hava kirliliğinin, Ankara için hava ölçüm 
raporlarını, bizzat Çevre Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından ve Devlet İstatistik-Enstitüsünden 
aldığımız kaynaklarla, ölçümlerle tespit ettiğimiz... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Derin, toparlar mısınız... 
M. RAUF,ERTEKİN (Kiİtahya)-Beş dakika alacağı var Sayın Başkan. 
AHMET DERİN (Devamla)-Toparlayacağım Sayın Başkanım. , 

1984, 1985 ve 1986 yıllarında, Ankara hava ölçüm raporlarında S02 değer, yerli, yıkanmış 
Tunçbilek kömürünün kullanıldığı, birazcık Zonguldak, Soma kömürü ve çok az bir kireç karışı
mıyla, hava kirliliğine engel olunmak için bulunmuş formülle, yerli kömürün kullanıldığı dönem
de en yüksek oran olarak ancak 270'lere çıkmıştır; ancak, 1986 yılının 11 inci ayından sonra, Gü
ney Afrika'dan getirilen, dünyada S02 (kükürtdioksit) oranı en düşük olduğu ifade edilen Güney 
Afrika kömürünün yakılmaya başlandığı 1987, 1988, 1989, 1990 ve 1991'yıllarından bugüne ka
dar, alman hava ölçüm raporlarında, yerli kömürlerimizin kullanıldığı dönemden daha fazla S02 
ortalaması olduğu tespit edilmiştir. 

Bugün İstanbul'un hava kirliliği ölçümlerinde dikkat edilmesi gereken bir konuyu... 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Sayın Gökçek'e söyleyin... 
AHMET DERİN (Devamla)- Gökçek'te bir şey yok ki, vali, Reisicumhur bile karşı çıkıyor bu 

işe. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Kütahya'nın kömürü güzeldir. 

AHMET DERİN (Devamla)-Evet... 
Soma kömürü , Kütahya kömürü, Zonguldak kömürü... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Güzeldir... 

AHMET DERİN (Devamla)- Evet... 
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BAŞKAN- Sayın Derin, sürenizi kullanın efendim. 
AHMET DERİN (Devamla)- İstanbul hava ölçüm raporları incelendiğinde görülecektir ki, İs

tanbul'da en az kükürtdioksit tespit edilen yer, sadece Kartal kesimidir. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Buyurun efendim. 
AHMET DERİN (Devamla)-İstanbul'da, tüm ilçeleri içerisinde sedece Kartal'da Tunçbilek 

kömürü kullanılmaktadır; onun dışındaki yerlerde petrokoklar kullanılmakta, ithal kömür kullanıl
makta; sadece Kartal'da Tunçbilek-kömürü kullanılmaktadır ve en düşük S02 değeri de Kartal'da 
tespit edilmiştir. Sayın Enerji Bakanlığımız, bir genelgeyle valiliklere bildirmiş olmasına rağmen, 
yine birçok ilimizde, valiler düzeyinde, yerli kömürler değil ithal kömürler teşvik edilmekte, yerli 
kömürlerimiz, âdeta, mahkûm edilmektedir. Bunun bir an önce önlenmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN- Sayın Derin, size iki defa süre verdim; lütfen... 
AHMET DERİN (Devamla)-Pekala Başkanım. 
Şöyle toparlamak istiyorum: Demir-çelik gündeme getirildi, Karabük, bir gensoruyla, Parla

mentoda gündeme getirildi. Bu açıdan, sadece birkaç madde halinde konuyu toplamak istiyorum. 
Herşeyden önce, uzun vadeli, millî bir enerji ve madencilik politikası şarttır. Faize dayalı eko

nomik sistemden vazgeçilmelidir. Yatırım ve üretim artışı sağlanmadıkça; ucuz, kaliteli, akıllı üre
tim yapılmadıkça; ülkenin zenginleşmesi, refah düzeyine ulaşılması mümkün değildir. 

KİT'ler iktidar arpalığı olmaktan çıkarılmalıdır. Genel müdür ve üst düzey yöneticilerin ehil 
kişilerden seçilmesi şarttır. İşgücü kayıpları önlenmeli, eşel- mobil sistemine geçilerek, işçi hakla
rı ve iş güvenliği sağlanmalıdır. Kıt kaynaklarımız, üretimi artırıcı sektör ve yatırımlara aktarılma
lıdır. 

Devlet bakanlıklarından birisi, maden bakanlığı haline dönüştürülerek, MTA, Maden Dairesi 
Genel Müdürlüğü, Madencilik Fonu bu bakanlığa bağlanmalı, bünyesinde kömür enstitüsü kurula
rak yakma teknolojileri geliştirilmeli; mutlaka, maden borsası, ülkemizde kurulmalıdır. Üniversite
lerin, konuyla ilgili bölümlerinden oluşan istişarî kurullar oluşturulmalıdır. 

Maden potansiyelimiz tam olarak tespit edilip, kamu veya özel sektör eliyle işletilmelidir. İtal
yanlar, sadece mermerden, bizim toplam maden ihracatımızın üç katını, ihracat yapmakla gerçek
leştirmektedirler. Biz, hâlâ çağ atladık diye uyutuluyoruz. En mühimi de, maden, yol, makine ile 
olur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kesildi) 
AHMET DERİN (Devamla) - Başta, ağır sanayi ağırlık verilmesinden ve inançlı kadroların 

iktidara gelmesinden başka çare yoktur. 
Bu vesileyle, hepinize saygılar sunuyorum; Sayın Başkanım, gösterdiğiniz müsamahadan do

layı, hassaten teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Ben teşekkür ederim Sayın Derin. 
Değerli milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şimdi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak, bütçenin lehinde, kişisel 

görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Erarıcı; buyurun. 
MUSA ERARICI (Konya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi aktarmak için huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Ülkemizin, 2000'li yıllara hazır olması için, itici sektör durumunda olan enerji sektörüne bü
yük önem verilmelidir. Serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde, enerji ve maden sektörlerinin, kal
kınmada kendilerinden beklenen yapıyı oluşturmaları, sisteme adapte olmalarıyla mümkündür. Bu 
cümleden olarak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde bulunan, enerji ve madencilik 
sektörlerindeki kuruluşlar, yeniden yapılandırılarak, ekonomiye olumlu yönde katkı sağlayacak du
ruma getirilmelidir. ' 

Sayın milletvekilleri, hemen hemen tüm konvansiyonel enerji kaynaklarına sahip olan ülke
miz, hidrolik ve linyit kaynakları açısından zengin ülkeler arasında sayılmaktadır. Ülkemizde, ha
len, taşkömürü, linyit, asfaltit, petrol, doğalgaz, hidrolik, jeotermal, odun, tezek ve bitki artıklarıy
la, kısıtlı miktarlarda değerlendirilen güneş enerjisi gibi, birincil enerji kaynaklan, üretilip tüketil
mektedir. 

Ülkemizin genel enerji talep ve üretim durumuna baktığımızda, sanayileşme ve kalkınmayla 
birlikte, enerji talebinin hızla artmakta olduğunu görmekteyiz. Ülkemizin, madencilik sektörü üre
tim, ithalat ve ihracat durumuna bakıldığında ise ülke ihtiyacının ancak yarısının yurt içi üretimiy
le karşılanabilmekte olduğu görülmektedir; diğer yansı ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. İtha
latta en büyük payı -sırasıyla- hampetrol, doğalgaz, kömür, metal dışı madenler ve demir cevheri 
almaktadır; yani, dışa bağımlılık söz konusudur. Önemli olan, talebin, yerli üretim veya ithalat yo
luyla karşılanabilmesidir; çünkü, olmayan enerji, maliyeti en yüksek olanıdır. Bu alanda, çeşitli ül
kelerle yapıcı bir işbirliği sağlanmalıdır. Gerçi, Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, 
İran, Cezayir ve Katar başta olmak üzere, çeşitli ülkelerle yapılan temaslar sonucunda, hampetrol 
ve doğalgaz aranması, çıkarılması, taşınması ve pazarlanmasının yanı sıra, ülke ihtiyaçlanmn kar
şılanması konularında olumlu gelişmeler elde edilmiştir. 

Bakanlığın bu alandaki politikası, tek ülke ve tek enerji kaynağı yerine, çeşitli ülkelerden çe
şitli enerji kaynaklarının temini şeklinde olmalıdır. Ülkemizin artan doğalgaz talebinin karşılana
bilmesi amacıyla, Türkmenistan'ın yanı sıra Rusya Federasyonu, îran, Katar, Gürcistan ve Azer
baycan ile de görüşmeler yapılmalıdır. 

Tiflis'ten Erzunım'a taşınması planlanan doğalgaz için, Gürcistan-Türkiye doğalgaz boru hat
tı projesiyle ilgili ön çalışmalann artırılması gerekir. 

Hava kirliliğinin ciddî boyutlara ulaştığı birçok ilimizde, doğalgazın, konutlarda, ticarî işyer
lerinde ve kitle iletişim araçlarında kullanımını sağlayacak çalışmalann yapılması gerekmektedir. 

Doğalgaz kullanımının, ülke çapında yaygınlaştırılması kapsamında, potansiyel tüketim mer
kezleri olarak belirlenen Adana ve yöresi, İzmir ve yöresi ile Karadeniz Ereğlisi'ne uzatılması plan
lanan iletim hatlarına, Konya-Seydişehir hattının ilave edilmesi zaruret haline gelmiştir. 

Etibank, küreselleşen dünyamızın zor rekabet ortamında, ülke ekonomisine fon kazandırmak 
ve ayakta kalabilmek için, yüksek sabit sermaye yatırımı gerektiren projelerde sermaye yapısında
ki hissesini azaltarak, finansman ve yatırım riskini paylaşan yeni bir strateji benimsemiş bulunmak
tadır. Kuruluş, kendi stratejisini, bor, krom, ferrokrom ve alüminyum merkezli dünya ölçeğindeki 
üretimleriyle belirlemiştir; yeni yatırımlarda, yerli ve yabancı sermaye katılımıyla yeni teknoloji 
getiren ortaklıklara yönelmiştir. 

Seydişehir Alüminyum Tesislerinin, ülkemiz alüminyum sektöründe üstlendiği lokomotiflik 
görevini sürdürebilmesi, böylelikle, Seydişehir İlçesinin sosyopolitik yapısını koruması, ülkemiz 
sanayi ölçekli alüminyum atölyeleri faaliyetlerinin devamı ve ayrıca 100 bin ton/yıl alüminyum 
karşılığı döviz tasarrufu sağlanması, tesislerde Avnıpa Birliği standartlarında çalışma ortamı, çev-

1-530- '' ' 



T.B.M.M. B : 5 9 21 .12 .1994 0 : 5 

re sağlığı koşullanmn yaratılması ve tesislerin zarardan kurtarılarak millî ekonomimize katkıları
nın devamını tcminen modernize edilmesi gereklidir; ancak, bu modernizasyondan beklenenlerin 
elde edilebilmesi için, öncelikle Oymapınar Hidroelektrik Santralının işletme hakkının Etibank Ge
nel Müdürlüğüne devri kaçınılmaz olmaktadır. Yüksek Planlama Kurulunun bu gerçeğe uygun ola
rak karar üreteceği inancını taşımaktayım. 

Konya il merkezi, mesken ve sanayileşmede hızla gelişmesi nedeniyle enerjiye olan ihtiyaç-" 
lar da artmakta olup, mevcut sistemler yetersiz kalmaktadır. Bu sistemlerin çağımız teknolojisine 
uygun olarak geliştirilmesi için yeterli ödeneklerin sağlanması gerekir. 

Konya il merkezi, üç adet indirici trafo merkeziyle beslenmektedir. Bu enerji hatlarının kapa
siteleri dolmak üzere olduğundan, 380 kilovatlık dördüncü bir merkez planlanmış; arsası temin 
edilmiş, hattı yapılmış, ancak trafo merkezi programa alınmamışür. Bu merkezin yapılmasıyla 
Konya İlinin uzun vadede enerji sorunu çözülmüş olacakür. 

Türkiye genelinde, en geniş tarım arazilerine sahip olan Konya ili, yerleşim birimi ve nüfus 
potansiyeli bakımından ülkemizin dördüncü büyük ilidir ve tahıl ambarı özelliğindedir. Konya'nın 
bu özellikleri göz önüne alınırsa, tarımsal sulama clektrifikasyonüyla ilgili yeterli ödeneklerin tah
sis edilmesi, Konya'nın tarım sektöründeki ekonomik potansiyeli açısından son derece faydalı ola
cağı bir gerçektir. 

Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Genel Müdürlüğünün sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ama
cıyla, birtakım iyileştirme ve küçülme politikaları uygulanmalıdır. Linyit sektöründeyse, ülke ihti
yacına cevap verecek olan üretim faaliyetlerine gerekli önem verilmeli, sektörün daha verimli ha
le getirilmesiyle, çevre kirliliği de dikkate alınarak, tüketiciye kaliteli kömür verilmesi hususuna 
özen gösterilmelidir. 

1994 yılında, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşlarınca, ülkemizin, 
enerji ve maden sektörlerine yapılan önemli ve başanlı katkılarının, 1995 yılı içerisinde de devam 
edeceği inancıyla, sözlerime son verirken, bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 
(MHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Erarıcı, teşekkür ediyorum. 
Hükümet adına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy; buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya)- Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1995 yılı bütçesini Yüce Meclisimi
ze sunarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Ülkemizin cnerjivc tabiî kaynaklarının, milletimizin refah ve güvenliğiyle, millî ekonomimi
zin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, israfa meydan 
vermeyecek şekilde tüketilmesini sağlayacak hedef ve politikaların tespit edilmesi, Bakanlığımızın 
görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır. 

Son yıllarda sağlanan, yılda ortalama yüzde 5 civarındaki ekonomik büyüme; ortalama yüzde 
2'lik nüfus artışı; tarımdan sanayie ve hizmetler kesimine doğru kayma şeklinde meydana gelen ya
pısal değişiklikler, ülkemizdeki enerji ihtiyacını sürekli olarak artırmaktadır. Bunun sonucu, top
lam yerli birincil enerji üretimi; 1993 yılında yaklaşık 27 milyon ton petrol eşdeğeri iken, bu rakam 
1995'te 31 milyon ton, 2000 yılında 40 milyon ton ve 2010 yılında da 60 milyon ton petrol eşde
ğerine ulaşacaktır. 

1993 yılında ürettiğimiz 27 milyon ton petrol eşdeğeri enerjinin; yüzde 36,6'sı linyit, yüzde 
20,3'ü odun, yüzde 15,2'si petrol, yüzde ll 'i hidrolik, yüzde 9,3'ü hayvan ve bitki atıkları, yüzde 
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6,4'ü taşkömüründen sağlanmıştır. Doğalgaz, asfaltit, jcotermal enerjinin payları yüzde l'den azdır. 
Henüz ülkemizde toryum.uranyum gibi nükleer kaynaklardan yararlanamamaktadır. 

Buna karşılık, birincil enerji arzımız; 1993'te 61 milyon ton petrol eşdeğerinden, 1995'te 67 
milyon ton, 2000'de 90 milyon ton ve 2010 yılında ise, 155 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacak
tır. Yerli enerji üretimi, toplam birincil enerji arzının 1995'te yüzde 46'sını, 2000 yılında yüzde 
44'ünü, 2010 yılında ise, yüzde 38'ini karşılayacaktır. Aradaki farkın ithalatla karşılanması gerek
mektedir. 

1993 yılında 61 milyon ton petrol cşdeğcrlik enerji tüketimimiz için en önemli kaynak; yüzde 
46,6 ile petroldür. Toplam tüketimin yüzde 16,9'u linyit, yüzde 10,9'u taşkömürü, yüzde 8,9'u odun, 
yüzde 7,6'sı doğalgaz, yüzde 4,9'u hidrolik ve yüzde 4,1'i hayvan ve bitki artıklarıdır. 

Elektrik enerjisi, nakil ve kullanım kolaylığıyla birlikte, temiz bir enerji olma özelliği nede
niyle, dünya genelinde, genel enerji içindeki payını sürekli bir biçimde artırmaktadır. Ülkemizde, 
1993 yılında, kişi başına brüt elektrik tüketimi 1 227 kilovata ulaşmıştır; ancak bu rakam, 5 950 ki
lovattık, Avrupa ve 2 200 kilovat civarında olan dünya ortalamasının gerisinde kalmaktadır. 

Yapılan hesaplamalarda, ülkemizin elektrik enerjisi ihtiyacının; 1995'te 81 milyar, 1996'da 95 
milyar, 2000 yılında 130 milyar, 2010 yılında ise, 271 milyar kilovata çıkacağı tahmin edilmekte
dir. 

İnşaat aşamasındaki santrallerin tamamlanması halinde, 1995 yılı sonunda kurulu güç kapasi
temiz 21 000 megavata, üretim kapasitemiz de 103 milyar kilovata ulaşacaktır. 

Ülkemizin hidrolik enerji potansiyeli, yılda 430 milyar kilovat, toplam ekonomik hidrolik 
enerji potansiyeli ise 122 milyar kilovattır. Bu potansiyelin halen yüzde 29'u kullanılmaktadr. 

Diğer taraftan, Türkiye'de, halen tespit edilmiş 8,3 milyar ton linyit, 1,4 milyar ton da taşkömü
rü rezervi bulunmaktadır. Bu kaynaklardan 1993 yılında, 1,8 milyar kilovatı taşkömüründen, 22 mil
yar kilovatı linyitten olmak üzere, toplam 23,8 milyar kilovat elektrik enerjisi üretilmiştir. Kömür
den elde edebileceğimiz elektrik enerjisi potansiyelimiz de, yılda yaklaşık 110 milyar kilovattır. 

Görüldüğü gibi, 2000'li yıllarda sağlıklı bir enerji politikası uygulayabilmemiz amacıyla, ener
ji açığını kapatabilmemiz için bazı yeni tedbirler almamız gerekli olmaktadır. 

Başvurabileceğimiz yollardan ilki, elektrik üretiminde daha fazla doğalgaz kullanmaktır. Do
ğal gazın, çevre dostu oluşu nedeniyle, bu yol, tercih edilebilir bir yoldur; ancak, yüzde yüz dışa ba
ğımlı bir kaynak oluşu dikkate alınmak zorundadır. Aynı zamanda, gaz teminindeki zorluklann 
aşılması şart olmaktadır. Diğer bir yol, ithal kömüre dayalı santrallerin kurulmasıdır; ancak, bu yol, 
enerji açığını kapatmada çok sınırlı bir kaynak olmaktadır. 

Bu çerçevede başvurulması gereken yollardan biri de nükleer enerji kullanımıdır. Nükleer 
santrallarda üretilen enerjinin birim maliyeti, fosil yakıta dayalı santrallarda üretilen enerjinin bi
rim maliyetinden daha ucuzdur. Ayrıca, ülkemizde yerli nükleer kaynakların bulunuşu, dışa bağım
lılığı da azaltmaktadır. 

Ülkemizde uzun yıllar düşünce aşamasında kalan nükleer enerji santralları ile ilgili çalışmala
rın, Hükümetimiz döneminde hızlandırılması kararı alınmıştır. Nitekim, müşavir firma seçim iha
lesinin, Aralık 1994 sonuna kadar sonuçlanması beklenmektedir. 

1994 yılı başı itibariyle, 29 ülkede 430 nükleer enerji santralı, 338 718 megavat kurulu güce 
ulaşmıştır. Bu miktar, Türkiye'deki kurulu gücün yaklaşık 17 katıdır. Söz konusu santrallar halen 
faaliyet halinde olup, 55 reaktörün yapımı da sürdürülmektedir. 
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Diğer taraftan, alternatif enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi bakımından güneş, rüzgâr, je-
otermal gibi, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması ve geliştirilmesi çalışmaları da 
yürütülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımızın diğer bir faaliyet alanı da madencilik 
sektörüdür. Bu sektörün istenilen seviyeye getirilmesi ve ülkemizin yeraltı zenginliklerinin en kısa 
zamanda ve verimli bir şekilde ekonomimizin hizmetine sunulması için gerekli altyapı desteğini 
vermek üzere 3213 sayılı Maden Kanununda yapılması gereken değişiklikler, sektörün diğer ke
simlerinin de görüşleri dikkate alınarak bir tasarı haline getirilmiştir. Bu kanun taslağı ile getirilen 
başlıca yenilikler şu şekilde özetlenebilir. 

Kanundaki ağır hükümler yerine para cezaları getirilerek ruhsat güvenliği sağlanmıştır. Sana
yide yaygın olarak kullanılan karbondioksit, alçıtaşı, anhidrit, turba, kalsit, tüf, sleyt, parke taşlan, 
skorya ve glokonit, kanun kapsamına alınmıştır. Ruhsatlar için alan kısıtlaması getirilerek, çok ge
niş alanların kapatılmasının getirdiği mahsurlar giderilmiştir. Tasarı ile, faaliyet alanları kısıtlana
rak, atıl vaziyete getirilen ve sektöre yeterince hizmet edemeyen MTA Genel Müdürlüğüne, ülke
nin her yerinde çalışma serbestisi getirilerek, madenciliğe altyapı desteği sağlanmıştır. Teminatla
rın, nakit yanında, banka teminat mektubu veya devlet tahvili olarak yatırılması, Madencilik Fonu
nun daha etkili hale getirilmesi gibi tedbirler ile madenciliğe maddî destek imkânı doğmuştur. 

Ayrıca, yurdumuzdaki akarsulardan enerji ve tarımsal sulama tesisleri dışında kalan bölümle
rinden ticarî amaçla yararlanmak üzere ve Hükümetimizin politikalarına paralel olarak yap-işlet-
devret modeli çerçevesinde, Akarsulardan Ticarî Amaçla Yararlanılması Hakkında Kanun Tasarı
sı, Bakanlığımızca hazırlanarak, bütün bakanlık ve ilgili kuruluşların görüşlerine sunulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığım ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 1994 yılın
da yürüttükleri faaliyetleri hakkında da kısa bilgiler vermek istiyorum. 

Madencilik sektörünün, ekonomiye beklenilen katkıyı sağlayacak duruma getirilmesi ve çalış
maların belirli bir disiplin içerisinde yürütülmesi amacıyla, Bakanlığımız bünyesindeki Maden Da
iresi Başkanlığı, genel müdürlük haline dönüştürülmüştür. 1994 Kasım ayı sonu itibariyle 97 649 
ruhsat müracaatı yapılmış, 30 759 adet arama, 4 864 adet ön işletme, 3 259 adet işletme ruhsatı ol
mak üzere, toplam 38 882 adet ruhsat, maden siciline işlenmiştir. Bunların halen 20 902 adedi yü
rürlükte bulunmaktadır. Yüce Meclis tarafından yapılan bir düzenlemeyle, trona ve asfaltitlerin 
özel sektör eliyle işletilmesine imkân sağlanmıştır. 

Ülkemizde, son yıllarda kontrolsüz olarak artan kömür ithalatının, bir yandan önemli miktar
da döviz kaybına neden olduğu, diğer yandan da yerli kömür madenciliğimizi olumsuz yönde etki
lediği belirlenmiş ve bu sakıncaların giderilmesi için bir genelge yayınlanmıştır. 

İstanbul'un artan hava kirliliğini gidermek amacıyla, Valilikçe alınan çeşitli tedbirler yanında, 
ısınmada kaliteli kömür ve doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması yolunda, Bakanlığımız ve il
gili kuruluşlarımız tarafından da çalışmalar yapılmaktadır. Bu meyanda, özellikle Zonguldak'taki 
kaliteli kömürlerin bu ilimizde değerlendirilmesi yönünde çalışılmaktadır. . ' \ 

Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren kuruluşlarımızdan MTA'nın yeniden yapılanma
sının yanında, yurt içinde ve dışında ortaklık kurarak, iş yapabilme imkânlarını sağlamak üzere bir 
kanun tasarısı hazırlanarak Başbakanlığı sunulmuştur. 

MTA'nın bu yılki çalışmaları sonucunda, 1/25 000 ölçekli jeolojik haritaların yüzde 98'i biti
rilmiş; kuruluşta, harita ve raporların gizliliği kaldırılmış; faaliyetlerinin büyük bir kısmı bilgisayar 
ortamına aktarılmıştır. Kuruluşun bu yıl yapmış olduğu jeotermal faaliyetleri sonrasında, şehir ısj,t-
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macılığı potansiyeline 46 megavat termal güç katılmıştır. Ayrıca, kaplıca turizmine de yeni imkân
lar kazandırılmıştır. Gümüşhane Ulucak'ta 1 700 metre sondaj yapılarak, yörenin altın potansiyeli
nin belirlenmesi çalışmalarına başlanılmıştır.Yörede, tonda 15 ila 2 gram arasında değişen altın tes
pit edilmiştir. Divriği civarındaki Demir-Çelik işletmeleri sahasında, yüzde 60'lık 6 milyon ton de
mir, Eskişehir Sivrihisar'da, yüzde 30'luk 500 bin ton krom, yine Sivrihisar'da, yüzde 50'lik 840 bin 
ton sepi yol it bulunmuştur. 

Yaklaşık, 10 yıldır, denizlerde faaliyette bulunmayan MTA Sismik-1 Gemisi, teknolojik açı
dan modern bir yapıya kavuşturularak, MTA, İstanbul Teknik Üniversitesi, TÜBİTAK ve Devlet 
Planlama Teşkilatının birlikte hazırladıkları proje çerçevesinde, Marmara Denizinde, jeolojik, je
ofizik ve maden arama çalışmalarına yeniden başlamıştır. 

1995 yılında, özellikle, kalorisi yüksek kömürlerin aranmasına, Orta Karadenizin güneyinde; 
bakır, kurşun, çinko ve altınla ilgili arama çalışmalarına da, Doğu Karadeniz ve Kuzeybatı Anado
lu'da devam edilecektir. Jeotcrmal saha çalışmalarında, Batı Anadolu havzasına ağırlık verilecek
tir. Diğer yandan, ülkemizin önemli demir kuşağı olan, Tufanbeyli-Divriği-Ilıç hattında, gerekli 
araştırmalara başlanacaktır. GAP bölgesindeki maden yataklan için, 1994'te başlayan projenin, 
1995 yılında da devam etmesi programlanmıştır. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun daha verimli bir kurum haline gelebilmesi için yeniden ya
pılanmasına ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. 

Öngörülen üretim hedeflerine varılmasını teminen 1988-1993 yıllan arasında kullanılmek üze
re, enerji uyum kredisi kapsamında temin edilen 68,5 milyon dolarlık kredi ile, öncelikle Asma, 
Gelik ve Kandinli işletmelerinin rehabilitasyon projeleri yaptmlmış olup, halen devam eden mo
dernizasyon çalışmaları da 1997 yılında tamamlanacaktır. 

Yapılan çalışmalar sonunda, merkez müessesesi kapatılmış, Armutçuk ve Amasra müessese
lerinin tüzelkişiliği kaldırılarak işletme haline dönüştürülmüş; Armutçuk İşletmesi Karadon Mües
sesesine Amasra İşletmesi Üzülmez Müessesesine bağlanmıştır. Evvelce 6 olan müessese sayısı 
3'e, 11 olan işletme sayısı 6'ya indirilmiştir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumunun maliyetlerinde en büyük paya sahip olan işgücünün iyileşti
rilmesi ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve teşvik sonucunda, son birkaç yıl içinde toplam 18 961 
işçi, emeklilik ve muhtelif nedenlerle kurumdan ayrılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde, yeraltı ve yerüstü işçiliklerinde sanat birleştirme, yerüstündeki fazla 
işçi yığılmalarının, yeraltında eksik sanatlara kaydırılması, yerüstünde mümkün ve uygun olan hiz
met birimlerinin tasfiyesi ve Armutçuk-Amasra işletmelerinin faaliyetlerinin özelleştirmesi gibi 
önlemlerle, işgücünde, yaklaşık 3 500 kişilik bir azaltma sonucu iyileşme sağlanması hedeflenmiş
tir. 

Türkiye Kömür İşletmelerince, Hükümetimizin özelleştirme faaliyetlerine paralel bir yapılaş
manın sağlanması için, birtakım iyileştirme yollarına gidilmiştir.Termik santrallarla entegre olma
yan ve uzun vadede devreye alınmayacak sahalar, rödövans usulü veya ruhsat satışı yoluyla özel 
sektöre devredilmekte ve böylece, atıl duran bu sahaların, ülke ekonomisine kazandırılması sağlan
maktadır. 

Termik santrallarla entegre olan kömür sahalan ise, özelleştirilmesi planlanan santrallarla bir
likte değerlendirilerek çalışmalar yürütülmektedir. Böylece, kömür sahalan, termik santrallarla ko-
ordineli ve daha ekonomik çalıştırılabilecektir. 
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Uzun zamandır yöredeki olaylar nedeniyle, üretim faaliyetleri durdurulmuş olan Şırnak ve Si-
lopi ocaklarında, oluşan emniyetli ortama paralel olarak, üretim çalışmalarına 1994 Ekim ayından 
itibaren yeniden başlanmıştır. 

TKİ, ürettiği kömürlerin, tüketicilere daha kaliteli sunulması için, yeni yıkama tesislerini dev
reye almayı planlamış ve bu planlama sonucu da, ilk olarak Tunçbilek bölgesinde kurulan tesis, 
1993 yılında devreye alınmıştır. Büyük bir yatırım gerektiren bu tesislerden yeni kurulacaklarının, 
özel sektörce gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmüş ve Soma bölgesinde, Yap-lş-
let-Devret Modeliyle, yıllık 1 milyon 800 bin ton kömür yıkama kapasiteli bir tesis, özel sektörce 
kurularak, 1994 yılı Ekim ayında faaliyete başlamıştır. Ayrıca, Kuruma bağlı Erzurum, Çorum, Do-
durga gibi, küçük sahaların, yörenin mahallî imkânlarıyla çalıştırılması için gerekli planlamalar ya
pılmaktadır. 

Sanayileşmeye imkân veren temel sektörlerin en önemlisi demir-çelik sektörüdür. Bu sektör
de faaliyet gösteren kuruluşumuz Türkiye Demir Çelik İşletmelerinde, 1994 yılında bazı yeniden 
yapılandırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İskenderun Müessesesi, Iskenderin Demir-Çelik 
Anonim Şirketi adıyla; Divriği ve Hekimhan Müesseseleri birleştirilerek, Divriği Hekimhan Ma
denleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adıyla, bağlı ortaklık haline getirilmiştir. Karabük Demir-
Çelik Fabrikaları ise, müessese olarak çalışmalarım devam ettirmektedir. 

Karabük Demir-Çelik İşletmesi Müessesinin kapatılması değil, özelleştirilmesi söz konusu
dur. Müessesenin, küçültülerek, en kısa zamanda, çalışanlara ve yöre halkı başta olmak üzere, özel 
kesime devredilmesi yönündeki çalışmalar hızla devam etmektedir. Türkiye Demir-Çelik İşletme
lerinde istihdam fazlası olan ve emekliliği gelen işçiler emekliliğe sevk edilmek suretiyle küçülme 
politikası izlenmiş ve 1994 yılı başında 18 bin 322 olan işçi sayısı, aralık ayıbaşı itibariyle 15 bin 
592'ye indirilmiştir. 

1994 yılı sonunda işletmelerin üretimlerinin; çelik üretiminde yüzde 6.6'lık bir artışla, 2 mil
yon 640 bin ton ve toplam hadde mamulü üretiminde ise, yüzde 10'luk bir artışla, 2 milyon 448 bin 
ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 1995 yılı konsolide üretim programları, çelik üretimi 2 
milyon 800 bin ton, toplam hadde mamulü olarak da 2 milyon 518 bin tondur. Bu Kuruluşumuzun 
bağlı ortaklığı olan GERKONSAN, Türkiye'nin ve yakın komşu ülkelerin en büyük çelik konstrük-
siyon fabrikasıdır. 1993 yılında 3 bin 665 ton olan çelik konstrüksiyon üretimi, 1994 yılı Eylül ayı 
itibariyle 27 830 tona yükselmiştir. Bu rakam, son yedi yılın toplam üretiminden çok daha fazla
dır. 

Madencilik alanında da, uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracak modern teknolojile
ri yakalamak zorundayız. Kuruluşlarımızdan Etibank, ilk yabancı sermaye yatırımını ve özelleştir
me projesini, Rize Çayeli Bakır Projesinde, ortak şirket olarak uygulamıştır. 160 milyon dolar tu
tarındaki bir yatırım ile gerçekleştirilen Çayeli Bakır Projesinin yanı sıra, toplam yatırım tutarı 300 
milyon dolar olan Beypazarı trona, suni zeolit ve yeni hidrojen peroksit projeleri, Etibank'ın en ak
tif yabancı sermaye projeleri olarak yer almıştır. 

1994 yılında, Etibank Genel Müdürlüğü'nün ihracat ve diğer faaliyetlerinde olumlu gelişme
ler sağlanmıştır. Buna karşılık, alınan her türlü malî ve idarî tedbire rağmen.kaynak tüketir durum
dan kurtarılamayan, Ergani, Mazıdağı ve Keçiborlu müesseselerinde üretim faaliyetleri tamamen 
durdurulmuştur. Kapatılan bu işletmelerdeki mevcut işçi, mağdur edilmeden diğer işletmelerimize 
kaydırılmıştır. 

Etibank, yurt içi madencilik faaliyetlerine ilaveten, 1994 yılı içinde, uluslararası Kazakistan 
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maden sahaları ihalelerine, bor ve çinko kurşun sahalarının işletilmesi için teklif vermiştir. Bunun 
yanı sıra, Moğolistan ile işbirliği konusunda memorandum imzalanmıştır. 

Bakanlığımıza bağlı Petrol İşleri Genci Müdürlüğü, üniversite kamu işbirliği içerisinde, An
kara'da, bir petrol araştırma ve test laboratuvarı kurmuş bulunmaktadır. Bu laboratuvarlarda, akar
yakıt örnekleri test edilerek, yakıt kalitesi kontrol edilmekte ve bu suretle tüketicinin korunması 
sağlanmaktadır. 

Son yıllarda, üzerinde önemli durulan deniz aramalarında, ülkemizde, belli bir mesafe alın
mıştır. Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle, petrol aramaları çok pahalı ve 
risklidir. Bu nedenle, petrol aramalarında dajıa gerçekçi bir uygulamanın yapılabilmesi için ve dün
ya petrol aramalarında değişen şartlar da göz önüne alınarak, Petrol Kanununda bazı maddeleri ye
niden düzenleyen tasarı hazırlanmış olup, en kısa süre içerisinde Yüce Meclisimize sunulacaktır. 

Kuruluşlarımızdan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, petrol ve doğalgaz kaynaklarının 
aranarak üretilmesi ve yurt ekonomisine sunulmasında gayret göstermektedir. Ayrıca, 1992 yılın
dan bu yana, yurtdışı petrol arama faaliyetlerini, artan bir tempoda sürdürmektedir. 1988 yılında, 
Türkiye Petrolleri, kısa adı TPIC olan yurdışı arama şirketini kurmuştur. TPIC, kuruluşundan bu
güne kadar Endonezya, Avustralya ve Pakistan'da petrol arama çalışmaları yapmış olup, halen Mı
sır'da, faaliyetlerini, 30 720 kilometre karelik üç ruhsat alanında sürdürmektedir. Mısır'da, Wcst 
Qarun sahasında gerçekleştirilen petrol keşfinin, üretime sunulması amacıyla kurulan, Türk-Mısır 
ortak petrol şirketi 7 Kasım 1994 tarihinde üretime başlamış ve ilk üretilen petrol ülkemize ulaş
mıştır. Bunun yanında, Mısır'da West Gebel El Zeit ruhsatında açılan bir arama kuyusunda da pet
rol ve gaz keşfi yapılmıştır. 

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kazakistan ile hidrokarbon arama, üretim ve pa
zarlama faaliyetleri alanında anlaşmalar imzalamıştır. 25 yıl süreli sözleşmeyle kurulan Kazaktürk-
munay Limited Şirketi, toplam alanı• 27 bin kilometre kare olan 7 arama ruhsatında, petrol ve gaz 
aranması keşfedilen hidrokarbonların geliştirilmesi, üretimi ve işletilmesinin yanı sıra, ihracaat ve 
satışında da yetki almıştır. Çalışmalarını hızla sürdüren ortak şirket, 1994 yılında 47 kuyuda 50 371 
metre sondaj yapmıştır. 

Bugüne kadar, 7 sahada hidrokarbon keşfi yapılmış olup, bunlardan Bekbolat sahasında, 1994 
Ağustos ayı sonu itibariyle deneme üretimine başlanmıştır. Bu sahadan, günlük olarak, 90 tonluk 
bir deneme üretimi yapılmaktadır. Sahadan ilk üretilen petrol, aralık ayı içinde TÜPRAŞ-İzmit Ra
finerisine ulaşmıştır. Kazakistan petrolünün, boru hatlarıyla Türkiye üzerinden nakli konusunda ça
lışmalarımız sürdürülmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Azerbaycan'daki çalışmaları da devam etmektedir. 20 
Eylül 1994 tarihinde Bakü'de imzalanan, Azerbaycan Hazar Denizi Mega Proje Anlaşmasıyla, 
Azeri, Çıralı ve Güneşli Deriııu bölümü petrol sahalarını içeren 432,4 kilometre karelik bir alanda 
petrol arama çalışmalarının yapılması planlanmıştır. Bu sahaların, üretilebilir petrol rezervi toplam 
510 milyon tondur. 

Azerbaycan'da, Türkiye Petrollerinin yüzde 15 payla katıldığı bir diğer proje, BP-Staoıl ve 
Türkiye Petrollerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından değerlendirilmekte olup, çok yakın
da, nihai anlaşma için taraflar bir araya gelecektir. Şak Denizi Projesi olarak bilinen bu Projenin 
kapsadığı sahaların tahmini rezervi, petrol keşfi halinde, 1 ile 2,5 milyar varil; gaz keşfi halinde ise 
86-170 milyar metreküp olarak tahmin edilmektedir. Yine bu sahalarda 250 binvaril günlük petrol 
üretiminin yapılması düşünülmektedir. 
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Türkmenistan'da da 1994 yılı içinde faaliyetler sürdürülmüştür. 9 Aralık 1993 tarihinde Aşka
bat'ta imzalanan bir protokolle, Basra-Gelmes Petrol sahası, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na verilmiştir. Bu bölgede, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, çalışmalarını tamamlamıştır. 
Türkmenistan yetkilileriyle, çalışma sonuçlan yakında değerlendirilecektir. 

Irak petrolünün Akdenize taşınmasını gerçekleştirmek amacıyla kurulan BOTAŞ, Birleşmiş 
Milletlerin Irak'a uyguladığı ambargo kararı sonucu, önemli bir gelir kaybına uğramıştır; bu da, ya
tırımlarını ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemiştir. Halen hattaki petrolün boşaltılmasıyla ilgi
li görüşmeler, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Irak yetkilileri nezdinde sürdürülmekte
dir. 

Kuruluşun diğer bir faaliyet alanı da doğalgaz ithalatı ve dağıtımıdır. Halen, anlaşmaya göre, 
Rusya Federasyonundan yıllık 6 milyar metreküp olan doğalgaz ithalatının yıllar itibariyle artırıla
rak, 10,5 milyar metreküpe çıkarılması hususunda görüşmeler devam etmektedir. 

Doğalgaz arz kaynaklarını çeşitlendirmek, arz güvenliğini ve arz esnekliğini artırmak amacıy
la, Cezayir'den ithal edilecek yıllık 2 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri sıvılaştırılmış doğalgaz 
için, Marmara Ereğli'sinde inşa edilen enerji ithalat terminali, Ağustos 1994 tarihinde ilk tanker bo
şaltımının gerçekleştirilmesiyle işletmeye alınmıştır. Bu terminalin işletmeye alınmasıyla, herhan
gi bir gaz kesintisi durumunda, terminal, baz yük tesisi olarak çalıştırılacak ve doğalgaz kullanıcı
ları bu kesintiyi hissetmeyeceklerdir. 

Yapımları sürdürülen İzmit-Karadeniz Ereğlisi Doğalgaz İletim Hattı ile Bursa-Çan Doğalgaz 
İletim Hattının 1995 yılında tamamlanması beklenmektedir. 

Azerbaycan petrolünün açık deniz limanlarından dünya pazarlarına ulaştırılması amacıyla yü
rütülen çalışmalar da devam etmektedir. 20 Eylül 1994'te Azerbaycan Petrol Anlaşmasının imza
lanmasıyla, Azerbaycan'da çıkarılacak petrolün, Türkiye üzerinden, boru hattıyla Akdenize ulaştı
rılmasına yönelik çalışmalar daha da hızlanmıştır. 

Türkmenistan doğal gazının ülkemize getirilmesi, hem Türkiye hem de Türkmenistan için son 
derece önemlidir. Bu nedenle, Türkmenistan'dan Türkiye'ye yapılacak doğalgaz boru hattı projesi
nin gerçekleşmesi hususunda taraflar çok isteklidir. Konuyla ilgili ülkelerle siyasî mutabakat sağ
lanmış olup, önemli mesafeler katedilmiştir; ancak, projenin büyüklüğü nedeniyle, gereken finans
manın ne şekilde temin edileceği ve nasıl paylaşılacağı konusunda çalışmalar halen devam etmek
tedir. 

Orta Asya cumhuriyetlerine yönelik petrol ve gaz projeleri üzerinde çalışılırken, dikkate alın
ması gereken bir ülke de İran'dır. Türkmenistan doğal- gaz boru hattı güzergâhının İran'dan geçe
cek olması, İran'ın önemini daha da artırmaktadır. 

Şubat 1994'ten itibaren, İran'dan gaz almak için yapılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürül
mektedir. Eylül 1994'te yapılan son toplantıda İran, yılda 2 milyar metreküp doğal gaz verebilece
ğini beyan etmiştir. Bu miktar, 2010 yılında maksimum 11 milyar metreküpe çıkabilecektir. 

Fizibilite çalışmalarında sonuç olumlu çıkacak olursa, Doğu Anadolu'da, özellikle Erzurum, 
Kars ve Ağrı bölgesine doğalgaz, kullanıma sunulabilecektir. Ayrıca, Mart 1994 tarihinde Katar'da 
yapılan toplantılarda, Katar'dan yılda 2 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri LNG ithali için bir mü
şavirlik anlaşması imzalanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren enerji dairesi, 
genel müdürlük haline getirilmiştir. Enerji sektröründe, Bakanlıkça çalışmalarımız, kamu, özel ve 
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yabancı sermaye katılımıyla, uzun vadede talebin karşılanması, mevcut kaynakların geliştirilmesi 
ve yeni kaynak arayışı üzerinde yoğunlaştırılmıştır. Enerji ihtiyacını karşılarken, çevrenin ve kamu 
sağlığının korunmasına da özen gösterilmektedir. 

Büyük yatırım gerektiren projelerde, yap-işlet-devret ve işletme hakkının devri formüllerine 
başvurumaktadır. Bunun yanında, tüm enerji kaynaklarında talebin, mümkün olduğunca yerli im
kânlardan karşılanması, verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi, enerji üretim, iletim ve tüketim 
alanlarındaki kayıpların asgarîye indirilmesi, enerji tasarrufu tedbirlerinin uygulanmasına çalışıl
maktadır. ' 

3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması 
Hakkında Kanunun uygulamada getireceği tereddütleri gidermek ve bu kanundan önce yapılan iş
lerin ve sözleşmelerin korunması amacıyla bu kanunda değişiklik yapan 24 Kasım 1994 tarihli 
4047 sayılı Kanun çıkarılmıştır. Yapılan yeni düzenlemeyle elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı tesis
lerinin, bu model çerçevesinde yürütülmesi işi, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, bu konuda ihtisas 
sahibi olan Bakanlığımıza bırakılmıştır. 

Ayrıca, yabancı sermayenin girişimi, teşvik, muafiyet, imtiyaz ve kamulaştırma gibi konular
da, 3096 sayılı Kanunun problemleriortadan kaldırılarak, 3996 sayılı Kanun hükümlerinden yarar
lanılması hükme bağlanmış, bu suretle, anılan kanunlara göre yürütülen yap-işlet-devret projeleri
nin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi imkânı getirilmiştir. 

1994 yılına kadar, 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, 34 megavat kurulu güce sahip, sadece 3 
tesis işletmeye girmiştir. 1994 yılında ise, Marmara Ercğlisinde, 2X487 megavat gücünde 2 doğal-
gaz santralının bütün işlemleri tamamlanmış ve temel atma aşamasına gelinmiştir. 

Yine, işlemleri biten işler arasında; 672 megavatlık Birecik Hidroelektrik Santrah, 84 mega
vatlık Kayseri Çamlıca Hidroelektrik Santralı, 45 megavatlık Adana Çöp Santralı, 120 megavatlık 
Esenyurt Doğalgaz Santralı, işe başlama aşamasındadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)-Afşin-Elbİs-
tan'ın 2X340 megavatlık 5 ve 6 ncı ünitesi, aynı şekilde, yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirile
cektir. Bu konuda, mevcut santralın işletme devriyle ilgili Bakanlar Kurulu kararının tamamlanma
sı beklenmektedir. 

Özet olarak, yap-işlet-devret modeline göre gerçekleştirilecek 3 010 megavat gücündeki 16 
projenin görüşmeleri tamamlanmış, anlaşmaları imzalanmıştır. Ayrıca, başta Yedigöze ve Boyabat 
Barajları olmak üzere, 2 900 megavat gücünde 8 projede sözleşme aşamasına gelinmiştir. 6 163 
megavat gücünde 28 projenin fizibilitesi değerlendirilmektedir. Bunlann yanında 1 321 megavat 
gücünde 11 adet yeni proje Bakanlığımıza intikal etmiştir. 

Yasal mevzuatımıza göre, özel sektörün kendi enerji ihtiyacını karşılayabilmesi amacıyla ku
rulan ve otoprodüktör olarak üretim yapan tesislerin yıllık enerji üretimleri 945 milyon kilovat se
viyesindedir. Ayrıca, Bakanlığımıza çok sayıda otoprodüktör başvurusu yapılmakta ve bunlar de
ğerlendirilerek, gerekli izinler verilmektedir. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, toparlar mısınız efendim, size ilave süre de verdim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Teşekkür ede

rim Sayın Başkan. 
Ülke çapında üretim, iletim ve dağıtım konularında büyük yatırımlar yapan Türkiye Elektrik 
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Kurumunun beşerî ve fizikî kaynaklarını tek bir yönetimle denetim altında tutmak, büyüyen para
sal kaynağın kontrolünü yapmak ve gerekli eşgüdümü sağlamak güçleştiğinden, kurum, Türkiye 
Elektrik ve İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) ve Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) diye iki 
ayrı genel müdürlük haline getirilmiştir. Böylece, ihtisaslaşma gerektiren faaliyetlerin daha etkin 
şekilde yürütülmesi ve denetlenmesi imkânı yaratılmıştır. 

Diğer taraftan, 1993 yılında alınan Yüksek Planlama Kurulu karan doğrultusunda, TEDAŞ'a 
bağlı 7 adet bağlı ortaklık kurulmuştur. Amacımız, hizmetin etkinlik, verimlilik ve kârlılık kavram
larının öne çıkarılarak rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve kuruluşların özelleştirmeye hazırlanma
sıdır. Bu kuruluşların yapılanma işlemleri yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)-TEAŞ'm, 18 
277 megavat olan kurulu gücü, 1994 yılında tamamlanarak işletmeye alman tesislerle 369 megavat 
artış göstererek 18 646 megavat seviyesine, ükemiz kurulu gücü ise 20 857 megavat seviyesine 
yükselmiştir. 

1994 yılında elektrik enerjisi net tüketiminin 62 milyar kilovat olması beklenmektedir. Bu de
ğerin yüzde 57,9'unun sanayide, yüzde 21,2'sinin meskenlerde, yüzde 9,9'unun ticarethanelerde ve 
resmî dairelerde, yüzde 3,8'nin genel aydınlatma da ve 7,2'sinin ulaştırma, tarım ve diğer sektörler
de kullanılması beklenmektedir. 

Buna bağlı olarak, 1994 yılında beklenen 77 milyar kilovat/saat Türkiye toplam üretiminin; 
48 milyar kilovatı termik, 29 milyar kilovatı da hidrolik kaynaklardan karşılanacaktır. Bunun 70 
milyar kilovatının TEAŞ tarafından karşılanması öngörülmüştür. Geri kalan üreüm, görevli şirket
ler, üretim şirketleri ve otoprodüktör santrallan tarafından karşılanacaktır. 

1995 yılında, 73 milyar kilovatı TEAŞ tarafından olmak üzere, toplam 81 milyar kilovat/saat 
elektrik enerjisi üretimi programlanmış bulunmaktadır. 

1994 Kasım sonu itibariyle Gürcistan'a 172 gigavat Nahcivan'a 303 gigavat ve Kuzey Irak'a 
22 gigavat olmak üzere, toplam 497 gigavat elektrik enerjisi ihraç edilmiştir. 

1994 yılında TEAŞ yatırım programında bulunan tüm santral ve desülfürizasyon projelerinin 
ihaleleri sonuçlandırılmıştır. Bu projelerden, Kangal Termik Santralı 3 üncü ünitesi ve baca gazı 
arıtma tesisi ile Çayırhan Termik Santralı 3 ve 4 üncü üniteleri ve baca gazı arıtma tesislerinin te
meli atılmıştır. Orhaneli ve Yatağan Termik Santrallan baca gazı arıtma tesislerinin ihaleleri so
nuçlanmış ve sözleşmeleri imzalanmıştır. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, zati âlinize iki defa ek süre verdim; o notları hep okuyacaksanız... 
- ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Sayın Başkan, 
gayet kısa konuşacağım. 20'nin üstünde genel müdürlüğümüz var; arkadaşlarımız hepsinin faaliyet
lerini değerlendirdiler. Müsaade ederseniz, onlara birer cümleyle cevap vereyim. 

BAŞKAN- Lütfen, birer cümleyle efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- 1994 yılı ya

tırım programında, iletim tesisleri grubunda 241 adet proje yer almış, 109 adedi ihale edilerek te
sisine başlanmıştır. 

Bursa'da, doğalgaza dayalı 1 400 megavat kurulu gücünde bir kombine çevrim santralı kurul
ması amacıyla, santralın, yüzde yüz kredili anahtar teslimi esasına dayalı olarak uluslararası ihale-. 
ye çıkılması hususunda çalışmalar tamamlanmıştır. 
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Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye ve Irak arasında elektrik enterkoneksiyonu çalışmaları uygula
maya geçilmiştir. İlk aşamada Mısır-Ürdün arasında bağlantının, Mısır tarafından, 280 kilometre
lik Süveyş-Taba bölümü, 20 milyon dolar bedelle Türk STFA Firmasına ihale edilmiştir. Proje, Or
tadoğu Bölgesinde 620 milyon dolarlık iş hacmi yaratmakta ve bundan, Türk müteahhitlik firma
ları ile elektromekanik sanayiinin önemli bir pay alması beklenmektedir. 

Bu çalışmaya paralel olarak, Orta Asya ülkeleri ile ülkemiz arasında da elektrik enterkoneksi
yonu çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Bu amaçla, komşu ülkelerle görüşmelerimiz devam et
mektedir. 

Yeni yapılanma içerisinde çalışmalarını sürdüren TEDAŞ'ın, olumlu faaliyet sonuçları alınma
ya başlanmıştır. Tahsilat hızlandırılmış; geçmişten birikerek gelen elektrik alacaklarında taksitlen-
dirme yoluna gidilmiş ve alacakların önemli ölçüde tahsil edilme şansı sağlanmıştır. Ekim sonu iti
bariyle, şirketin, abonelerden, enerji tüketimi karşılığı olan alacağı, yaklaşık 6 trilyonu kamudan ol
mak üzere toplam 7,5 trilyon Türk Lirasıdır. Bu miktarın tahsilinin de en kısa sürede gerçekleşti
rilmesi için, gerekli girişimler yapılmaktadır. 

Öte yandan, kartlı sayaç projesini geliştirmek, uzaktan sayaç okunabilmesi sistemine geçmek 
için çalışmalar yürittülmektedir. Yüzde 18'lere ulaşan enerji kayıpları için gerekli modifikasyon ve 
rehabilitasyon projelerini hayata geçirmek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde 
master proje çalışmaları tamamlanacak olan Ankara ve İstanbul gibi illerimize Bursa,. Konya, Ga
ziantep gibi diğer illerimiz de dahil edilerek, master proje uygulanacak iller kapsamı genişletilecek
tir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Son sayfa Sa
yın Başkan... 

Söz konusu projelerin uygulamaya konulmasıyla sistem yönetiminde kolaylık sağlanacak, tra
fo merkezleri uzaktan kumandayla kontrol edilir hale getirilecektir. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi, ülke genelinde, 11 hidrometri bölge biriminde, 26 akarsu havzasın
da, 290 akım gözlem istasyonundan oluşan bir hidrometrik gözlem ağıyla, kaynakların etüt ve öl-
çümleme faaliyetlerini aralıksız şekilde sürdürmektedir. 

Ayrıca, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, enerjinin akdcı ve tasarruflu kullanımı çalışmaları ile gü
neş enerjisi, rüzgâr enerjisi gibi çeşitli enerjilere yönelik araştırmaları, etüt ve projeleri hızlandır
mıştır. 

Bakanlığımız, 3096 sayılı Yasa kapsamında yap-işlet-devret projelerinin sözleşme, proje ve 
tesis aşamalarında Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün bilgi ve birikiminden yararlan
maktadır. 

Diğer kuruluşlarımızdan Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş., yüksek kalitede, güvenli, kesi
ci, ayırıcı, kontrol, kumanda ve ölçü panoları, baraj kapakları, hidro-jeneratör, su türbini imal ede
rek, orta gerilim şebekelerinin güvenli işletilmesine yardımcı olmaktadır. 

Sayın Başkan, eğer müsaade varsa, birer cümleyle de, arkadaşların... 

BAŞKAN- Aman Sayın Bakan, dört defa süre uzatımı verdim; mümkün değil! Lütfen efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- O zaman, yal
nız Sayın Kerimoğlu'na cevap vereyim. 
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BAŞKAN- Lütfen... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Bir defa, özel
leştirme, Hükümetin genel politikasıdır; mensup olduğu grup da bu Hükümetin bir tarafıdır, alınan 
bütün kararlar oybirliğiyle alınmaktadır; zaten, Bakanlar Kurulu kararlarının ve kanun tasarılarının 
başka türlü hazırlanması da mümkün değildir. 

AKTAŞ tarafından, TEK 'in yaklaşık 230 milyar lira parasının bankaya yatırıldığını ifade et
mişlerdir. Marmarabankta batan para TEK'in parası değil, AKTAŞ'ın parasıdır... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Borcuna binaen efendim... TEK'in... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Rica ederim; 
yani, TEK'e intikal etmeyen, TEK'in hesabına geçmeyen... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Genel Müdürünüz kabul etti Sayın Bakan. 

BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, rica ediyorum, gecenin bu saatinde... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- O başka; iki 
şeyi birbirine karıştırıyorsunuz; orada, TEK'in parası da batmıştır; o bankada hesap... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen toparlar mısınız efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Ama, siz, 
"AKTAŞ bir gün evvel parayı yatırdı ve TEK bu yolla 230 milyar lira zarar etti" diyorsunuz. Ben 
de sizin söylediğinizin doğru olmadığını söylüyorum ve bu da zabıtlara geçiyor, yarın incelersiniz. 
TEK'in hesabına geçmeyen bir paranın batması mümkün değildir. Batan para AKTAŞ'ın parası
dır. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Genel Müdürünüz Komisyonda kabul etti efendim. 

BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu, rica ediyorum, Sayın Bakan 42 nci dakikayı kullanıyor efen
dim... 

Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Sayın Ka-

ya'rıın, ilkönce, yurt dışında araştırma yapılmasıyla ilgili ifadelerini yadırgıyorum. Kendisi 
ANAP'ın politikalarını acaba inkâr mı ediyor? 1988 yılında Anavatan Partisi tarafından başlatıl
mıştır. 1987 yılında rahmetli Özal'ın önderliğinde kurulmuştur. Yaptığınız konuşma, tamamen bu 
politikaların inkârından ibarettir.. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Siz dışarıda kaldınız, gelin ANAP'a, düzeltin. 
BAŞKAN- Sayın Bakan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Terör nede

niyle Mobil'in terk ettiğini ifade ediyorsunuz. Sahayı... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Terör demedim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hayır, terör 

nedeniyle ilgili sahayı işletmediği için... 
İLHAN KAYA (İzmir)- Kim diyor?.. Terör kelimesi yok efendim. 

BAŞKAN- Sayın Kaya, rica ediyorum... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Ben söylüyo-
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rum... Terör nedeniyle işletmediği için, sadece işletmesini ihaleye vermiştir. Sahayı satması, böyle 
bir teklif getirmesi söz konusu değildir. 

İLHAN KAYA (izmir)- Sattı demedim; var mı diyorum... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Hayır efen
dim, yok böyle bir teklif, devlet arşivlerinde yok; yani, o arkadaşımz, sizi sürekli olarak yamltıyor. 
Bu verdiği bilgilerle de yanıltıyor. 

BAŞKAN-Sayın Kaya... 

Sayın Bakan, sözünüzü kesmek istemiyorum... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Evet. 
BAŞKAN-Rica ediyorum; son cümlenizi söyler misiniz... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Bu ne de
mek?.. 

BAŞKAN- Efendim, 42 nci dakikayı kullanıyorsunuz; rica ediyorum, son cümlenizi söyler 
misiniz... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Efendim, Yü-
• ce Parlamentoda bir sayın milletvekili yolsuzluk iddiasında bulunuyor... 

İLHAN KAYA (İzmir)- Var mı diyorum... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Buna cevap 

vermeyelim mi?.. 
BAŞKAN- 42 dakika kullandınız Sayın Bakan... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Devamla)- Böyle bir sa

tış olmadığına göre, böyle bir yolsuzluğun da olması söz konusu değildir. 
Sayın Başkan, şahsıma gösterdiğiniz müsamahaya ve Sayın Genel Kurula teşekkür ederek, 

sözlerimi burada bağlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak ve aleyhinde olmak kaydıyla, Sa

yın Bütün; kişisel görüşlerinizi ifade etmek üzere; buyurun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılar su

nuyorum. 
Öncelikle, bütçenin aleyhinde, Bakanlığın lehinde olduğumu bildirmek isterim. 
ALİ KEMAL BAŞARAN (Trabzon)-Sayın Başkan, ne demek oluyor bu?.. 

BAŞKAN- Efendim, ne buyurdunuz?.. 
ESAT BÜTÜN (Devamla)- Bütçenin aleyhinde, Bakanlığın lehinde dedim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Buyurun efendim; nasıl oluyorsa bir görelim bakalım; buyurun... 
ESAT BÜTÜN (Devamla)- Bakanlık, tabiî, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Bakanlığıdır, onun 

lehindeyim; bütçenin... (DYP sıralanndan "bütçe de Türkiye Cumhuriyetinin bütçesidir" sesleri. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Devamla)- Bütçe, yeterince iyi hazırlanmadığı için aleyhindeyim; yoksa, ta

biî, bütçenin aleyhinde değilim. 
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Saym Başkanım, özellikle, birkaç konuyu belirttikten sonra, esas önemli olan, Afşin-Elbistan 
Termik Santralının bazı durumları hakkında bilgi vereceğim. 

Özellikle -eski adıyla- TEK çalışanları arasında ve yine, TKl ve TEK çalışanları arasında bü
yük bir ücret farklılığı vardır. TEK'teki işçi ile TKİ'deki işçi çok farklı ücret almaktadır. Aynı şe
kilde TEK'tc çalışan memur ile işçi arasında çok büyük ücret farklılığı vardır; bu da, işçi barışını, 
iş barışını bozmaktadır; bunların düzeltilmesi gerekir. 

Diğer taraftan, Türkiye'de enerjinin çeşitlendirilmesi doğru bir şeydir; ama, 1970'li yıllardan 
itibaren, biz öğrenciyken de, nükleer santralın yapılacağını duyardık; ama, bugüne kadar, nükleer 
santrala geçilmemiştir. Çevre kirliliği bahane edilmektedir; halbuki, Türkiye'nin etrafı nükleer sant-
rallarla çevrilidir. İşte, Çernobil'deki patlama neticesinde Karadeniz sahilleri etkilenmiştir. Yine, 
Ermenistan'daki ve Bulgaristan'daki nükleer santrallardan dolayı, Türkiye tehdit altındadır; ama, en 
temiz, en ucuz enerji olan nükleer santral, ne hikmetse, Türkiye'ye bir türlü gelmemektedir, temel 
atılmamaktadır; ama, bunun yerine, daha pahalı olan, daha kirli olan termik santrallar tercih edil
mektedir. 

Tarihe ve tutanaklara geçmesi açısından, bölgemde de büyük bir yatırım olan Afşin-Elbistan 
Termik Santralı bugünkü duruma nasıl gelmiştir; o konuda Değerli Genel Kurulu bilgilendirmek 
istiyorum. 

Bu santralın, 1977 yılında temeli atılmıştır; 1981 yılında da bitirilmek üzere projelendirilmiş
tir ve proje bedeli o günün fiyatlarıyla 24 milyar liradır; ama, bu proje, ne hikmetse, iflas eden Fos-
ter-Willer şirketine, maliyet artı kâr olarak verilmiş ve neticesinde santral, 600 milyar liraya, 1990 
yılında ancak tamamlanabilmiş ve yaklaşık 2 milyar dolara varmıştır. Böylelikle, bu şirket, Türki
ye üzerinden, daha ucuza mal ettiğinde daha az kâr etmesi gerekirken, âdeta, o dönemde, işçi üc
retlerini, çalışanların ücretlerini ilciye üçe katlayarak, bu santralı yapmıştır. Santralın projesinde -
bugün de var yine; Sayın Bakan konuşmasında, "5 inci ve 6 ncı ünite 2x340 megavat" diyor- bu 
santral 4x340 megavat olarak projelendirilmiş; ama, hiçbir zaman, böyle bir üretim yapacak du-

. rumda değil ve yapmamaktadır; ama, bunun, hiç kimse, hesabını sormamaktadır. Bugün, her üni
tenin kapasitesi, yaklaşık 260 megavat durumundadır. Neden bu hale gelmiştir; sebepleri ortadadır; 
ama, yapımcı firmadan, yapanlardan, Türkiye'nin zararının hesabı sorulmamaktadır. Kanatlan ha
talı yapıldığı için, ikinci ünite, daha işletmeye alınır alınmaz patlamıştır ve Türkiye, ikinci ünite
den, yıllık yaklaşık 3 milyar kilovat elektrik kaybetmektedir. Projesine göre, yılda 12 milyar kilo
vat elektrik üretmesi gereken ve buna göre yapılan bu santral, maalesef, 1993'te ve 1994'te 4 mil
yar kilovat elektrik üretmiştir ve 1995'te de, yine, 4 milyar kilovat civarında elektrik üretecektir. 
Yani, kaybımız, hatalı imalattan dolayı yılda 4 milyar kilovat (yüzde 30), barajlarda su fazla oldu
ğu için, ünitenin bir tanesi veya iki tanesi çalıştırılmadığı için de yılda 4 milyar kilovattır ve bu 
santralın ürettiği elektriğin geliri, ancak, dıştan alınan kredilerin faizlerini ödeyebilmektedir. 

Yine, aynı şekilde, bir proje var; Türkiye, bu projede de, maalesef, soyulacaktır; çünkü, yeter
li teknolojik araştırma yapılmamaktadır. 

İkinci ünitenin niçin patladığının ve yılda 12 milyar kilovat elektrik üretmesi gerekirken bu
gün ancak 8 milyar kilovat elektrik üretebilecek hale geldiğinin hesabı da sorulmamaktadır. 

Bu santralın maliyeti, demin de söylediğim gibi, 2 milyar dolardır; bu da, Türkiye'de neden 
yüksek enflasyon olduğunu ve Türkiye'nin dış borcunun neden 70 milyar dolara çıktığını en güzel 
açıklayan örnektir. Çünkü, bu santralların girdisi, yaklaşık yüzde 80'dir. Yani, 2 milyar dolarlık bir 
proje yaptığınız zaman, dışarıdan ya 1,5 milyar dolarlık mal alacaksınız ya da borçlanacaksınız. 
Bunun karşılığında da, her sene -bugünkü kurla- 4 trilyon lira faiz vereceksiniz. 
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İşte, Türkiye, nükleer santral yapmıyor, termik santral yapıyor. Yine bu santralda da çok 
önemli durumlar vardır. 

Değerli milletvekilleri, bu santral da, maalesef, TKİ'nin kül bantları gerekli şekilde yapılma
dığından üretim aksamaktadır. Diğer taraftan, bu santralda baca gazlarıyla ilgili hiçbir hazırlık ve 
çalışma yoktur; tedbir alınmamıştır; bütün bölgeye zehir saçmaktadır. 

Yine, bu santralla ilgili olarak, birkaç kere gündem dışı söz almama ve yazılı soru sormama 
rağmen, burada, hâlâ radyasyon ölçümü yapılmamaktadır. Bu santral, Muğla'daki santralın üç katı 
büyüklüğündedir. Bildiğiniz gibi, Muğla'da radyasyonla ilgili olay ortaya çıkmıştır. Doğu Anado
lu'nun, İç Anadolu'nun sesi batı kadar çıkmadığı için, bu santralla ilgili tedbirler de alınmamakta
dır. 

Yine, bu santralda önemli bir durum da, imalat hatalarından dolayı; yani, 1 inci, 3 üncü ve 4 
üncü ünitelerin alçak basınç kanatlan yapılmadığı için üretimin düşmesidir. Bu üretim düşüşünde-
ki kayıplar trilyonları bulmaktadır. 

Özelleştirmenin, elbette, yapılması gerekir; ama, bunun, bir tüccarın, "ben, iflas ettim; gelin, 
malımı alın" anlayışıyla yapılmaması gerekir. Devletin eğitim ve sağlık da dahil olmak üzere, her 
alanda özelleştirmeye gitmesi lazım. 

Biz, özelleştimeyi, mülkiyetin tabana yaygınlaştırılması olarak anlıyoruz ve mülkiyetin taba
na yaygınlaştırılması, ekonomik bağımsızlık demektir. Ekonomik bağımsızlığın da, aynı zamanda, 
siyasî bağımsızlığı getireceğine inanıyoruz. 

Bugün, birçok küçük yerde, iş vaatleriyle seçmen aldatılmakta; oyları alınmaktadır. Neden? 
Devletin ekonomide bu kadar hantal yapısına rağmen iş vaatlerine girilmekte ve "devletten işçi çı
karacağım" dendiği halde; işten çıkarmanın gündemdeki en önemli konu olduğu bu yıllarda bile, 
işçi sayısı azaltılamamakta, yeniden işçi alınmaktadır. Bu anlamda özelleştirmeden yanayız. Bu 
millî kuruluşların, özelleştirme adı altında, bir anlamda iş barışı bozulmaktadır. Neden bozulmak
tadır; nasıl olsa burası satılacak diye oradaki işçilerin eli kolu bağlanmaktadır. 

Diğer taraftan, bunların teknolojik yenilenmeleri yapılmamaktadır. İşte, Karabük bunun örne
ğidir. En son hazırlanan rapora göre; Karabük'e beş yıl içinde 185 milyon dolar yatırıldığı anda, 
Türkiye, 2 milyar dolarlık bir tesis kazanacaktır ve bu tesis, işsizliğe büyük ölçüde engel olacaktır. 
Bu yatırımlar yapılmamakta, Afşin-Elbistan Termik Santralı ve TKİ de dahil olmak üzere bütün bu 
tesisler âdeta kendi kaderlerine terk edilmektedir. 

Sayın Bakanımın dikkatlerine enteresan bir şeyi daha arz etmek istiyorum : Orada, Doğanköy 
İşçi Sitesi adında bir site var. Bu sitenin kalorifer tesisatı yapılmış, radyatör petekleri döşenmiş, her 
şeyi yapılmış; ama kazan tesisatı yapılmıyor. Bu sitede beş yıldan beri işçiler oturmaktadır. Ne ya
pılıyor; her işçiye, toplusözleşmeden doğan, hakkı olan 6 ton kömürün karşılığı olarak 10 milyon 
lira veriliyor. Verilen bu kömür parası, oradan çıkarılan kömür için değil, Tunçbilek'ten getirilen -
daha önce Cizre'den getiriliyordu- kaliteli kömürün karşılığıdır. O siteye bir kazan yapılsa, bir yıl
lık kömür parasıyla, hem oradaki işçiler kaloriferle ısınma imkânına kavuşmuş olacaklar hem dev
let kâr edecek hem de çevre kirliliği azalacaktır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Bütün. 
ESAT BÜTÜN (Devamla)- Diğer önemli bir husus; bunlar yapılmazken ve orada iki tane sos

yal tesis varken, hiç ihtiyaç olmadığı halde, üçüncü bir sosyal tesis de nehrin kenarına yapılıyor. 
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Ben, Çayırhan'a da gittim, orada da, yine aynı şekilde, üçüncü ve dördüncü tesisler var; sayın bü
yük misafirlerin gelip kalması için özel villalar yapılıyor; ama, işçilerin ısmmalanyla ilgili hiçbir 
çaba harcanmıyor. 

Bu düşüncelerle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve çalışanlara ha
yırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Sayın Bütün, teşekkür ediyonım. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkan, müsaade ederseniz, tutanaklara geçmesi açısından bir 

şey arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN- Buyurun efendim; nedir konu? 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Bakan konuşmasında, benim konuşmalarıma atfen, benim, Mo
bil A.Ş.'nin sahasının satıldığını ifade ettiğimi söyledi.. Ben, Mobil A.Ş.'nin, sahanın işletmesini 
verdiğini söylemiştim.. 

İkincisi; Sayın Bakan, yolsuzluklar olduğunu söylediğimi ifade etmiştir. Ben, yolsuzluklar ol
duğunu söylemedim; böyle şaibelerin olduğunu belirttim ve bu konuda araştırma yapmasım rica et
tim. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşuyla ilgili bütçe
nin müzakereleri tamamlanmıştır. 

Şimdi, sorular bölümüne geçiyoruz. Soru sormak isteyen arkadaşlarımın isimlerini okutuyo
rum: 

Tuncay Şekercioğlu, Haydar Baylaz, Kadir Bozkurt, Hannan Özüberk, Mehmet Özkan, Musa 
Erarıcı, Hasan Akyol, Fethullah Erbaş, Coşkun Gökalp, İlhan Kaya, Hüsamettin Korkutata, Mus
tafa Baş, Cevat Ayhan, Halit Dumankaya. 

BAŞKAN- Başka soru sormak isteyen?.. Yok. Soru sormak isteyenleri tespit işlemini tamam
ladım. 

Değerli milletvekilleri, umuyorum, her arkadaşıma sıra gelir; ancak, bir ricam var, 1994 yılı
nın en kısa gününe girdik, onun için, sırayla isimlerini okuyacağım soru sahibi arkadaşlarım soru
larını kısa sorsunlar. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Tuncay Şekercioğlu'nun yazılı sorusunu okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Başkan, aracılığınızla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından, aşağıdaki sorularıma 
cevap verilmesini arz ederim. 

Tuncay Şekercioğlu 
Elazığ 

1. Elazığ İlimizdeki Ergani Bakır İşletmesinin geleceğiyle ilgili Bakanlığın teklif ve tasarıları 
nelerdir? 

2. Elazığ İlimizdeki ferrokrom fabrikasının geliştirilmesi ve paslanmaz çelik üretimi ve ma
mullerinin üretimiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır? 

3. Baraj göllerinin oluşmasıyla önemli arazi ve ekonomik kayba uğrayan Elazığ İlimizde sa-
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nayi sektörünün teşvik edilmesi için, elektrik fıyaüannda, yöreye mahsus bir indirim düşünüyor 
musunuz? Konu hakkında herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Baylaz, buyurun efendim. 
HAYDAR BAYLAZ (Bingöl)- Sayın Başkan, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımı Sayın Baka

na sormak istiyorum: < 
Anavatan İktidarı dönemi olan 1987 yılının onbtrinci ayının ilk haftasında Bingöl Karlıova İl

çesi Derinçay mevkiinde temeli atılan termik santralda 1987'den 1991 yılına kadar, müteahhit fir
ma tarafından hiçbir faaliyet gösterilmedi. 

Bu müteahhit firma bugüne kadar hiçbir faaliyet göstermediyse, bunun sebebi nedir? Bu ter
mik santralın bundan sonra akıbeti ne olacak? Müteahhit firmaya ne kadar tazminat ödenmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ediyorum. 
Sayın Bozkurt'un yazılı sorusunu okutuyorum: 
Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sorumu arz ediyorum. 

Kadir Bozkurt 
Sinop 

Son günlerde basın ve medyadan Sinop İline nükleer santral kurulmasıyla ilgili çalışmalar ol
duğu yolunda duyumlarım var. Bu doğru mudur? Sinop halkının karşı çıktığı bu santral nereye ku
rulacak ve ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Sayın Özüberk, buyurun efendim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma soruyorum: 
Sayın Bakanım, kazamızdaki Yavuzlu-2 kuyusunda bulunan Batman petrolü ayarında olacak, 

Türkiyemizin ve Kilisimizin yüzünü güldürecek ve Türkiyemize katkısı olacak petrolün ne durum
da olduğu ve kuyunun ne zaman faaliyete geçirileceğinin bildirilmesini arz ve talep ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Özkan'ın yazılı sorusunu okutuyorum: 

MEHMET ÖZKAN (İzmir)-
Sayın Başkanım, 
Aracılığınızla, Sayın Bakandan, sorularıma yazılı cevap vermesini istiyorum. 

1. Yarım kalmış tarımsal sulama-elektrifikasyon projelerini, 1995'te Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün yapacağı söylenmektedir. Bu projeler için, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
ödenek ayrıldı mı? 

2. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, tarımsal sulama-elektrifikasyon hizmetlerini yapmak 
. için teknik elemanı var mı; yoksa, bu hizmeti, TEK Dağıtım Genel Müdürlüğünün yapması gerek

mez mi? 
Mehmet Özkan 

İzmir 
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BAŞKAN- Yazılı cevaplandırılacak. Teşekkür ediyorum. 

Sayın Erancı'mn yazılı sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sayın Dr. Veysel Ata-
soy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyorum. 

Gereğini arz ederim. 

Musa Erancı 

Konya 
1. Hava kirliliğinin tehlike sınırlarına ulaştığı Konya İlimiz için doğal gaz hattı ne zaman ya

pılacaktır? 
2. Seydişehir alüminyum tesisleri için hayatî önemi haiz olan, Oymapınar Hidroelektrik Sant

ralı, bu müesseseye ne zaman devredilecektir? 

3. Konya İl merkezini besleyen trafo merkezlerinin kapasiteleri dolmak üzeredir. 380 kvv'lik 
dördüncü bir trafo merkezi planlanmış olmasına rağmen, hâlâ programa alınmamıştır; ne zaman 
programa alınacaktır? 

4. Konya İli için, tarımsal sulama-elektrifikasyonla ilgili ödenek düşünülüyor mu? 
BAŞKAN-Sorular yazılı cevaplandırılacaktır. Teşekkür ediyorum. 
Sayın Akyol; buyurun efendim. 
HASAN AKYOL (Bartın)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma sorularımı hazırladım; ancak, uzun 

olduğu için, aracılığınızla, yazılı olarak vereceğim. 
Sorularım, Zonguldak TTK'yı ve TTK'ya bağlı Armutçuk ve Bartın İli hudutları içindeki 

Amasra maden ocaklannı ilgilendirmektedir. Bunlann sayısı da 20'yi buluyor; aracılıgımzla takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Akyol. 
Cevaplandınlmak üzere verdiğiniz yazılı sorulannız, Sayın Bakana takdim edilmiştir. 
Sayın Erbaş, buyunın. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkanım, delaletinizle, aşağıdaki sorulanının, Sayın 

Bakanımız tarafından cevaplandırmasını arz ediyorum: 
1. Türkiye Elektrik Kurumunun, belediyelerde olan alacaklannın faizleri büyük meblağlara 

varmıştır; şu anda da ödeme imkânları yoktur. Bir defaya mahsus olmak üzere, faizlerin affını dü
şünüyorlar mı; borçları taksidendirmeyi düşünüyorlar mı; yine, sulama kooperatiflerinin borç faiz
lerinin de affını düşünüyorlar mı? 

2. Maden Tetkik Arama Teşkilatı, iki yıldan beri, yaz aylarında arazi kamp faaliyetlerini dur
durmuş ve hiçbir arama yapmadan, atıl vaziyette duruyor. 1995'te arama faaliyetlerine hız verme
yi düşünüyorlar mı? 

3. İran, Irak petrollerini alıp, iç piyasada tüketmekte ve kendi petrolünü de pazarlamaktadır. 
Biz, neden, boru hattındaki petrolü alamamaktayız; bu konudaki zararımız bugüne kadar kaç mil
yon dolardır; bu zararımızın ne kadarını Birleşmiş Milletler karşılamaktadır? 

4. Van'da elektrik voltajı çok düşüktür. Bu yüzden, elektrikle çalışan su motorları, suyu, yu
karı depolara basamamakta ve şehir susuz kalmaktadır. Voltaj düşüklüğünün sebebi nedir; 1995'te 
voltaj düzelecek mi? 
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5. Kuzey Irak'ın Dohuk kentinde elektrik yok. 1994 Nisan ve temmuz aylarında Türkiye elekt
rik vermiş, sonra kesilmiştir; tekrar elektrik vermeyi düşünüyorlar mı? 

Arz ederim efendim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. • 

Sayırı Gökalp; buyurun efendim. 

Sayın Gökalp, lütfen kısa... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Petrol, doğal gaz ve kömür, enerji kaynağıdır. Petrol ve doğalgaz dışa bağlıdır. Petrol ocakla

rını, Hükümet, pasif duruma getirmiştir; kömür ocaklarını da Hükümet, pasif duruma getirmiştir; 
hatta, kapatmak istemektedir. Petrol ve doğal gazı ithal yoluyla alamadığımızı düşünelim; bu du
rumda, ülkemiz, enerjisiz kalmayacak mıdır? 

Doğalgaz hattını, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri İllerine getirmeyi planlıyor musunuz? 
Bu yatırımlarla, bu bütçe ödeneğiyle, enerji darboğazını nasıl aşacağız? Uygulama bu şekilde 

devam ederse, Türkiye, enerji bakımından karanlığa mahkûm edilmez mi? 
Kırşehir İli, Kaman İlçesinde hidroelektrik üreten Hirfanlı Barajının ekonomik ömrü ne kadar

dır? 

Hidrolik enerji üreten barajlardan tarım alanlarına su verilmesinde yasal yönden bir sakınca 
var mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Ben teşekkür ediyorum. 

Sayın Kaya, buyurun 
Lütfen, kısa olmasını rica ediyorum Sayın Kaya. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakana sorumu soruyorum: 
İzmir İlinde, Bakanlığınız tarafından, 1991 ile 1994 seneleri arasında kaç adet taş ocağına ruh

sat verilmiştir? Bakanlığınızca veya valilikçe, bu süreler içinde, ruhsat tazelemesi yapılmış mıdır? 
Ruhsat verilirken, ne gibi şartlar aranmaktadır? 

İzmir-Bornova İlçesi, Işıkkent bölgesinde, çalışan ocaklar, vatandaşlarımızı her konuda rahat
sız etmektedir. Patlamalarda evler sarsılmakta, taş parçalan okul bahçelerine kadar gelmektedir. Bu 
önemli meselenin, Sayın Bakan tarafından araştırılıp, yazılı cevap verilmesini istirham ediyor, te
şekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum Sayın Kaya. 

Sayın Korkutata, buyurun efendim. 
Lütfen, çok kısa... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan sormak istedi

ğim soru şudur: Bingöl-Karlıova Termik Santralı, 1977'de ihale edildiği halde yapılmadı ve müte
ahhit firma, işe başladığı halde, karşılığında herhangi bir para konmadığı için, hiçbir faaliyet gös
termedi. Geçen yıl, Sayın Bakanımla yaptığım bir konuşmada -bu rantabl olmadığı için- "bunun 
yerine, başka bir yatırım yaparız inşallah" demişti; fakat, 1995 yılı bütçesinde, Bingöl'ün mükte
sep halckı olan bu yatırıma ayrılan herhangi bir ödenek görmedik. Acaba, böyle bir yatırımı 1996'da 
gerçekleştirmeyi düşünüyorlar mı? ' 
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Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 

Sayın Baş, buyurun efendim. 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul)- Sayın Başkan, sorularıma geçiyorum. 
1. İstanbul'un Bayrampaşa -Yıldırım Mahallesinin- 50 bin nüfuslu Yıldırım Mahallesinin- en 

büyük caddesi olan Ali Fuat Başgil Caddesi ve çevresinde, voltaj düşüklüğü nedeniyle, hem esnaf 
hem de bölge sakinleri, gerek beyaz eşyada gerek işyerlerinde, büyük mağduriyetler içerisidedir. 
Üç yıldan beri, İstanbul'daki TEK müdürlüklerine yapmış oldukları talepler neticesizdir. Bu konu
da, vatandaşların mağduriyetini gidermeyi düşünüyorlar mı? 

2. Tunçbilek-Ömerler Ocağı mekanizasyonu ihalesi ne zaman sonuçlanacaktır? 
3. Amasra bölgesinde bir termik santral düşünülmekte midir? 

4. İstanbul-Eyüp Kemerburgaz bölgesindeki kömür ocakları, maden yasalarına aykırı olarak 
çalışmaktadır. Bu ocaklar, hem çevre köy sakinlerini hem İstanbul'un bu bölgesindeki jeopolitik 
durumu bozmaktadır. Maden yasalarına aykırı çalışan bu ocakları denetlediniz mi; hangi tedbirle
ri aldınız? Denetleme olarak, sadece, helikopterle mi gezdiniz; yoksa, geriye döndükten sonra bir 
işlem yaptınız mı ve bu konuyla ilgili yeni bir teftiş, yeni bir çalışma yapmayı düşünüyor musu: 

nuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Baş. 
Sayın Ayhan, buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Sakarya)- Muhterem Başkan, sorularımı arz ediyorum. 
1. Sakarya-Ferizli bölgesindeki demir madenlerinin değerlendirilmesi düşünülmekte midir? 

2. Zonguldak kömür işletmelerinde, modernizasyon çalışması düşünülmekte midir? 
Bir ingiliz firmasının yaptığı etütte, 40 milyon sterlin mertebesinde harcamayla modernizas

yon çalışması yapılması gerektiği ifade edilmektedir. 
3. Türkiye'nin, demir-çelikte yassı mamul açığını kapatmak için, yeni bir entegre tesis düşü

nülmekte midir? 
4. Türkiye, demir-çelik üretiminde, ark ocakları, giderek entegre tesislerden daha büyük paya 

sahip olmaktadır. Demir-çelik tedarik güvenliği bakımından, yeni entegre tesis düşünülmekte mi
dir? 

5. İthal kömüre karşı, yerli kömürün yıkanarak, kullanılır ve zararsız hale getirilmesi için ye
ni projeler düşünülmekte midir? 

6. Sakarya -Mudurnu Çayı üzerinde, Dokurcun bölgesinde, bundan dört sene, beş sene önce, 
Soytek A.Ş.'ye ihale edilen bir hidroelektrik santralı vardır. Bunun isale kanalları yapılmış, istim
lakler yapılmış; ancak, proje durmuş, halen uygulama yok. Köylülerin de istimlak bedelleri öden
memiştir, mağdurdurlar. 

Bu mesele nasıl çözülecektir? 

Son sorumu soruyorum: Adapazarı' na doğalgaz projesi uygulanması için, Bakanlığın ne gibi 
destekleri olacaktır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 

Son soru hakkı Sayın Dumankaya'nm. 
Buyurun Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sorularım 
olacaktır. 

Bakanlığınız döneminde yapılan ihaleler, ihale bedelleri, ihaleyi alanlar, tenzilatı an, avans ve
rilip verilmediği, verilmişse miktarları, ihalelerde siyasîlerin, yani milletvekillerinin aracı olup ol
madıkları?.. Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: İstanbul Pendik, Kurtköy, Aydoz, Harmandere'de, yine, trafo noksanlığı nede
niyle, elektrik voltajları çok düşüktür. Burada, bu trafoların yapılıp yapılmayacağı?.. Yine, 
TEK'deyken, sadece trafo merkezini yaptırıyorlardı; yani, binayı yaptırıyorlardı. Şimdi AKTAŞ'a 
geçti, bu sefer TEK'i arar olduk. Tüm binanın iç ve dış donanımını; yani, anahtar teslimi olarak 
trafoyu yaptırıyorlar. Bu konuda size şikâyetler geliyor mu? Buna hakları var mıdır? 

Son sorum, bir maden ruhsatıyla ilgilidir: Ruhsat numarası 2039, ruhsat alanı 1 257 hektar, bil
gisayarda böyle. Şimdi, 6.4.1993 tarihinde bu, ihalelik alan haline geldi; ama, bilgisayarda yapılan 
bir oynamayla, aynı kod numarasıyla, ihalelik alan, 212 metrekareye düşürülüyor ve 652 hektar
lık kısmı, Nuri Korkmaz'a veriliyor, Kütahya'nın Tavşanlı İlçesine... Ruhsat için 23.3.1994 tarihin
de müracaat ediyor ve 24.4. 1994 tarihinde, yani bir ay sonra jet hızıyla ruhsat alıyor. 

BAŞKAN- Sayın Dumankaya, sorunuzu sorar mısınız.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Peki, sorumu soruyorum. Buradaki ihalelik alanla ilgili 

bir yanlış vardır, niçin, bu 212 metrekareye düşürülüp de, diğeri, ihale yapılmadan veriliyor? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Ben teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, soruİar sorulmuştur. 
Sayın Bakan, soruları cevaplayacak mısınız efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI VEYSEL ATASOY (Antalya)- Sayın Başkan, 

soruların çoğu teknik nitelikte ve rakamsal boyutları olan sorular; hepsini yazılı olarak cevaplaya
cağım; ancak, bir şeyi ifade etmek istiyorum: Sayın Dumankaya'nm sorularının ilk bölümü, Baş
kanlık aracılığıyla yazılı olarak da verilmişti. Bakanlığımızda hiçbir ihale yapılmamıştır; sorunun 
cevabı bu; ama, bağlı ve ilgili kuruluşları soruyorsa, bu kadar istişarî mahiyetteki sorunun cevabı
nın nasıl hazırlanacağının metodunu da bize iletmesini rica ediyorum!.. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Sayın Bakan soruları yazılı olarak cevaplayacaklar. 
Sorular soruldu, cevapları yazılı verilecek. Bu suretle, müzakereler tamamlanmış oluyor. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
Bölümleri okutuyorum: 
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1. - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A-CETVELİ 

Program 
Kodu A c \ k 1 a m a , . Lira_ 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 71 186 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed ilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynaklarının İşletilmesi 2 956 814 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 246 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Kredileri 42 000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 3 316 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞICAN - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine 

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

Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
1050S.K.83 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı madde gereğince 
toplamı harcama ödenek harcama saklı tutulan 

ödenek 
TOPLAM 2161913 641000 2023 208245 009 138949 771000 244375 000 3 453686 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının 

bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.. 

a) Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Şimdi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

- 5 5 1 -



T.B.M.M. 21 . 1 2 . 0 : 5 

A - CETVELİ 
Program 
Kodu 

101 

111 

900 

A ç ı k l a m a 
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Faaliyetleri ve Akaryakıt Politikası 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

Lira 
19 973 000 000 

17 027 000 000 

191 130 000 000 

228 130 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. (B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
İMDİ 

2 
A.ç„ücl,a.ma, Lira 

260 000 000 

227 870 000 000 

228 130 000 000 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -Petrolİşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(A) Cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

Genel ödenek 
toplamı 

Toplam 
harcama 

A - CETVELİ 

İptal edilen 
ödenek 

1050S.K.83 
madde gereğince 

saklı tutulan 
ödenek 

TOPLAM 259182361000 113408710 000 145 773 651000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

6000 

TOPLAM 

B-CETVELİ 
Tahmin 

Lira 
851 801 000 000 

Tahsilat 
Lira 

102 657 608 000 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yı

lı bütçeleri ile 1993 malî yılı kesinhesaplan kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, sabahki oturumda alman karar gereği, bir kanun tasansımn görüşmeleri
ne geçeceğiz; ancak, kısa bir süre ara vermek durumundayım. 

Saat 01.10'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 00.53 

, © . - • 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 01.15 

BAŞKAN : Raşkanvckili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), İbrahim Halil ÇELİK (Şanlıurfa) 

_ © _ _ ' . • • 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşiminin Beşinci oturumunu açıyo
rum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunim Bir Maddesin

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sa
yısı .758) (1) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, 59 uncu Birleşimin Birinci oturumunda alınan karar gereğin
ce, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporunun görüşmelerine bağ
lıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca

ğım: Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler.^Kabul etmeyenler...Komisyon raporunun 
okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı efendim? 

Sayın Dinçerler, Sayın Kazan grupları adına. 
Kişisel söz talebi var mı efendim? 

Sayın Gül, kişisel söz talebinde bulunuyor. 
Sayın Dinçerler, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bu tasarının, Komisyondaki görüşmeleri sırasında verilen değişiklik önergesi üzerinde çok 
konuştuk; muhalefet şerhlerimizi de yazdık. Yalnız, tabiî, rapor okunmadığı için, Yüce Kurul mu
halefet şerhlerinden de haberdar olamadı. (DYP sıralarından "Okuduk" sesleri) 

Haberdar oldu efendim, herkes okumuştur; ama, bazı görüşleri teyit etmekte fayda görüyorum. 
Çünkü, bizim kanaatimize göre, Anayasaya aykırı bir işlem yapılıyor. 

Şimdi, Özelleştirme Yetki Yasası görüşüldüğü zaman da, buraya çıktık, gerçekten, meseleyi 
daha düzgün bir yolla çözelim diye maruzatta bulunduk; ama, itibar'edilmedi. Anayasa Mahkeme
sine müracaat edildi ve ona bağlı 5 tane kanun hükmünde kararname iptal edildi. Ondan sonra, ma
alesef -âdet de pek uymayacak bir şekilde- hukuka uyması için yapılan gayretler, kamuoyu önün
de, âdeta zedeleyici bir işlem olarak gösterildi. Yine, iddia ediyorum; bu meseleden dolayı Anaya
sa Mahkemesine gidilirse, büyük bir ihtimalle, Anayasaya aykırılık kararı verilecektir. 

(1) 758 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Bunlann gerekçeleri var, çok basit olarak birkaçını arz edeyim. Anayasanın 113 üncü madde
si çok sarihtir; bir bakanda, iki bakanlığın birleştirilmesini kati surette tecviz etmiyor. Hatta, bir ba
kanın, diğer bakana vekâletini bile 15 günle sınırlıyor. Vekâlet müessesesini, 15 günle sınırlayacak 
kadar, bir bakanın, başka birinin işine karışmasını içine sindiremeyen bir Anayasanın, iki bakanlı
ğı sürekli olarak ve asaleten bir başka bakana vermesi mümkün değil. 

İşin siyaseten de bir abes noktası var. Başbakan yardımcısı, aynı zamanda bir icra bakanlığın
da bulunabiliyor; ama, Başbakanın böyle bir yetkisi yok. Geçmişte -bu Anayasa ve bundan önceki 
anayasalarda aşağı yukarı aynı ifadeler var- başbakanların -isimler lazım değil- kriz dönemlerin
de, uhdelerinde Millî Savunma Bakanlığını, Dışişleri Bakanlığını hatta, İçişleri Bakanlığını bulun
durma arzuları çok olmuştur; ama, hiçbir başbakan, Türkiye'de bunu yapmamıştır değil, yapama
mıştır; çünkü, Anayasa müsaade etmiyor. 

Şimdi, bu görüşlerimi söyledikten sonra, şunu ifade etmek istiyorum: Bir iktidarın böyle bir 
tasarrufunu çok fazla yadırgamıyorum; yani, Başbakan Yardımcısının veya Başbakanın, bir icracı 
bakanlığı da uhdesinde bulundurmasını, ilke olarak yadırgamadığımı belirtiyorum. Bu, bir görüş
tür, tasarruftur, takdirdir, ben bu işi böyle iyi yapacağım, diye gelen bir hükümet vardır, bir iktidar 
vardır; buna fazla itiraz edemezsiniz. Çok çok malî gerekçesini, idarî gerekçesini, verimliliğe uy
madığını söylersiniz; ama, iktidar ısrar ederse, bir şey de diyemezsiniz. Biz, o noktada bile deği
liz. Diyoruz ki, bu işi yapacaksanız, Anayasaya uygun yoldan yapın. Yarın Anayasa Mahkemesin
den dönerse, hem iktidar sarsılır, sıkıntıya düşer hem idare sıkıntıya düşer ve üstelik de, Koalisyo
nun kendi iç dengelerini, bir daha tamir edilmeyecek derecede bozabilirsiniz. Ama siz, bize söyle
mediğiniz bazı düşüncelere sahipseniz, zaten biz onu yapmak istiyoruz, diyorsanız, ona da bir şey 
demiyoruz; fakat diyoruz ki, usule uygun yapın. 

Gene Anayasaya aykırılık bakımından işin bir başka noktası da şu: Sayın Karayalçın'ın salı
sına büyük hürmetim var. Dikkat ederseniz onun ismini dahi söylemek istemiyorum, yani onun 
şahsıyla ilgili değil; ama, dünya âlem biliyor ki, kişi için kanun çıkarmak gibi bir zorunlulukla kar
şı karşıyasınız. Anayasamız buna imkân vermiyor, tecviz etmiyor, doğru bulmuyor; niye zorluyor
sunuz? 

Vakit çok geçtiği için kısa konuşacağım. Hükümet olarak veya önergeyi veren milletvekili ar
kadaşlarım olarak gerekçede, "diğer parlamentolarda böyle şeyler vardır" diyorsunuz. A camm, di
ğer parlamentolarda böyle şeyler var; ama, anayasaları müsait. Dikkat ederseniz, esastan itiraz et
mekte zorluk çekiyoruz, dedim. Yarın başka bir hükümet de gelebilir, Anayasayı değiştirir ve bu
nu mümkün hale getirir. Öyle bir teklif olursa, böyle bir tasarrufa hayır demek çok zor olur; fakat, 
diğer parlamentoları örnek gösterip, bizim Anayasamızın darlığını unutmak bence doğru değil; ge
ne yanlış yapıyorsunuz. 

Devlet bakanlığının sayısını artırmaya gelince, biz bunu denedik. Devlet bakanlıklarının sayı
sı 1983 senesinde 7 idi. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Zaten herşeyi sizden kopya ediyorlar. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)- Bizden kopya ediyorlar; yani, bizim yolumuzdan gidi

yorlar, doğru yoldan gitmiyorlar mı diyorsunuz; neyse oraya gelmeydim. 
Şimdi, 7'den 15'e çıkardık; ama, bedelini belirli şekilde ödedik. Bile bile bunu niye yapıyorsu

nuz? Farzedin ki, biz doğru yapmadık diyorum ve hakikaten de keşke yapılmasaydı. Yani, bu tec
rübeleri görmekten niye imtina ediyorsunuz? Bunu 15'ten 20'e çıkarmanın belli bir kısmını da açık-
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ta tutmanın, âdeta, sen sen sen hazırlan arkadaş diye bir rekabet yaratmanın -böyle bir rekabet ba
zı hallerde ve nispî olarak faydalı olsa bile- bunu denemenin ne faydası var. Kaldı ki, bununla il
gili Sayın Erdem'in muhalefet şerhinde tecrübesine dayanan çok açık, çok ciddî ifadeler var. Eko
nomik değil, verimli değil, idarî yönden verimli değil; yani, bir hükümetin sayısının 35'e 40'a çık
ması elbet aranan bir şey değil; yürütemezsiniz, yapamazsınız, koordinasyonu temin edemezsiniz. 

Diyorsanız ki efendim, biz aslında sayıyı yerinde tutacağız, elimize yetki alıyoruz; onun da za
manı değil, bir senedir, neredeydiniz, derler. Yani, durup dururken bir sene sonra, bunu niye geti
riyorsunuz. 

Diyebilirsiniz ki, biz iç dengelerimiz içinde bu meseleye başka çare bulamadık, Hükümet, şu 
şekilde kendi içinde tutarlı olabilmesi için böyle bir yol izliyoruz; ama, onun için Yüce Meclisi kul
lanmanın da bir mantığı yok yahut da yeteri kadar mantığı yok. 

Özetle ben şunu söylemek istiyorum:Tutarlı olmanız için başbakanın veya Başbakan yardım
cısının en azından böyle bir hakkının olmasını kabul etmeniz lazım. Daha ileriye gitmek istiyorum; 
yani, neden başbakana bu hakkı vermeden sadece başbakan yardımcısına veriyoruz; idarî olarak bir 
kere tutarlı değil. Bari, eğer, gerçekten tutarlı olmak istiyorsanız bir önerge verin, kendi içinizde tu
tarlı olmak için, Sayın Başbakana ve başbakanlara da böyle bir hakkı verin. Gerçekten, ihtiyaç ola
bilir; beklemediğiniz bir krizle karşılaşabilirsiniz. Sayın Başbakan, İçişleri Bakanlığı görevini bir
likte götürmek isteyebilir, Dışişleri Bakanlığı görevini birlikte götürmek istiyebilir; niye esirgiyor
sunuz? Bunu şunun için söylüyorum: Şunu yapın veya yapmayın, diye değil, kendi içerisinde bile 
tutarlı değil. 

Özetle, makul şartlarda ve Anayasaya uygun olarak getirseydiniz, bunların hiçbirini belki söy
lemeyecektik; ama, hem Anayasaya aykırı hem iç tutarlılığı yok hem de kendi içerisinde bekledi
ğiniz dengeye hizmet etmeyecek. 

İstirhamımız şu: -şüphesiz, bizi dinleyeceğinizi zannetmiyorum; ama, ben ciddî önerilerde bu
lundum- Eğer, hiç olmazsa kendi içerisinde tutarlı hale getirirseniz, kendi düşüncenize hizmet et
miş olursunuz. Bizim görüşümüz bellidir, sizin de görüşünüz bellidir. Şu anda güçlü olan, DYP 
Grubudur; SHP Grubu, galiba meydanda çok da fazla yok. Gördüğüm kadarıyla illa DYP Grubu 
bunu istiyor 

Ben, hayırlı olsun diyor, saygılar sunuyorum efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Dinçerler, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Kazan; buyurun efcndim.(RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ŞEVKET KAZAN (Kocaeli)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba

kanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanunun bir maddesinde değişiklik 
yapılmasına mütedair, kanun tasarısını görüşüyoruz. Bu konuda, Refah Partisinin görüşlerini arz 
edeceğim. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

758 sıra sayılı bu kanun tasarısıyla, bahsetmiş olduğum kanunun 4 üncü maddesinde değişik
lik yapılıyor ve maddenin başlığı değiştiriliyor, kısmen de muhtevası değiştiriliyor. Bu yapılmak 
istenen değişiklikle, herhangi bir bakan, Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilecek ve -Hü
kümetin, devlet bakanlarının sayısını 2 artırmak istemesi, Komisyonda da 5'e çıkarılması suretiy
le-devlet bakanlarının sayısı 20 olacak. 

Bugün, Hükümette 1 Başbakan, 1 Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 31 de bakan var; 
bunların 15 tanesi devlet bakanı olarak kabinede bulunuyorlar. 
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Devlet bakanlarının görevi nedir; bu konuda, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesini okuyo
ruz; Devlet bakanlarının görevi: "Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu 
sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden faydalanılmak..." Dev
let bakanlığı kadrolarının ihdasındaki amaç bu üç noktada toplanıyor. 

Şimdi, meseleye bu açıdan bakıldığı zaman; mademki, devlet bakanlarının başta gelen vazife
leri Başbakana yardımcı olmak; o zaman, Başbakan Yardımcısı olması lazım gelen kişinin, kana
atimce, devlet bakanlarından olması gerekir. Bu, bugüne kadar böyle olmuştur, bugüne kadar böy
le gelmiştir; ama, bu tasarıyla yapılmak istenen değişiklikle belki, ortaya çıkan bir koalisyon, bir 
hükümet oluşumu konusundaki sıkıntı giderilmek istenmektedir; ama, bu sıkıntı giderilmek istenir
ken de, gelecek için yeni sıkıntılara kapı açılmaktadır. Önce bu noktayı vurgulamak istiyorum. Ger
çekten, gerek Başbakana yardımcı olmak, gerek Bakanlar Kurulu üyeleri arasında koordinasyonu 
sağlamak ve özel konularda, tecrübeleriyle, hükümet üyelerine destek vermek bakımından ihdas 
edilen bu kadrolar, önceki yıllarda 3'tü, 5'ti ve ANAP İktidarı zamanında, biraz önce ifade edildiği 
gibi, T ydi; ama, ANAP, bu devlet bakanlıklarının sayısını 15'e yükseltti; şimdi ise, bu sayının 
20'ye çıkarılması konusunda bir itirazda bulunuyor... Kendisi 7'yi 15 yaptığı için, burada yapılan 
itiraz pek tutarlı görünmüyor. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)-Hata olduğunu söyledik ya!.. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Tabiî "hatamızı, siz de hata olarak devam ettirmeyin" diyorsu
nuz da, ben temenni ederdim ki, Anavatan Partisi olarak, birazdan temas edeceğim açılardan ko
nuya bakasınız; sadece bu noktada durmayasınız. 

Şimdi, devlet bakanlıklarının sayısı 15'ten 20'ye çıkarılıyor; neye rağmen çıkarılıyor; bu Hü
kümet, devleti küçültecekti, öyle değil mi.. Hükümet Programlarında, Protokol 1 arında bu yazıldı, 
kürsülerde bunlar konuşuldu, bunlar anlatıldı. "Devleti küçülteceğiz, devlet her şeyle uğraşmaz, 
devlet mümkün olduğu kadar ekonomiden çekilmelidir, şunu yapmalıdır, bunu yapmalıdır" demek 
suretiyle, devamlı olarak, devleti küçülteceklerini söylediler. Şimdi, devlet küçültülecekse şayet, 
devlet bakanlıklarının sayısının azaltılmasıyla devlet küçültülmeye başlanır; ama, gelin görün ki 
"devleti küçülteceğiz" diyen Hükümet, bu vaadine rağmen, bu açıklamalara rağmen, bu kanun ta
sarısıyla, âdeta, devleti daha da büyültme istikametinde bir temayül ortaya koymaktadır; dolayısıy
la, kendi kendisiyle, kendi politikasıyla çelişkiye düşmektedir. 

Yine, Sayın Başbakan, sık sık, tasarruf tedbirleri üzerinde konuşmalar yapıyorlar; masrafları 
kısıyoruz diyorlar. Ben, şimdi soruyorum: Böyle, yeni bakanlıklar ihdas etmek suretiyle, masrafla
rı kısmış mı oluyorsunuz yoksa masrafları daha mı artırmış oluyorsunuz?!. Vatandaşa, masrafları 
kısma konusunda tavsiyede bulunacaksınız; ama, hükümet olarak, masrafları artırıcı yeni birtakım 
kadrolar ihdas edeceksiniz... Bu, yeni ihdas edeceğiniz devlet bakanlıklarına bütçeden ne verecek
siniz?! İnsan haklarından sorumlu devlet bakanlığı için, Başbakanlık bütçesinden 77 milyar liralık 
bir meblağ ayrıldığını gördük. Peki, bu yeni bakanlıklara ne vereceksiniz; bu yenilerine bütçede pa
ra yok!.. Yeni bakanlıklar ihdas edeceksiniz; bir oda vereceksiniz, bir sekreter odası vereceksiniz, 
iki tane polis vereceksiniz, bir araba vereceksiniz, bir de kırmızı plaka takacaksınız, onun adı ola
cak bakan!.. Bakanlıkları bu kadar hafife almamak lazım geldiği inancındayım ve biz, Refah Par
tisi olarak, bunu vurguluyoruz. 

Üçüncü bir nokta: Sayın Başbakan, AGİK toplantısına giderken, uçakta, konuşmalar yaptılar 
-bizimle ilgili kısmına temas etmiyorum; başka bir ifadeleri vardı- ne demişlerdi; "ben, Avrupa'nın 
en güçlü Başbakanıyım..." Kullandıkları ifade bu. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) "Avrupa'nın 
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en güçlü Başbakanıyım" derken, tefahür amacıyla söylemiyor, onu biliyorum; yani, bu Başbakan
lığa o kadar çok birimler bağlı ki, bu Başbakanlığın üzerinde öylesine bir yük var ki, ben bundan 
şikâyetçiyim, bunu üzerimden atmak istiyorum, bundan rahatsızım... Biz, bu açıklamanın bu anla
ma geldiğini kabul ettik; ama, şimdi ne görüyoruz: Başbakan, hiç de bundan rahatsız değil; tam ter
sine, bu kadroyu daha da güçlendirmek, daha da kuvvetlendirmek istiyor. O halde, uçakta söylenen 
o sözlerin samimi olmadığı anlaşılıyor. 

HALİL İBRAHtM ÖZSOY (Afyon)- Havada söylenmiş canım! 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Şimdi, bir bütçe kanunu tasarısı görüşüyoruz. Görüştüğümüz 
bu bütçe kanunu tasarısının maddeleri var; .o maddelerin içerisinde karşımıza çıkan nedir; kamu ku
rumlarındaki memur ve işçi kadrolannda, eğer bir boşalma olursa, onları ya iptal edeceğiz veya 
başka bir yönde tasarruf edeceğiz. Şimdi, düşünebiliyor musunuz; Türkiye'de böylesine bir işsizlik 
fırtınası eserken, memur kadrosunda, işçi kadrosunda boşalmalar olursa, kadroları iptal ediyoruz. 
Peki, işçilerin, memurların kadrolarını iptal ederken, bir yandan, Hükümetin, kadrosunu artırmanın 
manası nedir; saçmalığı nedir!.. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Boşalanları oraya getireceğiz. 

ŞEVKET KAZAN (Devamla)- İşte, görüldüğü gibi, her bakımdan çelişki içerisindedirler. 

Aslında, bu 5 devlet bakanı, görev aldıklarında ne yapacaklar, ben merak ediyorum; şimdim 
Başbakana yardım edecekler. 15 Devlet Bakanı var, 20 olacak ve böylece Başbakana yardım ede
ceklerin sayısı artacak. 20 tane devlet bakam, 3 Mercedesli koruma, 10 motosikletli trafik polisi.... 
Bu Başbakan, Ankara'nın bulvarlarına sığmaz.!.. Sığmaz!.. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Sayın Başbakan, şu sıralarda, fevkalade yanlış bir çizgide seyretmektedir; bugüne kadar hiç
bir başbakanda görmediğimiz bir saltanat sürmektedir; bu, yanlıştır... Türkiye demokrasisi için, bu 
yanlıştır. Bu konuda, Sayın Başbakanı uyarıyorum; bir Parlamenter olarak uyarıyorum, Refah Par
tisi Grubu adına uyarıyorum; yanlış bir görüntü içindedir; birtakım hevesler içindedir. O nedenle, 
bu yeni ihdas edilecek 5 tane devlet bakanlığının, herhangi bir faydası olmayacaktır. Biraz önce ifa
de ettiğim gibi, sadece plakalar, plakalı arabalarda bakanlar olacaktır. 

Efendim, bu yeni 5 tane devlet bakanıyla, nere ile nerenin koordinasyonunu sağlayacaksınız? 
Devlet bakanlarının hangi görevle görevli olduklarına dair, şurada bir liste var. Ben, bu listeye bak
tığım zaman, öyle bakanlarla karşı karşıya buluyorum ki, mesela, Devlet Bakanı Ali Şevki Erek; 
Gümrük Müsteşarlığı bağlı, zannediyorum, bir de özelleştirme bağlanacak. Peki, Devlet Bakanı 
Mehmet Gülcegün, bir kurum bağlı, o da Denizcilik Müsteşarlığı... Bunun yanında, yine açıyorum, 
bakıyorum, Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu; Kriz Koordinasyon Kurulu üyesi... Nasıl bir koor
dinasyon kuruluysa, insan hakları konusunu geliştirme ve çözüme kavuşturma çalışmalarını yürü
tüyor. . 

Şimdi, bu, bu kadar, gerçekten... 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Çok önemli. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Tabiî, çok önemli de; keşke, onu bakanlık yapsanız. 
Şimdi, bu yeni arkadaşlarımız ne görev yapacak, nerede görev alacaklar? Acaba ne gibi gö

revler olabilir, hangi konularda koordinasyon sağlayabilirler diye düşündüm, taşındım... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Meteoroloji konusunda... 
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ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Zaten, Bakanlar Kurulu -burada zaman zaman ifade ediliyor-
bir ayı aşkın bir zamandan beri toplanmamış. 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-53 gündür. 
ŞEVKET KAZAN (Devamla)- Belki, geçen gün, Çekiç Güç için toplanmış olabilir; ama, bir 

ayı aşkın zamandır hiç toplanmıyor Bakanlar Kurulu. 

Burada, birtakım koordinasyon kurulları da ihdas edilmiş; buna gerek var mı yok mu, bunun 
üzerinde de hiç kafa yorulmamış. Acaba, bu yeni devlet bakanları, Sayın Başbakanın sabahleyin, 
köşe yazarlarıyla ilgili koordinasyonunu mu sağlayacak diye merak ediyorum.(RP ve ANAP sıra
larından allkışlar) 

Yani, kanım tasarısında, devlet bakanlığının ihdası hususunda öngörülen şartlardan, zaruretler
den hiçbirisi ortada yoktur. Peki, bunlar olmadığı halde niçin böyle bir kanun getiriliyor; amaç, ne 
devleti işletmektir ne devleti yönetmektir ne de devleti yürütmektir; yani, bu hususlarla igili zaru
retten kaynaklanmamaktadır ve ortada bir zaruret yoktur. Peki, amaç nedir; amaç, partilerin içinde 
kaynaşmalar var, bu, parti içi kaynaşmaları önlemek... Mavi boncuk misali, bakanlık bekleyen bir
takım arkadaşlarımızı heyecanlandırmak, onların parti içinde bir muhalefeti söz konusu ise, bakan
lık mavi boncuğunu sallamak suretiyle, o dirençlerini kırmak ve Hükümetten desteğini çekmeyi dü
şünen DYP'li bazı arkadaşlarımızın bu desteklerini devam ettirme bakımından bu kadroları kullan
mak. 

Akla bir ihtimal daha geliyor; o da, Doğru Yol Partisi olarak, belki birtakım yeni transferler 
düşünüyorlar, o yeni transferler için bu bakanlıklan -ne olarak kullanmak için olduğuna artık siz 
karar verin- kullanmak... (ANAP sıralanndan "Yem" sesleri) Ben demiyorum; çünkü, burada bir 
milletvekili arkadaşımızı yem olarak göstermek istemiyorum, o tabiri kullanmak istemiyorum; 
ama, bunlan kullanmak... 

O nedenledir ki, bu kanun tasarısının, bize göre, zorunlu hiçbir yanı yoktur; tamamen, biraz 
önce belirtmiş olduğum amaçlara matuftur; devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır. O nedenle, Re
fah Partisi Gmbu olarak, devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu kanun tasansına ret oyu vereceğimi
zi ifade eder, Yüce Heyeti saygıyla selamlanm. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Sayın Kazan, teşekkür ediyorum. 
Gruplar adına başka bir söz talebi var mı? Gruplar adına başka bir söz talebi yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan Sayın Hacaloğlu?.. Yok. 
Sayın Gül; buyurun. 
Sayın Gül, süreniz 10 dakikadır. 
ABDULLAH GÜL (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; yeni 5 devlet bakanlığı ku

rulmasıyla ilgili bu kanun tasarısı üzerinde, kişisel görüşlerimi, kısaca anlatmak için huzurlarınız
dayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Biraz önce, Anavatan Partisi Grubu adına ve Grubumuz Refah Partisi adına konuşan arkadaş
larımızın da izah ettiği gibi, aslında, bu, bir ihtiyaçtan... 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)-Tıkanıklığı açmak için... 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bu, bir tıkanıklığı açmaktan dolayı getirilen bir düzenleme de

ğildir. Ayrıca, bunun -şayet çıkarsa- Anayasaya aykınlığı ileride görülecektir. Bunun niçin yapıl
dığını, benden önce konuşan iki sayın milletvekili izah ettiler. Ben, burada, biraz daha değişik şey
lere değinmek istiyorum. 
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Bu yasa tasansı, Anayasa Komisyonunda bir sene kadar tutulmuştur, bekletilmiştir. Bugün, 
bu tasarı, normalde, bütçe görüşmelerinin arasına sıgdınlmaması gereken bir durumda, bir gayret 
ve bir acelecilik içerisinde getirilmiştir. Şimdi, böyle olunca, ister istemez şüphelenmek ve acaba 
bunun arkasındaki niyet nedir diye düşünmek durumundayız. Şimdi, 15 olan devlet bakanlığı sayı
sı 20'ye çıkacak. Aslında, herşeyden önce şunu söylemek istiyorum, Doğru Yol Partisi Grubunda
ki arkadaşlara; yarın kendilerini vicdanen rahatsız edecek, milletin huzurunda kendilerini mahcup 
duruma düşürecek bir tasanyı, istemeyerek, gönüllerinin, vicdanlarının sesini dinleyip; ama, vic-
danlannın sesinin aksine, burada desteklememeleri gerekir. Bunun sıkıntısını hepiniz çekeceksiniz. 
Bunun sıkıntısını çekeceğinizi şunun için söylüyorum: Dün, sokaklarda bağıran insanları gördünüz. 
O insanlann yüzüne bakacak haliniz olmayacak. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Onlar "Laik Türkiye" diye de bağırıyorlar. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- "Laik Türkiye" diye bağırıyorlar onlar; o zaman, siz de onla

ra layık olun ve bu uydurma kanunlar için burada uğraşmayın. Onlara layık olun; onlar sizden 5 ta
ne daha devlet bakanlığı beklemiyor. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

"Devleti küçülteceğiz" dediniz, devleti büyütüyorsunuz, "tasarruf tedbirleri" dediniz, israfı ar
tırıyorsunuz. Sanki 500 Mercedesler az geldi, onlara yenilerini ekleyeceksiniz; sosyal demokrat an
layışa sığmaz, sosyal demokrat değilsiniz; Siz, solcu da değilsiniz. Sizi, bu davranışınızla, Sosya
list Enternasyonalden atmak gerekir. Biz, sizi oraya şikâyet etsek, inanın, sizi atarlar, bu davranı
şınızla. Onun için... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Allah da sizi atacak. 

ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bana cevap verme kardeşim... 
Bana cevap verme, çok daha kötü duruma düşersin. 
BAŞKAN- Sayın Gül, siz görüşlerinizi ifade edin. 
ABDULLAH GÜL (Devamla)-Bu yaptığınız şey, utanılacak bir şeydir. 

5 tane daha devlet bakanlığını kişisel... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Utanılacak bir şeyimiz yok! 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Arkadaşınıza söyleyin, cevap vermesin, mahcup mahcup din

leyin, o kadar!.. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Biz mahcup olmayız! 

ABDULLAH GÜLXDevamla)- Değerli arkadaşlar, bakın, ben nasıl konuşuyordum, arkadaşı
nız beni böyle konuşturdu. 

Şimdi, size şunu söylüyorum: Bakın, bu Hükümet, milletvekilliğinin itibarını, milletin karşı
sında düşürdü; bari, bırakın, Bakanlar Kurulunun itibarını sağlayın. Milletvekillerine neler diyor
lar, görüyorsunuz. Kimse bir şey diyemiyor; çıkıp da, onurlu olarak "hayır, öyle değil" denemiyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sahte Doğan TaşdelenL 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Yarın, aynı şey bakanlara söylenecektir. Karton bakanlar ya

ratıyorsunuz Sayın Başbakan; evet, karton... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Başka birisi çıkıyor, Doğan Taşdelen diyorsunuz... 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bırak sen o sahteleri, bırak!.. Konuştukça batarsın. Bak, ko

nuştukça batarsın... Onun için, sus ve dinle kardeşim, güçsüz bir durumdasın... 
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BAŞKAN- Sayın Kerimoğlu... 

ABDULLAH GÜL (Devamla)- Bak, ben, yarın bu zabıtları millete okursam, çok mahcup 
olursun. Şu canlı yayın olsaydı, milletin karşısında mahvolurdunuz. Bakın, şu tartışmayı gündüz 
yapmaya gücünüz var mı, şu kanun tasarılarını gündüz çıkarmaya gücünüz var mı; gündüz getire
mezdiniz, milletten utanırdınız. Onun için, hiç konuşma ve mahcup mahcup sus... (RP sıralarından 
alkışlar) 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Ben susmam. 
ABDULLAH GÜL(Devamla)- Bakın, siz, neredeyse genel müdürlükleri bakanlık yapacaksı

nız. Bu mantıkla, mahcup olursunuz. Yarın, köy kahvesine gideceksiniz, meydanlara gideceksiniz; 
karşınızdaki afişleri göreceksiniz. Bana yaptığınız bu hareketi, millet, size meydanlarda yapacak ve 
mahcup olacaksınız. Beni, o bakımdan, susturamazsın; ancak, beni tahrik edersin. 

Bakın, demokrasiyi de yozlaştırıyorsunuz. Demokratik ülkelerde böyle şeyler olmaz; Avru
pa'da, Amerika'da, Japonya'da da olmaz. Bu, ancak üçüncü dünya ülkelerinde olur ve bu tip şeyler 
devleti yozlaştırır, demokrasiyi yozlaştırır. Halkın, milletin, parlamenter sisteme ve devlete olan 
güvenini sarsarsınız. Belki, kısa vadede bazı çıkarlar elde edebilirsiniz, otoritenizi biraz daha uza
tabilirsiniz; ama, uzun vadede kaybeden siz olacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, onun için, bu işten vazgeçin. Tasarruf tedbirleri dediniz; ama, belki, in
sanları, işçiyi sokağa bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Muhakkak ki, hiçbir hükümet, hiçbir siyasî 
parti, insanların işine son vermek istemez, bu, çok acıdır; ama, mecburiyetler sizi bu hale getiriyor; 
bunu anlıyorum. Bunu anlarken, siz de aynı mecburiyetleri hissedin ve aynı tasarruf tedbirlerine 
uyduğunuzu, gösterin. Bir taraftan "ne yapalım, bu devletin ödeyecek parası yok" diyerek, işçiyi 
sokağa koyuyorsunuz; ondan sonra, 5 bakana daha 500 Mercedes verip, Ankara'nın meydanla
rında, sokaklarında koşturacaksınız. Bunun izah tarzı yoktur ve uzun vadede sizi yıpratacaktır. 

Tabiî ki, biz bunu her yerde anlatacağız, her yerde karşınıza çıkacağız. Bu konuyu, onun için 
bu saatte getirdiniz; gündüz getiremezdiniz, gündüz tartışamazdınız. 

Dolayısıyla, şunu söylemek istiyorum: karton bakanlıklar yaratmayın, bakanların seviyesini 
düşürmeyin. Her bakan, onurlu olarak "ben bakanım" diye, her gittiği yerde, gücüyle, kendisine 
bağlı kuruluşlarla, otoritesiyle övünebilsin;bugün, düştüğümüz -milletvekillerinin düştüğü- duruma 
düşmesin. Bunu, açıkça, burada ifade ediyorum. 

Görüyorsunuz, her önüne gelen, milletvekillerine çatıyor. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sayenizde... 
ABDULLAH GÜL (Devamla)- Ondan sonra da, onların çatısını sinenize çekiyorsunuz, iste

diklerini burada bal gibi yapıyorsunuz. Bakanlar Kurulunu, bu duruma düşürmeyin diyorum. 
KİT'leri satıyorsunuz, Özelleştirme Kanunu çıkardınız; kendi içinizde tezat halindesiniz. 

KİT'leri satacaksınız, neyi nereye bağlayacaksınız!.. Tutarlı olunuz ve ona göre halktan destek alı
nız. 

Sözlerimi, şöyle bitiriyorum: Bu, tamamen, ufak ve basit hesapların bir neticesidir. Bunun ne
ticesinde, kaybeden siz olursunuz; ama, devleti de yozlaştırırsınız, milletvekillerini de ve şimdi, ba
kanları da yozlaştırırsınız. Buna, ancak üçüncü dünya ülkelerinde rastlanır ve Türkiye'nin itibarını 
da böyle düşürürsünüz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN-Sayın Gül, teşekkür ediyorum. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkan, Hükümet adına, bir husu
su arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun, Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. -

Kanun tasarısı, iki noktayı göz önüne almamızı gerektiriyor: Birincisi, bakanlık sayılarının ar
tırılarak, 15'tcn 20'ye çıkarılması; 

İkincisi, başbakan Yardımcılığı konusunu, devlet bakanlarının inhisarında olmaktan çıkarıp, 
başbakanlara, istediği bakanı, Başbakan Yardımcısı yapma imkânını getiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, 1946 yılında çıkarılan 4951 sayılı Kanun, esasen, devlet bakanlıkları ko
nusunda hiçbir sınır getirmemiştir; aslında, belki de en doğrusu bu idi. Başbakanlar, ihtiyaç duy
dukları ölçüde devlet bakanlığı ihdas etmek suretiyle -gerektiğinde çoğaltmak, gerektiğinde azalt
mak suretiyle- devleti, hükümeti yönetme imkânını bulabilirlerdi; fakat, bilahara, 3046 sayılı Ka
nun, ilk defa 5 devlet bakanlığı ihdas etmiş; bu, daha sonra 7 devlet bakanlığına çıkarılmış; bilaha
ra, 10 ve en sonunda da 15'e çıkarılmıştır ve devlet hizmetlerinin zorlaması sonucu bu noktaya ge
linmiştir. Bugün, yine aynı hizmet anlayışı içerisinde ve hizmetlerin zorlaması sebebiyle, 15'ten 
20'ye çıkarılması zaruretiyle karşı karşıya kalınmıştır. 

Şimdi, burada, sözcü arkadaşlarımız, konunun Anayasayla irtibatlı olarak dikkate alınması 
üzerinde durdular. 

Değerli arkadaşlarım, devlet bakanının başbakan yardımcısı olması Anayasaya aykırı olmuyor 
da, icracı bir bakamn başbakan yardımcısı olması neden Anayasaya aykırı olsun?! Yani, bunu izah 
etmek mümkün değil. Netice itibariyle, her ikisi de bakanlıktır; birisi, devlet bakanı sıfatındadır, bi
risi, bir icracı bakanlığı temsil etmektedir. Kaldı ki, bir Başbakana, hangi bakanın kendisine yar
dımcı olacağı konusunda bir esneklik vermek, bu ihtiyacı bu şekilde karşılamak, acaba, başbakan
ları daha rahat çalışma imkânına kavuşturmayacak mıdır Yani, hadiseye, sadece politik mülahaza
larla bakmak, unsanlan gerçekçi yaklaşımlardan mahrum bırakacaktır. Bu itibarla, politik mülaha
zaları ve ölçüleri kıyıda tutmak daha objektif eleştirilere imkân verebilir diye düşünüyorum. 

Şimdi, Sayın Kazan ve Sayın Gül "devletin küçültülmesinden bahsediyorsunuz; fakat, devleti 
büyütüyorsunuz" diyorlar. Devletin küçültülmesi, ekonomik faaliyet alanının daraltılması anlamın
dadır ve nihayet, iktidar olarak yapılmaya çalışılan da budur. Özelleştirme Kanunun amacı da esa
sen budur; ama, devleti ekonomik faaliyet alanından çıkarmak demek, diğer aslî unsurları olan, as
lî görevleri olan faaliyet alanlarında, eğer, yükü ağırlaşmışsa, bu alandaki hizmetleri yok saymak 
anlamına gelmez. Eğer, orada bir zorlama varsa, yeni bakanlıkların ihdası gerekiyorsa, elbette ki, 
bu bakanlıklar ihdas edilecektir. Bu, nihayet, hizmetin gereğidir. Kaldı ki bugün, başbakanlara ve
rilen, başbakanların uhdesine tevdi edilen yük o kadar ağır hale gelmiştir ki, başbakanların koordi
nasyon görevini, bakanlıklar arasında uyumu sağlama görevini, genel siyaseti yürütme görevini da
hi zaafa uğratır hale gelmiştir. Böyle olunca ne yapacaksınız; elbette ki, bu görevleri yeni bakan
lıklar ihdas etmek suretiyle, dağıtmak mecburiyetindesiniz ve nihayet yapılan da budur. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Yani, işlerin içinden çıkılmaz hale gelinmiş... 
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DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Bu itibarla, getirilen kanun tasarısının, 
bugün, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verme zaruretinden kaynaklandığını, değerli arkadaşlarıma 
ifade etmek istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Siz de inanıyor musunuz?!. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Sayın Gül'ün ve Sayın Kazan'm şahsî mü
lahazalarını burada cevaplandırma durumunda olmadığımı, onların tamamen sübjektif değerlendir
meler olduğunu söylemekle yetiniyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (DYP vcSHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın Kaya; buyurun efendim. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinize saygılarımı sunuyo
rum. 

Sözlerimin başında şunu söylemek istiyorum: Ben, çok genç yaşta milletvekili oldum; ama, 
Cenabı Allah, bana, bir dahaki dönem, milletvekilliği nasip ederse... 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Bornovalılar bilir. 

İLHAN KAYA (Devamla)- ...vatandaşlara, DYP ve SHP Koalisyon Hükümetinin yaptığı ic
raatları örnek almayacağım taahlıüdünde bulunacağım. İnanın ki, sizi örnek aldığımız zaman, va
tandaşın karşısına çıkacak durumda olamayacağız. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sekiz sene ne yaptınız, İlhan Bey?!. 

İLHAN KAYA (Devamla)- Efendim, durup durup "Sekiz sene" diyorsunuz... 
BAŞKAN- Sayın Kaya, tasarıya gelir misiniz, lütfen? 
İLHAN KAYA (Devamla)- Tasarı üzerinde konuşuyorum efendim. 
BAŞKAN- Sayın Kaya, gecenin bu saatinde... Rica ediyorum... 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Daha yeni başladı. 
BAŞKAN- Sayın Kcrimoğlu... Rica ediyorum. 
İLHAN KAYA (Devamla)- Efendim, Sayın Başbakana sormak istiyorum: 5 Nisan kararlarını 

niye aldınız? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Kcrimoğlu değil Sayın Başkan; Gündüz'le karıştırdınız. 

BAŞKAN- Efendim, Sayın Gündüz, Sayın Kerimoğlu da, Grubunuzun bir sayın üyesidir. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Gecenin bu saatinde Sayın, Gündüz... buyurun efendim. 
İLHAN KAYA (Devamla)- Efendim, bana mı söylüyorsunuz? 
BAŞKAN-Hayır. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Efendim, gündüzü de karıştırdınız; sabaha daha 4 saat var. 
BAŞKAN- Efendim, 17 saatten sonra bu kadar olur; kusura bakmayın. 

Buyurun Sayın Kaya. 
İLHAN KAYA (Devamla)- Efendim, şova gerek yok. 
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Sayın Başbakanımdan öğrenmek istediğim; 5 Nisan kararlarını aldığınız zaman, bir tasarruf 
genelgesi yayımladınız. Hastanelerde, ambulanslara mazot parası bulamazken, şehitlerimizin cena
ze törenlerinin masraflarını ailelerinden tahsil etme talebinde bulunurken... 

İBRAHİM ARISOY (Niğde)-Demagoji yapma. 

İLHAN KAYA (Devamla)- Hayır efendim, bunlar hep ispatlı... 

... 5 bakanlık kurmanın sebebi nedir? Benim, İlhan Kaya olarak, fikrim, Sayın Başbakanın, bu 
saatte, bu Grubu burada toplamasının sebebi; Bakanlıkları dağıtmanın -çok açık söylüyorum- he
sabı içindedirler; ama, şunu da söyleyeyim değerli miUetvekillerim: Kesinlikle, bu bakanlıklar ih
das edilecek; ama, Sayın Başbakanın elinde koz olarak tutulacakBenim şahsî fikrim bu. 

Yalnız, SHFye de şaşıyorum; yani, bu 5 bakanlıktan size bakanlık da yok; bu kanun tasarısı
na nasıl okey diyeceksiniz, şaşıyorum. Ben, Saym Milletvekillerime... 

DEVLET BAKANI SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Saygılarını sun. 

İLHAN KAYA (Devamla) - Hayır, Sayın Bakanım, niye saygı sunacağım; konuşuyorum... 
Ben her zaman sizlere saygı sunarım; ama, lütfen... 

BAŞKAN-Sayın Kaya, siz konuşmanızı devam ettirir misiniz lütfen. 

İLHAN KAYA (Devamla) - Efendim, ben, daha yeni politikacıyım; laf attılar mı karıştırıyo
rum... 1 ^ atmasınlar efendim... Lütfen... Müdahale ederseniz... 

Efendim, şimdi, 5 bakanlıktan SHP'ye yok. Ben, milletvekillerimden rica ediyorum. 
BAŞKAN-Sayın Kaya, bir dakikanızı rica edeyim; süreyi durdurdum. 
Sayın Gündüz bir talebiniz mi var efendim? 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Saym Kerimoğlu burada, ben de buradayım. 
BAŞKAN- Evet, zatı âliniz Gündüz, o Kerimoğlu. 
Yani, size Kerimoğlu denmesinden niye rahatsız oluyorsunuz? O, Grubunuzun bir değerli 

üyesidir. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Efendim ben Fahri Gündüz olmaktan kıvanç duyuyorum. Benim 

adımı Fahri Gündüz diye koymuş anam, babam; bu ismimden kıvanç duyuyorum. 
BAŞKAN- Efendim, hayırlı olsun... Ben de, tekrar ettim, Sayın Gündüz, dedim; ama, ona da 

itiraz ediyorsunuz. 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) - Gündüzle karıştırdın Sayın Başkan, daha gündüze 4 saat var. 

BAŞKAN-Sayın Kaya, buyurun efendim. 
İLHAN KAYA (Devamla) - Ben, sayın iktidar partisi milletvekillerinden rica ediyorum; Hal

kın arasına inin. Halkın arasına inen milletvekillerine sözüm yok; ama, inmeyen miUetvekillerim 
burada oy verecek, 5 tane bakanlık kurulması için oy verecek, ondan sonra, biraz evvel Refah Par
tili milletvekilimizin dediği gibi, işte, kırmızı plakalar, makam arabaları, korumalar... Vay Türki
ye'nin haline... İşçiyi duman etmişiz, Memuru sokaklara döktük. Sabahki konuşmamda da söyle
dim, dün akşam 75 yaşında bir emeldi öğretmenimiz, televizyonda hüngün hüngür ağladı; "evime 
ayda 1 kilo et alamıyorum" dedi. Sayın miUetvekillerim, bakın, çok açık söylüyorum, biraz daha 
zaman geçtiğinde halkın arasına çıkamayacaksınız, köyleri gezemeyeceksiniz. Gelin, bu işlerden 
vazgeçin... 
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MEHMET SELİM ENSARİOGLU (Diyarbakır) - Biz her gün Diyarbakır'da halkın arasmda-
yız. 

İLHAN KAYA (Devamla) -Hayır Sayın Ensarioğlu, nerede çıkıyorsunuz; hep Ankaralardası-
nız, Yalovalardasınız. 

Ben, sayın milletvekillerinden, bu tasarıya oy verirken, ellerini vicdanlarına koymalarını istir
ham ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Kaya, teşekkür ediyorum. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
III. - YOKLAMA 

BAŞKAN - Değerli milletvekilleri, tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylayacağım; 
ancak, oylamadan önce, bir yoklama talebi vardır; okutup, yoklama talebinde bulunan sayın üyele
rin Genel Kurul Salonunda olup olmadıklarını arayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Müzakereler, toplantı yetersayısı olmadığı halde sürmektedir. Yoklama yapılmasını arz ve tek

lif ederiz. 
Saygılarımızla. 
BAŞKAN - Sayın Salih Kapusuz?.. Burada. 
Sayın Mustafa Baş?.. Burada. 
Sayın Kemalettin Göktaş?.. Burada. 
Sayın Şaban Bayrak?.; Burada. 
Sayın Mehmet Elkatmış?.. Burada. 
Sayın Ahmet Remzi Hatip?..Burada. 
Sayın Cevat Ayhan?.. Burada. 

Sayın Kâzım Ataoğlu?.. Burada. 
Sayın İsmail Coşar?.. Burada. 
Sayın Fethullah Erbaş?.. Burada. 
Şimdi, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda hazır bulunan sayın üyelerin yük

sek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
2. - Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesin

de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/643) (S. Sa
yısı : 758) (Devam) 

BAŞKAN- Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sönüyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -27.9.1984tarihli ve 3046 sayılı Kanunun4üncü maddesi başlığı ile birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanları 

Madde 4. - Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak üzere 
bakanlar arasından en çok ikisi Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Aynca Başbakana 
yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri yerine getirmek, Bakanlar Kurulunda ko
ordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik taşıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden istifade 
edilmek amacıyla Başbakanın teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları yirmiyi geçmemek 
kaydıyla Devlet bakanları görevlendirilebilir. Devlet bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yü
rütecek personele ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir. 

Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, Başbakanın teklifi ve 
Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğer bakanlıklarla ilgilendirilebilir. 

BAŞKAN- Madde üzerinde gruplar adına söz isteyenler; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
İsmet Kaya Erdem, Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz. kişisel söz talebinde bulunan
lar; Sayın Vehbi Dinçerler, Sayın Ahmet Remzi Hatip. 

Sayın Erdem, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA İSMET KAYA ERDEM (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; yasa tasarısı üzerinde bazı endişelerimi dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Gecenin 
bu saatinde, sizlerin vaktini işgal etmemeye çalışacağım. 

1984 yılından önce, 4951 sayılı Kanun, hükümete, bakanlık kurma, bakanlığı kaldırma, genel 
müdürlük ve müsteşarlık teşkili konularında yetki vermişti. 1984 yılında, devletin çok büyümüş ve 
hantal yapısı göz önüne alınarak, bunun nedenleri araştırıldı. Bu nedenlerin arasında en önde ge
lenlerden bir tanesinin -biz o zaman böyle tespit etmiştik- 4951 sayılı Kanunun geniş yetkisinin, 
bakanlık adedinin artırılmasında, genel müdürlüklerin kurulmasında, hatta müsteşarlıkların artışın
da başlıca etken olduğu tespit edildi. İşte bu bakımdandır ki, bunun disipline edilmesi, kontrol al
tına alınabilmesini sağlamak amacıyla 3046 sayılı Kanun getirildi ve bu kanunda bunu disiplin al
tına alacak hükümler vardı. Ne oldu; o tarihten itibaren bakanlık adedi, yeni bir bakanlığın kurul- . 
ması, devlet bakanlıklarının adedinin artırılması; hatta, bir genel müdürlük kurulması dahi kanun
la olabilir hale geldi. Bu ise, her şeyden evvel, devleti büyütmemenin veya devletin büyümesine se
bep olan nedenlerden bir tanesinin ortadan kaldırılmasıydı. 

Bugün gelinen noktada ise, devlet, gerçekten çok büyümüştür. Yaklaşık bir ay önce buradan 
Özelleştirme Kanununu çıkardık. Ben, Sayın Daçe'nin, "devlet, ancak iktisadî konularda küçültü-
lebilir" veya "bu kanunla bunlar yapılabilir" görüşüne iştirak etmiyorum. Nedeni şu: Dar anlamıy
la, iç ve dış güvenlik hizmetleriyle, adalet hizmetleri, devletin yapacağı işler olarak değerlendirile
bilir; ama bunu geniş anlamda düşündüğümüz takdirde, işte bugün devletin karşı karşıya olduğu 
noktaya geliriz. 

Devletin birçok ünitelerini terk etmemiz mümkün ve bunu yapmak zorundayız. Terk etmemiz 
mümkün derken buna mecburuz. Niçin mecburuz; çünkü, Türkiye, bir dar boğazdan geçiyor. Eko
nomik kriz, ekonomik sorunlar, gerçekten çok ciddî bir şekilde karşımızda. Bunların altından kal-
kabilmemiz için gerçekten çok önemli önlemler almamız lazım. Sayın Başbakan, kurtuluş savaşı 
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olarak bu hareketi ortaya attı. Gerçekten, çok ciddî tedbirler almamız gereken zor bir dönemden, 
zor bir geçitten geçiyoruz; ama, burada, bu geçitten geçerken, vatandaştan, iş âleminden fedakâr
lık isterken, Hükümetin, her şeyden evvel kendisini sıkması lazım; getirilecek tedbirlerin öncelik
le Hükümet tarafından dikkate alınması lazım. 

Parlamentonun çok dikkatli olması lazım. Bir kurtuluş savaşı içindeysek, Kurtuluş Savaşım 
yapan, yöneten Parlamentonun davranışlarından örnek almamız lazım; bakanlarının, Hükümetinin 
davranışlarını aynen uygulamamız lazım. Bu Parlamentonun, bir kuruşluk masraf artıracak bir ko
nuyla karşı karşıya kaldığı zaman çok dikkatli olması lazım. Hatta, Hükümetin, bu Parlamentoya, 
masraf artırıcı, devleti büyütücü bir teklifle gelememesi lazım; endişe etmesi lazım. "Bana, bunu, 
Parlamentoda sordukları zaman ben nasıl cevap veririm" diye endişe ederek, bu teklifleri Parla
mentoya getirememesi lazım. Böyle bir durumdan geçiyoruz. 

Ben, şunu beklerdim; Bu kanunda değişiklik yapılmasıyla ilgili bir teklif gelebilir; ama, dev
let bakanlıklarının adedini 15'ten 10'a indirmek, bazı bakanlıkları küçültmek, devletin bazı hizmet
lerini terk etmek gibi tekliflerle gelinmesi lazım geleceği kanaatindeyim. 

Burada, uzun uzun, içinde bulunduğumuz ekonomik şartlara değinmek istemiyorum; ancak, 
çok endişeliyim ve bunun altından kalkabilmek için hepimize çok ciddî görevler düştüğü kanaatin
deyim. Çok zor bir dönemin içindeyiz; ama, bu dönemi geçebilmek için, hepimizin çok ciddî ha
reket etmesi lazım. En büyük görevin Parlamentoya düştüğü kanaatindeyim. Bu Parlamentonun, bu 
teklifi, kanaatimce, reddetmesi lazım gelirdi ve hatta, Hükümetin, bu teklifi buraya getirememesi 
lazımdı. Bu anlayışı bu Parlamentoya getiremediğimiz müddetçe, öyle zannediyorum ki, biz, dev
leti devamlı büyültürüz; küçültme değil, yerinde tutmanın bile mümkün olamayacağı kanaatini ta
şıyorum. 

Biz, bu konuyu çok inceledik. Devlet Bakanlığı yerine bakan yardımcılıkları oluşturmak, ger
çekten şu konuyu halledecek bir seçim şeklidir. Buj devleti büyültmüyor. Mesela, Dışişleri Bakan
lığında üç tane bakan yardımcısı, Maliye Bakanlığında iki tane bakan yardımcısı, bu koordinasyo
nu sağlama yönünden faydalıdır; ama, bizde nasıl oluyor; başbakana, kanunlarla verilmiş görevle
ri yapmak üzere bir devlet bakanı tayin ediyorsunuz. Bu devlet bakanı koordine görevi yapacak. 
Örneğin, insan hakları... Bakan, bu konuyla alakalı olarak tayin edildiği zaman ilk yapacağı iş, Mil
lî Eğitim Bakanlığında ve Adalet Bakanlığında, insan haklanyla alakalı konularda koordinasyonu 
sağlamak; belki Millî Eğitim Bakanına, bu konuda, ilkokullardan başlayan bir tedrisat önermek, bu 
konuyla alakalı kanunlarda değişiklik yapılması için Adalet Bakanlığıyla koordinasyonu sağlamak. 
Diğer bakanlıklarla da alakalı... 

Ama, biz ne yapıyoruz? Hangi devlet bakanlığını kurduysak, önce bir daire başkanlığı kuru
yoruz; aradan bir iki sene geçiyor, bu, genel müdürlük oluyor; daha sonra müsteşarlık oluyor ve bir 
müddet sonra karşımıza bir bakanlık çıkıyor. Sizlere bunu, herhangi bir hükümeti tenkit için söy
lemiyorum; Türkiye'nin gerçekleri bunlar olduğu için söylüyorum. 

O bakımdan, devlet bakanlığı sayısını 15'ten 20'ye çıkarmak, bu devletin küçülmesi lazım ge
len şu dönemde, çok ciddî sorunlarla karşı karşıya olduğumuz şu dönemde bizlere çok ciddi sorun
lar çıkaracak, devleti hantallaşüracak, devleti çok daha büyük duruma getirecektir. 

Benim endişem şudur: Hepimiz, çok sıkıntıyla karşı karşıya kalmış olan kimselerle muhatap 
oluyoruz, "siz, devletin harcamalarını bol keseden yapıyorsunuz, bize geldiği zaman mı tasarruf" 
dediklerinde, onlara ne cevap vereceğiz?.. 
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Onun için, hepimizin, her şeyden evvel, Parlamento olarak,Hükümet olarak bir kuruş harca
mayı artırmadan, aksine, masrafları azaltmak için, ne pahasına olursa olsun çalışmamız lazımdır. 
Ben, milletvekili arkadaşlarımdan ve Hükümetten bu tasarıyı geri almalarını arzu ediyorum; ama, 
takdir Meclisindir. 

Saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Sayın Erdem, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın, Kapusuz, buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sa
bahın bu saatinde hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 758 sıra sayılı tasarıyla ilgili Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Değerli arkadaşlar, belki, bizim söze başlamamızdan rahatsız olan arkadaşlarımız olabilir, bu
nu saygıyla karşılıyoruz. Aslında biz, biraz önce, yoklama isteyerek sizleri rahatlatmak, istirahat 
buyurmanızı temin etmek istedik; ama, her neyse... 

HACI FİLİZ ( Kırıkkale)-Söylediğin laf mı yani?.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşım, eğer laef değilse.. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çok yoğun bir programla çalışıyor... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale)-Devam ediyoruz işte. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Zaman zaman bütçe çalışmalarında hiçbir arkadaşımız olmu
yor; ama, biz, anlayışla karşılayıp ne yoklama ne karar yetersayısı istemeyerek sizlerin buradaki ça
lışmalarına katkıda bulunuyoruz; ama, biz, biraz önce, bu işi, daha uzun zamana serpebilmek, en
gelleyebilmek için, ilgili Bakanlığın bütçesini görüşmemek niyetiyle, oylama konusunda, karar ye-
tersayısıyla, yoklamayla bu işi engelleyebilirdik; fakat, mesele neydi?.. Sizden anlayış bekliyoruz... 
Yani, bir kanunun, eğer hakikaten çok önemli olduğuna inanıyor idiyseniz, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde bir seneden beri niye bekliyor? Her iş bitti de, bütçenin arasına getirip, âdeta, buradaki 
milletvekillerini zora sokmak... Yarın sabah 10.00'da geleceğiz, göreceğiz; kaç arkadaşımız bulu
nacak... burada? Ne yapılmak istendiğini çok açık konuşmanız lazım. 

Sonra, bakınız, hiç kimse kimseyi de aldatmasın; bu tasarıya -kendi arkadaşlarınız da ifade 
ediyor- "Karayalçın kanunu" diyorlar. Niye; çünkü, siz, ortaklığınızı biraz daha idame ettirebilmek 
için, birbirinize biraz daha payanda olarak, ileriye doğru gidebilmek için ne yapacaksınız; koltuk 
hazırlayacaksınız. Bu koltuk hazırlamayla da, yine, bir müddet yaşasanız bile, bunu daha ileriye 
götüremeyeceksiniz. Onun için, bunun tahtında müstetir olan, aslındaki hadise, bunu temin etmek 
için getiriyorsunuz bu kanunu; bunun altını çizelim, bir. 

İkinci olarak, değerli arkadaşlar, bizim, özellikle bu tasarıyla ilgili sadece kuru kuruya bir mu
halefet anlayışında olmadığımızı belirtmek istiyorum. Nedir mesele; zaten, yeterince, Parlamento
ya karşı çok duyarlı konuma getirilmiş olan milletimiz, yarın, basının bu noktadaki açıklamalarıy
la, beyanlarıyla ve yönlendirmeleriyle, Parlamento daha çok hedef haline getirilecektir. Şayet, bu
rada birtakım fedakârlıklar gerekiyorsa, Sayın Başbakanımız, mevcut devlet bakanlarımızdan -ki, 
kanun tasarısında o da var- birkaç tanesinin istirahat buyurmalarını, half-time yapmalarını temin 
etsin; değerli arkadaşlarımıza da verilmesi gerekli olan koltuğu verin; ama, ille de bunu, 15'i 20'ye 
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çıkarmak gibi bir zaruretin olduğu kanaatinde değilim. Şayet, böyle yapmaya devam ederseniz, bu 
Parlamentoyla ilgili ithamlardan, hep birlikte, daha çok zarar görürüz. 

Tasarıda, Sayın Başbakanın, yardımcılara ihtiyacı olduğu açıklanıyor. Bu da, bu yardımcıların 
birtakım birikimlerinden istifade edilmesi, koordinasyon hizmetlerinde kullanılması gibi, çok gü
zel kılıflarla ifade ediliyor; ancak, mademki Sayın Başbakanın, böyle bir dönemde, bu tip hizmet
lere ihtiyacı var, bu kalifiye elemanlardan istifade etmek istiyor -Şu anda gördüğümüz tablo odur 
ki, Bakanlar kurulu toplanmıyor bile- Peki, eğer, burada, bunlardan istifade edilecek çok ciddî bir
takım ihtiyaçlar varsa, Bakanlar Kurulu, olağanüstü toplantılarla, peş peşe çalışması lazım. Bu da 
yok. O halde, dediğim gibi, burada hazırlanmak istenilen şey, birkaç koltuk ve birtakım imkânla
rın teminidir. 

Ülkemiz, iktisadî açıdan darboğazdan geçiyor, 1994 yılında çift vergilendirme uygulamasına 
girdik, Hükümetimiz, bütün kesimlerden destek talebinde bulundu; ama, bütün bunlara rağmen, Sa
yın Başbakanın, 1994 yılı bütçesi de, 1993 yılı bütçesi gibi yerine ulaşmadı, yetmedi, kısa geldi, ve 
ek bütçe çıkarmak mecburiyetinde kalındı. 

Sonuç itibariyle, tasarrufun gereği, her fırsatta, istifade edilecek, üzerinde durulacak önemli 
bir mesele olarak kamuoyunun gündemine getirildi. Peki, şu anda, biz, tasarruf mu yapıyoruz, 
masrafı mı artırıyoruz? Bunu, Biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız da söylediler. Bakınız, Sa
yın Özal, geçmiş dönemde, kriz döneminde, Körfez krizi döneminde -şayet, bugünkü Hükümetin 
getirmiş olduğu bu tasarıda olduğu gibi- Anayasaya aykırılık olmamış olsaydı, kanaatim odur ki, 
üç dört tane bakanlığı uhdesine alırdı. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) -Niye almadı? 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Almamasının sebebi belli; çünkü, Anayasa buna cevaz vermi

yor. 
Siz, aynen, seçimlerle ilgili kanun tasarısını görüşürken de ikazlarımıza dikkat etmediniz ve 

Anayasa Mahkemesinden döndü. Şu anda görüştüğümüz tasarı da, kanunlaştığında, 90 imza bulur
sak, mutlaka Anayasa Mahkemesinden geri gelir. O zaman, sevinerek koltuklarına oturan sayın ba
kanlarımız, o koltuklarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayacak. Biz, bugünden sizi ikaz ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, bakınız, bir başka konuyu tekrar vurgulamak istiyorum. Şayet 90 imza çı
karsa, çıkarmış olduğumuz Özelleştirme Yasası dahi, emin olun, Anayasa Mahkemesinden geri ge
lir; ama, 90 imza bulunmaması konusunda, Sayın Başbakan, Sayın Ecevit'le bir görüşme yaptı; bir
kaç maddeyi gündem meselesi yaptı; düzeltecekler mi, inşallah göreceğiz. 

Değerli arkadaşlar, şimdi, burada, diğer bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Şu anda, za
ten, Parlamento düzeninde, gördüğünüz gibi, bakanlarımızı yeterli seviyede tutmak için yeterli otu
rak da, koltuk da yok. Şimdi, biz, bunu 20'ye çıkardık, bakan sayısı arttı. Herhalde, hızlı bir perfor
mansla, Hükümetimiz, burayı yeniden tanzim edecek. Hatta, zaman zaman, Sayın Başkanlık Diva
nında görev yapan Başkanvekillerimiz veyahut da Başkanımız, bakanlarımızı ikaz ediyor; "efen
dim, biz, oylama sırasında, bakanların iki elleriyle teslim olmalarını saymakta zorluk çekiyoruz, 
bakanlık koltuğunu teşrif buyursunlar da rahat sayalım" diye serzenişte bulunuyor. Peki, bu kadar 
bakanı nereye yerleştireceğiz? Galiba, ranza yaptıracaksınız. Hatta, zaman zaman, ne olacak, uy
kusu gelenleri televizyonlardan gösteriyorlar, artık, ranzanın üstünde yatar şekilde gösterecek. 

Bakınız, ben bunları bir espri içerisinde takdim ediyorum; ama, bunların her biri realitedir. 
Yaptığımız şeylere, vicdanen, milletvekilleri olarak, bizim inanmamız lazım. Eminim ki, şu anda, 
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Parlamentodaki bütün milletvekilleri, hele, özellikle İktidarda bulunan milletvekilleri bu konuya 
inanmıyor, bunun zaruretini kabul etmiyor. Evet; ama, maalesef, zevahiri kurtarmak için, kılıf bul
mak için böyle yollara girmek, yasama görevimiz açısından bizler için hoş değildir. Hukuk devle
ti içerisinde, hukuku en iyi tatbik etme noktasında olan, herhalde bizler olacağız. Bizlerin olmama
sı doğnı olmaz. 

Dikkat buyurun, bizim, birtakım bakanlıklarımız vardı... Yeni ihdas ediyoruz. Biraz önce Sa
yın Erdem de arz ettiler. Biz, önce, ihtiyaca mebni hemen bir daire kurarız, arkasından o daire yet
mez, genel müdürlük ihdas ederiz, daha sonra da müsteşarlık yaparız, müsteşarın da bir bakam ol
ması lazım; bir de bakan bulunız; yeterince kadro, araba, tahsisatlar aymnz; ondan sonra da çıkar 
burada, devletin birtakım tasarruflannın zaruretinden bahsederiz. Bu, doğru değil. 

Bakınız, bizim, yolsuzluklardan sorumlu bir bakanımız vardı. Yolsuzluk sona mı erdi; değil. 
Niye kaldırdık bu bakanlığı?.. 

MEHMET HALİT DAĞLI (Adana)-Bosna'ya gitti. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Evet, Bosna'ya da gider, doğru. Sayın Dağlı, o Bosna' yi geti

rin de beraberce burada konuşalım. Daha çok şey konuşacağız sizlerle beraber; daha çok şey konu
şacağız. Ancak, siz, bugün, şayet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Sayın Kapusuz, son cümlenizi ifade eder misiniz efendim.. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bu kanun tasarısı, hakikaten, yann için, 
bizler açısından hoş olmayacak bir tasarı olarak gündeme gelecektir. Bu konuda, sizleri, son olarak 
bir kez daha uyarma görevimi, ikaz görevimi yapıyonım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN-Sayın Kapusuz, teşekkür ediyorum. 
Sayın Gökalp?.. Yok. 
Sayın Dinçerl er; buyurun. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)-Efendim, saygılar sunuyorum. 

Şafak söküyor, maalesef, hepimiz buradayız. Bu saatte şuraya çıkmanın, sizlerin sabnnı zor
lamanın ne kadar zor olduğunu herhalde hissediyorsunuz. (DYP sıralarından "memnunuz" sesleri) 

Hayır, memnun değilsiniz, biliyorum ;çünkü, ben de memnun değilim. . 
Yalnız, Türkiye'nin şu sıkıntılı döneminde, her yönüyle fevkalede sıkıntılı olan bir dönemin

de, Sayın Başbakanı bu saatte burada tutmanın çok doğru bir şey olmadığı kanaatindeyim; ama, siz 
yaptınız, bize fazla kızmayın. 

Kısaca üç nokta üzerinde duracağım. , 
Efendim, bakınız, Anayasanın 113 üncü maddesini bir daha okuyorum: "Açık olan bakanlık

larla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici olarak vekillik eder. Ancak, bir ba
kan birden fazlasına vekillik edemez. 

Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır." Anayasa, on-
beş güne bile tahammül etmiyor. 

Zabıtlara geçmesi için, Sayın Daçe'nin bir sorusunu burada cevaplandırmak istiyorum. Eğer 
başbakan yardımcısına, başbakanın yetkilerini verecekseniz, o zaman, adına ne derseniz deyin, ka-
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nuna göre devlet bakanıdır. Devlet bakanı olunca, başbakanın yetkilerini kullanınca iki bakanlığı 
birleştirmiş olursunuz, unutmayın lütfen... Eğer, başbakanın yetkisini vermezseniz, herhangi bir ba
kana başbakan yardımcısı sıfatını verirseniz, yetkisiz sıfat verirseniz, adı üstünde, itibarsız, değer
siz bir rütbe olur. Herhalde bir kimse de bunu istemez ve sizin amacınızın da bu olmaması lazım; 
devletin ihtiyacı da bu değil. 

Sayın Daçe, biraz evvel, Başbakanlık Kanununu burada okudular, -onu hepimiz biliyoruz-
eğer o yetkilerden verirseniz, fiilî devlet bakanı statüsünü alır ise -devlet bakanlığı bizim anayasa 
hukukumuzda sandalyesiz, kadrosuz, yetkisiz bir bakandır, bakanlığı yoktur, bakan vardır; yetkisi
nin tek kaynağı, icraatının tek kaynağı ancak başbakanın yetkileridir, onun verdiği kadardır- bun-
larsız yaparsanız, haksız bir işlem yaparsınız; bu bir. 

İkincisi, arkadaşlarımız bir önerge verdiler, dediler ki, başbakanın da, hiç olmazsa iki ayrı ba
kanlığı, ihtiyaç' halinde üzerine alabilmesine imkân verin. Eğer, tutarlıysanız, inanıyorsanız, Ana
yasaya aykın değildir; buyurun, o önergeye "evet" deyin. Diyemezsiniz... Biz bunu niye verdik; 
Anayasa Mahkemesine gittiğimiz zaman haklılığımız tescil edilsin diye verdik. Açıkça da söylü
yoruz, istirham ediyoruz, rica ediyoruz; Komisyonda da söyledim, ne olur, bir başka formül bulun, 
evet diyelim; ama, bile bile bunu yapmayın, Anayasayı zorlamayın. 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Seçimleri de böyle iptal ettiler. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)- Evet, böyle olacak. Şimdi, Sayın Cevheri, affedersiniz; 
ama, biz koymadık; siz getirdiniz koydunuz. Bakın, bu kanun tasarısını biz getirmedik; önergeyi 
Sayın İslamoğlu verdi. • 

DEVLET BAKANI NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa)- Bir kere düştük buna; bir daha düş
meyiz... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla)- Düşmeyin; ben samimî olarak söylüyorum; orada da 
söyledim, muhalefet şerhi koydum. 

Sayın Kapusuz'un dallanmasına gerek yok; burada söylüyoruz, ne olur düzeltin; aksi halde, 
biz, Anamuhalefet Partisi olarak, Anayasa Mahkemesine müracaat edeceğiz, bizi zorlamayın lüt
fen. Sonra da, Sayın Başbakandan istirham ediyorum -belki, ilk defa böyle yüz yüze konuşma fır
satı buluyoruz; tabiî, benim konuşma zamanıma rastlamadığı için- lütfen, bizi haksız yere halka şi
kâyet etmeyiniz efendim. Ondan sonra, biz de sizi şikâyet ederiz. Bu işin tadını biraz daha kaçır
mayalım. 

Ben, saygılarımı arz ediyorum. 
Teşekkür ederim. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN- Sayın Dinçerler, teşekkür ediyorum. 
Sayın Hatip, kişisel görüşünüzü ifade etmek üzere, buyurun. 
LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul)- Haydi bize acımıyorsunuz, bari Başkana acıyın.. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara)- Sen bize acıyor musun; sen hiç acımazsın.. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya)- Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri ve böyle 

önemli günlerde bulunan, Meclisi dolduran Bakanlar Kurulu üyeleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 
Bu gece, takvime baktım, senenin en uzun gecesi. Onun için, Sayın Dinçerler'in "şafak sökü

yor" demesini biraz yadırgadım; çünkü, daha şafağın sökmesine 4 saatten fazla vakit var. 
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Ben, geçen seneki tecrübelere istinaden söylüyorum, iktidar, ramazan gecelerinde Meclisi ça
lıştırma alışkanlığının, şimdi provasını yapmaya çalışıyor. Bir şahsı ilgilendiren kanun için, gene, 
gece gece toplanmıştık. Başbakan müsteşarının yaş haddini yükseltip, onun görev süresini uzata
cak bir kanun burada görüşüldü. Şimdi de, Başbakan Yardımcısı iken Dışişleri Bakanı olan Sayın 
SHP Genel Başkanı için, özel bir kanun çıkarır gibi, burada çalışıyoruz; şahsî kanunlarla meşgul 
ediliyoruz. 

Gene, o kanadın bir esprisini duymuştuk, "milletvekilleri olarak, Grupta bakan olmayan kal
mamalıdır" diye. Yani, her milletvekiline bir bakanlık vermek için imkân hazırlamak, eğer, bu yok
sa, bazı bakanları zorla istifa ettirmek yahut da onların azillerini temin etmek, istifa mektuplarını 
dahi almadan devleti müşkül durumlarda bırakmak. 

Şimdi, bu, bazı tekerlemeler gibi oluyor; ama, Hazreti Mevlana'nın bir fıkrası var: Türkistan 
tarafından Konya'ya haber gelmiş, bize oradan bir kaç şeyh yollayınız, buradaki Müslümanları, bu
radaki insanları irşa etmek üzere diye. Çağırıyor en yakın müridini, diyar ki, iyi ki bizden şeyh is
tediler; yoksa, mürit isteselerdi, ya sen gidecektin ya ben gidecektim. Şimdi, bu şekilde, demek ki, 
bakan gereği var. 

33 olan bakan sayısını, takriben 5 ilavesiyle 35'e çıkarıyoruz. İleride yapılacak seçimde, Re
fah Partisi gelmesin diye, birtakım tertipler düşünülüyor; iki tane sandık, -efendim, şu bölge, bu 
bölge, vesaire... Bunun gibi, 450 olan milletvekilliğini 600'e çıkarmak düşüncelerinden bahsedili
yor. Tabiî, bakan sayısını evvela çıkaracaksınız, sonra, ona paralel olarak milletvekilliği sayısını ar
tıracaksınız gibi, birtakım yaklaşımlara, insan, kendi kendine, geliyor. 

Devlet Bakanımız, muhterem arkadaşımız, burada, devleti küçültmek konusunu işlerken, Re
fah Partisi Sözcüsü Sayın Şevket Kazan'ın sözleri üzerine, "efendim, devleti küçültmek, bakan sa
yılarını azaltmak vesaire şeklinde değil; biz, ekonomiyi küçültmek istiyoruz ve bunun için çalışı
yoruz" diye buyurdular. Ekonomiyi küçültmek, yalnız rakamsal olarak değil; hatta, açığı az göster
mek için bütçeyi küçültmek de değrl; ekonomiyi küçültmek, ekonomiye en az müdahale etmek de
mektir. Liberal ekonomi, serbest piyasa ekonomisi, pazar ekonomisi dediğimiz, devletin müdaha
lesinin en az olduğu bir ekonomi olmak gerekirken, ne görüyoruz bu iktidar döneminde, bu SHP-
DYP Koalisyonu döneminde, ekonomiye, Türkiye tarihinde bu kadar müdahale edildiği bir döne
min yaşanmadığını görüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Hatip, toparlar mısınız. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Şu kısacık dönemde beş tane yetki kanunu çıkarma ba

şarısını göstermiş, şimdi, altıncısını çıkaracak. Efendim, her sektöre kat kat vergiler, çifte çifte ver
giler getiren bu İktidar, ekonomiyi nereden küçültüyor?.. Peşin vergiyi kaldıracağım dedi, asgarî 
ücretle vergiyi kaldıracağım, tarımda stopajı kaldıracağım, dedi; ne oldu; hepsi yerinde duruyor. 
Hatta, tarımda Bağ-Kur kesintisini de koydunuz. Markın 3 bin lira olduğu dönemde geldiniz, ne ol
du; şimdi, 25 bin liraya dayandı, sekiz defa büyüdü, 2 bin liralık mazotu, "600-700 liraya satması 
lazım Anavatanın" dediniz; şimdi 20 bin liraya dayandırdınız. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-Temcit pilavı gibi hep aynı lafları söylüyorsunuz. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Gübre pahalılandı, ilaç pahalandı, her şey pahalandı; ha

ni ekonomiyi küçültüyordunuz? 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Enflasyonu da anlat (!..) 
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Enflasyonu hangi seviyeden aldınız, yüzde 140'a çıkar
dınız, faizleri hangi seviyeden aldınız, bir gecelik faizleri yüzde 1 OOO'ler vaziyetine getirdiniz. 

MUSTAFA ÇİLOĞLU (Burdur)- Sayın Başkan, bunların bu kanun tasarısıyla ne ilgisi var? 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- "Ekonomiyi küçültmek, küçültmek" diyorsunuz; devle

ti küçültmek derken devleti küçük düşürüyorsunuz. İşte, bu küçük düşürmenin bir misali de, bugün 
önümüze gelen bu kanun tasarısıdır. 

BAŞKAN- Sayın Hatip, toparlar mısınız?! 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla)- Hepinizi hürmetle selamlıyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ediyorum. 
Değerli milletvekilleri, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)- Utanmadan hep aynı şeyleri söylüyorsunuz. Gecenin bu saatinde, 
temcit pilavı gibi söylediğiniz hep aynı şeyler. Bunları dinlemek zorunda mıyız?! 

BAŞKAN- Sayın Hoşver...Sayın Hoşver... Başkanlık Divanı, 17 saattir buraya çivilendi; yani, 
biz, kalebent değiliz, pranga mahkûmu da değiliz; müsaade buyurun. 

Efendim, oylamaya geçeceğim; fakat, madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır. Madde iki 
fıkıalıdır, 14 önerge vardır; 8 tanesini, önce geliş sırasına göre okutup, sonra aykırılık derecelerine 
göre işleme tabi tutacağım. 

Önergeleri geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 
üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "özel önlem ve öncelik taşıyan konularda" ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Erkut Şenbaş Hannan Özüberk Hasan Afşar 
İzmir Gaziantep Konya 

Cemal Tercan Ali Eser 
İzmir Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "yirmiyi geçmemek kaydıyla" ibaresinin "onsekizi geç
memek kaydıyla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk Erkut Şenbaş Hasan Afşar 
Gaziantep İzmir Konya 

Cemal Tercan Ali Eser 
İzmir Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "yirmiyi geçmemek kaydıyla" ifadesinin "ondukuzu geç
memek kaydıyla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Devlet bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yü
rütecek personele ait kadrolar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulu kararıyla tespit 
edilir ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk ErkutŞenbaş Hasan Af şar 

Gaziantep İzmir Konya 

Cemal Tercan Ali Eser 
İzmir Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "bu kanunun 11 inci maddesinde belirtilen" ibaresinin 
madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk ErkutŞenbaş Hasan Afşar 
Gaziantep İzmir Konya 

CemalTercan Ali Eser 
İzmir Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanlıkla veya" ibaresinin madde metninden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk ErkutŞenbaş Hasan Afşar 
Gaziantep İzmir Konya 

Cemal Tercan Ali Eser ' 
İzmir Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "veya diğer bakanlıklar" ibaresinin madde metninden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hannan Özüberk ErkutŞenbaş 'Hasan Afşar 
Gaziantep İzmir Konya 

CemalTercan Ali Eser 
İzmir Samsun 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı kanun tasarısının çerçeve 1 inci maddesiyle değiştirilen 4 

üncü maddenin 2 inci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Hannan Özüberk Erkut Şenbaş Hasan Afşar 

Gaziantep İzmir Konya 
Cemal Tercan Ali Eser 

İzmir Samsun 

BAŞKAN- Değerli milletvekilleri, aykırılığına göre önergeleri işleme koyacağım; ancak, Ana
yasaya aykırılık önergesi vardır; önce onu okutup oylayacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 758 sıra sayılı yasa teklifinin 1 inci maddesiyle değiştirilen 27.9.1984 ta

rihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin, Anayasaya aykırı olduğundan, tasandan çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Fethullah Erbaş Ahmet Remzi Hatip Hüsamettin Korkutata 

Van Konya Bingöl 

Salih Kapusuz Kazım Ataoğlu İsmail Coşar 

Kayseri Bingöl Çankırı 
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu??.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)-Yeterli çoğunluğumuz ol

madığı için katılamıyoruz. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Katılmıyorsunuz. 
Sayın Erbaş, söz istiyorsunuz; buyurun. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; madde metnine baktığı

mız zaman, Anayasanın 113 üncü maddesine ayları olduğunu açıklıkla görürüz. (DYP sıralanndan 
gürültüler) 

Beyefendi, ben, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum; sakalımla alay etmene ge
rek yok. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Hiçbir hakkı da yok zaten. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla)- Şimdi, Anayasanın 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası 

şöyle diyor: "Açık olan bakanlıklarla izinli veya özürlü olan bir bakana, diğer bir bakan geçici ola
rak vekillik eder." Bu maddeyle, siz, bunu devamlı hale getiriyorsunuz. Onun için, bu açıdan Ana-
yasmın 113 maddesinin ikinci fıkrasına aykırılık, zaten açıkça görülüyor. 

Yine, vekillikle değil, asillikle bakacak. Bu durumda, burada da "geçici olarak" dediğine gö
re, yine aykırılık vardır. 

Anayasanın 113 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında da "Türkiye Büyük Mil
let Meclisi kararı ile Yüce Divana verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divana 
şevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. 
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Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç onbeş gün içinde atama yapılır" deniliyor. 

Onbeş günlük bir süre içerisinde buraya atama yapılacağı halde; yani, Anayasanın ruhu, bu işi 
-yani geçici olarak yekilliği- en fazla onbeş günle sınırlandırdığı halde, burada devamlılık arz et
mektedir. 

Bu açıdan Anasayanın 113 üncü maddesine aykın olduğunu arz ediyorum; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum Sayın Erbaş. 
Sayın milletvekilleri, önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Şimdi, aykırılığına göre diğer değişiklik önergelerini işleme koyacağım. 

8 önerge vardır; ayrı ayrı okutup işleme koyacağım. 
İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş ve arkadaşlarının önergesi: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Yeterli sayımız olmadığı 

için katılamıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 
Önerge sahiplerinden söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
.İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "özel önlem ve öncelik taşıyan konularda" ibare

sinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Komisyonumuzun yeterli 
sayısı yoktur, katılamıyoruz. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadı. 
Söz talebi var mı? Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen" iba
resinin madde metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edime)- Çoğunluğumuz olmadığı 

için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Söz talebi?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 
4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "veya diğer bakanlıklar"' ibaresinin madde metnin

den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edime)- Çoğunluğumuz olmadığı 
için katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 

Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
İzmir Milletvekili Erkut Şenbaş ve Arkadaşlarının Önergesi: 

4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan "Başbakanlıkla veya" ibaresinin madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN- Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edime)- Katılmıyoruz Sayın Başka

nım. 
BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

' DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmadılar. 
Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme

miştir. 
Gaziantep Miletvekili Hannan Özüberk ve Arkadaşlarının Önergesi: 
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4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "Devlet Bakanlarının danışma ve büro hizmetle
rini yürütecek personele ait kadrolar" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlar Kurulu kararıyla 
tespit edilir ve" ibaresinin eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon önergeye katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Kaülmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN- Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN- Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet katılmıyorlar. 

Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
Gaziantep Milletvekili Harman Özüberk ve Arkadaşlarının Önergesi 

4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "20'yi geçmemek kaydıyla" ifadesinin "19'u geç
memek kaydıyla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN-Sayın Komisyon Önergeye Katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Kaülmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)- Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon ve Sayırt Hükümet katılmadı. 

Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
Gaziantep Milletvekili Hannan Özüberk ve Arkadaşlarının Önergesi: 
4 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan "20'yi geçmemek kaydıyla" ifadesinin "18'i geç

memek kaydıyla" şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Sayın Komisyon Önergeye Katılıyor mu? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞERİF ERCAN (Edirne)- Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. , 

BAŞKAN-Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI BEKİR SAMİ DAÇE (Adana)-Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN-Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet Katılmadı. 
Söz talebi?.. Yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde okunduğu şekliy
le kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Bu Kanuıi yayımı tarihinde yürürlüğe girer 

BAŞKAN- Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Kişisel söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
okunduğu şekliyle kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN- Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde ka

bul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tamamını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Tasarının tamamı kabul edilmiştir. 
Değerli milletvekilleri, 22 Aralak 1994 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birle

şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 03.13 
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Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

ve AnayasaKomisyonuRaporu (1/643) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30.11.1993 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-583/07264 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1993 tarihinde kararlaştırılan "Bakanlık

ların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Bazı kurum ve kuruluşların doğrudan Başbakanlığa bağlı veya Başbakanlıkla ilgili olması ve 
Başbakanın yoğun işleri arasında, bağlı ve ilgili kuruluşların işlerini de bizzat takip etmesinin im
kânsızlığı sebebiyle, bu hizmetler Devlet Bakanları eliyle yürütülmektedir. 

Devlet Bakanlarının asıl fonksiyonları olan "Başbakana yardım etmek, Bakanlar Kurulunda 
koordinasyonu sağlamak" gibi görevlerin layıkıyla yerine getirilmesi, koalisyon hükümetlerinde 
daha büyük önem kazanmaktadır. Koalisyon ortaklarının daha uyumlu çalışması, Hükümet ortak
ları arasında iletişim kopukluğu meydana gelmemesi ve bu suretle Hükümetin etkin bir şekilde 
fonksiyonlarını ifa etmesi amacıyla, Devlet Bakanlarının sayısının artırılmasında zaruret görülmek
tedir. 

Yürütme organını gerek hukukî ve gerekse siyasî açıdan güçlendiren 1982 Anayasasından 
sonraki uygulamada, Başbakanlığın belirli konularda aktif uygulayıcı bir bakanlık şeklinde görev 
ve yetkilerle donatılarak, 1961 Anayasasında ifadesini bulan "bakanlıklar arasındaki işbirliğini sağ
lamak ve Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesini gözetmek" fonksiyonunu çoktan aşmış bu
lunması sebebiyle, zaman dilimi içinde artmaya devam eden sözkonusu görev ve yetkiler Devlet 
Bakanı sayısının da aynı oranda çoğaltılması sonucunu doğurmuştur. 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Anayasa Komisyonu 19.12.1994 
Esas : 1/643 
Karar: 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca, 6.12.1993 tarihinde Komisyonumuza gönderilen Bakanlıkların Kuruluş ve 

Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Madedesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı, Komisyonumuzun 16.12.1994 tarihli toplantısında Devlet Bakanı Bekir Sami Da-
çe'de bulunduğu halde incelenmiştir. 
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Tasarı, 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Ka
nunun 4 üncü Maddesinin Değiştirilerek Devlet Bakanlıkları sayısının arttırılmasını öngörmekte
dir. , V 

Komisyonumuz, Başbakana yardımda bulunma, Başbakana danışmanlık yapma ve Başbakana 
niyabeten bazı koordinasyon görevlerini yerine getirmek hususlarında, Yürütme Organının bugün
kü anayasal yapısı dikkate alınarak, Devlet Bakanlıklarının sayısının artırılması yönünde ortaya çı
kan ve çıkması kaçınılmaz olan ihtiyaçların zaman içinde yeni kanun düzenlemelerine ihtiyaç kal
maksızın daha istikrarlı bir biçimde karşılanabilmesini sağlayan Tasarıyı olumlu bulmuş ve mad
delerine geçilmesini kabul etmiştir. 

Ayrıca, Komisyonumuz, Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağ
lamak amacıyla, 3046 sayılı Kanunda öngörüldüğü üzere sadece Devlet bakanları arasında Başba
kan Yardımcıları atanmasının evrensel demokratik uygulamalara uygun düşmeyeceği görüşünde de 
birleşmiştir. 

Bilindiği gibi, demokratik parlamenter ülkelerde Başbakan Yardımcılığı unvan ve görevi sırf 
Devlet bakanları arasında uygun görülenlere değil, diğer bakanlara da verilebilmektedir. Bu imkâ
nı yaratan anayasal kuralların Türkiye'de ve diğer ülkelerde farklı hukukî nitelik taşıdığını ileri sür
mekte mümkün değildir. Gerçekten, Devlet Bakanı olmasa bile, siyasî veya idarî gerekler, herhan
gi bir bakana bu unvan ve görevin verilmesini zorunlu kılabilir. 

Devlet Bakanı sıfatını taşımayan bir bakana, Başbakan Yardımcılığı unvan ve görevinin veril
mesine Anayasanın 113 üncü maddesinin ikinci fıkarasınıri engel olduğu söylenemez. Çünkü, Ko
misyonumuzca benimsenen görüşe göre, Başbakan Yardımcılığı Devlet Bakanı olsun veya olma
sın herhangi bir bakana ayrı bir bakanlık görevi olarak verilmeyecek; kendisine bu unvan ve görev 
verilmekle atanmış olduğu bakanlık tek bir yapısal bütün halinde kurulmuş olacaktır. Nitekim 3046 
sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre, Başbakana yardım için dahi olsa bir icracı idarenin başına 
hiyerarşik amir olarak getirilmiş olan bir Devlet Bakanına, Başbakan Yardımcısı görevi ve unvanı 
verildiği zaman, bu Devlet Bakanı iki ayrı görevi üstlenmiş olmuyor; kendi siyasî ve idarî görevi 
bir bütün halinde bu yolda düzenlenmiş oluyor. Nitekim, yürürlükteki hükme göre kendisine aynı 
zamanda Başbakan Yardımcılığı görev ve unvanı verilmiş olan -ve icracı bir idarenin hiyerarşik 
amiri olsun veya olmasın- bir Devlet Bakanına geçici olarak vekillik etme sözkonusu olduğu za
man, bu vekalet görevini bir diğer Bakan, o Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanının bu unva
nında zikredilen bütün görevleri için yerine getirmektedir. Başbakan Yardımcılığı unvanı ve göre
vi, Komisyonumuzca benimsenen görüşe göre, Devlet Bakanı olmayan bir bakana verilince de ge
çici vekalet bağlamında durum bundan farklı olmayacaktır. 

Anayasa, bakanlıkların sayısını ve bunların ne kadarının Devlet Bakanlığı ve ne kadarının da 
icracı abakanlık olması gerektiğini düzenlememiş, bu hususun takdirini kanun koyucuya bırakmış
tır. 

Tasarının 1 inci maddesi, 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin değiştirilerek 
devlet bakanlıkları sayısının 15'den 17'ye çıkartılmasını öngörmektedir. Ancak, Komisyonumuz 4 
üncü maddenin kanun tekniğine uygun bir biçimde yeniden yazılmasını da gerekli görmüştür. 

Tasarının 1 inci maddesi; yukarıda değinilen görüşler ışığında, Başbakan Yardımcılarının sa
dece Devlet bakanları arasından değil, diğer bütün bakanlar arasından da görevlendirilebilmesine 
imkân verecek düzenlemenin yapılması ve Devlet Bakanlıkları sayısının Hükümetin fonksiyonla
rını daha etkin bir şekilde yerine getirebilmesini teminen, Devlet bakanlıkları sayısının 20'ye çıkar
tılmasıyla yeniden kaleme alınarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 758) 
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Tasarının 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 

Şerif Ercan 
Edirne 

Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

(Muhalefet Şerhim Vardır) 

Üye 
Ekrem Ceyhun 
, Balıkesir 

Üye 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Üye 

Erdal İnönü 
İzmir 
Üye 

Münif İslamoğlu 
Kastamonu 

Üye 
Osman Seyfi 

Nevşehir 

Sözcü 

Coşkun Kırca 
İstanbul 

Üye 
Ltitfi Esengün 

Erzurum 

(Muhalifim) 
(Muhalefet Şerhim Eklidir) 

Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

(Muhalefet Şerhim Ekli) 

Üye 

/. Kaya Erdem 
İzmir 

(Muhalifim) 
Üye 

Sadık Avundukluoğlu 
Kırıkkale 

Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

Üye 
C. Sadık Keseroğlu 

Sinop 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 758) 
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MUHALEFET ŞERHİ 
1. Komisyonda kabul edilen metin Anayasaya aykırıdır. 

Anayasanın 113 üncü maddesinin ikinci fıkrası, açık olan bakanlıklara diğer bir bakanın an-
. cak geçici olarak vekillik edeceğini emretmektedir. Kabul edilen metin, Başbakan Yardımcısının 
bir başka bakanı geçici olarak değil devamlı olarak ikame etmesini öngörmekte; bu da yetmezmiş 
gibi sürekliliğin "vekillikle değil asillikle" sürdürülmesini derpiş etmektedir. 

Anayasanın 113 üncü maddesi vekâletin uzun süreli olmasını bile sakıncalı görerek "herhan
gi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içinde atama yapılır" demek suretiyle vekâlet süre
sini azamî 15 günle hüküm altına almıştır. 

113 maddede; "bir bakan birden fazlasına vekillik edemez" hükmüne yer verilmiştir. Birden 
fazla vekilliği bile içine sindiremeyen bir Anayasa hükmünün bir kişinin şahsında birden fazla asil 
bakanlığa cevaz vermesi mümkün değildir. Eğer Başbakan Yardımcılığı sıfatını üzerinde bulundu
ran bir Devlet Bakanı aynı zamanda bir başka bakanlığı sürekli olarak ve asaleten uhdesinde bu-
lundurabiliyorsa Başbakanın böyle bir hakkının da bulunduğu tabiî olarak beklenir ve istenir. Baş
bakanın böyle bir hakkının bulunmaması ise hem hukuken hem siyaseten abes karşılanır. 

Anayasanın bu açık emirleri karşısında değil icracı bakanlıkların birleştirilmesi, iki devlet ba
kanının bir kişinin şahsında birleştirilmesi dahi mümkün değildir. 

Kabul edilen metin tatbikatta yanlış uygulamalara meydan verebilecek şekilde hazırlanmıştır. 
Çünkü bu metne göre devlet bakanlarının Başbakan Yardımcısı olmaları tereddütlü hale getirilmiş
tir. 

Kabul edilen metnin ikinci cümlesi "ancak" kelimesiyle başlayarak devlet bakanlarını tarif 
ederken sanki bunların dışındaki bakanlardan en çok ikisinin Başbakan Yardımcılığıyla görevlen
dirilebileceğini hüküm altına almaktadır. 

2. Devlet bakanlarının sayısının artırılması gerçekte ne Başbakanın ne de Devletin ihtiyacıdır. 
Artırma talebi Hükümetin iç siyasî denge arayışını siyasî iradeyle çözmek yerine TBMM'nin ira
desini kötüye kullanmak arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gerekli görmüyorum. 

3. Gerek tasarı, gerekse değişiklik önergesi ve komisyonda yapılan müzakereler "kişi" için 
kanun çıkarıldığı izlenimini vermektedir. Bu nedenle de karşıyım. 

4. Değişiklik önergesinin gerekçesinde belirtildiği gibi diğer parlamenter demokrasilerde 
Başbakan Yardımcılığı görevinin devlet bakanları dışındaki diğer bakanlara da verilebildiği haller 
vardır. Ancak bu ülkelerin anayasalarının buna imkân ve cevaz verdiği de açıkça bellidir. Anaya
samızda bu yönde bir değişiklik yapılmasına şahsen taraftar olmama karşın bugünkü haliyle Ana
yasaya açıkça karşı olan bu metne evet demek mümkün değildir. 19.12.1994 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Anayasa Komisyonu Üyesi 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
Komisyon raporuna aşağıdaki gerekçelerle katılmıyorum. 

1. Devlet Bakanlıklarının sayısının artırılması devleti daha etkin duruma getirme ihtiyacı ile 
bağdaşmamaktadır. Çözüm, Başbakanlığa bağlı daireleri artırarak bunlan birer devlet bakanı ile il
gilendirmek değildir. Tam aksine devlet bakanlarının ve bunlara bağlı dairelerin azaltılması, çalış
ması zorunlu olan dairelerin diğer, bakanlıklarla ilgilendirilmesi gereklidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 758) 
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2. Bakanlıklar ve daireleri ile ilgili düzenlemelerin yetki devri ile değil doğrudan yasalarla dü
zenlenmesi gereklidir. 

3. Komisyon raporunun öngördüğü düzenleme bir kişinin özel durumunu dikkate alarak yasa 
çıkarma mahiyetindedir. Bu şekilde yasa yapılması Parlamentonun yürütme karşısındaki konumu
na, hukuken temel ilkelerine ve anayasaya aykırıdır. 

4. Anayasa Komisyonunun tasarıyı görüştüğü oturumlarda tutanakla tespit edilen diğer mu
halefet gerekçelerimi muhafaza ediyorum. Sayın Komisyon üyelerinden bazılarının görüşmelerde 
ifade ettikleri karşı görüşlere de katılıyorum. 

Saygılarımla bilgilerinize sunarım. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

MUHALEFET ŞERHİ 
Değişiklik tasarı hükümet tarafından 6.12.1993 tarihinde TBMM Başkanlığına sevkedilmiş ve 

3046 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendinin değiştirilmesi ile, devlet bakanlıkları sayısı
nın 15'den 17'ye çıkarılması önerilmiştir. Bu tasarı bir yılı aşkın bir zaman Anayasa Komisyonun
da bekletildikten sonra aniden, TBMM Genel Kurulunda bütçe görüşmelerinin yapıldığı bir sırada 
yasalaştırılması için ele alınmıştır. 

Bunun gerçek nedeni yeni devlet bakanlıkları ihdas etmek suretiyle iktidar partilerinin içi den
gelerini temin etmek, bazı itiraz ve ihtilafları önlemek, ilaveten başbakan yardımcısını "bakanlar 
arasından" seçmek suretiyle SHP Genel Başkanının Dışişleri Bakanlığı ile Başbakan Yardımcılığı 
görevini birlikte yürütmesine imkân tanımaktır. 

Nitekim bu düşüncemiz Komisyonda verilen değişiklik önergesi ile doğrulanmış, 3046 Sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesini tümüyle değiştiren önerge devlet bakanlıklarının sayısını 20'yc çıkar
mış, başbakan yardımcılığı görevinin ise herhangi bir bakan tarafından deruhte edilmesi imkânını 
getirmiştir. * 

Bu tasarı, çökmekte olan hükümeti bir süre daha ayakta tutabilmek için düşünülmüş bir yasal 
payandadan ibarettir. Yeni devlet bakanlıklarına ihtiyaç yoktur. Bir taraftan tasarruf tedbirleri adı 
altında işçi ve memur aç bırakılırken diğer taraftan büyük bir israfa yol açabilecek yeni bakanlık
lar ihdas etmek yanlıştır, mevcut 15 devlet bakanlığı ile hizmetin yürütülmesine çalışılmalıdır, dev
letin küçültülmesinden bahseden hükümet çelişki içerisindedir. 

Bu sebeplerle tasarının kabulüne dair çoğunluk görüşüne karşıyım. 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

MUHALEFET ŞERHİ 
Devlet Bakanlığı adedinin 15'ten 20'ye yükseltilmesi ile Başbakan Yardımcılığının, Devlet 

Bakanlığı dışındaki diğer bakanlıklara da verilebilmesi imkânı sağlayan yasa teklifine karşı görüş
lerim aşağıdadır. 

Bakanlıkların ve bakanlık teşkilatlarının kurulması ile devlet bakanlığı adedinin tespiti husu
su, 1984 yılında Anavatan Partisinin iktidar döneminde ele alınarak yeniden düzenlenmiş ve 3046 
sayılı kanunla, devletin büyütülmesi önlenerek bu konu disipline edilmişti. 

Bilindiği üzere, 1984 yılından önce yeni bakanlıkların kuruluşu ve kaldırılması ile devlet ba
kanlığının artırılması veya azaltılması yetkisi 4951 sayılı Kanun gereğince Başbakana ait bulunu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 758) 
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yordu. Görüldü ki, bu serbestiyet devletin büyümesine neden olmuştur. Devlet içindeki bu daire 
belli bir müddet sonra genel müdürlük olmuş, daha sonra müsteşarlık ve sonuçta bakanlık halinde 
teşkilatlanmıştır. Gereksiz büyümenin arkasında devlet bakanlıklarına verilen koordinasyon hiz
metlerinin zaman içinde yukarıda değindiğim, genel müdürlük ve müsteşarlık haline dönüştüğüne 
ait örnekleri uygulamada görmek mümkündür. 

Devlet Bakanlığı yerine Anayasa değişikliği ile bakan yardımcılıkları sistemini kabul etmemiz 
daha yararlı olacağı kanaatindeyim. Bu suretle devlet büyümeyecek aksine büyük ölçüde küçüle
cektir. 

Ülkenin içinde bulunduğu darboğazı aşmak için, kamu açıklarını süratle azaltmak gerektiğin
de, hepimiz aynı görüşteyiz. Bunun yolu da, kamu gelirlerini artırırken, kamu harcamalarını azalt
mak veya ilk planda artırılmamasım sağlamaktır. 

Siyasî partilerin büyük ölçüde desteği ile çıkarılan özelleştirme kanunu da devletin küçültül-
mesini öngörmektedir. 

Sayın Başbakan her vesile ile kamuoyuna devleti küçülteceğini beyan etmektedir. Diğer taraf
tan da bu ve buna benzer yasa teklifleri ile harcamaları artırmaktadır. 

Türkiye Büyük. Millet Meclisi üyesi olarak hepimize düşen en önemli görevin, devletin büyü
mesine neden olacak, devlet bakanlığı adedinin 15'ten 20'ye çıkanlmasına karşı çıkılması olacağı 
inancındayım. 

Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilen görevleri yerine getirmek ve Bakan
lar Kurulunda koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanca yetkilendirilen Başbakan Yardımcısının 
bu görevleri aktif bir bakanlıkla birlikte yerine getirebilmesi mümkün görülmemektedir. Çünkü, ör
neğin Dışişleri Bakanlığının görevleri o kadar fazladır ki bu işlerin dışında Başbakan Yardımcılı
ğının gerektirdiği koordinasyon görevinin yapılamayacağı, dolayısıyla Başbakan Yardımcılığı bir 
nevi unvan olmak ötesinde bir fonksiyon ifa etmeyecektir. 

Bu nedenlerle yasa teklifine karşıyım. 
İ. Kaya Erdem 

izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 758) 





HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METÎN 
Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Madde

sinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin değişik (b) bendi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Devlet bakanlarının sayısı onyediyi geçemez." 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktuna 
Devlet Bakanı 

7. Tez 
Devlet Bakanı 

T.Akyol 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 

C. Erhan 
Devlet Bakanı 

E. Şahin 
Devlet Bakanı 

* Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

H. Çetin 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı 

M. K. Dinç 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R. Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

M. T. Köse 
Kültür Bakanı 
D. E. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A.Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

N.Tekinel 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı V. 
B. S. Daçe 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
A. Ateş 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bakanlıkların Kuruluş v© Görev Esasları Hakkında 3046 Sayılı Kanunun Bir Madde
sinde Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27.9.1984 tarihli ve 3046 sa'yılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığı ile 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Başbakan Yardımcıları ve Devlet Bakanları 

Madde 4. — Başbakana yardım etmek ve Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağ
lamak üzere bakanlar arasında en çok ikisi Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirile
bilir. Ayrıca Başbakana yardım etmek ve Başbakan tarafından verilecek görevleri ye
rine getirmek, Bakanlar Kurulunda koordinasyonu sağlamak, özel önem ve öncelik ta
şıyan konularda tecrübe ve bilgilerinden isliifade edilmek amacıyla Başbakanın teklifi 
ve Cumhurbaşkanının onayı ile sayıları yirmiyi geçmemek kaydıyla Devlet bakanları 

, görevlendirilebilir. Devlet bakanlarının danışma ve büro hizmetlerini yürütecek perso
nelle ait kadrolar Başbakanlık kadro cetvelinde gösterilir. 

Bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen bakanlık ilgili kuruluşları, Başbakanın 
teklifi ve Cumhurbaşkanının onayı ile, Başbakanlıkla veya diğ;er 'bakanlıklarla ilgilen-
dirilebilir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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