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bir gurur vesilesidir. Çünkü, Avlonyalı Ferit Paşa, Avlonya'da doğmuş; fakat, Anadolu'ya ilk tek
nik sulamayı getiren bir büyük devlet adamıdır. İki sefer sadrazam olmuştur; fakat, sadrazamlığın
da "ben Konya Valiliğini hep sadrazamlığa tercih ettim" demiştir. Büyük bir devlet adamıdır. Beyşe
hir Gölünün sularını Konya ve Çumra Ovasına ilk akıtan ve büyük politik dehasıyla, Çarşamba kana
lı dediğimiz 124 kilometre uzunluğundaki bu sulama kanalının ilk mucidi Avlonyalı Ferit Paşadır. 

NECMETTİN CEVHERİ (Şanlıurfa) - Allah rahmet eylesin. 

M. NECATİ ÇETİNKAYA (Devamla) - Allah'ın rahmetinin üzerinde olmasını diliyor ve tek
rar bu Yüce Mecliste, Türkiye'ye büyük hizmetleri dokunan bu büyük devlet adamlarını minnet ve 
şükranla anmayı bir görev olarak kabul ediyorum. 

İşte, şimdi onun doğduğu yerde, Paşalimanı Tersanesinin yeniden ihyası ve tamiri bahis konu
su. Bu maksatla, tersanenin bakım-onanmı, atölyelerin ekipman donatımı ve tersane işletimiyle il
gili danışman/teknik eleman desteği hakkında protokol, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sa
yın Salim Dervişoğlu ile Arnavutluk Deniz Kuvvetleri Komutanı Albay Sayın Robert Bali tarafın
dan 24 Mart 1998 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Söz konusu'tersanenin bakım onarımıyla ilgili olarak, Genelkurmay Başkanlığımız ile Arna
vutluk Savunma Bakanlığı arasında "Bakım, Onarım ve Emniyet Unsurlarını Kapsayan Türk Lo
jistik Birliği Faaliyetlerine İlişkin Tamamlayıcı Protokol" ise 6 Temmuz 1998 tarihinde imzalan
mıştır. Bu tamamlayıcı protokol, Paşalimanı Tersanesinin bakım-onanm işleri ve Arnavutluk'a 
gönderilecek araç-gereç, malzeme ve personelin güvenliği için Arnavutluk'ta görev yapacak Türk 
lojistik birliğinin faaliyetlerine ilişkin esasları belirtmektedir. Anılan lojistik birliği, yürütülecek in
şaat, bakım ve onarım faaliyetlerinin içgüvenliği ile bakım ve onarım maksadıyla Arnavutluk'a ge
tirilecek her türlü malzeme ve personelin güvenliğinden sorumlu olacaktır. 

Türkiye, Arnavutluk'un yeniden yapılanmasına, askerî ve güvenlik alanlarında yukarıda belir
tilen çerçevede katkılarını sürdürmektedir. Bu maksatla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arna
vutluk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Askerî Hibe Anlaşması, iki ülke savunma bakanları ara
sında 10 Temmuz 1998 tarihinde imzalanmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; silahlı kuvvetlerimizin, ülkemizi, "yurtta sulh, cihanda 
sulh" ilkesi çerçevesinde, en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bu inanç çerçevesi içerisin
de, bu bölgedeki barış ve huzur için ve ülkemizin ileriye dönük menfaatları için, silahlı kuvvetle
rimizin görev süresinin uzatılması, son derece yerinde bir karar olacaktır. 

Bu maksatla, alınacak olan bu kararın Parlamentomuzca desteklenmesini, Grubum adına canı 
gönülden diliyor ve Yüce Meclisimizi, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlı
yorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çetinkaya. 
Fazilet Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Kansu; buyurun. (FP sıralarından alkışlar) 

FP GRUBU ADINA HÜSEYİN KANSU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk'taki faaliyetleri çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Genel
kurmay Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol
ler uyarınca, lüzum, hudut ve şümulü ve zamanı Hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin Arnavutluk'a gönderilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi üzerinde, Fazilet 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. 

Dost ve kardeş ülke Arnavutluk, bir Balkan ülkesidir. Arnavutluk Halkıyla, tarihî, inanç ve 
külttirel bağlarımız, yüzyıllarla ifade edilebilir. 
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