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Değerli milletvekilleri, bu anlaşma kâğıt üstünde kalmayacaksa, bir şov olarak getirilmiyorsa, 
bu yasa tasarısı göstermelik olmayacaksa, sonuçlarından beklenenler çok önemlidir. Günümüzde, 
çok sayıda sektörde uzay ve uydu teknolojilerinden faydalanılmaktadır. Bu sektörlerin başında, 
iletişim, yayıncılık, konum belirleme, uzaktan algılama, trafik düzenlemesi, eğitim, sağlık, doğal 
afetlerden korunma, tarım alanları ve faaliyetlerin düzenlenmesi, izlenmesi, doğal kaynakların sap
tanması, izlenmesi gibi sektörler vardır. Yani "uzay çalışması" deyip, olay, sadece bir fantezi değil
dir; yeryüzünde bizi çok yakından ilgilendiren konulara çok önemli katkıları olma potansiyeli var
dır; yeter ki, göstermelik olarak gelmesin, ciddîye alınsın. 

Bu anlaşma, ciddî olarak uygulanırsa, ülkemizin birikim ve yeteneğinin sınırlarını daha ileriye 
taşımak ve uluslararası rekabet koşullarında ülke sanayiinin gelişmesi, araştırma, geliştirme ve 
eğitim altyapısının zenginleştirilmesi sağlanabilecektir. 

Bu yasa tasarısı, evvelsi hafta salı günü gündemdeydi; o gün, anca geldi. Bu yasa tasarısı or
taya çıkar çıkmaz, çok ilginç bir şekilde, bana, yurt dışından elektronik posta, mesajlar gelmeye baş
ladı. Bundan heyecan duyan, dışarıda bu konuda eğitilmiş kişilerden "Hocam, bu ciddî bir şey 
mi?.." Yani, ben, tanımıyorum o mesajları gönderenleri, onlar da beni besbelli akademisyen olarak 
tanıyor. "Hocam bu ciddî bir şey mi; yani, dönelim mi Türkiye'ye, ne dersin" diye fikir soruyorlar, 
tanımadığım insanlar. Şimdi, benim onlara dönüp "evet, bu ciddî bir şeydir. Gelin, Türkiye'ye kat
kınız" diye güvenle konuşmam için yeterli bir neden var mı değerli milletvekilleri ortada?! 

ALİM TUNÇ (Uşak) - Var, var... 
GÖKHAN DURGUN (Hatay) - Sen mi anlıyorsun uzaydan.... 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Keşke, ben de görebilsem, yani, görmek istiyorum 

çünkü. 
Türk kuruluşlar için önemli bir ivme sağlayacaktır, motivasyon ve gelişme, Avrupa kuruluş

larıyla ortak çalışma olanağı sağlanabilecektir. Bu bakımdan, anlaşmayı çok önemsiyor ve destek
liyoruz. Bunun, gerek biraz önce söylediğim, şekilsel gibi görünen "Türkiye Hükümeti" gibi gayri 
ciddî ifadelerle yazılmış, dikkatsizce, özensizce yazılmış, bu kadar gecikmeyle gündeme gelen, 
Türkiye uzay kurumu gibi, bizim de destekleyeceğimiz -düzgün çıkarılacak olursa- bir tasarının... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devamla) - Son cümlelerim Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Toparlayın lütfen. 
OSMAN COŞKUNOĞLU (Devam) - Bu kadar çaba ve emekten sonra, Türkiye uzay 

kurumunun kurulamamış olması, ortada, daha anlatamayacağım çok daha başka keşmekeşlere 
neden oluyor. 

Onun için, bütün bunların yapılmış olmasını görmek, bu, beni de mutlu ederdi, bu yasa 
tasarısının ve bu anlaşmanın ciddîye alındığını gösterirdi; fakat, maalesef, şu anda onu 
göremiyorum. Yine de bu anlaşmanın olumlu bir anlaşma olduğunu ifade ediyor, hayırlı olmasını 
şimdiden diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Şimdi, önemli bir bilgi verici konuşma yaptı Osman Bey. Biz de tolerans göster
dik, süresini aştı; ama, siz de hoşgörülü davrandınız; çünkü, zaten, Osman Bey, zaman çalmak, 
zaman hırsızlığı yapmak isteseydi, kişisel söz talebi olmadığı için orada da talepte bulunur, bir 
10 dakika daha konuşabilirdi; ama, derli toplu bir şekilde, süresini biraz aşarak konuşmasını yap
tı, biz de tolerans gösterdik. Başkanlık Divanının anlayışım bir kez daha belirtmek için bu söz
leri söylüyorum. 
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