
D ö N E M : 17 C t L T : 34 YASAMA YILI : 4 

I ı D« PRa M I a 

TUTANAK DERGİSİ 
M l l ^ l l 

43 üncü Birleşim 

16.12.1986 Salt 

»mm 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
370 

370 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 371 

A) Tezkereler ve Önergeler 371 

1. — Türkiye - AET Karma Parlamento 
Komisyonuna Adıyaman Milletvekili Ahmet 
Sırrı Özbek'in aday gösterildiğine ilişkin. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresi 
(5/121) 371 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 371 

1.— 1987 Malî Yılı'Genel ve Kafana Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Ta
sarıları ile 1985 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Ka
nunu tasarıları. (1/798, 1/799, 3/1150, 1/791, 
3/1151,1/792) (S. Sayısı: 499, 500, 510, 509) 37-1" 

Sayfa 
A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 371 

•1. — Millî Savunma Biakanlığı 1987 Malî 
Yılı Bütçesi 371:410 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî 
Yılı Kesinhesabı 371,410:411 

B) KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN
LIĞI 412 

' 1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 412:453 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesünhesalbı 412,453:456 

V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ 
VE TAZIYETLER 412 

1. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin 
kabulü dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimize, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin güven, tak
dir ve şükranlarının iletilmesine ilişkin siyasî 
parti grup başkanvdkilteri ve bağımsız millet
vekillerinin müşterek önergesi 412 



T. B. M. M. B : 43 16 . 12 . 1986 O : 1 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 

Sayfa 
456 
456 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, köylerin ve köylülerin elektrik tü
ketiminden doğan borçlarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
rerin yazılı ceviabı (7/1455) 456:457 

Sayfa 
2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıl-

dırır'ın, Jandarma Genel Komutanlığı tarafın
dan Ankara - Beytepe Köyünde tapu tahsis 
belgeli bazı yerlerin askerî bölge ilan edildiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Blakanı Yıl
dırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/1472) 457:458 

-••—-*ıv« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1987 ıMallî Yılı Genel ve Katıma Bütçeli Kuruluş 
ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 (Malî 
Yılı Genel ve /Katana Bütçeli 'Kuruluş ve İdareler 
Kesinfaesap Kanunu Taisanllarının (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) 'görüşmelerine devam edilerek: 

Bayındırlık Bakanlığı» 

(Kaırıayoiları iGenel Müdürlüğü, 
Devlet Su ıtşller'i Genel Müdürlüğü, 
Ulaştırma Bakanlığı ve 
TeMz Genel Müdürlüğü 1987 Malî yilı bütçeleri 

ile, 

Bayındırlık ve îsfcân (Bakanlığı, 
Karayolları Genel Müdürlüğü,. 
Devlöt Su İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Ulaştırma Bakanlığı 1985 malî yılı kesinhesapla-

rı; 
Kabul edildi. 
16 AMık 1986 (Salı ıgünü saat 10.00'da toplan

mak üzere 'birleşime saat 20.58'de son verildi 

Başkan 
Başkanvekili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 6 . 1 2 . 1986 Sah 

Tasarı 
1. — Uluslararası 'Nitelikteki Teşekküllerim Ku

rulması (Hakkında Kanun Tasarısı (1/812) (Adalet 
ve İçişleri komisyonlıaırına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
15 . 12 . 1986) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğllu'nun, (bir ımilletyekilkıin Dışişleri Bakanlığı men

suplarını rencide etitiği iddia edilen 'beyanatına iMş-
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1490) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 13 .12 . 1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Da'vuJt Abacıgil'in, Ba
lıkesir - flVırİndi İlçesi Korucu IKasabasında Ziraalt 
Bankası Şubesi açılması için teşebbüs 'bulunup (bu
lunmadığına ilişkin Başbakandan yazllı soru önerge
si (7/1491) (Başkanlığa ©diş tarihi: 15 . 12 . 1986) 

» • • • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

AçıBma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili AbduHıalfnı Araş 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğhı (Adıyaman), Mehmet Zeki Uzun (Tokat) 
mj ^ i 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 43 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyo

nuna Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'in 
aday gösterildiğine ilişkin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığı tezkeresi (5/121) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce, Tür
kiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığının 'bir teskere
si vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Yasama Meclislerinin dış münasebetlerinin düzen

lenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sayılı 
Kanunla değiştirilen 2 nci maddesinde söz konusu 
edilen ve 1 inci maddesi uyarınca Türkiye - AET Kar

ma Parlamento Komisyonunda, Türkiye Büyük Mil
let Meclisini temsil edecek Türk Grubu için Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubuna düşen 4 üyelikten 
açık bulunan bir üyelik için, anılan grupça, aday gös
terilen üyenin adı aşağıda 'belirtilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunarım. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Üye : Ahmet iSırrı Özbek 
Adıyaman 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

7. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanun Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanun Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792 S. Sayıları : 499, 500, 
510,509) (1) 

A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1987 Malî Yıh Büt

çesi, 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Ke-
sinhesabu 

BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çe Kanun Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programımıza göre Millî Savunma Bakanlığının 
•bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlı
yoruz. 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı Basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın millet

vekillerinin adlarını okuyorum : Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Turgut Kunter, Sayın Ali Topçu-
oğlu; Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Veci'hi Ataklı, Sayın Mehmet Kara; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Musa Öğün; 

Şahıslan adına : Lehinde, Sayın Ümit Halûk Bay-
üfken, Sayın îhsan Tombuş; aleyhinde, Sayın Murat 
'Sökmenoğlu; üzerinde, iSayın Reşit Ülker. 

Söz sırası Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Turgut Kunter*in.: 

Buyursunlar. Sayın Kunter. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA TURGUT HALİT 
KUNTER (Rize) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sayın üyeleri; Sayın Millî Savun
ma Bakanı ve Millî Savunma Bakanlığının seçkin 
mensupları; Millî (Savunma Bakanlığı bütçesi üze< 
rinde maruzatta bulunmak üzere sözlerime başlama
dan evvel, Anavatan Partisi Grubu adına ve şahsım 

— 371 — 
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adına hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıraların- I 
dan alkışlar) 

Mevcut malî imkânlar dahilinde ve silahlı kuvvet
lerin hizmet ve faaliyetlerinin gerekli kıldığı ihtiyaç
ları doğrultusunda hazırlanan Millî Savunma Bakan
lığı 1987 malî yılı bütçesi, 1 trilyon 728 milyar Türk 
Lirası olarak tespit edilmiş ve 1986 malî yılı bütçe-
isne göre yüzde 32,2 bir artış göstermiştir. Millî Savun
ma Bakanlığı bütçelerinin gayri safi millî hâsıla için
de 1982 yılında yüzde 3,6; 1983 yılında yüzde 3,8; 
1984 yılında yüzde 3,2; 1985 yılında yüzde 3,2; 1986 
yılında yüzde 3,5 oranlarında yer almış olduğu gö
rülmektedir. 1987 yılında ise Millî Savunma Bakan
lığı bütçesinin gayri safi millî hâsıla içinde yüzde 3,3 
oranında yer aldığı görülmüştür. Bir hatıra olarak arz 
edeyim ki, 1987 yılında gayri safi millî hâsıla tahmini 
51,4 trilyondur. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin genel bütçe içindeki oranı, 1986 yı
lında, yüzde 18,4; 1987 yılında jse yüzde 16'dır. Ül
kemizin ekonomik ve malî şartları göz önünde, tutu
larak ve azamî tasarruf 'ilkelerine uygun şekilde 1 
trilyon 728 milyar Türk Lirası düzeyinde hazırlanan 
Millî Savunma Bakanlığı 1987 malî yılı bütçesi, 1986 
yılı başlangıç bütçesine göre yüzde 32,2 oranında bir 
artış göstermektedir. 1987 malî yılı Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin 1 trilyon 563,1 milyar Türk Liralık 
kısmı cari harcamalardan, 128,6 milyar Türk Liralık 
kiısmı yatırım harcamalarımdan; 36,2 milyon Türk Li
ralık kısmı transfer harcamalarımdan oluşmaktadır. An
cak, cari harcamalar içinde yer almakla birlikte, doğ
rudan- doğruya savunma gücünün artırılmasını amaç
layan savunma alım ve güderleri ödenekleri 583 mil
yar 900 milyon Türk Lirasıdır. Bu miktar, 1987 yılı 
yatırım ödenekleri ile birlikte değerlendirildiğinde, sa
vunma gücünün artırılması amacıyla planlanan öde
neğin miktarı 712,4 milyar Türk Lirasına ulaşmakta ve 
bütçenin yüzde 41,2'sini teşkil etmektedir. Kalan öde
neğin 364,9 milyar Türk Lirası ile yüzde 21'i personel 
giderilen; 614,3 milyar Türk Lirası ile yüzde 35,5'i de 
beslenme, giyim-kuşam, yakacak, aydınlatma, akarya
kıt, taşıma, ilaç alımları ve tedavi giderleri ve onarım
ları .gibi hizmetlerdir. 

Devlet Planlama Teşkilatı vizesi dışında tutulmakla 
birlikte, yatırım, niteliğinde bulunan ödeneklerle si
lahlı kuvvetlerin harp silah, mühimmat, araç ve gereç
leri sağlanmakta; kışla, havaalanı, pist, alarm, iiskân te
sisleri inşa edilebilmekte, askerî fabrika ve atölyeler
de silah, araç, gereç yapımı ve onarımı gerçek'leştiril-
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mektedir. Silahlı kuvvetler hizmet ve faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde, bütçe ille sağlanan ödeneklerin 
yanı sıra, dış askerî yardım ve kredilerle, özel Öde
neklerden de yararlanmakta olduğu görülmektedir. 

Sayın Başkan, Büyük MıMet Meclislinin sayın üye
leri; dış askerî yardım ve krediler söz konusu oldu
ğunda, başta Amerika Birleşik Devletleri dış askerî yar
dım ve kredileri, Federal Almanya askerî yardım ve 
kredileri söz konusu olmaktadır. Amerika Birleşik Dev
letleri askerî yardımı, Türkiye'ye yapılan ödünç verme 
ve kiralama yöntemi ile sağlanan yardımlar ve FMS 
kredilerimden oluşmaktadır. Amerikan askerî yardımı 
konusunda biraz hafızaları tazelemek işitiyorum. 

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 
güvenlik ve savunma alanlarındaki ilişiklilerin müessese
leşmesi 2 nci Dünya Savaşı sonrası döneminin şartları 
içerisinde başlamış bulunmalktadır. Savaş sonrası Av-
rupasının kalkındırılmasını öngören Marshall Planı, 
bunun ilk atılan adıımlarındamdır. Bilindiği gibi, bu 
dönemde Batılı ülkeler ordularını terhis ederek barış 
koşullarına dönerken, Sovyetler Birliği, savaş yılların
da kurduğu ordularımı silah altında tutmaya devam 
etmiş. Doğu Avrupa ülkelerini işgal kuvvetlerinin zo
ru ile kendisine bağlı idareler kurmak sureti ile ve 
Türkiye'ye karşı da toprak taleplerini içerir şekilde 
ağır bir baskı kampanyasına ıgirişmiştir. Türk Hükü
meti, Sovyet baskılarına karşı savaş sonrasında Batı
nın en güçlü ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri
nin desteğini böylece celbetmiştir. Bunun sonucu ola
rak, Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Tru-
man, 2 nci Dünya Savaşından sonra Sovyet baskısının 
en çok hissedildiği iki ülke olan Türkiye ve Yunanis
tan'a 400 milyon dolarlık blir askerî yardım verilmesi 
kararım almıştır. 12 devletin iştiraki ile diğer ülkeler 4 
Nisan 1949'da Kuzey Atlantik tef akını kurmuşlardır; 
fakat bütün bu ülkeler, Kuzey Atlantik Antlaşmasının 
çerçevesinde elde edebildikleri güvenlik ile. yetinme
yerek, bir yandan NATO'nun genel savunma gücünü 
takviye etmek, bir yandan da kendi savunma hazır
lıklarını güçlendirmek amacı ile bahis konusu antlaş
manın 2 mci ve 3 üncü maddelerinde öngörüldüğü şe
kilde savunma ve ekonomik alanlarda Amerika Bir
leşik Devletleri ille ikili lişbidiği anlaşmalarına .gir
mişlerdir. Türkiye de 1952 yılında NATO'ya katıl
makla, Türk - Amerika Birleşik Devletleri savunma 
lişbidiği (ilişkilerimin de temeli atıümış oldu. Amerika 
Birleşik Devletleri ile 23 'Haziran 1954 tarihinde ya
pılan Askerî Kolaylıklar Antlaşması çerçevesinde, 'iki
li savunma işbirlişi tertipleri başlatılımıştir. Antlaşma-
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nin, üye ülkeler arasında ortak savunma amacı üçin 
karşılıklı yardımlaşmayı öngören 3 üncü maddesi uya
rınca yapılan anıtlaşma ile Türkiye toprakları üzerin
de 'her !İki tarafın ve ayrıca İttifakın yararına hiz
met edecek bazı savunma (tertipleri alınmıştır. 1954 
tarihli Askerî Kolaylıkılar Anıtlaşması ve buna İlişkin 
bulunan uygulama; bilindiği üzere*, 1969'da yeni bir 
tertip ve dönem İçinde halledilmek sureti ile mahzur
ları ortadan kaldırılma cihetine (gidilmiştir. Filhaki
ka, 3 Temmuz 1969 tarihli 'Savunma İşbirliği Antlaş
ması (ile; iki ülke arasındaki güvenlik İşbirliği yeni 
'bazı temül İlkeler üzerine oturtulmuş ve geçmiş uy
gulamaların sakıncaları da ortadan böylece (kaldırılma 
cihetine gidilmiştir. Savunma İşbirliği Antlaşması bu 
konuda 'iki ülke arasında karşılıklı bir yarar ve so
rumluluk dengesi kurulmasını amaç edinmiştlin Bilin
diği gibi, Amerika Biırfeşlik Devletleri Kongresıinin ka
rarı ile 5 Şubat 1975 tarihinde Türkiye'ye silah am
bargosu konulmasından sonra hükümet, bu tutumun 
müttefiklik ve dostluk ile bağdaşmadığını Amer'ika 
Birleşik Devletlerine bildirerek, derhal gerekdi teşeb
büslere girişmiştir. Ancak, bütün bu çabalara rağmen, 
ambargonun kaldırılması mümkün oümayınca, Türki
ye, Amerika Birleşik Devletleri 'ile arasındaki 3 Tem
muz 1969 tarihli Savunma İşbirliği An'feşmasını ve bu
na bağlı bütün protokol ek ve mutabakat muhtırala
rını, mevcut şartlar ile değerli saymaya devam edeme
yeceğini Amerika 'Birleşik Devletlerine bildiirmî Lir. 
Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin düzeltilmesi 
ve ambargonun kalldırnlımıası için üst düzeyde temas
lar. 1977 ve 1978 yıllarında devam etmiş, bu anda ve 
bu alanda Türkiye'nin talebi uyarınca savunma ve 
ekonominin birbirinden ayrılmazlığı ilkesinden hareket 
eden ve Kuzey Atlantik Antlaşmasının üye ülkeler ara
sında ekonomik anlaşmayı öngören 2 nci maddesinde, 
tatbik mevkiine koyan bir antlaşmanın müzakeresine 
girişilmesi hususunda Amerika Birleşik Devletleri ile 
mutabakat sağlanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri
nin 26 Eylül 1978 tarihlinde ambargoyu kaldırması üze
rine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de, ortak savun
ma tesislerinıin müşterdk savunma iç'in yeniden Ame
rika Birleşik Devletlerinin katılışına açılıması hususu
nun bir antlaşma ile kesin olarak saptanıncaya kadar, 
geçidi statü altında yeniden faaliyete geçmelerini ka
rarlaştırmıştır. 18 Ocak 1979 tarihinde Ankara'da baş
layan müzakereler sonucunda, uygulama anlaşmalarıy
la beraber, ortaya çıkan metinlerin, 29 Mart 1980 ta
rihinde imza edilmiş olması ve 29.3.1980 gün ve 8/616 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulması 
kararlaştırılmıştır. Gene, anlaşmada, Kuzey Atlantik 
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Antlaşmasının 2 nci ve 3 üncü madelerine dayanıla
rak, iki ülke arasındaki işbiılliğinde savunma ile eko
nominin ayrılmazlığı vurgulanmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; anlaşma 
1985'e kadar bu şekilde devam etmiş, 1985'ten iti
baren birer yıllık sürelerle yürürlüktedir ve nihayet 
1985'ten sonra da 1986'da yenilenmesi için müzake
reler yapılmasına başlanmış; fakat daha sonuç alın
mış değildi. Nihayet, 9 Aralık 1986 günü başlayan 
müzakerelerin sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ekonomik ve 
askerî anlaşmanın 5 yıllık olarak, 1990 yılı sonuna 
kadar yürürlükte tutulmasına1 ilişkin ek mektup met
ni, 12 Aralık 1986 günü Ankara'da, Amerika Birle
şik Devletleri Büyükelçisi Hupe ile Dışişleri Müste
şar Vekili Büyükelçi Kandemir arasında parafe edil
miştir. 

18 Aralık 1986'dan itibaren yürürlüğe girecek pa
rafe metni, âkit hükümetlerin dışişleri bakanlarının 
gelecek ay imzalamasından sonra açıklanacaktır. Bu 
belgede, Cumhuriyet Hükümetimizin, Türkiye'nin çı
karlarını kemaliyle tahakkuk ettirmiş olacaklarına 
itimadımız tamdır. 

Amerika Birleşik Devletleri tarafı olarak mektu
bu parafe eden Hupe'den başka, Savunma Bakan Yar
dımcısı Perle de bulunmuştur. Perle, düzenlediği ba
sın toplantısında, parafe edilen metnin taraflara eşit 
verileri sağladığını beyan etmiş; fakat bu ve benzeri 
konularda son sözün daima Kongrede olacağını İfa
de eylemiştir. Burada şu kadarınr ifade etmek yerin
de olur ki, 1986 yılında Amerikan askerî yardımı 
toplam olarak 714,3 milyon dolar idi. Son olarak 
1987 yılında bu 490 milyon dolar olarak bağlanmış
tır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Avrupa 
Yüksek Müttefik Başkomutanı General Bernard Ro-
gers, yani Avrupa'nın tüm savunmasından sorumlu 
olan komutan, Türkiye'ye müteveccih Amerikan yar
dımının 1,5 milyar dolar olması icap ettiğini ifade 
etmiştir. Bu konu gazetelerde de çıkmıştır. Gene, 
NATO Genel Sekreteri Lord Carrington da, bunun 
1,5 milyar dolar civarında olmasını beyan eylemiş
tir; çünkü, yardım toplam olarak 1,5 milyar dolar 
civarında olacak olursa, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu ve reorganizasyonu 10 senelik süre 
içinde tahakkuk edebilecektir. Bunlar, en sorumlu' 
kişilerin beyanlarıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu husus
ları böylece arz ettikten sonra, bir parça da Türkiye' 
nin jeopolitik durumuna temas etmek istiyorum. 
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Ülkemiz, coğrafî konusu ve arazi yapısı bakımın
dan, yani jeopolitiği bakımından dünyanın en hassas 
noktasındadır. Batıdan Doğuya, Doğudan Batıya ge
çişlerde; gene, aynı zamanda Kuzeyden Güneye, Gü
neyden Kuzeye geçişlerde çok hassas bir köprü va-
ziyetindedir. Bir yarımada olan ülkemiz, saat yelko
vanı itibariyle sayacak olursak; Batısında Ege De
nizinin hemen tümüne sahip çıkma sevdasında olan 
NATO içinde müttefikimiz olduğu halde bizimle de
vamlı ihtilafta kalmak isteyen Yunanistan, Türk Trak-
yası ve Karadeniz vasıtasıyla komşumuz olan Bul
garistan, Karadeniz vasıtasıyla komşumuz olan Ro
manya, gene Karadeniz vasıtasıyla yarımay şeklinde 
Batum'a kadar sahilleri bulunan ve Sarp suyundan 
Kafkasya'yı kapsayarak İran hududuna kadar uza
yan Sovyetler Birliği, Doğuda İran, Güneydoğuda 
Irak ve Güneyde Suriye mevcuttur. 

Burada şu hususu belirtmek gerektiği inancında
yım ki, İran İslam Cumhuriyeti ve Irak İslam Cum
huriyeti ile münasebetlerimizin görüntüsü normaldir; 
fakat Suriye Arap Cumhuriyetinde üretiien, yetişti
rilen ve eğitim gören unsurların, bize zarar verici 
mahiyette olmak üzere, Güney ve Güneydoğu vila
yetlerimize sızmakta oldukları açıktır. Batıdaki kom
şumuz ve müttefikimiz Yunanistan, Ege Denizinin ve 
hatta havasının kendisine ait olduğu düşüncesini tek
rarlayıp durmaktadır. Son olarak, Bulgaristan da, bu 
ülkedeki 2 milyona varan soydaşımızı Bulgarlaştırma 
düşüncesindedir. Dünyadaki iki süper güçten biri 
olan, bütün Kuzeyimizde Karadeniz vasıtasıyla ve ka
radan komşumuz olan devletle münasebetlerimiz nor
mal görünmektedir. 

Bu böyle olmakla beraber, Amerikan Savunma 
Bakanı Caspar Weinberger'in ifadesine göre, Kuzeyi-
mizdeki Sovyet Silahlı Kuvvetlerinin mevcudu günü
müzde 4,8 milyonu aşmaktadır. Bu devletin Doğu Av
rupa'da, Sovyetler Birliği içinde Moğolistan'da üstle
nen ve Afganistan'da savaş halinde olan Sovyet Kara 
Kuvvetleri 200 tümen civarındadır. Karadeniz'deki 
Sovyet harp gemileri, Sovyet askerî güç yığınağını 
Sovyetler Birliği kıyılarından öteye taşımayı, ulus
lararası bir tehdit oluşturacak tarzda devrimci grup
ları ve çalışmalarını da desteklemeyi ve yandaş güç-* 
ler bakımından onları finanse edebilmek amacıyla, 
giderek artmaya devam etmektedir. 

Bu şekliyle NATO'nun Güneydoğusunda bir ka
nat devleti olan Türkiye'nin, Sovyetler Birliği içinde
ki kuvvetler bakımından ne kadar büyük bir tehdit 
altında olduğu açıktır. Sovyetler Birliğinin her tip 

ve her cins yüzer ve uçar birlik olarak Karadeniz'de 
haddinden fazla gemileri ve uçar birlikleri mevcut* 
tur; onlarca tümeni bir hamlede Karadeniz'in Ku
zeyinden Güneyine nakledebilecek kabiliyettedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; stratejistler, 
Sovyetler Birliğinin en zayıf tarafının «Yumuşak Ka
rın» diye adlandırdıkları, Karadeniz sahillerindeki 
Kuzey kısmı görmektedirler. Bu itibarla, Sovyetler 
Birliği kendisini burada zayıf hissetmektedir. 

Burada, Türk boğazlarının olağanüstü önemi 
meydana çıkmış bulunmaktadır. Şekil bu olduğuna 
göre, siyasî arenalarda Sayın Dışişleri Bakanımızın, 
Sayın Millî Savunma Bakanımızın, Sayın Genelkur
may Başkanımızın ve nihayet Sayın Başbakanımızın, 
Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle bu mesele
leri görüşmeleri, konuşmaları ve Türkiye'nin jeopo
litiğini çok açık olarak meydana koymaları, bunların 
basın organlarında yayınlanması, dünyanın manzum 
olmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet 
Hükümetimizce hazırlanıp, yüce Meclisimizce mü
zakere ve kabul edilmiş olan Savunma Sanayii Geliş
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kurulması 
hakkında, bundan yaklaşık bir sene evvel, yani 
7.11.1985 tarihinde yürürlüğe konan değerli bir ka
nunu, Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin müzakere
sinin yapıldığı bugünde hatırlamak çok yerinde ola
caktır. Cumhuriyet Hükümetimiz, bu kanun tasarısını 
hazırlamak ve yüce Mecliste sözü edilen kanun tasa
rısının kabulüyle, bilhassa buna gereği gibi bir önem 
vermek, yukarıdan beri çizmiş olduğumuz manzarayı 
kendi gücümüz ve lehimize götürmekte bir sembol 
olarak sürecektir. Çünkü bu kanun, savunma sanayii
nin tahkimine matuftur. 

Türkiyemizde, bugün Gölcük ve Taşkızak tersa
neleri -ki, bu tersanelerde firkateyn, hücumbotu ve 
denizaltı inşa edilebilmektedir. - Kayseri'deki uçak mo
torları bakım, onarım ve yedek parçaları fabrikaları, 
Adapazarı'ndaki tank yenileştirme fabrikası, Arifiye' 
deki palet fabrikası, Eskişehir'deki uçak bakım, ona
rım ve yedek parça fabrikası, İstanbul Tuzla'daki Ka
ra Kuvvetleri jip yenileştirme fabrikası, Mürted'deki 
TUSAŞ uçak fabrikası inşatı ve bunun tatbikatını sağ
layacak F - 16 projesi ve nihayet Çankırı'da hizmete 
yeni açılan uçaksavar top fabrikası, Silahlı Kuvvet
lerimizin harp, silah, araç ve gereçlerinin temel di
rekleridir. 

Bundan takriben on sene evel kurulmuş bulunan 
ve bugün üstüu bir kapasite gösteren ASELSAN te-
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sisleri de, elektronik sanayiinin üstün bir başarısı 
olarak bu kanun kapsamı içinde yürütülecek plan ve 
programlarla, bütün bu manzume, çok verimli bir 
hale gelecektir. 

Son olarak, Çankırı'daki uçaksavar top fabrikası
nın açılışında, Sayın Cumhurbaşkanımız, Kara, De
niz ve Hava Kuvvetleri Güçlendirme Vakıflarının 
tek çatı altında toplanmaları ve o şekilde yönetilme
leri hakkındaki düşünce ve arzularını izhar etmişler
dir. Cumhuriyet Hükümetimizin bu fikir üzerinde 
duracaklarından eminiz. 

Sayın Başkan, değerli miletvekilleri, Millî Savun
ma Bakanlığı bütçesinin komisyondaki müzakeresi gün
lerinde, îstanbulda bütün üye devletlerin ve NATO' 
nun üst düzey yöneticilerinin katılmalarıyla geniş 
kapsamlı NATO Asamblesi toplantısı yapılmış ve 
Sayın Başbakanımız da bu toplantıya katılarak, yap
tıkları konuşmada, Türkiye'nin her yönüyle durumunu 
ve kolektif sistemde yüklendiği yükümlülüğü gayet 
açık olarak ortaya koymuşlardır. Bu konuşma, NATO 
Asamblesinde büyük tasvip görmüştür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; tekrarında yarar gö-
. rürüm ki, Cumhuriyet Hükümetimiz, Millî Savunma 
Bakanlığı bütçesine millî bütçeden 1 trilyon 728 mil
yar Türk Lirası tefrik etmiştir. Bundan ayrı olarak, 
203, 189, 269, 3212, 2299 ve 3031 sayılı özel kanun
larla elde edilen kaynaklar da bütçeye ilave edilme 
durumundadır ve böylece, bütçe, yaklaşık olarak 2 
trilyona yaklaşmaktadır. 

Cumhuriyet Hükümetimiz, Millî Savunma Bakan
lığının bütçesi üzerinde, gerek millî bütçe bakımından, 
gerek savunma sanayii bakımından, gerekse de dış 
kaynaklar bakımından, bütün bunların belirli seviyeye 
ulaşması için büyük çabalar sarf etmektedir. Bu ba
kımdan, grup olarak, Cumhuriyet Hükümetine tam 
bir güven ve şükran içinde bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; uluslar
arası ilişkilerde bu ilişkilerin mantığını kuvvet denge
si oluşturur. Bu denge temin edilmezse, caydırıcılık 
ortadan kalkar. Muhtemel bir savaşta, hatta savaş 
öncesi bir kriz döneminde, Akdeniz'in siyasî yapısı, 
büyük ölçüde Sovyet'lerin bu denize devamlı ve etkili 
kuvvet kaydırmalarına ve sonuçlandırmalarına ve bun
ların yeteneklerine bağlı olacağından; kapalı bir şişe 
durumunda olan Karadeniz'in tek çıkış yolu - önce 
de arz ettiğim gibi- Türk boğazlarıdır. Bu bakımdan, 
Sovyet yayılmacılığının, Avrupa'nın yumuşak karnı 
olarak Akdeniz ve Türkiye'nin oluşturacağı engelle 
önlenmesi konusu çok önemlidir ve büyüktür. 

J Sayın Başkan, değerli üyeler; maruzatıma son ver-
I meden evvel şu hususu arz edeyim ki, Millî Savunma 

Bakanlığı bütçesi, tanzimi, bütçe tekniği ye formülas-
yonu bakımından, hakikaten üzerinde çok dikkatli, 

I titizlikle çalışılmış ve yüce Meclisimize gelmiş bulun
maktadır. Bu hususa, grup olarak, teşekkür ve takdir 
doluyuz. Yine, bütçenin, Plan ve Bütçe Komisyonun
da müzakeresinde büyük mesai sarf eden Plan ve 

I Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarımıza da teşekkürü 
bir borç olarak biliyoruz. 

I Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; beni dinlemek 
İütfunda bulunduğunuz için şükranlarımı arz eder, 

I Sayın Başkana, değerli milletvekili arkadaşlarıma say-
I gılar sunar; Millî Savunma Bakanlığı 1987 malî yılı 

bütçesinin, devletimizin ezelî ve ebedî teminatı olan 
I silahlı kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını Ce-

nab-ı Hak'tan niyaz ederim. (ANAP sıralarından 
I «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kunter. 
I Sayın Ali Topçuoğlu, buyurun. 
I Sayın Topçuoğlu, 30 dakikalık zamanınız var. 

ANAP GRUBU ADNA ALİ TOPÇUOLU (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Savunma Bakanlığı 1987 yılı bütçesi üzerinde 

I Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üze-
I re huzurlarınızda bulunmaktayım. 
I Millî savunma, devamlılık meselesidir; Türkiye 
I Cumhuriyetinin bekası, silahlı kuvvetlerin gücüne bağ-
I lıdır. Türkiye, üç kıtanın birleştiği ve anayolların 

düğümlendiği, dünyanın en önemli stratejik bölge-
I lerinden biri üzerinde bulunmaktadır. Yüzyıllar bo-
I yu Rusya, bu bölgeden sıcak denizlere inmeye çalış-
I mış; İngiltere, Hindistan yolunun güvenliği için bu 
I bölgeye göz dikmiş, Doğu'daki çıkarlarını korumak ve 
I yenilerini elde etmek için Almanya ve Fransa bu böl-
I geye yönelmişlerdir. 

I Ortadoğu' petrollerine yakınlığı, Türkiye'yi daha 
da cazip bir hale getirmiştir. (Tarihî gelişim bugün 

I dahi benzeri şekilde devam etmekte, dost ve düşman-
I larımızın tatlı hayaller peşinde koşmalarına neden ol-
I maktadır. 
I Bölgemizde gerginlik en yüksek seviyeye ulaşmış 
I olup, zaman zaman harp yellerinin esintileri hissedilir 
I hale gelmektedir. 

22 Eylül 1980 tarihinde başlayan Iran - Irak harbi 
I devam etmekte olup, ne zaman sona ereceği ve nasıl 
I gelişeceği bilinmemektedir. 
I Lübnan iç harbi, dış güçlerin de etkisiyle sürüp 
I gitmektedir. 
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Filistin meselesine bir çözüm yolu bulunamamıştır. 
İsrail'le Arap devletleri arasındaki anlaşmazlık de

vam etmektedir. 
Suriye, Sovyetler Birliği'nin bir silah deposu haline 

gelmiştir. 
NATO içerisinde müttefikimiz olan Yunanistan, 

uyuşmaz tutumunu sürdürmekte olup, hükümetimizin 
uzattığı zeytin dalım devamlı surette reddetmektedir. 
Taarruz edeceğimizi ileri sürerek, silahlanmaya devam 
etmekte, Lozan ve Paris anlaşmalarına aykırı ola
rak Ege adalarıyla, 12 Adayı silahlandırmakta ve 
turistik olarak kullanılacağını ileri sürerek, modern 
askerî havaalanlarıyla donatmaktadır. Son olarak 
Meis Adasına havaalanı yapmıştır. Daha da ileri gi
derek, NATO'nun karşıtı olan Varşova Paktı üyesi 
Bulgaristan'la bize karşı anlaşma yolunu seçmiş bu
lunmaktadır. Bulgaristan'dan örnek alarak, Batı Trak
ya Türk Halkını bir taraftan göçe zorlamaya ve diğer 
taraftan Yunanlılaştırmaya devam etmektedir. Ara
mızda anlaşmazlık nedenlerinden bir kısmını teşkil 
eden kıta sahanlığı, fır hattı gibi konuların çözümüne 
de bir türlü yanaşmamaktadır. 

Bulgaristan, bildiğimiz gibi, ülkesinde yaşayan 
Türk azınlığını Bulgarlaştırmaya, asimilasyona devam 
etmektedir. 

Varşova Paktı üyesi Sovyetler Birliği ve Romanya 
ile ticarî münasebetlerimizde, bugün için aramızda 
görünüşte büyük problemler olmamakla beraber, 
NATO ve Varşova Paktları arasında, ileride ne za
man ve nasıl bir olayla karşılaşacağımızı şimdiden 
kestirmek mümkün değildir. 

Kıbrıs meselesine, Rum kesimi ve Yunanistan'ın 
uzlaşmaz tutumlarıyla bir çözüm yolu bulunama
mıştır. Yukarıda arz etmeye çalıştığım tabloya, dışa
rıdan bazı güçlerin de desteğiyle, yurdumuzda zaman 
zaman cereyan eden yıkıcı ve bölücü olayları da ek
lemek lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, stratejik ve jeopolitik ba
kımdan önemli ve kritik bir bölgede bulunan Tür-
kiyemizi, tarihte olduğu gibi, bugün de bölüp par
layarak, yıkmak ve yutmak hevesleri artarak devam 
etmektedir. Asil ve yüce milletimizi, dıştan yıkama
yacaklarım tecrübeleriyle çok iyi anlayanlar, bizi içten 
yıkmak için her çareyi aramışlar ve maalesef bu yolda 
mesafe de almışlardır. İçimizden birçok haini, satıl
mış ideoloji sapığı kimseleri sınır komşularımızda eği
terek, olmayan beyinlerini iyice yıkayarak ve gerillacı 
olarak yetiştirerek, memlekette kini, haseti, kıskanç
lığı körükleyerek, millî birlik ve beraberliğimizi yok 

etmeye çalışmaktadırlar. Bunların gözleri öyle dön
mektedir ki, Türk askerine silah sıkacak ve şehit 
edecek kadar ileri giden, kanı ve sütü bozuk olan 
alçaklar çıkmaktadır. Hedeflerine daha kısa yoldan 
ulaşabilmek için orduya nüfuz etmek istemişlerse de, 
netice alamamışlardır. Çünkü Türk Ordusu, yüce Türk 
Milletinin millî bir ordusudur; devşirme ve maaşla, 
ücretle kurulmuş lalettayin bir ordu değildir; vatanı 
için canını seve seve veren şanlı, şerefli, yiğit bir ordu
dur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 
Devir açıp, devir kapayan bir ordudur, milletini, 20 
asır cihanşümul devlet etme şerefine eriştirmiş bir 
ordudur. 

Sayın milletvekilleri, etrafımızı saran ve yurdumu
za sokulmak istenen bu tehlikeler karşısında, yasala
rımızla, Türk Vatanım, bölünmez bir bütün olan 
Türk Milletinin istiklal ve Cumhuriyetini dış ve iç 
düşmana karşı korumakla görevlendirdiğimiz Türk 
Silahlı Küvetlerini güçlendirmek, Büyük Meclisimizin 
ve hükümetimizin en başta gelen görevidir. Savunma
mızın temelini, Misakı Millî sınırları içeriisnde, Bü
yük Atatürk'ün «Yurtta sulh, cihanda sulh» prensibi 
teşkil etmektedir. Komşularımızın hiçbirinin bir ka
rış toprağında gözümüz olmadığı gibi, bizim toprağı
mıza göz dikenler de karşılarında büyük Türk halkı
nın candan desteklediği Türk Silahlı Kuvvetlerini bu
lacaklardır. 

İşte, bu prensibe uygun olarak, Silahlı Kuvvetle
rimizi güçlü ve caydırıcı bir duruma getirmek, gerek
tiğinde 'vatanımıza yönelecek düşman taarruzlarını kı
rarak defedebilmesi için daima hazır bulundurmak, 
parlamentonun ve cumhuriyet hükümetlerinin en bü
yük amacıdır. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, 22 
asırlık geçmişiyle, yalnız NATO içerisinde değil, bü
tün dünyanın sayılı askerî güçlerinden birini teşkil et
mektedir. Disiplini, morali ve yüksek dereceye ulaşan 
eğitimiyle, Çanakkale ve Türk İstiklal Harbinde ol
duğu gibi, Kore ve Kıbrıs Barış Harekâtında da var
lığım göstererek, bütün dünyanın Övgü ve saygısını 
kazanmıştır. 

İşte, böyle çok üstün yeteneklere sahip olan Si
lahlı Kuvvetlerimiz, kalkınma gayretlerimize paralel 
olarak gelecek harplerin gerektireceği modern silah
larla donatılacak ve millî savunmamızın ihtiyacı ihti
mamla ve öncelikle göz önünde bulundurularak; hiç
bir şey esirgenmeden temini yoluna gidilecektir. 

Sayın milletvekilleri, bu düşüncelerle, 1987 malî 
yılı içinde Millî Savunma bütçesine, 1986 yılı bütçe-
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sine göre yüzde 32,2 artışla, 1 trilyon 728 milyar Türk 
Lirası ayrılmıştır. Bu bütçe içinde savunma alım ve 
giderleri 583 milyar 900 milyon Türk Lirasıdır. Bu 
miktar; 1987 yılı yatırım ödenekleriyle birlikte değer
lendirildiğinde, savunma gücünün artırılması amacıy
la planlanan miktar 712 milyar Türk Lirasına ulaş
makta ve bütçenin yüzde 41,2'sini teşkil etmektedir. 
Kalan ödeneğin 364.9 milyar Türk Lirası ile yüzde 
21'i personel giderleri, 614,3 milyar Türk Lirası ile 
yüzde 35,5'i de beslenme, giyim kuşam, yakacak, ay
dınlatma, akaryakıt, taşıma, ilaç alımları ve tedavi 
giderleri ve onarım gibi hizmetlere ayrılmıştır. 

DPT vizesi dışında tutulmakla birlikte, yatırım ni
teliğinde bulunan ödemelerle, Silahlı Kuvvetlerin harp 
silahı, mühimmat, araç ve gereçleri sağlanmakta, kışla, 
havaalanı, pist, alan, iskân tesisleri edinmekte, askerî 
fabrikalar ve atölyeler silah, araç gereç yapımı ve 
onarımı gerçekleştirilmektedir. 

Bütçe kaynakları dışında, Amerika Birleşik Dev
letleri ve Alman askeri yardımlarıyla diğer'müttefik 
devletlerden alman kredilerden de yararlanılmaktadır. 
Bunlardan başka, 2299 sayılı Yasa ile sağlanan dövizli 
askerlik gelirleri, NATO enfrastrüktür yatırımları için 
NATO'dan yapılan geri ödemeler, elden çıkarılan ihti
yaç fazlası malların satış bedellerinden elde edilen ge
lirler, yabancı askerî personele verilen hizmetler kar
şılığı elde edilen gelirler ve döner sermayeden sağ
lanan gelirler de ilave edilmektedir. Bütün bu gelirler 
yeterli bulunmamaktadır; Silahlı Kuvvetlerimizin sa
vunması için, «Kendi silahını kendin yap» sözünden 
hareket edilerek, hükümetimizce 3228 sayılı Kanunla 
kurulan Savunma Sanayii Fonunda toplanan gelirler
le harp sanayimizin kurulması ve Silahlı Kuvvetleri
mizin normal bütçe imkânlarıyla karşılanamayan 
önemli projelerinin gerçekleştirilmesi yoluna gidil
mektedir. Hedef, taşıma su ile değirmeni döndürmek 
değil, suyun kaynağını değirmenin yanından temin et
mektir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Savunma Sanayii Fonundan, 
ilk defa 15 milyar lira yardım yapılması ile Çankırı 
uçaksavar top fabrikasının hızla devreye girmesi sağ
lanmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren ve 
Başbakanımız Sayın ıTurgut Özal tarafından 6 Ara
lık'1986 günü açılarak, milletçe gururlanmamıza ve
sile teşkil etmiştir. Hükümetimiz, vakrt geçirmeden, 
yabancı sermayeden de yararlanarak, Silahlı Kuvvet
lerimizin reorganizasyon ve modernizasyonu ile ilgili 
tespit edilen hedeflere en kısa zamanda ulaşılması 

j için gerekli her türlü silah, mühimmat, araç - gereç 
ve yedek parça ihtiyacını temine çaba sarf etmekte
dir. Halen lOO'ün üzerinde yabancı firma ile temasa 

I geçilmiş olup, teklifleri incelenmektedir. Temennimiz, 
I bu çalışmaların bir an önce tamamlanarak faaliyete 
I geçilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti kadar ordusuna 
düşkün, sevgi ve saygı gösteren dünyada bir millet 

I daha gösterilemez. Bir askerî birliğin geçtiğini gören, 
yaşlı, 70'lik ihtiyarların saygı ile ayağa kalkarak selam 
ve ihtirama durmaları; gençlerin askere giderken dü-

I güne gider gibi gitmeleri, ordu - millet bütünlüğünün 
tezahürüdür. (ANAP şıralarından alkışlar) Bu büyük 

I sevgi ve saygının zerresinin azaltılmaması için, erin
den subayına ve generaline kadar hepsinin azamî ti
tizliği gösterdiklerine inancımız tamdır. 

Bu düşüncelerle, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi
nin, kahraman Silahlı Kuvvetlerimize, büyük milleti-

J m ize hayırlı ve uğurlu olmasını diler; bütçeyi hazır
layanlara teşekkür eder ve yüce Meclise Anavatan 
Partisi Grubu adına saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Topçuoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Vecihi Ataklı. 
Buyurun Sayın Ataklı. 
SHP GRUBU ADINA VECİHÎ ATAKLI (Şan

lıurfa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde maruzatta bu
lunmak üzere sözlerime başlamadan evvel, sizleri ve 
bakanlığımızın seçkin mensuplarını SHP Grubu ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, tarihî ve coğrafî bakımdan, 
özellikle bir Ortadoğu, Akdeniz ve Balkan ülkesi olan 
Türkiye, jeopolitik ve stratejik durumu itibariyle dün
yanın en hassas bölgelerinden biri üzerinde bulun
maktadır. 

Ortadoğu, tarihin her döneminde olduğu gibi, 
I bugün de süper güçlerin bölge üzerinde çıkar kav

galarına ve bir türlü bitmeyen sıcak harbin çevre
mizde devam edip gitmesine sebep olmaktadır. Bu 
nedenle de, kendi varlığımızın ve bağımsızlığımızın 

| korunması için, daima politik ve ekonomik güçlerle 
desteklenen silahlı kuvvetlere sahip olmamız zorunlu 
hale gelmektedir. 

I Sayın milletvekilleri, esasen millî savtınma, eko
nomi ve dış politika, bir devletin varlığı için birbir-

j lerini tamamlayan zincirin ayrılmaz halkalarıdır. 
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ikinci Dünya Harbi sonrası, gelişen harp silah ve 
araçlarına bağlı olarak ortaya çıkan yeni harp stra-
tejilernideki gelişmeler ve devletler arasındaki blok
laşmalar, güvenliğimiz açısından yeni bazı önlemle
rin alınmasını ve NATO ittifakı içerisinde ortak gü
venlik antlaşmasına katılmamızı zorunlu kılmıştır. 

İttifakın güney kanadının en büyük güvencesi ol
mamıza ve o oranda tehdit altına girmemize rağmen, 
ittifak üyeleri ve ikili anlaşmalarla karşılıklı vecibe
ler yüklendiğimiz Amerika Birleşik Devletleri, ne ya
zık ki, Türkiye'nin bölgedeki sorumluluk ve yüküm
lülüğüne denk bir şekilde kendilerine düşen vecibe
lerini yerine getirmeyerek, savunmamıza güvenilir 
garantiler sağlayamamışlardır. 

«NATO'ya biz kendi isteğimizle girdik, öyleyse 
ne verirlerse razıyız, ne koparırsak kârdır» gibi, tes
limiyetçi ve onur kırıcı bir anlayışı, millet olarak ka
bullenmemiz de mümkün değildir. (SHP sıralarından 
alkışlar) Eğer NATO, bir dayanışma paktı ise ve 
eğer Amerika Birleşik Devletleri birtakım ikili an
laşmalarla karşılıklı yükümlülükleri kabullenmiş ise, 
biz bu dayanışmanın sorumluluğuna herkesin aynı 
oranda katılmasını istiyoruz. İlişkilerde nafaka anla
yışını reddediyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Biz, böyle bir anlayış ve davranış beklerken, gö
rünen odur ki, bugün ittifak üyelerinin büyük bir 
çoğunluğu, kendi savunmalarını güney kanaatta, Tür
kiye'nin emniyet perdesi arkasında daha sağlam bir 
garantiye almak için NATO Antlaşmasının temel hü
kümlerinin ve NATO esas gayesinin dışında, orta 
menzilli füzelerin Türkiye'ye yerleştirilmesini hep 
gündemde tutuyorlar. 

NATO'nun, Doğu Bloku karşısında güçlenmesi 
ve tehdide karşı caydırıcı gücünün artırılması per
desi arkasına sığınarak, aslında kendilerini daha ge
niş bir nükleer şemsiyenin altında korumaya almak 
isteyenler, TürkiyeVi bir saldırının ilk hedefi olma 
gibi bir tehlikenin içine itiyorlar. Buna karşın, her 
nedense, Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonu ve 
ekonomik kalkınmamız için aynı duyarlılığı göster
miyorlar. 

öyle anlaşılıyor ki, NATO da, Amerika Birleşik 
Devletleri de, Türkiye'nin bölgede istikrarı sağlayan 
ve barışın güvencesi olan modern harp silah ve araç
larıyla donatılmış Silahlı Kuvvetleri ayakta tutma
sının gereği, ya yeterince değerlendirilemiyor, ya da 
özellikle bu bölgede böyle güçlü bir Türkiye'nin var
lığı istenmiyor. 

Sayın milletvekilleri, çevremizde ve yurt içinde, 
millî güvenliğimizi ve dış politikamızı yakından ilgi

lendiren ve hızla gelişen önemli olaylar oluyor. Yıl
lardan beri güneydoğu ve doğu hudutlarımızda cere
yan eden olaylar ve ittifak içerisinde beraber olsak 
bile, bazı komşularımızın hasmane tutumları, millî 
güvenlik politikamızda gerekli tedbirleri gözden ge
çirmemizi ve Silahlı Kuvvetlerimizi silah, araç, teç
hizat ve eğitim bakımından en yüksek bir düzeye ge
tirmemizi ve bunu devamlı kalıcı tedbirleri yürürlü
ğe koymamızı gerektirmektedir. 

Anlaşmalara aykırı olarak adaları durmadan si
lahlandıran ve buralarda tesis edilen havaalanları ağı 
ile Türkiye'yi kuşatma gayretine giren, Ege Denizin
de hak ve menfaatlerimizi ortadan kaldırmaya yelte
nen bir ittifak üyesinin, bütün bu faaliyetleri Türk 
tehdidine karşı alınan tedbirler olarak göstermek cid
diyetsizliğini ve Bulgaristan'la ortak anlaşmalara gir
me gayretlerini gözden uzak tutamayız ve hafife ala
mayız. 

Sayın milletvekilleri, İran ve Irak arasında sava
şın uzaması ve son zamanlarda Suriye ve İran'ın sü
per güçler tarafından ayrı ayrı yollardan silahlandı
rılma çabaları, bölgeyi bir barut fıçısı haline soku
yor ve dengelerin değişmesine sebep oluyor. Savaş 
nedeniyle hudut bölgelerimizde meydana gelen oto
rite boşluğundan yararlanan bölücü ve ayrılıkçı te
rörist, unsurların, hainane emelleri için Türkiye'ye 
sızmaları kolaylaşırken, hudutlarımızda güvenliğimizi 
ve menfaatlerimizi yakından ilgilendiren olaylar sü
ratle gelişiyor. 

Nitekim, Suriye ve İran, etnik, sosyal, siyasal, 
dinsel ve ekonomik konularda Irak'a karşı müşterek 
bir davranışın içine girerlerken, bu gelişmelere pa
ralel olarak, İran'ın desteği ile birleşen Barzanî ve 
Talabanî kuvvetlerin'in Irak'ın kuzey bölgelerindeki 
faaliyetleri, yurdumuza müteveccih tehlike çanlarını 
çalıyor ve her geçen gün iç ve dış güvenliğimiz için 
önemli işaretler veriyor ve olaylar meydana geliyor. 

Suriye'ye gelince; kendi bünyesiyle orantılı ol
mayacak bir hızla silahlanmaya devam etmektedir. 
Bugün Türkiye'ye yönelen birçok terörist eylemciler, 
bu ülkenin kamplarında barınmakta ve eğitilmekte
dir. Hatay ile ilgili hayalî emellerine, Güneydoğu'da 
bazı yerleri de dahil edecek kadar gaflet içindedir. 
Suriye, Türkiye'ye karşı hiçbir zaman dostane bir 
durum.içine girmemiş, aksine hep Türk düşmanlarıy
la işbirliği ve dayanışma içinde bulunmuştur. Bu kom
şumuzun, Türkiye'nin dostluğuna ihtiyacı olduğunu 
ve karşılıklı menfaat ilişkilerinin önemini kavradığı-

J nı görmek istiyoruz. 
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Ortadoğu'da son gelişmeler ve son günlerde Ame
rika Birleşik Devletlerinin yurdumuzu da içine alan 
bazı faaliyetleri, Türkiye'yi bu olayların içine ite-
cekmiş gibi bir görünüm kazanarak, tehlikeli bir şe
kilde tırmanmaya devam ediyor. Bu tablo içinde Tür
kiye'nin tutumu ve varsa üzerindeki baskılarının ne
ler olduğu kamuoyunca bilinmiyor ve hükümet ta
rafından da doyurucu bir açıklama yapılmıyor. 

İran - Irak savaşının bir an evvel sona erdiril
mesi en büyük dileğimizdir. Bu arada, çıkarlarımıza 
ters düşen hareketler1! de iyi komşuluk münasebetle-
riyle bağdaştıramayacağımızı ve böyle teşebbüslere 
(karşı gereken hassasiyeti göstereceğimizi de, bu kom
şularımıza açıkça anlatmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, NATO ittifakı içinde 
müttefikimiz ve ikili anlaşmalarla karşılıklı vecibeler 
yüklendiğimiz Amerika Birleşik Devletlerinin tutumu 
üzerinde kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'ye yapacağı 
yardımı, burada faydalanacağı yeni üsler ve alacağı 
bazı ödünler karşısında bir pazarlık mevzuu haline 
getirmiş bulunmaktadır ve kamuoyuna da o görün
tüyü vermektedir. Nitekim, 1987 yılı içinde Türkiye' 
nin önerdiği 1 milyar 200 milyon dolarlık yardım, 
yarıdan da aşağıya indirilmiştir. Amerikan yönetimi, 
Kongrenin, Türkiye'ye karşı tutumunu önleyememek-
te ve belki de, Türkiye'nin önemini yeterince kendi 
kamuoyuna ve Kongreye anlatma çabasına dahi gös
termemektedir. Türkiye, son derece hayatî moder
nizasyon planlarını uygulamaya koyduğu ve uygula
mada özellikle Amerikan yardımının önemli bir kat
kısı olacağının hesaplandığı bir dönemde ve daha 
«işin başlangıcında, yardımda yapılan kesintinin çok 
büyük sıkıntılar getireceği bilinmektedir. 

IBizim NATO ittifakı içindeki ağır sorumluluğu
muz ve yükümlülüklerimiz ile başta Amerika olmak 
üzere, NATO, ittifakı içinde bize yapılan yardım 
her geçen gün aleyhimize bir denge oluşturuyor. 
Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletlerinden 16 
yılda yapılan yardım, zannediyorum ki, 8 milyar do
lar civarındadır. Bunun bir kısmı askerî kredi, bir 
kısmı ise hibe olarak verilmiştir. 

Bildiğimiz kadarıyla, 1992 yılına kadar RE-MO 
planı çerçevesinde yalnız dış harcamalar için 15 mil
yar dolara ihtiyaç var. Bu ihtiyacın, yılda 1 milyar 
dolara yakınının Amerika Birleşik Devletlerinden, bir 
bölümünün de Almanya'dan yapılacak yardımla kar
şılanması planlanmıştır. 

Amerikan Kongresinin tutumu, artık gün' gibi 
açığa çıkmıştır. Türkiye gibi bir müttefikine, bir 

İsrail'e, bir Mısır'a, bir Pakistan'a, hatta bazı Afrika 
ülkelerine -belki de biraz daha ileri gideceğim- bir 
devlet olmayan gerillalara yaptığı kadar dahi destek 
sağlamayan bir anlayıştan daha fazla bir şey bekle
mek doğru değildir. (SHP sırlarından «Bravo» ses
leri alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Savunma ve Ekonomik İş
birliği Anlaşması ile ilgili olarak bir süre evvel hü
kümetle görüşen Amerika Dışişleri Bakan Yardım
cısının hükümetimize iletilen önerileri büyük bir ha
yal kırıklığı yaratmıştır. Hükümet, her ne kadar bun
dan son derece memnun görünüyorsa da, Türk ka
muoyu bu konudaki beklentilerini bulamamanın kı
rıklığı İçindedir. 

Amerika Birleşik Devletlerinin, her yıl kısa kısa 
kuşa benzettiği ve bu yıl için de 490 milyon dolara 
indirdiği bu programın hepsi hibe olsa dahi, savun
ma sanayiimizin kurulmasına ve Silahlı Kuvvetleri
mizin modernizasyonuna ne ölçüde katkıda buluna
caktır? 

Dış borçların ödenmesine getirilen bazı kolaylık
lar da, beklenilenin çok uzağında kalmıştır. İhtiyaç 
fazlası olarak hibe edileceği açıklanan, aslında büyük 
bir bölümünün belki de demode olması nedeniyle 
Amerika Birleşik Devletleri Ordusunda kullanılma
yan 300 milyon dolar tutarındaki askerî malzemenin, 
Silahlı Kuvvetlerimizin NATO standartlarına uygun 
bir seviyeye gelmesine nasıl katkıda bulunacağını da 
doğrusu merak ediyor ve endişe ile karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ortaya çıkan gerçek şudur: 
Amerika Birleşik Devletleri, savunma sanayiimiz için 
ciddî bir destek sağlamıyor, ortak yatırımlar için ge
rekli ve etkin girişimlerde bulunmuyor ve sözünde 
durmuyor. Hal böyle iken, sanki çok büyük ve de
vamlı bir destek sağlanmışcasına bir hava yaratılan 
bu davranışların arkasında acaba neler yatıyor? 

Türkiye'ye nükleer silahların yerleştirilmesi tel
kin ve baskılarının yoğunlaştığı ve üslerden daha ile
ri derecede faydalanma imkânlarının sağlanması yo
lunda birtakım gizili faaliyetlerin gözlendiği bir sı
rada, bu davranışlar birtakım endişeleri beraberinde 
getiriyor. 

Hükümet, ulusal savunmamızla ilgili bu hayatî 
öneme haiz konularda ise, ciddî bir bilgiyi ne par
lamentoya veriyor, ne de kamuoyuna açıklıyor. (SHP 
sıralarından alkışlar) Ne acıdır ki bu hükümet, 1988' 
deki seçimleri düşünerek, ekonomik çıkmazdan kur
tulabilme ve tekrar iktidar olma pahasına, millî sa
vunma gibi ciddî bir konuyu bile diş. ticaret gözü ile 
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görmeye devam ediyor. (SHP sıralarından «Bravo» I 
sesleri, alkışlar) Hesabını böyle yaptığı içinde, Ame
rika Birleşik Devletleri tarafından ciddîye alınmı
yor. Nitekim hükümet, 1980 anlaşmasının uygulan
masındaki dengesizliklerin giderilmesi isteklerini ge
tirilen önerilerin içinde bulamamış olmasına rağmen, I 
butfü kendi hesabına bir başarı gibi gösterme çaba- I 
sına girmiş bulunuyor. I 

Bu hükümet, dış konularda olduğu gibi; bu ko- I 
nuda da parlamento gücünü tümüyle arkasına almak I 
yerine, ileride yurdumuzu bir riske sokup sokmaya- I 
cağı belli olmayan kararları kapalı kapılar ardında I 
almaya devam ediyor | 

Sayın milletvekilleri, NATO üyelerinin büyük bir 
bölümünün hiç katkıda bulunmadığı ve Amerika Bir- I 
leşik Devletlerinin de yarım yamalak sağladığı bu I 
yetersiz katkı karşısında sayın hükümet, savunma 
sanayii ve modernizasyon için lüzumlu olan bu döviz 
eksikliğini nerelerden ve nasıl karşılayacaktır? Bugün I 
Silahlı Kuwetlerinıizin modernizasyonu, millî varlı
ğımız için birinci derecede önemli bir devlet sorunu 
haline gelmiştir ve vazgeçilmesi veya yavaşlatılması 
asla doğru değildir. Acalba hükümet, bu gerçek kar- I 
şıısında iç ve dış kaynakları ne ölçüde ve hangi yol- I 
larla seferber ederek bu programın aksatılmadan yü- I 
rütüknesini sağlayacaktır? Bu durum karşısında, pro
jelere yeniden bir öncelik sırası verilecek midir ve I 
hangi projelerin gerçekleşip gerçekleşmemesine hangi 
ölçüler içinde etki yapacaktır? Bütçe Komisyonun- I 
daki görüşmelerde Sayın Bakan bu sorulara açıklık 
getirmediler. Bütün bu konularda parlamentonun ve. 
yüce ulusumuzun aydınlatılmasına ihtiyaç vardır. Bu 
arada, ikili anlaşmaların yeniden gözden geçirilmesi 
ve bize ne getriip, ne götürüldüğünün iyice tartışıl- I 
masının zamanı da gelmiştir, belki de geçmektedir. 
Bu konuda, gerek Millî Savunma Bakanlığımızın, 
gerekse Dışişleri Bakanlığımızın büyük bir ketumiyet 
içimde olup, parlamentoya bilgi vermediğini üzülerek 
ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanın, bu konular- I 
da gerekli açıklamalar yapmalarını ve nasıl bir çö
züm yolu düşündüklerini belirtmelerini de kendilerin- I 
den istirham ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yıllardan beri 
tartışılan konulardan biri ve en önemlisi, Türkiye'nin 
NATO ittifakı içinde Silahlı Kuvvetlerinin nasıl ve 
hangi tip silahlarla teçhiz ve modemize edileceğidir. I 
Bilindiği gibi, Avrupa NATO Başkomutanlığı ve özel
likle Amerika Birleşik Devletleri, güney kanatta Türk 
Silalhlı Kuvvetlerini taktik nükleer silalh'larla güçlendir- J 
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mek ve özellikle orta menzilli füzeler yerleştirilmek 
suretiyle ittifakı bu bölgeden koruma altına almak 
temayülünü göstermektedir. Aslında, Türkiye'nin 
stratejik durumu ve NATO dışındaki komşularla 
olan ilişkisi ve özellikle ve öncelikli - olarak kendi sa
vunma temel stratejisi göz önünde tutulursa ve NA
TO askerî doktrininin de bir tecavüzün defedilme-
sinde konvansiyonel silahların kullanılması esasını 
öngördüğü dikkate alınırsa, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin bu yönden kuvvetlendirilmesi ve modernize edil
mesi kendiliğinden ortaya çıkar. Acaba, bu temel st
ratejide bir değişiklik var mıdır? Varşova Paktına 
üye devletlerin ve özellikle Sovyetler Birliğinin klasik 
silah gücünün Avrupa NATO kuvvetlerinden çok üs
tün olduğu bilinen bir gerçektir. Bir tecavüz sırasın
da savunma, özellikle klasik silahlarla yapılacağına 
göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin süratle NATO stan
dartlarına eş seviyeye uygun silah sistemleri ile do-
natıliması lazımdır. Bugün, üzülerek ifade ediyorum 
ki, Türk Silahlı Kuvvetlerinin klasik güç bakımından 
durumu, NATO ittifakı içinde teçhizat, silah, araç-
gereç ve stok seviyeleri itibariyle çok eksiktir. 

Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
bugün elinde bulunan silahların büyük bir kısmı İkin
ci Dünya Savaşı teknolojisinin ürünü olan 1945 -
1960 yapımı silahlardan ibatettir. özellikle, silah sis
temleri üzerindeki teknolojinin çok hızla gelişmesi, 
zaman içindeki modernizasyon gayretlerini dahi so
nuçsuz bırakıyor ve sürekli bir yenilemenin acı ger
çeğini ortaya çıkarıyor. Bu sebeple, çağın gereğine 
ayak uyduramayan bir harp sanayii ve modernizas
yon gayretleri, hem modern silah sistemlerinin geri-
riSinde kalıyor, hem de Türkiye'yi devamlı olarak 
üretimi ve teknolojisi ile dışa bağımlı kılmaya mah
kûm ediyor. Dışa bağımlı bir silahlanmanın getirdiği 
acı gerçeği Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında millet ola
rak yaşadık. Bu acı gerçek, kendi savunma sanayiine 
dayanmayan Silahlı Kuvvetlerin sıkıntısının boyut
larının nerelere varacağını da göstermiş bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, Fatih Sultan Mehmet zama
nında Tophanei Hümayun ile temeli atılan savunma 
sanayii, 1863 yılında modern bir hale getirilmişti. 
Ulusal Kurtuluş Savaşımızın ertesinde Kırıkkale'ye 
taşman askerî fabrikalar büyük bir hızla gelişmiş ve 
o zamanın teknolojisine uygun bir şekilde imalata 
geçilerek, süratli bir gelişme sürecine girmiştir. 

Deniz Kuvvetlerimiz, Kara Kuvvetlerimiz, Ha
va Kuvvetlerimiz bu hususta kendine düşen görev-



T. B. M. M. B : 43 16 . 12 . 1986 0 : 1 

leri yapmış, bir çok fabrikalar, tersaneler kurmuş ve 
bunlar gittikçe gelişerek, bugün güvenilir hizmet ve
recek hale getirilmişlerdir. 5591 sayılı Kanunla, As
kerî Fabrikalar Genel Müdürlüğünden Makine Kim
ya Endüstrisi Genel Müdürlüğüne devredilen askerî 
fabrikaların faaliyet alanları büyük ölçüde silah ya
pımı dışına kaydırılmakla, silah sistemlerindeki ge
lişmeler büyük ölçüde aksamış ve bunun zararı son
radan anlaşılarak, Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu tekrar silah sanayiimiz için gelişen bir kurum 
haline dönüştürülmüştür. Ama bu yanlış uygulama, 
yetişmiş tüm teknik personelin zaman içinde kaybo
lup gitmesine, yenilerinin de yetişmemesine sebep ol
duğu gibi, sanayinin itici gücü olan araştırma ve ge
liştirmenin kısır bir döngü içinde sıkışıp kalmasına 
da sebep olmuştur. 

Gelişmiş ülkelerde hükümetler, özellikle savunma 
sanayii ile ilgili teknoloji geliştirilmesi için araştırma
ları yapacaik müesseselere büyük oranda destek ver
mekte ve bu yönde yapılacak masrafları karşılamak
tadırlar. Bugün sömürünün temelinde de araştırma 
yatmaktadır. Geri kalmış ülkeler, gelişmiş ülkelerin 
araştırma üzerine kurulmuş teknolojisine muhtaç du
rumdadır. Bunun karşılığında milyonlar ve milyarlar 
ödenmekte ve gelişecek yeni durumlar için de bu öde
meye devam edilmektedir. Eğer araştırma ve geliştir
meye önem verilmezse, bu durum, ilelebet dışa ba
ğımlı olarak devam eder. 

Yurdumuz da, az gelişmiş ülkeler gibi bu süreci 
yaşarken, savunma sanayiimizin de bundan etkilen
diği bir gerçektir. Nitekim, Silahlı Kuvvetlerimizin 
dış yardımlarla teçhiz edilmesi ve dışa bağımlı du
ruma getirilmesi sebebiyle, uzun süre araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri gelişemedi, her şeyin dışarıdan 
geldiği bir ortamda buna ihtiyaç da duyulmadı. Za
man içinde anlaşmaların getirdiği ağır şartlar arttık
ça, bozulan ekonomik durumun etkisiyle de, Tür
kiye yabancının dolarına, teknik elemanına ve bilgi
sine muhtaç duruma getirildi ve tam anlamıyla dışa 
bağımlı bir olgu meydana geldi. 

Çağımızda bilim ve teknoloji, orduların savaş gü-
oünü sürekli olarak artırırken, bizim memleketimizde 
bu imkân bir türlü kullanılamadı. Ama, her yeniliğe 
ve gelişmeye açık olan ve öncülük yapan Silahlı Kuv
vetler, bu eksikliği hisseden teknik elemanlarıyla, 1954 
yilında Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde ve Tür-

. kiyeMe ilk defa bir araştırma ve geliştirme dairesi
nin kuruluşunu sağladılar. Bu daireyi kuranları say
gıyla anarken, savunma sanayiinin yeniden ele alın

dığı bu dönemde, bu kuruluşun büyük hizmetler ve
receğini ve bu yönde güçlendirilmesinin gereğini ifa
de etmek istiyorum. Komisyonda, bu dairenin faali
yetleriyle ilgili sorulara Sayın Bakanlığın vermiş ol
duğu cevabı memnuniyetle karşılıyor ye kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, birçok eksikliklerimize ve 
sıkıntı içinde oluşumuza rağmen, milletimizin des
teğini ve ulusal sanayimizi savunma sanayiimizle bü
yük ölçüde entegre ettiğimiz takdirde, dışa bağımlı 
olmadan da başarılı olacağımıza inanıyorum. Bugün 
bize bu inancı veren ve geleceğe umutla bakmamızı 
sağlayan bir kuruluşumuz vardır, bu kurum, Silahlı 
Kuvvetler vakıflarının desteğinde kurulan . Askerî 
Elektronik Sanayii, kısa adıyla ASELSANWır. Bu
gün dünyanın en ileri elektronik teknolojisiyle üre
tim yapan, araştırma, geliştirme, taslarım ve dizaynı 
ile her şeyini kendi üretmekte olan bu işletme, sanayi 
dalındaki geri kalmışlık çemberini kırmıştır. Başa
rısının temelinde, davaya inanan bir avuç idealistin 
bulunması yanında, komisyonda bir sayın üyenin 
işaret ettiği üç önmeli faktörün de büyük rol oyna
dığına ben de katılıyorum. 

1. Teslisin, bir askerî tesis anlayışıyla kurulması 
ve akılcı bir disiplinle yönetilmesi, 

2. Yöneticilerinin devamlı hizmette kalabilmesi, 
3. Politikanın dışında kalmayı başarabilmesi. 
ASELSAN, Silahlı Kuvvetler ve kamu kuruluşları 

için en ileri teknolojiyle telsizler üretirken, Silahlı 
Kuvvetler için, savunma elektroniği ağırlıklı birçok 
proje ile yakından ilgileniyor ve çalışıyor. Bu arada, 
kamu ve özel sektörü ilgilendiren çeşitli projeleri de 
başarı ile yürütüyor, sonuçlandırıyor. 

Kendi çalışma ve uğraşmalarıyla, hükümetin hiç
bir desteği olmadan, birçok gelişmiş ülkenin hâkim 
olduğu dünya pazarlarına giriyor, yarışmada onları 
geride bırakarak, tran ve Ürdün'e mal satıyor ve dev
lete döviz kazandırıyor. Bütün araştırma, geliştirme 
faaliyetleriyle, diğer hizmetleri de kendi imkânlarıyla 
yürütmeye gayret ediyor. 

Sayın milletvekilleri, büyük bir kısmı Silahlı Kuv
vetleri ilgilendiren projelerin üretim öncesi faaliyetleri, 
fabrikayı büyük malî külfet altına sokmakta ve hükü
met gerekli desteği sağlamadığı için de bu faaliyetler 
gelişememektedir. Devletin, bu konulardaki çalışmala
rın bedelini ödemek zorunluluğu vardır. Bu şarttır ve 
bir görevdir. Bütün dünyada da araştırma projelerine 
bu anlayışla gerekli malî destek yapılmaktadır. 



T. B. M. M. B : 4 3 1 6 . 1 2 . 1 9 8 6 0 : 1 

Acaba bakanlığımız, ASELSAN'a ve diğer kuru
luşlara, kendi projelerinin gerçekleşmesi için araştır
ma, geliştirme faaliyetleri yönünden yeterli katkıda 
bulunmuş mudur? Bunun yapıldığını tahmin etmiyo
rum ve bu yıl da ciddî bir ödeneğin konduğunu da 
sanmıyorum. Bakanlığın bu konudaki tutumunu öğren
mek isteriz. 

Diğer yandan, birçok kamu kuruluşu ve belediye
ler, ASELSAN'ın ürettiği telsizler - yerine, ithal malı 
veya yerli üretim kalitesiz ve pahalı telsizler almakta; 
bu telsizlerin çoğu bugün işe yaramaz halde depolarda 
bulunmaktadır. Bunu, savunmamızın temelini teşkil 
edecek olan savunma sanayiini destekleme anlayışıyla 
asla bağdaştıramaz ve hoşgöremeyiz. Hükümet bunu 
kesinlikle önlemeli; Silahlı Kuvvetler, kamu kuruluş
ları ve belediyeler, tüm ihtiyaçlarını ASELSAN'dan 
sağlamalıdır. Savunma sanayii böyle ayakta tutulur, 
böyle gelişir ve dünya pazarlarında böyle yer bulur. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı Büt
çesinin komisyonda görüşülmesi sırasında, Sayın Ba
kanın ve dolayısıyla hükümetin, özellikle dikkati çe
ken bazı görüşlerine kısaca değinmek istiyorum. Ko
misyonda, benim biraz evvel 1950 sonrası askerî fab
rikaların kapatılmasını hatalı bir politika olarak nite
leyip, «Sıkıntılarını bugün çekiyoruz» diye ifade et
meye çalıştığım bu konuda, Sayın Bakan «Eğer o as
kerî fabrikalar zarar ediyorsa, kapatılmakla doğru ya
pılmıştır» diyerek, bu yanlışlıktan hâlâ bir ders alın
madığı intibaını vermiştir; hatta o fabrikaların zarar 
edip etmediğini bilmeden ve de memleket savunmasın
da silah yapan fabrikalarımızdaki üretimin yalnız kâr 
ve zarar hesaplarıyla değerlendirilmesinin doğru olma
dığını düşünmeden. 

Yine Sayın Bakan komisyonda, «Tamir bakım 
atölyeleri vardır. Ben şahsen - asker arkadaşlar bilir
ler - üçüncü kademesinden yukarısına karşıyım, fabri
kalar fikrine karşıyım, askerî fabrikalar olmaması la
zımdır. Bunu her yerde söylemişimdir, politikamız bu
dur» diyerek, politikalarının ne olduğunu açıklamış
lardır. öyle umuyorum ki, Silahlı Kuvvetlerin yetkili 
ve sorumluları, her türlü silah, araç ve gerecin en yük
sek derecede bakım, onarım ve ikmalini yapan ve bu
gün kıt yedek parça ve kısıtlı imkânlar içinde Silahlı 
Kuvvetleri ayakta tutan ve yerine oturmuş olan bu 
kıymetli destek tesislerini, Sayın Bakanın ifadesinde 
aksini bulan hükümetin bu politikasına kurban etmez
ler ve yeni bir büyük yanlışlığa ortak olmazlar. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, savunma sanayiine, bir teks
til, buzdolabı, çamaşır makinesi fabrikası gözüyle ba-

I kamayız. Onu ayakta tutmak, hatta birtakım riskleri 
I göze alarak desteklemek, millî savunma politikamızın 

temel ilkelerinden biri olmalıdır. Bu aşamadaki çalış
malarda ASELSAN'ın örnek alınmasını ve bu yönde-

I ki tecrübelerinden faydalanılmasını diliyorum. 
i Sayın milletvekilleri, savunma sanayiinin geçmişi 

ve bugünü hakkında bu özet bilgiler, Osmanlı İmpa-
I ratorluğu devrinden beri süregelen bir tecrübe ve bilgi 

birikiminin birtakım ihmaller ve yanlış politikalarla 
I nasıl heder olduğunu anlatmak ve bu yanlışlıklara bir 
I daha düşmemek içindir. Buna rağmen, bugün erişti

ğimiz millî sanayi seviyesinin dünden çok üstün oldu-
I ğunu inkâr edemeyiz. Ancak, silahtardaki hızlı geliş

meler ve milletlerin tehdide karşı silahlanma arzusu
nun sonucu olarak, Uluslararası bir silah pazarı ve 

I harp sanayii oluşmuştur. Ülkeler kendi ekonomik ve 
teknolojik düzeylerine ve ekonomik anlayışlarına uy-

I gun şekilde silahlı kuvvetlerini teçhiz etmek üzere ka
mu ve özel sektör eliyle sanayi kurmayı ve yaşatmayı 
ihmal etmemektedirler. 

Mevcut silah sistemlerinin yapısında diğer sanayi 
I ürünlerinin kullanılabilmesi nedeniyle, ülkelerde ye-
I terli sanayi bazı bulunmaması halinde, savunma sana-
| yii ekonomik ve verimli bir şekilde kurulamamakta

dır. Az gelişmiş ülkeler ve ekonomisi yeterli ölçüde 
güçlü olmayan devletler ortak savunma projeleri üze-

I rinde işbirliği yapmaktadırlar; ekonomik ve teknik 
güçlerini birleştirmek suretiyle, ağır yükün altından 
ancak bu suretle çıkmaya çalışmaktadırlar. 

Memleketimize gelince; savunma sanayiinin kısıtlı 
karakterine ilaveten, ekonomik ve teknolojik yetersiz
likler, teknik personel eksikliği ve bugüne kadar sa
vunma sanayii davasının sahibi ve sorumlusu güçlü 
bir teşkilatın ve münferit teşebbüsleri koordine edecek 
yetkili bir makamın bulunmayışı ve nihayet, tedarik
te işin kolay tarafı olan askerî yardımlara fazla bel 
bağlayışımızdır ki, Türkiyemizde savunma sanayiini 
uzun yıllar istenilen düzeye maalesef ulaştıramamış-
tır, 

Bu ihtiyacı karşılamak üzere teşkilatlandırılan Sa
vunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığının kuruluşunu uygun buluyoruz. Ancak, bu 
konuda bazı endişeler taşıdığımızı da ifade etmeliyim. 

I Bir hayli aceleye getirilerek, iyice tartışılmadan çıka
rılan bu yasa, savunma sanayii gibi son derece haya
tî bir sorumluluğu, yerli ve yabancı özel sektöre vere
cek kapıları açmakta ve devletin ağırlığını ortadan. 
kaldırmaktadır. Savunma Sanayiini Destekleme Fo-

I nunda birikecek devlet gelirlerinin, bugün birçok 
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alanda tanık olduğumuz, devlet eliyle özel sektörü 
kalkındırma politikasının savunma sanayii alanına in
tikal ettirilmesini, memleket savunması bakımından 
son derece sakıncalı buluruz. (SHP sıralarından alkış
lar). 

Kıbrıs Barış Harekâtında, özel sektöre ait bir ra
fineride uçak benzini imalatının durdurulmasını da 
asla unutamayız. Dostluk anlaşmalarının ve ittifak 
içinde bulunmanın dahi pek garantili olmadığı bir 
dünyada, devletin ağırlığını bir yana bırakarak, çok 
uluslu sermaye güçlerinin ve özel sektörün insafına 
terk edilen bir savunma sanayii kurdurarak ona bel 
bağlamamızı anlamak mümkün değildir. (SHP sırala
rından alkışlar). 

Savunma Sanayii Fonunun Meclis denetimi dışın
da tutulması da büyük sakıncaları beraberinde getire
cek ve ileride büyük sorunlara sebep olacaktır düşün
cesindeyiz. Şu anda çalışmaların hangi düzeyde oldu
ğuna ilişkin gerekli açıklamaları Sayın Bakandan bek
liyoruz. 

Sayın milletvekilleri, diğer yandan, savunma sana
yiini yönetecek kuruluşun, niçin özel olarak Millî Sa
vunma Bakanlığının dışında bir yönetime verildiğinin 
sebebini anlayamıyoruz. O günlerde bu konu da uzun 
boylu tartışılamamış ve bu fırsat da bulunamamıştır; 
ama Millî Savunma Bakanlığında yıllardan beri bu 
hizmetleri yürüten iki tane daire varken ve bunlar 
işin içeriğine nüfuz etmiş iken, özellikle savunma sa
nayii oldukça riskli ve aynı zamanda Türkiye'de si
vil sektörün pek iltifat etmediği stratejik bir sanayi 
dalı olduğu halde, bunun kontrolü ve yönetilmesi ni
çin Millî Savunma Bakanlığına verilmemiştir? Sayın 
Bakan, komisyondaki konuşmalarında «Bu kuruluşun 
bakanlık bünyesinde olmasını sakıncalı gördüklerini» 
ifade ederek, düzenlemenin bu yönde yapıldığını söyle
diler. Bu anlayışa katılmak mümkün değildir; zira bu 
anlayış, güvensizliğin bir ifadesi midir, yoksa ekono
mik anlayışlarının bir gereği midir? 

Türkiye'de kurulacak bir savunma sanayiini, daha 
doğrusu silah sanayiini, Amerika, Fransa, İngiltere ve
ya İtalya'da olduğu gibi özel sektörün tekeline ver
mek, Türkiye için doğru değildir. Her biri birer silah 
tüccarı olan ve pazarlayan bu ülkeler dahi, bu sana
yii zaman zaman devlet eliyle destekliyor, kontrol edi
yor. Biz, bu sanayii öncelikle kendi ihtiyaçlarımız için 
kuracağımıza göre, bu ihtiyacın asıl sahibi olan Millî 
Savunma Bakanlığımızın, bu faaliyetleri kendi bünye
sindeki organlarla yürütmesinin doğru olacağına ina
nıyoruz. 

Bütçe üzerindeki konuşmam burada bitiyor. Söz
lerime son verirken, Millî Savunma Bakanüğt Bütçe
sinin yurdumuza ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ol
ması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ataklı. 
Söz sırası, SHP Grubu adına ikinci konuşmacı 

olarak Sayın Mehmet Kara'da; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET KARA (Trab

zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi hakkında grubumun görüş
lerini arz etmeye devam edeceğim. Bu vesile ile yüce 
Meclise saygılar sunuyorum. 

Biraz önce arz edildiği gibi, ülkemizin dünya üze
rindeki konumundan kaynaklanan önemi nedeniyle, 
üzerinde, tüm süper güçlerin de dahil olduğu birçok 
devletin emelleri olduğu malumdur. • 

Bu sebeple, her parçası ayrı bir özellik taşıyan bu 
topraklar üzerine bugüne dek birçok kem göz dikil
miştir ve dikilecektir de. Bu kem gözler, bazen dış 

. güçler olarak sahneye çıkmış, bazen de terör olayları 
niteliğinde bölücü ve parçalayıcı amaçlarla emellerini 
ortaya koymuştur. Her iki halde de, müdahil olarak 
silahlı kuvvetlerin gündeme gelmesi doğaldır. Başka 
bir deyişle, her iki halde de silahlı kuvvetlere başvur 
rulmakta ve silahlı kuvvetlerin koruyucu şemsiyesi al
tına sığınılmaktadır. 

Dolayısıyla, demokratik parlamenter sisteme ge
çilmesini müteakip, bugüne dek geçen 36 yılın büyük 
bir bölümü müdahaleler ve sıkıyönetimlerle geçmiş
tir. Her ne kadar bunu, iktidarların ve hükümetlerin 
uyguladıkları politikalardan soyutlamak mümkün de
ğilse de, gerek demokratik hak ve özgürlükler, gerekse 
Silahlı Kuvvetler açısından, getirecekleri ile götüre
cekleri üzerinde çok ince hesapların yapılması da ge
rekir. 

Ayrıca, anayasal yönetimler olmasına karşın, katı 
yaptırımları ve kullanılan olağanüstü yetkileri nede
niyle arzulanmayan yönetimler olan sıkıyönetimlere, 
silahlı kuvvetlerin saygınlığının, caydırıcılık vasfının 
ve etkinliğinin korunması açısından başka bir çare kal
mamışsa, kısa süreli olmak kaydıyla katlanılabilir. 
Aksine, 1950'li yıllardan sonra silahlı kuvvetlerin en 
çok angaje olduğu konu, sanki aslî görevi imiş gibi, 
sıkıyönetimle iç asayiş ve güvenin sağlanması oldu. 
(SHP sıralarından alkışlar). 

iBu durum, hem parlamenter sistem açısından, 
hem de Silahlı Kuvvetler açısından, birçok sakınca
ları beraberinde .getirmiştir. Konuya parlamenter de
mokrasi açısından .bakıldığında; halkın politikadan 
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uzaklaştığını, demokratik kurumlar üzerinde menfi 
tesirlerini ve sıkıyönetimin normal bir yönetimmiş 
gibi algılanarak, giderek demokratik bazı değerlerden 
uzaklaş ildiğini 'görürüz. 

Silahlı kuvvetler açısından bakıldığında, silahlı 
kuvvelterin aslî görevi olan yurt savunmasını, kıs
men de olsa ihmal, eğitim ve disiplin zafiyeti, ister 
istemez politikanın kışlaya girmesi ve neticede cay
dırıcılık, etkinlik, inandırıcılık gibi çok 'hassas özel
liklerinin giderek kaybedilip, yıpranmasını görürüz. 
Hele hele bugün olduğu gibi, silahlı kuvvetleri uzun 
süre gündemde tutarak, ağır bir sorumluluğu onun 
sırtına yüklemenin rehaveti içinde ve onun gölgesin
de icrayı hükümet etmek hevesiyle sıkıyönetim uy
gulamaları, giderek Türk ve dünya kamuoyunda si
lahlı kuvvetlere, halkı ve demokrasisi üzerinde De-
mokles'in kılıcı imiş gibi bir izlenim de vermektedir. 
(SHP sıralarından alkışlar) Hükümeti, hu izlenimi 
silmeye davet etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hu vesile ile hiraz da Doğu 
ve Güneydoğudaki olaylara değinmek istiyorum. Do
ğu ve Güneydoğu olaylarının çok önemli olaylar ol
duğunu, basite indirgenemeyeceğini, birçok ayrıntıla
rının hulunduğunu, bu konuda hükümetçe ve ilgililer
ce, gerekirse gizli bir oturumda, yüce Meclisi h ilgi
lendirmeleri gerektiğini ve yörede oynanmak istenen 
'birtakım oyunlar olduğunu, bunların yüce Mecliste 
enine boyuna tartışılmasının gerekliliğini, Sayın Ba
kanın ve hükümetin dikkatine sunmayı da .bir görev 
sayıyorum. Bu sebeplerle, uzun süredir süregelen, 
doğu ve güneydoğuda kilitlenen ve sıkıyönetimin de
vamını gerektiren olaylara, artık 12 Eylül öncesi 
olaylardan farklı bakılıp, farklı önlemler alınmalı
dır. Zira silahlı kuvvetleri, kökü ve destekçisi dışa
rıda, uzantıları içeride olan terörist ve esjkiyanın mün
ferit eylemleri peşinde tutarak haşarısız kılmak, onun 
caydırıcı gücüne yapılan en 'büyük haksızlıktır. (SHP 
sıralarımdan alkışlar) Kanımızca, silahlı kuvvetleri, 
bölücülere ve onların dış destekçilerine karşı uygula
nacak akılcı ve kesin çizgilerle belirlenmiş bir dış po
litikanın itici gücü olarak görmek, daha tutarlı bir 
davranış olur. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ayrıca, bölgenin coğrafî yapısı dikkate alınarak, 
bugünkü araç ve konumla yıpranmaktan öte bir ba
şarı vadetmeyen klasik birlikler yerine, demokrasiyi 
özümlemiş, buna göre özel olarak yetiştirilmiş, yeterli 
sayıda ve yeterince teçhiz edilmiş hayvanlı ve heli
kopteri! anti - terör timleri teşkil edilerek uygun yer
lere konuşlandırmalı ve silahlı kuvvetler bu uygu

lamadan tamamen sıyrılmaiıdır. (SHP sıralarından 
alkışlar) Genelkurmay Başkanlığımızı hu konuda dü
şünmeye davet ederken, hükümetimiz de, bu konuda 
icraatı ile bizleri tatmin edecek girişimlerde bulun
malıdır. 

AHMET YILMAZ. ((Giresun) — Öyle yapıyo
ruz zaten. 

MEHMET KARA (Devamla) — Ayrıca, 1402 sa
yılı Yasanın içeriğinde olup, sıkıyönetim kalktıktan 
sonra etkinliğini sürdüren anti - demokratik madde
ler ile, idarenin özelliğinden kaynaklanan yetkilerin 
kullanılarak bazı hakları alınan kamu görevlilerine 
adaletin kapılarının açılması gerektiğini özellikle bir 
kez daha vurgulamak isterim. Buna hağlı olarak, sı
kıyönetim komutanlarınca 1402 sayılı Yasa gereği gö
revlerinden alınan ve sonradan verilen bir direktifle 
durumları yeniden incelenip, sıkıyönetim komutan-
Uklarınca sakıncalılık durumları kaldırılanlarla, mah
kemelerce aklananlar hakkında, aradan 3 yıl geçmiş 
olmasına rağmen bir işlem yapılmamasını, «Sosyal 
adaletçiyiz» diyen hükümetin . sözleriyle bağdaştıra-
madığnmız gayri ciddî ve acımasız hır uygulama ola
rak vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, temas etmek istediğim ikin
ci konu, 1961 yılında 205 sayılı Yasa ile silahlı kuv
vetler mensuplarına ek sosyal güvenceler sağlamak 
maksadıyla kurulan Ordu-Yardımlaşma Kurumudur. 
Yapısı ve çatısı itibariyle faaliyetlerindeki amaç, üye
lerine emeklilik, maluliyet ve ölüm yardımlarında 
bulunmaktır. Ancak, yasa uyarınca yapılan yardım
lar toplu ödemeler şeklinde yapıldığından, ölüm ve 
emeklilik halinde üyenin veya varislerinin kuruluşla 
ilgileri kesilmekte, katkılarıyla her gün devleşerek 
büyüyen bu kuruluştan âdeta sökülüp atılmakta
dır. 

OYAK, üyelerinin her ay brüt maaşlarından yüz
de 10 kesinti ile sağlanan hu (birikimlerle çeşitli alan
larda yatırımlar yapılarak 25 yılda 35 milyar liraya 
varan bir yapıya kavuşmuştur. Otomotiv, çimento, gı
da, inşaat, tarımsal ilaç, hizmet, elektronik ve kim
ya sanayii sektörlerinin bazılarında yüzde 100, bazı
larında yüzde 50'nin üstünde veya civarında, bazıla
rında ise daha düşük oranlarda gelir getirici paylara 
sahip olan bu kuruluşun, 3 yılda bir temsilciler ku
rulu ve her yıl da genel kurul toplantılarında faali
yet raporları incelenir, üyelerin istek ve arzuları din
lenir, ama hiçhir zaman üyelerin bu arzu ve istekle
ri gerçekleşmez. Bu kurullarda yapılan konuşmaları 
ve eleştirileri incelediğimizde, 'belli ıbir kesim dışında 
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-ki, bunlar üst kademe ve üst yönetimde (görevli olan
lardır- hiç kimsenin memnun olmadığını tespit et
mek mümkündür. Bir askerî disiplin ve hiyerarşisi 
içinde yapılmış olmasına rağmen, çekinerek de olsa 
yapılan eleştirilerden, özellikle üyenin . emeklilikten 
sonra kendi katkılarıyla büyüyen bu kuruluştan kopa-
rılmamaları yönündeki istekleri <blr türlü nfeticelendi-
rilememiştir. Gerçi bu konuda bazı araştırmalar ya
pılmış, taitmin edici bir sonuç alınamayacağı gerekçe
siyle bu teklifler gerçekleştirilememiştir. 

Mutlaka, birçok teknik hususu kapsayan bu ko
nuyu bir hayat sigortasının yapmış olduğu emeklilik 
yardımı ile karşılaştırdığımızda, bunun pekâlâ ger
çekleşebileceği neticesine varmak mümkündür, ör
neğin bugünkü şartlarda, devlet güvencesi altında bir 
sigorta şirketi, ayda 1 000 lira ödendiği ve normal 
bir emeklilik süresi olan 25 yıl doldurulduğunda, bu
gün için normal gelir getiren devlet tahvili dikkate alı
narak, bu süre sonunda hatırı sayılır emekli maaşı 
b'ağlayabilmektedir. Hal böyle iken, her üyeden as
garî aylık 10 bin lira kesinti yapan OYAK'ın emekli 
ımaaşı bağlayamaması hususundaki direnci anlaşıla
mamaktadır. 

İBu konuda genel kanı, diğer yatırımları, gayrimen-
kulleri ve devamlı üye girdileri dışında, üyelerine 
emeklilik bağlayarak kurumla 'ilişkilerinin devamını, 
OYAK'ın hizmet sektöründe yatırım yapan ve yüzde 
60 payına sahip olduğu OYAİK Sigorta Şirketinin 
tek başına gerçekleştirebileceği merkezindedir. Bu 
husus gerçekleşmeyince, yani emelklilik veya ölüm ha
linde, 'hayatı boyunca yaptığı ödemelerle devleşen ku
ruluştan, 10 milyarları aşan tesislerden, üye kovulur-
casına dışlanırsa; «Benim Ödemelerimle gerçekleşen 
o dev gayrimenkuller, o dev kuruluşlardaki ortaklık
lar kimindir; ben neden hak sahibi değilim?» sökün
de haklı soru sormasına ve feryadına neden olmakta, 
böylece alt kademedeki üyelerin tamamının alerjisini 
çökmektedir, öyle ki, birçok üye «Bu kuruluş bat
sın, benim hakkım yansın» diyecek kadar ileriye da
hi gitmekte ve bu kuruluşun bazı üst kademedekiler-
le, üst yöneticilerin çiftliği haline geldiği söylentileri 
yayılmaktadır. . 

rumdan memnuniyet ifade edenlerin, çok az da ol
sa, bu kesimden oluşu dikkati ve tepkiyi çekmekte
dir. 

Bu kuruluştan maksat, haftada bir olmak üzere, 
ayda 4 toplantı için 150 - 200 bin lira huzur hakkı 
alanların memnuniyeti değil, iştirakçi alt kademedeki 
üyelerin memnuniyeti olmalıdır. 

1961 yılında birçok pemlbe vaatle kurulan bu ku
rumun, «JBu kurum batsın, benim hakkım helal ol
sun» diyelbileceık kadar kendi parasına ve varlığına 
acımasız gözle bakar duruma getirilen üyelerin, ha
tırı sayılır ve geçerli sıkıntıları olduğu gerçeğini dik
kate alarak, üyelerin isteği doğrultusunda gerekli ya
sal düzenlemeler de yapılarak, daha faydalı bir sos
yal güvenlik kuruluşu haline getirilmesini temenni 
ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, değinmek istediğim bir di
ğer konu da, 1111 sayılı Askerlik 'Kanununda yapı
lan değişiklikle ilgilidir. Malum olduğu gibi, adı geçen 
kanunda değişiklik yapılarak, bedelli askerlik siste
mi getirilmiştir. Daha bugün, kısa bir uygulama ile 
mahzurları görülüp, üzerinde tekrar çalışılmaya baş
lanan bedelli askerlik, Türk gelenek ve göreneklerine 
Ve toplumumuzun yapısına ters düşmekte; bundan 
yararlanmak isteyenler, her şeyi olduğu gibi, asker
liği de satın alabilecek zenginlikte olanlardır. Yurt 
dışında çalışan gurbetçilerimiz için bir dereceye ka
dar kabul edilebilecek bu uygulamanın, yurt içinde 
kaynak fazlalığını bahane ederek, vatan hizmetinde 
eşitlik ilkesini zedeler nitelikte olduğu kanaatini ta
şıyoruz. Bu uygulamanın, «Vatan görevi, her Tür
kün hakkı ve ödevidir» temel ilkesine, içinden çıktığı 
halkın ordusu olma geleneğine uymadığı kanısında
yım. Bedelli askerlik, vatanî görevi yapmayı, parası 
olana ve olmayana göre imtiyazlı bir duruma sok
makta, bu kutsal görev kamuoyunda tartışma ko
nusu olmakta ve üzerine gölige düşürülmektedir. Bu 
yöntem, kişinin fiilen yerine getirmesi ve övünç duy
ması gereken anayasal bir ödevin para ile satın alın
ması gibi sakat bir yöntemdir. Ayrıca, askerlik gö
revi, yalnız yurt savunması için askerlik sanatını öğ
renmek gibi bir görev de değildir. Herkesçe, bilindi
ği ıgib'i, asker ocağı, yaşam koşulları, eğitim ve kül
tür düzeyleri, gelenek ve görenekleri farklı yöreler
den gelen gençlerimizin bir potada kaynaşarak bir
leşip bütünleşmesine, ulusal bilincin güçlenmesine, 
kısaca, doğulusu ve batılısıyla, kuzeylisi ve güneylisi 
ile homejen bir toplumun yaratılmasına katkıda bu
lunan bir ocaktır. Eşit şartlarda bu ocakta aynı ama-

Ayrıca, kurumun, .yaptığı bazı sosyal yardımlar
dan yüksek oranda faiz aldığı, mesken kredilerinin, 
hem faiz, hem de taksit yönünden üyenin ödeyeme
yeceği boyutlar'da oluşu; keza üyenin sahibi olduğu 
MAÎSten otomobil alımında uygulanan taksitlerin 
ödeme gücü dışında olması, istifade edeceklerin belli 
bir düzeyde olmasını gerektirdiği ve genelde bu ku-
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ca yönelik görev yapacak gençlerimizin ulusal çıkar
lar yönünden sağlayacağı yararlar, parasal karşılık
la ölçülemeyecek ve paraya feda edilemeyecek kadar 
büyüktür. 

Kaynak fazlası olan gençlerimizden, zengin olan
ların, bedelli askerlikle görevden muaf tutularak 
özde birtakım sakıncaları göze almaktansa, fazlalı
ğın yurt kalkınması için ihtiyaç duyulan sektörler
de, ama eşitlik ilkesini zedelemeden, önce al't yapısı 
hazırlanmak kaydıyla çalıştırılmasının daha uygar 
ve daha akıllı bir yol olduğunu sanıyoruz. Ancak bu 
uygulamada, bulgun bazı yerlerde olduğu gibi, bula
şıkçılık, hademelik gibi işlerde çahştrnlmasını asla 
kastetmiyoruz ve bunun da karşısındayız. 

(Bugün NATO ülkeleri içinde bedelli askerlik uy
gulayan 'bir ülke olup olmadığını 'bilmiyoruz. Varsa, 
sayın Bakan bilgi verirlerse, istifade etmiş oluruz. 
Zaten, yapımıza ve geleneklerimize ters düşen bu uy
gulamadan elde edilecek miktarın ekonomimize sağ
layacağı fayda hiçbir mana ifade etmediği gibi, mil
lî bünyede yaptığı tahribat da maddiyatla ölçüleme
yecek boyutlardadır. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durmak istediğim 
bir diğer konu da, genel bütçe içindeki 1 trilyon 728 
milyarlık -ki fonlarla birlikte 2 trilyonu aşacak- Mil
lî Savunma (Bakanlığı Bütçesidir. Genel bütçe içinde 
en büyük, hatta birkaç bakanlığın bütçesi toplamın
dan da daha büyük olan bu miktara rağmen, kişi ba
şına yapılacak harcamaya baktığımızda, NATO ve 
diğer Avrupa devletlerindeki harcamalara göre çok 
düşüktür. Bunun sebebi ise, beslediği asker miktarı 
büyük, buna göre bütçesi küçük gibi bir ters oran
tıdan kaynaklanmasıdır. İşte bu ters orantıdıfki, 
Türk askerinin, yemesi, giyinmesi, barınması, silah, 
araç ve gereçlerinin modernizasyonu bakımından 
NATO veya Avrupa standartlarına ulaşmasını engel
lemektedir. 

IRE-MO planlarının geç ele alınması, bu arada baş 
döndürücü teknolojinin silah sistemlerine yansıması 
sebebiyle meydana gelen uçurumun kapatılması için 
öz kaynaklarımızdan daha fazlasını ayıramamak, gi
derek k'işi başına harcamayı çok daha az seviyelere 
indirmektedir. (Büyük oranda NATO mükellefiyeti, 
önemli jeopolitiği nedeniyle yurdun savunması, bü
yük miktarda silahlı kuvvetleri besleme mecburiyeti, 
NATO ve ABD'nin bu özelliklerle orantılı yardım 
yapmaması, kişi başına harcamayı daha çapraşık ha
le getirmektedir. 
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TüTk Silahlı Kuvvetlerinin elindeki silahlar asrın 
teknolojisi altında kalırken, hızla gelişen teknoloji
nin silahlara yansıması sonucu güçlü ve komplike 
silahlar devreye girerken, Türkiye'nin savunmaya 
ayırdığı pay, oran olarak yüksek olmasına karşın, 
beslenen büyük oranda asker kalkınmamızı menfî 
yönde etkilemesine rağmen, ayrılan Millî Savunma 
Bütçesinin küçük kalması, istenen ve arzulanan ye
nileşmeyi ve modernizasyonu bir türlü gerçekleştir-
temetmiştir. Böylece, basında çok .güzel ifadesini bu
lan, uçakları pilotlarından, gemileri kaptanlarından 
yaşlı tek NATO üyesi olmamız kaçınılmaz hale gel-
•miştii'. 

Bütçeden ayrılacak başka bir kaynak olmadığına 
göre, akla gelen ilk alternatif, asker sayısının azaltıl
ması veya askerlik müddetinin 'indirilmesidir. Bu ko
nuda bazı uygulamalar lönerilebilirse de, yükü, iste
nen seviyede hafifletecek boyutlarda olamayacağı, zi
ra uzay teknolojisinin yavaş yavaş hâkim olduğu si
lah sistemlerinin kullanılmasının kolay olmadığı ger
çektir. Bunun dışında, aradaki açığın kapatılmasın
da NATO ve diğer müttefiklerin yardımı dikkate alı
nabilir. Ancak, bugüne kadar görülen odurki, yapı
lan yardımlar mükellefiyete oranla çok düşüktür. 

'Komisyonda da ifade edildiği gibi, hiçbir mükel
lefiyeti olmayan ülkelere yapılan yardımlar yanında, 
Türkiye'ye yapılan yardım, müttefiklerinin Türkiye' 
ye bakış açısını apaçık ortaya koymaktadır. Biz, bu 
konularda hükümetin daha pazarlıklı, daha duyarlı 
ve biraz da sert davranışını beklerken, Sayın Başba
kanın «yardım az, ama hibesi çok» diyerek, çaresiz
lik içinde memnuniyet ifade eden bir tavır içine gir
mesini tatmin edici bulmadığımızı ifade etmek iste
rim. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Kaldıki, Sayın Başbakanın «Çoğu hibedir» de
diği şeklindeki malzemeler, genelde teknolojik geliş
meleri içermeyen, ülkesinde demode olan, hurdalığını 
işgal edecek olan, daha önceki İkinci Dünya Savaşı 
kalıntıları gibi, Kore ve Vietnam gazileri gibi araç 
ve gereçlerdir. Halbuki biz modernizasyondan, son 
teknolojik gelişmeleri içeren NATO standartlarım 
anlıyoruz. Yapmış olduğu hibelerle birliklerimizi hur
dalığa çevirdiği yetmemiş gibi, bedelini kendi tespit 
ediyor, nakliyelerini kendisi yapıyor, yedek parçaları
nı devamlı ihraç ediyor ve buna «hibe» diyor; bunun 
adı «hibe» değil, olsa olsa kandırmaca, aldatmaca ve 
ıgöz boyamadır. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 
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(Sayın milletvekilleri, evet, övgüye değer bir silahlı 
'kuvvete sahibiz; ancak, .bu silahlı kuvveti asrın tek
nolojik gelişmeleriyle donatmadıkça, bir noktadan 
sionra bu övgüler bir mana taşımaz. Zira, Türkiye'nin 
yüklendiği ekstra sorumluluklar için, biraz önce de 
arz edildiği gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerine 1990'lı 
yıllarda modernizasyon için 10 - 15 ımilyar dolar ci
varında harcama gerekmektedir. Müttefiklerimizin 
ıbu cimri tutumlarıyla bunu gerçekleştiremeyeceğimizi 
'bir gerçek olarak görmenin zamanı geçmektedir. 

Bütün bu gerçekler yanında, Türkiye, NATO'ya 
güvenerek yaptığı hesapları gözden geçirmeli; bir 
Kıbrıs olayında olduğu gibi, adalardaki tutumu ve 
silahlanma için varını yoğunu harcayan Yunanistan 
karşısında, yine NATO'nun eli ve kolunun bağlı ka
lacağının hesabı çok iyi yapılmalıdır. 

Ancak, her yıl kırpılan ve kısılan yardımları, teks
tilimize uygulanan kotaları, arzulandığında uygula
nan ambargoları, bütün haksız nedenlerine rağmen 
haklı göstermeye uğraşıp, ikili görüşmelerle yeni ta
vizler koparmaya yönelik ABD'nin isteklerine karşın 
hükümet, NATO'nun ileri karakolu, Ortadoğunun 
jandarması ve Batının fedaisi olma yolunda hiçbir sa
kınca görmediği izlenimi vermektedir. (SHP sırala
rından alkışlar) Halbuki, bu tutum ve davranış kar
şısında Türkiye'nin, hiçbir ülkenin fedaisi durumuna 
getirilemeyeceğinin apaçık söylenmesi gerekir. 

Kalkınmamızı da engeller durumda olsa bile, en 
büyük bütçeyi silahlı kuvvetlerine ayırmada hiçbir 
fedakârlıktan çekinmeyen bu milletin ayırdığı bu büt
çe, giderek azalan, istenen NATO mükellefiyetlerine 
oranla giderek asgarî seviyelere çekilen dış yardım
ların yerine; yani NATO mükellefiyetleri için kulla
nılmamalı, yalnız ve yalnız, saptanan önceliklerimize 
ve ısavunma sanayiimizin bir an önce kurulmasında 
kullanılmalıdır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bunun için, öncelikle kendi özkaynaklarımıza da
yalı, öz benliğimize dönük bir planlamayla, ordunun 
tüketici olmaktan çıkarılıp, üretici ve yapıcı vasıflara 
kavuşturularak, ıbir yandan kendi önceliklerimize gö
re savunma sanayiimizi güçlendirirken; diğer yandan, 
istifade edebileceğimiz harp silah ve vasıtaları, günü
müzün teknolojik gelşimeleri dikkate alınarak, sürekli 
modernize edilmeli, kaynak ihtiyacı daha akılcı ve 
gerçekçi esaslara oturtularak kullanılmalıdır. 

Özellikle, NATO'nun gittikçe artan külfetlerine 
karşı azalan dış yardımları karşılamak için, tüysüz 
yetimlerin hakkının kullanılamayacağı hususunda hü-
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kümet, yüce Meclise bu görüşmeler esnasında güven
ce vermelidir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim konu
larla ilgili olarak : 

1. OYAK'ı, üyelerinin istekleri doğrultusunda, 
yasal değişiklik de dahil olmak üzere, yeniden dü
zenlemenin düşünülüp, düşünülmediği, 

2. Sıkıyönetimin önümüzdeki görüşmelerde tama
men kaldırılıp, kaldırılmayacağı, 

3. 1402 sayılı Yasanın verdiği yetkilerle görevle
rine son verilip, bilahara sakıncalılıkları kaldırılanlar
la, mahkemelerce aklanan kamu görevlileri ve işçi
lerin ne zaman göreve iade edileceği, 

4. Gittikçe ufalanan dış yardımın organizas
yonu hangi boyutlarda etkilediği, 

5. Azalan yardımlara rağmen millî bütçeden ay
rılan payın NATO mükellefiyeti için kullanılıp, kul
lanılmayacağı, 

Haklarında Sayın Bakan ve Sayın Hükümetten 
bilgi rica ediyor; bütçenin Millî Savunma camiasına 
ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Mehmet Ka
ra. 

iDoğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa 
Öğün. 

(Buyursunlar efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Doğru Yol Par
tisi Grubunun Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi ile 
ilgili görüşlerini, savunma, bütçesinin amacı ve bunu 
etkileyen faktörler ile büyüklüğü ve yeterliği çerçe
vesi içerisinde arz edeceğim. Maruzatıma başlamadan 
önce, yüce heyetinizi grubum ve şahsım adına selam
lar, saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, Millî Savunmla Bütçesinin gayesi, 
millî güvenliğimizin dayanağı olan savunma gücümü
zün en gerçekçi ölçülerde olması, konu ile ilgili kay
naklarımızın en rasyonel bir şekilde ortaya konması 
ile, Silahlı Kuvvetlerimizin görevlerini en üst düzey
de yerine getirecek etkinliğe kavuşturulmasıdır. Söz 
konusu etkinliği sağlayabilmek için, buma müessir un
surların gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi icap 
eder. Zira bu unsurların, savunma gücümüzün şümul 
ve muhtevası ile çok yakından ilgisi vardır. Eğer bu 
faktörler değerlendiriknezse, bu takdirde ortaya ko
nacak Millî Savunma bütçesi, Silahlı Kuvvetlerimize, 
kendine mevdu görevlerini yerine getirme imkânlarını 
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vermez. Bu ise, takdir edersiniz 'ki, millî güvenliğimiz 
açısından büyük bir tehlike teşkil eder. 

O halde, savunma bütçesini 'hazırlarken, öncelikle 
Türkiye'ye müteveccih tehditler nelerdir, bu tehditleri 
karşılamak için ne gibi imkânlarımız vardır, eğer bu 
imkânlarımız kendi millî bütçemizden sıağlanıamıyor-
sa ne gibi tedbirlere başvurulmasının gerekli olduğu
nu ortaya koymak, bu tehditlerin ölçüsüne bağlıdır. 

Şüphesiz Silahlı Kuwetîerimizin etkinliği ve cay
dırıcılık niteliği, savunma gücüyle orantılıdır ve sa-
yunma gücü de yalnız silah gücüyle ölçülmez. Savun
ma gücünün temeli, ekonomik ve sosyal yapıdaki güç
tür. Savunma gücüyle bu iki gücü birbirinden ayrı mü
talaa etmek mümkün değildir ve birini de diğerine 
tercih etmek mümkün değildir. Gaye, bu iki unsuru, 
daliima dengeli bir sekilide dikkate alarak, hem ekono
mik ve sosyal kalkınmamızı, dolayısıyla halkımızın 
refah seviyesini yükseltmek, hem de Silahlı Kuvvet
lerimizin görevlerini başarıyla yerine getirmesini müm
kün kılmaktır. 

Değerli üyeliler, savunma gücümüzün niteliği hak
kında bu özet maruzatımdan sonra, Millî Savunma 
bütçesinin oluşturuknıasınlda etkili olan dış ve iç teh
ditler ana hatlarıyla şöylece açıklanabilir : Türkiye' 
ye müteveccih dış ve iç tehditler değerlendirilirken, 
savunma bütçesinin az önce arz ettiğim amacı değer
lendirilmeden, amacı gerçek olamaz. Türkiye, dünya
nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerini havi, Ortadoğu' 
da, müstesna bir stratejik ve jeopolitik coğrafî böl
geyi işgal etmektedir. İşte bu durumu, Türkiye'yi» Or
tadoğu'yu menfaat alanlarında bulundurmak isteyen 
veya genişleme politikası izleyen devletlerin, gizli ve 
zaman zaman da açıkça ortaya koydukları ve bu
nunla bağlantılı iç tehditlerle karşı karşıya getirmek
tedir. 

Bu tehditleri üç başlık altında toplamak mümkün
dür : Birincisi, bağlı olduğumuz ittifakla birlikte kar
şılayacağımız tehdittir. Bu tehdidi, hepinizin en az 
benim kadar bildiğinize inandığımdan, fazlaca üze
rinde durmayacağım. Çünkü tehdit, bugün blokiar-
arası diyebileceğimiz seviyededir ve bize müteveccih 
olanı da, hepinizin bildiği gibi, öncelikle «Varşova 
Paktı» iadı altındaki blokun tehdididir. Bunu, NATO 
ittifakıyla beraber karşılayacağımız için, kuvvet yapı
mızın mutlaka NATO içerisindeki müttefiklerimizin 
ordularının seviyesinde olması arzu edilir. 

Bu yönde, bildiğimiz kadarıyla, bu mevzuyla ilgili 
Silahlı Kuvvetlerimiz mensupları ve Sayın Millî Sa
vunma Balkanımız, ellerinden geldiği kadar gayretler 

sarf etmektedirler. Silahlı Kuvvetlerimıizi, gönlümü
zün arzu ettiği NATO standartları seviyesine çıkar
mak için büyük çaba sarf ettiklerini bilmekteyiz ve 
bu çabalarında daha da azimli olacakları inancında
yız. 

İkindisi, ittifakı harekete geçirmeyecek tehdittir. 
Üçüncüsü de, hem ittifakı harekete geçirmeyecek, 

hem de dış güçler tarafından desteklenen iç tehdittir. 
Tehdidi bu şekilde graplandırmamın bir sebebi de, 

tehdidi caydıracak veya yok edecek kuvvet yapıları
nın etkilerini açıklayabilmek içindir. Zira bu hususun 
bütçe harcamalarına etkileri oldukça büyüktür, özel
likle burada dikkat çekmek istediğim husus, ittifak 
dışı tehditleri karşılayacak kuvvet •yapılarıdır. 

ittifakı harekete geçirmiyecek ten'dift ikiye ayrı
lır. Bunlardan birincisi, balen şahit olduğumuz Yu
nanistan'dır. Ege'deki tutum ve davranışları ve de
vamlı çıkardığı ihtilaflar, her an için maceraya dö
nüşebilecek bir tehdittir. Ancak, bu tehdidin geldiği 
Yunatetan, aynı zamanda NATO ittifakı içerisinde
dir. O halde, buradan gelecek tehdidi karşılayabil
mek, NATO ittifakı içerisinde olmayacaktır. Bu, 
ımürihasiran Türkiye'nin kendi meselesi halindedir. 
Bu tehdİdlin karşılanmasında, Silahlı Kuvvetlerimi
zin, bu bölgede tehdidi caydıracak veya vukuunda 
bunu imlha edecek tedbir ve tertipleri aldıklarına ina
nıyoruz. Ancak, hükümetimiz ide, Silahlı Kuvvetleri
mizin bu caydırıcılık unsurundan istifade ederek, 
gerekli politikayı mutlaka buna göre izlemelidir. 

Unutulmamalıdır ki, ileriye dönük politikalarda 
en büyük kaynak, güçlü ordulardır; diplomaside 
•bundan büyük ölçüde faydalanır. Temennimiz, ik
tidarın da bu unsuru dikkate alarak Yunanistan'ın 
bugün Eğendeki tutumlarına bir son vermek için, ge
rekli politik ve diğer tedbirleri almasıdır. 

Diğer bir husus olarak da «Dışarıdan destekle
nen iç tehditler» demiştik. Hepiniz biliyorsunuz, bu 
hususu halen yaşamaktayız; Güneydoğu'da cereyan 
eden hadiseler, yine takdir ettiğiniz gibi, son teknolo
jinin sahip olduğu silahlarla depo haline gelen Su
riye'nin de desteğinde cereyan etmektedir. O halde, 
bu ve benzeri iç tehdidi hem caydıracak veya - bi
raz önce de arz ettiğim gibi - vukuunda süratle im
ha edecek bir güce sahip olmalıyız. 

'işte, burada değinmek istediğim husus, bu tür 
tehditlere karşı ordunun, Silahlı Kuvvetlerimizin ya
pısının nasıl olması gerektiğidir. Harekâtın özelliği 
ve kısa sürede sonuçlandırılması dikkatten kaçırıl
mamalıdır. Nedir harekâtın özeliği?.. Bugün bu ha-
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rekât, gerilla tipli bir harekâttır. Gerilla tipi harekâ
tın süratle neticelendirilehimesi, bu harekâtı karşı
layacak özel eğitim görmüş ve özel teçhizatla teçhiz 
edilmiş birliklerle mümkündür. 

Gerçi, burada halen mücadeleyi devam ettirmek
te olan Şerefli Silahlı Kuşetlerimizin kısa zaman
da bu neticeyi alacağına ve bahse konu ettiğim özel 
teçhizatla da bu birlikleri teçhiz ettiklerine inanıyo
rum. Ancak, burada Silahlı Kuşetlerimizin bu kuv
veti iktisap etmesine karşın bu, harekâtın özelliklerin
den olan süratli haber alma, emin istihbarata da
yanma ve süratle hareket etme kabiliyetleriyle müm
kündür. 

Halen, daima söylediğimiz ve mütemadiyen ısrar 
ettiğimiz gibi, harekâtın cereyan ettiği bölgelerde 
ulaşım imkânları kıttır. Silahlı Kuvvetlerimizi, özel
likleri itibariyle en üst vasifa dahi getirsek, harekâtın 
gereği olan bir yerden bir yere kaydırma ve süratle 
müdahale, ancak ulaşım imkânlarıyla mümkündür. 
Hele, bu v bölgenin coğrafî yapısı ve iklim şartları
nı da dikkate alırsak, bu daha da hayatî önemi haiz
dir. 

İkinci husus, burada çok iyi bir istihbarat gerek
lidir. Daha öncelleri de bu kürsüden arz etmiştim; 
İstihbarat için lüzumlu haberleri biz, ihbar siste
mine dayandırdığımız zardan, burada doğru bilgi 
ve doğru istihbarat almamız mümkün değildir. Zira, 
burada yaşayan insanlarımızın alile yapısı, sosyal 
yapısı, daima bu ihbar sistemini birbirinin aleyhine 
kullandırabilecek türdendir. Bunu çok gençken yaşa
dığım bir örnekle arz etmek istiyorum: 

Harbiye stajyeriyken bu tür bir harekâta, Üçüncü 
Ordu bölgesinde olmamız dolayısıyla katılmıştık 
ve o zaman yine aynı tür hareketler cereyan edi
yordu; istihbarat bakımından birtakım elemanlar 
kullanılmaktaydı. p elemanlar, gündüz bize bilgi ve
riyorlardı; fakat kendi görebildikleri bizim aldığımız 
tedbirleri de akşam karşı tarafa veriyorlardı. Şimdi 
de değişen bir şey yoktur. Bu, orada-yaşayan vatan
daşlarımızın vatanperverliklerinin veya millî duygu
larının zayıflığından değildir, karşı tarafın tehdidi 
altında bunu yapmak zorunda kalmaktadırlar. O 
halde, bu tür bir istihbarata dayanarak, orada hare-' 
kât için lüzumlu olan bu istihbaratı kullanmak müm
kün değildir. 

'Biz yine, eskiden burada yaptığımız teklifleri yi
neliyoruz ve diyoruz ki, öncelikle burada haberleri, 
çok iyi değerlendirecek bir istihbarat teşkilatı ve bu 
istihbarat teşkilatının elde ettiği istihbaratları ilgili 

yerlere ulaştıracak çok teknolojik bir irtibat sistemi 
kurulmalı ve bu suretle bu ihbar sistemine çok az 
kıymet vererek, esas bu yoldan istihbarat elde ede
rek, birliklerimizin harekâtına yardımcı olunmalı
dır. 

Pek tabiî ki, buna benzer birtakım tehditlerle 
Türkiye'nin karşı 'karşıya gelmeyeceğini kesinlikle 
söylemek mümkün değildir. O halde, bugün olduğu 
gibi, gelecekte de böyle bir tehlikeyle bu tehditi 
karşılayabilecek bir güç yapısına ihtiyaç vardır. Bu 
güç yapısını iki şekilde temin etmek mümkündür: 

Bunlardan birinci hareket tarzımız, münhasıran 
bu tür harekâtlarda kullanılabilecek bir güce sahip 
olmak. Ancak bu, devletimize, Millî Savunma büt
çemize oldukça büyük yük tahmil eder. Hele vukuu 
muhtemel böyle bir tehlike için bu kadar gücü elde 
bulundurmak, şu yönleriyle de pek faydalı görülme
mektedir; zira Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem NA
TO içerisindeki sorumlulukları, görevleri dolayısıyla 
yapılarının NATO standartları içerisinde olmasını 
[gerektirir hem de millî savunması için lüzumlu güce 
sahip olmasını gerektirir, öyleyse, millî imkânlarını 
münhasıran NATO sorumluluklarını yerine getire
cek şekilde ayarlamalı ve sorumluluklarını yerine ge
tirmede pek de katkısı olmayacak ve bütçeye de bu 
derece yük olacak bir kuvveti bu görevlerde bulun-
durmamalıdır. Ancak, muhtemel birtakım hareketleri 
önleyebilmek içtin de mutlaka güç yapısında bir takım 
şeylere ihtiyaç vardır. 

Bu bakımdan bizim önerimiz, bu bölgelerde ce
reyan eden hadiseler için özel teçhizatlı, özel eğitimli 
birliklerin kullanılmasıdır. Biraz önce de ifade ettiğim 
gibi, Silahlı Kuvvetlerimizin bu husustaki tedbirleri 
aldıklarına inanmaktayım ve bu yönden de kısa sü
rede, Güneydoğuda cereyan eden hadiselerin bertarfa 
edileceğini umuyorum. Zira, yanı başında cereyan 
eden sıcak savaşın Türkiye'ye başka bir tehdit un
suru getirmemesi bakımından da mutlaka bunun ye
rine getirilmesinin gereğine inanmaktayız. Bunu, Si
lahlı Kuvvetlerimizin kararlı ve vatansever tutu
muyla süratle bertaraf edeceklerine de inanmakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, buraya kadar Türkiye'ye 
müteveccih tehditleri kısaca açıklamış ve bunların 
bütçemize - etkileri bakımından - ne şekilde tesir 
edeceklerine de değinmiş oluyorum. Bundan sonra, 
Silahlı Kuvvetlerimizin gerek NATO içerisindeki so
rumluluklarını karşılamak, gerekse Türkiye'ye müte
veccih bu tür tehditleri bertaraf çtmek ve aynı za-
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manda caydırıcılık görevini yapmak için de hangi 
kaynaklara sahip olması gerektiğini, tahlil ederek 
ortaya koyacağız. 

Savunma harcamalarının ıesas kaynağı millî büt-
çemizdir. Bunun yanında, ağırlığını Amerika Birleşik 
Devletleri ve Federal Almanya yardımlarının oluştur
duğu diğer bir kaynak da, dış kaynaklardır. Millî 
Ibütçeden ayrılarak kaynak daha önce de ifade etti
ğim, ekonomik kalkınmamızın aleyhine olmayacak 
büyüklükte ve dış kaynaklarla da desteklenerek Silah
lı Kuvvetlerimizin ihtiyacını karşılayacak düzeyde 
olmalıdır. Halen savunma harcamaiları için 1987 Malî 
Yılı Konsolide Devlet Bütçesinden 1 trilyon 728 mil
yar lira ayrılmıştır. Bu miktar, ekonomik kalkınma 
ve halkın refah seviyesi dikkate alınarak yeterli bu
lunmaktadır. Millî Savunma Bakanlığı Bütçesine ba
kıldığında, doğrudan doğruya savunma gücümüzün 
artırılması amacıyla ayrılan 583 milyar 900 milyon 
lira, (bu meblağı çağımız teknolojisinin pahalı araç, 
gereç ve silah sistemlerini ortaya koyması dolayl
ısıyla bu silahlara sahip olmamızda bazı imkânsızlık
lar doğurabilir; daha doğrusu, bu miktarın daha 
'büyük olmasını gereM'i kılar. Ancak, ekonomik kal
kınma ve halkımızın refah seviyesi aleyhinde ola
cak böyle bir meblağ, bu yönden mahzurlu görül
düğünden, bunu telafi etmek için dış kaynaklardan 
sağlanacak imkânlar üzerinde çok iyi durulmalıdır. 
Bunlardan en büyük imkânın sağlanacağı kaynak, 
dış kaynaklardır. Bu bakımdan iktidarın, ciddî ve 
inandırıcı politika ve gayretler içerisinde olması 
büyük önem taşır. Bu yönde iktidarın, zaman za
man izlediğimiz tutumları, istenen neticenin alın
masında zaaflar meydana getiriyor. 

Nitekim, beri-im bu görüşümü teyit eden bir ge
lişme, 14 Aralık günü Hürriyet Gazetesinde yer alı
yor. Hürriyet Gazetesinde Oktay Ekşi, özetle şunları 
'Söylüyor: 

«18 ay önce niçin kıyametler kopardık? Niçin, 
«Amerika Birleşik Devletleriyle aramızda 1980 yılın
da imzalanan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaş
masının gerek uygulamalarda, gerek metninde şikâ
yetçi olduğumuz hususlar var; bunların ele alınması 
ve mutlaka Türkiye'yi tatmin edecek bir şekle bağ
lanması gerekir» dedik? 

Dışişleri Bakanı Sayın Vah'İt Halefoğlu'nun, an
laşmanın bitmesinden (18 Aralık 1985ten) altı ay 
önce Amerika Birleşik Devletlerİriin Ankara Büyük
elçisini çağırıp, «"Bu anlaşma üzerinde görüşme açıl
masını istiyoruz» demesini Amerikalılar ciddiye dahi 

almamışlardı. Türkiye'ye gelen Savunma Bakan 
Yardımcısı, gazetecilere, «Biz sizden görüşme yapa
lım diye usulüne uygun bir istek almadık» deyince, 
Halefoğlu ve Büyükelçinin aralannda yaptıkları ko
nuşmanın, iki ahbap dertleşmesli sayıldığı anlaşıknış, 
Türkiye de, ancak 'bundan sonra resmî bir başvuru
da bulunarak, Amerika Birleşik Devletlerini müza
kerelere çağırmıştı.» 

Bu konuşmalar sürerken, üzerinde ciddî müna
kaşalar yapılırken, hatırlayacağınız gibi, o zamanlar 
Sayın Başbakanımız; «Birleşik Amerika'dan istedik
lerimizi almadan Ekonomik İşbirliği Anlaşmasını ye
nilemeyeceğiz» diyerek, yüksek perdeden konuşmuş
tu. Sonra da, bizim istediğimizi değil de, onların ver
meyi uygun gördüklerini kabullenerek müzakereye 
oturduk. Halen varılan anlaşmanın muhtevasını bil
memekle beraber, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaç ön
celiğini dikkate alarak, bu imkânlardan en iyi şekilde 
faydalanacaklarına inanıyorum. Ancak, ileride bu gibi 
politikalarda daha ciddî gayretler içinde olmamızın 
gereği de artık ortaya çıkmıştır. Bu şekilde, Silahlı 
Kuvvetlerimizin ihtiyaçları için önemli olan, Birleşik 
Amerika veya diğer ittifak içinde olduğumuz devlet
lerle yapacağımız gayretlerin ciddiyet ve gerçekçili
ğini daima dikkatte bulundurmamız lazımdır. Bu ba
kımdan da Türkiye'nin elinde birtakım kozlar bulun
maktadır ve bu, takip edilecek politikalarda gayet iyi 
bir şekilde değerlendirilebilir. Bunları kısaca şöyle 
özetleyebiliriz : 

Birincisi : NATO savunmasında Güneydoğu ka
nadındaki ağırlığımız, Türkiye'nin ağırlığı. 

İkincisi; gerek Amerika Birleşik Devletleri, gerek
se Batı dünyası için önem taşıyan Basra Körfezi ve 
Ortadoğu'ya inen, ulaşan yolları kontrol eder durum
da olmamız; böyle bir coğrafî yapıya sahip olmamız. 

Bir üçüncüsü : Şam - Tahran mihverinin karşısın
da bir denge unsuru olmamız. 

Bütün bunlar iyi değerlendirilerek ve ciddî, inan
dırıcı gayretler içerisinde bulunularak, Silahlı Kuv
vetlerimizin gücünü artıracak, etkinliğine müessir ola
cak ihtiyaçlarını dış kaynaklardan temin etmek im
kân dahiline girer ve bunu da en iyi şekilde kullan
mak, siyasî iktidarların en başlıca görevlerindendir. 

Kaynak mevzuuna gelince : Burada da iki husu
sa değinmek istiyorum. Bunlardan birincisi, son gün
lerde aktüel hale gelen Konya Eğitim Üssü mesele
sidir. Bu hususta Sayın Millî Savunma Bakanımız 
televizyonda yaptığı bir konuşmada - ki, eğer rakam-
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da yanılıyorsam, özür dileyerek tashihini isterim - 1 
milyar dolarlık bir imkânın sağlanacağını ifade bu
yurmuşlardır; fakat sonradan, bu meblağın çok da
ha düşük miktarlarda olduğu ve bundan dolayı da 
beklenen neticenin alınamayacağı, hele Kanadalılar 
da buna talip olunca hiç netice alınamayacağı şek
linde basında birtakım yazılar çıktı. 

Dışarıda, «Gürültü ihracı» diye nitelendirilen bu 
mahzurlarına mukabil, eğer hakikaten böyle büyük 
bir imkân sağlıyorsa, (ki, bu, gerek Türk ekonomisi, 
gerekse Silahlı Kuvvetlerimizin güçlendirilmesi bakı
mından büyük imkânlar sağlar) pek tabiî ki, büyük 
mahzurları olmasına rağmen, Türk milleti, her za
man olduğu gibi, kendi millî güvenliğini sağlayacak 
ve bunu artıracak her şeye katlanacaktır. Ancak, ge
lişen hadiseler, dış ve iç basındaki bilgiler, bununla 
ilgili olarak ne imkânlar üzerinde, ne de varılan bu
günkü durum hakkında bize tam bilgi vermekten 
mahrumdur. Mümkünse, Sayın Bakanımızdan bunun 
açıklanmasını istirham edeceğim. 

Diğer husus; arkadaşlarımız da dokundular, as
kerî savunma sanayiimizdir. Hiç şüphesiz burada, 
askerî savunma sanayiimiz bakımından bütün arka
daşlarla hemfikiriz; hiçbir üye arkadaşımın bunun 
aleyhinde olacağı kanısında değilim, özellikle vurgu
lamak istiyorum : Birtakım eksikliklerine rağmen, Sa
vunma Sanayii Destekleme Fonunu da müspet kar
şılıyoruz. Burada da yine sayın bakanımızdan, eğer 
mümkünse bir - iki hususun açıklanmasını istiyorum; 
çünkü bu savunma sanayiinin kuruluşu, eğer teme
linden sağlam bir şekilde götürülmezse, bunun ileri
de gerek şahsî, gerek memleket adına birçok prob
lemlere yol açacağından endişeliyiz. 

Bu savunma sanayii kuruluşunun en güzel örneği 
bugün Federal Almanya'da bulunmaktadır. Buna 
benzer bir teşkilatın; yani projelendirmeden ta ima
lata kadar her şeyin cereyan ettiği bir teşkilatın ku
rulması, münhasıran yalnız sivil veyahut münhasıran 
yalnız askerî değil; asker miktarı az olmakla bera
ber, mutlaka çok kaliteli elemanların bir araya geti
rilmesiyle mümkün olur. Ancak, bu hususta ne du
rumda olduğumuz ve nereye kadar geldiğimizi he
nüz bilmediğimiz için, fazla herhangi bir fikir serd 
etme imkânımız yoktur. 

Diğer husus : Savunma sanayiiyle ilgili olarak 
- aşağı yukarı bir hayli zaman oldu - biriken para
ların da ne miktar olabileceğini tahmin edebileceği
mize göre, acaba silahlı kuvvetlerimizin de mevcut 
teknoloji karşısındalki zaaflarını giderecek ne gibi 
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projeler üzerinde çalışılmaktadır? Eğer bu konuda 
çalışma yapılıyorsa, mahiyetleri ve ne safhada olduk
ları hakkında da iSayın Bakanımızdan bilgi rica ede
ceğim. 

Değerli milletvekilleri, buraya kadar savunma gü
cümüzün maddî yönleri üzerinde görüş ve mütalaa
larımızı arz ettim. Şimdi de özet olarak savunma gü
cünün diğer unsuru olan insan gücüne değinmek isti
yorum. 

Bu konuda en önemli husus, personelin, her ka
demede aldığı sorumluluğu müdrik ve kendisine mev
du görevi noksansız yapacak düzeyde eğitim ve kül
türe Sahip olması gerekmektedir. Bunun İçin en canlı 
örnek, 1967'deki Arap - israil Harbidir. Bizim yaşı
mızda olup da hatırlayanlarınız vardır. Ben, hatırla
mayanlar için, o zamanki basında, Arap - israil Har
binde, îsrail karşısındaki tarafı eleştiren bir - iki ko
nuyu ıttılaınıza arz etmek istiyorum : 

O zamanlar, İsrail'in elinde zamanın mütekâmil 
silahları vardı ve desteğinin de kimden olduğunu hepi
niz takdir ediyorsunuz; ama israil'in karşısında olan
larda da, aynı teknolojiyi haiz, yine 'kimler tarafın
dan temin edildiğini takdir edeceğiniz silahlar vardı. 
Bilhassa, o zamanların en aktüel ve güçlü silahı tank
lardı. Maalesef bu harpte tanklar İsrail'e karşı kulla
nılamadı ve İsrailliler de bunların hepsini aldılar ve 
götürdüler. Sonunda kabahat, bu silahlan bu tarafa 
verenlerin oldu; ama hiçbir zaman, «Bu teknik si
lahı bu personel kullanamadı, kullanma eğitiminde 
değildi, o kültürde değildi» denmedi. ^ 

Bu bakımdan, üzerinde durduğumuz eğitim ve 
kültür mevzuunu ciddî olarak ele almak lazımdır. 
Memnuniyetle görüyoruz ki, bugün Türk Silahlı Kuv
vetleri her kademesindeki personelini bu eğitim sevi
yesine getirmiş ve daha da ileriye götüreceğimize inan
maktayım. Bu, Türk Silahlı Kuvvetleri için, bilhassa 
dört, beş sene içerisinde atılan adımların en önemlM-
•dir. Bugün hepinizin bildiği gibi subaylarımızın te
mel kaynağı olan hava, kara, deniz okulları kolej ha
line getirilmiş ve burada tahsil tamamen yabancı dil
ler üzerine bina edilmiştir. "Bu kolejlerin devamı olan 
Harhiye'de de, ileride daha yüksek kademelere gele
bilecek; fakat en küçük rütbede dahi liderlik vasfına 
sahip olabilecek nitelikte subaylarımızın yetiştiğini 
görmekten büyük kıvanç duymaktayız. Bu yönden 
bütün yetkilileri, memnuniyet içerisinde takdirle kar
şılamak istiyorum. 

Diğer bir konu ise, halen silahlı kuvvetlerimizde, 
meseleleri büyük ölçüde çözüme kavuşturulan su-
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bayların sosyal durumları üzerindeki haberlerdir. Bunu 
önemli bir unsur olarak nitelemekteyiz. Zira 'bugün 
subayların eşiti diğer devlet memurları üzeninde bir-
kısım sosyal inaklara sahip olmaları, bunların za
mana bağlı kalmaksızın, her zaman görev yapmaları, 
barışta dahi zamana bağlı kalmadan hizmet yürütme
leri karşısında kendi'lerine bu gibi birtakım daha üst 
maddî imkânların tanınmasının lüzumlu ve bunlar için 
faydalı olacağı inancında ve idrakinde olmamızı te
menni ediyorum. Zaman zaman bu mevzuda birtakım 
söylentiler veyahut da münakaşalar yapılmaktadır. 
Bunları asla caiz görmediğimizi ve arz ettiğim bu 
güç vazifeyi devamlı şekilde yürütmek zorunda olan 
her kademedeki 'bütün subay ve astsubayların imkân
larının daha üst seviyeye getirilmesi en büyük, en 
halis temennimiz olur. 

Konuşmamın sonuna gelirken, iki hususu daha di
le getirmek istiyorum. Bunlardan birisi, OYAK. 

OYAK mevzuu üzerinde burada konuşan arka
daşımın ifadelerine büyük ölçüde katılıyorum. Buna 
ilaveten bir hususu daha önermek İstiyorum; bu da, 
Ordu Yardımlaşma Kurumunda her subayın veyahut 
da her askerî personelin, kesinti ile biriktirdiği para
sının değerinin muhafazasıdır. Bugün bu değerler mu
hafaza edilmemektedir. Kesilmeye 'başladığı andaki 
para değeri ile muayyen seneler sonunda eline geçen 
değer arasında, aşağı yukarı onu sıfırlayacak kıymete 
düşmektedir. Bunu altınla mukayese ettiğiniz zaman 
gerçek ortaya çıkar. Ben şahsımdan misali vereceğim. 
Ordu Yardımlaşma Kurumuna paraların kesilmeye 
başladığı zaman altının değeri 9 liraydı. Ben emekliye 
ayrıldığım zaman altının değeri 18-19 lira mertebesin-
deydi. Bununla hesabı yaptığınız zaman, benim orada 
biriken paramın bakıra döndüğü anlaşılıyor ve Or
du Yardımlaşma Kurumu ile diğer 'bankalar da biri
ken mevduat arasında fark yoktur; onlar da aynı fai
zi veriyor. O halde, bunun için mutlaka orada biriken 
paranın değerini muhafaza edebilecek bir sistemin, 
bir temelin getirilmesi lazımdır. Ordu Yardımlaşma 
Kurumuna kesilen paranın çoğu ölü yatırımlara git
mektedir; bina inşaatı, otel inşaatı gibi. OYAK'ın 
sermayesinin esas kaynağını teşkil eden subay veya
hut da askerî personel emekliye ayrıldıktan sonra, 
yardım olarak, yalnız, oradaki değerini yitirmiş pa
radan başka bir şeyde alamamaktadır. Hem bu de
ğeri muhafaza etmek, hem de her ayrılan subayı 
-esas sermayeyi onlardan kesilen paralar teşkil etti
ğine göre- buradan da nemalandırma imkânlarının 
sağlanması ve bunun için bir politikanın tespit edil

mesi zaruretine inanıyorum. Bu hususta bir çalışma 
olup olmadığını bilmemekle beraber, zannederim Sa
vunma Bakanımız bizi tenvir edeceklerdir. 

Diğer bir konu da, genç yaşta emekliye ayrılan 
albay • rütbesindeki subaylarımızdtr. Bu husustaki fi
kirlerimi açıklamadan önce, meseleye çözüm getiren 
bir hareket noktası olabilir diye, bir ingiliz bilgininin 
sözünü arz edeceğim : «Dünyada her şeyi satın alabi
lirsiniz, bir tek şey hariç; tecrübe. Şimdi, meseleyi 
bu yönden alınca, bizde bugün mecburî olarak tatbik 
edilen mevzuat, daima ordudan tecrübeyi dışarıya at
maktadır. Yani, bekleme sürelerini bitirdikten sonra, 
48 veya 50 yaş civarında gelen albaylarımız emekliye 
sevk edilmektedir. Gerçi emekliye sevk edildikten 
sonra, yaş hadlerine kadar olan tazminat verilmekte
dir; ancak,' mesele bununla bitmiyor. Benim kanaati
me göre, orduda tecrübe birikimi çok olan birtakım 
elemanı, yasa dolayısıyla saf dışı bırakıyoruz. 

İkincisi; genç yaşta saf dışı bırakılan insanları da 
birtakım psikolojik bunalımlara 'itiyor ve sağlıklarına 
kıyacak hallere getiriyoruz. Bu bakımdan, üzerinde, 
daha eskilerde yapılmış çalışmalar olmakla beraber, 
bu mevzunun ele alınarak, albaylarımızdan, bu tür 
subaylarımızdan orduda daha pek çok istifade edilme 
imkânlarının sağlanmasını temenni ediyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken, ordumuzun büyük 
kararlılık ve güç içerisinde, millî güvenliğimizin en 
önemli unsuru olarak görevine devam edeceği ve bu 
görevini en müessir düzeyde yerine getireceği inancı 
ile yüce Heyetinize saygılar sunar. Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin orduya, millî savunmamıza ve mem
leketimize hayırlı olmasını dilerim. 

iSaygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Musa öğün. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Ümit Halûk Bavul

ken; buyurun efendim. (Alkışlar) 
ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Antalya) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlar; Mıilllî Savunma Bakanlığı 
Bütçemizin müzakeresi münasebetiyle benden önce 
söz alan haıtlip arkadaşlar pek çok önemli konuları 
dile getirdiler. Bendeniz de, müsaadenizle bazı önem
li gördüğüm husustan kısaca arza çalışacağım. 

Evvelemirde şunu belirtmek gerekir ki, savunma 
dıeyıince, akla hemen gelmesi gereken unsur tehdittir. 
Hiç şüphe yok ki, savunma ihtiyacı tehdit ile orantılı 
otarak 'artar veya azalır. Devletleri tehdit eden duru-' 
ma getiren, asıl onların ideolojileri, milî hedef ve 
amaçlarıdır. Tehdide maruz kalan devletler için ise, 
bunun yanında coğrafya ve tarih, özelikle (komsula' 
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fi, nüfus, ekonomik ve özellikte endüstriyel ve tekno
lojik ıgüç gibi bir kısmı değişmez, 'bir kısmı değişen 
unsurlar rol oynar. 

Jeopolitik ve jeostrateji hakkında, son zamanlarda 
gördüğümüz gibi, bazı yazarların bunları adetâ kü
çümseyici değerlendirmeleri ne olursa olsun, çağlar 
öncesinden gelen acı hakikatler maalesef değişmemek-
ıtedlir ve öngörülebilen 'bir geleceik için de bu durumda 
•bir tahavvül beklenilmemelidir. Sözün kısası, genel ve
ya bölgesel tehditlerden uzakta, savunıması için büyük 
gayretlere ihtiyaç hissetmeyen ülkeler ya yoktur, ya
hut da parmakla sayılacak: kadar azdır. 

Bu yönlerden ©le alınca, ülkemizin, gerek ideolojik 
çatışmalar, gerek askerî güçlerinin büyüklükleri ve mo-
tivasyoolao bakımından hem genel ve hem de bölge
sel tehditler itibariyle çok hassas, dünyamızın en has
sas bir coğrafyasında bulunduğu söz götünmez bir 
vakıadır. Ayrıca, bu münasebetle şunu da'belirtmek 
isterim ki, bazen yapıdan yorumlarda, yazılarda görü
yoruz, «Değerlendirmeleri aslkerier yapıyor» gibi bir 
fikir ileri sürülüyor. Arkadaşlar, bu tehdit değerlendir-
ımesini devlet yapar; evvela, Türkiye'nin savunmasın-
daın sorumlu olan cumhuriyet hükümetleri, Gendkur-
mayımız, Dışişleri, İçişleri, Millî Savunıma Bakanlığı, 
M Mî İstihbarat Teşkilatı ve diğer kuruluşlar yaparlar. 
Ayrıca, ittifaklar içerisinde (müştereken yaptığımız de
ğerlendirmelerden de kenıdirnıize göre birtakım unsur
dan çıkarırız. Bütün bu oluşum, processus sonucunda 
ortaya çıkan manzara bizim için nedir?.. Maalesef, ge
nel tehdit yalnız devam etmekle kalmıyor arkadaşlar, 
•bunun yanında artış da göstermektedir; teferruatına 
girmiyorum. 

Türk Milleti ve Devleti olarak bize karşı girişile
cek bir saldırıya, bizim tüm gücümüzle karşı koyaca
ğımızı dost ve düşman herkes bilir. Büyük Atatürk'ün 
İfade ettikleri gibi, .bağımsız yaşamak ve yurdunu sa-
vunmalk Türk Milletinin en yüksek hasletidir. 

Kuşkusuz, ülkelerin savunmalarını her şeyden ev
vel kendi karar, azim ve gayretlerine ve bunun mu-
hassalası olarak kendi imkân ve kabiliyetlerine dayan
dırmaları en doğru, devamlı ve sağlam bir yoldur. Bu
nu eleştirebilecek hiçbir aklıselim sahibi tasavvur ede
miyorum. Bu bir hakikat olmakla beraber, çeşitli siya
sî ve askerî konjonktürler içerisinde veya onların çer
çevesinde amillî savunmayı daha da güçlendirecek bü
tün diğer imkânları, tertipleri göz önünde bulundur
mak ve bunların meyanında, Ülke. dışından sağlanabi
lecek dılave imkânlar ve fırsatları değerlendirmek de 
ayrıca önemüidir. Kaldı ki, bu ilave dış imkânlar, şa-
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yet en yüksek te'knoloj'ileri temsil eden endüstri ülke* 
derinden gelecek ise ve üstelik, milletimizin bir idare 
sistemi olarak tercihimi katliyetde yaptığı demokratik 
ülkelerle ayrıca sıkı bir işbirliğini de sağlıyorsa, el

bette böyle fırsatlar yok edilemez. Hatta, akılcı ida
reler, bu gibi fırsatları kendi yararlarına yaratmaya 
dahi çalışırlar. 

İşte muhterem arkadaşlar, bizim NATO'ya giri-
şümıi'Z, bu şekilde çok yönlü imkânları, hatta zorlaya
rak, bize açan akılcı bir tutum ve siyasetin ürünüdür. 
Hiç şüphe etmiyorum ki, 1952 yılından bu yana 34 
yıldır süren bu ilişkiler, muhtelif zamanlarda, muhte
lif cumhuriyet hükümetlerine uygulama yönünden içe
riden yöneltilen eleştiriler, o günlerin şartlarında bazı 
haklı endişeleri ve kuşkuları dile getirmeş dahi olsalar, 
genelde Türkıiyemize yararlar sağlamıştır; kendi millî 
savunmamıza ek ve fiyatı uygun bir sigorta teşkil 
etmiştir. Bunun münakaşası çok yapılmıştır, yapıl
maktadır ve ileride de yapılacaktır. 

Kanımca, şu suallerin cevapları, konuyu doğru bir 
perspektif içerisinde aydınlatmaya devam edecektir: 

Millî savunmamızın ihtiyaçlarını tümüyle, en ileri 
derecede bir teknolojiyle ve sırf kendi imkânlarımızla 
temin edemeyişimizin sebebi nedir ve dünyada bu ih
tiyaçlarının tümünü kendisi yerine getiren kaç ülke 
vardır? Elbette endüstrimiz ve teknolojimiz, Amerika 
Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Federal Almanya, 
Japonya veya emsali ülkelerin seviyesinde olsaydı, 
zaman zaman hepimizi fikren ve vicdanen üzen bir 
konu mevcut olmayacaktı. Oysaki, Cumhuriyetimizde, 
kuruluşundan beri büyük mesafeler katetmiş olmamı
za rağmen, bu açık henüz kapatılamamıştır. öyleyse, 
azimle bu yolumuza devam ederken, o düzeye erişin-
ceye kadar, sözünü ettiğimiz imkânlara sırtımızı mı 
döneceğiz? Dünyada adetleri yüzyetmişi bulan kü
çük, orta veya büyük ülkeler arasında, hele bizim 
jeostratejik şartlarımızda, böyle bir tutuma temayül 
gösteren ülke var mı? Kaldıki, olsa bile, biz büyük 
tarihimizin bize bir vediası olan vatanımızı, millî bü
tünlüğümüzü tesadüflere bırakabilir miyiz? Elbette 
hayır, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bizim kendi ima
latımızdan olmayan ve kusurumuzdan doğmayan genel 
tehdit ve bölgesel tehdit dolayısıyla öncelik alan sa
vunma ihtiyaçlarımızın karşılanması amacıyla, ittifak 
içi yardımlaşmada elbette halen, haklı bazı şikâyet
lerimizi vardır, öyle sanıyorum ki, eskiden olduğu gibi, 
ileride de olacaktır. Arz ettiğim tablo karşısında ne 
yapacağız? Elbette, her şeyden evvel kendi millî gay-
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retlerimizi en hızlı bir seviyeye getirerek, savunma 
sanayimizi geliştireceğiz. Kamu ve özel kesimimiz ile 
ileri teknolojiyi bize getirecek yabancı ortaklıklar 
vasıtasıyla, planlı ve programlı bir şekilde; yani Ge-
nelkurmayımızca hazırlanan stratejik hedef planları
na uygun olarak, modern savunma sanayiimizi geniş
letecek ve Silahlı Kuvvetlerimizin modernizasyonunu 
hızla temine çalışacağız. Bunun için, millî bütçemiz
den verilenler yanında, 7 Kasım 1985 tarihli ve 3238 
sayılı Kanunla tesis edilmiş olan Savunma Sanayi 
Destekleme Fonundan temin edilecek gelirler kulla
nılacaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirme va
kıflarına büyük milletimizin katkıları da sürmekte
dir. Biraz evvel bir sayın arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi, Federal Almanya'daki BVB Teşkilatına benzer 
bir şekilde yeni kurulan Savunma Sanayi Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığının kuvvetli ve de
vamlı elemanlarla teçhizine, eminim ki Sayın Bakan 
ve Bakanlık, en büyük ihtimamı göstereceklerdir. 

Arkadaşlar, bunlar millî gayretlerdir. Bunların ya
nında, hiç şüphe yok, NATO ittifak antlaşmasının 
metin ve ruhuna uygun olarak, müttefikler arasında 
yapılan ikili yardımlardan da yararlanmaya devam 
edeceğiz. NATO ittifakında bu yardımların, münha
sıran ve sadece belirli ülkeler tarafından yapılacağı 
yazılı değildir; ama anlayış ve teamül, varlıklıların, 
gelişme yolundaki müttefiklere yardımda bulunması
dır. Soğuk harbin, Doğu - Batı ilişkilerini buzlandırdı
ğı dönemlerde, mesela ülkemize daha çeşitli ülkelerden 
daha çeşitli yardımlar yapılıyordu. Ancak, devamlı ve 
en geniş çaplıları ABD ve Alman yardımları olmuş
tur. Diğer müttefiklerden gelenler ise, bazı uçaklar 
hariç, durmuş gibidir. Oysa, bu ülkelerin ekonomik 
durumları, gerilemek şöyle dursun, daha da ileri git
miştir. Diğer taraftan, ABD yardımları 1975 ambar
gosundan sonra bizleri uzun yıllar sıkıntıya sokmuş; 
ancak 1980'lerden sonra tekrar en büyük yeri almıştır. 
Bu yardımın çapı ve niteliği hakkında haklı şikâyet
lerimiz, söylediğimiz gibi, vardır ve sürmektedir. Bu 
durum, yönetimden ziyade Kongreden kaynaklanmak
tadır. Bu konuda her yıl hükümetçe ve hatta Mecli
simizce de ısrarlı çalışmaların yapıldığı malumdur. 
DECA anlaşması üzerinde de son zamanlarda çetin 
müzakereler cereyan etmiştir. Yakında açıklanacağını 
umduğum ek mektup, muhakkak ki Türkiye'ye yeni 
imkânlar sağlandığını gösterecektir. Bununla beraber, 
bu muhtevadan da şikâyetler olabilecektir 

Mesele nerededir?., önce şuna cevap verilmelidir: 
Yardım, şöyle veya böyle; savunmamızın gereklerini 
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yerine getirmeyecek miyiz?.. Elbette getireceğiz. O 
halde, daha önce belirttiğim gibi, millî hedefimiz olan 
savunma ihtiyaçlarımızın en geniş kısmını bizzat ken
dimiz karşılayacak duruma gelinceye kadar, dış yar
dımları en iyi şekilde sağlamak akılcı bir tutum değil 
midir? 

Aziz arkadaşlarım, bu tutumun sınırlarını zorlaya
bilecek unsurlar, millî yarar dengemiz ve millî onuru-
muzdur. Böyle bir sınırın zorlanmasına ne biz mü
saade ederiz, ne de sorumlu ABD yönetimi buna te
vessül veya cüret edebilir. Muhterem arkadaşlar, ge
risi müzakere sanatıdır, karşılıklı millî yararların den
gelenmesidir ve bu müzakere processusu devamlı ol
maktadır. Kaldı ki, hepimiz bilmekteyiz ki, diplo
masi bir imkânlar sanatıdır. 

Bu arada şunu da ifade etmek isterim ki, bu şi
kâyetleri kabul etmekle beraber, bazı vakıaları hatır
da tutmakta yarar vardır. 1980'den bu yana Amerikan 
yardımları (1980 yılında 600 milyon dolar civarın
daydı; çünkü buna ekonomiyi de ilave etmeye mec
buruz. Bunların ikisi de Türkiye'nin askerî kudreti
nin artması için verilmektedir) 700 milyon doların al
tına düşmemiştir. Ben, öyle zannediyorum ki, 1986 yı
lındaki yardım, son olarak Kongrede kabul edilen iki 
yıllık yardımlar ve idareye verilmiş olan ilave yar
dım hakkı ile aynı zamanda faizlerin azaltılmasını 
- borçların azaltılması ki, bu, borç silinmesidir - ile
ride borçların da yavaş yavaş silinmesine başlanaca
ğının bir işareti olarak kabul ediyorum; çünkü te
şebbüslerimiz devam etmektedir. Muhterem arkadaş
lar, o takdirde bütün bunları dikkate aldığımız zaman, 
1986 yardımı değer itibariyle 1 milyar doları bula
caktır. 

Aziz arkadaşlar, Hitler ve Mussolini'nin çok cü
retli hareketlere giriştikleri 1930 -1939 döneminde, o 
zamanlar dünyanın en büyük denizci devletlerinden 
olan İngiltere'nin, özellikle Akdeniz'de İtalyan dikta
törüne niçin daha sert tedbirlerle karşı koymadığını 
merak edenlere, Churcill, kabul değiştirirken çok de
rin suların dibinde bir süre sakin kalan bir deniz 
canlısını zikretmiştir. Filhakika, İkinci Dünya Sava
şının başlarında İngiliz filosunun, Mussolini'nin pek 
övündüğü deniz gücünü bir darbede yok ettiği, eski 
tabirle tarumar ettiği malumlarımızdır. Buna benzer 
örnekler tabiatıyla yakın tarihten artırılabilir. Ancak, 
asıl olan, fevkalade ehemmiyetli olan, bir ülkenin 
savunma hazırlıklarının eksiksiz ve en iyi bir biçim
de yerine getirilmesidir. Bu konuda şikâyetler, haklı 
şikâyetler, eleştiriler yapılabilir; ama bunlar hiçbir 
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zaman, savunma hazırlıklarının mümkün olan en 
ileri hızla yürütülmesini aksatmamalıdır. Arkadaşla
rım; çünkü savunma ihtiyaçları, imtihan zamanı gel
diğinde, ne mazeretlerle, ne de teoriler ve demeçlerle 
telafi edilebilir. 

Genel tehdide ilaveten, bölgemizde, malumlarınız 
olan fevkalade hassas ve seyyal siyasî şartlar, kanım
ca önümüzdeki beş ila on yılı çok büyük bir dikkatle 
izlememizi ve değerlendirmemizi gerektirmektedir. Bu 
sürede yıldırım harpleri kadar, çok uzun ve yıpratıcı 
attrition savaşlarını da dikkate almak lazımdır. Bir 
zamanlar moda olan bir fikir; yani ekonomik güçle 
mutlak orantılı savaş süresi teorileri, millî irade ve 
azimler karşısında değerini oldukça kaybetmiş görün
mektedir. Bu sebeplerle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu, her vasıtayla kanımca hızlandırılma
lıdır ve eski tabirle, bir saniye fevt edilmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bayülken, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

ÜMİT HALÛK BAYÜLKEN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın arkadaşlar, Büyük Atatürk'ün buyurdukları 
veçhile, savaş, muharebe, nihayet meydan muharebesi, 
milletlerin bütün roevcudiyetleriyle, bilim ve fen sa
hasındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, harslarıyla, hulasa 
bütün maddî ve manevî kudret ve faziletler ile ve 
her türlü vasıtalar ile çarpıştığı bir imtihan sahası
dır. Milletlerin bu imtihanlarda kullanacakları en kıy
metli vasıta, ordularıdır, eğitilmiş askerleridir, üstün 
nitelikte yetiştirilmiş subaylarıdır, yüksek komuta he
yetinin şevki idaresidir. Bu bakımdan, subaylarımızın 
ve diğer elemanların çok üstün bir eğitimden geçerek 
yetiştirilmeleri, ancak iftihar vesilesi olabilir. Bazen, 
nadir de olsa, askerî ve sivil kesimdeki eğitimi tek 
taraflı diyebileceğim bir mukayeseye tabi tutarak, 
âdeta bundan kaygı duyma izlenimlerine rastlanmakta
dır. iki kesimde de eğitimin en üst düzeyde olması
na herhalde karar verecek ve bunu uygulayacak olan 
bizleriz, yabancılar değildir. Öyleyse, bizi bundan kim 
rnenediyor, elimizi kim tutuyor? Kaldı ki, üstelik, 
üniversitelerimizde yarım milyon, orta tahsilde iki 
milyondan fazla ve dışarıda da onbinlerce gencimiz 
eğitim görmektedir. Bu kadar büyük bir rakam içe
risinde, bu eğitimler arasında en yüksek seviyede eği
timin görülmediğini ileri sürmek ve bunun yalnız as
kerî keismdeki 15-20 bin talebeye veya subaya mün
hasır olduğunu düşünmek, zannederim ki, kendimize 
de haksızlıktır muhterem arkadaşlar. 

Türkiyemiz, siviliyle, askeriyle ve ordu - millet ana-
nesiyle, çelikleşmiş bir bütündür. Milletimizin gözbe
beği ordumuzla ilgili konularda hepimizin çok dikkatli 
ve hassas olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşa
hede ediyoruz. 

1987 bütçesinin Millî Savunma camiamıza, Kahra
man Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Murat Sökmenoğlu; buyu

run. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sevinçte ve tasada 
milletin duygularını paylaşmış, onunla bütünleşmiş ve 
tarihin her döneminde birçok yeniliklere öncülük et
miş düşünce tarzıyla, eğitim ve öğretim sistemiyle ve 
yaşam şevkiyle örnek olmaya çalışan Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin bütün ihtiyaçlarının karşılanmasında 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin yetersizliğini ifa
de etmek için söz almış bulunuyorum. Bu hususu vur
gularken de, muhterem heyetinizi saygıyla selamla
rım. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı, her 
şeyden önce, Bakanlar Kurulunda, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde silahlı kuvvetlerle ilgili tüm yürüt
me ve yasama alanındaki ihtiyaç, eylem ve işlevlerinin 
takip ve gerçekleştiricisidir. 

Sayın milletvekilleri, Genelkurmay Başkanlığı ta
rafından açıkça ifade edildiği gibi, Türk Silahlı Kuv
vetleri mensuplarının politikacılara ve partilere güven
sizlik duydukları, vatan sevgisini kendi inhisarında 
imiş gibi gördüklerini yansıtan değerlendirme ise, millî 
birlik ve bütünlüğümüz bakımından fevkalade tehli
keli bir önyargı teşkil etmekte olduğu ifadesine katıl
mamak mümkün değildir. Çünkü, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin bütün mensuplarının», hâkimiyetin kayıtsız 
Türk Milletine ait olduğunun ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin bunu temsil ettiği bilincinde olduğuna 
inancımız ve vatan sevgisiyle dolu olan bu ocak üze
rinde polemik yapılmasının sakıncalarını telafi et
mek mümkün değildir. Zaten, eşciz Atatürk'ün, millî 
irade limanına sığınıp kurduğu Cumhuriyet ordusu
nun mümtaz temsilcilerini milletten ayırmak mümkün 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi ülkemiz, jeo
politik ve stratejik mevkii, maceracı güçlerin ihtiras 
ve iştiyaklarını çeken yeryüzünün en hassas bir böl-
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gesini teşkil etmektedir. Hele Ortadoğu'nun en sıcak I 
devirlerini yaşamakta olduğumuz günümüzde ve özel- I 
likle, kökü dışarıda birtakım kansızların ülkeyi böl
mek için giriştikleri eylemlerin devam ettiği sırada 
böylesine hassas konumu olan Türkiye'de, Türk Si
lahlı Kuvvetlerini görevinden caydırmak, bedbahtları
na hiçbir sonuç doğuramayacağı da aşikârdır. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı büt
çesinin, silahlı kuvvetlerimizin her bakımdan ve sü
ratle modernizasyonunu sağlayacak savunma ihtiyaç
larımızın gereklerine cevap vereceğini sanmıyorum. 
Ayrıca, aksi istikametten gelecek tehdit ve tecavüzlere 
karşı savunmamızı sağlayarak, ordumuzu ileri tekno
lojiye dayalı silahlarla donatmak ve ihtiyacının kar
şılanması hususunda her türlü fedakârlığın yapılması 
gereğine inanıyorum. Yüce Türk Milleti, Türkiye'nin 
fonlarla idare edilme alışkanlıklarının arttığı bir de
virde, Savunma Sanayii Fonunu, stratejik bağımsızlı
ğımız için atılan çok büyük ve önemli bir adım ola
rak görmektedir. Artan ekonomik sıkıntılar içinde de 
olsa, Savunma Sanayii Fonunu, Silahlı Kuvvetlerimizi 
kuvvetlendirmek, hem dışarıya olan ihtiyacımızı azalt
mak, hem de ileri teknolojiyi geliştirerek, millî harp 
sanayiinin büyümesini sağlayacağı için, rahatlıkla des- I 
teklemenin kıvancı içindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü çağda, ülke
mizde savunma sanayiinin kurulması elzemdir. Bu 
alanda, devlet fonunun yanında, yabancı sermayeye 
ve teknolojisine, Türk özel sektörüne ve Türk işçisi
nin gayret ve emeğine de yer verilmesi ileri bir adım 
olacaktır. Dışarıdan alınacak silahların bir kısmının, 
dahilde üretilerek ithal ilavesi yapılabileceği gibi, ih
racat yapılmak suretiyle de büyük döviz kaynağı ola
cağına inanmaktayım; çünkü bugün dünya üzerin
deki ihtilaflar azalacağına giderek artmaktadır ve bu 
sebepten, dünyadaki mevcut büyük bir silah pazarı 
içinde bir gün yerimizi alacağımızı umut etmekte
yim. Çünkü, bu pazardan, gelişmekte olan ülkelere 
de pay çıkacaktır; ancak, üretim için en son patent- I 
lerin satın alınma yolunun aranması konusunun da 
ihmal edilmemesi gerekir. 

Sayın milletvekilleri, «Üçüncü sanayi ihtilali» de
nen yüksek teknolojinin büyük kısmını elektronik sa- I 
nayii teşkil etmektedir ve bunun bütün sanayi kol
larına hitap ettiği de bir başka gerçektir. Dünyada 
üstün teknoloji, önce silah sanayiinde kullanılmakta, 
buradan da diğer sanayie geçmektedir. Bizim ülke- f 
mizde de böyle olmasının, ekonomimize ilerleme fır
satı vereceğine inanıyorum. I 
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Bu arada, uluslararası askerî üretim konsorsi
yumlarına da iştirak faydalıdır. Netice itibariyle, sa
vunma sanayiinin kurulması, ülkeye yeni ve ileri tek
noloji getirme vasıtası, önemli bir ihracat kalemi ola
cağı da şüphesizdir. Ayrıca, ordumuzun etkinliğini 
daha da artırması yönünden fevkalade önemlidir. 

Muhabere, radar ve mikrodalga sistemlerini içe
rir elektronik projesi, uçaksavar top imalatı, roket 
imalatı ve elektronik komple savunma sistemini içe
rir proje, kariyer, zırhlı personel taşıyıcılarını ihtiva 
eden proje ile tank imalatı ve revizyonu olmak üze
re, 4 projenin öncelik kazanarak, 3,5 milyar dolar ci
varındaki bu projelerin ilk adımlarının atılmak üzere 
olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Cay
dırıcı gücümüzü artırarak, Türkiye'nin stratejik du
rumunu iyileştirecek olan bu projeler, modern savun
ma sanayiinin kurulması yönündeki önemli adımlar, 
geleceğin aydınlık, büyük Türkiye'sinin başka bir 
müjdesidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu arada, Sayın Cum
hurbaşkanımızın da işaret ettikleri gibi, Hava, Deniz 
ve Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakıflarının birleş
tirilerek tek bir vakıf haline getirilmesinin ve «Silah
lı Kuvvetler Vakfı» olarak çalışmasının, hem bağış 
yapanlar için, hem de ordumuz için daha akılcı bir 
yol olduğu kanaatindeyim. Tek vakıf olursa, oraya 
daha rahatlıkla fazla yatırım yapılabileceğine inanı
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Kuzey Atlantik İttifakı ortak 
savunma sistemi içinde bulunan yurdumuz, çok yönlü 
savunma durumu ve ihtiyacıyla karşı karşıya bulun
maktadır. NATO içindeki ortak savunma ihtiyaç ve 
gereçleri çok önemli olduğu halde, Amerika Birleşik 
Devletlerinin tutumunu anlamak mümkün değildir. Sa
vunma ittifaklarındaki dengeler dikkatle korunmalı
dır. Ancak, Batı ile olan entegrasyon bütün konular
da olmalıdır; savunmada olduğu gibi, ekonomik ve 
politik alanlarda da uyum şarttır. 

AET ile olan ilişkilerimizde, müttefiklerimizin bu
nu da unutmaması gerekir. Millî savunmamızı, müş
terek güvenlik çerçevesinde sağlam bir zemine oturt
mak, bizim için olduğu kadar, müttefiklerimiz bakı
mından da önem taşımaktadır. Ancak, burada dik
kat edilecek husus, karşılıklı yararlar ve sorumluluk
ların belirli bir savunma sistemi içinde bağdaştırıl
ması ve sorumlulukların bu çerçeve dışına taşmama
sına özen gösterilmesidir. Türkiye'nin ekonomik ve 
malî gücünün boyutları, daha uzunca bir süre müş
terek savunma sorumluluklarını yerine getirebilmek 
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için, müttefiklerimizin yardımlarım sürdürmelerini 
gerekli kılmaktadır. Coğrafî mevkimizde, ilave edi
lecek olan bu son bunalımlar, ülkemizin bu konudaki 
ağırlığını artırmıştır. Bu nedenle, müttefiklerimizin 
ve bilhassa Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye 
askerî yardımını Türkiye'nin ihtiyaçları kadar, NATO' 
nun ve NATO ittifakının güvenliği bakımından da 
güvenilir ve doyurucu bir noktaya getirilmesinde son
suz fayda görmekteyim. Türkiye, kendi savunmasını 
değil, aynı zamanda NATO'nun bu kanadının savun
masını yerine getirmektedir. Bu bakımdan, hadiseyi 
millî ve şovenist duygularla görmek ve bununla be
raber, içinde bulunduğumuz ittifakın da çıkarları açı
sından müşahede edilmesinde fayda vardır. Aksine, 
böyle bir tutum, savunma işbirliğinin ihtiyaç göster
diği uzun vadeli ve istikrarlı çözümleri de beraber ge
tirmeyecektir. 

Sayın milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleriyle 
aramızda 1980 yılında imzalanan Savunma ve Ekono
mik İşbirliği Anlaşmasının, gerek uygulamalarında, 
gerek metninde şikâyetçi olduğumuz hususlar vardır. 
«Bunların ele alınması ve mutlaka Türkiye'yi tatmin 
edecek bir şekle bağlanması gerekir» diyenlerin, Ame
rika Birleşik Devletlerinin Türkiye'ye her konuda el
lerinden geldiği kadar yardımcı olacaklarına dair ya
zılı metinle iktifa etmeleri ve sözkonusu anlaşmanın 
beş yıl daha uzatılmasını kabul etmeleri bizleri şa
şırtmıştır. Amerika Birleşik Devletlerinin, yeni çıkan 
bir yasa ile kendi askerî güçlerinin elindeki ihtiyaç 
fazlası malzemeleri vermeleri, dış askerî satış kredi
lerinden doğan borcun faizlerinin bir kısmının silin
mesi ve birkaç Fantom uçağı vermeleri hangi şart
larla tahakkuk edecektir, bilmek isterim? Bununla, 
Yunanistan ile aramızdaki 7'ye 10 oranından kurtu
lacak mıyız? 

Sayın milletvekilleri, bütün bu gelişen ve değişen 
şartlar karşısında, özellikle güncelliğini muhafaza 
eden, Birleşik Amerika ile olan ikili savunma ve iş
birliği anlaşmaları, diğer ikili ilişkiler, NATO'nun 
önemli konularında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi verme alışkanlığı olmayan Cumhuriyet hüküme
tinin, millî iradeye duyulan saygı ve güvenin bir ica
bı olarak zaman zaman özellikle muhalefet liderle
rine bilgi vermesini diliyorum. Böyle önemli konular- . 
da, millî meselelerde Türkiye Büyük Millet Meclisin
den görüş alınması gerektiğini tekrar vurgulamak is
terim. 

Sayın milletvekilleri, Ortadoğuda kuvvetli ve ge
lişmiş bir Türkiye'den korkanların ve onların içerideki 

maşalarının ideolojik, etnik, teokratik, yıkıcı, bölücü 
faaliyetleri neticesi, şanlı ordumuzun 15 Ağustos 1986 
tarihinde gerçekleştirdiği sınır harekâtıyla, bölgedeki 
üstün gayretleriyle, bu bedbahtlar şimdilik gereken 
dersi almışlardır. Bu vesileyle, millî birlik ve bütün
lüğümüzü bozan ve olay çıkan yerlerde huzurun tek
rar sağlanması ve hainlerin takibiyle yakalanması için 
üstün gayret sarfeden Türk Silahlı Kuvvetlerine ve 
diğer güvenlik mensuplarına huzurlarınızda şükranla
rımı ifade etmek isterim. İki seneyi aşkın bir süredir 
devam eden müessif olaylarda şehit düşenleri de 
rahmetle anarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; güney kom
şumuz Suriye'nin ütopik projesi olan... 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, toparlayınız; çün
kü vaktimiz dolmak üzere efendim. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Toparlıyorum efendim. 

...Büyük Suriye iddiası, esefle söyleyeyim, son bir
kaç senedir ciddî boyutlar kazanmıştır. Büyük Suri
ye projesinde Torosların güneyinde bulunan bütün 
Türkiye topraklarının dahil olduğu da malumlarınız
dır. 

Hatay meselesi varmış gibi, Hatay'ı devamlı gün
demde tutmayı, kendi iktidarını kurtarmak için, içe
rideki mezhep çekişmelerinden doğan kargaşayı ön
lemek için kullanan Suriye, Türkiye'ye yönelik te
rörist hareketlerin anamerkezidir. Kamplarında eğit
tikleri bölücü, yıkıcı çete mensuplarım ve ASALA 
militanlarını sınırlarımızdan sızdırmak için devamlı 
faaliyet halindedir. Suriye'nin İran'a olan desteği ve 
İran - Suriye birliğini, Suriye'nin Yunanistan'la yap
tığı ittifakı da görmemezlikten gelemeyiz. Sovyet si
lahlarıyla donanmış 11 milyonluk bir Suriye, 405 
bin kişilik bir ordu beslemektedir. 4,5 milyar dolar 
savunma masrafları olan Suriye'nin, 4 100 tankla yer
den havaya ve yerden yere attığı SS - 21 füzeleri da
hil olmak üzere, nükleer başlıklı son derece ileri tek
nolojiye sahip füze sistemi karşısında Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin de, ileri teknolojiye sahip olmasıyla 
beraber, savunma dengesinde de Suriye faktörünün 
göz önünde bulundurulması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, bir dakikanızı 
rica edeyim. 

Sayın Sökmenoğlu'na sözlerini toparlaması im
kânını vermek üzere, konuşma süresinin uzatılmasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Lütfen toparlayınız efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam

la) — Yunanistan'ın, Türkiye'ye karşı başlattığı stra
tejik bir genişleme ve stratejik silahlanma Türkiye' 
nin göz ardı edemeyeceği bir hadisedir. Milletler
arası anlaşmalara aykırı olarak silahlandırdığı ada
larda 20'ye yakın havaalanını askerî amaçla kullan
maktadır. Son olarak Meis Adasında (Ki, bu ada 
Türkiye'nin karasuları içerisindedir) bize karşı has-
mane tutumunun son halkası da tamamlanmış bulun
maktadır. Buna karşı biz, birtakım tedbirler alırken, 
birtakım tedbirleri de göz ardı etmekteyiz. 

Son olarak, mahiyeti bir türlü anlaşılamayan bir 
girişimle, ihalesi yapılmış Sahil Güvenlik Komutan
lığı Bot Projesinin iptalini anlamak mümkün değildir. 

IV. 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

A) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1987 Malt Yılı 

Bütçesi . 
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 

üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Millî Savunma Bakanının. 
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından al

kışlar) 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKÎ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekille-

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; gelişen olay
lar yeni bazı ihtiyaçları da gündeme getirmiş bulun
maktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en mükemmel 
şekilde eğitilmesini, modern silah, araç ve gereçlerle 
teçhiz edilmesi gereğini bir kere daha vurgulayarak, 
Millî Savunma Bakanlığı 1987 bütçesinin vatanımıza, 
aziz milletimize ve tüm silahlı kuvvetlerimize hayırlı 
olmasını diliyor, muhterem heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veri

yorum. 

Kapanma Saati: 13.05 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

ri; Millî savunma faaliyetlerinin açıklanmasına geç
meden önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan 
müzakerelerde sayın komisyon üyelerimin ve benden 
önce konuşarak bütçemizin değerlendirilmesinde biz
lere destek olan ve ışık tutan sayın üyelerin beyan
ları için şükranlarımı arz ediyorum. 

Millî Savunma Bakanlığının 1987 Malî Yuh Büt
çe Tasarısı, Türk Silahlı Kuvvetlerine genel bütçe
den tahsis edilecek kaynakların, ulusal savunma ihti
yaçları ile ekonomik kalkınma ve refah ihtiyaçları 
arasında uyum sağlayacak, ülkemizin ekonomik, 
endüstriyel ve teknolojik gelişmesine en çok katkıda 
bulunacak şekilde hazırlanmış ve huzurlarınıza geti
rilmiş bulunmaktadır. 

'Bu çalışmalarımızda, beka ve refah dengesinin 
gerekliliği göz önünde bulundurularak, mevcut teh
ditler özel ihtimamla değerlendirilerek ve ayrıca bir 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Zeki Uzun (Tokat), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

"»• m>9<m •<"• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 43 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI 
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plana bağlanmış modernizasyon programının gerçek
leşmesine imkân sağlayarak,-Silahlı Kuvvetlerin daima 
güçlü bulundurulması hedef alınmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, rakamsal bü
yüklüklerine geçmeden önce, savunma bütçemizi ve 
hizmetlerimizi etkileyen uluslararası ilişkiler ve sa
vunma politikası hakkında görüş ve değerlendirme
lerimi arz etmek istiyorum. Halen, dünya çapında 
politik, askerî ortamı, iki süper güç arasındaki iliş
kiler, NlATO - Varşova Paktı dengesi, bölgesel sı
cak çatışmalar ve gittikçe yaygınlaşan milletlerarası 
terörizm karekterize etmektedir. 

lil - 12 Ekim 1986 tarihinde yapılan Reykjavik 
Zirvesi'nde, nükleer silahsızlanma konusunda, iki 
süper güç bir anlaşmaya varamamışlarsa da, uzay 
savunma sistemi konusundaki görüş ayrılığından do
ğan ihtilafın, devam eden diyalog süresi içerisinde 
belirli noktada çözüme ulaştırılarak, aşamalı bir si
lahsızlanmaya yönelme ihtimali tümüyle yok olma
mıştır. Silahsızlanmanın bir bütün olarak ele alın
ması, orta menzilli nükleer silahlardaki indirimlin, 
diğer nükleer silahlar ve konvansiyonel silahsızlan
ma ile irtibatlandırılmasının gerekliliği, konuya iliş
kin görüşümüzü oluşturmaktadır. Nükleer silahlara 
ait politikamız da bu çerçevede belirlenmiştir. Nük
leer silahların, NATO ve Varşova Paktı arasındaki 
mevcut kuvvet dengesi açısından caydırıcılık ve sa
vunma için kaçınılmaz olduğu bir gerçektir. Gayret
ler, bu dengenin güvenliğini tehlikeye düşürmeden 
yapılacak silahların indirimi ile daha alt seviyede 
tesisini sağlamaktır. Türkiye, başlangıçtan beri, bir 
miktar nükleer silahın Türkiye'de konuşlandırılması
nı kabul etmiştir; ancak, bu silahlar, taktik düzeyde 
caydırıcı, menzil ve güvenlik bakımından savun
ma amaçlı olup, makul ve belirli bir dengenin korun
masına imkân verecek seviyededir. Halen bu poli
tikada bir değişiklik yapma ihtiyacı görülmemekte ve 
Türkiye'de, makul ve müesses düzeyin üstünde, ila
ve nükleer silahların kabulü söz konusu bulunmamak
tadır. 

(Diğer taraftan, NATO ülkelerinin konvansiyonel 
silah alanında, Varşova Paktına nazaran, mevcut 
zaafiyetinin giderilmesinin, nükleer savaş tehlikesi
ni de azaltacağı bir gerçektir. 

Dünya barış ve güvenliğinin sağlanmasında önem
li bir adım olarak görülen Avrupa 'Silahsızlanma 
Konferansı, Helsinki Nihaî Senedi uygulamaları sü
reci içerisinde yapılan çalışmaların Eylül 1986 so
nunda bir anlaşma ile sonuçlandırılmasının, Avru

pa'da, mevcut güven ve istikrara katkıda bulunaca
ğı kuşkusuzdur. Avrupa'nın giderek, daha güvenli 
ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulmasına karşılık, 
dünyanın diğer bölgelerinde, özellikle yakın çevre
mizden, dünya barışı ve ülkemizin güvenliği açısın
dan olumsuz bir tablo hüküm sürmektedir. Bu ne
denle, Türkiye Cumhuriyeti, Silahlı Kuvvetlerini güç
lü tutarak, varlığını ve egemenliğini idame ettirmek 
ve böligedeki denge unsuru olma özelliği ile caydı
rıcılık gücünü geliştirmek zorundadır. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; müsaadeniz
le, şimdi de NATO İttifakı, Amerika Birleşik Dev
letleri ve komşu ülkelerle olan ilişkilerle, bu konu
daki değerlendirmeleri sunuyorum. 

Yunanistan dışında, diğer NATO ülkeleriyle olan 
ilişkilerimiz, karşılıklı güven ve saygı ilkelerine uy
gun olarak sürdürülmektedir. NATO içinde, bilhas
sa Güneydoğu kanadında çok büyük sorumluluk yük
lenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, silah, teçhizat ve 
malzeme yönünden NATO standartlarının oldukça 
altında bulunuşu, ittifaktaki en büyük zaafiyetimizi 
oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinden 
sonra, NATO'ya en büyük kuvvet tahsisi yapan Tür
kiye, gayri safi millî hâsılanın ve devlet bütçesinin 
önemli bir bölümünü millî savunmaya vermekle bir
likte, asker başına düşen harcama ile NATO ül
keleri arasında en son sırada yer almakta, moder
nizasyon programını uygulamakta arzu edilen mesa
feyi alamamaktadır. Bu durum, gerek bakanlığım, 
gerekse Dışişleri Bakanlığınca, NATO'nun her ka
demesinde sürekli olarak dile getirilmekte, sahip ol
duğumuz jeopolitik ve jeostratejik durumumuzun teş
kilat tarafından daha gerçekçi şekilde değerlendirl-
mesi için bütün çabalar sarf edilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerimi- -
ze gelince: Bilindiği üzere, Türkiye ile Amerika Bir
leşik Devletleri arasında karşılıklı taahhütler den
gesi üzerine bina edilmiş bulunan Savunma ve Eko
nomik İşbirliği Anlaşmasının, 5 yıllık uygulama sı
rasında ortaya çıkan ve tarafımızı tatmin etmeyen 
yönlerinin yeniden düzenlenmesi amacıyla geçen yıl 
başlatılan müzakerelerin büyük bir kısmı sonuçlan
mış bulunmaktadır. 

Türk ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri 
arasında Savunma ve Ekonomik İşbirliğine, özellik
le de Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının kar
şılanmasına ilişkin görüşmeleri takiben taraflar, önü
müzdeki yıllarda SElA'nın uygulanma tarzı konu
sunda mutabakata varmışlardır. Amerika Birleşik 
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'Devletleri tarafı, modernizasyon planlarına uygun I 
şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesine I 
olan ciddî taahhütlerini teyit etmiştir. Her iki hü- I 
kümet, ülkeleri arasındaki ekonomik ve ticarî iliş- I 
kileri, mümkün olan azamî ölçüde geliştirme yolla- I 
rını araştıracaklardır. Bu anlayış içinde, Türkiye ile I 
Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı tica- I 
rette, muhtemel engelleri kaldırmak amacıyla, azamî I 
çaba sarf edilecektir. I 

1987 yılı için, Amerika Birleşik Devletleri Kong- I 
resinin Türkiye'ye verilmesini öngördüğü ve şartla- I 
rının tespitini yönetime bıraktığı 490 milyon dolar- I 
lık askerî yardımın, Silahlı Kuvvetlerimizin güvenceli I 
taahhüde bağlanmış projelerini dahi karşılamaması I 
üzerine, bu açığın Amerika Birleşik Devletleri yöne- I 
timince, NATİO'nun Güneydoğu kanadının takviye I 
edilmesi amacıyla çıkarılan Güneydoğu Kanat Ek I 
Yardım Yasasının sağladığı imkânlarla kapatılması I 
amaçlanmaktadır. İki yıl süreli olan bu yardımla, I 
Amerika Birleşik Dev etleri elinde bulunan ihtiyaç I 
fazlası silah, malzeme ve teçhizatın, özellikle Tür- I 
kiye'ye verilmesi planlıanmaktadır. I 

15 Kasım 1986 tarihinde ABD Savunma Bakan I 
Yardımcısının katıldığı Savunma ve Ekonomik İş- I 
'birliği Anlaşmasının müzakerelerinde, Türkiye'ye ve- I 
rilecek malzemelerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mo- I 
dernizasyon planındaki ihtiyaçlarını karşılayacak ka- I 
temlerden teşekkülünü sağlamak amacıyla, bir I 
TÜR'K - ABD Müşterek Komisyonunun kurulması I 
kararlaştırılmıştır. I 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının I 
uzatılması ile ilgili müzakerelerde, Güney Kanat Ek I 
Yardım Yasası çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri- I 
ne verilecek silah, malzeme ve teçhizat ile savunma I 
sanayiinin geliştirilmesi ve FMS borçlarının geri I 
ödenmesinde kolaylık sağlanması hususları da gün- I 
deme getirilmiş olup, bu konuda gerekli çalışmalar I 
sürdürülmektedir,, I 

Yunanistan ile olan sorunlarımızda, maalesef bu- I 
güne kadar müspet bir gelişme sağlanamamıştır. Yu- I 
nanistan, hâlâ tehdidin doğudan geldiği iddiasıyla, I 
savunma politikasını yönlendirmekte, milletlerarası I 
anlaşmalara aykırı olarak adaları silahlandırmaya I 
devam etmekte, bütün çabalara rağmen, aramızdaki I 
ihtilafın çözümü için müzakerelere yanaşmamakta- I 
dır. 

Yunanistan'ın eylül ayında Bulgaristan ile imza- I 
ıladığı, âdeta bir saldırmazlık paktı niteliğindeki bil- I 
dirisi, NATO ittifakının temel ilkeleri ve Yunanis- j 
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tan'ın NATO üyeliği ile bağdaştırılması mümkün 
olmayan unsurları taşımaktadır. 

Bilindiği üzere, Yunanistan'ın NATO askerî ka
nadına girişi, Rogers Planının kabulü ile sağlanmış
tır. Ancak, Yunanistan, PASOK iktidara geldikten 
sonra bu planı uygulamamııştır. Bu durum, askerî ko
mite toplantılarında tarafımızdan dile getirilmiş, hat
ta NATO Başkomutanına bizzat hatırlatılarak, bu 
durumda Yunanlıların bu masada bulunmamaları ge
rektiği ifade edilmiştir. 

Linini konusundaki politika ve tutumumuz, ay
nen devam etmektedir. Limni'deki askerî birliklerin 
NATO'ya deklare edilmesini kabul etmemiz asla söz 
konusu olamaz; bu konuda hükümetimizin taviz ver
mesi mümkün değildir. 

Diğer komşularımızla olan münasebetlerimiz hak
kında detaylı açıklamalar, Dışişleri Bakanlığımızca 
yapılacaktır. Ancak, şu kadarını söylemek gerekir
se, çevremizde cereyan eden sıcak harbin şiddetinde 
ve ülkemiz için töhdit teşkil eden diğer hususlarda 
kayda değer müspet bir gelişme görülmemektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savun
ma Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçe Tasarısına iliş
kin konulara geçmeden önce, bugün tasviplerinize 
sunulacak olan 1985 Malî Yılı Kesinhesabını arz et
mek istiyorum':̂  

1985 Malî Yılında Millî Savunma Bakanlığına 
Bütçe Kanunu ile 860,8 milyar Türk Lirası ödenek 
tahsis edilmiştir. Ayrıca, yıl içerisinde 1601 Sayılı 
RE-M'O Kanunu uyarınca devreden ödeneklerle, ak
tarma ve ek ödenekler olarak eklenen 283,4 milyar 
Türk Lirası ve özel kanunları gereği sağlanan 43,7 
milyar Türk Lirasıyla birlikte bu miktar 1 trilyon 
187 milyar Türk Lirasına ulaşmıştır. Bu bütçenin 
750,5 milyar Türk Lirası fiilen harcanmış, 266,7 
milyar Türk Lirası, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumi
ye Kanununun 83 üncü maddesine göre verilmiş avans 
olarak, 145 milyar Türk Lirası da RE-MÖ kanun
ları uyarınca tahsisli projelerinde kullanılmak üzere 
devredilmiştir. 25,7 milyar Türk Lirası da, kullanıl-
mayarak iptal edilmiştir. Harcanamayarak iptal edi
len ödeneğin 1985 yılında tahsis olunan toplam kay
nağa oranı yüzde 2,2'dir. 

'Millî Savunma Bakanlığının 1987 Malî Yılı Büt
çe Teklifi ise, 1 trilyon 728 milyar Türk Lirası dü
zeyinde hazırlanarak huzurlarınıza getirilmiştir. 1986 
Malî Yılı Başlangıç Bütçesine göre, yüzde 32 ora
nında bir artışla huzurunuza getirilmiş olan 1987 
Malî Yılı Bütçe Teklifi, genel bütçe içinde yüzde 16 
oranında yer almıştır. 
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Bütçenin 1 trilyon 198 milyarlık bölümü, silah, 
araç, 'gereç ve makine - teçhizat alımlarının da da
hil olduğu diğer carilerden, 129 milyarı yatırım har
camalarından ve 36 milyarı ise, transfer harcamala
rından oluşmaktadır. 

iDiğer carilerin içinde yer alan ve anasilah ve 
malzeme tedarikine ayrılan yatırım harcamaları top
lamı olan 712,4 milyar Türk Liralık ödenek, büt
çenin yüzde 41,2'sini oluşturmakta ve bu miktar, 
stratejik hedef planında yer alan savunmanın güç
lenmesine yönelik projelerin kaynağını teşkil et
mektedir. / 

Silahlı Kuvvetlerin beslenme, giyim, kuşam, ya
kacak, aydınlatma, akaryakıt, taşıma, ilaç ve diğer 
alımları ve tedavi giderleri gibi ihtiyaçlar için, bük 
cenin yüzde 35,8'i oranında, 529 milyar Tüfk Lira
sı bütçelenmiştir. Bütçenin yüzde 23,3'ünü teşkil eden 
486 milyarlık kısmı da, personel giderleri dahil ol
mak üzere, diğer cari savunma hizmetlerine ayrıl
mış bulunmaktadır. 

1987 Malî Yılı Bütçe Teklifinin içerisinde yer 
alan 712,4 milyar tutarındaki stratejik hedef planının 
kaynağım teşkil eden ödeneklerden; 348 milyar 900 
milyon Türk Lirası anamalzemeler ve silah sistem
leri projeleri için; 115 milyar Türk Lirası sefer stok
ları ve malzeme projeleri için; 112 milyar 900 mil
yon Türk Lirası işletme bakım projeleri için; 131,6 
milyar Türk Lirası inşaat projeleri için; 4 milyar 
Türk Lirası taşıt alımları için planlanmıştır. 

Silahlı Kuvvetler hizmetlerinin yürütülmesinde, 
millî bütçe imkânlarının yanında, dış askerî yardım
lardan da yararlanmaktayız. Bunların içinde, Amerika 
'Birleşik Devletleri ve Federal Almanya yardımı ağır
lıklarını korumaktadır. 

Halen Amerika Birleşik Devletleri yardımı, FMS 
ikredileri şeklinde devam etmektedir. Bu krediler, 
Amerika Birleşik Devletlerinin cari politikasına uy
gun olarak sürdürülmektedir. Kredi miktarı ve veri
lecek ülkeler Amerika Birleşik Devletleri makamların
ca tespit edilmektedir. Tabiî ki, tüm milletvekillerimi-
zin üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olan 
ABD yardımı bu ülkede uygulanan istikrar progra
mı nedeniyle, 1987 yılında 490 milyon dolara düşü
rülmüştür; ancak malumlarınız olduğu gibi, bu mik
tarın büyük bir bölümü, 312 milyon dolar, hibe şek
line dönüştürülmüş, geri kalan kısmı, 178 milyon do
larlık bölümü ise, düşük faizli ve uzun vadeli kre
di şeklindedir. Bu yardım, yıllık 1 milyar 200 mil
yon dolar olarak hesaplanan modernizasyon prog-
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ramımızın gerektirdiği ihtiyacın çok altındadır. Bu
na rağmen, gerek Savunma Sanayii Destekleme İda
resinin sağlayacağı imkânlar ve gerekse bütçeye koy
duğumuz kaynaklarla, modernizasyon programımızın 
aksamaması için, elimizden gelen gayreti gösterece
ğimizden emin olabilirsiniz. 

1972 - 1986 yılları arasında Amerika Birleşik 
Devletlerinden toplam 4 milyar 068 milyon dolar
lık iEMS kredisi sağlanmış olup, bunun 2 milyar 
771 milyon dolarlık bölümü piyasa faizli, 580 mil
yon doları uygun koşullu kredi, 717 milyon dolan 
ise hibe yardımı şeklindedir. 

Federal Almanya'nın sağladığı askerî yardımlar 
ise, hibe niteliğinde olup, bugüne kadar toplam 1 
milyar 380 milyon Alman Markı değerinde yardım 
sağlanmıştır. Bu yardımlar, 18 aylık periyotlarla ve
rilen 130 milyon Alman Markı dilim yardımıyla, Fe
deral Almanya Silahlı Kuvvetlerinin envanterinden 
çıkarılan malzemeden oluşan büyük paket yardım
larıdır. 

Federal Almanya'dan hibe nitelikli olarak, za
man zaman özel teşkilatlandırma yardımı da yapıl
maktadır. Bu şekilde, ikinci bir yardım 1987 - 1989 
döneminde yapılacak ve bu yardım Türk Silahlı Kuv
vetlerinin zırh gücüne katkıda bulunacaktır. 

Bunların dışında, bazı dost ve müttefik ülkelerce, 
bir kısım savunma projelerine, koşulları ikili an
laşmalarla belirlenen değişik miktarlarda krediler 
sağlanmaktadır., 

Silahlı Kuvvetlerin bütçe dışında desteklendiği 
kaynaklardan birisi de, NATO enfrastrüktür hizmet
leriyle sağlanan imkânlardır. Millî Savunma Bakan
lığı, 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun Tasarısında, in
şaat hizmetleri için planlanan ödeneklerin 79 milyar 
400 milyon TL. lık bölümü ile kışlalar, er pavyon
ları, atış alanları, depolar, askerî havaalanları, pist 
yapım ve onarımları, anasilah sistemlileri ile ilgili alt
yapı inşaatları ve lojmanlar gibi sosyal, tesisler bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan, NATO enfrastrüktür projelerinin 
millî katkı paylarını karşılamak üzere, 1987 Malî Yılı 
Bütçe Tasarısında 32 milyarlık ödenek planlanmıştır. 

Silahlı Kuvvetler inşaatları içerisinde NATO ile 
müşterek finansman tekniği uygulamak suretiyle yü
rütülen ve askerî harekât içtin gerekli havaalanları, ha
berleşme tesisleri, harp karargâhları, akaryakıt teslis
leri, erken ihbar tesisleri, deniz üsleri, özel silah mev
zileri ve depolar gibi tesisler, NATO enfrastrüktür 
yatırımları olarak ifade edilmektedir. 
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Bu ortak tesislerin millî katlkı payı dışındaki mas
rafları, NATO'ya üye ülkelerin oluşturduğu NATO 
ortak fonundan karşüanmaktadır. Türkiye'nin bu or
tak fona katkısı sembolik, yüzde 8 düaeyde olmasına 
rağmen, bugüne kadar fondan 832 milyarlık katkı pa -
yi sağlanmıştır. Bilindiği üzere, NATO enfrastrüktür 
tesislerinden, barış zamanında siMil •amaçlarla da ya
rarlanılmaktadır. Bunların başlıcaları, PTT ile müşte
reken kullanılan bazı muhabere tesisleri, Antalya, Di
yarbakır, Erzurum, Çiğli gibi havaalanları ve bilhassa 
akaryakıt nlakil tesisleri ile akaryakıt depolarıdır. Bu
güne kadar 2 300 kilometrenin üzerinde akaryakıt bo
ru hattı döşenmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin güçlenmesi, modernizasyonu ve 
Türkiye'de savunma sanayiinin kurulması amacıyla 
ihdas edilen fonun ööemli ve faaliyetlerini vurgulama
dan geçmek mümkün değildir; bu konuya birçok ar
kadaşlarımız temas ettiler. 

Yüce Meclisçe çıkarılan 3238 sayılı Kanuna göre 
kurulan Savunma Sanayii Destekleme Fonu İdaresi 
Baş/kanlığı 1986 yılı başında faaliyete geçmiş, bu ta
rihten' itibaren fonda 145 milyar TL.'lık kaynak top
lamış olup, yıl sonuna kadar bu miktarın 2C0 milyar 
TL. civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu Savun-
rma Sanayii Destekleme Fonu İdaresi konusunda bazı 
arkadaşlarımızın tereddütleri olduğunu anlıyorum; 
konuya bilahara tekrar döneceğim. 

Bu fonda şimdiye kadar Oerlikbn Uçaksavar To
pu (Çankırı'da, geçen gün merasimi yapılan fabrika) 
imali ve F-16 projelerine katkıda bulunulmuş ve Si
lahlı Kuvvetlerin öncelikle projelerinden olan zırhlı 
muharebe aracı ile alçak irtibat savunma füze siste
mi imaline yönelik çalışmalar, nihaî tekliflerin değer
lendirilmesi ve firma seçimi ile mukavele safhasına 
getirilmiş bulunmaktadır. 

Savunma Sanayii Destekleme İdaresi Başkanlığı
nın kuruluşu ve bu sahadaki çalışmalarımız, bilhassa 
yurt dışında bizini de tahminlerimizi aslan bir ilgi ya
ratmıştır. Son 6 ay içerisinde yurt dışından bu amaçla 
500'den fazla işadamı müracaat etmiştir. Avrupa'nın 
'birçok dev firmaları, ülkemizde ortak aramiaya baş
lamışlardır. Bu arada, Türk sanayicileri ile tanışarak, 
«Bu sahada iş yapalım, sizin ihtiyaçlarınızı giderelfim, 
ortak üretim yapalım, yedek parça üretip ihraç ede
lim» şeklinde teklifler getirmişler ve getirmekttedir-
ler. 

Teşkilat olarak, yasal organlarının oluşiturulması 
tamamlanmıştır. Yüksek Koordinasyon Kurulu, Sayın 
Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma 

Bakanından oluşan icra komitesi ve denetçiler görev
lerini etkinlikle sürdürmektedirler. 

Fonun kaynaklarından halen kullanılmayanların 
devlet bankalarına yatırılmak suretiyle nemalandırıl-
ması yoluna gidilmiştir. İlk uygulama yılı oluşu nede
niyle, fon girişlerine başlangıçta, bazı gecikmeler oldu
ğu vakıadır. Ancak, alınan tedbirlerle fona girişlerin 
süratle intikali sağlanmıştır. 

Savunma sanayi ve Silahlı Kuvvetlerin moderni
zasyonu yolunda gösterilen en önemli faaliyetlerimiz
den biri de, bildiğiniz gibi, F-16 projesinin, başlarıyla 
yürütülmesidir. 

Nisan 1984 tarihinde Mürted'de başlatılan uçak 
fabrikası inşaatı, programlanan şekliyle yürütülmekte
dir. Buna göre, uçak montaj ve test tesisleri Ocak 
1987'de, tüm imalat tesislerinin tamamlanması ise, 
1987 yılı sonlarına doğru gerçekleştirilecektir. 

İlk uçak montajına Şubat 1987 ayında başlana
cak, bu uçağın tecrübeleri yapılarak ilk uçak, 29 Ekim 
1987 tarihinde, Cumhuriyet Bayramımızda semaları
mızda uçurulaeaktır. (Alkışlar) Türkiye'de üretfilen bu 
uçlalklar, Ocalk 1988'de Hava Kuvvetlerim'ize teslim 
edilecektir. Halen uçak montaj platformlarıyla ima
lat yardımcılarının yapımı devam etmektedir. 

Diğer taraftan, Eiskişehir^de Mayıs 1985 tarihinde 
kurulmaya başlanılan uçak motoru fabrikasının da 
yüzde 95'i tamamlanmıştır. 1987 yılı başında parça 
imalatı ve motor montajına başlanılacak, ilk ortak 
yapım motor Temmuz 1987'de teslim edilecektir. Bu 
slahada Türkiye'de sağlanan teknolojik gelişme büyük 
bir olaydır, heyecan vericidir; Hava Kuvvetlerimiz sa
bırsızlıkla ilk uçağını kullanma anını beklemektedir. 

Silahlı Kuvvetlerin harp silah, araç ve gereçleri
nin yurt içinde imali konusunda yapılan araştırma, 
gelliştirme faaliyetleri üzerinde önemle durulmaktadır. 
Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan AR-GE 
Daire Başkanlığı, Batı ülkelerindeki araştırma kuru
luşları gibi, Silahlı Kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu sis
temlerle ilgili araştırma ve geliştirme konularının te
mel özelliklerinin tespiti ve ilk planlama çalışmalarını 
yapmlaıkta; prototip üretimi, seri imalat safhasına ka
dar olan yapım faaliyetlerini, TÜBİTAK ve benzeri 
kuruluşlar ile üniversiteler gibi, diğer kuruluşlara ve
rerek, proje süresince, koordinatör izleyici, problem
ler çözücü ve Silahlı Kuvvetlerin diğer isteklerini sağ
layıcı yönde hizmet vermektedir. 

AR-GE Daire Başkanlığınca bugüne kadar bir
çok proje gerçekleştirilmiş olup, halen üzerinde ça
lışılan ve mesafe talınan önemli projelerden, laser me-
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safe bulucu, TV eldktronik tapa, çok namlulu roket 
sistemi ve tanksavar roketi imalini saymak mümkün
dür. 

Diğer taraftan, yurt dışı bilimsel ve teknik araştır-
ma kuruluşlarıyla koordine ve iş/birliği ylapılaralk, ge
lişmeler yakından izlenmekte, bilimsel ve teknik do
kümantasyon ve eaformasyon hizmetleri yür ütülmek -
te ve sistem seçimlerinde teknik etütler yapılmakta
dır. 

Şimdi de, zaman zaıman basında çıkan ve kamu
oyunda değişik yorumlara yol açan bir projeden söz 
etmek istiyorum. 

1980 yılında Avrupa NATO Hava Alt Grubu, 
askerî komite tarafından bir taktik av silahları eği
tim merkezinin kurulabildiğini incelemekle görev
lendirilmiştir. Söz konusu çalışmaların yürütülmesi 
amacıyla hava alt grubu bünyesinde bir av silahları 
eğitim çalışma grubu teşkil edilmiştir. Çalışma gru
bu, eğitim merkezi için uçakların 50 fitten 50 000 fite 
kadar serbestçe manevra yapabileceği 88 00D kilo
metrekarelik 'bir hava sahasınla ihtiyaç olduğunu belir
leyerek, ülkelere çağrıda bulunmuştur. Eğitim mer
kezi idin, Türkiye, Konya Hava Üssü ve çevresinde
ki hava sahasını, Kanada ilse, Labrador'daki Goose 
Bay Hava Üssü ve civarındaki hava sahasını öner
miştir. 

Çalışma Grubu tarafından her iki üssün keşfi ya
pılmış, keşif neticeleri değerlendirilmiş; Konya Hava 
Üssü ve etrafındaki hava sahasının eğitim merkezine 
en "uygun yer olarak seçilmesi için Avrupa grubu ba
kanlarına teklif edilmiştir. Proje, Konya Hava Üssün
de gerçekleştirildiği takdirde, projeye katılan ülkele
rin belirli adetteki av uçakları 15'er günlük periyot
larla eğitim merkezine gelecek ve muharebe eğitim
lerini burada yapacaklardır. Üsse bir yılda yaklaşık 
25 bin personel gelecektir. 

Projenin, üzerinde hassasiyetle durmamız gereken 
bazı hususları mevcuttur. Bunlardan birincisi, proje
ye, ortak yapılacak ödemeler dışında, Türkiye'ye 
malî bir yük getirilmemelidir. İkincisi, alçak uçuşlar, 
gece uçuşları, sesüstü uçuşları, eğitim sahası içinde 
kalan halkımıza zarar vermeyecek şekilde düzenlen
melidir. Bu konudaki endişelerimiz, 3 Aralıkta Brük
sel'de yapılan Avrupa Grubu Savunmia Bakanları 
Toplantısında dile getirilmiştir. Projenin devamında,, 
bu konuların 'incelenmesi ve üs seçim değerlendiril
mesinin bu şartlara göre yapılması istenmiştir ve bu 
şartlara göre yapılacaktır. 
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Arzu ettiğimiz şartlarla, proje, Konya Hava Üs
sünde gerçekleştiği takdirde, pilotlarımızın bir kısmı
nın gerçek harp şartlarında yetiştirilmesine imkân 
sağlayacak bir eğittim merkezine sahip olunacak, bir 
kısım yeni iş sahaları açılacak, tarafımızdan verile
cek hizmet karşılığı ekonomik bir kazanç sağlanacak, 
ittifak ülkeleriyle karşılıklı işbirliği ve dayanışma artı
rılacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlığımı
zın faaliyetleri arasında önemli yer tutan bir diğer 
faaliyetten, asker alma hizmetlerinden bahsetmek isti
yorum. 

Asker alma teşkilatı, 'bakanlığa 'bağlı olarak, mer
kezde Asker Alma Daire Başkanlığı, taşrada ise, 20 
askerlik dairesi ve bunlara bağlı 666 askerlik şube baş
kanlığı olarak il ve ilçelerde faaliyetlerimi sürdürmek
tedirler. Bunlardan 571 adedi açık ve faal olarak, 95 
adedi de kendilerine en yakın ili ve ilçe askerılik şube
lerinin 'bünyesinde görev yapmaktadır. Bunun dışın
da, kadroları mevcut odan bir kısım askerlik şubesinin 
de açılması planlanmaktadır. Halen askerlik şubeleri
min çok az bk bölümü kira veya diğer kamu kuru
luşlarıyla müştereken kullanı'lma durumundadır. Bun
lar için ıbıir plan dahilinde şube binası inşa ediılmesine 
devam olunmaktadır. Ancak, yeni askerdik şubelerinin 
açılması, yalnız bina ve personel sorununun çözümü
ne 'bağlı kalmamakta, nüfus durumu, iklim ve ulaştır
ma şartları ve diğer merkezilere yakınlık gibi faktör
ler de önemli rol oynamaktadır. 

Diğer taraftan, yurt dışındakli vatandaşlarımız için 
dövizle askerlik uygulamasına devam olunmaktadır. 
Bu yolla, 'başlangıçtan itibaren 45 milyar 694 milyon 
Türk Liralık bir kaynak sağlanmıştır. Ancak, yurt için
de ihtiyaç fazlası mükellefler için çıkarılan 3081 sayılı 
Bedöllli Askerlik Kanunu ile gerek yeterli sayıda mü
kellefin yararlanma imkânını bulamamış olması, ge
rekse 'beklenen gelirin elde edilememesi nedenleriyle, 
istenilen amaç sağlanamamıştır. Uygulamadan doğan 
aksaklığın 'giderilmesi ve ihtiyaç fazlası olarak tespit 
edilen her mükellefin bedelli askerlikten yararlanabil
mesini sağlamak için yapıHan kanun değişikliği teklifi 
hazırlanma aşamasındadır, yakında yüce Meclisimize 
sunulacaktır. 

Anayasanın 160 inci maddesinde yer alan «Silahlı 
kuvvetler elinde 'bulunan devlet malılarının Türkiye Bü
yük Millet Meclisi adıma denetleme usuleri, milî sa
vunma hizmeitılerlinin gerektirdiği gizlilik esaslarına uy
gun olarak kanunla düzenlenir» hükümleri doğrultu
sunda hazırlanan kanun tasarısı (Başbakanlığa sunulma 
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aşamasındadır. Bunumla, 832 sayılı Sayıştay Kanunu 
dışında, 'Silahlı Kuvvettenim ellinde bulunan devlet mal
larının teftişlerimin, Millî Savunma Bakanlığına 'bağlı 
Teftiş 'Daire Başkanlığınca yapılması ve teftiş sonuç
larının Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ön
görülmektedir. 

Bu arada, sıilahllı kuvvetlerle ilgili olarak, ilk 10 ay 
içerisinde gerçekleştirilen mevzuat değişikliklerini de 
arz etmek işitiyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinim devamlılık arz eden 
teknik hizmetlerimde yetişmiş personeli sürekli görev
de tutabilmek için 3269 sayjlı Uzman Erbaş Kanunu 
çıkarılmıştır. Bununla, hem silahlı kuvvetler için ye
tiştirilmiş personel, hem de yeni istihdam imkânı sağ
lanmıştır. 

Ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunda yapılan değişiklikle, kurmay subaylara verilen 3 
üncü yıl kıdemlinin, Silahlı 'Kuvvetler Akademislmi bi
tirme şartına bağlanması sağlanmış; aynı kanunda ya
pılan diğer bir değişiklikle, bulundukları rütbede hiz
mete devam, etmelerinde yarar görülen general ve arnd-
raılllerim! en az 1 yıl daha görevde kalmalarına imkân 
sağlanmıştır. Gülbane Askerî Tıp Akademisi Kanu
nunda yapılan değişiklikle de, başasistanlık unvanı fcal-
dırıllaraik, Yükseköğretim Kurumundaki uygulamaya 
paralellik sağlanmıştır. 

'Bunların dışında, muhtelif tarihlerde Başbakanlığa 
sunulan ve yüce Meclise intikali 'beklenen 12 adet ka
mun tasarısıyla, halen üzerinde hazırlık çalışmaları sür
dürülen 10 adet tasarımız mevcuttur. 

Diğer taraftan, askerî yargı organlari'na intikal 'eden 
davalarım mümkün ollan süratle sonuçlandıoknasına ça
lışılmaktadır. 1986 yılında Askerî Yargıtay Başsavcılı
ğına intikal eden 2 758 adet dava dosyasından 1 483 
adedi teblliğnameye, Askerî Yargıtay dairelerine gelen 
1 452 adet dava dosyasından 1 236 adedi de karara 
bağlanmışitıır. 

Sıkıyönetimin bütün yurtta kaldırılması halinde hi
le, Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü maddesi gereğin-

' oe sıkıyönetim askerî mahkemelerimin görevi devam 
edecektir. Halen sıkıyönetim adlî organlarına çok sa
nıklı, özellikle örgütsel inıitelikte davalar intikal etmiş 
olup, bu durumda sıkıyönetimi mahkemelerinin iki yıl 
daha göreve devam edebilecekleri anlaşılmaktadır. 

Askerî Yüksek idare Mahkemesine intikal eden 
davalarım çok büyük bir 'bölümü karara bağlanmıştır. 
Askerî Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığınca ise, yılda 
ortalama 65 bin dosya incelemesi yapılmaktadır. 

Millî Savunma Bakanlığının çok amaçlı faaliyet
lerinden hirij de, ıharitacılılk hizmetleridir^ Bakanlığa 
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'bağlı Harita Genel Komutanlığı, askerî amaçlı harita
ların yapımı ve üretilmesi dışında, bütün bakanlıkla-
rın, kamu kuruluşlarının, üniversitelerin ve mahallî 
idarelerin ihtiyaç duyduğu muhtelif maksatlı harita üre
timini gerçekleştirmektedir. Diğer taraftan, 'Bakanlık-
(lararası Harita ve Uzaktan Algılama İşleri Koordi
nasyon ve Planlama Kuruluna başkanlık etmek su
retiyle, yurt çapında harita ve haritacılık faaliyetle
rinin planlama ve koordinasyon hizmetleri de bu ko* 
mutamlılkça yürütülmektedir. 

iSilahlı Kuvvetlerde sağlık hizmetleri de büyük 
önem taşımaktadır. Erlere ilk sağlık hizmeti askerlik 
şubelerinde başlatılmakta, gerekli aşılar tatbik edile-
rek kan grupları tespit edilmekte ve mikrofilm ta
raması yapılmaktadır. 

Erbaş ve erlere, askerlik hizmeti süresince koru
yucu sağlık tedbirleri uygulanımakta, askerî sağlık ku
ruluşlarında her türlü muayene ve tedavileri ücret
siz olarak sağlanmaktadır. 

Bugün değişlik kapasitede 44 adet askerî hastane 
mevcut 'ölüp, yatak kapasitesi ise 12 bindir. Ayrıca, 
Millî Savunma Bakanlığıma bağlı olarak faaliyet gös
teren askerî ilaç fabrikasında, 79 kadem müstahzar ve 
11 kalem pansuman malzemesi imal edilmektedir. 
Böylece, silahlı kuvvetlerin, genel sağlık hizmetlerine 
önemli ölçüde destek ve katkısı olduğu da gerçektir. 

Millî Savunma Bakanlığının bir diğer sosyal amaç
lı faaliyeti de lojman konusudur. Lojmandan yararlan
ma hakkına sahip 62 bin personelin halen yüzde 70'ine 
lojman sağlanmış durumdadır. Mahrumiyet bölgeleri
ne öncelik Verilmek suretiyle başlatılan lojman in-

'ş'aat faaliyetine, 'bütçe imkânlarının elverdiği ölçüde 
devam edilmekte olup, bu sorunun yakın gelecekte ta
mamen çözümü için gerekli gayret gösterilmektedir. 

Gözlerime son vermeden önce, silahlı kuvvetlerde 
sürdürülen eğitim faaliyetlerine de kısaca değinmek 
istiyorum. 

Malumları olduğu üzere, ne kadar güçlü silahlarla 
donatılırca donatılalım, bunları kullanacak olanlar 
eğitilmiş insan gücüdür. 'Bunun idraki içinde bulunan 
silahlı kuvvetlerde eğitim faaliyetlerine büyük önem 
verilmektedir. 

Subay yetiştirmede ana kaynak olan harp okul
larına gelen askerî lise öğrencileri 4 yıllık süre ile Ana
dolu liseleri düzeyinde lisan eğitimine tâbi tutulmak
tadır. Sivil liselere nazaran, öğretim kadrosu, iabora-
tuvar ve diğer imkânlar yönünden yüksek düzeyde eği
tim yapıldığı bir gerçektir. Harp okullarına gönde
rilerek buradaki 4 yıllık öğrenim süresine silahlı kuv-
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Vellerin taktik, teknik ve idarî faaliyetlerini yeterin
ce uygulayabilecek askerî disiplin, bilim ve beden 
yeterliliklerine; askerî ve genel kültüre sahip, lisans 
seviyesinde ve müteakip safhalarda da ihtisas öğreni
mi ve eğitimini takip edebilecek nitelikte subay ye
tiştirilmektedir. 

Daha sonra, sınıf okullarında meslekî 'bilgi ve be
cerilerini artıran subaylar görev özeliklerine göre 
yurt dışı eğitim kurumlarında eğitilmektedirler. Ha
len, yurt dışında çeşitli branşlarda 327 adet personel 
eğitim görmektedir. 

Astsubaylar da, hazırlama ve sınıf okullarında ih
tiyaç duyulan ihtisas dallarına göre ve modern harp 
silah, araç ve gereçlerini kullanacak teknik standart
ta eğitime tabi tutulmaktadırlar. 

'Bunların dışında, küvet harp akademilerinde 2'şer 
yıl, Silahlı Kuvvetler Akademisinde 5 ay ve Millî 
Güvenlik Akademisinde 5 ay süreyle en üst düzeyde 
askerî eğitim verilerek, kurmay subayların meslekî bil
gilerinin artırıilması ile planlama, sevk ve idare yete
nekleri geliştirilmektedir. 

Halen Türk Harp Akademilerinde 12, Deniz Harp 
Okulunda 14, Gülhane Askerî Tıp Akademisinde 2 
yabancı uyruklu personel öğrenimlerine devam et
mektedirler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekiîleri; Millî Savunma 
Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçe Tasarısını ve ba
kanlık faaliyetlerinin başlıcalannı özet olarak sunmuş 
(bulunuyorum. 

Ülkemizin stratejik konumu, silahlı kuvvetlerimi
zin süratle modernleştirilmesi ve caydırıcılık gücünün 
artırılması için, beka ve refah dengesi göz önünde tu
tularak ve asgari düzeyde hazırlanarak huzurlarınıza 
getirilen 1 trilyon 728 milyar Türk liralık Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesinin aynen kabulünü diler, 
yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi, ha
zırlamış olduğum bu notu okuyarak bitirmiş 'bulu
nuyorum; ancak, benden önce konuşan sayın üyelerin 
bazı görüşleri oldu', onlara da cevap vermek durumun
dayım ve bunların başlıcaları için not almış bulunuyo
rum : 

Tüm arkadaşların, bir daha açıklıkla öğrenmele
ri yahut bilmeleri gereken bir önemli konu, yüce 
Meclisimizden geçirmiş olduğumuz 3238 sayılı Sa
vunma »Sanayiini Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı konusudur. 

Bu kanuna göre, bir koordinasyon kurulu oluş
turulmuş olup, bu koordinasyon kurulunda ilgili ba

kanlar, kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı ve 
Devlet Planlama Teşkilatından uzmanlar bulunmak
tadır. Kurul, idarenin yapabileceği ve yapması müm
kün olan konuları yıllık olarak anahatlarryla tespit et
mektedir . Bu tespitler,. Genelkurmay Başkanlığımız
ca periyodik olarak 5 yıllık devreler halinde yapıl-
ımalkta olan ve stratejik hedef planında gösterilen pro
jeleri ihtiva eden konuların, yıllık programlarının tes
piti mahiyetinde mütalaa edilebilir. Bir idare vardır; 
bu idarenin başkan ve başkan yardımcıları bakanlığı
mız tarafından atanmaktadır. 'Bir de, Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun vermiş olduğu direktifler isti
kametinde çalışma yapan, projeleri hazırlayan; pro
jelerin fizibilite durumlarını belirleyen çalışmalardan 
sonra, icra komitesi «executive committee» oluşturul
muştur. Bu komite de, Başbakanın başkanlığında, 
Genelkurmay Başkanı ve Millî Savunma Bakanından 
oluşmaktadır. Ayrıca, fonun bir murakabesi vardır, 
3 kişilik murakıp heyeti atanmıştır. Bir tanesi Baş
bakanlığı temsilen, bir arkadaş Maliye ve Gümrük 
Bakanlığını temsilen, bir arkadaş da Millî Savunma 
Bakanlığını temsilen atanmışlardır. Tüm çalışmala
rı 'bu murakıplar kontrol etmektedir. İdarenin hazır
lamış olduğu raporların icra safhasına konabilme
si için de, icra komitesinin onayı alınmaktadır. Böy
le çalışma yapılmaktadır. Ana Koordinasyon Kuru
lu, tüm silahlı kuvvetlerimizi ilgilendiren fikirler üze
rinde -gerek finansman gerek teknoloji ve gerekse 
düzenleme yönünde- her türlü hazırlığı yaparak icra 
komitesine getirecek; icra komitesi de «Yüksek Koor
dinasyon Kurulunun vermiş olduğu direktif istika
metinde hazırlamış olduğum rapor işte budur; buyu
run bunu icra edin» diyecek ve icra komitesinin ona
yını aldıktan sonra da, icra safhasına konacak bir 
düzenlemedir. 

IBunun, bakanlığımıza bağlı olup olmaması ko
nusu, bazı arkadaşlarımızın kafasında hâlâ bir soru 
olarak kalmaktadır. Bakanlığımızda kurulmuş, baş
kanın ve yardımcısının atanması ve diğer idarî bakım
lardan 'Millî Savunma Bakanlığına bağlı olan ve özel 
hukuk hükümlerine göre çalışan bir fondur; bakanlığı
mızın belirli daire başkanlıkları gibi değildir, .bu dai
re başkanlıkları gibi olmasını da zaten istememiştik. 
Böyle dairelerden, Savunma (Sanayi Dairesi, Araştırma 
Geliştirme Dairesi gibi, tüm diğer daireler bakanlı
ğımızda mevcuttur. Böylece, bir fon, daire başkan
lığı kurulması da söz konusu edilmemiştir. Bunun bu 
şekilde bilinmesinde büyük fayda vardır. 

Yazılı metinde de açıkladığım gibi, bu fonun 
TürkiyeMe ve yurt dışında, özellikle ittifak üyesi ül-
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keler arasında meydana getirmiş olduğu heyecan, il
gi, tahminlerimizin çok üzerinde olmuştur. Önce, 50-
60 kişilik Amerikalı bir işadamları heyeti geldi; onla
ra seminerler yaptık, fonun durumunu ve nasıl çalı
şacağını anlattık. Ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odalar 
Birliği ile müşterek hazırladığımız bir seminer prog
ramı içinde gerek Ankara'da, gerekse İstanbul'da 
Türk işadamlarına seminerler hazırlayarak, fon hak
kında bilgi verdik. Bilahare. Almanya'dan aynı mik
tarda 50-60 kişilik, Batı Almanya'nın en büyük fir
malarının temsilcileri geldiler; onlara da seminerler 
düzenledik. Önümüzdeki aylarda diğer ülkelerin iş
adamlarının da konuyla ilgili olarak geleceklerini tah
min etmekteyiz. 

Son NATO toplantısına gittiğimde, Belçika Savun
ma Bakanının resmî davetlisi olarak, onların savun
ma sanayiinde kurmuş oldukları tesisleri gezdim, bü
yük ilgi duyduklarını da gördüm. 

Ayrıca, yüce Meclise arz ediyorum; ilk defa Türk 
Millî Savunma Bakanı Fransa tarafından resmen da
vet edilmiştir; Fransa Savunma Balkanı, beni resmen 
Fransa'ya davet etmiştir; konu da, savunma sanayii 
ve bu konuda yapılabilecek işbirliğidir. NATO içeri
sinde Bağımsız Avrupa Planlama Grubunun silahlan
madaki işbirliği konularına vermiş olduğu ağırlık var
dır ve ayrıca, millî silah direktörlerinin projelerle il
gili çalışmaları çok büyük boyutlardadır. NATO'da 
226 küsur komisyon vardır, bu komisyonların tümü 
tarafımızdan, Savunma Bakanlığını ilgilendiren bölüm
leri Savunma Bakanlığımızca yakından takip edilmek
te ve tüm konular da; ileri teknolojinin transferi ko
nusunda işbirliği imkânları, gerek silah direktörleri 
seviyesinde yapılan toplantılarda, gerekse bağlımız Av
rupa grubunun yapmış olduğu toplantılarda ve ge
rekse ikili ilişkilerle kurmuş olduğumuz düzenler içe
risinde yürütülmektedir. 

Şimdi, Sayın Ataklı Paşamızın değindiği bir konu 
vardı; Bütçe Komisyonunda aynı şeyi tekrarladım, 
burada da tekrarlamakta fayda vardır. Askerî fabri
kalar meselesi, kamu kuruluşları meselesi, her ne ka
dar bizim bakanlığımızın boyutlarını geçiyorsa da, 
Türkiye'nin genel ekonomisi içerisinde değerlendiril
mesi gereken bir konu olmakla beraber, zarar eden 
fabrikaların kapatılmasında büyük fayda vardır. Zor
lamayla hiçbir yere gidilmesi mümkün değildir; za
rarına çalışan fabrikaların sosyal adaletsizlik yarat
tığı açıktır. (Sosyal adalet peşinde koşan arkadaşların, 
mutlaka verimli, mutlaka performansı yüksek olan te
sisleri teşvik etmeleri zorunluluğu vardır. Aksi halde, 
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devletin çeşitli bölgelerden toplamış olduğu vergilerin, 
hiç gereği olmayan bölgelerde belirli kişilere para 
olarak verilmesi söz konusu olur; bu da genel ekono
minin aleyhinedir. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonunda arz ettim; 
silahlı kuvvetlerimizin bünyesinde kademeler var
dır, 4 üncü kademe ve 5 inci 'kademe dediğimiz, bü
yük boyutta, fabrika seviyesine ulaşmış tesisler var
dır. Ben, tekrar yüce Meclisin huzurunda tekrarlıyo
rum; 3 üncü kademeden yukarısına, eğer verimli ça
lışmıyorlarsa, eğer performansları yüksek değilse, 
eğer gerçekten esaslı bir boşluğu doldurmuyorlarsa, 
karşıyım. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — 3 üncü ka
deme ne yapar? Yalnız tornavida ile vida sıkar, kar-
büratör ayarlar. 

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Devamla) — «3 üncü kademeden yukarısına» 
diyorum. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Demek siz 
motor yenilemeye karşısınız? 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Devamla) — Evet, çünkü piyasada o kadar 
yenileyen var ki. 

Kaldıki, sayın muhalefetten 'ilki arkadaşın konuş
ması içerisinde çok büyük çelişkileri ben not ettim. 
Bir arkadaşımız ASELSAN tipi çalışmayı fevkalade 
gökyüzüne çıkarırken -ki, ASELSAN özel bir kuru
luştur, ASELSAN bir anonim şirkettir, yalnız vakıf
ların desteği ile kurulmuştur ve bakanlığımızın çok 
büyük ölçüde desteği ile gelişmiştir- öbür arkadaşı-. 
mız, OYAK tipi kuruluşu yerin dibine batırdı. 

OYAK'da, üyelerden para toplayarak iyi çalışan 
bir kuruluştur, şahsen ben, her ikisinin de desteklen
mesine taraftarım; ama bir boşluğu dolduruyodarsa. 

Şimdi, burada bir parti içinde iki üye arkadaşın 
fevkalade bir ekonomik görüş farkı var. «Anonim 
şirketi emekli asker arkadaşlar kurarsa başarılı olu
yor da, sivil emekli arkadaşlar kurarsa başarısız olu
yor» diyemeyiz, böyle bir şey olamaz; şirketin yapısı 
anonim şirkettir. 

VECÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 
ikisinin birbiriyle ilgisi yok, 

MEHMET KARA (Trabzon) — Sayın Bakan, 
yanlış anlaşılma var. 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-
TÜRK (Devamla) — OYAK konusundaki sözlerini
ze iştirak edemiyorum Sayın Kara. OYAK, ek sos
yal güvenlik kuruluşu olarak, Silahlı Kuvvetlerimizin 
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mensuplarına büyük, yardımlar yapmaktadır. Kaldı-
ki, hayat boyu yardım söz konusu olamaz; 'ben üç 
yıldır onların kongrelerine" gidiyorum, her seviyede 
subay arkadaşlarla konuşuyoruz. OYAK, başarılı ça
lışmalar yapmaktadır. OYAK., bir banka değildir; 
ama OYAK, üyelerine yapı »kredisi vermektedir, ev 
sahibi yapmaktadır, ek sosyal gelirler sağlamaktadır. 
Biz, OYAK kredilerinden başka, ayrıca Kamu Ortak-
lfğı ve Toplu Konut, Fonundan da krediler alınmasını 
sağladık. Geçenlerde temel atıldı, daha birçok temelle
rin atılmasına çalışacağız; subay arkadaşlarımızın, 
emekli olduklarında başlarını sokacak bir yuvaya ka
vuşmaları en büyük arzumuzdur. 

iBilvesile saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
VEOÎHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 

ASELSAN'la OYAK'ın bir alakası yok; bu olmadı, 
biı işte yanlışlık yaptınız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
VECİHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Soru var. 
'BAŞKAN — Kaydedeceğiz efendim. 
Sayın Reşit Ülker, üzerinde, buyurun. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 

Meclisin sayın üyeleri; Sayın Bakan, bakanlığın sayın 
tem'sildleri; yüce Meclisin bir bağımsız üyesi olarak, 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde 10 daki
kalık bir sürede, bana göre, söylenmesi zorunlu olan
ları satır başlarıyla söyleyeceğim. 

Türkiye, dünyanın en stratejik noktasındadır. 
Türkiye, bölge ve dünya barışının korunmasında gü
vence oluşturan, dünyanın en eski ve en ünlü ordu
suna sahiptir. Bu ordu, Batı uygarlığına ve demokra
siye inanmış, köklü gelenekleri olan ve dünyanın en 
güçlü, ordularından biridir. 

Türk ordusu NATO da, ABD Ordusundan son
ra en büyük ordudur. Türkiye, NATO'nun doğu blo-
ku ile sınırlarının yüzde 33"ünüi Avrupadaki toprak
larının yüzde 27'sini savunmaktadır. Türkiye, boğaz
lar üzerindedir, Ortadoğu petrol kaynaklarına kom
şudur. Sınırlarında, güvenilmez, büyük düşler peşin
de koşan kimi komşuları vardır. NATO'da olduğu 
halde, Varşova Paktı üyesi olan Bulgaristanla saldır
mazlık paktı yapan, Suriye'yi, Ermenileri, teröristleri 
kıştırtan müttefikleri vardır. Bütün bu nedenlerle 
Türkiye, dünya ve bölge barışı ile, .güvenliği için, çok 
uyanık, çok güçlü olmak zorundadır. Türkiye, her 
yönden ve yandan gelen etkilere karşı Atatürk'çü bir 
politika sürdürmektedir. Bir dış politika yazarının şu 
satırları bunun açık delilidir alıntı yapıyorum : «Ame
rikan yardımı artmaz mı veya hantgi koşullarda ar-
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tar?» sorusunun yanıtını aramıştı. Bu soruyu Was-
himgton'da araştırırken, en anlamlı ve doğruya yakın 
olduğunu sandığım yanıtı, stratejileri saptayan bir 
amiralden duydum : «Amerika isterse, Türkiye'ye yıl
da miyarlarca dolar döker ve ordunuzu baştan aşağı 
donatır, işte Mısır'a, Pakistan'a aynisini yapıyoruz. 
Sorun, Türkiye'nin öncelikli destek verdiğimiz ülkele
rin başında gelmemesi. Bunun nedeni de çok basit. 
Verin bize Doğu Anadolu'da büyük üsler, katılın bi
zimle birlikte çevik kuvvete, açın topraklarınızı ve 
6 ncı filoya tüm kolaylıkları sağlayın; Sovyetler Bir
liğine yönelik propaganda yayını yapan Radio Li
berty, Râdio Free Europe veya Voice of America 
radyolarına anten koymasını kabul edin, işte o zaman 
yardımın yedi sıfırlı bölümüne çıkarsınız.» 

Türkiye'nin bağımsız millî savunma politikasının 
temelleri Kurtuluş Savaşında atılmıştır. Bağımsız mil
lî savunma, ancak kendi ekonomik gücümüze ve mil
lî savunma sanayiine dayanabilir. Kurtuluş Savaşın
da, İkinci Dünya Savaşında, bu ilke, uygulanabile
ceği kadar uygulanmıştır. 1985'te getirilen Savunma 
Sanayiini Geliştirme Fonu, bu açıdan büyük millî 
bir hamledir. Şu anda 200 milyara yakın bir para 
toplanmıştır. Bu fondan yapılan yardım ile Çankırı' 
da Uçaksavar Top Fabrikası kısa bir süre içinde 
açılmıştır, 35 milimetrelik uçaksavar topu imal ede
cektir. Bunu takdirle ve sevinçle karşılıyoruz. 

öte yandan, fon, içte ve dşıta büyük bir ilgi ile 
karşılanmıştır. Fon, dosta düşmana, Türkiye'nin bu 
konudaki yaklaşımını ve kararlılığını göstermiştir, si
lah satanları ise, endişelendirmiştir. Ya Türkler bu 
yolda hızla ilerlerlerse... Türkiye, bu yolda hızla iler
leyecektir. 

Sayın Başkan, .sayın milletvekilleri; son zamanlar
da Türkiye'de ıtekrar bir müdahale olmaması için 
'gayretler vardır. Bu gayretleri ilke olarak beğeni ile 
karşılamamak olanaksızdır. Ancak, müdahalelerin 
Türkiye'nin en köklü, en temel kurumlarından olan 
Türk Ordusunun yetişme tarzına bağlamak isteyen 
görüşlere katılamıyoruz. 10 Kasım 1986*da Plan ve 
Bütçe Komisyonunda da bu konuya değinmiştim. 
önce, bu alanda söz söyleyebilmek için, bir sanat, 
bir bilim olan askerliğin, sonra da siyasal bilimler ve 
Anayasa Hukukunun kural ve kuramlarım derinle
mesine bilmek (gerekir. Bu gibi temel konulara yü
zeysel yaklaşımlar, kuruma ve topluma büyük zarar
lar verebilir. Çağdaş Anayasa Hukuku bakımından, 
ordu bir baskı grubudur, yani demokratik bir kurum
dur. ıBİr gerçek de, askerî eylemlerin, bir ülkenin sos-



T. B. M. M. B: 43 16 . 12 . 1986 0 : 2 

yo - ekonomik yapısıyla çok yakından ilişkili olduğu- | 
dur. Kapitalist gelişmelerini tamamlamış ülkelerle 
Doğu bloku ülkelerinde .müdahale görülmemektedir. 
Örneğin, 28 Avrupa ülkesi içerisinde yalnız Yunanis
tan ve Portekiz'de ofdu iktidara el koymuştur. Buna 
karşılık, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin ise, 
yarıya yakını askerî müdahale olgusunu yaşamıştır. 

Askerî darbeler sonucu iktidarın sivil yönetime 
devredilme olgusu çok enderdir. Ordunun, siyasal ba
kımdan yansız kalması, askerlik mesleğinin bir ku
ralı sayılır. Bu satırlar bir bilim adamının kitabından 
alınmıştır, bunları ben söylemiyorum; bilim adamı 
Iböyle söylüyor. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Ordu
su, bütün yeniliklerin kökü ve başı olan bir kurum
dur. lTöSMen sonra yapılan savaşlarda Osmanlı or
duları ardı arkası alınmayan yenilgilere uğramış, iç I 
isyanlarla da başa çıkamaz duruma gelmişti, işte bu 
koşullarda, ilk iyileştirme reform hareketi ordu için 
düşünülmüştür. Genç Osman, III. Selim, Sadrazam 
Halil Hamil Paşa, Alemdar Mustafa Paşa bu uğurda 
canlarını, kanlarını akıtmışlardır. Nihayet Sultan II. I 
Mahmut başarıya ulaşarak yeniçerileri yenmiş, kış- I 
lalarını yakmış; kendilerini de öldürmüştür. I 

Bu mücadeleler sırasında, 1776Nia Mühendisha-
nei Bahrîi Hümâyûn, teknik konularda uzman yetiş- I 
tirmek için (Deniz Harp Okulunun çekirdeği) 1795'de I 
Mühendishanei Berîi Hümâyûn tffcopçu subayı ye- I 
tiştirmek için) li826'da Tıp'hane ve Cerrahhane, 1834' 
te de Mektebi Ulûm-u Harbiyye açılmıştır. Bunlar, 
ilk Batılı Türk üniversiteleridir. 

Osmanlı Devletinde yapılan bütün hamleler, bu I 
üniversitelerden yetişenler tarafından yapılmıştır. I 
Mustafa Kemal Atatürk de burada yetişenlerden bi- I 
fi, en büyüğüdür. Bulgun de harp okulları birer üni- 1 
vefsitedir, çağın bütün yeniliklerine açıktır. Okulları I 
kolejdir ve Sayın Bakanın da biraz evvel ifade et- I 
tikleri gibi, dil öğrenmektedirler. Harbiyede herkes I 
bir yabancı dil bilir ve çağın en ileri tekniklerini kul- I 
lanır. Kısacası, Türk Ordusu, Türkiye'nin müessese- I 
leşmiş en güçlü kuruluşudur. I 

Tüfk Ordusu demokrasiye bağlıdır. Ordunun siya- I 
set bakımından yansız kalmasını, Atatürkçü bir gele- I 
nek olarak sımsıkı uygular. Tüfk Ofdusu, yaptığı mü- I 
dalhalelerden kısa bir süre sonra, iktidarı sivil yöne- I 
time devreder. Bilim kitabından biraz evvel okudu- I 
ğum cümle şu idi : «Askerî darbeler sonucu iktidarı I 
sivil yönetime devretme olgusu çok endefdir.» Ama I 
bu Türkiye'de bir başka türlü uygulanmaktadır. | 

Tüfk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yasasının 35 
inci maddesi, «Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Tüfk yur
dunu, Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti
ni kollamak ve korumaktır» demektedir. Bu, İç Hiz
met Yasasında yazılsa da, yazılmasa da böyledir. 
Ordu için de böyledir, hepimiz için de böyledir; ak
si düşünülemez. Ata'nın Büyük Söylevinde Türk 
gençliğine verdiği görev de bundan ibarettir. 

Şöyle bir değindiğimiz bu nokta da, -Bu konuda 
fikir yürüten çeşitli kimselerin, yazarların görüşleri
ne karşı arz ediyorum- sorunun böyle kestirilip atı
lacak bir sorun olmadığı ortaya çıkar. Önemli olan, 
az gelişmişlikten gelişmişliğe doğru hızla yol alan ül
kemizde, müdahalelerin temellerine inip, onları orta
dan kaldırmaya çalışmaktır. Asıl sorunlar bir tarafa 
bırakılıp, müdahalelerin, askerlerin yetiştirilmesine 
bağlanmasını ciddî bulmuyorum; kimse de, kolay ko
lay bunu ciddî bulamaz. Tersine, bunun çok tehlike
li bir yaklaşım olduğuna yürekten inanıyorum. Yan-
hş-yunluş ortaya atılan iddiaları hafife almamalıyız. 
(Bu savları, bu iddiaları, tek tek ele alarak, cevapla
rının kamuoyuna verilmesi zorunluluğu vardır. 

(Şimdi, yazılardan bir tanesi : 
Komutanın jeepi bozulmuştu. 
Oğlum Ahmet jeep bozuk, hemen yapın. 
IBaşüstüne komutanım. 
İBir saat sonra er- geldi. Başka bir jeepin parçası 

sökülüp komutanın jeepine konulmuştu. Zira, yedek
te parça yoktu ve tamir edilmesi de olanaksızdı, öbür 
jeep yolda kalacaktı; ancak komutanın vefdiği emir 
yerine getirilmişti. 

Aynı komutan şehirde dolaşırken, üç gündür akan 
patlak su borusunun hâlâ yapılmadığını görünce, be
lediyeye telefon etmişti : 

Ekibin çok işi var, yaparız. 
Dört gün sonra ekip hâlâ gelmemişti. Komutan 

işte bunu anlayamiyordu. 

IBu ülke sahipsiz mi, bir patlak boru tamir edil
mez mi? Bunun sorumlusu olarak da devleti iyi 
organize edemeyen politikacıyı gösteriyordu.» 

Bir başkası : «Dikkatimi çeken bir nokta da, bi
zim bütün nutuklarda, resmî konuşmalar, demeçler 
hatta gazete yazı ve haberlerinde ordumuzdan söz 
ederken kullandığımız sıfatlar; kahraman, şanlı, eşsiz, 
yüce, üstün vesaire...» 

Bir başkası : «Askerlik Neden Gözde Meslek?» 
başlık. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker, toparlayınız efendim.-
REŞtT ÜLKER (Devamla) — «Askerlik sana

yileşmiş Batı ülkelerinde hiç de gözde bir meslek sa
yılmaz, sevilemez; asker sevilmez. Asker, özellikle 
Batı Avrupa'da ülkeyi savunacak bir insan olmak
tan çok, ülkenin başına savaş derdi açabilecek bir 
kişi gibi görünür. 50 milyon insanın öldüğü ikinci 
Dünya Savaşından sonra aritimilitarizmin topluma 
özellikle işlenmesinin, bu yaklaşımın yoğunlaşmasın
da önemli etkisi vardır. Ekonomik gelişmeleri, kül
türel ve sosyal gelişmeleri ve en önemlisi eğitimleri, 
askerin rolünü mümkün olduğu kadar arka plana at
maktadır.» 

IBir başkası : «Askerliğe, genelde meslek diye ge
linmiyor, gençler genelde iş bulmaya geliyorlar, gü
vence aradıkları için geliyorlar. Onlara mesleği biz 
'burada sevdiriyoruz. Babam ölmüş, dört kardeş, 
emekli dul yetim maaşı ile annemin üzerine kalmış
tık.» Ondan dolayı gelmiş oluyor...» Talihsiz kuvvet 
jandarma, tanınmayan kuvvet assubaylar...» Daha 
buna benzer birçok şeyler bir yıldan beridir, uzun 
ısüreden beridir çeşitli şekilde yazılıyor. 

Evet, Türkiye'de demokrasi var, özgürlük var, 
bunlar yazılıyor. Ancak, bunları yetkisiz bir şekilde 
ve çok kolay yazmak, Türkiye için ciddî bir tehlike 
teşkil eder. 

IBir defa «şanlı» dediğimiz ordu, bizim de içinde 
(bulunduğumuz, Türk Milletinin ordusu; hepimiz mu
vazzaf subay, yedek'sulbay, yedeklikten ayrılmış, ama 
savaş çdctığı zaman savaşacak insanlarız. Yani, or
dunun dışında olan bir kimse yok ki; hepimiz bir or
duyuz. Ordunun halktan ayrılması; 800 bin genç bir-' 
buçuk, iki senede bir ordu ile temas kuruyor, analar, 
babalar askere giden çocukları ile ilgililer; halkın için
de Türk Ordusu... 

Simidi, bunları bir tarafa bırakıp, bunlar üzerin
de söz söylemenin, hele böyle gelişigüzel söz söyle
menin doğru olmadığını düşünüyorum. Halkla ilişki
ler bakımından mutlaka meseleye el konulmalıdır. Ne 
söylenmişse, hepsine -teker teker cevap verilmelidir. 
Ama, kim verecek cevabı? Ben orasını bilmiyorum; 
her halde hepimiz bunun cevabını vereceğiz. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Millî Sa
vunma Bakanlığı Bütçesinin ülkemize, milletimize, 
şanlı ve kahraman ordumuza hayırlı olmasını diler, 
Türk vatanı için şehit olan değerli evlatlarımızı rah
metle anar, bütün bakanlık mensuplarına takdir ve 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ülker. 
iMillî ISavunma (Bakanlığı... 
VECJHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan... 
(BAŞKAN — Kaydettim efendim. 
VECtet ATAKLI (Şanlıurfa) -̂ - Soru sormaya

cağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kaydettim efendim, soru için kay

dettim diyorum efendim. 
VEOtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, soru 

sormak için değil, usul hakkında bir şey söyleyece
ğim. 

(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MECÎHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 

«IBir kavram kargaşası yaratmak suretiyle, parti içe
risinde fikir ayrılığı olduğunu»,, söylediler. iBunun açık
lığa kavuşması lazım. 

Aslında, birisi sosyal güvenlik kurumudur, diğeri 
savunma sanayii ile ilgili bir kurumdur. Bunların bir
biri ile ilgisi yoktur. Zabıtlara yanlış geçmiştir; hem 
çarpıtılmış bir konu, hem de partimizi haksız yere it
ham eden bir durum vardır. Bunun için müsaade 
ederseniz konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, sadece bu hususa 
münhasır olmak üzere buyurun. 

VECUHÎ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlar; burada SOP Grubu adına konu
şan her iki konuşmacı arkadaşımızı dinlediniz. Ben, 
özellikle savunma sanayii üzerindeki fikirlerimi der-
meyan ederken, ASELSAN'ı bir örnek olarak ver
dim. Bunda çok samimiyim; çünkü bir süre evvel 
sayın komisyon başkanımızın başkanlığında bir he
yetle ASELSAN'a gittik ve orada uzun boylu ince
lemeler yaptık. 

Sermayesinin yüzde 90 ından fazlası Silahlı Kuv
vetleri Güçlendirme Vakfına ait olan bu kuruluş, de
min de söylediğim gibi, askerî anlayışla, bir disiplin 
içerisinde kurulmuştur, işletme ,gayet modern bir şe
kilde devam etmektedir. Bundan iftihar duyduk ve 
kurulacak olan savunma sanayiinin de bunu örnek 
olarak almasını ve bu tecrübelerden faydalanılması
nı söyledim ve tekrar ettim : Savunma sanayii, dev
let tarafından korunmalıdır, savunma sanayiine des
tek verilmelidir ve savunma sanayii, devletin des
teğinde ilerlemelidir. Bu konu, tamamen ayrı bir ko
nudur. 

Savunma sanayiinin kurulduğu şu dönemde, he
pimizin titizlikle üzerinde durması lazım gelen bazı 
noktaları izah ettim. Bakanımla en iyi anlaşacak şa
hıslardan birlisinin ben olduğumu zannediyorum. 
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Çünkü, kendisinin bugün başında bulunduğu bakan
lığı bu dairelerin de zamanında hizmet ettim; bunun 
ıstırabını da çektim. Komisyonda da söyledim. 

Şimdi, bu ayrı bir konudur, Ordu Yardımlaşma 
kurumunun faaliyetleri ayrıdır. Ordu Yardımlaşma 
Kurumu, tamamıyla bir sosyal güvence kurumudur. 
Elbette, onun iştirak ettiği bazı sanayi dalları var
dır; kurumun topladığı paralar bir yerlerde işleye
cek; ama, eğer onlar verimslizse, kalkar onu da bu
rada söyleriz. Biz bu kadar açık yüreklilikle bunla
rı söyleriz; ama, o bir savunma sanayii meselesi de
ğildir, bir kurumu değildir. Bu bakımdan, ikisi ara
sında bir irtibat yoktur, fikirlerde bir çelişjki yoktur. 
Astında, benim söylediğim bana göre doğrudur, o 
arkadaşımın söylediğimde ona göre doğrudur. Parti
mizin düşüncesi de budur. 

Bunu anlatmak üzere söz aldım. Bana söz ver
diği için Başkanıma teşekkür eder, hepinize tekrar 
saygılar sunarım. (SHP sıralacından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesü üzerindeki... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRfK (Elâzığ) — Sayın Başkan, bir iki cümle ile 
açıklık getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, «Bir çelişki var» denildi, 
Sayın Ataklı da çelişkinin bulunmadığını beyan etti
ler. Bu itibarla, konu aydınlanmış oldu. 

iMillî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki mü
zakereler tamamlanmıştır. 

1987 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
'bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı ayrı okutup, oylarınıza sunaca
ğım : 

İfBRAHtM TAŞ/DEMİR (Ağrı) — Sorular var
dı. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Ataklı'ya «Soru so
racak mısınız?» dedim, «Yok» dediler. Oylamaya 
geçtim ve oyladık. 

©ölümleri okutuyorum : 
İ1BRAHÜM TAŞDBMilR (Ağrı) — «Kayıt yaptık» 

dediniz. ' 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, hata yaptınız, hatanızı kabul edin ve 
hatanızdan dönün. (SHP sıralarından gürültüler) 

VECİOt ATAKLI (Şanlıurfa).— Sayın Başkan, 
her zaman yapıyorsunuz bu hatayı. 

BAŞKAN — Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerini okutuyorum : 

/. — Millî Savunma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Büt
çesi. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

102 Millî Savunma hizmetleri 1728 000000000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1728 000 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Ke-
sinhesabı. 

BAŞKAN — 1985 yılı Millî Savunma Bakanlığı 
kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri ayrı ayrı okutup; oylarınıza sunacağım : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

102 Millî Savunma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

106 Silahlı Kuvvetlerin yeni teşkilatı (RE - MO) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Milî Savunma Baikanlığı 1987 malî yılı bütçe-
sliyle, 1985 yılı kesıinhesabı kabul edilmiştir. Milleti
mize hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

A — 

Ödenek 
Lira 

CETVELİ 

Gider 
Lira 

Ertesi yıla de 
rolunan öden 

'Lira 

1118 738 889 887 728 026 918 010 104 894 273 9 

11479 022069 3 031086115 1472 532 3 

14 000 310 200 14 348 459 742 

43 700 361 107 5 064 528 644 38 635 832 4 

1 187 918 583 263 750 470 992 511 145 002 638 8 
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V. — TEŞEKKÜR, TEBRİK, TEMENNİ VE TAZİYETLER 

/. — Mîllî Savunma Bakanlığı bütçesinin kabulü 
dolayısıyla Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye Büyük 
Millet' Meclisinin güven, takdir ve şükranlarını ile
tilmesine dair siyasî parti grup başkanvekilleri ve ba
ğımsız milletvekillerinin müşterek önergeleri 

BAŞKAN — Millî 'Savunma Bakanlığı 'bütçesi
nin kabulü •vesilesiyle Türk Silahlı 'Kuvvetlerine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin takdir ve güven his
lerini belirtmesi 'balkımından, parti 'grup başkanvekıil-
lerli ve bağımsızlar adına bir milletvekilli arkadaşıma 
zın imzalarını havi 'bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Milî Savunma Bakanlığı Bütçesinin yüce Meclisli

mizde görüşülmesi ve ıkabullü vesilesiyle, vatan ve 
milletimizin 'azimUli bekçisi ve millî güvenliğimizin 
teminatı, güçlü, şanlı ve kahraman Silahlı Kuvvetle

rimizin ıtüm mensupların'a Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin sevgi, saygı ve güven duygularının iletil
mesini arz ve teklif ederiz. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grup 

Başlkanvökli 
Ahmet Sarp 

Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanvekıilıi 
(Alkışlar) 

Seyfi Oktay 
Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup 'BaışJkamvdkiUi 

Bülent Ulusu 
Bağımsızlar adına 

'BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cek ve Türk Silahlı Kuvyetleriınin değerli mensup
larınla duyurulacaktır. 

VEClHf ATAKLI (Şanlıurfa) — Bizim sorular 
seneyi mi 'kaldı Sayın iBaşkan? 

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

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasarıları (1/798, 
(1/799, 3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 
499, 500, 510, 509) (Devam) 

B) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 
1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı 

Bütçesi j 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Programa göre, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı 1987 malî yılı Ibütçesli ve 1985 yılı kesin-
hesabının müzakerelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Grupları ve şahısları âdına söz alan sayın ımıillet-

vekillerinin islimlerini okuyorum : SosyaMemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Fikri Sağlar, Sayın 
IŞevki Taştan; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın 
Doğan Kasaroğlu; Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Göksel Kalıaycıoğlu, Sayın Mehmet Budak; şa
hısları adına, lehlinde Sayın Süleyman Yağcıoğlu, 
aleyhinde Sayın Hüseyin Aydemir, üzerinde Sayın 
Abdurrahman Demirtaş. 

Söz sırası, SosyaMemokrıat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Fikri Sağlar'ın. Buyursunlar Sayın Sağ
lar. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA DURMUŞ FİKRÎ SAĞ
LAR (tçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

tkültür, tarihsel ve toplumsal süreç içerisinde yaratı
lan değenlerin toplamıdır. Her toplumun, yaşadığı 
çevreye uyumlu olarak kendine özgü kültür yapısı 
vardır. Bu yapı, statik değil, dinamilktlir; bireysel de
ğil, toplumcudur. Qnun içindir ki, toplumlar kendi 
değerlerini paylaştıkları, değerleriyle övündükleri öl
çüde uluslaşma olgusuna erişebilMer, ulus olma bd-
llncini özümleyeblilirier, evrensel 'boyutlarda uygarlık 
ikurabilirl'er. 

Toplumsal gelişmenin temellinde yatan kaynak, 
ikülıtürel potansiyeldir. Bu temel1, toplumların en de
ğerli hazineslidir. Tarihin alkışı içinde toplumların kal
kınması ve gelişmesi, karşılaştığı başka kültürler ara
sında ayakta kaiabilmesli, sahip olduğu temel hazineyi 
çağdaş yalklaşımlaria daha da geliştirmesine ve yeni 
değerler katarak zenginleştirmesine bağlıdır. 

Temel kültürden uzaklaşmadan, eskiyi yadsıma
dan, yeni ufuklara ulaşılması çağdaşlığın gereğidıir. 
Bunun başta gelen koşulu da okumak, araştırmak ve 
tanıtmaktır. Bu temel çıkış noktası olmadan ve so
mut hedefler belirlenmeden, çağdaşlaşma olanaksız
dır, atılan adımlar yüzeyseldir, gerçek dışıdır, ulusal 
kültür değerlerine saygısızlıktır. 

Çağdaş hir toplum, hiçbir zaman yıllar öncesinin 
kültürel değerlerine bağlı kalamaz; kaldığı sürece ge
lişme gösteremez. Bumun pek çok örnekleri dünya 
uluslar tarihinde görü'lmüş, nice toplumlar kendi kül
tür değerlerine sahip çıkamadıkları tiçin, emperyaliz-
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imin boyunduruğu altında kaybolup gitmişlerdir. Bu 
nedenledir 'ki, 'büyük Atatürk; ulusal egemenlik, la
iklik, milliyetçilik, halkçılık, devrimcilik, çağdaş uy
garlık ilkeleriini, Türk Ulusunun ruhuna, yapısına en 
uygun ilıkeler olarak yaşamı 'boyunca savunmuştur. 
Türk ve Batı kültürlerinin kaynaşmasından asla çe
kinmemiş ve bu kaynaşmanın Türk kültürünü boza
cağına ilişkin savları zayıflık olarak görmüştür. Kop
yacılığı reddetmiş, yaratıcılığa ulaşılmasını; kültürel 
değerlerimize sahip çıkılarak, geçmişle gelecek ara
sında çağdaş bir bağ kurulmasını istemliştir. 

Sayın mMletvekilleri, ulusal varlığın geçmişten ge
leceğe uzanan kültür köprüsü aracılığıyla sürdürüle
ceği göz önüne alındığında, ona çağdaş değerler açı
sından bakmanın ve buna göre değerlendirilip gelişti
rilmesinin zorunluluğu daha iyi anlaşılacaktır. Atatürk, 
daha cumhuriyetin ilk yıllarımda, Dumlupınar Zaferi-
nlin ikinci yıldönümünde yaptığı konuşmada, uygarlık 
yolunda 'başarı kazanmanın, ancak ve ancak yeniliğe 
bağlı olduğunu vurgulayarak şöyle diyordu : «Uygar
lığın buluşları, teknolojinin harikaları dünyayı değişik
likten değişikliğe sürüklediği bir dönemde, yüzyıllık 
köhne anlayışlarla, maziperestliklerle varlığımızı ko
rumak olanağı yoktur.» Bu sözler, geçmişi inkâr etme 
demek olmayıp, toplumların yalnızca geçmize özlem 
duyarak yaşayamayacaklarına; ancak geçmişten yarar
lanarak (geleceğe yönelmemin gerekliliğine dikkati çek
mektedir. IBu da, kültüre çağdaş değerlerle bakmak 
ve onu geliştirmekle, gerçekleştirilebilir. Yoksa, Ata
türk'ün 10 uncu Yıl Söylevindeki o güzel anlatımla 
«Ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üs
tüne çıkaracağız» amacı, nasıl sağlanabilir? Kuşku
suz ki, kültür alanında da Atatürk gibi devrimci bir 
anlayışı 'gönülden 'kabul ederek. 

Çağdaşlaşmayı, yalnızca görünüşü değiştirme ve 
teknik buluşlardan yararlanma olarak görmeyip, ulu
sal kültürü de çağın koşullarına uygun bir yaklaşım-
la işleyip geliştirmede ve böylece ulusallıktan evren-
seüiiğe yönelmede ıbulan Atatürk'ün kültür anlayışı 
ve uygul'ayışı, ne yazıktır ki, kimi çevrelerde oldu
ğu gibi, Anavatan yöneticilerince de göz ardı edil
mekte, dahası; sakıncalı ve zararlı sayılmaktadır. 
Kavramların altüst edildiği, terimlerin, sözcüklerin 
bir kısmının sakıncalı görülüp yasaklandığı son yıl
larda, Anavatan İktidarı kendi döneminde yürürlüğe 
konulan yasalarla yüklenmiş olduğu kültür etkenlik
lerini bile gerektiği sekide uygulayamamaktadır. 

Kültür 'Bakanlığıyla Turizm ve Tanıtma Bakan
lığının 1981'de birleştirilmelerinden sonra, bu bakan-
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lığın kuruluş ve görevlerini belirleyen kanun hükmün
deki kararnamede 8.6.1984 gün ve 216 sayılı Karar
nameyle yapılan değişiklikte, bakanlığın kültür ala
nındaki amacı ve görevleri şöyle sınalanmıştır : Kül
tür değerlerini yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıt
mak ve benimsetmek; ilgili kamu kurum ve kuru
luşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak; ta
rihî ve kültürel varlıkların 'tahnibini ve yok edilme-
sinli önlemek. 

Oysa, son yıllarda olduğu gibi, bitmekte olan 
1986 yılında da, söz konusu bakanlığın kültür etken
liklerinden çok, turizme ağırlık veren bir çalışma sür
dürdüğü görülmektedir. ANAP İktidarının gözlerinde 
yalnızca dolar işareti vardur. Her olaya ticarî gözle 
'bakan, devleti ticaret merkezi durumuna sokan, dev
let ciddiyetini altüst eden ANAP iktidarı, Türk insa
nının sahip olduğu değerleri hiçe saymaktadır. Göste
rişten başka hiçbir anlam taşımayan bazı kültür et
kenliklerini kendi propagandası için araç olarak kul
lanan ANAP iktidarı, Türk Ulusuna yabancı olan bir 
anlayışa sahiptir. 

Geçen yıiki hütçe görüşmeleri sırasında, iktidarın 
turizm hizmetinde bir vitrin kültürü sergilemeye ça
lıştığını belirttğimizde, o günlerin balkanı Sayın Taş-
çıoğlu, ıbunu kabule yanaşmamış, ancak «Biz kültürü 
turizme vitrin diye kull anmıyoruz, kültürün ayağa 
kalkabilmesi, ayakta kalabilmesinin yolunu turizmde 
buluyoruz» diye de, dolaylı yoldan da olsa, bunu iti
raf etmek durumunda kalmıştı. O sözleri söylemesin
den kısa 'bir süre sonra da, İzmir'de Karşıyaka Ti
yatrosunu açarken, başında bulunduğu bakanlığı; 
«Turizmıi çok, kültürü az bakanlık» diye nitelendir
mekten çekinmemişti. 

Sayın Taşçıoğlu'nun turizmi patlatmak için har
cadığı çabaları, tuvalet kontrollarıyla,, açılan turizm 
sezonunun umulanı verip vermediğini, çifte rezer
vasyonlarda, kaçan turistlerde ve azalan dövizlerde 
görmek mümkündür. 

Ondan yönetimi devralan Sayın Yılmaz da, tu
rizm ile kültürün bir arada yürütülmesinde sakınca 
görmemekte, ancak, 20 yıl gibi bir süre sonra turizm 
'bakanlığına 'belki de lüzum kalmayacağı görüşünü 
ileri sürmektedir. Bu zoraki ve yararsız birleştirme, 
daha yıllarca sürecek demektir. Buna katılmadığımı
zı, Kültür 'Bakanlığının bağımsız 'bir kuruluş haline 
dönüştürülmesine inandığımızı, bir kez daha açıkça 
belirtiyoruz. 

Kültüre ağırlık verilirken, kültür değerlerinin yal
nızca yaşatılmasına ve yayılmasına değil, yasa gücün-
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deki kararnamede de yer alan bir deyimle, -geliştiril
mesine büyük önem verilmesini de zorunlu göırmdk-
teyiz. ANAP yöneliminin, yasalarla üslenmiş olduğu 
kültürel görevleri gerektiği biçimde yerine getireme
yişinin ya da getirmek istemeyişinin çarpıcı 'bir Ör
neğini de, Atatürik Kültür Merkezinin yapım işinlin 
sürüncemede bırakılmasında görüyoruz. Projeleri ve 
yasa tasarısı 1979'da hazıırlanan ve Ankara'da Ata
türk'ün adını taşıyacak bir kültür merkezinin oluştu
rulmasını öngören proje, 'bilindiği gibi, 1980 yıllında 
çıkarılan 2302 sayılı Yasayla uygulamaya konulmuştu. 

Atatürk'ün birer dernek olarak kurmuş olduğu 
Türk: Dili Kurumu ile Türlk Tarih Kurumunu devlet-
İeştirerek, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yükstk Ku
rumu adıyla yemi bir 'kuruluşa ilişkin 11.8.1983 gün 
ve 2876 sayılı Yasanın 104 üncü maddesi; Atatürk 
Kültür Merkezi alanı içindeki bütün tesis ve alanları 
Kültür Bakanlığına tahsis etmiş vz bunların yönetim-
leniyle, [işletilebilmelerini bakanlığa bırakmış bulun
maktadır. 

'Üzülerek befotmek isteriz ki, 1981'de büyük tö
renlerle temeli atılan bu kültür merkezinde, tek bir 
yapı bile, aradan geçen beş yıla karşın henüz biti-
rilebilmiş değildir. Kültür ve Turizm Bakanının, söz 
konusu yüksek kurumun, yüksek kurul üyesi oldu
ğu da göz önüne alınırsa, yapımdaki gecikmede ba
kanlığının sorumluluğunun çok daha büyük olduğu 
anlaşılır. Atatürk'ün adını taşıyan böylesine bir kül
tür merkezlinin gerçekleşmesi, kendi kaderine' terk 
edilirken, Ankara'da büyükşehir ya da ilçeler bele
diyelerinin, «kültür merkezleri» adı altında plansız 
yapılara, eğlence merkezlerine yönelmeleri ve yal
nızca Altınpark Projesi için yüzmllyonlarca reklam 
ve propaganda giderlerine destek sağlaması, üzülüne-
cek davranışlardan da öte, kültür fakirliğidir. 

Sayın milletvekıiılleri, Kültür ve Turizm Bakanlı
ğının 1987 Bütçesi, (görünüşte 1986 yılına oranla ar
tan bir rakamla karşımıza gelmiş bulunmaktadır. 
1986'da 45 912 500 000 lira olan bütçe, 61 304 OOO 000 
liraya yükseltilmiştir. Her ne kadar Plan ve Bütçe 
Komisyonunun seçtiği raportörler, 1986 Bütçe'sinde-
tk.fi yüzde 8 kesintiyi düştükten sonra artış 'oranını 
yüzde 45,1 olarak ısaptamışlarsa da, 1987 yılında da 
aynı kesintiler yapılacağına göre, bu oranı, yüce Mec
lisin kabul ettiği rakamlar üzerinden yapmak gerek
tiğine inanıyoruz. Bu açıdan ele alındığında,, 'bütçe
deki artış oranının yüzde 45,1 değil, yüzde 33,5 ol
duğu sonucuna varılır. Bu da, yıllık enflasyon ora
nının altında kalan bir artış demektir. Dolayısıyla, 

fiyat artışlarını ve giderlerini karşılayamayan bu 
bütçe rakamları ile, sözü çok edilen bir ulusal kül
tür atılımı beklemek, 'bu yıl da boş bir hayal ola
caktır. 

Bunun dışında, bakanlığın çalışma alanına giren 
etkinliklerini sürdürebilmesi açısından, asil önemli 
olan, kuşkusuz ki söz konusu bakanlığa ayrılan öde
neğin genel bütçe içerisindeki yeri ve diğer kamu ku
ruluşları bütçeleri arasındaki durumudur. Hemen göze 
çarpan, Kültür ve Turizm Bakanlığının genel bütçe
den aldığı pay oranının, 1983 yılından beri sürekli 
olarak azaldığı, yani başaşağı gittiğidir. Gerçekten 
ANAP iktidarı döneminde bu oranlar şöyle azalmış
tır: 1983'te binde 94, 1984te binde 81, 1985'te binde 
63, 1986'da binde 65, ve 1987'de binde 57. Görülüyor 
ki, geçen 1986 Bütçesinde genel bütçeden alınan di
lim, binde 2 gibi çok düşük bir oranda artmışken, bu 
yıl binde 8 oranında gerilemiştir. Hele 1978 ve 1979 
yılları bütçeleriyle karşılaştırıldığında, «Millî kütür» 
ve «milliyetçilik» deyimlerini dillerden düşürmeyen, 
kimseye bırakmak istemeyen bu zihniyet, kültür har
camalarına ayrılan paranın ne denli azaldığını da iyice 
görmelidir. İşin gerçeği, ülkenin, ANAP gibi kültür
den yoksun hale getirilmek istenmesi ve bu bakanlığa 
verilen değerdir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlıklar dizilişin
de son sırada yer aldığı için, onun bütçesini başka 
herhangi bir bakanlık ile değil de, görünüşte devlet 
bakanlıklarından birine bağlı oları bir başkanlık ku
ruluşu, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesiyle 
karşılaştırdığımızda, ANAP İktidarının kültüre ver
diği önem daha da belirgin hale gelecektir. 1986 yılı 
bütçesinde Diyanet İşleri Başkanlığına verilen öde
nek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ödeneğinden fazla 
olmakla birlikte, bu fazlalık 32 milyon 500 bin lira 
idi. Oysa 1987 bütçesinde, bakanlığın ödeneği 61,304 
milyara çıkarılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı büt
çesi 67 milyara yükseltilmiştir, yani bütçe rakamları 
üzerinde, bakanlığa yüzde 0.33,5 oranında bir artış 
tanınırken, Diyanet İşleri Başkanlığına sağlanan ar
tış, yüzde 0.48 'dir. Bu da kuşkusuz ANAP İktidarının 
siyasî eğiliminden, aslında kültürün içinde, onu ta
mamlayan öğelerden biri olan dinin, ulusal kültürün 
dışında başlıbaşına bir birim olarak görülmek isten
mesinden ve din kültürü adıyla yaratılmak istenen 
kavram kargaşasından doğmaktadır. 

Bütçe ile kültür etkinliklerine ayrılan ödeneklerin 
yetersizliği söz konusu olduğunda, kültür hizmetleri 
için başka kaynakların bulunduğundan, başta beledi-
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yeler olmak üzere, birçok kamu kuruluşunun kültür 
çalışmaları yaptıklarından ve özellikle bakanlığa bağlı 
fonlardan söz edilmektedir. Sayın Yılmaz da, -Plan 
ve Bütçe Komisyonunda aynı davranış içinde fonları 
dile getirmiştir. Genel bütçe içerisinde yer almayan, 
nasıl ve nerelere harcandığı hakkında kuşkular yara
tan fonlarla ilgili genel görüşümüzü koruyor ve bu 
uygulamaya son verilmesini bir kez daha vurgulu
yoruz. 

Bilindiği gibi, bakanlığa bağlı üç fon bulunmak
tadır. Bunlardan biri, 1979'da 2634 sayılı Yasa ile ku
rulan ve Turizm Bankası aracılığıyla kullanılan, Tu
rizmi Geliştirme Fonu'dur. Bu fonun kullanımının, 
zaman zaman yakınmalara yol açtığı görülmektedir. 

ikinci fon ise, 1979 yılında oluşturulan, Korun
ması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları
nın Onarımlarına Katkı FonuVlur. Sayın Yılmaz'm, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmadan 
anlaşıldığına göre, her gün birkaç kendiliğinden yıkı
lıp yok olan ya da yıktırılan, yakılan taşınmaz kültür 
varlıklarının korunması ve onarımları için, mal sahibi 
vatandaşlara maddî yardımın yanı sıra, teknik yardım 
yapılması amacıyla oluşturulan bu fon, aradan geçen 
yedi yıla rağmen hiç kullanılmamıştır. Yine sayın 
bakanın verdiği rakamlara göre, bu fonda ekim ayı 
sonu itibariyle 713 milyon 886 bin lira toplanmış ol
makla beraber, umulan gelir sağlanamamıştır. 

O zaman sormak gerekir: Fon gelirlerinin artma
sını beklerken, niçin müzelerden sağlanan gelirin yüz
de 40'ının yerel beeldiyelere aktarılmasına «Evet» de
diniz? Fonun gelirini artırmak için ne gibi önlemler 
aldınız? Yoksa, sık sık tekrarladığınız gibi, «Cumhu
riyet tarihinde ilk kez "biz yaptık» anlayışı içinde, siz
den önceki hükümet döneminde girişilen bir atılımı 
geliştirmeyip yüzüstü bırakmayı, hikmeti hükümet mi 
sayıyorsunuz? 

Bakanlığa bağlı üçüncü fon ise, yeni oluşturulan 
Sinema ve Müzik Sanatını Destekleme Fonu olup, 
henüz 60 milyon lirayı aşan bir kaynakla büyük işler 
yapılamayacağı açıkça görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, tiyatro, opera, bale, müzik 
ve güzel sanatlar alanlarında ANAP Hükümeti, geçen 
üç yıl boyunca hiçbir girişimde bulunmamış, hiçbir 
başarı sağlamamıştır. Gerek sanatçıların geliştirilme
sinde, gerek seyirci, izleyici ve dinleyicilerin düzey 
ve sayılarının artırılmasında hiçbir olumlu gelişme 
olmamıştır. Bu hükümetin kafasında ve uygulamala
rında, sürekli başarısızlığa uğradığı ticarî ve malî so
runlardan başka hiçbir kavram yoktur. Sayın Baş

bakan, «IBir ülkenin geliştiğinin en iyi göstergesi, o 
ülkenin mallarının başka ülkelerin mallarıyla o ülke
nin pazarlarında rekabet edebilmesidir» diyor; büyük 
çoğunluğu iflas durumunda olan tüccarları da uçağı
na alarak, gitmedik dünya ülkesi bırakmıyor, bu gi
rişimlerinden de başarısızlıklarla dönüyor, sonra da 
büyük bir pişkinlik içinde «iMesafe alınmıştır» şeklin
de yorumluyor... 

Ekonomik sorunlarda hiçbir somut başarısı bu
lunmayan Sayın Başbakan, bilim, kültür, sanat, eğitim 
alanlarında da sorunları ele alış biçimiyle, benzeri gö
rülmemiş bir bilgisizlik ve ilgisizlik içindedir. Varolan 
birkaç uluslararası ünlü sanatçıyı da kendisi için pro
paganda malzemesi olarak kullanmaya kalkışması, ba
siretsizliğin bir örneğidir. Bilim, kültür, sanatta iler-
leyemeyen, gelişme gösteremeyen bir toplum, elbette-
ki, yurt düzeyinde sonuçlarını acılarla gördüğümüz 
bir çağdışılık ortamına adım adım yaklaşacaktır, bu 
ortam içinde her türlü akım yaygınlaşacak, şeriat öz
lemi duyan karanlık kafalar cüretkâr girişimlerde bu
lunacaktır. 

Sanat alanında bugün gördüğümüz manzara şudur: 
Dengesiz, plansız bir personel yetiştirme, çalıştırma 
düzeni sürdürülmektedir. Bu nedenle, sahne ve opera 
sanatçılarının büyük bir çoğunluğu bütün bir yılı boş
ta geçirmektedir. Kırk yıl öncesinden kalan tiyatro 
binalarına en küçük bir ekleme dahi yapılmamıştır. 
Hepsi ayrı ayrı yönetimlerde keyfilikle, ama bir arada 
çalışmakta, personel, çalışma sürelerini boş geçirmek
tedir. Yurt düzeyinde oluşturulan derme çatma birkaç 
tiyatro, plansız, ratsgele açılmıştır. Bu durum, düzen
sizlik ve keyfilik örneğidir. Böylesine başıboşluk hemen 
hemen hiçbir dönemde görülmemiştir. Halkımızın 
sanat eğitimine bu denli lakayt kalmanın ve fonlar
daki paraların nerelere harcandığının hesabı mutlaka 
sorulacaktır. 

Sözü edilen bölge konservâtuvarları bir türlü açı
lamamıştır. Ankara, İstanbul ve izmir konservatuvar-
larını, eğitim düzeyi, verimlilik bakımlarından elli yıl 
öncesinin Ankara Devlet Konservatuvarıyla kıyaslama
ya bile mantıken olanak yoktur. Hele bu okulların 
üniversiteler bağlanması, sekiz - on yaşlarındaki ço
cukların bile üniversite öğrencileri arasında sayılması, 
dünyada eşine rastlanmayan bir aklıevvellik örneğidir. 

Bale, opera çalışmaları gerçekçi bir yönetim an
layışından çıkarılmış, işlevi olmayan, lüks yatırım du
rumunda atıl bırakılmıştır. 

Sanatçılar için bir yaş haddi saptanması, kimi 
alanlarda bomboş oturan insanlar topluluğu oluş-
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tururken, tiyatro alanında ise, yaşlı ve olgun sanat
çıların sahnelerden uzaklaştırılmalarına neden olmuş
tur. 

Tiyatroya- yeni bir boyut getirecek, sorunları hiç 
olmazsa bir parça çözecek olan tiyatro yasası teklifi 
hâlâ sumen altındadır. Bu teklif, ne gariptir ki, içeri
ğini ve akıbetini bilmeyen ANAP'lı milletvekillerince 
imzalanmıştır. Böyle olmasına karşın, teklif ortada 
kalmıştır. Bu, «Red Kit» okuyan Başbakan ve yıl
lardır tiyatroya gitmeyan bakanlardan oluşan ANAP 
iktidarının kültür düzeyinin ve tiyatro sanatına olan 
saygılarının güzel bir örneğidir. 

özel tiyatrolara ilgisizliği, bu tiyatrolarda sanat 
düzeyinin yükseltilmesi yönünden yeterli hiçbir gi
rişimin yapılmamasını da affedilmez bir ihmal ola
rak görüyoruz. 

Özel tiyatrolara yapılan yardımlar konusunda Sa
yın Taşçıoğlu ile Sayın Yılmaz'ın soruna yaklaşımları 
birbirlerinden farklıdır. Sayın Taşçıoğlu «Bütçe ola
naklarımız bu; olsa, bütün tiyatrolara yardım ederiz» 
demeye getirirken, Sayın Yılmaz, parasal yardım yeri
ne, bir ödüllendirmeden yana görülmektedir. Yardım 
ya da ödüllendirme konusu ayrıca tartışılabilir; önem
li olan, yardım veya ödüllendirme yapılırken bunun 
hangi ölçütlere, esaslara göre yapıldığıdır, özellikle 
1986 yılında, başta Ankara Sanat (Tiyatrosu olmak 
üzere, kimi özel tiyatroların yardımdan yararlandı-
rılmamaları cezalandırılmaktan başka hiçbir anlam ta
şımaz; bu, partizanlığın, sanata siyaset karıştırmanın 
ilkelliğinden başka bir şey değildir. Sosyaldemokrat 
iktidar, bu yapılanların da hesabını mutlaka sora
caktır. 

özel tiyatrolara yapılan baskılar giderek artmak
tadır. Bu baskılar irticaî niteliktedir. İktidarı bir kez 
daha uyarıyoruz: Bu baskılar için önlem getiril
mediği takdirde, yakın bir gelecekte ikinci bir Ku-
bilây jOlayı olabileceğinim kuşkusunu taşıyoruz. 

A. OBNG'tZ DAĞYAR (Antalya) — Sen nere
de yaşıyorsun? 

IDURMOŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — İkti
dar, her olayda olduğu gibi, devlet organlarına ka
dar yaygınlaşmış olan irtica faaliyetlerini hafife al
makta; bu olayları din ve vicdan hürriyeti olarak 
değerlendirmektedir. Bu anlayış, laik cumhuriyeti
miz için.son derece tehlikelidir. 

'öyle görülüyor ki, örnekleri çok fazlalaştırılab'ile-
cek olan kültür ve sanat yasaklarını, ANAP Hükü
meti, her dalda, her kesimde, her konuda rahatlıkla 
uygulayabilmek için, tüm kültür ve sanat kurumla

rında ve uygulamalarında kendi ekiplerini, kendi 
kliklerim' kurmakta ve çalışmaktadırlar. Tek yanlı, 
tek görüşlü ve tek sesli bu klikler, kültür ve sanat 
alanlarını içeren uygulamalarda, yalnızca ANAP 
çıkarlarına Hizmet eden çalışmalara kapılarını açmak
tadırlar. 

1986 yılı içinde çıkarılan 3257 sayılı Sinema, Vi
deo ve ıMüzik Eserleri Yasası yürürlüğe girmekle, 
'bu alandaki başıboşluğun düzenlenmesi için önlem 
alınması yerinde olmuştur. Ne var k'i, yasanın ön
gördüğü örgütlenmeler henüz sağlanamamış, öte yan
dan, bu konuda yetkili ve görevli olan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı elemanlarının, sorunlara dar bir 
aralıktan bakması kaygı vericidir. Bakanlık görevli
leri, sinema sanatının bir sanat ve kitle iletişim ara
cı olarak toplumsal etkisini belli bir dünya görüşü 
yararına kullanmak hevesindedirler. Devlet kurulu
şu olarak değil, hükümetin baskı unsuru gibi bir tu
tum içindedirler. 

iSanat yapıtlarını, çağdaş gelişmelerin ve geniş 
bir özgürlük anlayışının ışığında değerlendirmek gere
kir. Sosyal devlet, halkın moral ve kültürel eğitimini 
de ekonomik kalkınması kadar önemli saymalıdır. 

Sinema, toplumsal sanatların en önemlisi ve en 
yenisidir, Teknik yenilikler, ancak özgür bir içerikle 
zenginleşir. Kapalı, dar görüşlü bir tutumla geniş 
halk yığınlarını eğitmek yolunu tutmamalıyız. 

Devlet, sanat alanına destek sağlamalıdır. Ana
yasalar, çağdaş devlete, sanat etkinliklerine ve sanat
çının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve 
sanat sevgisinin yayılması için gerekli önlemleri al
ma görevini vermektedir. Devlet bu görevi yapar
ken, sanatçının karşısında objektif ve eşitlikçi olma
lıdır. Oysa bu hükümet, sanatçıyı ve sanatı güdüm-
leyici bir tutum İçindedir. Kendi görüşlerine uygun 
saydığı sanatçıyı desteklerken, değişik görüşlüleri ko
vuşturma ve baskı altmda tutmaktadır. Giderek, sa
nala ve sanatçıya faşizan baskılar yapılmaktadır. Sa
natçılara pasaport verilmemesi, imza günlerinin iptal 
edilmesi, iktidara şirin görünmek isteyen ve yoz ka-. 
falı valilerin tiyatro oyunlarına izin vermemesi, ar
tık olağan olmuştur. 

MUSTAFA SABİN (Kayseri) — «Yoz kafalı» 
ne demek?1 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Va
linin yoz kafalısı mı olur? 

DURMUŞ. FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, kültür değerlerinin tanıtılması ve yay
gınlaşmasında en etkili araç, basılı eserler olduğu 
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halde, özal Hükümetinin ve Kültür Bakanlığının 
basım ve dağıtım işlerine 'gereken duyarlılıkla eğil-
medikleri görülmektedir. Türküye nüfusu yıldan yı
la milyonlarca artarken, basılan kitap sayısının son 
yıllarda hiç artmayıp, altı hin, yedi bin dolayların
da kalması, aslında eğitim alanında olduğu kadar, 
kültür alanında da bir gerilemeyi göstermekte, bir 
alarm işareti vermektedir. Buna karşı, kâğıt ve baskı 
giderlerini yalnızca bir sanayi ürünü olarak gör
mekte ısrar eden, PTT giderlerine yeni yatırımlar 
için boyuna zam yapan Özal İktidarı, kültürel ile
tişim yollarını giderek daraltmaktadır. Kültür et
kinliklerini üstlenen bir bakanlık, SEKA'nın fiyat 
artırımlarına «dur» diyememekte, gittikçe gerileyen 
kitap açığını, yıllık sayısı 100'ü bile bulmayan kendi 
cılız yayınları ile kapamaya çalışmakta ya da kapa
dığını sanmaktadır. 

Kaldı ki hakanlığın kendi yayınlarının tam bir ko
leksiyonunu, hakanlığa bağlı birimlerde, kütüphane
lerde b'ile bulma olanağı yoktur. Çünkü, bunlar 
için düzenli bir dağıtım yıllardan beri bir türlü sağ
lanamamıştır ve çünkü, bakanlığın yayınladığı kimi 
kitaplar, yasal dayanak olmaksızın, bakanların kişisel 
davranışları sonucu depolara hapsedilmiş bulunmak
tadır. Geçen yıl, dağıtılmayan kitaplar sorununu di
le getirdiğimizde, Sayın Taşçıoğlu kendi beğenisine 
göre bazı gerekçeler sıralamış, arkasından «Kütüp
hane Haftası» nedeniyle yaptığı konuşmada da «mal 
bizim,. dağıtmıyoruz» deyip çıkmıştır. Oysa mal, ba
kanın değil, mal, devletin ve milletindir. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Türkiye'de tüm 
basılı eserler İçin bir dağıtım sorunu vardır. Kül
tür Şûrasında bakanlığa bağlı merkezî bir dağıtım 
örgütünün kurulmasının uygun bulunmayışı, bakan
lığın bu sorunu görmezlikten gelmesine neden olma
malıdır. 

Sayıları 800'ü bulduğu belirtilen kütüphanelerin 
Türkiye çapında hizmet veren bir düzeye ulaştırıl-
madığı görülmektedir. Bu da, sayısal yetersizlik ka
dar, kütüphaneierdeki kitapların sayı ve içerik yö
nünden de okuyucuyu tatmin etmeyişjinden kaynak
lanmaktadır. Türkiye ölçüsünde toplamı 7 milyonu 
bulmayan kitap sayısının, beklenen eğitim ve kül
tür desteğini sağlamasına olanak yoktur. Hele bu 
kitapların birçoğunun dil ve içerik yönünden eski
miş ve anlaşılmaz hale gelmiş eserler olduğu, çağdaş 
biim ve teknolojiyi sergileyen kitaplarla, günümüz 
yazarlarından çoğuna ait kitapların koleksiyonlara 

katılmadıkları da düşünülecek olursa, kütüphaneleri
mizin, zaten okuma alışkanlığı yeterince kazandı
rılmamış olan halkımızı, gençlerimizi çekmesi daha 
da güçleşir. 

Sayın milletvekilleri, turizm sektörü içerisine 
yerleştirilen, müzelerimizin, ulusal kültür hazineleri, 
iaboratuvarları olduğu bilincine ulaşılmadıkça, birer 
kültür kurumu olarak etkinliğe kavuşmaları kolay 
olmayacaktır. Bugün genelde «Arkeoloji ve etnograf
ya müzeleri» diye ikiye ayrılan müzelerimizin et
nografya bölümleri, birkaç parça eserin sergilendiği 
alanlar görünümünü korumaklta, arkeoloji müzeleri
miz ise, her yıl sayıları artan kazılar sonucunda 
yeni eserlere kavuşabilmektedir. Son yıllarda ülke
miz, bütün dünya arkeologlarının akın ettikleri bir 
kazılar ülkesi haline gelmiş görünmektedir. 1986 
yılında 70 tane olan gerçek bilimsel kazı yanında, 
50 tane yüzey araştırmasının ve 50 kurtarma kazı
sının yapılmış olması, bunu kanıtlamıştır. Kuşkusu-
suzki, Türkiye'de bilimsel kazılar sürdürülmeli, geç
miş kültürlere ilişkin kalıntılar yeryüzüne çıkarıl
malıdır. Ancak bu kazıların gerçek bilimsel ekiplerle 
belli alanlarda sürdürülmesi, bir kişinin bir yaz bo
yunca ayrı ayrı yerlerde kazılar yapması yerine, baş
ladığı kazıyı bitirmesi ve gereken restorasyonu yap
ması yöntemi benimsenmelidir. Çünkü, her kazı 
alanı, yeni bir koruma ve restorasyon sorununu 
gündeme getirirken, eski eser kaçakçılığı için de yerii 
bir kapıyı aralamakltadır. Kaldı ki, kazılardan çıkan 
eserlerin müzelerimize teslimi ve envanterlerinin ya
pılması da uzun yıllar almaktadır. Bugün, pekçok 
müzedeki eser sayısı bilinmemekte ve envanterleri 
çıkarılmamış bulunmaktadır. 

Müzecilik ve eski eserler alanında üzerinde du
rulması gereken önemli bir konu, taşınmaz kültür 
varlıklarımızın, özellikle mimarî yapılarının korun
ması ve restorasyonlarıdır. Eskiden Anıtlar Yüksek 
Kuruluna verilmiş olan yetkilerin azaltılarak, yerel 
yönetimlere, belediyelere de yetki tanınması ve böl
gesel kurullar oluşturulması, açıkça görülmelidirki, 
farklı uygulamalara ve bu nedenle de kurumlar ya 
da kişiler arası sürtüşmelere yakınmalara yol aça
caktır. Bunların önlenmesi, değişmeyen ilkeler sap
tanarak bunlara göre yerel yönetimlerin yetkili kı
lınması gerekirken, yeni Bakan Sayın Yılmaz'ın Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasına göre, iller 
ölçüsünde yeni kurullar oluşturulması yoluna gidi
lecektir. Bu da, çok daha değişik ve birbirlerine zıt 
uygulamalara yol açacağı ve bu gidişle ülkemizde 
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yakın bir gelecekte, geçmiş yüzyıllara ilişkin slivil mi
marî eserlerin kalmayacağı kuşkusunu taşıtıyor, öte 
yandan, ister Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğünün, isterse vakıflar ve diğer kuruluşların, eski 
yapıların restorasyonuna girişmeleri ve bunu bir an 
önce isonuçlandıraJbilmeleri, yetişmiş elemanlara ge
reksinim gösterecektir. Bunun için, mimarından ma
rangozuna, badanacısından demircisine ve taş işçisine 
kadar özel restorasyon ekiplerinin oluşturulması, ye
tiştirilmesi zorunlu görülmektedir. 

Değerli milletveklilleri, Türk kültür ve sanatının 
(temel kaynağı olan, bugün artık derneklikten çıkarı
larak devlet dairesi haline sokulup işlemez duruma 
getirilen iki kurumun; Türk Dil Kurumu ile Türk 
Tarih «Kurumunun durumlarını gözler önüne serme
yi uygarlık ölçüsünün, bilim saygısının ve Atatürk'e 
içtenlikle bağlılığın zorunlu kıldığı bîr görev sayıyo
rum. Atatürk, uzak görüşten yoksun herhangi bir 
kimse miydi M, bir günde yanlış dayanaklarla bu iki 
kurumu kursun? O, geceleri sabahlara kadar, bir ulu
su ulus eden dil ve tarih konularında çalışmış, 
uzun bir süre evre evre geliştirdikten sonra, önce 
Türk Tarih Kurumunu, bir yıl sonra da Türk Dil 
Kurumunu kurmuştur. Unutulmamalıdır ki, yazı, 
dil ve tarih, bilimin de, sanatın da, uygarlığın da bel-
libaşlı kaynaklarıdır. Bunları bir kıyıya atmaya ya 
da yön değiştirerek geriye götürmeye, şu birkaç yıl
lık deney de göstermiştir ki, kimsenin gücü yetmez. 
'Hiçbir yargı hükmü olmadan bu iki kurumun kapa
tılmasının, hukuka aykırılığının yanı sıra, mtiras hak
kının da gasp edildiğinin ve üstelik, yüce Atatürk'ün 
mirasının da yok farz edildiğinin bir belirtisi olduğu
nu açıklamak isterim. 

Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurarken, Türk 
(tarihini, Türk yurdunun uygarlıklarını her yönden 
ele alan bilimsel bir tarih görüşünü amaçlamış, o 
sayede «Turizm turizm» diye mucizeler beklediğimiz 
Anadolu uygarlığının paha biçilmez değerleri ortaya 
çıkarılmıştı. Bugün Türk Tarih Kurumunun, kısmen 
de olsa, Atatürk'ün amaçladığı çizgiden saptığını, 
gerek kurumdaki çalışma anlayışında, gerek TRT'de-
ki yayınlardan, yeniden Ortaasya edebiyatına dönül
düğünü görmekteyiz. 

Türk Dil Kurumuna gelince; Devlet dairesi du
rumuna dönüştürüldüğü 11 Ağustos 1986^ kadar, 
dilimizi inceleyip geliştirmek, başta eski Türk bilim 
yapıtları, sözlükler, dilbilgisi ' yapıtları olmak üzere 
600'e yakın eser hazırlayıp Türk halkına sunmuştur. 
Bu ulusal kurum, geçen 3 yıl boyunca hiçbir d!il ça-
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lışması yapamamış, emeklilere ve atanan öbür gö
revlilere bol aylık, böl ödenek, makam, şoför ve 
arabalar, odalar, gereksiz lüks eşyalar sağlamaktan 
öte gidememiştir. YıUardır sürdürülen Türkçenin 
tarihsel sözcüğü fişleri bile, alt bodrumda çürüme
ye atılmıştır. 

Kültür ve sanatın kitlelerle etkin bir sekide ku
caklaşmasının en önemli yollarından biri TRT'dir. 
Yasalarda özerk devlet kurumu olarak tanımlanan 
TRT'nin bugünkü durumunu tekrarlamak istemliye -
yorum. Yalnız, emperyalist güçlere uşak gibi görün
mekten bu kadar pervasızca memnun olan bir TRT 
yönetimini, bugüne kadar görmediğimizi vurgula
maktan kendimizi alıkoyamıyoruz. (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Âdeta ANAP'ın basın danışmanı gibi hareket 
eden Cafer Demiral'ın, haberleri, Bakanlar Kurulu 
haberler bülteni haline getirmesini tarafsızlıkla nite-. 
lerken, Tunca Toskay'ın hayal mahsulü dizileri, ba
sit eğlence programlarıyla doldurulmuş televizyonu
nu da atılım ve gelişme olarak ilan etmeleri, çelişkili 
düşünce yapılarını ortaya koyuyor. 

Günlerdir TRT'nin SHP'ye takındığı tavrın he
sabını çok yakın zamanda soracağız. (SHP sıraların
dan alkışlar) TRT içindeki yolsuzluklar ciddiyetle 
takip ediliyor ve Meclis gündeminde, zamanı gelince 
yerini alacaktır; bu böyle biline. 

Bu bütçe ve bu anlayış çerçevesinde, 1987 yılın
da da ANAP iktidarının tüm propagandaya rağ
men, ulusal kültür değerlerimizin araştırılması, ko
runması, çağdaş bir yaklaşımla geliştirilip yaygın
laştırılması ve halkımızın kültürel etkinliklere katılı
mının sağlanması alanında bir atılım yapamayacağı 
ya da yapmak niyetinde olmadığı söylenebilir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin turizm potansi
yeli çok büyüktür; ancak, ANAP İktidarı her şeyi 
yok ettiği gibi, ülkemizin doğasını, kıyısını, koyu
nu, denizini de yok etmiştir. Ege, Akdeniz kıyıları
nın güzellikleri plansız, estetikten yoksun taş bina
lar, sanayi tesisleri ve santrallarla kaybolurken, yoz 
ve çıkar kokan bir mantık ile, Hazine ve orman ara
zileri «Turistik tesis» adı altında, üstelik devletin 
milyarları da kredi olarak, birkaç holdinge verilmeye 
devam edilmektedir. 

Geçtiğimiz aylarda, ANAP'ın turizm politikası 
ve toizJiımkte yapılan yolsuzluklar: MuğÜa Milleiüve-
toiliknttz Ddriis Gürpınar tarafından etraflıca dlile ge-
itirifeMş/ti. O konuşmaya ektenecek bir şey bulamıyo
ruz. Meclis araştırması Mlelmi iyice incelendiğinde, 
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diğerleri gibi, büyük bir korku ve telaşla neden red
dedildiği açıkça beli olacaktır. • «1986 yıllında turizmi' 
patladı» demdi; oysa, önce pajtiayan, esfldi bakan öl
dü, 

lörulbulm adına saygılar sunanım. (SHP sıraların
dan aflksşlar). 

JBAŞKAiN — Teşekkür ederiz Sayın Sağlar. 
ıSayiin Mükeniem Taşçıoğlu, saitaşıma sdbebli ile 

alaz ilsltiemiişdleridır, Sayın Şevfkii Taştan toonuştukltan 
ısonra, hanıgli konuda .satışıma Varsa, zaitı âlinizi dimlıe-
<yerelk, ona göre cevabımı arz edeceğimi. 

iSöz sırası sayın Şbvfk'i Taştian'dadır. Buyurun 
etfendSm (SHP sıralarından alkıışilar). 

YILMAZ DflBİMltR (JBMecnk) — «Ça^amak keli
mesi» söz hakkı doğuırmıaz Sayın Başkan. 

AHMET ÎUHAjMit KIÖISBM (Malatya) — «Pat
lamak» dtağurur. 

!BİAŞ|KİA(N — Efendilim, karşılıklı gtefekfciiz söz at-
mayafoım, 

iBuiyurun Sayın Taştan., 

SHP GfRİÖBU ADÎNIA ŞEVK* TAŞTAN (Sivas) 
— Sayın Başkan, Sayın mnlleltivekffieri; Küflıtür ve 
Turizm Bakanlltğı büjtıçesi üzerinde Sosyafldemokraıt 
Halkçı Parti Grulbu adına söz almış bulunuyorum. 
Parlajmıenltıonun değeri (üyelerini saygı İe selamlarım. 

Son yııll arda genel politikada, topîuim ve devlet 
düzeninde ve küflltıür alanında geriye dönüş ve cuım-
Ih'urllyet dönemlinden önceki geçmişle özenime devri 
başlamıştır. Bu özentinin uzantısı Türküye Büyük Mül-
îöt M'edllîsi Plan ve Bütçe Komisyonuna y ansıtmış; 
Anavatan Partisi sözcüleri, Ulu önıder Atatürk'ün 
cuımlhuriıyeltfin ilanından sonra devr ilmiler imden ilkini 
oftuiştaan. «ıBir ulusun yeni değl'iş'ikliiğinde ölçü, mu-
«ikide dağiişlifcliği alabilmesi, kavrayalbftlmesi» direfc-
ıti'fîi ile 1924 yılında kurdurmuş Olduğu .Muisifci Mual
lim M»slkltıe)b!i ve burna dayallı dliarak kurulan Ankara 
Devlet Köniserva'fluıvarıınt çtirkin bir dille eleştirmiş-
flıerdir. Bununla yetinmeyen toonoşlmaeılar. Türk ka-
dırtlarıma tanınimıış sosyal ve siyasal hakları eleştir-
mleden de geri kalmanııışllardir. 

lOlayın üzüntü veren yanı; KlüDtür ve Turîzim Ba
kanı Sayun Mesut Yılmaz'ın, küıltlüır alanında geriye 
dönüşü isteyen bu konuşmacılara cevap vermemiş 
lofaııasııdır.» «fYieni sosyetemin kenldlirae layık dinaımıiz-
mline eşldeğerde yenii bir müziğinin olması gerekliği
ni, hali hazırdaki müziğin yüz ağartıcı olmaktan uzak 
yeni Türkiye Cuimlhuriyetine uygun olmadığım» ifade 
eden Afcaıtiüık. Bu alanldaki giriş'ûmlerini yoğunlaştı
rarak, Ankara Devlet Kıonıservaltuıvarını 1936^ kur-

duırimıuış, bir yandan dünyanın ünlü sanat otoriteleri-. 
ni bu okula davet ederken, diğer yandan, yetenekli 
gençlerimizi önemHi samat merkezileşme gönldererek, 
sanat öğretfmeMeri ydtiştirmiş'tür. Bu öncü öğreıtmen-
leriin öğretim vıe eğittirdindle yetiştirilen .sanatçıları
mız, 1945'ilerden iıtiilbaren evrensel ve çağdaş alanda 
eserler sergilemeye başlamışlar. 1950'ii, 1960'iı yıllarda 
Devlet Tiyatroları, Devlet [Opera ve Balesi, 'Senfoni Or
kestrası, konıservatuivarda yetlı'ışem sanaltçıüarın sergi
lediği eserlerle sanatın doruğuna erişmek yolunda 
ilerlerken, zamianla bu kuruilıuşllara devletin ilgisi 
azalmış, özelikle sanıaltçı yetiştiren kıonıservaıtuvarla-
ra yetaneklli öğröteen temlin edilmediği gilbi, öğrenci
lerinde dar blir çevreden seçimi yapıldığı içtin, öğre
tim düzeyi biazuknuışltlur. 

!Bu ilgisizlik, kianlservla'tuıvarların üniversiteye bağ-
ianlması i De daha da artarak, Ataıtürk'Ün kıuırdurmuş 
oHfduğu bu kuruimlkr, eslkli fonklsiyonunu yMrmjiışltiir. 
Devtet Kioniservaftuvarınnn yenliden Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlanıması için devleit sanatçıları, Cum-
huıfbaşkanlığı Slenifloni Orkıesitraısı Yöıneıttiim Kurulu 
üyeleri, Devtleit Opera ve Balıesi Teknik Kuıruilu üye
leri, Devlet Tiyatrodan Sanat ve Yönetim KURIİU 
üyeleri tarafından hazırlanan ve imzalanan gerekçe
li rapor, 29.3 .,19841de KüDtfür ve Turizm Bakanlığına 
ısunuilmuiştur. Sayın Bakanın bu rapordan haberi ol
muş mudur; ollmuşlsa, bu kionuldaki görüşleri nemdir? 

ISırası gelmüşken, 1986 yılı bÜltiçesinıin görüşülm'e-
sii sırasında da arz eltmiş olduğum bir hatamın düzel-
'flikıiâsi dileğimiüde yinieıîâm'ek îslterim. Ankara Devlet 
Konıservatuıvarı esk'i binası Mamak Belediyesıine tah
sis edi'limliışlfe Bu yanllıişlığı gidermek ve bu binayı 
amacına uyigun vıe eksikliği hliaseldiilen müaik aletle
ri .müzesi olarak kullanmak, yerinde bir hareket ola
caktır. 

Sayın Başkan, sayın mıiilellveikıillılieri; ekonomıisi bo
zulmuş bir ülkenin inısanllarımn birçoğunun, çeşitli 
'nedenlerle, dürüslt oümayan yollara başvurmaları do
ğaldır. Sanatçılar da, bu bozulkllukları yaşayan toplu
mun bir keslimiini oluişlturiduklarına göre, orular da sa-
naltlarmı para götiren bir araç olarak kulllanımak zo-
runda kailırlar. Plasltik sanatlarda ve fonetik sanatllar-
da, üllkem'izlde bulgun bu acı fcalblb yaşanmakıtıadır. 

Sanatçımın, herkese sevimli görünıecek sanat yap
ması, efcionomılk sıkıntıldan kaynıaklanm'aktadır. Sa-
naltçuıın toenldinli topllaması için nie yapacağız; Türki
ye'de ekıomomiriin gelişeceği tarihe kadar bekleyecek 
imliyiz? Hayır sayını mileltivekilileri; gerçek sanat vıe 
sanatçıya devtetin, salhip çıklmasını isteyeceğiz. Ancak, 

— 419 — 



T. B. M. M. B : 43 16 . 12 . 1986 O : 2 

genel bültiçedeki payı gittikçe küçülen, büyük bir il-
çeniin belediye bütçesinlden daha az bir bütçesi alanı 
Kültür ve Turizm Bakanlığının, 65 milyarlık bütçe
siyle, bu işin üstesıinlden geleceğime inanmıyoruz. 

İÜlklemizlde buigün, büyük bir kesinsin dinlediği ve 
ıHapluımıuın beklentisi aliduğu ididiia edilerek savunu
lan, geleneksel lanilhl müziğimizi de yozlaştırarak ser
gileyen seviyleyiz, ilkel bir müzik gerçeği vardır, 

KEMAL İĞfRİElK (Burtsa) — Yok Iboyile bir şey. 
ŞBMKlI TAlŞrUAlN (Devamla) —- Kesinlikle, gele-, 

miesel tek sesli müziğimizin ve halk müziğimizin üs
tlün örnefclerimıi bu genelleme dışında bırakıyorum, 
(Bu yoz müzik o$gu|sıu, toplumsal bir olayıdır. Kanı
mızca, ülkemizin son yıllardaki gelişme sürednide 
içine düişltüğü çelişkili toplumsal .ve dktonomik durum
ların bir sloırun olarak irldeiertmiesi gerekir. Ancak, 
töopfluırnisal ve ektanomik santiarın yanınida, genel eği-
ttitoılin ve yönlenldirilftişin, zevk ve belgeninim getişimesin-
dıefcii Holü Çok büyüktür. Bu klonulda kendilerime bü-
ylülk görevler dülşen öğretiım kurumlarının, aydınları
mızın, yükümlülüklerini tam Olarak yerine tgıeitirkiiûc-
lıeri söylenemez. Haltita, basınımızın, raldylo ve tele
vizyonun, bu yoz müzik olligusuna, halka hoş görüne-
Ibilmek içlin-, «Sanat» aldı aKtınlda prim venmleleri, 
tioplıumumuzdalki sanat bilinci oluşumunu büyük öl-
çüldle kiofsltidkl'etmielkitle(d:ir. 

IBu açılklJamalandan sonra, Kültür Bakanlığının, 
kültür alanında geriye dönüşü ve geçmişe özentiyi, 
müziğimizin yfozlaşımalsını, hangi kültür politikası ve 
hangi öniemllerıle önleyebileceğiıni bilmıek isteriz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; ülkemizde 
drama sanatının parlak bir geçmişi vardır. Ancak, bu 
gelişime, çağldaş tiyatro anlayışının gerü&imkie kalkmış
tır. Diğer sanaltlarlda da oHduğu gilbi, drama sanatı da 
özgürlük içlin'de gelişir. îdeolfojik baskılar, idarî bas
kılar, yetersiz öğretim ve yasıal düzenıl'ameler, bu ge
lişmeyi engelleyen etkenlerden birkaçıdır. Devlet Ti
yatroları ve Devlet Opera ve Balesi yasaları gereği 
tüzelkişiliğe sahiptir. Uygulamada, bu kuruluşların ser
gileyeceği eserleri seçen sanat kurulları olmasına kar
şın, bakanın emriyle temislil ed'illmlelkite olan eserlerim, 
'temsilden çekiilldiği, görülmüş oiJaylarldanldır. Bu koru-
luşlarlda, yömetüımiden kaymaklanan keyfi harekeltler 
vardır, sanatçılar bu keyfiliğim yıllardır sıkıntısını 
çekimelkltıeldlir, 

İAyrııoa, bu küraiuşılarida çalışan 657 sayılı Yasa
ya bağlı plöüsıonelin ücretleriyle, diğer böiümler<de 
çalışan personellin ücretleri arasında büyük farklılık 
vardır. Huzurisuzluğa ve işlerin aksamasına neden 
odan bu denlgasiizllik dütaeMBmieftikJlir, 

, !Bu kuruıluişiaridafoi sanaltçılarıın ston yıllarda ücret-
îerinldeki iyileştirme miemınuniyelt vericidir, ancak, bu 
ülcrelt artışı tek başına sanatın gelişmesi içlin yeterHi 
değildir. Bu kuruluşların yeniden dlüzemfenlmıesıi, sa
natın nitelik ve niceliğime dle önem verilmesi gerekir. 
Bu nedenle, hazırlanıp bakanlığa sunufflmuiş olan Dev
let Tiyatroları Yasa Tasarısı bir an önce Türkiye Bü
yük Millet Meclisine getJirillmeMdir, 

Çok önlemli bir küllltür aracı olan sahne sanatltla-
rınıın, bütçeleri oranınlda tioplulmıun her kesiminle hiz
met göHiünmeldliği bir gerçektir. Yenli çıkarılan yasa
larla ekonomik güçleri arftaın il ve bülyüfc ilçe beledi
yeleri, Devlet Tiyatrolara önaülüğünlde, kertdi bellde-
lerinin Jilyatrlolarını kurmaydır. 

Sayın Başkan, sayım milletvekilleri; tiyatroyla il-
Igüli bu görüşlerimi sunarken, iki gün önce «Muzır 
Müzikal» adlı oyunun temsilinde sahneyi basan, Müs
lüman öğrenciler olduğunu idldia eden mürtecilerin 
saldırısına değinimedetn geçemeyeceğim. Bu olayda 
basımım deyimi aynen şöyledir: «irtica sahneye çıktı» 

IBu olayı nefretle kınadığımı, laiklik ve sıanıat adı
na ultanç veren bu zihniyetin karşisınldia olduğumu 
Ibelıirfflmfek isiteriım. (SHIP ve Bağılmisıalıar sıralarından 
alkışlar). 

Saldırı«amlların salldırıiarı sırasıınjda sahnede bulu
nan bir sanatçımın duygu ve düişümclelerini, basına 
yansıfdığı ölçüde aynen dküıyoruiml: «Sahneye çıkan 
kiştiler, sianlkıi belleridde slilah varmış gibi davranınoa. 
çlolk kurkitum. Almaçlarının ne olduğunu bifaiıiyioriduk. 
Olay, Türkiye ve sanat açismldan kloıkunç bir şeydir. 
(Bu giibi olaylar engellentmezıse, sahneye kbrkuiyla çı
kacağımız vayia hiç çılklmayaoağıimız günler çlok uızak 
ldeği;l|dir. Adi bir suç değil, tam bir tieroridlür. Hükü-
taıetin ve basının, bu tür olayların ülsftüne giâmesıinii 
iistiyoruz.» 

ıPantİmizîin, bu sayın sıanaitçının iatekllerine yürek-
'tien katıldığını, ifade ediyor, bakanın bu kionu üze-
rinıde titıizilikle duracağına inanmak isltüyianum. 

, Sayın Başkan, sayın miillletiveklilleri; doğuşundan 
15-120 yıl sonra sinema ülkemize gîinmişltlir. Altyapı 
oluşmadan ve tiyaltro anlayışı içinde ilk eserlerini 
veren simama akademik bir kariyere eriışm'elden, bu 
sanatı sırlf çıkar aracı dlarak ele alan Yeşilçam, be-
Mrlii bir mjoldel öluıştuılmqş, gerçek Türk sdmamasıiyla 
ilgisi ofimayan Yıeşiljçam, topluımunıdaki değlişjmelere 
çıkar açlsıddan yanaşarak, sJinemla eğitimli ve öğreti
miyle ililşjküsi oûmayan loişiilerle, seyirdiyi aniayişisız 
yerine kloyarak, fi-Km erDflasylonuna girıişmişltir. Hal
kın eğitilmesini, yÖnlenJdîrilm'eslini bir kienara iten 
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Yesilçaim, 1950% 1960% yıllarda kemdi açısından 
allltiiın devrini yaşamiışjtır. «Degişilkıllk yapuyortulm» di
ye kırsal kesimden, kenar mahalleden kenitle doğru 
filimler yaparak, bu sanat dalını İdeolojik baskılların 
(bir aracı halline sdktauışjtur. Sonradan İtalyan gerçek
çiliği taklidi başlaımışitır. Olderek bozulan Yeşilçairn 
mHoldeİ, önce sdkts filmılerine, slonra arabesk filmle
rine, şiimkUi de ailie dramlarına dotoıüışjmlüişjtliir, 

İMtJİSTAİEA MORJAT SÛKİMİENOĞOJU paltay) 
— Muzır ktonuişuylojmınıuız. 

SEMKtt TAlSTAN (ÎDİevamÜa) — Yrilda 300 fim 
yaplan ve bülyük paralar kazanan sinema işjletoedile-
ri, bu paraları başka alanlara yatırarak, sinemanın alt-
yapisiyla iftgilermemişlerdir. Televizyonun vte viildıe-
©nun ülkemize girmesiyle bülyük bir bunalıma giren 
şirketler, «Devlet bize yarfdılm etaelıildir» dijye feıtya-
kia ba$amj|şlartdır. Devletlin, sinemaya değil, tüm sa
nat daÜIiamnıa destek olması gerekir. Biziım gibi, ge
lişmekte alan bir üllkıe içtin devlet desteği şarltftır; an
cak, buigtüınlkjü çarpılk, kapkaççı, yıllardır topluma bir 
şey vertmetmiiş YeşTılçlam sfaemasına değill, yeni kıukı-
lacak olan gerçek Türk sinemasına değer vermeli-
ülift, Bu görüşler doğnifitulsunida, soruyorum: Hükü
metin, sünemanın geleceği hakkımda almıayı dü'şün-
dlü/glü. önlemler var mıjdır? Viarısa nelerdir?! 

(Saıyın Başkan, sayın millötivıeklilleri; hat, yazıma, 
dağlama, ebru, telkari, üadaf kakmacılık, oylmlacı-
lıky miajden işçiliği, tezhıilb sanattı, çiinficdlik, gelıenıekisel 
kjöylü takiam, kuyumculuk, Türk - fkad dokunma 
kumaşçılığı Ve benzeri el sanatlarının Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Küfllüür ve Turizm Ba
kanlığa ve belediyelerta işbirliğiıyle araştırıHması, in-
oelienımıeısli, işlenmesi, eğitimi ve bu konulllarıda prog-
namılı bir çahışjma henüz ele alınmlamıışjtır. Yıftkilmek-
ftie olan bu sanatların, öncelikle ele alınmasa gerekti
ğini belintimek isterimi, 

ıSaym Başkan, siayın milldtivekilleri; kültür kay
naklarınım en önemlisi olan kitap ve süreli yayınla
rın durumu, uıyglar ülkelerle karşılasjtııidığıımız zaiman, 
iMdileçek kaklar gerildlir, Bazı rakamlar var, biraz ev-
ıvel arkadiaşıirn ifade ötltiilği içlin geçiıyorum. 

'Dergii, kdltap ve .bülten sayılarındaki azalmanın 
ama nedenli, halikımızda okumaya karşı bir alışkanlı
ğın benimjsdtiitaemi'Ş olmasıdır. Bu konuda Kültür 
İBakanhğı, Mıilî Eğitim Bakanlığı işjbliiriiği ile eildkü, 
prlotgramlh bir çalıışimaya girmelidir. 

Kâğit fiyatlanııyla, dağıtım fiyatlarının artışları da 
kÜtiap baski'sındakıi sayıyı bülyük ölçüde etkilemekte-
tför. Bu engelleri kaUdıraoak tedbirler ahnmalıdır. 
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Her türlü yayının, devlet eliyle derlenmesi ve eksdk-
sfllz olarak yapılabilmesi için kütüphane faaliyetlerii 
konusunda mevzuat değli'şjiküğline ihtiyaç duyulmak* 
'tadır. Gezici kitaplıklarımız yetersizdir, siayı itibariy
le azdır ve çoğaltiilmalıfdır. Bütün bunlardan daha 
önemlisi, Kültür ve Turlizm Bakanlığının, basılacak 
kitapların seçlirriinlde, dbjlelkjtlif tultum içinde olmalı-
Idır; yazanla değil, yazıllana diklkat edfrlmıesi gerekir. 
Irkçı, gerüoî ve dogmatik telkinlerden kaçınılmalıdır. 
- iSaıyın- Başkan, sayın miüetivelkilleri; bir ulluisunı 

özlünü ve benılğini olüiştuıran öğelerden biri ve en 
iönemüisi, o utulsun dilidir. Son yılarda kültürümıü-
züın her alanında geriyle dönüş ve eıskliye özlem, dili-
mizlde de kenidisıinii göstermektedir, Halkın kendi ma
lı olan ve benimsemiş olduğu öz Türkçe kelimd'e-
rin kaldırılarak, bunların yerine Arapça, Farsça kö
kenli kelimılerin getirilmesi çabalarını, hem teüeviz-
*yion!da vie hem de Türkiye Bülyük Mlillet Meclisinde 
kuşkuyla izllemekfleyiz. Bu konuda, her kurum ve ku-
jpuluışjun; her aydının ve her yazarın gerekli titizliği 
(glöNüertmiesi zıorunılıüldur, 

Halkımızın bülyük 'bir çoğunluğu öz Türkçeyle 
kbnuışjmaıyı ve anlaşmayı sağlamış ve bunda başarı 
fcamnimi'şjtır. Geriye dönüşü isteyenlerin çabaları so
nuç vermleyecektir. 

Halkın kültürünün gelişjtirökri'es'İdde külttür mer
kezilerinin etkinltik'lerti artımlbıalıkl'ır. Külltür merfcez-
lerıi, sayı ve yiönflıenfdirme bakımından yetersizidir. 

Üllkemiiz ve diğer ülkeler arasında ilim, eğitim, 
küîtJür, spor, radıyo <- televizryıon alanlarınlda kültürel 
ıdeğişlm programı anlaşimaıları ye-tiersizklir. Bu klonu-
larida ikili anılaşımaiarın programı, kapsamı, seçilecek 
eserlerin ve kîşiderin tespiti, ilgili tüm kuruluışilarm 
'temsilctilerinlctan oluışjan bir fcürul tarafından yapıll-
malıdır;- belirli kişilerin koruöm'ası, çıkar sağlam'asr-
na son verilmellid'ir. 

ıSayın Başkan, sayın mülletiveklilleri; halkın, ken
di ülkesini, bilinçli olarak sevmiesi ve koruması; ül
kesinin tarihî, kültürel, ekonomik ve coğrafî değer-
lerind iyi bilmesi ve tanımıasııyla mümlkündlür. Bu ne
denlerle, bu değerlerin tlanııtılllması, dış ülkelere ve 
dçja dönük olmak üzere iki yönlü olmalıdır. Bu konu
larda dağınık çaliişjmalar iistienilen sonucu vertmemaş-
tir. Dış ülkelerdeki kültür merkbzlerinıi çoğaltarak, 
bilgili ve becerikli elemanlarla destekllemeldir. Yurlt 
içinide radyo, televizyon, sergiler ve tüm ileltlişıilm araç-
laırıyla tamAma faaliyeitleri, priogmrnlı olarak Kült
tür ve Turizm Bakanlığının sorumluluğunda yeniden 
düzerdenmıeidir.ı 
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iBAŞKAN — Sayın Taftan, beş (laktanız var. 
IŞBVKIt TAŞTAN (jDevaımla) — Bitmek üzere 

elfleınldliım., 

ISayın Başkan, sayın millietivekilleri; eskli eserlerin 
Ibakımı, onanımı, değeriendliritaııeısi yetersizdir. 

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve bankasının 
kendisine bağlı vakıf binalarının onaranına katkısı 
yetersizidir., 

Kültiür ve Turizm Bakanlığının tarihî eslerlerin 
onarımı içlim bütçeye koyduğu öldenek yeter&izidlir. 

ISayın Başkan, sayın milleıtiveklillleri; dünyada tu
rizmin değerini anllamayan ülke kalmaimıuşjtır, Ülke-
ımlizde dle turizm alanınldia yoğun bir çabanın olduğu 
fetenrraelkltledıiır. 191815 yılında ülkemiz başarılı bir tu
rizm sezonu geçiıimiişlbir. Dış turizmlden 1,5 milyar 
Iddlara yakın gelir sağlammııjşltıır. Ancak, 19861da, istih-

ı Ibamt azlığı ve yeterli önllemlerin alınımalmış olması 
medeniyle ve yanlış bir fiyat ayariamasıyla bu gelir, 
yan yarıya azalmııışjtır. Ylabamcı turisltleriın büıyük bir 
çoğunluğu, ölçülü geliri olan aiileOjerfdien oluşur. Aile 
Ibültçesd planılaımasına alışık bu turiısifiier, geziden dön
dükten sonra gelecek yıllarda gideceği yeri ve fiyatla
rını tespit ederek bütçelerini buna göre düzenlerler. 
Siz, turizm mevsimlime çeyrek kala fiyat ayarlaması 
yaparsanız, turist bu olldu bi/ttiye ayak uyduramaz 
ve sonuç da böyle olur. Fiyat ayarlamasının sama
nını ve ölçüsünü ilyii tespfiıt eltimde lazıimjdır, 

Anltalya, Gökova, Boldrulm, Marmaris, Datça, 
Fethiye, Kuşadası, Diıdiım, Kaş, turiısltik poltiansiyeli 
üstün olan bölgelerdendir. Bu bölgelerde turizmim 
sağlıklı sürdürülmesi, özel yasalarla boranıma alıtmıa 
alınmasına bağlıdır. Altyapı eksikliği ve plansız yo
ğun yapılaşımia bu bölgeleri tehdlit etmektedir. Bu ne
denle, Erdek ve Boldrulm turiisltiik özeliğini yitinmiş, 
demiz kirlenim'iş, doğa Varlığı bozulmuştan 

Marmaris Koyunda dolaşmıışsınızdir; bû koyda 
*iüm kloycuklar işgal edlmıişltir, bakımsız ve pisltir, 
doğa ve denliz acımasız ve hoyraıt ellerde perişan ol
maya yüz tuıtlmıuşjtur. Bu ydüm/iyormuş gibi, hükü
met, bir kişiye üç koy verecek kadar kapftıkaçtıeılara 
fırsat tanımıştır; balkın diinlenme yeıfleriıni, bimbir 
masrafla yetişjtıiırilen orman bölgelerini peşkeş çek-
jmişltir. Bununla da yeıtinımıeyerek, dünyada bir ben
zeri bulunmayan Gökova KJönfezine, bütün uyarıla
rımıza, çabalarımıza rağmen, termik santra! kurdu-
ırak, doğanım ve denizin mahvolmasına m©dem ol-
mıuşltur. «Turizmi geliştiriyorum:» diye, «Enerji sağ
layacağım» diye, kıeyfî olarak turisltik bölgeleri yok 

I eltimerain hesabı güm gelir soruHuır; ama iş işiten geç-
I imiş olur. 
I (Sayım Başkan, sayın milletvekilleri; turiızm poli-
I 'tiilkasındia yanlış bir olgu da şudur: Turistik böl|ge-
I iler, genellikle güney ve batı bölgelterinde yoğunlaş-

mıştır. Klaraldeniz Bölgesıiınin, Göller Bölgesinin, do-
I ğuldakii talbialt ve tarihî güzelliklerin ayrı bir çekioili-
I ği vardır. Turistlik yatırımların bir kısmının bu böl-
I gelere yönlendiri tanesi gerekir; böylece, bölgelerin 
I 'turizm gelirinden edinecekleri paylar da dengelenmiş 
I olur. 
I Sayın Başkan, sayın mllldtlvetoitlleri; bir toplum, 
I ısanat eserlerinin niceliği ve niteliği ile saygınlık ka-
I zanır. Bir toplumldla sanat soysuzlaşırsa, o toplumda 
I çözülme ve gerileme başlar. Eğitim yje külltür, özellik -
I le toplumu yamıtan, insanı yaıraitan öğeler olarak, en 
I önde ve öncelikle önem verilmesıi gereken konular-
I dır. Her şey inısanla kaimidir; in'saın yaraltmak işin 
I başıdır. Bu nedenle, Ktü'Uöür ve Turizm Bakanlığı ile 
I Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçelerinin 
I yetersizliğinden üzüntü duyduğumuzu arz ederek, ge-
I lecefete bu kuruluşlarım daha ganıiş bütçelerle; iımlkân-
I larla takviye edıillmesi dileğiyle, yüce Meclisin sayın 
I üyelerini saygıyla selamlar, bu bütçenin ülkemize 
I hayırlı olmasını dilerim. (ISHP sıralarından alkışlar) 

I iBAŞKIAN — Teşekkür öderiz Sayın Taşltian, 
I (Sayın Taşçıoğlu, hanıgli konularda söz almak is-
I itiyorsunuz efendim, 

ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET MÜIKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) 

I — Efendim, sadece İsmimin zikredildiği iliç'i konuda 
I ıslöz almak işitiyorum. 
I (Bir tanesi, özel tiyatrolara yardim konularıyla 
I ilglii, diğeri de, kitaplarla ilgili isimim zikredildiği 
I için Söz istiyorum, 

IBAŞKIAN — Buyurun, 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tfçel) — Ona Sa-

I yıln Bakan cevap verir efendim. CSHP sıralarından 
I gürültüler). 
I iBAŞKIAN — Efendim, şimdi Sayın Bakanın bir 
I beyanından dolayı «IMıall benim değil mi, kitapları 
I dağıtmıyorum» dliiye bir beyanda bulundunuz, 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) _ Bakan talepte bu-
I lunmadı., 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hayır 
I efendim, özel ıtliyaıtroiar konusunda söz işitiyor. 

I (BAŞKAN — Hayır, ki/tap konuşumu da söyledi. 
I Bu sözlerini açıklaması için söz veriyorum efendim. 
I Şahsıyla iUgAli gördüğüm için söz veriyorum^ 
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Buyurun Sayın Bakan.. (SHP sıralarından gürül
tüler). 

YILMAZ DEMİfR (Bilecik) — Kiütjap üzerâmdb 
söz ilsltemedÜ. 

IBAŞKjAİN — Buyurun Sayın Balkan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENDİK BAKA

NI MEHMET MÜKJBRREM TAIŞÇIOĞLU (Sivas) 
— Sayın Başkan, dieğerlli arkadaşlarım; elfbetlte ki, 
fbülüün suallerin mulhaitalbı yeni 'Külttür ve Turizm Ba-
kanımuzidır; yalnız, biraz evvel arlkadaşılmız ismen ba-
ma hitap ederek, bana sorarak ikıi nıolkltla üzerimde 
açıklamada bulundu. Mülsaade ederseniz onları dü
zeltmek Myiorulm. 

•Biri, özel tiyatrolarla iHgliılii kbnuldur. Bu klonu, bu 
ısenje çok konuşuldu. Şunu arz edeydim: özel tiyatro
lara yapılacak yardıımlla iDgâli bir fcomıiisyomuımuz var
dır, Bu koımıiısyıoınuimuzun içerisinde, sadeae bakanlık 
men&uplarıımız değil, bakanlık dışında bu işle ilgıil 
kumluşların ternislildifeni de vardır. Bakanlığımii yap-
ItığDm üç sene içerisinde, bu kcrtisıyioddan gelen ra
porlarda bakan olarak en uJfiak bir düzeltimle yapmıadı-
ğılm gibi, alınmış veya alınacak kanarlara - işjte ar
kadaşlarımız orada dturuyıofrfar - en ufak bir imada 
ve telkinde bulunmuş dıegSlrim. Koımlisyon tamamuyla 
özerk olarak, kendi ölçüleri içerisinde ve elindeki 
yönetmeliğin icaplarına uyarak, elindeki parayı mu
ayyen ölçülerle 3 semedir taksim etmekteedlir. Bu se
ne, bu işin gündeme gel/işKmin sebebi, Ankara Sanat 
Tiyatnasuina ilk iki sene yardım yapıldığı halldle, üçün
cü filene yandım yapılmayışından dolayı kamuoyunda 
bazı endişeler beirdli. Zannediyorum ki', arkadaşı
mızın da sorunu buraya gerinişi bundandır. BUnda, 
bakan olarak en ufak bir dahlimiz yoktur. Açıkça 
(irade edHıyoruim; iki sene verilimıisjtlir, üçüncü sene ve-
ri'Lmıemi^liiır. 

PASA SARIOGLU (Ajğrı) — Niye iki sene ve-
ri%)or da, üçüncü sıenıe verilmiyor? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENDİK BAKA
NI MEHMET MÜKJERJREIM TAiŞÇIOĞLU (De-
(Valmla) — Arkadaşlar kemdi bildikleri gibi hareket 
eJÖmfcşlerdlir. Ne birinci, ikincıi sene, ne de üçüncü 
isleme ima ve telkinde bulunmadığım gibi, gelen lıiısıtıe-
leri aynen onaylıamışılm)dır. Bunu bellrtlmek Merim, 
bir, 

/Bkiinteisli, kâaplar konusudur. Arttık, üçüncü sene 
Ibu konu klasikleşmiş bir şeköMe KiüıMir ve Turizm 
İBafcanılığı IBültıresii konuşulurken Iburaıya geftirilüyor. 
IBuına bir sıon varellim mulhterem arikadaşîarıım. Bura
da, 19784979 yıllarında, zamanın idianesinin yaptığı 

İttir tjenoilhle bakanlık adına, bakanlık neşriyatı olarak 
(Haslhnış olan kitapların dağıtımının, benim bafcanlı-
ğnm sarasında dturduralımuş ollmaısı keyfiyeti var. 
«IBenîm malıımdır, dağöfemiam» şeklndeki ifademin, ne 
sekilide siöylıendliğtai tiavzflh ertmıek için huzurunuzda
yım. Bakımız, herhangi bir yayınevinin veya hterhan-
gjt b'ir satan kendli hesabına bastırdığı, yayınladığıl 
kitapların basım savcıılıklarınıca - değer icap ediyor
sa) - kolvuşjburmayia Dabi tultullmiası, icabında toplatıl-
ması mevzuatımız icabıdır; ama KüıDöür Bakantlığı-
nın bütçesinden bu millötlin parasıjyla basılan kitap
ların, klülltlüre fay/dalı olma amacı başta gelir; buna 
da ait 'bir yönötmelik var. O günün ikitıidarı bunu 
küllüüre faydalı dfîyıe bastınmış; bten geMiğimde bu 
kitapları biir vesileyle önüme gabindiler, tleıtklik ettftütm, 
kültüre fiaydaü değil, zararlı oDdıuğu kanaatline var
dım. Bu îakdür benimi hakkım. 

YHJMÎAZ DEMÎÎR tfBileoik) — Bu kararı tek ba
şınıza veremezsiniz Sayım Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MEHMET M<ÜJKERjREM TAiŞÇIOĞLU (De
vamla) — Hakkım. 

Hıatlta teneddülte dülşlüüim, Sayım Cumhurbaşkanı-
ma, al/dım bu kitapları görtJündlüJm, «Efendffim, lülfefe-
ıdlin, bir de siz bakın» dbdJim. Baktılar, okuldular. 

İDUIRiMUŞ ElKRİt SAĞLAR (İçel) — Sayın 
Cuımlhunbaşfcanı tefltiiş kurulu baışkanı mı? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA-* 
NI MİEHMET M'ÜKER/REM TAŞÇIOĞLU (De
vamla) — Bir doğu seyahatinde gazeiüeclilerıle beraber 
uçakta giderken «Yahu, bu kitaplar bir bakanlığım 
neşriyatı içeriısindie basılabilir mii?; hayret!» dediğini 
de hepiniz billmiektıesiinliız. 

Şimdli, ben sıiyaısî tercihlimi bu yolda 'kullandım. 
iBen bakanken bu kitapları, Türk Külitiüırünıe hizmet 
©timıedliği kanaatiyle dağııteıadım, arkadaşımın da da
ğılacağımı zannetmiyorum. inşallah, her zaman söy-
ıledüğimı gilbli, Aiah gedindlen vertslin, sliz gelir dağlatır
sınız efendim. 

Saygılarımla. (İANİAP sıralarından alkışlar), -

ıDURİMiUS P1KJR4 SAÖLİAR (îtçiel) — Gellleceğiz, 
Igeieöeğjiz. 

YILIMtAZ DE)M|tlR (Bilecik) — Geleceğiz gelece
ğiz., 

(BAŞKAN — Dbğnu Yol Partisi Grulbu adma Sa
yın Doğan Kasaroğlu, 

Buyurum Sayın Kasamğlu. (DYP sıralarından al
kışlar). 
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DYP GRUBU ADINA DOĞAN KASAROĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi ifade etmeden evvel, şahsım ve Doğru 
Yol Partisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamla
rım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; biraz evvel, 
eski Kültür ve Turizm Bakanının, müstakbel iktidar 
değiştirme temennisine aynen katıldığımı ifade ede
rek sözlerime başlayacağım. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — İş temenni 
ile olmuyor. 

DOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Ne ya
palım, şu anda yapacağımız iş ancak temenni; seçim
de inşallah. 

Değerli milletvekilleri, bugün burada hayatın ken
disini konuşuyoruz; Kültür ve Turizm Bakanlığı büt
çesini incelemeye başlıyoruz. Asırlardır tanımı bir 
türlü yapılamamış veya başka bir deyişle, tanımı üze
rinde birleşilememiş olgulardan bir tanesini teşkil 
eden kültür konusunu konuşacağız. 

Sayın milletvekilleri, kültür nedir? Kitaplarda 
30(Te yakın tanımı bulunuyor; ama ben hemen şu
rasını ifade edeyim ki, Kültür ve Turizm Bakanı Sa
yın Mesut Yılmaz'ın Bütçe Komisyonunda benim
sediği tanıma aynen katılıyorum. Sayın Bakan, ko
misyonda, «Kültür, hayattır, yani yaşayan şeydir» 
diyor. Gene Sayın Bakan konuşmasına şöyle devam 
ediyor: «Hayatın her parçasında kültürün bir unsuru 
yatmaktadır ve zaman içerisinde tarih içinden süzü
lüp gelen değerler bir millî kültürü oluşturur» Ve ge
ne Sayın Bakan, «Bu millî kültür, eğer uluslararası 
kabul görürse, o zaman bir uygarlığa müncer olur 
diyebiliriz» ifadesini kullanıyorlar; ama Sayın Bakan 
bundan sonra da ihtiyatlı davranmayı elden bırak
mıyorlar; çünkü, pek çok tanımı olan bu konuyu 
tek bir noktaya bağlamayı doğru bulmuyorlar. 

Gene Sayın Bakanın katıldığım ifadelerinden biri
si, kültürün, millî mi, uluslararası mı tartışmasının 
artık son bulması konusu oluyor. «Kültür, millîdir, 
uygarlık, uluslararası olabilir» şeklindeki Sayın Yıl
maz'ın ifadesine de katıldığımı hemen ifade edeyim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın ifade ettik
leri bu hususa katılmamak için hiçbir sebep göre
miyorum. Zira, kültürü, hâlâ tartışma konusu yap 
maya devam ettiğimiz takdirde, hepimizin üzerinde 
durduğumuz, titrediğimiz temel değerlerimizi zede
leyeceğimizden endişe ederim. Bu endişeyi, geçen yıl-
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larda ülkenin pek çok kesimindeki tartışmaların so
nucunda ortaya çıkan kavram kargaşasında hep bir
likte yaşadık ve halen de bu kargaşanın sisini dağıta
bildiğimiz kanaatinde değilim. Önemli olan, Büyük 
Atatürk'ün bizler için gösterdiği hedefe, çağdaş me
deniyet seviyesine ulaşmakta birlik ve bütünlüğümü
zü koruyabilmek, temel değerlerimizi kollayabilmek-
tir. Unutmamak gerekir ki, her insan gib'i, her mil
letin de kendisini diğerlerinden ayıran vasıfları var
dır. İşte, millî kültür dediğimiz ortak değerler man
zumesi de burada ortaya çıkıyor. «Bu vasıflardan 
sıyrılarak çağdaş medeniyete ulaşacağız» demeyi 
mümkün göremiyoruz ye gene «Millî kültürümüze 
bağlı kalacağız» diyerek gelişen medeniyetten uzak 
'kalarak da bir noktaya ulaşılabileceğine inanmıyo
ruz. Millî olmayan, kendi hasletlerimizi taşımayan 
bir olgular topluluğu ile ulaşılacak ileri medeniyet dü
zeyi, ne kadar kalıcı olamaz ise, tutucu,, gelişmeye 
kapalı bir kültür bağnazlığı ile toplum bütünlüğü de 
sağlanamaz. 

Sayın milletvekilleri, kültürün var olması, değişi
miyle, yaşaması, toplumların belirli şartlarına bağ
lıdır. Ünlü Amerikalı Sosyolog, Talcon Persons'ın ge
nellikle üzerinde birleşilen teorisi, toplumsal yapının 
çeşitli olgulardan meydana geldiğidir. Ünlü sosyolog, 
toplumsal düzeni, sosyal, kültürel, psişik ve ekono
mik olmak üzere dört boyutta görmektedir. Sonuca 
varmayı kolaylaştırıcı, tanımı üzerinde bir türlü an
laşılamayan kültürün ana hedefini bilmek, millî kül
tür anlayışını ortaya çıkarabilmek için, bu sınıflama 
gerçekçi oluyor. Zira, bir toplumu, insanı, kurum
ları, ekonomik yapısı ve kültür olgularından soyut
lamanın imkânı yoktur. Bunların hepsi birbirini dai
ma etkileyecektir. Bir toplumda ekonomik yapıyı 
bir yana iterek, yalnız kültür olgusu üzerinde dur
mak mümkün değildir. Toplumların değişimlerini, 
teknolojinin gelişmesini bir yana bırakıp, tek başına 
tarihî değerler içerisinde saklanıp kalmak da müm
kün değildir. İnsanlar, yaşama hakkını kullanırken, 
öncelikle içinde yaşadığı toplumun değerlerine, pro
totipine uymaya medbuıdurlar ve yine insanlar, bu 
prototip içerisinde ekonomik varlıklarını sürdürmek 
durumundadırlar. Onların bir devlet halinde var ol
ması, toplumsal kurumların yerleşmesiyle mümkün 
ola'bilntiştıir. 

Toplumdaki değişmeler, evrim veya devrim sure
tiyle ortaya çıkmakta ve kendisini her topluma göre 
değişik şekilde meydana getirmektedir. Türkiye gibi 
hızla değişen, sanayileşen toplumlarda' kültür yapı-
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larının korunması, insan ilişkilerinin düzenlenmesi da- J 
ıha zor oluyor. Özellikle sosyal kurumlaşmada Tür
kiye'nin geçirdiği aşamalar daha dikkat çekici. Bü
yük şehirlerdeki gecökondulaşmnın getirdiği kültürel 
ve ruhsal sıkıntı, toplumumuzun ana meseleleri ara
sında yer almaya devam ediyor. Uzun yıllar yerle
şen alışkanlıklar, insanlarda ve toplumlarda sürekli
lik kazanıyor ve bunların başka bir şekle dönüşme
sinde güçlükler doğuyor; toplumsal zıtlaşmalar ve 
çatışmalar buradan ortaya çıkıyor. İşte, bütün bun
ları göz önüne alarak, genel bir değerlendirme yap
mak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, bu beyanlarımı, bir bakan
lığımızın görevini yerine getirip getirmediği şeklin
de kabul buyurmayınız. Bendeniz, temel kültür ol
gusunun, bu yüce çatı altında ele alındığı bugünde, I 
konuyu daha geniş açıdan huzurunuza getirmek, top- i 
lumun bütün kesimlerinin dikkatlerini, elimden gel- j 
diğince geniş açıya çekmek istiyorum. 

Bin yıllık iftihar ettiğimiz tarihin içerisinde oluş
muş, yerleşmiş pek çok değerlerimiz vardır. Bunları 
yaşatmak, geliştirmek ve bizden sonraki nesillere ulaş
tırmak, elbette ki, bizim ana görevlerimizden birisi
dir. Anoak, kendi toplumumuz içerisindeki her alan
daki değişikliği bir yana itemeyiz, görmemezlikten 
gelemeyiz. I 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Devle
ti, genç, fakat tarih hazinesi dolu, mazisi şerefli bir 
devlettir. Bu gençliği içerisinde, daima iftihar ettiği
miz, korumaya ve yaşatmaya ant içtiğimiz Atatürk 
ilke ve inkılaplarıyla gelişen yeni olgular, henüz, tam 
manasıyla yerleşebilmiş değildir; çünkü toplumun, 
alıştığı bazı saplantılardan sıyrılması kolay olmamak
tadır. öyle inanıyorum ki, gelişen nesiller, bizlerden 
daha çok Atatürk ilke ve inkılaplarının sahibi ve 
bekçileri olacaktır. I 

Bizde, yeni olan bir kültür parçası da, yönetim 
tarzımızda ortaya çıkıyor sayın milletvekilleri. Açık 
yüreklilikle ifade ederim ki, bizim temel kültürümüz 
arasında demokrasi yoktur. Demokrasi, 45 yıllık bir I 
dönemde yerleştirmeye çalıştığımız ve bundan son
ra da vazgeçemeyeceğimiz bir olgudur. Sayın millet
vekilleri, demokrasiyi vazgeçilmez bir hayat tarzı ve I 
yönetim biçimi kabul etmiş nesiller olarak, onun I 
şartlarını kendi toplumumuzda çok iyi göstermek I 
zorundayız. Bu olgunun, demokrasi olgusunun ana 
şartı da, hoşgörüyü kendi içimize özellikle sindirmek I 
olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) Bu hoşgörüyü, I 
toplumumuzun bütün fertlerine benimsetmek zorun- | 
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dayız; demokrasinin bu temel kaidesini yerleştirebil-
diğimiz ölçüde, sistemimizi sağlıklı kılacağımıza ina
nıyoruz. Elbette ki, bunu tek başına Kültür ve Tu
rizm Bakanlığımız yapmayacak; ama «Bu bakanlı
ğımız da, en az diğerleri kadar, faaliyetleri arasında 
bu olguya yer vermek durumunda olmalı» deriz. 

Batı ülkelerindeki ilkokullarda demokrasi dersinin 
okutulmasının elbette ki, bir sebebi var; ama, hemen 
İfade edelim ki, ne yazık ki, biz bu seviyede değiliz. 
Bizler, hâlâ o hoşgörüye varamadığımız içindir ki, 
çoğu dönemler, yönetimi ele aldıklarında, bir önceki 
dönemi kötüleyen okul kitaplarını körpe beyinlerin 
karşısına çıkarmaktan geri kalmadılar. (DYP sıra
larından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

Toplumumuzda, politikacı kötülemek, çirkin po
litikacı imajı çizmek marifet haline geldi. 20 nci 
asrın bu son yıllarında bile hâlâ, politikacı yasağın
dan, tecrübeli politikacıdan kötülük geleceğinden söz 
ediyoruz; ne kadar hazin değil mi? Bir de demok
rasi içinde yaşadığımızı söylüyoruz. 

HÜSAMETTİN CİNDORUK (Samsun) — Ya
panlar utansın. 

IDOĞAN KASAROĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, zamanınızı aldığım bu beyanlarımı 
hoşgöreceğin'ize inanıyorum. Şimdi, tekrar bakanlı
ğın meselelerine dönüyorum. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bakanlık olarak pek 
fazla benimsemediğimiz ortada. Bu bakanlığımıza 
ayırabileceğimiz kaynak, 1987 yılı için, bütçenin an
cak binde 57'si. Bu bakanlığın payı da, her geeçn yıl 
bütçede eksilerek gidiyor. Bütçeden 1983 yılında bin
de 94, 1986 yılında binde 66 pay alan bakanlığımız, 
bu yıl 61 milyar liralık bütçe ile hem kültür hizmeti 
yapacak, hem de turizm görevini yerine getirecek. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin kendi inancıdır, 
kendi politikası içerisindedir, bizim söyleyecek bir 
şeyimiz yoktur; ama biz, kültür ve turizmin, bir ba
kanlık içinde bulunabileceğine inanmıyoruz. Farklı 
iki alana hizmet götürmek durumunda olan ve iki 
ana görev yüklenmiş bulunan bu bakanlığımız, kor
karız ki, bu yapısı ile hizmetleri arzulanan şekilde 
yerine getiremeyecektir. Bu değişikliğin ortaya koy
duğu sıkıntıyı, bakanlığın atabildiği kanaatinde, de 
değiliz ve nitekim, diğer birleştirilen bakanlıklarda 
da olduğu gibi, burada da, eski Kültür Bakanlığından 
ve Turizm Bakanlığından gelen grupların bölünme-, 
lerini görmemek de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, gerek Beşinci Beş Yıllık 
Planda, gerekse 1987 programında, kültür hizmetle-
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rimiz için epeyce uzun bölümler ayrılmış. Pekçok 
sektörün üç beş tedbirle geçirildiği 1987 programın
da kültür için 47 tedbir sıralanmıştır. Yine tekrar 
edeyim ki, mutabık olmasak da, uygulayacak olan 
hükümetin getirdiği bu tedbirlerdir. Bizim görevimiz 
bu tedbirlerin çağdaş bir anlayış içerisinde uygulanıp 
uygulanmadığını denetlemek: olacaktır. Mutabık ol
madıklarımıza hemen bir örnek vermek isterim; bu 
tedbirlerin 11 inci maddesinde yer alan hususu aynen 
okuyorum: «tik ev orta dereceli okullarda, Türk mu
sikisi eğitimine yer ve ağırlı<k verilecektir.» 

Değerli arkadaşlarım, ilkokula başlayan çocuk, 
daha müzik ile bağırtının ne olduğunu ayırt edeme
yecek yaştadır. Bu çocuğa, herhalde kalkıp Itrî veya 
Dede Efendi'yi öğretmök, onların ölümsüz bestele
rini söyletmek durumunda kalmayacağız. Demin de 
ifade ettim, 1987 programı içerisinde yer alan 47 ted
birden mutabık olmadıklarımız, toplum için yararlı 
görmediklerimiz var; ancak, biz sayın bakanın me
denî kişiliğini ve Plan ve Bütçe Komisyonundaki be
yanlarını, bu konunun teminatı olarak görmek isti
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, temel değerlerimize sahip 
çıkılmasını, daima savunuyor ve bu sebeple İstiklâl 
Marşımızın yazarı, millî şairimiz, Mehmet Akif Er-
soy'un ölümünün 50 nci yıldönümü dolayısıyla dü
zenlenecek törenleri memnuniyet ve şükranla karşılı
yoruz. 

Osmanlı arşivine sahip çıkılmasını, bunların yok 
olmasının önlenmesi çalışmalarını takdirle karşılıyor, 
bir an evvel sonuçlandırılmasını temenni ediyoruz. 
Ancak, burada yeri gelmişken bir üzüntümüzü de 
ifade etmekten geri kalmayacağız. Geçenlerde, İngil
tere'de müzayede ile satılan Osmanlı eserleri konu
sundaki gelişmeleri, hüzün ve ibretle seyrediyoruz. 
Dışişleri Bakanlığımız, bu konuda Kültür ve Turizm 
Bakanlığını uyardığını ifade etmişse de, bu bakan
lığımızın henüz bir ses çıkardığına ben şahsen şahit 
olamadım. 

Yıllarca, yurt dışına kaçırılan eserlerimizin ıstıra
bını taşıyan kimseler olarak, bu kabil hareketleri te
essürle karşılıyoruz. İstanbul'da açılan Basın Müze
sinin kuruluş çalışmalarına katkısı dolayısıyla, geçen 
yıl Sayın Yılmaz'a teşekkür etmiştik. Temenni ederiz 
ki, bu defaki hizmet dönemi içinde de, İstanbul'daki 
Edebiyatçılar Müzesinin ve Türk Müziği Müzesinin 
açılmasını sağlama imkânını bulabilirler. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin ana mese
lelerinden birisi de, hiç şüphesiz ki, bir türlü okuma 

alışkanlığını yerleştirememiş olmamızdır. Kültürümü
zün yaşaması ve gelişmesinde en önemli araç olan 
kitap okuma, malesef diğer ülkelerle kıyaslanama
yacak derecede geridödir .Kâğıt fiyatlarının pahalı 
olması, dağıtım hizmetlerinin yeterli bulunmaması, 
ulaştırma masraflarının yüksekliği, bu konuda elbette 
ki, etken olmaktadır; ama meseleleri yalnız bunlar 
arasında görmek de kabil değildir. Kitap yazımını 
ve kitap okumasını teşvik etmek, cazip hale getirmek 
lazımdır. Her şeyden evvel, kitap yakmaktan, kitap 
yasaklamaktan sıyrılmış bir zihniyete erişmemiz 
şarttır. 

Sayın milletvekilleri, Türk yazarlarının oyunlarını 
sahnelemede yüzde 61 oranına çıkan devlet tiyatro
larımızın, teşkilat kanununun bir an evvel çıkarıl
ması zorunlu hale gelmiştir. 

Burada hemen bir noktayı ifade edeyim, biraz 
evvel konuşan değerli arkadaşım Sayın Sağlar, devlet 
tiyatroları salonlarının boş olduğunu ifade ettiler. 
Herhalde, kendileriyle yanlış tiyatrolardan bilet al
mak durumunda kalıyoruz; bendeniz çoğu zaman, 
çoğu tiyatrolarda yer bulamamanın sıkıntısını yaşı
yorum, boş yer buldukları zaman bana da haber 
verirse memnun olacağım. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri. 

Değerli milletvekilleri, tiyatro alışkanlığını Dev
let Tiyatrosunun yanında, mahallî idarelerle de tak
viye etmenin yerinde olacağı inancındayız. 

Devlet Opera ve Bale hizmetlerinin geliştirilme
sinde, bu kuruluşumuzun birtakım iç meselelerden 
kurtulması lazım geldiğine inanıyoruz. İstanbul Ope
ra ve Bale Müdürlüğünün, hâlâ dedikoduları devam 
eden piyano satın alma meselesi, yüze yakın sanat
kâra hiçbir görev verilmeden boş bekletilmesi me
selesi son bulmalıdır. 

Özel tiyatrolar için yapılmakta olan devlet yar
dımı, iyi bir başlangıç ve iyi bir gelişmedir; ancak, 
geçen yıl 64 milyon, bu yıl 100 milyon olan ödenek 
yeterli değildir. 

Klaslik Türk Müziği çalışmalarında, bunun kitle
lere intikalinde, yeni kuşakların benimseyeceği yön
temleri bulmakta fayda vardır. Çok Sesli Türk Mü
ziğine yönelişin teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 

El sanatlarının yaşatılması ve tanıtılması konu
suna daha fazla ağırlık verilmesini diliyoruz. 

Millî Kütüphanenin ve diğer kütüphanelerimizin 
geliştirilmesi temennilerine de katılıyoruz. 

Alışılmış ismiyle Muzır Yasa, bekleneni vereme
miştir. Sanat ile müstehcen yine birbirine karıştırıl-
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maya devam etmektedir. Gazeteleri poşetle sattırma
nın kimseye bir faydası olmamış, aksine, şikâyet edi
len müstehcenin merakı ve hevesini daha da artır
mıştır. Ümit ederiz ki, bu konuya gerçekçi bir yak
laşım bulunur; herkesi rahatsız eden müstehcen or
tadan kaldırılırken, sanat da arzulanan seviyede ko
layca sağlanmış olur. 

Sayın rriilletvefcileri, bu konuyu tamamlamadan 
evvel, bendeniz de, İstanbul'da rahmetli Egemen Bos-
tancı'nın ismini taşıyan salonda bir oyuna yapılan 
tecavüzü şiddetle kınadığımızı beyan etmeyi görev 
bilirim efendim, (DYP ve SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekileri, hükümetimiz, kültürün geliş
mesi ve yayılmasında, haklı olarak, en büyük önemi 
verdiği radyo televizyonu, 1987 programında ana hiz
metini zorlayan görevlerle de karşı karşıya bırak
mıştır. Radyo ve televizyonun eğitim ve kültüre yar
dımcılık görevi, kanunî gereği olduğu gibi, var ol
masının da ana sebeplerinden birisidir. Bunu, kuru
mun tespit edilen hedeflere göre, kendi program plan
laması içinde ele alması lazımdır ki, kitlelere dinleter 
bilsin, seyrettirebiMn. Söz buraya gelmişken, küçük 
ibir saptama yapmayı görev 'biliyorum : 

İkinci televizyon programının, Ankara ve İstan
bul'dan da olsa, başlamasını memnuniyet ve takdirle 
karşılıyoruz; ancak, bunu çok geç kalmış bir hiz
met olarak görüyoruz. Herhangi bir politik amaç 
uğruna söylediğimi lütfen kabul buyurmayınız; ancak 
ıbir tespit için hemen ifade edeyim ki, ikinci televiz
yon programı, Dördüncü Beş Yıllık Planda açıkça 
yer almıştır. Dördüncü Beş Yıllık Planda, bakın ay
nen ne deniyor : «Çeşitli düzeyde yaygın eğitime ve 
kültür düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmak ve 
başka amaçlarla kullanılmak koşuluyla, TRT tara
fından ikinci kanal televizyon tesisleri kurulup, işle-
ttilir». 

İşte, değerli arkadaşlarım, ikinci kanalın başlan
gıç noktası burası. 

Konu üzerindeki daha yoğun çalışmalar, yüce par
lamentomuzda 19 Kasım 1979 tarihinde okunan De-
mirel Hükümetinin programında aynen şöyle ifade 
edilmişti: «Mahallî saat farkı sebebiyle bölge radyo 
ve televizyon yayınları tanzim edilecek; her yerde 
en az iki radyo istasyonunun net olarak dinlenmesi 
«ağlanacaktır. Renkli televizyona ve ikinci kanala 
geçiş çalışmalarına başlanacaktır.» 

Sayın milletvekilleri, bunları, başta da söylediğim 
gibi, yalnız bir tespit olarak ortaya koyuyorum. Bu 

konuda* çalışma yapılmıştır veya yapılmamıştır me
selesini huzurunuza getirip, vaktinizi almak istemi
yorum; çünkü, konumuzun dışında. 

Bu tespitte bir amacım da, televizyonun kanalları 
arasındaki yayın dengesine ilgililerin dikkatini çek
mek. Türkiye gibi eğlence imkânı pahalı olan bir ül
kede, halkın tek eğlence aracı olan televizyon yayın
larında, dengemin çok iyi sağlanması lazımdır. Radyo 
ve televizyon, ne yalnız eğlence aracı olarak işletilebi
lir, ne de katı bir eğittim ve kültür aracı olarak düşü
nülebilir. Bu ikisi arasındaki dengeyi iyi kurmak, 
kanallardan birimi eğitim ve kültür ağırlıklı yapmak 
kaçınılmazdır. 

Bu noktada, bir hususa daha dikkatinizi çekmek 
isterim. Bizim şahsî inancımıza göre, Türkiye, artık 
özel radyo ve televizyon işletebilecek duruma gel
miştir. Radyo ve televizyon istasyonlarının kurulma
sı devletin tekelindedir; aynen İngiltere'de olduğu gi
bi. Ancak, yine aynen İngiltere'de olduğu gibi, özel 
sektöre kanal kiralamanın mümkün olduğu inancın
dayız. Bu halde, devletin elinde bulunan kanalların 
eğitim ve kültür ağırlıklı olarak kullanılması sağlan
mış; rekabetin getirdiği ortamda da TRT yayınla
rının kalitesinin yükseleceği inancındayız. 

Sayın milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı
mızın önemli hizmetlerinden bir tanesi de, Türkiye' 
nin diğer ülkelerle kültürel bağlarını ve turizm iliş
kilerini artırmak için çalışmalar yapmasıdır. Bakan
lık, 1986 yılı içerisinde bu konuda hayli ağır hare
ket etmiş görünmektedir. Bakanlık bütçesinin 22 nci 
sayfasında ifade edildiğine göre, bu yıl içinde, nisan 
ayında Arnavutluk Halk Dansları Topluluğu, mayıs 
ve haziran ayında Çekoslovak Grafik Sergisi, İstan
bul ve Ankara'da kültürel faaliyet olarak gerçekleş
tirilmiş; haziran ayı iriiçde de Japon Haftası düzen-
lenebilmiştir. 

'Bakanlığın önemli görevlerinden birisi de, ülke
mizde turizm altyapı hizmetlerini geliştirmek ve tu
rizm eğitimimi sağlamaktır. Başlatılan çalışmaların 
devamında, turizmin altyapı çalışmalarının geçen yıl
lardaki planlamalar içeriğinde devam ettiğini gör
mek; Side, Köyceğiz, Muğla kıyı projelerinin ilerle
diğini tespit emtek, memnuniyet vericidir. 

Turizm yatırımları için bütçeden ayrılan 17 mil
yarlık ödeneği yeterli görmeye elbetteki imkân yok
tur. Bir an önce Türkiye'nin turistik altyapı hizmet
lerinin tamamlanması, bakanlığın, lokanta fiyatı, otel 
fiyatları belirlemekten ve denetlemekten kurtarılması 
lazımdır. 
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Turizm Bakanlığı, ana turizm politikasını tayin 
eden ve işletmeleri bu yönden yönlendiren bir kuru-
ruluş durumuna gelmelidir. Sayın Bakanın Bütçe Ko
misyonunda bu anlayışı taşıdığını görmekten mutlu
yuz. Dileriz ki, geçen zaman bu düşünceleri tatbikat 
safhasına koymak imkânı verir. 

Sayın milletvekilleri, bir önemli mesele de, tu
rizm tesisleri yapımını teşvik amacıyla, işletmecilere, 
devlet elindeki turizm alanı ye turizm mevkii olan 
yerlerdeki arazileri tahsis etmektir. Bu konu, 16 Ma
yıs 1986 tarih ve 86/10497 sayılı Kararname ile gö
rev olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığına verilmiş
tir; ancak, daha sonra, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının 61 işletmeciye nasıl arazi tahsis ettiğini, 
hangi yerlere, hangi ölçülerle tahsis ettiğini anlamak 
mümkün değildir. Bunların kimlere verildiğimin ve 
ne şartlarla verildiğinin ortaya konulması lazımdır. 

Sayın milletvekilleri, turizm gelirlerimizde 1986 
yılında bir azalma olduğu, komisyonda da bütün 
konuşmacılarca ortaya konulmuştur. 1986 yılı içinde 
Türlüye turizminin geriye çekilişi Çernobil ve Libya 
olaylarına bağlanmış, fiyat politikasının buna etkisi 
de ortaya konulmuştur. Turizm gelirleri bizim için 
büyük önem taşıdığından, geçen yılki düşüş, her tür
lü siyasî düşüncelerimizin dışında ele alınmalı, ob
jektif bir" değerlendirme yapılarak, bundan sonraki 
yıllar için aynı zararla karşılaşılmatnanın çareleri bu
lunmalıdır. Turizm gelir ve giderlerinden ödemeler 
dengesine isabet eden net katkı, yıllar itibariyle düş
me göstermektedir. 1985 yılında 777 milyon dolar
lık net katkı, 1986 yılında 550 milyon dolara düş
müştür. Çok umut bağladığımız Arap ülkeleri turist
lerinin gelişinde düşme vardır. 

Turist sayısının tespitinde de enteresan tablolarla 
(karşılaşıyoruz. Türkiye'ye gelen turist sayısını hesap 
ederken, kapılardan giren yabancıların doldurdukları 
fişlerle iş yapıyoruz. Bu sebeple de, 1984 yılında 
100 771, 1985 yılında 317 604 tran'lınm Türkiye'ye 
girişini turist sayımızın içine katmış bulunuyoruz. 
Oysaki, sayın milletvekilleri, İran'ın şu durumda bir 
turist akımına, bu derece bir turist akımına, ne im
kânı ne de tahammülü vardır. Bunların büyük bir 
kısmının, hemen hemen tümünün mülteci durumuy
la Türkiye'ye geldiklerini de hepimiz biliyoruz. 

Buna işaret etmekteki kastımız da şu : Bundan 
sonra yapılacak değerlendirmelerde elimize alacağı
mız rakamlar, doneler doğru olmalı ki, biz kendi

mizi daha iyiye yöneltme imkânını bulabilelim. Bu 
hususu, sayın bakanlığın dikkatine arz etmeyi görev 
biliyorum. 

Sayın milletvekilleri, turizm gelirlerinin tespitinde 
de devlet olarak bir yöntem seçebilmiş değiliz. Kül
tür ve Turizm Bakanlığı, 1985 yılı turist gelirini 1 
milyar 462 milyon dolar ilan ederken, Merkez Ban
kası 1 milyar 94 milyon lira ilan ediyor. Bakıyoruz. 
Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı rakam, 
kendi teşkilatı ile Devlet istatistik Enstitüsünün müş
tereken yaptığı bir ankete dayanıyor. Merkez Banka
sının rakamları ise, ünlü PİAR şirketinin araştırma
sına dayanıyor. Tabiî, 28 Eylül seçimlerinin öncesi
ni ve sonucunu hatırlayınca da, biz, bakanlığın yap
tığı rakama daha doğru diye bakıyoruz. 

(Sayın milletvekilleri, turistik tesisler yüksek fiyat 
politikasından mutlaka kurtarılmalıdır. Ülkemizde 
«turistik» lafı, insanı ürküten, korkutan bir deyim ol
maktan çıkarılmalıdır. Ülkenin turizm 'imkânlarından, 
her şeyden evvel, bu vatanın asıl sahipleri kendi va
tandaşlarımızın istifade edebilme şartları bulunmalı
dır. İç turizm ihmal edilmemelidir. Turizm Bankası
nın elinde bulunan tesisler, hiç değilse özelleştirilince-
ye kadar, ulaşılmaz, girilmez yerler olmaktan çıkarıl
malıdır. İzin verirseniz, burada bir hatıramı naklet
mek isterim : Bu yaz, Akçay'dan geçerken orada yük
sek dereceli bir hâkim arkadaşımla, şu anda halen 
görevde bulunan bir vali arkadaşımıza rastladım. Yaz 
tatillerini Akçay'da geçirmeye, bir akrabalarının evin
de 15 günlük bir dinlenmeye gelmişler. Akçayla de
nize girebilme imkânı : Kenarda, belediyenin yaptığı, 
ancak fevkalade namüsait şartları olan bir sahil kıyı
sı var; bir de Kültür ve Turizm Bakanlığının Turban 
Tatil Köyünün geniş imkânları var. Kendileri bu ye
re girememekten yakındılar. Devletimizin iki yüksek 
bürokratı. Çünkü, adam başına 1 500 lira ödemeleri 
gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, elbette ki, bir idare, 
yaptığı hizmetin karşılığını alacak ama, ben Sayın Ba
kanın dikkatine, devletin bir de kadirbilir olduğu şar
tını da göz önüne almasını dileyerek meseleyi getiri
yorum. Hiç değilse, devlete yıllarım vermiş, üstün 
makamlar iktisap etmiş, bir zamanlar bu yerleri de
netleme durumunda bulunmuş insanlara, bu kapıları 
para için kapatmayın. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde durulması gereken 
konulardan bir tanesi de, öyle zannediyorum ki, İs
tanbul'da «Beyoğlu» diye tabir ettiğimiz İstiklal Cad-
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desinin tarihî halinin korunması olacaktır. Bu kültür 
varlığımızın bir an önce korunması meselesinin sürat
le gerçekleştirilmesinin kaçınılmaz olduğu kanaatin
deyiz. Zira, buradaki varlıklarımız her geçen gün tan-
rip olma yolundadır. Dileriz ki, Sayın Bakan bu konu 
üzerine eğilecek ve Beyoğlu için hazırlanan planlar 
gerçekleşme noktasına dönecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bakanlığın karşılaştığı sı
kıntılardan birisi de zannımca, ya'bancı ülkelere gön
derilecek eleman bulmadaki güçlük oluyor. Yıllar
dan beri devam eden 'bu sıkıntı, elan çekilmektedir. 
Bugün eleman bulunamadığı için, pek çok yerde görev 
yapan memurlar ya hizmet süreleri uzatılmak veya 
geçici görevle çalıştırılmak suretiyle hizmetler yürü
tülür hale gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, (Kültür ve Turizm Bakanlığı
nın karşılaştığı önemli konulardan birisinin de, sit 
alanlarının tespiti olduğuna inanıyoruz. Eskiden hepi
mizin şikâyet ettiği ve çok katı uygulama yapıldığını 
tespit ettiğimiz, aynı zamanda genişletilmesini iste
diğimiz bu konuda, şimdi tam tersi, alabildiğine ge
nişletilmiş bir nizamla karşı karşıyayız. Bunun sonucu 
da yine zararlı olmuş, bir kısım dedikoduların art
masına sebebiyet vermiştir. 

Bakanlığın bir başka hizmeti de, gerek büyük 
şehirlerdeki eski eser ve sivil mimarlık örneklerini 
korumak, gerekse turizm alanları açmak için kamu-
laıştırma yapmaktır. Bunun için bakanlık bütçesine 
her yıl kamulaştırma ödenekleri konulmakta, bu yıl 
da 2 milyar 750 milyon liralık bir bölüm ayrılmakta
dır. Çok hiassas konularda bir tanesinin bu olduğuna 
inanıyoruz. Yıllardan beri, bakanlığın, kamulaştırma
da gerçekçi bir plan yapabildiği inancında değiliz. 
Geçmiş yıillarda yapılan hataların tekrarlanmamasını, 
beş yıl içerisinde gerçekleştirilemeyecek, gerçekleşe
meyecek hizmetler için kamulaştırma yapmaktan ka
çınılmasını; aksi halde enflasyonun da tesiriyle, Ha
zinenin çok büyük zarara uğratılması tehlikesinin her 
an var olduğuna bakanlığın dikkatini çekmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, turizm konusundaki sözlerimi 
tamamlamadan önce, kumar makineleri konusuna da 
temas etmek isterim. Baştan beri kültürle birlikte ko
nuştuğumuz turizm içerisinde sözünü ettiğimiz değer 
ölçülerini korumak, bu meselede karşımıza çıkıyor. 
Türk turizmini teşvik etmek gerekçesiyle, son iki 
yıldır uygulanan ve hızla yayılan kumar makineleri, 
bugün tesis amacını aşmış, toplumun büyük bir so
runu haline gelmiştir. Bir yandan Muzu- Kanunu çı
karıp, poşetle gazete sattıran bir zihniyetin, ülkeyi 

kumarhaneler zinciri haline dönüştürmesini anlamak 
mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar.) B,u 
konu mutlaka bir çözüme kavuşturulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, biraz da tanıtmadan bahset
mek istiyorum : Turizm Bakanlığının bir görevi de, 
yurt dışında gerekli tedbirleri almak, turizm gelirlerin
deki artışı sağlamak, yurdumuzun ve ulusumuzun, ta
rihî, kültürel ve doğal değerlerinin yurt dışında tanı
tılmasını sağlamaktır. Bakanlık, bu hizmetini çok dar 
bir bütçe imkânıyla yürütebilmektedir. Her ne kadar, 
«Tanıtma Fonu» adıyla teşkil edilen fondan, bu ça
lışmanın desteklenmesi imkânı mevcut ise de, yeterli 
olduğu inancında değiliz. 

Devletin tanıtılması konusu, mutlaka ortak bir gö
rüşle yapılmalıdır. Turistik ve kültürel tanıtmayı, 
ticarî tanıtmadan ayırmanın imkânı olmadığı gibi, 
ülkenin sosyal tanıtılmasından soyutlamak da müm
kün değildir. Çeşitli kuruluşlarca yürütülen bu çalış
manın birleştirilmesi yerinde oilacaktu* ve bu tamtma 
çalışmasında özel sektörden, özel kuruluşlardan ya
rarlanmanın da gerçekçi ve şart olduğuna inanıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, bütün aleyhteki şartlara rağ
men, Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin üstün 
görev şuuru ile işler yürütülebilmiş Ve bir 'belirli nok
taya gelinebilmiştir. Dileriz ki, önümüzdeki günlerde 
daha ileri merhalelere kavuşma imkânı bulunabilsin. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonuna geldiğim 
bu noktada, fevkalade önem verdiğimiz kültür hizmet
lerinin bütünlüğüne tekrar dikkatlerinizi çekmek isti
yor ve diyorum k'i, meseleye yalnız tarihî eserleri ko
rumak zaviyesinden bakmamak lazımdır, Kültür an
layışının, hızla gelişen toplumda doğuracağı sıkıntılar 
göz ardı edilmemelidir. Kültür, katı kalıplar içerisine 
sıkışıp 'kalmış bir olgu değildir, tnsan bilgi ve görgü
sünün gelişmesi, sosyal kurumların oluşması ve özel
likle ekonomik yapıdaki değişiklik, kültürün gelişme
sinde fevkalade önem taşımaktadır. Bugün uyguladı
ğımız topyekün devlet politikası içinde meseleye bak
mak zorundayız. Uyguladığımız politikayla, halkı, 
alıştığı temel değerlerin dışına itmeye hakkımız yok
tur. Milletimizin temel değer ölçülerinin toplumda ya
şadığını unutmamak lazımdır. Bizde sosyal adalet 
inancı vardır; adil olmak, eşit davranmak ana kaide
lerimiz içindedir. Bizde tefecilik yoktur; temel inan
cımızda, her gün insanları daha çök fakirliğe itmek 
yoktur. Bizim değer ölçülerimiz içinde rüşvet, irtikâp, 
yolsuzluk yoktur. Bizim değer ölçülerimizin arasında, 
insanların kaderini kumara bağlamak yoktur. Tevek-
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kül duygusunu yanlış anlamamak, değerlendirmemek 
gerekir değerli arkadaşlarım.. 

Türk halkı, uygulanan ekonomik politikanın ıstı
rabı içerisinde, bu temel değerleriyle çatışma duru
muna getirilmemelidir. Temel değerlerine 'bağlı, Ata-
ıtürk'ün çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmayı amaç 
edinmiş Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşları olarak, 
yaptıklarınızdan pişman değil, daima iftihar eden kim
seler olun. 

Bütün bu duygularla, 1987 bütçesinin Kültür ve 
Turizm Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
ter, hepinizi saygıyla selamlarım. (DYP ve ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kasaroğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Göksel Ka-

İaycıoğlu. Buyursunlar Sayın Kalaycıoğlu. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÖKSEL KALAYCI
OĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Anavatan Partisi Hükümetinin, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimizi bildirmek üzere huzurlarınızdayım. Sözleri
me başlamadan önce, yüce heyetinizi grubum ve şah
sım adına saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Anavatan Partisi Hüküme. 
ti Programının 17 nci «Hizmetler» maddesinin üçün
cü paragrafında, «Turizm hizmetlerinin kolaylaştırıl
masını ve geliştirilmesini sağlayacak tedbir ve teşvik
lerin alınmasını zorunlu görüyoruz» denmektedir. Be
lirtilen bu hedeflerimize varmak üzere bakanlığın, 
turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline 
getirmek için, yurdun turizme elverişli imkânlarını 
değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlık konusunda 
1986 yılı içinde yaptığı çalışmaları takdirle müşahede 
etmekteyiz. 

Bütün dünyada ülkeler turizm denilen çok yönlü 
olaya büyük önem atfetmektedirler. Gaye, daha çok 
turist çekebilmek, dolayısıyla bir taraftan ülkelerin ve 
halklarını yabancılara tanıtarak, diğer taraftan da 
ekonominin ihtiyacı olan döviz girdilerini bu yola 'ar
tırabilmektir. Hükümetimiz de, 'bu çok yönlü olaya 
büyük önem atfetmekte, ülkemize daha çok turist çe
kebilmek, dolayısıyla ülkemizi ve halkımızı yabancı
lara tanıtmak ve döviz girdilerimizi bu yolla artırabil
mek için yoğun çaba sarf etmektedir. 

Bu amaçla, beş yıllık kalkınma ve yıllık program
larda turizmle ilgili önemli teşvikler öngörülmüş ve 
yönlendirici ilkeler getirilmiştir. Bilindiği gibi, turizm 

hareketlerini olumsuz yönde etkileyen birçok faktör 
'bulunmaktadır. Bunları; terör olayları, talbiî afetler, 
nükleer kazalar, bölgesel çatışmalar, dünya para bi
rimlerindeki istikrarsızlıklar, ülkelerin siyasî ve eko
nomik politikaları ve yasaklamaları, vesaire olarak sı
ralayabiliriz. 

Ülkemizdeki anarşi ve terör döneminin sona er-> 
diriidiği 1980 yılından itibaren, olumlu bir seyir gös
termeye başlayan yabancı turist girişleri, Türkiye'de 
istikrarın sağlandığı yıllardan ve özellikle 1983 yılın
dan itibaren büyük artışlar göstermiştir. 1984 yılındaki 
yüzde 30,3 ile 1985 yılındaki yüzde 23,5 oranındaki 
artışlar, OECD Avrupa ülkeleri içinde en yüksek se
viyedeki artış oranlan olmuştur. 

1985 yılının sonlarından günümüze kadar gelen, 
dünyada ve ülkemizin de içinde yer aldığı bölgemiz
de hâsıl olan çeşitli olaylar, terör olayları, nükleer 

"santral kazası, 'bölgesel çatışmalar ve Amerikan Do
larının değer kaybetmesi gibi olaylar, Kuzey Ameri
ka'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Akdeniz ülkelerine 
yönelen turizm hareketlerini olumsuz yönde etkile
miştir. 

Tüm bu olumsuz olaylara rağmen, ülkemizin en 
istikrarlı pazarı olan Avrupa OBCD ülkelerinden 1985 
yılının ilk dokuz ayında Türkiye'ye 902 480 yabancı 
turist, 1986 yılının aynı döneminde ise, yüzde 11,7 
artışla, 1 007 680 yabancı turist gelmiştir. 

1986 yılı ilk dokuz ayında, geçen seneye nazaran 
genel toplamda görülen yüzde 10,8 dolaylarındaki dü
şüşün, Amerikalıların dışında, özellikle Ortadoğu ve 
Doğu Bloku ülkelerinden gelen yabancılar sayısında
ki azalmalardan ileri geldiği söylenebilir. Yıl sonunda 
ülkemize 2 milyon 300 bin civarında yabancı ziyaret
çinin geleceği tahmin edilmektedir. 

Turizm gelirlerimiz konusunda daha sağlıklı bil
giler toplamak gayesiyle 1984 yılından 'bu yana ba
kanlık ile Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı işbir
liği ile sınır kapılarında yabancı ziyaretçiler anketi 
uygulanmaktadır. Bu anket çalışması sonucunda 1984 
yılı turizm gelirlerimizin 840 milyon dolar, 1985 yı
lında ise 1 milyar 482 milyon dolar olduğu tahmin 
edilmiştir. 

Bütün diğer kaynaklar gibi, turizm kaynaklarının 
da sınırlı olması nedeniyle, turizm yatırımlarının yo
ğunlaştırılacağı alanların, plan disiplini içinde geliştiril
melerini sağlamak için, turizm fiziksel planlama ça
lışmaları yapılmaktadır. 

Çanakkale il sınırından Mersin il sınırına kadar 
olan kıyı şeridinin ve Kapadokya Bölgesinin çevre 
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düzeni planları, birkaç yer hariç, Turizm Bakanlığın. 
ca yapılmış; tümü, Bayındırlık ve îskân Bakanlığınca 
onaylanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bakan-
lı'kça- hazırlanan toplam 18 adet çevre düzeni planı 
ile yaklaşık 20 bin hektarlık bir alanın fiziksel plan
ları bitirilmiş olup, yaklaşık 615 bin aslî konaklama 
ve kamping yatağı planlanmıştır. 

Ayrıca, 2634 «ayılı Turizmi Teşvik Kanununun 
öngördüğü turizm bölge, turizm alan ve merkezleri
nin tespiti çalışmaları yürütülmüş, bu çerçevede 46 
adet turizm merkezi, 5 adet turizm alanı ve 2 adet 
turizm bölgesi Balkanlar Kurulunca kararlaştırılarak 
Resmî Gazetede ilan edilmiştir. 

t lan edilen ve turizm yatırımlarımızın yoğunlaştı
rdığı turizm alanları ve turizm merkezlerinde, tu
rizm alt ve üstyapı yatırımlarının yapılmasının sağ
lanması için gerekli ölçekteki imlar planları çalışma
ları yürütülmekte, bunların büyük bir kısmının uygu
lama imar planları yapılarak, imar parsellerinin oluş
ması il© bu alanlarda yer alan kl.ımu arzilerinin tah
sis edilebilmesi imkânı elde edilmiştir. 

Orta ve Doğu Karadenizin turizm potansiyelinin 
araştırılması, dağ ve kış sporları merkezleri ile ter
mal kaynakların planllama çalışmalarının ilk defa hü
kümetimizce ele alınarak yürütülmüş olduğunu mem
nuniyetle müşahade etmekteyiz. Önemli ve öncelikli 
olanların 1/5 000 ve 1/1 000 ölçekli imar planları yu-
pılmıştır. 

Bu çalışmalar kapsamında olmak üzere, 10ı deği
şik yerde termal turizm planlama çalışmaları bitiril
miş olup, toplam 37 760 yatak kapasitesi öngörül
mektedir. Bu arada, eski Turizm Baklanımız Sayın 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun başlattığı araştırmalar neti
cesi; Kütahya Tavşanlı, Rize Ayder ve Samsun Hav
za'da bulunan sıcak su kaynaklarının en kısa zaman
da ülke turizminin hizmetine sunulacağını umuyoruz. 
Gene Kırşehir Terme'de inşaatı bitmiş olan 5 yıldız
lı kaplıca oteli olma imkânları bulunan tesisin, bir an 
evvel açılmasının memleket turizmline büyük faydalar 
sağlayacağı gerçeğini burada bilhassa ifade etmek is
teriz. 

Ayrıca, 7 noktada da kış turizmi planlama çalış
maları tamamlanmıştır. Böylece toplam 24 110 ya
tak planlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, zengin tabiî enerji kaynak
larımızın en iyi şekilde araştırılıp değerlendirilmesi, 
'kaplıca turizmine gereken ağırlığın verilmesi çalışma
larına hükümetimizce başlandığını memnuniyetle mü

şahede ettiğirrtizli belirtmiştik. Bu konuya daha tefer
ruatlı olanak, ehemmiyetine binaen değinmek isterim. 

Sıcak madensuları, sınırlı olarak kullanılmak kay
dıyla, sağlık açısından yararlı olduğu kadar, iç ve dış 
kaplıca turizmi laçısından dıa ülkelerin sosyal ve eko
nomik yapısına katkıda bulunan önemli kaynaklardır. 
Bir Fransız uzmanının dediği gibi, gerçek bir tabiî ilaç 
olan sıcak madensuları, bulundukları ülke için büyük 
nimet ve kıymetini bilen bir devlet için, dev bir ser
vettir. Bu konuda iki terim büyük önem arz etmekte
dir, birisi «termalizm»dir. 

Termalizm denince, madensuyu kaynaklarının in
celenmesi ve sağlık amacıyla kullanılmasının organi
zasyonu anlaşılmakta, «klimatizm» denilince, iklim 
şiartlarının sağlıklı kişilerde koruyucu hekimlik ve 
hasta kişlilerde tedavi amacıyla değerlendirilmesi an
laşılmaktadır. Kaplıca turizmi ise, termalizm ve kli-
matizmin tıp biliminin ışığında değerlendirilmesidir. 
Türkiye, kaplıca tedavisi yönünden çağlar öncesine 
dayalı, kültürel, mimarî ve tarihî özelliklere sahiptir. 
Ülkemiz, 2 bine yakın sayıda, sıcaklığı 30 derecenin 
üzerinde, yoğun madensel tuz ve gaz yüklü sıcak su 
kaynağı ile dünya ülkeleri arasında önde gelmekle
dir. Ülkemizde bu konuda kaplıca hekimliğinde uz
man yetiştiren yegâne üniversite birimi, İstanbul Üni
versitesi Tıp Fakültesi Tıbbî Ekoloji ve #Hidroklima-
toloji Anla Bilim Dalıdır. Yükseköğretim Kurulunun 
bu konuyu dikkatle ele alıp, diğer üniversitelerde de 
bu konuda bilim dalları kurmasını temenni ederiz. 
Çünkü, memleketimizde hakikî manada yetişmiş kap
lıca uzmanının çok az olduğunu ve bunun, üzerinde 
durulması gereken önemli bir konu olduğuna inan
maktayız. 

Rekreasyon ve tedavi amaçlı kaplıca kürü uygu
lama giderlerinin, devlet, Sosyal Sigortalar ve kamu 
iktisadî teşekkülleri tarafından ödenmesine, «Sosyal 
termalizm» denmektedlir. İkinci Dünya Savaşını taki
ben, gelişen ülkelerde, uygarlığın getirdiği hastalıklar, 
düzensizlikler, işgücü kayıpları kaplıda tedavileriy
le önlenirken, bu ülkelerin millî gelirlerine iç ve dış 
kaplıca turizm* gelirleri büyük katkı sağlamıştır. Yi
ne bu ülkelerde, üniversite tıp fakültelerinde kaplı
ca hekimliği uzmanı yetiştiren birimlerle, ilgiHi ba
kanlıklar koordinasyon hailinde kür merkezlerini 
çağdaş düzeyde geliştirmektedirler. 1976 yılı 'istatistik
lerine göre, Fransa'da 126 kür merkezinden yılda 
530 bin, Federal Almanya'da 142 kür merkezinden 
1 milyon 640 bin, isviçre'de 50 kür merkezinden 
900 bin, kürist yararlanmıştır. tMya'da 1 milyon 
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250 bin, Çekdslavakya'da 600 bin, Sovyet Rusya'da 
6 milyon olan bu sayı, on yıl içinde iki muslinden 
de fazla artmıştır. 

Mesela; 1985 yılında Federal Almanya'da sosyal 
termaliznıden yararlanan kürist sayısı 6 milyonu bul
muştur. Avusturya'nın ise 'termalizm, fclimatizmden 
isağladığı gelir, ıtüm turizm gelirlerinin yüzde 40'ını 
aşmaktadır. Bugün Türkiye'de değişik teşekküllerde 
uygulanan kürler arasında, uzmanların ifadelerine gö
re, en doğru ve düzenli ve çağdaş programlarla uy
gulama yapan sadece Bursa Çekirge Askerî Hiidıro-
klimatoloji Hastanesidir. Oysa, ülkemiz İtalya'daki 
Abano, Romanya'dakl Savata, Almanya'daki Baden-
Baden ve Veisbalden gibi uluslararası üne sahip kür 
merkezlerindeki kaynaklara oramla çok daha değer-
11 maden sularına sahiptir. 

Balıkesir'in kaplıcaları yanında, Afyon'un Sandık
lı; Kütahya'nın Yoncalı, Harlet; Bursa'nın Yalova; 
Çanakkale'nin Ezine; Kırşehir'in Terme; Rize'nin Ay-
der, Giresun'un Sisdağı; Ankara'nın Haymana, Kı
zılcahamam, Ayaş ve Denizli'nin Pamukkale kaplı
caları, gerek .madensuları, gerek iklim, yerleşim ve 
'kültürel özellikleriyle örnek bir turizm ve kür mer
kezi olma niteliğindedıirier. Bu konuda yapılması ge
rekenler olarak temennilerimiz : 

Kültür ve Turizm Bakanlığının elindeki, Türkiye' 
deki tabiî kaynakların envanterinin yenilenmesi, İs
tanbul Üniversitesi Tıbbî 'Ekoloji ve Hidroklimato-
ioji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakan
lığı, Yüksek Öğrenim Kurulu ve ilgili özel 'kuruluş
ların işbirliği sağlanarak, sıcak suların dış ve iç kap
lıca turizmi, serbest ve sosyal termalizm amacıyla 
organizasyonu, mevcut kür merkezilerinin denetimli 
için yeni yönetmelikler çıkarılması, kaplıcalarla, zen
gin yörelerdeki Uludağ, Ege, 9 Eylül, Erciyes, Ka-
raldeniz Üniversiteleri Tıp Fakültelerinde kaplıca he
kimliğinde uzman yetiştirecek ve bu konuda eğiim-
öğretim verecek tıbbî ekoloji ve bidrdklimataloji. 
anabilim dalarının kurulmasıdır. 

'Ülkemizde bu konuda ilk atılımı toplumumuzun 
ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştiren Büyük Atatürk, 
Yalova Kaplıcalarını çağdaş düzeyde örnek bir kür 
merlkezi olarak yaratmayı amaçlamış ve tabiî çevre-
'insan ilişkilerinin tıbbî yönden incelenmesi gayesiyle 
kurduğu Tıbbî Hidroklimatoloji Kürsüsünün görevi-. 
ni, konu ile ilgili uzman yetiştirilmesi gereğini örnek 
bir uygulama alanı ile,değeriendifımiştir. 

Değerli milletvekillileri, turizm allan ve merkezle
rinde bulunan ve ilgili bakanlıklarca Kültür ve Tu-
rzm Bakanlığına tahsis edilen kamu arazileri, Tu
rizmi Teşvik Kanununun 8 inci maddesi ve bu mad
de uyarınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu kararı 
ile yürürlüğe konulan kamu arazisinin turizm yatı
rımlarına tahsisi hakkındaki yönetmelik bükümlerine 
uygun olarak, yerli ve yabancı yatırımcılara tahsis 
edilmektedir. Bu amaçla, 1983 yılından bu yana 68 
müteşebbise ön izin ve kesin tahsisli kamu arazileri 
tahsis edilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda 42 080 
yatak ile 1 400 yatlık yeni kapasite yaratılmıştır. 

Ülkemizde turizm sektöründe konaklama, yeme, 
içme ve eğlence tesisleri ve seyahat acentaları, tu
ristik mail ve hizmete yönelik talebi yaratan konak-
lama tesisleri ve yan hizmet üniteleri ise, yaratılan bu 
talebi hizmete sunan kuruluşlardır. Bu bakımdan, ül
kemizde yatak kapasitesinin artırılması, başlıca he
deflenen noktalardan biri olmuştur. Bu kapsamda 
1983-1986 döneminde Bakanlık işletme belgeli tesis 
sayısı, 1.11.1986 tarihi itibariyle 818'e varmış, yatak 
sayısı ise 100 500'ü aşmıştır. 

Ülkemiz turizminde bugün için önemli yerleri 
olan seyahat acentaları, tabiat ve kültürel zengin-
liklerıimlizi pazarlama, uluslararası sosyo-ekonomik 
ilişkileri geliştirmek amacıyla kurulmuş olan ve tu
ristlere, ulaştırma, konaklama, gezi, spor, eğlence im
kânları sağlayan, turizmle ilgili bilgiler veren ve tu
rizm ekonomisine katkıda bulunan ticarî kuruluş
larıdır. Seyahat aeentalarının merkez ve şubelerinin 
sayısı 1983'de 379 iken, 1986 yılında 576'ya ulaş
mıştır. 

Turizm sektörü içinde önemli ve öncelikli konu
lardan biri de altyapı hizmetleridir. 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik Kanunu bükümleri ile Beş Yıllık Kal
kınma Planı ilkeleri gereğince, turizm sektörünün 
gelişimi ve teşviki yönünden altyapı yatırımlarının, 
yol, elektrik, su, kanalizasyon, arıtma, haberleşme, 
liman ve iskeleler, 'havaalanları vesaire, kamu tara
fından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsam
da, turizm alan ve merkezlerinde yürütülmekte olan 
altyapı .çalışmasına devam edilmiş ve bu yörelerde 
öncü ve örnek tesislerin hizmete sokulmasına çalışıl
mıştır. 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen 
proje bazındaki altyapı faaliyetlerinin önemlileri aşa
ğıda bdiriiimiştir. 

1. Turizm alanlarında altyapı etüt proje faa
liyetleri, 
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2. Side Turizm Gelişim Projesi altyapı çalış
maları, 

3. Köyceğiz Turizm Gelişim Projesi altyapı te
sisleri, 

4. Sarugerme ve Belek Turizm Alanı altyapıları, 
5. Yat limanları, 
6. (Muğla kıyı şeridi altyapıları. 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Banka

sının ortak çalışmaları neticesinde, ilk defa temiz ve 
ucuz tatil yapma imkanının sağlanması amacıyla, 
orta sınıf halka yönelik sosyal turizm projesi Antal
ya Belek ve Beldi'bin'de gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 
1987Vie Gümüldür'deki sosyal turizm tesisi hizmete 
girecektir. 

1986 yılında bu alanlarda yapımı bitirilen kam
ping, halkın kullanımına açılmıştır. Ayrıca, mevcut 
tesisler, hizmet standartının sabit tutulması -ve yük
seltilmesi amacıyla meslekî turizm eğitimi faaliyetle
ri de önemle ele alınmıştır. 

Bakanlıkça, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacı 
dikkate alınarak, Millî Eğitmi, Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile Yüksek öğretim' Kurulunca yürütülen tu
rizm eğitimi dışında, beceri kursları düzenlenerek, kı
sa sürede artan yatak kapasitesine paralel olarak, hiz
met personeli yetiştirme çalışmaları hızla sürdürül
mektedir. Bir hizmet sektörü olan turizmde eğitilmiş 
insan unsurunun önemini dikkate alan bakanlık, ha
len Ankara, Antalya ve Ürgüp'te faaliyette bulunan 
turizm eğitim merkezlerimize ek olarak, İstanbul ve 
İzmir'de binası bakanlığa ait olan «otel - okul» sis
temine uygun şekilde eğitim verecek iki eğitim merke
zini daha 1987 yılı başında hizmete açacaktır. 

Eğitim faaliyetlerinin nitelik ve nicelik açısından 
çağdaş teknolojinin imkanlarından da yararlanılarak, 
ağırlıklı şekilde sürdürülmeye devam edileceği mem
nuniyetle öğrenilmiştir. 

Bakanlık personelinin belli sürelerde ve kademe
lerde hizmet içi eğitiminden geçirilmesi, her kademe
de ve görevde yeni bilgilerle donatılması ve bir üst 
göreve hazırlanması, çalışma hayatında verimin sağ
lanması amacıyla bakanlıkça merkez ve yurt içi ku
ruluşlarında ıgörev yapan elemanlar hizmetiçi eğiti
minden geçirilmekte olup, 1987 yılı içinde çeşitli kurs 
ve seminerlerin düzenlenmesi planlanmıştır. 

Tamtma faaliyetleri, gerek Türkiye'nin genel ve 
kültürel yönden tanıtımı, gerekse turizm yatırımlarına 
paralel olarak gelişen turistik ürünlerimizin tanıtımı 
ve pazarlanması, yurt içinde ve yurt dışında her tür
lü imkan ve araçtan yararlanarak yürütülmekte, 

I Tür'kiye'nin kül'türel ve turistik varlıklarını tanıtıcı 
I yayınlar, dokümanlar ve göze, kulağa hitap eden 
I malzemeler hazırlatılmakta ve dağıtılmaktadır. 
I 1983 yılından bu yana, yabancı ülkelerde pasif 
I tanıtmadan aktif tanıtmaya geçilmiştir. Bu amaçla, 
I yurdumuzun tabiî ve kültürel varlıklarının turistik de-
I ğerlerinin tanıtılmasında, Türkiye'ye olan turist akı-
I mini artırmada ve dünya kamuoyunda olumlu bir 
I imaj yaratmada efkili bir unsur teşkil eden pazar ül-
I kelerin, kitle iletişim temsilcileri ile seyahat ticareti 
I ilgililerinin ve önemli kamuoyu liderlerinin ülke-
I mize davet edilmelerine önem verilmiştir. Söz konusu 
I kişilerin ülkelerine döndüklerinde yaptıkları yayın-
I 1ar, bakanlığın parayla yaptırdığı reklamlardan çok 
I daha etkili olmaktadır. Bir örnek verilecek olursa; 
I bakanlığın yapılan bu ka'bil faaliyetleri sonucu, 1986' 
I nın ilk 10 ayında yalbancı basında çıkan olumlu Tür-
I kiye yazılarının reklam değeri 785 milyon Türk Lira-
I sı olarak hesaplanmıştır. Burada, bu hizmetler için 
I harcanan ödeneğin 4 misliyle geri döndüğü görülmek-
I tedir. Bu rakama, yabancı ülke televizyonlarında gös-
I terilen Türkiye programları dahil değildir. Bu da 
I eklendiği takdirde, çok daha büyük bir rakam elde 
I edilecektir. 

I Ülkemize gelen film ve televizyon ekiplerinin 
I çektikleri filmlerin, hem kendi ülkelerinde, hem de 
I dünya televizyon ve sinemalarında ücretsiz dağıtım 
I imkânlarına sahpi olması da, ayrıca büyük bir avan-
I tajdır. 

Ülkemize tur düzenleyen seyahat acentaları, tur 
I operatörlerinin tur programlarını, Türkiye ile ilgili 

geceleme sayılarını artırmak, ayrıca, henüz ülkemizi 
programlarına almamış olan acenteleri Türkiye'ye 
tur düzenlemeye teşvik etmek amacıyla, değişik des
tekleme ve teşvik faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu
nun sonucu olarak, Türkiye'ye tur düzenleyen seya
hat acenteleri sayısı 1982'de 482 iken, 1986'da 800'e 
ulaşmıştır. Yabancı tur operatörleri ve çartır firma
larına son yıllarda sağlanan kolaylıkların artması da, 
ülkemize yönelik çartır trafiğini büyük ölçüde art
tırmıştır. 1981'de 55 olan çartır seferi sayısı, 1985'te 
2 489'a, 1986'nm ilk 8 ayında 2 206'ya yükselmiştir. 

IBunun dışında, hükümetimizin politikalarından 
olarak, değişik beynelmilel toplantıların ülkemizde 
yapılması desteklenmiş, yurt dışında düzenlenen fuar-

I lara daha yoğun bir şekilde katılınmasına önem gös
terilmiş, turistik yörelerdeki şenlikler altyapı yönün
den desteklenmiş, Devlet Halk Dansları Topluluğunun 
tanıtma yönünden sayısız faydalarından ötürü, yurt 
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içi ve yurt dışı gösterilerine ehemmiyet verilmiş, ül
kemizi tanıtma yönünden büyük önemi olan Türkçe 
ve yabancı dilde basılı dokümanların gerçekleştiril
mesine önem verilmiş, aynı maksada matuf, plak, 
film, slayt, video ve montevizyon gösterileri gibi, 
göze ve kulağa hitap eden tanıtma araçlarının üreti
mine ve yaygınlaştırılmasına hız verilmiş, yurt dışın
da afiş kampanyaları, Türk günleri, geceleri ve haf
taları ile Türk el sanatları sergileri açılmasına gayret 
sarf edilmiştir. 

Bakanlığın, Planlama ve Yatırımlar Dairesi Baş
kanlığının faaliyetleri kapsamından olarak, iki mü
him görev ifa edilmektedir. Ba'kanlığın turizm kesi
minde yürütülmekte olan çalışmaları yönlendirebil
mek amacıyla gerekli araştırmalar yapılmakta, ista
tistikler derlenmekte ve değerlendirilmekt'edir. Bun
ların arasında, 'sınır ıgiriş ve çıkış, tesislerdeki konak
lama, turizm gelir - gider istatistikleri ile aylık ve yıl
lık bilgileri sayabiliriz. 

Diğer taraftan, gerek OEOD ve gerekse Dünya 
Turizm Teşkilatınca periyodik alarak istenilen bilgi
ler derlenerek, söz konusu kuruluşlara gönderilmek
tedir. Böylece, adı geçen kuruluşların çıkardıkları yıl
lık raporlarda ülkemiz bu bilgilerle temsil edilmekte
dir.' 

Dünyadaki turizm hareketlerini daha yakından 
ve kolay takip edebilmek, elde edilen bilgileri anında 
değerlendirebilmek, değerlendirilmiş bu bilgileri en 
seri ve esnek bir şekilde tatbik mevkiine koyabilmek 
üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bilgi
sayarla mücehhez bir turizm istihbarat dokümantas
yon ve değerlendirme merkezinin kurulmasını gerek
li görmekteyiz. 

Ayrıca, memleketimizin tarihî ve tabiî güzellikle
rinin en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla, elde
ki bütün imkânların seferber edilmesi gerektiği inan
cındayız. Bu cümleden olarak, konferans turizmine 
de gereken ehemmiyetin verilmesi gayesiyle, turizm 
merkezlerine yakın bölgelerde 'beynelmilel konferans
ların yapılabileceği kongre saraylarının planlanması 
gerektiğine inanmaktayız. ıBunun, a/ynı zamanda mem
leketlerinin yönetiminde söz sahibi olan ve bu kon
feranslar için memleketimize gelecek olan yabancı 
elit tabakaya yurdumuzu, insanlarımızı tanıtma yö
nünden büyük yararlar sağlayacağ şüphesizdir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizi güvenli ve istik
rarlı bir ortam içerisinde kalkındırabilmek için ge
rekli en önemli faktörlerden birinin, milletimizin fert
lerinin birlik ve beraberlik içerisinde bulunması ol

duğuna inanmaktayız. İnsanlarımızı düşünce ve uy
gulamada birleştirecek olan yolun, millî kültürümü
zün korunması, araştırılıp değerlendirilmesi, benim-
seütirilmesi ve .gelecek nesillere aktarılmasından geç
tiğine inanmaktayız. Bakanlıkça izlenen kültür poli
tikası da budur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümeti
mizin, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, sizleri şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adı
na saygıyla selamlarım. (İANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kalaycıoğlu. 
Sayın Mehmet Budak, buyursunlar efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MOHMET BUDAK 
(Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kül
tür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan 
Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözle
rime başlamadan evvel, grubum ve şahsım adına yü
ce Meclisinizi ısaygıyla selamlıyorum. 

'Muhterem milletvekilleri, Türkiye, 1923*te çok 
milletli imparatorluk hayatından vazgeçerek, tek mil
let halinde yaşama tercihinde bulunmuş bir ülkedir. 
Siyasî rejimini cumhuriyet olarak belirlemiş, millî sı
nırlarını yeniden tespit ermiş, millî bir devlet olmuş
tur. Bilindiği gibi, millî devlette, toplumun sosyal bir 
kimliği bulunur ve bu kimliği şuur olarak ifade eder. 
Millî devletin hedefi ise, kendini kuran, yaşatan, iç 
ve dış düşmanlarına karşı koruyan bir yapıya sahip 
olmaktır. Milletin kültürünü vatanda hâkim kılmak, 
bütün müesseselere aynı millî hüviyeti vermek ve 
böylece millî bütünlük, birlik ve beraberliği sağla
mak, korumak ve geliştirmektir. Bu da ancak, bütün 
fertlerin millî kültüre sahip kılınması ile mümkün
dür. 

Tür*k Millî Devletini kuran iradenin önderi Aziz 
Atatürk, milletimizin millî kültürü ve millî kültür he
defini şöyle göstermektedir : 

«Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür. Kül
tür zeminle orantılıdır. O zemin, milletimizin kendi 
karakteridir. Milletimizin dehasının meydana çıkma
sı ve bu sayede layık olduğu medeniyet seviyesine 
erişmesi, tabiî olarak millî kültürümüzü yüceltmekle 
kabildir. Millî kültürün her çığırda açılarak yüksel
mesini Türk Milletinin temel direği olarak kabul edi
yoruz. Kültür derken, millî karakter ve tarihimizle 
uyuşan bir kültür kast ediyorum; çünkü millî ya
ratıcılığımızın tam olarak gelişmesi, ancak böyle bir 
kültürle sağlanabilir.» 
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Yüce Önderin, millî kültür ve hedefi konusunda
ki bu görüşleri-, milletlerarası kültür müessesesi olan 
UNİESGO'nun «Bir insan topluluğunun kendi tarihî 
gelişmesiyle sahip olduğu özel karakterlerdir ve bu 
karakterlere atfen varlığını sürdüren azmi gösterir, 
igelişmesini sağlar» şeklindeki kültür tarifi ile de ay
nıdır. Yine Atatürk'ün bu görüşleri, kültürle ilgili 
ilim çevrelerinin milletlerarası kabul gören «Bir in
san topluluğunun mevcut her nevi ilgileri, alışkan-

« lıkları, ölçüleri, genel tutum, görüş ve zihniyet ile 
her nevi davranış şekilleriyle, onu diğer insan top
luluklarından ayıran, özel hayat tarzından müteşek
kil, o topluluğun sahip olduğu ortak maddî ve mane
vî vasıflar toplamıdır» şeklindeki kültür tarifleriyle de 
aynıdır. Bu tarif ve hedeflere göre, bizi diğer mil
letlerden ayıran özel ve ortak karakterlerimiz, ölçü
lerimiz, hayat tarzımız, alışkanlıklarımız, davranışla
rımız nelerdir; milletimize özel karakter kazandıran 
unsurlar nelerdir? Bizim millî kültür unsurlarımız, 
milletimize özel karakter kazandıran unsurlarımız; 
dilimiz, dinimiz, tarihimiz, musikîmiz, edebiyatımız, 
mimarîmiz, folklorumuz, güzel sanatlarımız, örfümüz 
ve âdetlerimizdir. 

Sayın milletvekilleri, kültüre konu olan bu un
surların tespiti, yayılması, gelişmesi ve muhafazası 
meselesi, bütçesini görüştüğümüz Kültür ve Turizm 
Bakanlığımızın varlık sebebidir. Kendimize has kül
tür kod ve normlarımızı, kültür tarihimize uygun 
olarak tespit etmek, muhafaza etmek, yaymak, ta
nıtmak, geliştirmek, saldırılara karşı korumak, var
lıklarını devam ettirmek için müesseseler kurmak, 
bu işleri yürütmek için vasıflı işgücünü temin etmek, 
Bakanlığımızın başlıca görevidir. Bu görev hiç şüp
hesiz, fevkalâde ciddî ve önemli bir görevdir. Zira 
kültür, düşünceyi ve kişiliği geliştirir, kimlik verir. 
Kültürün kolayı yoktur; çalışma, gayret, zaman, pa
ra Ve inanç ister. Bir milletin medenîliğinin veya ge
riliğinin göstergesi, kültüre verdiği önemle ölçülür. 
Kültüre önem veren milletler dünyaya hâkimdir, 
önem vermeyen milletler geri kalmış milletlerdir. 

Genç Cumhuriyetimiz kültür konusuna önem ver
miştir. Ancak, olması gerektiği ölçüde öneme henüz 
ulaşamamıştır, öncelikle, kültürün tespit ve yürütül
mesi konusunda ciddî bir müesseseleşmeye henüz 
gidilememiştir. Tarih, dil, arşiv, vakıf, din unsurları, 
Başbakanlıkça yürütülmek teldir. Güzel sanatlar, folk
lor, elsanatları, Kültür ve Turizm Bakanlığımızdadır. 
Saraylarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisimizdedir. 
Muhteşem Türk mûsikîsi ise, Allah'a emanet, ama

törlerin elindedir. Kültür müesseselerimizi bütünüyle 
bir kuruluşta toplamanın önemi açıktır. Dağınıklık, 
gelişmeyi önlemekte, millî seviyede ele alınmasını en
gellemektedir. 

Türkiye'nin gündeminde, iktisadî kalkınmadan da 
öncelikli olan kültürel kalkınma vardır. Bu öneme 
işaret etmek için, çok çarpıcı, çok dehşetengiz, çok 
önemli, emsalsiz bir örneği bugünlerde hep birlikte 
yaşıyoruz, iktisadî kalkınmanın, refahlı olmanın, in
san mutluluğuna yetmediğini, insan kimlik ve kişili
ğinin, kültürün çok daha önemli bulunduğunu orta
ya koyan bir örneği birlikte yaşıyoruz. Bu örnek, Bul
garistan'dan Türkiye'ye iltica eden Naim Süleyman-
oğlu olayıdır. İktidarıyla, muhalefetiyle kendisine 
«hoşgeldin» dediğimiz, bağrımıza bastığımız, milleti
mizin bir ferdi olmasından artık şeref duyduğumuz 
ve onu kucakladığımız Naim Süleymanoğlu olayı
dır. Totaliter bir ülkede, evi, arabası bulunan, pro
pagandası için refahın doruğunda tutulan, dünyanın, 
sahasındaki otoritesi olan Naim Süleymanoğlu diyor 
ki : «IButgarlar bizim Türk yaratılmamızı hazmede
miyorlar. Bulgar topraklarında Türk kalmamızı iste
miyorlar. Türk isimlerimizi değiştirip Bulgar ismi ve
riyorlar. Türkçeyi konuşturmuyorlar, ibadetimizi kal
dırdılar. Sünnet ettirmiyorlar. Direneni öldürüyorlar. 
Kıreaali sancağında 80 - 100 kişiyi hunharca katlet
tiler. Bir Türk çocuğu olarak orada yaşama imkâ
nım kalmadı. Doğduğum toprağı, anamı, babamı, 
kardeşimi, ablamı terk ettim, refahı teptim; Türk 
olarak yaşayacağım ortama koştum, Anavatana iltica 
ettim.» (ANAP sıralarından alkışlar) 

İşte, Naim Süleymanoğlu'na bunları söyleten, 
Türk kültürüdür, Bulgar kültürünün Türk kültürüne 
yenik düşmesidir; Bulgar'ın, Türk kültürü karşısın
da harharlaşmasıdır; kültürün evrenselliği iddiasında 
'bulunanlara da emsalsiz bir derstir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ne yazık ki, Türk kültürün
de, iktidarıyla, muhalefetiyle böyle heyecanlı anlar
da birleşip, bütünleşi'yoruz; aslolan, heyecansız dö
nemlerde de Naim Süleymanoğlu olayında olduğu 
gibi 'birleşip bütünleşmemizdir. Kültürel gelişmeyi 
de, iktisadî gelişmeyle birlikte böyle ele almalıyız; 
kültürel müesseseleşme ve millî kültür politikasında 
aynı bütünleşmeyi gösterebilmeliyiz. 

Sayın milletvekileri, kültürel gelişmelerde olması 
gereken noktaya doğru 1980'ler ' sonrasında ciddî 
adımlar atılmıştır. Cumhuriyet dönemimizin kültür 
konusuna ağırlık verilçn en önemli dönemini yaşı-
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yoruz. Başkaları, bu dönemi, kötü dönem saysalar da, 
Türk Milleti ve Devletinin geleceği açısından fevka
lade önemli ve ciddî bir dönemi yaşıyoruz. Burada 
kendisine minnet ve şükranlarımı arz etmeyi millî ve 
vicdanî bir görev saydığım Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın, kültür konusunda milletimize önderlik etmesini 
yürekten alkışlıyorum. Aziz Atatürk'ten sonra, kül
türe özel önem veren, nezaret eden bir Cumhurbaş
kanı olmasını tarihî bir fırsat sayıyor, kültür konu
sunda artık makûs tarihimizi yeneceğimiz inancını ta
şıyorum. Zira, O'nun zamanında, O'nun direktifle
riyle kültür konusu devlet çapında, çağdaş seviyede 
yeniden ele alınmış, Devlet Planlama Teşkilatı konu
ya ciddiyetle eğilmiş Kültür ve Turizm Bakanlığı Bi
rinci Millî Kültür Şûrasını O'nun direktifiyle topla
mıştır. İnşallah, ikindi millî kültür şûrası da, bu yıl 
O'nun konuşmasıyla açılacaktır. 

SSayın Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifleriyle 
yapılan planlama ve şûra çalışmalarından alınan so
nuçlar, milletim izlin kültürel hali ve geleceği konu
sunda önemli sonuçlardır. Bu önemli kültürel so
nuçların alınmasında ve icrasında, gerek teknisyen 
olarak ve gerekse Başbakan olarak üstün bir çalışma, 
gayret Ve fedakârlık gösteren Sayın Başbakanımız 
Turgut Özal'a da burada şükranlarımı arz etmeyi 
zevkli 'bir görev sayıyorum. Bu dönemde, kültür ko
nusunun ağırlık kazandığı bir -dönemde, onun Baş
bakanımız bulunmasını Allah'ın Türk Milletine bir 
lütfü sayıyorum. (ANAP sıralarımdan, «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

VECÜHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu kadar yağ
cılık fazla. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Başbakana 
selam veriyorsun. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Aziz millet
vekilleri, Sayın Özal'ın başkanlığındaki Anavatan 
Partisi, yüce milletimizin oylarıyla iktidara geldikten 
sonra, kültürel gelişmelere bakıldığında, bu ifadele
rimin bile önemsiz kaldığı görülecektir. 

1985 yılı bütçesi üzerinde görüşürken, yine Ana
vatan Partisi Grubu adına bu bakanlığın bütçesi üze
rinde ben konuştum. Bu konuşmamda Türk Dili ko
nusuna değinmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
bir Türkçe sözlüğü bulunmadığına işaret ederek, 
devletçe bir sözlük hazırlanmasını dilemiştim. Allah'a 
şükürler olsun, 63 yıllık Cumhuriyet hayatımızda 
Türkçe sözlük yayınlamak, Anavatan iktidarına na
sip olacaktır. 

VİECÜHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Aîüyüz sene 
evvel yazılmış sözlükler var. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Sözlük çalış
maları son maddelerine gelmiştir. 1987 yılı sonunda 
Anavatan iktidarınca 900 küsur yıl sonra devlet ça
pında Türkçe sözlük ve kültür sözlüğü milletimizin 
hizmetine sunulmak üzeredir. 

Yine, dünyanın ilk Türkçe sözlüğü olan, dilimi
zin en eski ve birleştirici kaynağı bulunan Kaşgarh 
Mahmut'un Divânü Lügat-ît Türk'ünü yeniden ya
yınlamaya devletin gücü yetmiyor mu, demiştim; şim
di, adı geçen eserin, 40 yıl sonra tekrar tıpkı basımı 
yapılmış, önemli bir kültür kaynağımız milletimizin 
hizmetine sunulmuştur. Ben bu eseri, kıdem tazmi
natımla sahaflardan 270 bin liraya almıştım arkadaş
lar; o zaman Vol'ksvvagen araba 270 bin lira idi; 
şimdi 11 800 liraya -yüzde 25 de öğrenci ve öğret
menlere tenzilatlıdır- istediğiniz zaman gidip, Türk 
Tarih Kurumundan alabilirsiniz. 

Türk kültürüne emsalsiz bir hizmet olan ve fa
kat yayınları akamete uğrayan «1 000 Temel Eser» 
dizisi ile «Şark Klasikleri» dizilerinden mevcudu bi
tenler, yeniden yayınlanarak, genç nesillerin bu kültür 
kaynaklarından istifade etmeleri sağlanmıştır. 

Bakanlığımız, 1986 yılında «Türk Büyükleri» 
adıyla önemli bir yayın dizisine başlamıştır. Türk 
Milleti tarih boyunca kendisine önderlik eden nice 
devlet ve ilim adamı, nice mimar ve ressam, nice şair 
ve edebiyatçılar yetiştirmiştir. Bunlar, sadece tarih ve 
edebiyat kitaplarında birkaç satırla alınırlardı. Mil
letimizin bugüne erişmesinde hizmetleri bulunan bu 
büyüklerimizin ayrı ayrı bir esere konu edilmesi ve 
bunun milletimize sunulması, ciddî bir iştir. Bu ciddî 
işe bakanlığımız talip olmuştur. Türk kültürüne ve 
milletine hizmet eden büyüklerimizin ayrı ayrı bir 
esere konu edilmesi, hem geçmişle gelecek arasında 
bir köprü kuracak ve hem'de yeni nesillerin kimlik 
ve kişiliklerinin meydana gelmesinde faydalı hizmet
ler görecektir. Takdirle karşıladığımız ve her zaman 
takipçisi olduğumuz bu dizirrin, kısa zamanda ta
mamlanmasını diliyoruz. 

(Sayın milletvekillerimiz, ülkemiz, el sanatları ba
kımından yeryüzünün en zengin kaynaklarına sahip
tir. El sanatlarımız bugüne kadar, sahipsiz ve öksüz
dü, Anavatan iktidarı bu sahipsizliğe de son verdi. 
IBakanhğımız, cumhuryiet tarihimizde ilk defa bu yıl 
Türk el sanatlarına sahip çıkmış, kurduğu el sanat
ları merkezleriyle çok zor görünen, önemli bir işi 
başarmıştır. Bu merkezlerle alın terinin, göz nurunun, 
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eimeğin nasıl değerlendirildiğini, ülke kaynaklarının 
nasıl harekete geçirildiğini görmek, çok büyük bir 
mutluluktur. Sayıları 6'yı bulan bu merkezlerden 
birisi Ankara'da Meşrutiyet Caddesindedir. Bu mer
kezlerdeki hepsi bize has olan halılar, kilimler, hey-
ibeler, keçeler, peşjkirler, ağaç ve taş işlemeler, gümüş 
ve altın takılar; «(Bugüne kadar niçin bizi görmedi
niz, niçin bize sahip çıkmadınız» dereesine gözleri
mizi kamaştırmakta, Türk olmanın haklı gururunu 
yaşatmaktadır. SHP sözcüsü, herhalde el sanatları 
merkezini görmemiş olacaklardır, 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Osmanlı çadırlarını unutma. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Sayın millet-
velcilleri, sanatkârların ve sanat eserlerinin palyetif 
değil, ciddî olarak korunması da Anavatan Partisi 
iktidarına nasip olmuştur. 

VBCtHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yahu, biraz da 
başkasına bırak. 

İM'BHMİET BUDAK (Devamla) — 5848 sayılı 
Kanunun öngördüğü yönetmelikler hazırlanmış, bir 
kısmı yürürlüğe konmuş, bir kfsmı yürürlüğe girmek 
üzeredir. Bu yönetmelkiler ve tüzükler sayesinde, 
bütün sanatkârların ve araştırmacıların hakları temi
nat altına alınacak, ayrca bu sayede devletin vergi 
(kayıpları da önlenmiş olacaktır. 

İBROL AĞAGİL (Krklareli) — Tiyatrolar bası
lacak... 

MEHMET BUDAK (Devamla) —.Cumhuriyeti
miz kurulalıdan beri uğraştığımız bu meselenin, ba
kanlığımızca ve Anavatan hükümeti döneminde hal
ledilmesi çok büyük bir başarıdır. 

Yine, sanatın ve sanat eserlerinin korunması ko
nusunda Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu 
da ciddî bir gelişmedir; o sektörün ilgililerince fev
kalade büyük bir başarı olarak karşılanmaktadır. 

Anavatan İktidarının halletmeye kararlı olduğu 
önemli kültür konularımızdan birisi de arşiv mesele
mizdir. Milletimizin tarih ve kültürünün temel kay
nakları arşivlerimizde saklıdır. Bugüne kadar bu kül
tür kaynağımız açığa çıkarılmadığı için, dünyadaki 
yerimiz ve etkimiz değerlendirilememekteydi; Sayın 
Başbakanımız konuya bizzat el koymuş, arşiv konu
sunda adeta bir ferom çalışmasına başlanmıştır. Bir 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kurulmuş, Tanıt
ma Fonuyla finansmanı sağlanmıştır. Ankara Cum
huriyet Arşiv Binası inşaatına özel önem verilmiş, 
kaynak sağlanarak bitirilmiştir; yakın zamanda açı
lışı yapılacaktır. İstanbul'daki arşiv tesislerinin yapı

mına devam edilmektedir. Yine, İstanbul'daki arşiv
lerimizin tamamını ihata edecek yeni ve dev bir ar
şiv binasının proje çalışmalarına başlanmıştır. Yakın 
gelecekte, Anavatan iktidarınca arşiv meselesinin hal
ledilmesiyle, şan ve şerefle dolu tarihimizin, mede
niyetimizin, kültürümüzün dünyaya tanıtılması sağ
lanmış olacaktır. 

Sayın milletvekileri, Anavatan Partisi iktidarınca 
yapılanlar sadece bunlar değildir. ANAP ilktidannın 
Jcültür hizmetleri arasında, içerisinde kütüphanesi, ti
yatro ve konferans salonları, müzesi bulunan çok 
amaçlı il kültür merkezleri de vardır; 10'u hizmete 
devam etmekte, 10'unun inşaatı devanı etmektedir. 
İnşalMı önümüzdeki yıllarda, her il bu merkezlere 
kavuşturulacaktır. 

ANAP hükümeti, tiyatroya da özel önem vermiş, 
ilk defa tiyatrolarımızda yerli eser oranı yüzde 61'i 
bulmuştur. 

Türik Milletine ve Türk kültürüne hizmet eden 
büyüklerimize saygı yolunun, devletçe ele alınması 
şükranla karşılanacak bir olaydır. İstiklal Marşımızın 
şairi Mehmet Akif Ersoy'un ölümünün 50 nci yılın
da, bir yıl boyunca hatırlanmasını ve anılmasını sağ
layan bakanlık mensuplarımızı tebrik eder, takdirle
rimizi belirtiriz. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan iktidarı dönemin
de kültür unsurlarımızdan birisi olan Türk musikîsi 
de ilk defa devlet çapında ele alınmaya başlanmıştır. 
Bakanlığımız, seçkin müzik adamlarımızdan bir Türk 
Müziği Merkez Sanat Kurulu meydana getirmiştir. 
Fevkalade önemli bir gelişmedir; ancak yeterli değil
dir. Dilimizi, tarihimizi, dinimizi müesseseleştirdiği-
rniz halde, musikîmizi bugüne kadar müesseseleştire-
mememiz ciddî ıbir talihsizliktir. Batı musikîsini mü-
es'sese'leştirirken, Türk musikisini ihmal etmemizin 
millî vicdana ikarşı izahı yoktur. Türk musikisi, asır
larca 'başka müziklerle kıyas ka'bul etmez zenginlikte, 
'başka milletlerin taklide yeltendiği, Türk Milletinin 
muhteşem tarihî macerasına paralel mükemmellikte 
bir musikidir. Kültürümüzün !billurlaşmtş kıymetlerin
den olan musikimizü ciddî 'bir müesseseye kavuşturma
nın zamanı çoktan gelmiştir. Dil ve Tarih Kurumu gi-
'bi, Folklor Dairesi gi/bi, aynı ölçüde mühim olan musi
kimiz için de bir müessesemizin 'bulunması şarttır ve 
kısa zamanda kurulması gereklidir. Kurulmasını talep 
ettiğimiz ve takibinde kararlı olduğumuz bu müesse
se sayesinde Türk musikisi ihmalden kurtarılacaktır; 
bu sayede Türk musikimi eserleri araştırılacak, arşiv-
lenecek, yayılacalk, Türk çalgıları üretilecek, Türk 
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musikisi saz ve şan usulleri, tarihi yazılıp yayınlana
caktır. Sayın Başbakanımızın ve bir sosyal ilim disip
lininden gelmiş yeni Kültür Bakanımızın, Türk mü
ziği konusunun bu zor meselesini de halledecekleri 
inancındayım. 

Sayın milletvekilleri, Türk müziği konusunda 
bakanlığımızca başka müspet gelişmeler de sağlan
mıştır. İstanbul'daki Devlet Klasik Türk Musikisi 
Korosuna paralel olarak, İzmir'de de bir Türk Sa
nat Musikisi Korosu kurulmuştur. Aynı şekilde, An
kara'da da yine bir Türk Sanat Musikisi Korösuyla 
'birlikte, Türk Halk Müziği Korosu kurularak faali
yete geçirilmiştir. Bu yıl Ankara'da bu iki koromu
zun muhteşem Türk musikisi konserlerini zevkle iz
leyeceğimizi ümit ediyorum. Mûsiki konusunda önem
li bir gelişme de, ortaöğretim seviyesindeki okulla
rımıza Türk müziği derslerinin de Anavatan iktida-
rınca ilave edilmesidir. Okullarımızda artık Batı 
musÜkisi tarih ve şan usulleriyle birlikte, Türk musi
kisi tarih ve şan usulleri de öğretilecektir. Çocukla
rımız, artık Beethoven ile birlikte Dede Efendi'yi 
de öğrenecektir. Yeni nesillerimiz Kemancı Suna 
Kan ile birlikte Tamhurî Necdet Yaşar'ı da bilecek
tir. Müzik konusundaki 'bütün bu basanlara rağmen, 
aynı konudaki bir yanlışlığa işaret ederek düzeltilme
sini de talep etmekteyim. Türkiye'de bir devlet sa
natçılığı konusu vardır ve bu unvan, yalnızca devlet 
memuru Batı müziği sanatçılarına verilir. Bu unvan 
verilecekse, yine Batı müziği yapanlara verilsin; ama 
Türk müziği dehalarına verilmesi de ihmal edilme
sin. İngilizlerin, İngiliz müziği yapanları bırakıp, 
Türk müziği yapan İngilizlere unvan vermesini düşü
nebilir misiniz? Elbette hayır, garip olur; ama biz bu 
garipliği yaşıyoruz, hem de kendi öz müziğimizin 
dehaları dururken, Batı müziği yapanlara veriyoruz. 
Herhalde artık Batı müziği yapanlara verdiğimiz, 
«devlet sanatçısı» unvanını, kendi öz musikimizin dev 
sanatçılarına da verme noktasına gelmeliyiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

tSaym Şevki Taştan'ı tatmin etmek için bu sözle
ri söylüyorum; Allah'ın rahmeti üzerine olsun, nur 
içinde yatsın, bir Aşık Veysel'e «devlet sanatçısı» un
vanını çok gördük, veremedik; ben utanıyorum, siz 
ne yaparsanız yapın. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Benim vicdanım sızlıyor, bari bun
dan sonra bu yanlışlığa, bu hataya düşmeyelim; Türk 
Milletine hizmetle ömür tüketen, yaşayan Türk mu
sikisi sanatçılarına da bu unvanı verelim. 

Hepinizin zevkle dinlediğinize ve seyrettiğinize 
inandığım Bestekâr Sanatçı Yesarî Asım Arsoy, İs
mail Baha Sürelsan, Dr. Alaattin Yavaşça, Yıldırım 
Gürses; Tanburî Necdet Yaşar, .İzzettin Ökte, Er
cüment Batanay; Udi Çinııçen Tanrıkorur; sanatçı 
Bekir Sıtkı Sezgin, Meral Uğurlu, Kanunî Cüneyt 
Kosal ve Erol Deran; Neyzen Niyazi Sayın; ses vir-
tiozumuz Kânî Karaca ve Kemençeci İhsan Özgen'e 
de, «devlet sanatçısı» unvanları yerilmesi, milletimiz 
ve musikimiz adına bir borçtur; hepsi, birbirinden de
ğerli, Türk musikisi tarihinde mümtaz yerlerini al
mış, milletlerarası şöhrete sahip «devlet sanatçısı» 
unvanını hak etmiş sanatçılarımızdır. Bu sanatçıla
rımıza sahip çıkmak, haklı şöhret ve şanlarına uygun 
davranış asaletini göstermek zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, ANAP'ın kültür hizmeti 
yalnız bu bakanlık bütçesiyle sınırlı değildir. Devlet 
Arşivleri Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlı
ğı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Dil ve Tarih 
Kurumları da Türk kültürüne hizmet eden ana mü
esseselerdir. Kültür hizmeti verilen bu müesseseleri 
bütçesiyle birlikte ele almak çok daha doğru olacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, görüdüğü gibi, üç yıllık Ana
vatan Partisi iktidarı, büyük milletimizin, onun muh
teşem mazisinin, o muhteşem mazidep süzülüp gelen 
kültür değerlerinin ortaya çıkarılmasında, yayılma
sında ve gelişmesinde fevkalade başarılıdır. Bundan 
mutluluk duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz. 

Kültür hizmetlerinin yürütülmesinde üstün anla
yış gösteren Sayın Başbakanımız Turgut Özal'a ve 
Türk kültürüne ciddî katkılarda bulunacağına inan
dığım yeni Bakanımız Sayın Mesut Yıl'maz'a, kültür 
çalışmalarını başlatan eski Bakanımız Sayın Müker-
rem Taşçioğlu'na, kültüre hizmet eden bakanlığımız 
ile Devlet Planlama Teşkilatımızın kültür seksiyonu 
mensuplarına, kültürle ilgili diğer müesseselerimiz 
mensuplarına tebriklerimi sunuyor, başarılar diliyo
rum. 

Bakanlığımız bütçesinin milletimize hayırlı olma
sını dileyerek, grubum ve şahsım adına yüce Mecli
sinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Budak. 

Şahısları adına; lehirtde Sayın Süleyman Yağcı-
oğlu, buyurun efendim. 

— 438 -



T. B. M. M. B : 43 16 . 12 . 1986 0 : 1 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, Kültür ve Turizm 
Bakanlığının değerli yöneticileri; Kültür ve Turizm 
Bakanlığının 1987 yılı Bütçesi lehinde şahsım adına 
görüşlerimi açıklamak üzere huzurunuzda bulunu
yorum; bu vesileyle hepinizi saygı ve sevgiyle selam
larım. 

Dünya boyutları içinde turizm, başlıbaşına bir olay 
niteliği kazanmakta, ülkelerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel yaşamlarında bu olayın etkileri artık belli 
olmaktadır. Bir zamanlar belli bir azınlık için lüks 
olarak kaibul edilen turizmin, son yirmi yıl süresinde, 
özellikle sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelerin 
nüfusunun büyük bir bölümü için ihtiyaç olarak be
nimsenmeye başlamış olduğu bariz olarak görülmekte
dir. Turizmin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında, 
toplumların ve dolayısıyla kişilerin ekonomik ve 
sosyal düzeylerinin olduğu kadar, çalışma ve dinlen
me zamanlarının yasalara dayanarak düzenlenmesinin 
de önemli etkisi olmuştur. İşte bu nedenle turizm, ül
kelerin politikasında önemini koruyacak, önemli en
düstri kollarından biri olacaktır. Avrupa ile Asya ara
sında bir köprü görevi yapan anavatanımız, sunduğu 
tüm güzelliklerle ve geçmişimizi simgeleyen tarihî 
eserlerle dolu olduğu ve büyük turizm potansiyeline 
sahip bulunduğu halde, yeterince tanıtılmayan ülke
miz, iktidarımız döneminde ve Sayın Başbakanımızın 
uyguladığı liberal ekonomi ve yabancı sermayeyi teş

vik sayesinde, turist çeken, diğer rakip ülkelere oranla 
büyük pay alan ülke durumuna gelmiştir; huzurunuz
da kendisine teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından 
«Kime, kime?..» sesleri) Sayın Başbakana ve Anava
tan iktidarına. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri, özellikle Av
rupalı turistler için, geçen dönemin parlak turizm mer
kezlerinden İspanya, İtalya ve Yunanistan'ın - çok gö
rülmüş olması nedeniyle - çekiciliğini yitirmesidir. Me
safelerin kısa olması ve sahip olduğu turistik değerler 
de dikkate alındığında, bu boşluğu doldurabilecek ni
telikte bir turizm merkezi olarak Türkiye ön planda 
olabilecek, Avrupalı turistin bu dönemdeki arayışının 
iyi yönlendirilmesi sonucu, ülkemiz şüphesiz ki, çok 
kazançlı çıkacaktır. 

Değerli milletvekilleri, işbu sebepten dolayı, geç
mişimizi tanıtmak bakımından, millî folklorumuza, 
kültürümüze ve millî saraylarımıza önem vermeliyiz. 
Kısacası, millî turizm anlayışımızı, taklitten uzak, öz 
benliğimize uygun bir tarzda tespit etmeliyiz. 

Turizm ataşeliklerimiz millî turizmi, Türk kültü
rünü ve Türk turizmini tanıtmalı ve dışarıdaki menfi 

propagandaları tesirlerini azaltmak için dikkatli ve 
aktif çalışma yapmalı, sorumluluk taşımalıdırlar. İşte 
bunun için, Türkiye açısından yönlendirmenin, sağ
lıklı ve uzun dönemli yapılmasını sağlamak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, iktidarımız bunun için doğal 
güzelliğini bozmayacak kıyılarımızı ve tarihî değer
lerimizi çarpıcı olarak sunabilecek bir planlama içe
risinde, nitelikli yatak kapasitesini artırmak için ça
lışmalar yapmış, ilk kez 1982 tarihinde çıkarılan Tu
rizmi Teşvik Yasasını aktif hale getirmiştir. 

SABRİ IRMAK (Konya) — Nasıl getirmiş onu? 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — An
latacağım efendim. 

Turizmin yaratıcı kaynaklarının korunması ve Ha
zine arazilerinin, turizm amacı ile planlı bir şekilde 
değerlendirilmesiyle ilgili olarak daha ciddî, gerçek
çi ve uygulama niteliği olan hükümler getirilmiş, ka
mu arazilerinin, atıl olarak duran kamu arazilerinin, 
yıllarca değerlendirilemeyen, fakat bizim iktidarımızca 
değerlendirilen kamu arazilerinin, turizm amaçlı kul
lanılmak üzere, yerli ve yabancı yatırımcılara düşük 
kira ve uzun süreler tahsisi mümkün kılınmıştır. Bu 
arada, Yabancılara Mülk Edindirme Yasası çıkarıldı
ğı halde, maalesef reddedilmiştir; bu da memleket 
için büyük bir kayıptır, üzücü bir olaydır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bravo Süleyman, gene konuşuyorsun. 

MEHMET KARA (Trabzon) — Anayasa Mahke
mesine meydan mı okuyorsun? 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Bu
güne kadar 16 942'si yerli ve yabancı yatırımcılara, 
26 384'ü yerli yatırımcılara olmak üzere, toplam 
43 326 yatak kapasitesi yaratacak tahsis sağlanmıştır. 
Neticesinde, tatil köyleri beş yıldızlı otelleriyle, her 
gün yenisi eklenen tesisleriyle iktidarımız zamanında 
turizm politikamız işler hale getirilmiş ve yabancı 
sermaye kaynakları Türkiye'ye akmaya başlamıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ne kadar geldi? 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Hede
fi, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki 1 000 yatak 
kapasitesine ulaşmaktadır. 

Turizmde ulaştırma sektörünün önemi dikkate 
alınara, ülkemize turist gönderecek olan Avrupa ve 
İslam ülkeleri turistlerinin en kolay ve rahat ulaşı
mını sağlayacak tedbirlerin zaman geçirmeden alın
ması, havaalanları ve karayolları yatırımlarına hız 
verilmesi, iktidarımızca hızlandırılmış ve yapılmaya 
başlanmıştır. Ayrıca, Turizm Teşvik Yasası kapsamın-
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da yasal düzenlemesine kavuşan yat turizminin geliş
tirilmesi de, bizim iktidarımız zamanında çıkarılan ka
nunlarla uygulanmıştır. 

Sayın milletvekileri, Ortadoğu turizmine yönelik 
olarak, özellikle İslam ülkelerinin ilgilileri doğrultu
sunda kaplıca turizmine yönelik tesislerin çoğaltılma
sı arzumdur. Tarihî bağlar ve din birliğinin verdiği 
avantajlar ile mesafelerin elverişli olması nedeniyle, 
bu dönemde sürekli bir pazar arayışı içerisinde olan 
ülkemiz için çok geniş ve uygun bir pazar niteliği ta
şıyacaktır. Özellikle kaplıca turizminden faydalanma
sını istediğim Karadeniz Bölgemizin ve Samsun ili
mizin göz önüne alınması arzumuzdur. Gerekçesi 
olarak... (SHP sıralarından gürültüler) Evet, Samsun 
İlimizin göz önüne alınmasını arzu ediyorum. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) — 
Bölgecilik yapma. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ge
rekçesi olarak, özellikle yaz turizmi çok kısa olan - ki, 
buna sebep, halkı gibi hırçın olan iklim ve denizi gös
terebiliriz - bölgemizde kaplıca turizminin teşvikiyle, 
kendi haline bırakılmış tabiat güzelliklerine sahip yeşil 
Karadeniz'in boydan boya ülkemiz çapında faydalı 
bir alan haline getirilmesi arzum ve isteğimdir. Bu
nun örneği, Samsun Havza İlçemizde Ulu önder Ata
türk'ün bir müddet tedavi olup şifa bulduğu Havza 
kaplıcaları için, huzurunuzda bu konuda teşekkürü 
bir borç bildiğim Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanımız Sudi Türel Beye ve ona bağlı MTA Genel 
Müdürlüğünün tüm çalışan personeline, uzun süreli 
ve masraflı çalışmaları neticesinde, son derece tedavi 
edici unsura sahip şifalı ve debisi yüksek yeni sıcak 
su kaynağını ortaya çıkarttıklarından dolayı teeşkkür 
ediyorum; sağolsunlar, varolsunlar. (SHP ve DYP 
sıralarından gürültüler) Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından, Sayın Başbakanımızın talimatları doğrul
tusunda incelenen bu kaynağa, turistik yatırım yapıl
ması karara bağlanmıştır. Bir an önce bu yatırımların 
Havza üzerinde kurulmasını canı gönülden arzu edi
yorum. Bu hususta emeği geçenlere, Sayın Başbaka
nımıza ve Anavatan İktidarına, huzurunuzda, Sam
sunlu ve Karadenizli hemşerilerim adına gönülden te
şekkür ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Hataylıları da unutma. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ge
liyorum, acele etmeyin. (SHP ve DYP sıralarından 
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gürültüler) Sinirlenmeyin, anlatıyorum, öğreneceksi
niz. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; Sayın Arı-
kan, lütfen. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, ben bir şey söylemedim. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ça
lışana hakkını vermek gerekir. 

Ayrıca, tüm Karadeniz^de, kendisi de Karadenizli 
olan ve memleketin dış ülkelerde tanıtımını; kültürel 
alanda faaliyetlerini hızlandıran ve konuyu tam an
lamıyla iyi bilen ve uygulamasını iyi yapacağına ka
naat getirdiğimiz Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın 
Mesut Yılmaz'dan, turistik tesisler ve turizm konu
sunda yardımcı olmasını gönülden istiyor ve destek
liyoruz. (Gürültüler) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha
tay) — Sayın Taşçıoğlu'nu unuttun. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Saat 12'yi geçti. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ül
kemiz turizminin geliştirilmesi için önümüzdeki yıl
larda yapılacak olan işlemler konusunda Kültür ve 
Turizm Bakanlığınca, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki turizm sektörüyle ilgili politika ve hedefler 
doğrultusunda, hükümetimizin hızlı icraatına uyacak 
ve bize ayak uyduracak şekilde turizm patlaması 
hedeflenmiştir ve kanaatimce bütün diğer işler gibi, 
bu çalışmalar sonucunda da ülkemiz dünya pazarında 
yerini bulacaktır, hızlı yaşamasının da semeresini gö
recektir. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sen hızlı yaşı
yorsun. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Din
leyin, öğrenirsiniz. 

Hükümetimiz zamanında, Türk-yabancı ortaklığını 
desteklemek ve yabancı sermayeyi ülkemize çekmek 
için bir yatırım söz konusu ise Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca belgeli olup, Planlama Teşkilatınca teşvik 
belgesine bağlanan yabancı sermayenin yatırımlarıyla 
ilgili yatırım indirimi, gümrük muafiyeti, kaynak 
kullanımı, destekleme primi, döviz tahsisi, bina inşaat 
harcı, teşvik tedbirlerinden, telefon ve teleks talep
lerinden öncelikle faydalandırılarak desteklenmektedir
ler ve zannediyorum bunun sonunda aldığımız neti
celer de başarımızı göstermektedir; turizm grafiği her 

. geçen gün, sizin iddia ettiğinizin tersine, daha yukarıya 
doğru yükselmektedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Havaalanını unuttun. 
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SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Ha
vaalanlarını: da yapıyoruz, üzülmeyin. 

MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞLU (Ha
tay) — Samsun'a da yapın. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Sam
sun Havaalanı Planlama Teşkilatınca onaylanmıştır. 
Allah kısmet ederse, 1990'lı yıllardaki iktidarımızda 
Sayın Başbakanımız tarafından açılacaktır. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Kaç dakikam var Sayın Başkan? 
İBAŞ/KAN — Toparlayın efendim, toparlayın. 
İBRAHİM TAŞDEMJR (Ağrı) — Devam et, 

heyecanlı oluyor. 
SALtM EREL (Konya) — Biraz daha devam et. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Eğer 

başka illerde de havaalanı isteğiniz varsa, onu da 
programa alırız, kısa zamanda yaparız; siz de üzül
meyin, Dalaman Havaalanı da çalışıyor. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Devamla) — Yüce 

Meclisin değerli üyeleri, kıymetli milletvekilleri, söz
lerime burada son verirken, Kültür ve Turizm Bakan
lığı bütçesinin memleketimize, sayın bakanın muhte
rem şâhsında bütün bakanlık teşkilatının emeği geçen 
değerli mensuplarına Cenabı Allah'tan hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinize hürmet ve sevgilerimi su
narım; Allah'a emanet olun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yağcıoğlu. 
Sayın Hüseyin Aydemir, buyursunlar efendim. 

(SHP sıralarından alkışlar) 
HÜSEYİN AYDEMİR (izmir) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçemiz üzerinde ve özellikle ül
kemizin turizm potansiyelinin geliştirilmesi konusun
da kişisel düşünce ve önerilerimi arz etmek üzere 
yüksek huzurunuzda söz almış bulunuyorum. Bu ve-
sle ile yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selam
larım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Ülkemiz, çeşitli iklim özelikleri, tarih ve arkeoloji 
zenginlikleri ve doğal güzelikleri ile büyük bir turizm 
potansiyeli arz etmektedir. Bu potansiyelden, ekonomi
mizin itici bir gücü olarak, sanayimizi hızlandırıcı bir 
alt hizmetler sektörü halinde geliştirmek, ekonomiye 
'güç katar, kalkınmamızı sağlar bir mihrak olarak, 
odak olarak yararlanmak hükümetlerimizin yıllardan 
beri en büyük politikası ve hedefi olmuştur. 

Dünya turizm hareketlerinin yoğunlaştığı Akdeniz 
ülkelerinin, Akdeniz kıyısı içerisinde yer alan durum

larıyla karşılaştırıldığı takdirde, ülkemizin turistik 
önem ve konumu, diğer Akdeniz ülkelerine nazaran 
çok daha önemli ve büyük boyutlarda olmasına rağ
men, maalesef yıllarca devamlı uğraşmamız ve gay
ret göstermemize rağmen, turizm politikamızı, Akde
niz kıyısı ülkeleri oranında geliştirememiş bulunu
yoruz. Hepimiz bunun acısını yüreklerimizde hissedi
yoruz. Turizm politikası, her şeyden önce hepimiz 
için millî bir politikadır. Partilerin de üzerinde; 
ekonomimizi güçlendirecek, yaşam seviyemizi artıra
cak, işsizimize iş bulacak, millî kalkınmamızı geliş
tirecek önemli bir millî politikamızdır. Bu politikanın 
hedeflerine varması, hepimizin en büyük kaygısı ve 
millî idealimizdir. Bu kadar önemli bir politika ko
nusunda; potansiyelimiz hudutsuz olmasına rağmen, 
1962 yılından beri uygulanan beşer yıllık kalkınma 
planımızıdaki esasen potansiyelimizin çok altında, 
asgarî seviyede tespit edilmiş hedeflerin, politikaların, 
ilkelerin çok daha mütevazi ölçülerde, asgarî ölçüler
de gerçekleşmesi, ümit ettiğimiz gerçekleşmenin sağ
lanamamış olması, hepimizin en büyük ıstıra'bımızdır. 

Sayın milletvekilleri, turizm potansiyelinin iyi de
ğerlendirilmesini, özellikle iki bakımdan arzu etmek
teyiz. Birincisi, ülkemize döviz geliri sağlayarak, kri
tik ekonomik krizin önlenmesinde üstün bir döviz kay
nağı olmasından kaynaklanmaktadır. Esasen turizm 
politikası ve turizme yönelik gayretler, nihayet sanayi 
sektörü içinde, ihracat süreci içerisinde bulunmakta
dır. Akdeniz ülkelerinde turizm gelirleri, ihracatları
nın yüzde 20'sini bulmuş olmasına rağmen, Türk 
ekonomisinde ihracatımızın ancak, son yıllarda, yüzde 
8'ine turizm gelirleri ulaşabilmiştir. Bu bakımdan, 
ihracatın her türlü teşvikle, döviz gelirinin artırılması 
için gösterilen gayretler yanında, turizmin de ihraca
tın bir parçası olduğu unutulmayıp, onun fonlarla 
hükümet tarafından aynı ölçüde desteklenmesi ge
rekir. Maalesef diğer ihracat konusunda yapılan des
teklemenin turizm alanında yapılamamış olduğunu 
müşahede gdiyoruz. 

Son hükümet kararlarıyla ihracatta sıfır vergi 
iadesine gelinmiş ve her türlü ihracatta teşvik kredisi 
artırılmış olmasına rağmen, turizm alanında yapılan 
tasarruflar çok mütevazi kalmıştır. 

Yine, turizm gelirlerinden beklediğimiz ikinci 
önemli hedef de, özellikle işsizlik alanında bu hizmet 
sektörünün büyük vaatler arz etmesi, yoğun istihdam 
politikalarına imkân sağlamış olmasıdır. Japonya'da 
olsun, Fransa'da olsun, yeni yeni uygulamaya konulan 
turizm politikalarıyla istihdam alanında çok büyük 
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kitlelere iş imkânı sağlanmıştır. Biz de, ekonomik yön
den kalkınmış batılı ülkelerin politikalarını izleyerek, 
iş alanında bize imkân sağlayan bu potansiyeli en bü
yük ölçüde geliştirmek, ondan yararlanmak azmin
deyiz. 

Bütün bu gayretlerin neticesi, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, 1985 yılında mütevazi tutulan 
plan ilke ve hedefleriyle kısmen başarılı netice alına
bilmiştir. Ümit ettiğimiz ihracat gelirlerinden, turizm 
alanda, 1,5 milyar dolarlık bir gelir sağlanabilmiştir. 
Nilhayet 1,5 - 2 milyon turist memleketimizi ziyaret 
edebilmiştir. 1985 yılında elde ettiğimiz başarılı ne
tice hepimizi gururlandırmış, sevindirmiş, millî eko
nomimize destek olmuştur. Fakat, 1985 yılında elde 
edilen bu kısmî başarı, maalesef, 1986 yılında ger
çekleşmemiş, bir önceki yıldaki ihracat gelirlerinin, 
turizm alandaki gelirlerini yarısı ancak sağlanabil
miştir. Bu da, 1985 yılında gösterilen gayretlerin, 1986 
yılında belirli bir sektördeki aksamadan ileri gelmek
tedir. O konunun değerlendirilmesini de müsaade 
ederseniz birazdan yapacağım. 

Sayın milletvekilleri, geçen gün, Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'e yüksek 
huzurunuzda bir sual tevcih etmiştim. Bu sualim, 
millî kaynakların harekete geçirilmesi, israfın önlen
mesi, tasarrufların yatırıma yönlendirilmesi, bu millî 
kaynakların ekonomide ve bütçede muharrik bir güç 
olarak değerlendirilip, 1987 yılı Bütçemizin bugünkü 
kısır imkânlarının geliştirilmesi konusuna matuftu. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sorumu 
anlamamış olacak ki, verdiği iki satırlık cevap şu ol
du: «Evet, biz millî kaynakların geliştirilmesi bakı
mından, tasarruflar elverdiği ölçüde, yatırımlara yön
lendirmek için Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
mızda ilkeleri, politikaları, hedefleri tespit, ettik. So
rulan soruların bütün cevapları 1986 Yılı Plan ve 
Programında mevcuttur.» Görüyorsunuz ki sayın ar
kadaşlarım, Planlama Teşkilatının en önemji vazifesi 
olması gereken, özel, mikro seviyede memleket tu
rizminin potansiyelinin, yani millî kaynağın gelişti
rilip, önümüzdeki 1987 yılındaki ekonomik güçlük
lerin ve darboğazların aşılması için memleket eko
nomimize katkıda bulunması konusunda vermiş ol
duğum soru önergeme, maalesef, verilen cevap bu
dur. Demekki bu konu anlaşılamamıştır. Bu, bütçe 
müzakeresidir, şimdi müsaade ederseniz... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, konuşma süreniz 
dolmuştur, lütfen toparlayınız. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, burada benden evvel konuşan ANAP'lı ar-
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i kadaşım yüksek müsamahanıza nail oldu, 10 dakika 
I yerine 20 dakika konuştu, hatta daha da fazla ko-
I nuştu... 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi size, 
I burada millî bir politikadan, partilerüstü olması ge-
I reken bir politikadan bahsederek; bu sene ekonomi-
I mizi kurtarma bakımından, yeni yöntemleri devreye 
I sokması gereken bir konudan, turizm potansiyelinden 
I yararlanarak işsizliği önleme konusundan ne şekilde 
I yararlanabileceğimizi, Devlet Planlama Teşkilatının 
I 20 senedir geliştirdiği yeni yöntemlerin bu konuda 
I nasıl devreye sokulacağını ve devreye sokulan bu 

yöntemlerle turizm gelirlerinin nasıl millî hedeflerin 
I ötesinde artıp, millî kaynaklardan güç alarak, bütçe-
I mizi, ekonomimizi kurtarabileceğimizi, bankada mev-
I duat haline gelen tasarruflarımızı nasıl yatırımlara 
I yönelterek, turizm yatırımlarına aktivite kazandıra-
I bileceğimizden, bahsetmek istiyorum. 
I Daha beş dakika dolmadan sözümü kesiyorsunuz, 
I o gün de kestiniz. Bu bütçe müzakerelerini yıpratma-
j yın Sayın Başkan, (SHP sıralarından alkışlar) Bu-
I rada sorunlarımızı büyük Milletimiz huzurunda dile 
I getiriyoruz ve de her gün basının tenkitlerine muha-
I tap oluyoruz. Biz, yüksek milletimize karşı sorumlu

luk içinde görevimizi ifa etmeye çalışırken, bitaraf ol-
I ması gereken Sayın Başkanımızın da azamî derece-
I de müsamahalı olması ve adalet duygusu ile hareket 
I etmesini beklemek en tabiî hakkımızdır. Hürmetleri-
I mi arz ederek, biraz müsamaha etmenizi ve konuşma-
I ma devam etmek için biraz müsaade etmenizi rica 

ediyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Ay-
I demir, Sayın Başkan İçtüzüğe bağlıdır, sizin de sü-
I reniz beş dakika geçti zaten. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki, farz 
I edelim beş dakika geçti; aziz arkadaşım, biz buraya 
I birbirimizi aldatmaya, yazdığımızı gelip burada oku

yup gitmeye mi geldik?.! Bir konu üzerinde karşılıklı 
diyalog kuralım diyoruz. Bütçemizin imkânları var-

I dır. (Alkışlar) 
I Yıllar yılı millî kaynaklarımızı harekete geçirelim 

diye bağırıyoruz. Soruyorum; millî kaynak nedir?.. 
I Toplanan bu kadar tasarruf var, bu tasarrufları eko-
I miye niye şırınga etmiyoruz? Ekonomiye şırınga ede-
I lirn, yatırımları artıralım. Bakın, bizim 1986 Bütçesin-
I de yatırımlar için ancak 1,5 trilyon lira ayrılabilmiş. 

Bu, belirli bir imkân; çünkü bütçenin çoğu borç öde-
I meye gidiyor, faiz ödemesine gidiyor, cari harcama-
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lara gidiyor, bir kısmını enflasyon yutuyor ve böy
lece bütçemizden yatırımlar için ayrılabilen imkânlar, 
Türkiye çapında azamî 1,5 trilyonluk bir imkân. Beri 
tarafta, belediyelere sağlanan gelirlere gelince: Bütün 
ülkede belediyeler aşağı yukarı 750 milyar liralık ya
tırım yapma imkânına sahiptirler. Şimdi, belediyeler 
>bu savurganlık içinde; kaldırımları söküp, tekrar kal
dırım yaparak, elektrik direklerine saksı yapıp, asarak, 
dış gezileri görülmemiş boyutlarda artırırken, israf 
alabildiğine yoğunlaşmışken; Devlet Planlama Teşki
latının 20 yıldır geliştirdiği bir mahallî idareler yatı
rım politikası varken, bu politika uygulanmamakta
dır. Sizin de vicdanınız sızlıyordur; çünkü hepimiz 
aynı toprağın çocuklarıyız. Devlet Planlama Teşki
latı bu politikaya 20 yılda milyarlar harcadı. Bakın 
Devlet Planlama Teşkilatı ne politikalar geliştirdi: 
Mahallî idareler planlaması ile bir denge kurulacaktı. 
Özel idare, belediye ve devlet yatırımlarda güç birliği 
yapacak, yatırım imkânlarını birleştirecek ve özel idare 
bütçesini de harekete geçirerek, bu konuda müştereik 
bir politika izlenecekti. Biz, bunun 20 senedir eğitimini 
gördük. Devlet Planlama Teşkilatının mahallî idare
ler politikası nerede? 

Birleşmiş Milletler Çalışma Teşkilatı her sene 
bize, «İşsizliği önlemek için toplum kalkınması yön
temlerini uygulamaya koyun» diye tavsiye ediyor; 
ama toplum kalkınması yöntemi, turizmde de uy
gulamaya konur; turizm alanında bu politikayı ge
liştirelim. Devlet Planlama Teşkilatı, işsizliği önleme 
yönünden, toplum kalkınma politikasının uygulan
ması konusunda, yirmi senedir bütün devlet kadrola
rını eğitimden geçirdi. Hani nerede bu yeni yöntem?.. 
Yok. 

Bölge planlaması var; öyleyse, neden özel önem ve
rilen turistik merkezlerde, turistik hassas bölgelerde, 
bölge planlamasıyla bu derde çare bulmuyoruz? 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, Sayın Aydemir... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, müsamahanıza sığınarak, süratle özetlemeye 
geçiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
HÜSEYİN AYDEMLR (Devamla) — Şimdi, 

önemli gördüğüm bir husus var. 
'BAŞKAN — Özetleyin efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu turizm, 

bir bütündür; bir alanda başarılı oluyoruz, diğer en 
ufak bir hususu ihmal ettik mi, bütün gayretler boşa 
gidiyor. Ulaştırması var, trafiği var, güvenliği var, 
zabıtası var, fiyat politikası var, emniyeti var; her 

aklınıza gelen amme hizmeti, turizmle ilgilidir. Şim
di, ülkenin her yerini'demiyorum; ama Bodrum, Mar
maris, İzmir gibi hassas bölgeleri, turizm merkezle
rini ele alalım, buralar için özel idarî rejim uygula
yalım. Nasıl?.. Turizm bir koordinasyon işidir; turizm 
bakanları yıllar yılı toplantılar yapar, hepsine gideriz, 
söyleriz; fakat hiçbirisi uygulamaya geçmedi. Turizm 
bakanlarına ve o bölgelerin valilerine, koordinasyon 
bakımından yetki verelim. Koordinasyonsuzluğun so
nunda ne oluyor?.. Marmaris'e gelen 15 turist, bir 
gece balık yiyor, yemek yedikleri gazino kendilerin
den 1 milyon lira para alıyor; belediye başkanı, vali 
kalkıp geliyor, halledemiyorlar; turistler soyulmuş 
halde dönüyor. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Buyurun 

efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Aydemir, ben zatı âlinizin söz

lerinin nerede biteceğini bilsem, gerekli suhuleti gös
tereceğim; fakat bunun hududunu tayin edemiyorum, 
lütfen teşekkür kısmına geçin. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen 

hayatında Hilton Otelinde yattın mı hiç? 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Turizm Ba

kanlığının, Hilton Oteli üzerindeki müeyyidelerini uy
gulama yetkisi var mı? Bugüne kadar hangi turistik 
müesseseye, hangi ceza verildi? Öyle büyük turistik 
müesseseler var ki, turistik vasfı beş yıldız değil, iki 
yıldız olmaz. Oralardaki teftiş neticelerinde, o mües
seseleri kapattınız mı? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yetkileri 
kullanalım. Bu bizim millî davamızdır. Mademki, mil
letçe büyük özlem duyuyoruz, bütün ümidimizi tu
rizme bağladık, işsizlerimiz turizm sayesinde iş bu
lacak, millî refahımız bu sayede atracak, ekonomimiz 
güçleneeck; bu imkânı ciddî bir disipline girerek hal
ledelim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sen 
Shareton Otelinde yattın mı? 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim?.. 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki, şim

di... 
BAŞKAN — Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, müsaade ederseniz, bir konuda daha arz ede
yim... 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen, Sayın Aydemir. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi kay

nak israfı var. Bakınız sayın milletvekilleri, Fethiye' 
den Muğla'ya kadar en az otuz tane koy var; dünya
da eşi, emsali yok; o kadar güzel koylar ki bunlar, 
o kadar bakir imkânlar ki, bu koyları gönül isterdi ki 
devletin... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Efendim. 
'BAŞKAN — Sayın Aydemir, dinler misiniz lüt

fen. Sayın grup sözcüleri, özel olarak benden bir - iki 
dakika müsamaha etmem için ricada bulunuyorlar. 
Zatıâliniz, grup konuşmasının çok üstüne çıktınız, lüt
fen toparlayın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, bu 

kaynağı yerinde kullanmamız için, bu en güzel koyla
rın Turizm Bankası - ki, şükrana layıktır, bugüne ka
dar gördüğümüz bütün varlıklar, memleket üzerin
deki turistik tesisler, Turizm Bankasının eseridir -
sadece... 

BAŞKAN — Efendim, sözünüzü kesiyorum. 
(HÜSEYİN AYDEMİR .(Devamla) — ... Turizm 

Bankası, sadece altyapı yatırımları değil de - eski 
politikasına dönüp - üstyapı yatırımlarına da el at
saydı, bu otuz koyu ihya ederdi ve memleket eko
nomisine kazandırırdı. (SHP sıralarından alkışlar) 
Ne yaptı?... Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı
nın müsaadesini bile almadan, bu otuz koyu 50 yıl 
vadeyle ve sembolik bedelle özel işletmelere tahsis 
etti, Türkiye'nin haberi bile olmadı. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aydemir... 
HÜSEYİN .AYDEMİR {Devamla) — Şimdi biz, 

bu konuda burada bir genel görüşme açalım dedik, 
kabul edilmedi. Genel görüşme bir itham değil ki; 
konuşacaktık orada, kabul edilmedi. Yeniden... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, lütfen efendim, sö
zünüzü kesiyorum. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki. 
Bu kanun eğer yetersizse, bu Turizmi Teşvik Ka

nununu yeniden düzeltelim; fakat millî kıymetlerimi
ze, millî kaynaklarımıza sahip olalım. Kurtuluş, mil
lî kaynakların harekete geçirilmesindedir. (SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bütçemizin yüce milletimize, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımıza ve hepimize hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, en derin hürmetlerimi arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. (ANAP sı, 
lalarından alkışlar) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; bakanlığımın 1987 yılı bütçesi üzerinde görüş
lerini, dileklerini, eleştirilerini ve önerilerini sunan bü
tün değerli milletvekillerine teşekkür ederim. Ben 
burada, bakanlığımın 1986 yılında gerçekleştirdiği 
ve 1987 yılında gerçekleştirmeyi planladığı faaliyet
leri. uzun uzun sıralamak niyetinde değilim. Konuş
mam esas itibariyle, değeri] milletvekili arkadaşları
mın öne sürdükleri bazı eleştirileri cevaplandırmak 
ve üzerinde açıklama yapmam istenen bazı hususla
rı açıklığa kavuşturmaktan ibaret olacaktır. 

Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda, üze
rinde tartıştığımız bir konunun muhalefete mensup 
sayın .sözcüler tarafından burada yeniden dile getiril
diğine şahit oldum. Bu husus, kültür ve turizm fonk
siyonlarının bir bakanlığın bünyesinde toplanması
nın doğru olup olmadığı hususudur. Şunu söylemek 
istiyorum; benim bakanlığımda, bugünkü yapısı içe
risinde 5 tane genel müdürlük vardır. Bu 5 genel 
müdürlükten bir tanesi Tanıtma ve Pazarlama Ge
nel .Müdürlüğüdür. Fonksiyonu itibariyle, hem kül
türel tanıtmayı, hem de turistik tanıtmayı üstlen
miştir. Yine bakanlığımın teşkilat yapısı içerisinde 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü vardır. 
Bu genel müdürlüğün hizmetlerini de, yüzde 50 tu
rizme dönük, yüzde 50 kültüre dönük olarak vasıf-
landırabilirim. Dolayısıyla, teşkilatın iç yapısı açı
sından baktığınızda, bu birliktelik, aslında doğru 
bir birliktelik, doğru bir beraberliktir. 

Ayrıca, turizmin sadece ekonomik bir olay olma
dığını düşünüyorsanız, turizmin bir de sosyal bir 
fonksiyonu olduğunu düşünüyorsanız; yani sosyal 
fonksiyondan kastım, turizmin milletler arasında 
dostluğun, kardeşliğin, pekişmesine yarayan bir araç 
olduğunu düşünüyorsanız, o zaman yine kültür me
selesinin tam ortasındasınız demektir. Turizmin, bu 
ikinci niteliğinden dolayı da bu fonksiyon beraber
liğini doğru bulduğumu tekrar ifade etmek istiyo
rum. 

Şimdi, Türkiye'deki kültür meselesi hakkında, 
çok kısa da olsa, anahatlarıyla görüşlerimi dile ge
tirmek istiyorum. Bakınız, sizlere çeşitli plan dönem
lerinde kültür meselesinin Türkiye Cumhuriyeti hü
kümetleri tarafından; hatta bu planlar Yüce Mec
lis tarafından onaylandığına göre, bir yerde Türk 
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Devleti tarafından nasıl algılandığını sizlere ifade et
mek istiyorum. 

'Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, kültür, 
Batı sanatının yurtta, Türk sanatının da dışarıda ta
nıtılması, plastik ve fonotik sanatlar alanında ele
manlar yetiştirilmesinden, Devlet Opera ve Balesi, 
Devlet Tiyatrolarının çalışmalarının yaygınlaştırıl
ması, özel tiyatroların teşvikinden; kitaplıkların kuru
larak bilimsel yayın, çeviri, seminer tutanaklarının 
toplanmasından ibarettir. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planını açıp bakınız, birincisinin aynen tek
rarıdır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Palanında,, birin
ci ve ikinci plan dönemlerinde kültürün, toplumun 
sosyal ve ekonomik yapısından ayrı ele alınmasının, 
bu konuda öngörülen gelişmelerin gerçekleşmemesi-
nin başlıca nedeni olduğundan yakınılmaktadır. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, Üçüncü Beş Yıl
lık Planın yıllık programlarında öngörülmüş olan ge
lişmelerin gerçekleşmesinin kısıtlı kaldığı tespit edil
mektedir. Yani, son çeyrek yüzyıl boyunca; plan tat
bikatının başladığı 1963 yılından itibaren dört plan 
döneminde ,kültür politikamız sadece vaatlerden, di
lciklerden ve yakınmalardan ibaret olmuştur. 

1980 senesinden sonra önemli bir değişiklik ol
muştur. 1982 senesinde, Türkiye'de ilk defa bir Mil
lî Kültür Şûrası toplanmıştır ve birincidir. İnşallah 
biz, 1987 yılının sonunda ikincisini toplayacağız. 
Şimdi, bu kültür şûrasının toplanmasından ve Be
şinci Beş Yıllık Plan hazırlıklarının başlamasından 
önce, millî kültür konusunda bir özel ihtisas komis
yonu teşkil edilmiştir, özel ihtisas komisyonu teş
kil edildiği zaman, Sayın Başbakanımız, o zamanki 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı sıfatıyla bu 
komisyon üyelerine gönderdiği mektupta şöyle de
mektedir: «Ülkemizin çok yakın geçmişte karşılaş
tığı buhranın temelinde, sosyal ve kültürel değerler 
itibariyle yaratılan çok ciddî bir istikrarsız ve tu
tarsız değerler yapısının gençlerimizin zihnine nakşe-
dilebilmiş olması yatar. Ancak bu yolladır ki, ül
keyi bölme gayretleri gelişebilmiş, kendi devletine ve 
insanına saldıran gruplar ortaya çıkabilmiştir. Ve yi
ne bu yolla, çalışma ve üretme gayretlerine set çe-
kilebilmiş, ekonomik ve sosyal istikrar beraberce 
bozulmuştur. Bugün, toplumu güçlendirmeye dönük 
bütün gayretler, müdahale edilebilir maddî unsur
lara olduğu kadar, beşerî unsurlara da yönelmek 
mecburiyetindedir. Kalkınma, sadece kapitale değil, 
insan unsuruna da dayandırıldığı zaman bütünlük 

arz eden ve ulaşılabilir bir hedef halini almakta: 

dır.» 
Bundan daha beş yıl önce, Türkiye'de kültürün 

«Millî kültür» başlığı altında algılanmasının başlan
gıcında bu ifadeleri dile getiren Sayın'Başbakanımı
zın, Sayın Sağlar'ın konuşmasında, kültür konula
rında bilgisizlikle, ilgisizlik ve basiretsizlikle it
ham edilmiş olmasından esef duydum. Ama, Sayın 
Başbakanımızın başlattığı bu hareket, 1982 senesin
de toplanan Birinci Millî Kültür Şûrasında, Cumhu
riyet tarihimizde ilk defa enine boyuna ve en ge
niş bir biçimde tartışılmış ve ortaya, Cumhuriyet ta
rihimizin en anlamlı dokümanı konulmuştur. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — İcraat 
önemli. 

EROL AĞAIGİL (Kırklareli) — Onun sevabı 
Ulusu Hükümetine aittir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YİLMAZ (Devamla) — Şimdi, icraat meselesine 
geleceğim; ama önce şunu söylemek istiyorum: Kül
tür konularında bugün yaptığımız işlerin neticesini 
yarın bekleyemezsiniz; bazılarının neticesini 10 se
ne sonra da bekleyemezsiniz; bazıları için 50 sene 
100 sene beklemek zorundasınız. 

Şimdi, 1982 senesinden önce - yani bizim hükü
metimizin göreve başlamasından önce - bu özel ih
tisas komisyonu, «Millî kültür» adı altında 600 say
falık bir doküman yayınlamıştır. «Millî kültür »deyi
mi, aslında bizim bir siyasî tercihimiz sonucu değil
dir; millî kültür politikası, bir devlet politikasıdır; 
yani devletin Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da kabul edilen kültür, politikasıdır. 

SABRİ IRMAK (Konya) — Kültür evrenseldir 
Sayın Bakan.-

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Yanlış biliyorsunuz. 

SA'BRt IRMAK (Konya) — Hayır, hiç sanmı
yorum. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Kimin yan
lış bildiği belli oluyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI .A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Bakınız, 1982 senesinde top
lanan Millî Kültür Şûrasının açılışında Sayın Cum
hurbaşkanımızın ifadesidir; «Uygarlık, uluslararası 
olabilir; ama kültür millîdir.» 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Laiklik de bunun 
içinde. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Şimdi, millî bir kültür, 
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mutlaka tarihî değerlere, bizi biz yapan değerlere 
dayanmak zorundadır. Aslında, bu meselede, ana-
imühalefet partisiyle görüş ayrılığımız vardır, bu, 
komisyonda da ortaya çıkmıştır, buradaki sözcüle
rinin ifadelerinde de ortaya çıkmıştır; millî kültür 
politikasının var olabilmesi için, evvela millî hedef
lerin olması lazım. Zannediyorum, millî hedeflerde 
hiçbir ayrılığımız yoktur; çünkü bunlar Atatürk'ün 
koyduğu hedeflerdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin hedefleridir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Millî hedefimiz, «Yurtta sulh cihanda sulh» 
prensibi içerisinde çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak
tır; bu konuda zannediyorum hepimiz beraberiz. 

YUSUF ZİYA KAZANOOÖLU (Trabzon) — 
O kültürü de bilmek lazım. 

(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Ama, bu uygarlık düzeyine 
hangi kimlik içinde ulaşacağız ve eğer bir gün ula
şırsak - ki mutlaka ulaşacağız - 21 inci yüzyılın 
değişen dengeleri içerisinde, zannediyorum sizlerin 
de kuşkusu yoktur ki, Türkiye çağdaş uygarlık dü
zeyini yakalayacaktır; ama o yakaladığımız çağdaş 
uygarlık düzeyinde kalıcı olabilmek için hangi kim
liği taşımamız lazım; işte burada millî kültür mese
lesi ortaya çıkıyor. Bakınız, biz, 1 ay sonra Ameri
ka'da Kanunî Sultan Süleyman Sefgisi başlatıyoruz, 
bu sergi 1 sene kalacak. Kanunî döneminin kültürü
nü Amerikan toplumuna yansıtmayı amaçlıyoruz. 
Neden Kanunî dönemi?... Çünkü, 16 ncı yüzyılda 
dünyadaki en üstün kültürlerden birisi bizim kültü-
rümüzdü; hatta 17 nci yüzyılda dünyadaki en ileri 
kültürlerden birisi bizim kültürümüzdü; 18 inci yüz
yılda başabaş mücadele ettik. Bu kültürüyle, bü
tün geriliğimiz şu iki yüzyıldır; 2000 yılda, 2 yüzyıl... 

AUt RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — Matbaa
dan beri geliyor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — tiki yüzyıldır; o iki yüzyıl
da neden geri kaldık? Açıkça söylüyorum, taassu
ba engel olamadığımız için, (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) matbaanın bu memlekete gel
mesini yüzyıllarca geciktirdiğimiz için geri kaldık. 
Şimdi, bir yeni hamle yapmamız lazım. Bize hedefi 
gösteren Atatürk'tür; hedefimiz çağdaşlaşmadır, bu
nu değiştirmek de kimsenin gücünde değildir; ama 
bu millî 'hedefe... (Alkışlar) ulaşmak için gücümüzü 
ikimden alacağız? Biz diyoruz ki, kendimizden ala
cağız; çünkü, biz bunun dünyada en üstün örneği
ni kendimiz verdik, o örneği başka yerde arama-
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yalım, o kendi tarihimizde var diyoruz; onun için mil
lî kültüre dönmemiz lazım diyoruz. (AiNAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, komisyonda da açık seçik 
ifade ettim; ben bu bakanlığın başında olduğum 
sürece, bu bakanlık kültür ağırlıklı bir bakanlık ola
caktır. Turizm, bakanlığımın genel faaliyeti içeri
sinde tali kalacaktır; ama kültürün önemi konu
sundaki mutabakatımızı, lütfen kültürün yönü içeri
ği konusunda da genelleştirelim. 

SABRI IRMAK (Konya) — Mutabıkız, baskıyla, 
sansürü kaldırın. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Oralara geleceğim; ama emin 
olunuz, Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşabilmemiz, 
bu konuda gücümüzü birleştirmemize bağlıdır. 

AL t RIDVAN YILDIRIM (Tunceli) — inşal
lah. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Bravo, doğru. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Eğer bu memleketin bütün 
aydınları, bu konuyu bu espri içerisinde anlamaz-
larsa, bizim bu büyük hamleyi, Atatürk'ün bizden 
beklediği 'hamleyi gerçekleştirmemiz mümkün olmaz. 

iŞimdi, Sayın Fikri Sağların yönelttiği bazı eleş
tirileri cevaplandırmak istiyorum. Sayın Sağlar, mil
lî kültür hizmetlerimizin, yayıncılık faaliyetlerinin 
yetersizliğini dile getirdiler. Kendisine şurada katılı
yorum; en yaygın kültür yayma aracı kitaptır, ya
yındır. 1980 senesinde Türkiye'de Kültür Bakanlığı 
26 eser yayınlamıştı, 1985 senesinde bu sayı 63'tür, 
bu sene sonu itibariyle yayınlayacağımız kitap sa
yısı 100'dür ve önümüzdeki senede hedefimiz 200' 
dür. Bu seneye kadar yedi tane dizimiz vardı, bu se
ne üç yeni dizi ekledik; Türk büyüklerini, kaynak 
eserleri ve tanıtma yayınlarını da bu dizilere ekle
dik, 

Bakanlığımın genel bütçe içindeki payının nispî 
olarak azalma gösterdiği doğrudur; ama yatırım 
bütçesi içerisinde bakanlığımın yatırımlarının oranı 
artmıştır; genel yatırım bütçesi içerisinde bakanlığı
mın yatırım harcamalarının oranı artmıştır. Ayrıca, 
bir önceki yıla göre, eğer lütfedip kabul ederseniz, 
1987 yılı Bütçemizin artış oranı yüzde 48'dir. 1986 
bütçesine göre yatırımlardaki artışımız yüzde 67'dir. 
Transfer harcamalarımızdaki artış oranı ise yüzde 
34,1'dir. 

ıSayın Sağlar, bazı sanatçıların pasaport alama
masından yakındılar. Bunlar, devam eden mahkeme-
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ler nedeniyle, yargı mercileri tarafından yurt dışına 
çıkmaları yasaklandığı için pasaport alamayan sa
natçılardır. Bizim bakanlığımızı ilgilendiren bir hu
sus değildir. 

İBRAHİM TAŞjDEMİR (Ağrı) — Rüçhan Ca
may niye çıkamıyor? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Aynı şekilde... 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Yar
gı kararı değil Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Yargı kararı demedim, yar
gı mercileri tarafından dedim. 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Hakkında da
va açılmayanlar da var efendim. 

/DURMUŞ 'FAKRI SAĞLAR (İçel) — Kaçakçıy
la, sanatçıyı birbirinden ayırmak lazım. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — İda
renin takdiriyle yüzlerce, binlerce sanatçı çıkamı
yor. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ {Devamla) — Pasaport Kanunuyla düzen
lenen hallere ilişkindir eleştiriniz; onu söylemek is
tiyorum. Maalesef bakanlığımı ilgilendiren bir konu 
değildir. (SHP sıralarından «O zaman oldu» sesleri) 

İBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Tamam, o za
man anlaştık. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Ama sa
natçıları korumak gerek. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) —- Sayın 
Bakan komünistleri korumaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Fikri Sağlar, 2863 sa
yılı Kanunla ilgili yapılmak istenen yeni düzenleme 
konusundaki endişelerini dile getirdiler. 

Sayın milletvekilleri, 1982 yılında, daha önceki 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunu ikame 
eden, yeni bir organ oluşturan ve bu konuda yeni 
bir hukukî düzenleme getiren bir kanun çıkarılmıştı. 
Bu Kanunun ismi Kültür ve Tebiat Varlıklarını Ko
ruma Kanunudur. Bu Kanuna istinaden Eski Eserler 
ve Anıtlar Yüksek Kurulu yerine bir başka kurul, 
«Taşınmaz ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek 
Kurulu» oluşturulmuştur. 

Şimdi, açıklıkla ifade ediyorum; iki aylık bakan
lık sürem içerisinde vatandaşlarımızdan, milletvekil-
lerimizden, mahallî yöneticilerimizden bana gelen 
en çok talep, bu konuya ilişkindir. Bu konu, fevka-
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İade hassas bir konudur; özellikle bizim için fevka
lade hassas bir konudur. Çünkü biz, merci olarak 
Türkiye'de tarihî ve tabiî varlıkları koruması gere
ken bir merciyiz, bir bakanlığız. Onun için de bu 
konu, bakanlığımın uhdesine verilmiştir, bu kurul 
da bakanlığınım uhdesinde görev yapar; ama ba
ğımsız bir kuruldur. 

Şimdi, mevcut düzenleme içerisinde bölge ku
rulları vardır, bölge kurullarının görüştüğü konular
da nihaî merci olarak da bu yüksek kurul görev 
yapmaktadır. İki çeşit eleştiri söz konusudur. Bir 
tanesi, bu kurulların yaptıkları değerlendirmelerin 
isabetli olup olmadığıdır. Bu konuda, bakanlık ola
rak, yorum yapma hakkına dahi sahip değiliz. Ya
ni, kanun bu yetkiyi yüksek kurula vermiştir, ama 
ikinci bir eleştiri daha vardır; bu kurul, daha ön
ceki Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulundan 
14 birie yakın dosya devralmıştır ve şu anda ku
rulun gündeminde bekleyen 2 bine yakın dosya var
dır. Bu kurul, ayda bir toplanmaktadır, her toplan
tısında ortalama, 40, 50 dosyayı görüşebilmektedir. 
Dolayısıyla, sadece bu kurulun aşırı iş yükünden 
doğan şikâyetleri vardır; bunlara çare bulmak, hü
kümetin görevidir. Onun için, bakanlık olarak yeni 
bir kanun tasarısı üzerinde çalışıyoruz; tahmin edi
yorum ocak ayı içerisinde tadil tasarısını Başba
kanlığa sunacağız ve yine tahmin ediyorum ki, şu
bat ayı içerisinde konu Yüce Meclise intikal edecek
tir. 

Yeni getireceğimiz düzenlemede - kesin bağlayıcı 
konuşmak istemiyorum ama - iki espriyi mutlaka 
gerçekleştireceğiz. Bir tanesi, bu iş yükünü ortadan 
kaldırabilmek için il kurulları oluşturacağız. İl ku
rullarında görüşülen konular bölge kurullarında ni
haî merci olarak görüşülecektir. Yüksek kurulu mev
cut yapısıyla muhafaza edeceğiz, ancak yüksek ku
rul, sadece ilke kararları veren bir kurul olacaktır 
veyahutta bakanın havale edeceği ve geneli ilgilen
diren çok önemli SİT konularını görüşebilen bir ku
rul olacaktır. İkinci bir espri daha var; bu il ku
rullarında mutlaka mahallî idarelerin de temsilini 
sağlayacağız., 

Sayın Sağlar, Ankara Atatürk Kültür Merkezinin 
durumundan yakındılar. Bu kültür merkezinin bi
rinci ünitesinin, 29 Ekim 1987 tarihinde açılış ya
pılacak 'şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü söyleye
bilirim. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 yılı Büt
çesinde, bu iş için, 1 milyar 310 milyon lira kaynak 
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ayrılmıştır ve 1987 Ekim ayında .kültür merkezi hiz
mete açılacaktır. 

Sayın Sağlar, restorasyon çalışmalarının yetersiz
liğini ifade ettiler; Türkiye'de sadece arkeoloji ve 
etnografya müzeleri olduğunu ifade ettiler. Bu doğ
ru değildir; çünkü, bunların yanında, çeşitli branş 
müzeleri ve bakanlığımızca açılan Atatürlk müze
leri vardır. Şu anda toplam olarak, arkeoloji, etnog
rafya ve Atatürk müzeleri olarak, Türkiye'de 131 
müze vardır. Müzecilik alanında bakanlığımızın ça
lışmalarının yetersiz olduğunu da sanmıyorum; çün-
Ikü, daha geçen sene Avrupa Konseyi üyesi ülkeler 
arasında, özel jüri ödülü kazandık; İbrahim Paşa 
Konağındaki Türk - İslam Eserleri Müzesi dolayı
sıyla. Türkiye'de 1986 yılında, yerli ve yabancı bi
lim kurullarına 1!17 adet kazı için müsaade veril
miştir; bunlardan 23 tanesi yabancı kuruluşlardır. 
1985 yılı sonu itibariyle yapılan envanterlerde, mü
zelerimizde 2 1'18 566 tane eski eserin mevcut oldu
ğu anlaşılmıştır. 

'Devlet tiyatrolarının seyirci sayısı konusunda da, 
Sayın Sağlar'la mutabık değilim. Bizdeki istatistik
lere göre, son üç yıl içinde seyirci sayısında yüzde 
40 artış vardır ve geçtiğimiz mevsim seyirci sayısı 
'812 035 kişiye ulaşmıştır. 

Keza, Devlet Opera ve Balesinin eser sayısında 
da, geçtiğimiz sene, bir önceki seneye göre, yüz
de 38 artış vardır; temsil sayısında yüzde 14, seyir
ci sayısında da yüzde 11 artış olmuştur, 

Yasak yayınlar konusuna, selefim sayın bakan 
açıklık getirdiler; ben, belki biraz daha detaylı izah 
etmenin yararlı olacağını düşündüm. 

1978 ve 1979 senelerinde, o zamanki adıyla, Kül
tür Bakanlığı tarafından yayımlanan 65 tane eser, 
gerek basında, gerekse Mecliste yapılan tenkitler 
üzerine yeniden incelenmiştir. Bu incelemede, 18 
eserin millî menfaatlerimize, örf ve âdetlerimize ters 
düşen muhtevaları bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
1'8 esere değişik derecelerde kısıtlama getirilmiştir. 
3 tanesi için getirilen kısıtlama; bunların normal da
ğıtımının yapılması, ancak, tekrar basımının önlen
mesidir. 6 tanesi için; bunların sadece araştırma kü
tüphanelerinde bulunması kabul edilmiş, onun dışın
da dağıtımları engellenmiştir. Geri kalan eserlerin, 
hem dağıtımı, hem basımı, hem de kütüphanelerde 
'bulunması yasaklanmıştır,: 

Aslında, bu konuda şöyle bir güçlülüğümüz de 
var: Bizim kütüphanelerimize girecek kitapların, Ki
tap ve Süreli Yayınlar Seçme Yönetmeliğine uygun 

olması lazım; bu kitaplar, o yönetmeliğe de uygun 
bulunmamıştır. Dolayısıyla, bizim kendi kütüphane
lerimize girmesi, fiilen imkânsız hale gelmiştir; bi
zim kütüphanelerimize girmeyen kitapların, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı eliyle dağıtılması gibi bir ga
rabet ortaya çıkmıştır. Bu da, selefim sayın bakan 
tarafından durdurulmuştur. Aynı tatbikatın, benim 
bakanlığım süresince de devam ettirideceğini söylü
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Şevki Taştan, sanatı geliştirmek için ne 
yapacağımızı sordular. Bana göre, sanata yapılacak 
en büyük iyilik, sanatı şu veya bu yöne çekmemek? 
tir, sanata özgürlük vermektir. («'Bravo» sesleri, al
kışlar) Aslında, bakınız, demin yasakladığımızı söy
lediğim kitapların hepsinin telif hakları yazarlarına 
iade edilmiştir, onlar isterlerse bu kitapları bastırıp 
'dağıtabilirler; ama biz bakanlık olarak dağıtmayız. 

Yine Sayın Şevki Taştan, bakan emriyle kaldırıl
mış bir oyundan söz ettiler. Devlet Tiyatroları Ge
nel Müdürüne sordum; Devlet Tiyatroları 37 yaşın
da, yani kurulalı 37 sene olmuş, bu zaman içerisin
de, tarihinde bakan emriyle kaldırılan hiçbir oyun 

ij yok; hatta, Nazım Hikmet'in .«Ferhat ile Şirin» diye 
bir balesi var... 

KENAN NURİ NEHR'OZOĞLU (Mardin) — 
Onu da kaldırın! 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANİ A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Hayır; bunun sadece adı 
değişmiş, afişi değişmiş, «Bir Aşk Masalı» adı ile 
aynı oyun sahnelenmiş; 1980 yılından Önce. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sayın Bakanım, be
nim zamanımda, yani ben orada genel müdürlük 
yaptığını zaman iki eser kaldırıldı; biliyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Taştan, Sayın Genel 
müdürden aldığım bilgiye atfen -söylüyorum. 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Sağolun da, yalnız 
var olduğunu da ifade etmek istiyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Şevki Taştan, sine
mayı geliştirmek içlin meler yapacağımızı sordular. 
Zannediyorum iki, sinemayı geliştirmek için yeteri 
kadar şey yapitık. Bunlardan 'bir tanesi, Sinema ve 
Müzik Sanatını Destekleme Fonunu kurduk; Sine
ma, Video ve Müzik Eserleri Kanununa göre ve 
bu fonun kullanılış almaçlarından bir tanesi de, si
nema sanayiine düşük faizli kredi verilmesidir. Bu 
uygulama yakında başlayacak. Yine aynı fondan, 
muhtaç sinema sanatçıilarına yardım imkânı getiril-
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mistir. Üçüncü olarak, belediye vergilerinin düşürül-
CTIÖSIİ sağlanmıştır. Dördüncü alarak, yine sinema sa
nayiine, karşılıksız yardımlarla destekleme imkânı 
getirilmiştir ve beşinci olarak da, 'belki Türkiye'mde 
sinemanın şimdiye kadar gelişmesini engelleyen en 
önemli konu olan telif hakkı meselesini çözümlemek 
(için, Sinema Eserleri Sahipleri Meslek Binliği kurul
ma aşamasındadır. 

Bu arada Sayın Sağlar, Sinema, Video ve Müzik 
Eserleri 'Kanunuyla, yönetmeliklerin yürürlüğe girme
sinden sonra fonda toplanan paranın yetersiz oldu
ğunu ifade etmişlerdi. 4 Eylül 1986 tarihinden bu-
.güne kadar fonda toplanan para 225 milyon liradır. 
Yani, üç aylık sürede 225 milyon liradır; ama asıl 
büyük akümiMasyonun mart ayından sonra gerçek-
(leşeceğini talimlin ediyoruz. 

Şimdi bakınız, benim, özel tiyatrolara yardım 
konusunda, selefim sayın (bakandan farklı düşündü
ğümü itiraf ederim. Bana göre devlet, her tiyatro 
kuranın gelirini garanti eden 'bir kurum değildir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama, 
şu andaki tatbikatı da şu açıdan savunnmak zorun
dayım : Bu değerlendirme, katiyen sübjektif bir 
değerlendirme değil, tamamen objektif kriterlere da
yanıyor. Kriterleri okuyorum : «özel tiyatronun yar
dım isteminde bulunduğu yılın bir önceki yılında ti
yatronun oynadığı yerli oyun sayısı, tiyatronun oy
nadığı yabancı oyun sayısı, yurt genelinde yaptığı 
turne sayısı, oynanan oyunların düzeyi, tiyatronun 
kadrosu ve bilançosu.» Özel tiyatrolara yardım ko
nusunda tiyatrolardan istenen ve değerlendirmeye 
esas olan belgeler bunlardır. 

SABRI IRMAK (Konya) — Düzeyden ne kaste
diliyor Sayın Balkan? Nasıl objektif olunuyor? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — Sayın Bakanın ifade ettiği 
giıbi, o konuda sadece biz karar vermiyoruz; tiyatro
ların da temsilcileri var, tiyatro yazarlarının da tem
silcileri var; o kurul karar veriyor. Ama, ben baş
tan da söyledlim, prensip itibariyle her tiyatroya yö
nelen 'bu yardımı 'amacına uygun da 'bulmuyorum. 
Yani, bu sene 64 milyon lira vermişiz; 38 tiyatro 
müracaat etmiş, 16'sı paylaşmış. Şimdi 64'ü 16'ya 
bölerseniz, 3 ila 5 milyon arasında rakamlar bulur
sunuz. «Bu sene 100 milyon lira vereceğiz» diyo
ruz, 'bütçeye koymuşuz, 20 tiyatro olsa, 5 milyon 
düşer. Ben, bu paralarla 'bir tiyatronun ayakta ka
lacağına inanmıyorum. 

'SABİT BATUMLU (İstanbul) — Fak-Fuk-Fon' 
dan koyamaz mısınız Sayın Balkan? 

I KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
i YILMAZ (Devamla) — Onun için, «Objektif kri-
I terlerimizi 'tekrar ortaya koyalım, 'bunları bir daha 
I gözden geçireliım; bir jüri, bu kriterlere en fazla 
I yaklaşan -belki- iki tiyatroyu seçsin; ama onlara 
j verdiğimiz zaman, 50'şer milyon, lOO'er milyon lira 
I verelim» dedim. Haltta, bu demin söylediğim fondan 
I bunu daha da artırma imkânımız var, yani o fonun 
I amaçlıarından 'bir tanesi de, bu tür faaliyetleri teş-
1 Yık etmektir; o fondan bu miktarı daha da artır-
I mamız mümkün. 
I Sayın Şevki Taştan, geleneksel sanatlarımızın 
I geliştirilmesi konusunda ypıüan çalışmaları öğrenmek 
I istediler. 
I Çini, ebru, süsleme, hat, telkari, cilt gibi el sa-
I natlarımızın geliştirilmesi için, balkanlığnmıza bağlı 
I dört merkezde (İstanbul, Kütahya, Ankara ve Er-
I zurum'da) devamlı kurslar düzenlenmektedir. Ayrı-
I ca, bu maksada uygun çalışan özel kuruluşlara da, 
I 1987 yılından itibaren, maddî olarak destek sağlana-
I çaktır. 

I Yine Sayın Taştan, kültür merkezlerinin adedinin 
I yetersizlıiğM dile .getirdiler. Halen bunun yetersiz ol-
I duğu doğrudur. Şu anda sadece dört ilde ve dört 
I ilçede olmak üzere sekiz merkezde kültür merkezi -
I miz var; bunlar Adana, Bolu, Çankırı, Bingöl, Muş, 
I Siirt, Manisa ve İstanbul'dur. Ama, 1986 yılında 
I tamamlanıp önümüzdeki aylar içerisinde açılışı ya-
I pıiaeak olan dört kültür merkezimiiz daha vardır; 
I bunlar da, Erzurum, Nevşehir de Muğla'nın Milas 
I ve Fethiye ilçeleridir. 1987 yılında 'hizmete girmesi 
I planlanan dokuz kültür merkezi daha vardır; ıbun-
I iardan yedi tanesi Erzincan, Hatay, Kars, Kırşehir, 
I Sivas, Kastamonu, Ankara, Malatya illerinde ve iki 
I tanesli, Arapkir ve Viranşehir ilçelerindedir. Yani, 
I 1987 yılı sonunda Türkiye'de 13 ilde ve 8 ilçede ol-
I ımak üzere, toplam 21 kültür merkezi hizmete girmiş 
I olacaktır. Bu da, şu anki duruma nazaran, üç ka-
I tına yakın bir artışı ifade etmektedir. 

I Şimdi, burada söz konusu edilen turizm yatırım-
I alarma arazi tahsisi konusunda sizlere en son bil-
I gilerli vermek istiyorum : 18 Kasım 1986 tarihine 
I kadar, turizm alan ve merkezlerinde 72 müteşebbi-
I se tahsis yaprîmıştur. Bunlardan 40 müteşebbise ya-
I pıian tahsis, halen ön izin safhasındadır, 32 müte-
I şebbise ise kesin tahsis yapılmıştır. 
I Kesin tahsisi yapılan bu 32 yatınmıeıdan, 'hailen 
I işletmeye girmiş, olanların toplam yatak kapasitesi 
[ 5 920'dlir. Şu anda ön tahsiste olup da, bilahara ke-
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sin tahsise dönüşecek olan yatırımların toplam ka
pasitesi .ise, 43 215 yatak, 1 800 yat ve 1 560 kişi
lik günü 'birlik turizm imkânıdır. 

Yine »burada söz konusu edilen Turizm Geliş
tirme Fonunda, 1983, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında 
toplam 7 714 772 000 lira para toplanmıştır. Bu
lgun© kadar yapıdan harcamalardan sonra, fonun şu 
anki bakiyesi, 5 milyar 97 milyon liradır. 

önümüzdeki ay içerisinde, Turizm Teşvik Ka
nunu üzerinde hazırladığımız 'bir tadil tasarısını da 
yüce Meclise getireceğiz. Orada yaptığımız önemli 
değişikliklerden bir tanesi de, Turizm Geliştirme Fo
nunun amaçları içerisine, turizm eğitimini de koy
maktır. Ayrıca, Sayın Kasaroğlu'nun konuşmasında 
değindiği ve son yıllarda giderek yayılan ve bizi de 
rahatsız eden 'boyutlara ulaşan kumarhaneler mese-
(lesM de, o tadil tasarısı (içerisinde düzenleyeceğiz. 

Valiniz, şu düzeltmeyi yapmak isterim Sayın Ka-
saroğlu'na; bu kumarhanelerim açılmasına imkân ve
ren yasa düzenlemesimıi bizim hükümetimiz yapma
dı; 1982 senesinde Turizm Teşvik Kanunu tadil edil
diği zaman, bu (imkân getlirildi... 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Hep 
iyiler size. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Devamla) — 1983 senesinde bununla il-
ıgili yönetmelik çıkarıldı ve 'biz daha hükümete gel
meden önce, Türkiye'de üç tane kumarhaneye açıl
ma izni verilmişti. 15 Ocak 1986 tarihinde, yanli bu 
senenin hasında biz, hu yönetmelikte değişiklik yap
tık ve müsaade şartlarını ağırlaştırdık; otellerin beş-
yuldızlı olmasına ilaveten, en az 300 yatak kapasi
teli olması ve buna ilaveten de yılda 750 bin dolar 
döviz kazancı tevsik etmeleri şartını getirdik. Biz bu 
değişikliği yaptıktan sonra, hu sene içerisinde sade
ce 7 adet izin verilmiştir. Şu anda 25 tane kumarha
ne faaliyettedir; bunlardan 18 tanesine izin daha ön
ceki yönetmelik uyarınca verilmiştir; 7 tanesi de, hu 
ağır şaritlıaıra rağmen, hu şartlara uygun' olarak izin 
alanlardır. Hemen ifade ediyorum; hu Teşvik Ka
nununu Tadil Tasarısı içerisinde, bu şartları Idaha da 
ağırlaştırıcı bir düzenleme getireceğiz. 

Sayın Kasaroğlu, İstanbul Taksim'dekıi eski ya
pıların durumunu dile getirdiler; zannediyorum Tar-
labaşını kastediyorlar. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Hayır Sa
yın Balkan, İstiklâl Caddesi üzerinde duruyorum. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ '(Devamla) — İstiklal Caddesi üzerinıdeki-

leri de kastetmişler; bu konuda İstanbul Belediyesi
nin yapmayı amaçladığı düzenleme ile yüksek kuru
lun hu konudaki yaklaşımı arasında farklılık vardır. 
En son aşamada, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 
burada yapmak istediği düzenlemeye ilişkin hir ko
ruma amaçlı imar planı hazırlamaktadır. Eğer ko
ruma amaçlı hu imar planı yüksek kurul tarafın
dan onaylandığı takdirde, İstanbul Belediyesi orada 
gerekli imar çalışmasını yapacaktır. 

Onarıma muhtaç binalara uygun santiarda kredi 
imkânını veren fonla ilgili olarak Sayın Sağlar'm da 
değindiği konuda; bu fonun şu anda çok sınırlı bir 
kaynağa sahlip olduğunu, 700 küsur milyon liraya 
sahip olduğunu; bu fona yapılmış 240 adet müracaat 
olduğunu; bunlar içerisinde, bir öncelik şurasına göre 
bu fonun önümüzdeki haftalarda işletilmeye haşla
nacağını ve zannediyorum ilk uyguilamasımın da ta
rihî Cağaloğlu'ndaki haımamla ilgili olacağını söy
le yebilirıim. 

Sayın Doğan Kasaroğlu, 1986 yılı içerisinde Ba
kanlığımın kültür konusundaki faaliyetlerinin yetersiz 
olduğunu dile getirdiler. Ben sadece, satır başları ile 
yapılan bazı faaliyetleri ifade etmek işitiyorum. 

Sadece 'Bakanlığımın bir genel müdürlüğünde, 
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünde, 1986 
yıllında (Mayıs ayı içerisinde) «Müzeler Haftası» dü
zenlenmiştir, bir «arkeoloji sempozyumu» düzenlen
miştir, «Japon Sanat Sergisi (tdemitsu) Koleksiyonu» 
(düzenlenmiştir, Hollanda'nın Leiden kentinde «Uy
garlıklar Ülkesi Türkiye Sergisi» düzenlenmiştir, 
«Yağmalanan Anadolu. Uygarlıkları», «Uygarlıklar 
Ülkesi Türkiye», «Türk Mimarisi» ve «Ören Yer
leri» konulu fotoğraf sergileri düzenlenmiştir ve ni
hayet, aynı geneli müdüriüğümüzün 1987 yılı içeri
sinde planladığı faaliyetler içinde, «Uluslararası Ast
roloji Kongresi» vardır ve 1 000 tane uzman katı
lacaktır, Amerika 'Birleşik Devletlerinde bütün yıl 
devam edecek «Kanunî Sultan Süleyman Sergisi 
vardır, «Uygarlıklar Ülkesi Türkiye Sergisi» 1987 yı
lının lilk yarısunda İtalya'da, ikinci yarısında İspanya' 
da yapılacaktır. 1987 yılı Ekiminde İsveç'te «Lahran-
da Sergisi» düzenlenecektir, «Kazı, araştırma ve ar-
keometri sempozyumu» düzenlenecektir, Sultanah
met'teki «mozaik müzesi» mayıs ayında hizmete gire
cektir, Trabzon'daki Sümek Manastırının restoras
yonuna başlanacaktır, İstanbul'da «Cumhuriyet döne
mi edebiyatçılar müzesi» açılacaktır, Gebze'deki Os
man Hamdi Evinin restorasyonu tamamlanacak ve 
«'Osman Hamdi Müzesi» olarak açılacaktır, Türk 
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musikisi ile ilgili bir müze açılacaktır ve demin de 
ifade ettiğim gibi, bunlar, sadece bir genel müdür
lüğümüzün 1986 ve 1987 yıllıları ficin öngördüğü ve 
gerçekleştirdiği faaliyetlerdir. 

1988 yılında, Mimar Sinan'ın ölümünün 400 ün
cü yıldönümünde hizmete girmek üzere İzmir .Bor
nova'da 'bir «Mimar Sinan Seferi» kurmayı planlıyo
ruz. Bakanlığımıza ait 55 dönümlük bir arazide Mi
mar Sinan'ın bütün eserlerinin minyatürlerini yapa
cağız ve burasını aynı zamanda da Mimar 'Sinan araş
tırma enstitüsü hüviyetli içerisinde hizmete sokacağız. 
Ve nihayet, önümüzdeki hafta 27 aralık gecesi, İs
tiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy'ıı an
mak için Ankara'da 'bir 'büyük tören düzenliyoruz. 
Bu törene bütün sayın miıMetvekilerimiz davetlidir. 
28 aralık tarihinde de Mehmet Akif'i, kendi büyük
lüğüne uygun bir mezara kavuşturacağız. Ama Meh
met Akif'le ilgili 'bu faaliyetlerimiz bütün sene. bo
yunca, fasılalarla devam edecektlir. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

KADİR DEMİR (Konya) — Bravo Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekilleri, çok 
kısa olarak, Sayın Mehmet Budak'ın dile getirdiği 
bir konudaki görüşümüzü veya uygulamamızı ifade 
etmek işitiyorum. 

Sayın. Budak, «Devlet sanatçısı» unvanının Türk 
müziği sanatçılarına tanınması arzusunu dile vetir-
mişlerdi. Biz, «Devlet sanatçısı» unvanının Türk mü
ziği sanatçılarına, sinema sanatçılarına ve plastik sa
natlar dalındaki tüm sanatçılara da verilmesi için 
yönetmelikte gerekli değişikliği yaptık. Bu yeni yö
netmelik, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet 
Personel Başkanliğımızın olumlu görüşleri halinde yü
rürlüğe girecektir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri,, şimdi de turizmle ilgili en 
son gerçekleşme verilerini 'bilgilerinize sunmak istiyo
rum.. Bugünkü tarih itibariyle, bakanlığımızdan bel
geli yatak kapasitemiz, 829 tesiste 100 695'tir ve yi
ne 'bizdeki yatırım 'belgelerine göre, 1987 yılı sonun
da ulaşacağımız rakam, 967 tesiste 120 397 olacak
tır. 1988 yılı sonunda Türkiye'nin turistik yatak ka
pasitesinin 150 bini aşması bekletilmektedir. 

Ülkemize gelen yabancıların sayısında, 1986 yı
lının 11 ayında, 1985 yılına göre, yüzde 9,1'li'k bir 
azalma olmuştur. Yani 1985 yılının ilk 11 ayında 2 
milyon 490 bin 356 yabancı Türkiye'ye giriş yapmış
ken, 1986 yılının 11 ayında bu rakam 2 milyon 263 
oin 659'dur. Türkiye'den yurt dışına çıkan vatandaş 
sayısında ise yüzde 11,9'ıluk 'bir azalma olmuştur. 
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Turizm gelir ve giderlerindeki gelişmelere baktı
ğımız zaman, elimizdeki veriler ancak yılın ilk 8 ayı
na iişklkı verilerdir; 1985 yılının ilk 8 ayında, bizim 
istatistiğimize "göre, yani 'bakanlığımızın uyguladığı 
anket sonucunda Devlet İstatistik Enstitüsü ile 'bera
ber düzenlenen istatistiklere göre, 8 aylık turizm ge
liri 1 milyar 153 milyon dolar 'iken, bu senenUn ilk 8 
ayında 828 milyon dolar olmıuş'tuır. Gelirlerdeki azal
ma oranı yüzde 28'dir. Ancak, turist gelişlerindeki 
farklılık, yani azalma törenti 8 inci aydan sonra geniş 
ölçüde ortadan kalktığından, 12 aylık gelir gerçekleş-
mesindeki azalmanın yüzde 20 civarında 'kesinleşece
ğini. tahmin ediyoruz. Aynı dönemde, yani 8. aylık 
dönemde turizm giderterimizdeki artış ise yüzde 10,2' 
dir. • 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 'bakanlığımın 
1987 yılı bütçesi konusunda gösterdiğiniz ilgiye ve 
sabrınıza teşekkür eder, 'hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Üzerinde, Sayın A'bdurrahman DemLrtaş; buyur
sunlar Sayın Demirtaş. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Kültür ve 
Turizm Baknaımızın verdiği müjdeli haberlerden do
layı kendilerini kutlarım; fevkalade güzel haberler 
verdiler. 

Millî şairimiz Akif'in mezarının yapılması büyük 
bir kadirşinaslıktır. Aynı şekilde Sayın Başbakanımı
zın bir müjdesi vardı; siyasî tarihimizde büyük bir 
yer işgal eden, demokrasi şehitlerinden merhum Men
deres'in, önümüzdeki yıllarda kabrinin bir âbide ola
rak yapılacağı müjdesi vardı. (ANAP sıralarından al
kışlar) Bunlar millî kültürümüz için güzel haberler
dir. 

Millî kültürümüzü göremeyen arkadaşlarımız var
dır, ama ben söyleyeyim; millî kültür Ayasofya'nın, 
'Sultanahmet'in minarelerinde vardır; millî kültürü
müz, Anadolu'nun o anası olan hanımlarımızın işle
diği oyalarda vardır; millî kültürümüz, kilimlerimiz
de vardır; millî kültürümüz, Ma'hmut Karahaınlı'nın 
yazdığı altın yaldızlı Kuram KerimMn satırlarında 
vardır; millî kültürümüz, Münir Nurettin'in güzel se
sinde vardır; millî kültür, iftihar vesilemizdir bizim. 

Her millet, kendi millî kültürü ile iftihar eder. 
Fransa'yı Fransa yapan kendi millî kültürüdür, Ro-
bespiyer'dir, (Robespierre) Voltertdir, (Voltaire) Vik-
tor Hügo'sudur, (Victor Hugo). Bizim millî kültürü
müzü yapanla, ses sanatkârlarımız, plastikle uğraşan 
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sanatkârlarımız, buna benzer mimarlarımız, Namık | 
Kemallerimiz, folklorumuzu yaratan insanllarımızdır. 

Sayın Bakanımızın, bu bakanlığın kültür ağırlıklı 
olacağına dair verdiği haber de, güzel haberlerden 
birlidir. Hükümetimiz, Anavatan Partisi, millî kültür 
üzerinde hassasiyetle dürmlalktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi kısa kesmek ve 
bu arada şuna değinmek istiyorum : Sayın Bakan
dan istirham ediyorum, birçdk hardketler yapılıyor 
ve bu hareketlerin ağırlık merkezi Ankarla, İzmir ve 
İstanbul gibi büyük şerlilerdedir. Bunların bir kısmı- j 
nı Karadeniz'e, bir kısmını Doğu Anadolu'ya, bir kıs
mını da Güney Anadolu'ya kaydırabilsek ve bu faa
liyetleri halkımıza daha yakın bir hale gelirsek daha 
iyi olur. Bu hususu Sayın Bakanımızdan ve Kültür 
Bakanlığının yetkililerinden istirham ediyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) I 
BAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde grupları ve şahısları adına konuşmalar ta
mamlanmıştır. I 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımı okuyorum : 
Sayın Nalbantoğlu, Sayın B'atumlu, Sayın Sökmenoğ- l 
lu, Sayın Irmak ve Sayın Kazancıoğlu. I 

Sayın Nalbantoğlu burada olmadığı için soru ta
lepleri yenine getirilemiyor. I 

Buyurun Sayın Batıımlu. I 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Buradan sora 
bilir miyiz? I 

BAŞKAN — Buyurun efendim, işitiyoruz. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — 1. Sayın Baş

kan; Sayın Bakan, birlik ve beraberlikten bahsettiler. 
«Bu konudaki birlik ve beraberlik» dediği zam'an, I 
acaba neyi kastediyorlar, hangi konularda ve nasıl I 
bir birlik ve beraberlik? I 

2. Yine Sayın Bakan, korumadan bahsettiler. I 
Sahillerdeki SİT alanları gelişigüzel doldurulmakta ve j 
tabiî güzellikler yok edilmektedir; bunlar nasıl koru- I 
nacaktır ve nasıl koruyacaklardır? I 

3. Sayın Balkan, turistik konularda patlamalar- I 
dan bahsediyor. Halen, konuşmacı arkadaşlarımın I 
da söyledikleri gibi, 7 milyonluk İstanbul şehrinde şu I 
anda turizme t yakışır bir tuvalet konusu halledilme- I 

' mistir. Sayın Balkan, acaba bu konuda ne düşünmek- I 
tedir? I 

4. Yabancı turistler için su ve elektrik kesilme- I 
siyle ilgili nasıl önlemler alınmıştır? I 

5. Yine Sayın Bakan, ayrıca kitaplardan bahset- I 
tiler ve kendi dönemlerinde 100 kadar kitabın basıla
cağından, diğer dönemlerde de 40 - 60 kadar kitabın | 

basıldığından söz ettiler. Bizlerin milletvekilleri ola
rak bu kitaplar hakkında bilgimiz yoktur; acaba bu 
kitaplar nelerdir? 

6. Turizm konusunda yaygın halde fikir dağıtıl
ması amacıyla, acilen bol neşriyatın yapılması lazım
dır. Halbuki, durmadan bizde kâğıt fiyatları yüksel
tilmektedir. Bundan önceki yıllara nispetle kitap ya
zımı da azalmıştır, kitap basımı da. Bu konuda, neş
riyatın daha bol yapılabilmesi için, acaba ne gibi 
Önlemler düşünmektedir Sayın Bakan? 

Yine konuşmacı arkadaşlarımız... 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, ben hafızamda mu
hafaza edemiyorum; bilemiyorum Sayın Bakan mu
hafaza edebilecek mi; bunları sözlü soru halinde ge
tirin verin. 20 tane sual olmaz ki... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) -^ Ben sorularımı 
sıralıyorum, cevap verecek Sayın Bakanın kendisidir 
herhalde. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Ayrıca, Sam
sun'da Büyük Atatürk'e yakışır şekilde, 19 Mayıs 
Kültür Merkezi kurulmasını düşünüyorlar mı, düşün
müyorlar mı? 

Sinemadan bahsedildi; son yıllarda sinema bina
ları yok edilmektedir ve azalmaktadır, sinemaya gi
den kimse kalmadığı için. Bu durumda sinema nasıl 
gelişecektir? Yeni sinema binası yapılmamakta, es
kileri de yıkılmaktadır. 

Türkiye'nin turizm kültürünü yabancı ülkelere ak
tarmak için, acaba yabancı yazarlar Türkiye'ye da
vet edilmekte midir; şimdiye kadar kaç turizm ya
zarı Türkiye'ye davet edilmiştir? Önümüzdeki yıl 
programında, bu konuda kaç yazar Türkiye'ye çağırı
lacaktır? 

Turistik tesislerden bahsettiler. Türkiye'de kredi 
verilen ve yasalarla yetki verilen turistik tesislerden, 
sayın milletvekilleri yararlanacaklar mı, yararlanama
yacaklar mı? 

Sayın Bakandan cevap istiyorum; eğer şimdi 
mümkün değilse, yazılı olarak istiyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, benim kastettiğim 
birlik konusu, millî kültürle ilgilidir ve Sayın Batum
lu da dahil, herkesi kapsamaktadır. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, diğer konula
ra yazılı cevap vereceğim; zabıtları aldıktan sonra. 
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BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın Sökmenoğlu'nun sorusunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kültür Bakanımızdan aşağıdaki sorularımın cevap
landırılmasını saygı ile rica ederim. 

Ecdat yadigârımız kültür hazinemiz çadırların, 
otağların bir müzede sergilenmesi; bakımı, onarımı, 
hatta bazılarının kurtarılması hususunda yapılan ça
lışmalar ne durumdadır? 

Tarafınızdan cevaplandırılmasını saygı ile rica ede
rim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 

YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, bu çadırlardan, 
onarımı ve konservasyonu tamamlananlar teşhire mü
sait hale gelmektedir. Ancak, şu anda mekân sorunu
muz vardır, önümüzdeki yaz aylarında bunları ge
çici teşhire sokmayı planlıyoruz. Mekân sorununu çö
zümlediğimiz anda, daimî bir çadır sergisini açacağız. 
Bu arada, istanbul'daki Askerî Müzede bunlardan 
sağlam durumda olanları da teşhir edilmektedir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sayın Başkan, turizm gelirlerinde ağustos ayı itiba
riyle yüzde 28 oranında bir azalma olduğunu ifade 
buyurdular Sayın Bakan. Görüşümüze göre bunun 
sebebi, Avrupa'da fiyatların ucuzlamasıdır. Binaen
aleyh, bizde neden fiyatları ucuzlatmadılar da, buna 
sebep oldular? Bunun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, turizm gelirleri
mizde 8 aylık dönem itibariyle yüzde 28 azalma tah
min edilmektedir. Ancak, burada esas faktör, Türki
ye'ye gelen turistlerin sayısındaki azalma değildir; 
çünkü turist sayısındaki azalma sadece yüzde 10 ci
varındadır. Asıl önemli faktör, Türkiye'ye gelen tu
rist kompozisyonundaki değişmedir. Yani, 1986 yılın
da Türkiye'ye gelen Amerikalıların sayısında yüzde 
60'a yakın azalma olmuştur. Mesela, Kuveyt'ten ge
lenlerin sayısında yüzde 65 azalma olmuştur. Halbu
ki, bu saydığım turist grupları fert başına en fazla 
harcama yapan, en fazla döviz harcaması yapan grup
lardır. 

Avrupa'dan gelen turist sayısında ise, bilakis artış 
olmuştur. Yani Avrupa'da OECD ülkelerinden gelen 
turistlerin sayısında, 1986 yılında, azalma değil, artış 
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j sözkonusüdur. Dolayısıyla, Sayın Kazancıoğlu'nun teş-
hjsine katılmadığımı ifade ediyorum Sayın Başkan. 

{ BAŞKAN — Sayın Irmak, buyurun 
SABRI IRMAK (Konya) — Sayın Başkan, Sâ  

yın Bakana şu iki soruyu sormak istiyorum : 
Bilindiği gibi, son yıllarda dış ülkelerde birçok 

kıymetli tarihî eserler müzayede yoluyla veya başka 
I yollarla satılıyor. Bunların arasında da, bizim geçmi

şimize, Osmanlı dönemine, hatta Selçuklu dönemine 
ait kıymetli eserler var. Bunun dışında, yabancı sa
natçıların çok kıymetli eserleri var. Turizm ve Kül
tür Bakanlığı bu konuda herhangi oir girişimde bu
lunmak niyetinde midir, ne düşünmektedirler? Bu eser-

I lerin, hiç değilse bizimle ilgili olanların - ki, bunlar 
bir devlet için korkunç paralar değildir - Türkiye'ye 
kazandırılması açısından bir girişimi var mıdır, bir 
şey düşünülmekte midir? 

İkinci sorum da şu: Televizyon ve radyoda bir
çok sanatçının eserleri yayınlanmıyor, birçoğu tele
vizyona çıkartılmıyor; Sayın Bakan biraz evvel buna 

I benzer bir şey ifade ettiler, «Bizim bakanlığımızla 
I ilgili değildir, buna İçişleri Bakanlığı karışır» dediler. 

Gerçi, doğru olmakla birlikte, hakkında yargı kararı 
I bulunmayan birçok sanatçımız, çeşitli dallarda, ne te

levizyonda ne de radyoda yer alamıyorlar, eserlerini 
I halk dinleyemiyor. Bu konuda Kültür Bakanlığı ola-
I rak herhangi bir şey yapmayı düşünüyorlar mı? 
I Bir üçüncü ve son sorum Sayın Başkanım; bu tu-
I ristik tesisler için tahsis edilen araziler, orman idare

sinin arazileri midir? Bunun dışında başka araziler 
I de tahsis edilmekte midir? 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I Buyursunlar Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI A. MESUT 
YILMAZ (Rize) — Sayın Başkan, biz, öncelikle Tür-

I kiye'de mevcut eserleri koruma altına almaya çalı-
I şıyoruz ve bunun da aslında parasal maliyeti, yurt 
I dışında müzayedelerdeki eserleri, çoğu da sahte olan, 

gerçekliğini de tespit etmemiz her zaman kolay ol-
I mayan eserleri almaktan çok daha ucuzdur, maliyeti 
I çok daha düşüktür. Dolayısıyla, dışarıdaki müzayede-
I lerde eski eserleri satın almaktansa, kendi toprakları-
I ucuzdaki eski eserlere sahip çıkmayı, onları daha iyi 
I korumayı ve bazılarını da, hatta yeryüzüne çıkar-
I mayı öncelikli görev olarak saydığımızı söylüyorum. 
I İkinci konudaki dileğinizi TRT'ye ileteceğimi söy-
I leyebilirim. 
I Üçüncü olarak, yatırımcılara tahsis edilen arazi-
I 1er kaynak olarak ya Hazine, ya da Orman Genel 
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Müdürlüğü mülkiyetinde- olan arazilerdir veyahut da 
bizim turizm merkezi ve alanı olarak ilan. edip de 
kamulaştırdığımız arazilerdir. Bu sene, zannediyorum 
konuşmamda da ifade ettim, 1986 senesinde, biz top
lam 72 tahsis yapmışız, Orman penel Müdürlüğü de 
61 tahsis yapmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki mü

zakereler tamamlanmıştır. 
1987 malî yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı büt

çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

/. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kültür sanat hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

TOPLAM 

4 261 359 000 

44 258 467 000 

13 138 474 000 

845 700 000 

62 504 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 Malî Ydı Kesinhes&bı . 

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Erte 
Ödenek Gider rolu 

Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 
. _ . 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 137 421 000 2 021 752 983 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Kültür sanat hizmetleri 22 391 104 464 18 632 186 961 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 ülke turizminin geliştirilmesi ve tanıtılması 
hizmetleri 9 436 158 510 5 766 501 024 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 317 819 570 1 234 745 596 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 54 707 134 52 515 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

: . 
GENEL TOPLAM 35 337 210 678 27 707 702 124 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 



T. B. M. M. B: 43 16 . 12 . 1986 0 : 2 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 1985 yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Bugünkü programımız tamamlanmıştır. 
1987 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarıla

rıyla, 1985 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerin

deki görüşmelere devam etmek ve 17 Aralık Çarşamba 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.45 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, köylerin ve köylülerin elektrik tüketiminden 
doğan borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve flTabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudî ^Türelin yazılı cevabı (7/1455) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Milini Nalbaritoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Köy elektrifikasyonu nedeniyle elektrik 
'bağlanmış köylerin elektrik paralarını tahsil eden 
T.E.K'nun köy ve köylülerin elektrik ödenti tutar
ları için astronomik rakamlar çıkardığı doğru mu
dur? 

Soru 2. Çok doğru işlem ve rakamlara dayan
sa bile köy ve köylülerin bu elektrik tüketim be
deli ödemelerini zorlukla yaptıkları nedeniyle bir 
kolaylık düşünülmesi olanaklı mı? 

'Soru 3. Hiç olmazsa bu elektrik tüketim borç
larının gecikme ve faiz borçları affedilemez mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-3151/16818 15 . 12 . 1986 
Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi ı 17.11.1986 tarih ve 7/1455 - 7243/28615 

sayılı yazınız. 
tlgi yazı ekinde Başkanlığıma intikal ettirilen 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
köylerin ve köylülerin elektrik tüketiminden doğan 
borçlarına lişkin yazılı soru önergesiyle 'ilgili cevaplar 
aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. Türkiye Elektrik Kurumunun 1.2.1986 
tarihinden itibaren yürürlükte bulunan elektrik sa
tış tarifesine göre tek terimli tarifeden elektrik ener
jisi alan abonelerden; 

1. Ticarethane, Resmî Daire ve Kurumlarda 
tüketilen elektriğin kwh'ı 51,00 liradır. 

2. Saniyede tüketilen elektrik enerjisinin kwh'ı 
46,60 liradır. 

3. 'Meskenlerde bir aylık dönemde tüketilen elekt
rik enerjisinin, 

a) 'tik 150 kwh'ın her bir kwh'ı 26,75 liradır. 
b) 150 kwh'dan sonrasının her bir kwh'ı 64,30 

liradır. 
Köy hudutları içerisinde bulunan meskenlerde 

ve sulamada tüketilen elektrik enerjisinin kwh'ı ise 
26,80 liradır. 

Tarifelerin tespitinde tesislerin amortismanı, iş
letme giderleri ve yeni yatırımlar için finans duru
mu gözönüne alınarak hesaplar yapılmaktadır. 

Fiyatların astronomik olduğu doğru değildir. Yu
karda açıklandığı üzere en düşük tarife, köy hudut
ları içerisinde tüketim yapan abonelere uygulanmak
ladır. 

Cevap 2. Elektrik borçlarını zamanında ödeye
meyen köy tüzel kişiliklerinin, birikmiş borçlarını 
ödeyebilmeleri için, taksitlendirme yapılmak suretiy
le gerekli kolaylık sağlanmakftadır. Bu uygulama, 
birikmiş borcun % 20's(inin peşin alınması, bakiye
sinin ise 12.ay içinde ödenecek şekilde takisitlendi-
rilsmesi şeklinde yapılmaktadır. 

Cevap 3. Köy tüzelkiş'il'iklerinin 1984 yılı so
nuna kadar birikmiş elektrik borçlan nedeniyle ge
cikme zammı alınmamaisı, 31.12.1984 tarihi itibariy
le yapılmış gecikme zammı tahakkuklarının terkin 
edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ayrıca, genellikle kamu hizmeti gören ve geniş 
halk tabakalarına hizmet götüren sulama koopera-
tifleriniın ve içme suyu birliklerinin birikmiş elektrik 
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borçlarını tbıir defaya mahsus olmak üzere 6 ay içe
risinde tamamen 'ödemeleri hailinde 31.12.1985 :tari-
hine kadar tahakkuk ettirilmiş olan gecikme zamla
rının alınmamasına karar verilmiştir. 

Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, 
Köy Tüzelkişiliklerinin ve »Köy Sulama Kooperatif
leri ile İçme Suyu Birliklerinin elektrik borçlarının 
taksitlendirilimesi, birikmiş borçlarını bellirli süreler
de ödemeleri halinde gecikme cezalarının kaldırıl
ması hususunda gerekli kolaylıklar sağlanmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerj'i ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 

2. Gaziantep Milletvekili. Feyzullah Yıldırır'ın, 
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara -
Beytepe Köyünde tapu tahsis belgeli bazı yerlerin 
askerî bölge ilan edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1472) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Tapu tahsis belgesi olan Ankara - Beytepe Köyü 
sakinlerinin yerlerinin Jandarma Genel Komutan
lığı tarafından askerî bölge ilan edilmesinden sonra 
ortada kalanların durumları hakkında aşağıdaki 
sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerimizi arz eder, saygılar sunarım. 27.11.1986 

Feyzüllaih Yıdırır 
Gaziantep 

1. Bu köy halkını ev, ahır, samanlık, ağıl, bağ, 
meyve bahçeleri ve tapulu arazilerine sokmamayı 
gerektirecek şekilde hukukî bir istimlâk mevcut mu
dur ve bu yolda kendilerine tebligat yapılmış mıdır? 

2. Tapu tahsis belgesi verilen evleri tel örgü 
dışında bırakılamaz mıydı? 

3. Her şeyini kaybeden ve hayvanlarını satma 
durumunda kalan bu insanların mağduriyetlerinin 
giderilmesi hususunda ne gibi tedbir almaktasınız? 

16 . 12 . 1986 O : 2 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Jandarma Genel Komutanlığı 1 5 . 1 2 . 1986 
Löj : 6121^894-86 1(18-47) 
loş. Emi. S. Emi. İşi. 4636 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük MMet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.MJM. Başkanlığının 28 Kasım 1986 
gün ve 7/1472-7336-28955 sayılı yazısı. 

Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır tara
fından yazılı olaraik cevaplandırılması isteğiyle ve-

( fil ip ilgi yazıyla Bakanlığımıza intikal ettirilen so
ru önergesi incelenmiş ve aşağıda maddeler hallin
de cevaplandırılmıştır. 

L Beytepe köyüne sınır teşkil eden 4 447 102 
m2 yüzölçümlü arazi jandarma Okul alanı olarak 
kullanılmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
2 Ni'san 1986 tarihinde İçişleri Bakanlığı (Jandar
ma Genel Kömütanlığı)'na tahsis edilmiştir. Tahsisli 
arazi üzerinde tapu tatbikatı yaptırıldıktan sonra 
Nisan 1986 ayından itibaren de sınır belirleme ve 
tel çiti ile muhafazası çalışmalarına başlanmış ve 
ihalen devam etmektedir. önergenin 1 inci madde
sinde sözü edilen, köy halkını ev, ahır, samanlık, 
ağıl, bağ, meyve bahçe ve tapulu arazilerine "sokma
mayı gerektirecek mani bir hareket bulunmamakta
dır. 

2. Tapu tahsis belgesi olan vatandaşların Jan-
'darma Genel Komutanlığına Müracaatları üzerine 
Ekim 1986 ayında dikenli - tel çekme işiyle görevli 
birliğine, tapu tahsis belgeleri yapıların tel örgü dı
şında bırakılması hususunda talimat verilmiştir. Şim
diye kadar 5 vatandaşın tapu tahsis belgeleri Bakan
lığımıza intikal etlm'iş olup, bu yapılar tel örgü dışı
na bırakılmıştır. Bu vatandaşlarımızın dışında Ba
kanlığımıza müracaat eden başka bir vatandaşımız 
olmadığı anlaşılmıştır. Bunlar dışında anılan arazi 
içinde tek bir şahıs binası yoktur. Ancak, buna rağ
men yeniden tapu tahsis belgesi ibraz edecek vatan-
daşllar çıktığı takdirde, aynı işlemler sürdürülerek, 
bu tür yapıların da tel örgü dışında bırakılması sağ
lanacaktır. İşlemler 2981 sayılı yasaya göre yapıl
maktadır. 
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3. Geçmişte hazine malı arazi üzerine yapılmış 
evler için 2981 sayılı yasa mucibince gerekli işlem
ler yapılmakta vatandaşın hakkının zedelenmemesi 
ve mağduri'ydtinin önlenmesi bakımından her türlü 
-tedbir alınmaktadır. Bahse konu arazinin tanı orta
sında kalan şahıs mülkiyetindeki 527, 528 ve 530 
parsel nolu tarlalara giriş ve çıkışlar için yol mü
saadesi verilmiştir. Şahıs mülkiyetindeki bu araziler, 

sahamız içinde kaldığından kamulaştırılması planlan
mıştır. Ayrıca hazine arazisinin içinde kalan köy 
içme suyu deposunun bakım ve işletmesi için izin 
verilmiş, konu Beytepe Muhtarlığına intikal ettiril
miştik'. 

Arz ederini. 
Yıldırım Akfouhıt 

İçişleri Bakanı 

. . > . . _ . . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

43 ÖNCÜ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1986 Sah 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER , 
1# _ 1987 Malî Yuh Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi: 2.12.1986) 

2* — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin KesMıesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna llişlkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinihesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk iBildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

11 — İstanbul iMİletvekü Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 neı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MiletvekMi Kadar Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır ilinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1.) 

5- — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
fti Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ihş-
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

- 6. ~ istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş-
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapüan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey- | 
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) I 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AK FA Firmasından alacağına ilişkin Baş 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) I 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden ı 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) | 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlk ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara, ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBÎ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nm, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) I 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli, Özkaya'nm, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur îşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan dâvalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Mületvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin MİM 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Hinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Mıilletvek'ili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara üişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - (Andırın Orman İletme 
ıMüdünlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlerle tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBtRLtK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayraım'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42. — Diyarbakır Milletvekili Mahımud Altuna-
îcar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev
li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 . 1986) 

2.: — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) <İS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 




