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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem bölgesine yapılan 
kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uymadığını, son depremde meyda
na gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/41) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemdeki yerini alacağı 
ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları'25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı 
kabul edildi. 

5-26 Haziran 1991 tarihleri arasında Cenevre'de yapılan 78 inci Uluslararası Çalışma Kon
feransında kabul edilen sözleşmeler, tavsiye kararları ve protokol ile ilgili olarak Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük Millet Mecli
sine bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkilatı Ana
yasası gereğince, tezkere eki üzerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Moğultay 
tarafından Genel Kurula bilgi verildi. 

1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/325, 1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) görüşmelerine devam 
olunarak; 

Kültür Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabının tümü üzerindeki 
müzakereler tamamlandı; bütçenin bölümlerine geçilmesinin kabul edilmediği açıklandı. 

22 Mart 1992 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 21.15'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Kadir Ramazan Coşkun Halil Çullıaoğlu 
İstanbul İzmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

.ütfü Esengün Cengiz Uretm 
Erzurum ' Manisa 

Kâtip Üye Katip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22 . 3 .4992 Pazar 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, İstanbul - Gayrettepe Emniyet Müdürlü

ğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 203.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabri öztürk'ün, İstanbul - Çağlayan'da bulunan Asfalt Fabri
kasının Gaziosmanpaşa'ya taşınacağı iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/264) (Başkanlığa geliş tarihi: 203.1992) 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Devlet görevli
leri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/265) (Başkanlığa geliş tarihi: 213.1992) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Erzincan depreminde zarara uğrayan kamu 

görevlilerine herhangi bir yardım yapılıp yapılmayacağına ve yapılan yardımların kimlere ne 
kadar yapıldığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/103) (Başkanlığa geliş tarihi: 
20.3.1992) 

2. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Erzincan depreminde zarar gören va
tandaşlara yapılan ve yapılacak tüm yardımlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/104) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 203.1992) 

3. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 20.11.1991 - 20.3.1992 tarihleri arasında ba
rajlarda üretilen enerji miktarlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/105) (Başkanlığa geliş tarihi : 213.1992) 

4. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vatandaşlıktan çıkarılma işlemlerine ve bu 
konudaki kararnamelere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/106) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 213.1992) 

Meclis Arastvması Önergeleri 
1. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerinde mey

dana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 193.1992) 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşanın, madencilik sektörün
de meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) (Başkanlığa geliş tarihi: 203.1992) 

e 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başlcanvekİli Yıldırım Ava 

KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saydın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşimini açıyorum. 
1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere geçmeden önce, 
Başkanlığın sunuşları vardır; okutacağım: 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Aydvn Milletvekili Cengiz Altmkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçelerinde meydana 
gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
üişkin önergesi (10/42) 

BAŞKAN — 2 adet Meclis araştırması önergesi var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
13.3.1992 günü Erzincan İlimizde meydana gelen deprem felaketinden sonra Erzincan ve 

ilçeleri ile çevrede alınması gereken acil tedbirlerin neticeleri, hasar tespit ve hak sahipliği iş
lemlerinin yeterliliği ve yapılacak yapıların projelendirilmeleri, Hükümetçe, yerleşim yerleri
nin yeniden hayatiyete geçirilmesi için alınması gereken tedbirler hakkında, Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 19.3.1992 

Cengiz Altmkaya - Adnan Kahveci 
Aydın İstanbul 

Hasan Korkmazcan M. Rauf Erketin 
Denizli Kütahya 

Yaşar Eryılmaz Faruk Saydam 
Ağrı Manisa 

Fevzi İşbaşaran Hüseyin Aksoy 
İstanbul Eskişehir 

H. Fecri Alpaslan Mahmut Oltan Sungurlu 
Ağrı Gümüşhane 

Ülkü Güney Mustafa Balcılar 
Bayburt Eskişehir 

Halit Dumankaya Halil İbrahim özsoy 
İstanbul Afyon 
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Süleyman Hatinoğlu Gaffar Yakın 
Artvin Afyon 

Mehmet Sağdıç Tunca Toskay 
Ankara İstanbul 

Halil Şıvgın Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Ankara Çorum 

Avni Akyol 
Bolu 

BAŞKAN •— Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik sektöründeki meyda
na gelen olayların nedenlerini araştırmak ve altnacak önlemleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
3 Mart 1992 Salı günü Zonguldak Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi İşletme Müdür

lüğü işyerlerinde üretim çalışmaları sürdürülürken grizu infilaki ve bunu takiben de kömür to
zu infilakleri meydana gelmiştir. 

Patlamaların şok (darbe) etkisi ve açığa çıkan karbon monoksit gazından zehirlenme so
nucu 115 işçi olay yerinde şehit olmuş, 147 maden işçisi de ocaklarda kalmıştır. Mahsur kalan 
ölü ve yaralıları kurtarma çalışmaları patlama sonucu ortaya çıkan ocak yangınları sebebiyle 
istenilen sonuç alınamamış, tahliye çalışmaları yeterli olamamıştır. Yangını söndürmek için ocak
lar kapatılmak zorunda kalmıştır. 

Kozlu Taşkömürü İşletmesi, teknik elemanı ve personeli itibariyle Türkiye Taşkömürü Ku
rumunun en deneyimli ve üretim faaliyetlerini en verimli bir şekilde yürüten bir müessesedir. 
Müessesenin teknik elemanları derin kömür madenciliği yapılan Avrupa'nın bazı ülkelerinde 
diğer projelerin yanı sıra kendiliğinden yanan metan gazının direne edilmesi gibi konularda 
ortaklaşa projeler yürütmüş olup, menşe ülkelerde eğitim görmüşlerdir. Müessese yıllardan beri 
havzaya adapte edilebilecek yeni teknolojiler için pilot uygulamaların merkezi olmuştur. 

Buna rağmen, 3 Mart 1992 günü büyük bir facia yaşanmıştır. 2 yıl önce de Zonguldak 
Amasra ve takiben Amasya Yeniçeltek de aynı tür facialar yaşanmıştır. Gerek Yeniçeltek kö
mür ocakları ve gerekse Zonguldak kömür ocakları ve diğer ocaklarımız içinde bulundukları 
çalışma şartlan bakımından farklılık arz etmektedir. Türk madencilik sektörüne bilim ve yeni 
teknoloji yeteri kadar girememiştir. Facialar yıl ve yıl yaşanmakta, ancak köklü tedbirler alın
madığı gibi sektörün ihtiyacı olan düzenlemelere de gidilmemektedir. 

Kazaları ve maden emniyetini sektörün genel yapısından ve sorunlarından ayrı düşünmek 
mümkün değildir. Ülkemizde iş kazalarından bir günde ortalama 5 işçi ölüyor, 9 işçi de sakat 
kalıyor. 

Maden işkolunda ise, yaşanan facialar bir anda yüzlerce işçinin ölümüne neden oluyor. 
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Bugünedeğin madenlerimizde yaşanan facialar nedeniyle 1977 yılında istenen Meclis araş
tırması dönem sonuna geldiği için kadük olmuş, 1990 yılında istenilen Meclis araştırması da 
reddedilmiştir. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisinin olaya el koyması ve bu konuda ülkemiz 
genelinde bir araştırma yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin konuya büyük bir titizlikle eğileceğine yürekten inanıyoruz. 
Bu nedenlerle madencilik sektöründe meydana gelen olayların gerçek nedenlerini araştır

mak ve alınacak önlemleri tespit etmek için Anayasanın 98, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Turhan Tayan 
Bursa 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 
Ali Uzun 
Zonguldak 

Muhtar Mahramlı 
Tekirdağ 

Ahmet Sezai Özbek 
Kırklareli 

Orhan Şendağ 
Adana 

Hasan Afşar 
Konya 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

Ahmet Neidim 
Sakarya 

Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Bursa 

Ahmet Sayın 
Burdur 

Hacı Filiz 
Kırıkkale 

Halil İbrahim Artvinli 
Kocaeli 

Bekir Sami Daçe 
Adana 

Necdet Yazıcı 
Zonguldak 

Adnan Akın 
Zonguldak 

M. Sabri Güner 
Kars 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

H. Cavit Erdemir 
Kütahya 

Cemal Alışan 
Samsun 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Nadir Kartal 
Van 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 

İbrahim GUrdal 
Bursa 

Hannan özüberk 
Gaziantep 
Ali Eser 
Samsun 

İbrahim Yaşar Dedelek 
Eskişehir 

Cengiz Üretmen 
Manisa 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki ön-

görüşme, sırasında yapılacaktır. 
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IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1992 Malî Ydt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1990 Malî Ytlt Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263; 3/141) (S. Sayıları : 25, 26; 48, 46) (1) 

A) MÎLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI 
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1992 Mali Ytlt Bütçesi 
2, — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile İ990 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Programa göre, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ile kesinhesabının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyorum : 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gürhan Çelebican, Sayın Tunca Toskay; Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Cemal Şahin; Refah Partisi Grubu adına Sayın Mukadder Ba-
şeğmez; Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Baki Tuğ ve Sayın Nevzat Çobanoğlu. 

Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerini arz ediyorum : Lehinde, Sayın Nevfel Şa
hin; aleyhinde, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, üzerinde, Sayın Kürkoğlu. 

İlk söz, Sayın Çelebican'ın. 
Süre 45 dakikadır; sayın hatiplerin süreyi doldurmak mecburiyetleri yoktur. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin çok değerli üyeleri; sözlerime başlamadan önce, hepinizi, Grubum ve şahsım adına sevgi 
ve saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, 1990 ve 1991 yıllarında dünyamızda, dikkate değer 
gelişmeler yaşanmış ve birçok olaylar, hızlı ve köklü değişiklikler olmuştur, öncelikle belirtil
mesi gereken önemli olaylar içinde, NATO ve Varşova Paktları arasında başlatılan konvansiyo-
nel silahların azaltılması görüşmeleri ve sonunda imzalanan AKKA Anlaşması; Körfez Krizi 
ve Savaşı; Birleşmiş Milletlerin, Kore Savaşından bu yana ilk kez etkili bir rol üstlenmesi ve 
bu rolün örneğini ve gereğini yerine getirmesi; Batı Almanya'nın Doğu Almanya ile birleşmesi, 
Avrupa ve Avrupa Topluluğu içindeki durumunu güçlendirmesi; NATO'nun askerî öneminin 
azalması; Yugoslavya'da başlayan iç savaş Amerika Birleşik Devletlerinin, Filistin-İsrail uyuş
mazlığı ve Kıbrıs gibi konularda, artık tek başına çözüm empoze etme eğilimi ve en son olarak 
da Ermenistan'ın, Karabağ'a, dolayısıyla Azerbaycan'a tecavüzü yer almış bulunmaktadır. Bu 
arada, Helsinki Nihaî Senedindeki ilkelerden kaynaklanan Paris Şartı ve AGİK (Avrupa Gü
venlik ve İşbirliği Konferansı) üye sayısında artma görülmekte ve bu gelişmeye paralel olarak 
etkisinin de büyüdüğü gözlenmektedir. 

(1) 25, 26; 48, 46 S. Saydı Basmayazılar 10.3.1992 tarihli 46 net Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Sovyetler Birliğinden başlayan glasnost ve perestroika süreci ise, önce, Doğu Avrupa ülke
lerinin, sosyalist rejimlerden vazgeçerek, Sovyet Blokundan aynlmalarına yol açmıştır. Aynı 
yıl, bağımsızlığını ilan eden Türk kökenli 6 cumhuriyet ile Slav kökenli 3 cumhuriyetin ve di
ğerlerinin Alma-Ata'da bir Bağımsız Devletler Topluluğu kurmaları ve Gorbaçov'un istifa ederek 
yönetimden ayrılmasıyla da, Sovyetler Birliği, resmen son bulmuştur. • 

Sayın milletvekilleri, dünyamızın bir değişim içinde oluşu, karar verme mekanizmalarını 
baş döndürücü bir hızla etkilemiş, karar verenlere büyük problemler çıkarmıştır. Gerçekten, 
meseleleri çok süratle kavramak, trendlerini tahmin etmek, bu hızlı değişim içerisinde çok zor
lanmıştır. Bunları kim daha doğru tahmin edebilir ve zamanında uygun kararlar alırsa, onun, 
çok daha ileri noktalara gitme şansı olacağı ortaya çıkmıştır. 

Körfez Savaşı sonrasında Sovyetler Birliğinde çok büyük değişikliklerin husule gelmesi 
ve birliğin dağılması, uzun yıllar boyunca dünyamıza hâkim olmuş iki süper güçlü sistemi, tek 
güçlü süper sisteme indirgemiştir. Bu sebeplerle de, eski denge kavramları, tamamıyla değişme 
sürecine girmiştir. Tek süper devlet, Körfez Savaşında bu gücünü ispatlamış bulunmaktadır. 
Buna karşılık, Yugoslavya'daki iç savaşa özel bir ilgi gösteren Avrupa Topluluğu, çeşitli giri
şimlerine rağmen, bu ülkede ateşi kesmekte başarılı olamamıştır. İşte, aradaki fark budur. Önü
müzdeki dönemde tek bir süper güç olacaktır. Dünyanın siyasî dengelerini düşünürken, bu tek 
güçlü süper sistemin getirdiği esasları da çok iyi düşünmek ve değerlendirmek gerekecektir. 

Ne var ki, diğer taraftan dünyanın yapısının daima iki süper güçlü sisteme mütamayil ol
duğunu ve çok kere bu yönde gelişme gösterdiğini önemle hatırda tutmak doğru olacaktır. Av
rupa Devletler Birliği olarak adlandırılmış olan ve süper birlik olmaya namzetliğini koyan olu
şum, bugünkü tek süper gücü dengeleme çabası içinde ve görünümündedir. Maastricht top
lantısında birleşmeye imza atan 11 devlet ile kısa zamanda Ortak Pazarın 12 nci devleti olan 
İngiltere'nin ve onu takiben diğerlerinin birleşerek, Avrupa Birliğinin 20-25 devletten müte
şekkil olması ihtimali büyüktür. Yeni Avrupa ülkelerinin serbest piyasa ekonomisine alışmala
rının zaman alması, Katolik ye Ortodoks kiliselerindeki inanç farkları, sosyalizmin zayıflama
sı ve güçlenen milliyetçilik duyguları ve fundementalist din eğilimleri birtakım zorluklar getir
se de, Maastricht toplantısına imza atanların bu birleşmeye çok inandıkları görülmektedir. Ya
kın istikbalde, Birleşik Almanya'nın, ekonomik ve askerî gücü arttıkça, tutumu nasıl olacak
tır; Japonya veya Kıta Çin'i, ikinci güç olma yolunda nasıl adımlar atacak, ne şekilde gelişim 
gösterecek, ne cins emeller peşinde koşacaklardır; bunları şimdiden kestirmek, elbette müm
kün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir de, Türkiye'nin kendi bölgesindeki durumu nedir, bir göz atalım: 
Türkiye'nin oynayacağı rol, şimdi, eskiye kıyasen çok daha önem kazanmıştır. Soğuk sa

vaşın sona ermesinden bu yana meydana gelen krizler, bir başka deyişle, Körfez Savaşının sona 
ermesinden sonra meydana gelen krizler, Yugoslavya iç savaşı, Ermenistan-Azerbaycan çatış
ması, hep, Türkiye'ye komşu ülkelerde cereyan etmiş bulunmaktadır. Bu olaylar, istikrarlı ve 
demokratik bir Türkiye'nin bölgede ne derece önem taşıdığını ortaya koymuştur. Sovyetler bit
ti, Türkiye'nin önemi kalmadı görüşünün doğru olmadığı, ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sayın üyeler, Osmanlılar, İstanbul'dan başlayan ve Trakya, Batı Trakya, Bulgaristan, Ma
kedonya, Kosova, Bosna - Hersek'ten geçen ve Arnavutluk'a ulaşan bir Türk-Müslüman kuşa
ğı oluşturmuşlardır. Bu kuşakla Arnavutluk'un ilgi ve ilişkisini daima göz önünde tutmak 
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ve bu kuşaktaki devletlerin, özellikle Arnavutluk ve Makedonya'nın varlığına ve bağımsızlığı
na itina göstermek, Yunanistanla ilişkilerimiz yönünden çok önem ifade etmektedir. Aramız
da, FIR hattı, kara suları, kıta sahanlığı, Batı Trakya ve Kıbrıs gibi sorunlarımız olan Yunanis
tan, bu bölgede Türkiye'nin ağırlığı arttıkça, sorunların halline bakma açısını değiştirecektir. 
Ayrıca, Bulgaristanla ilişkilerin menfiden müsbete dönüşmüş olmasının ve Balkanlardaki, özel
likle Yugoslavya'daki değişikliklerin politikamıza getirdiği hareketin, bu sorunların çözümüne 
katkısı olacağı muhakkaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin konumu, yıllarca, Amerika Birleşik Devletleri, NATO 
ve Sovyetler üçgeni içinde ele alınmıştır. Bugün dünya değişmiştir ve Sovyetler yoktur. NATO 
askerî kanadı, ömrünü tamamlamış görünmektedir ve NATO'nun yerini, Avrupa Devleti, dol
durmak niyetindedir. Diğer taraftan, Ortak Pazarın, bağımsızlık kazanan Orta Avrupa devlet
lerine, ekonomik açıdan Türkiye'nin çok gerisinde olmalarına rağmen, daha fazla öncelik ver
me eğilimi içinde olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Bu anlayış, Karadeniz Ekonomik İş
birliği kavramını, önemli bir alternatif olarak önümüze getirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, Amerika Birleşik Devletlerinin desteğine rağmen, henüz, üye 
olarak Avrupa Topluluğuna giremediğimizi ve Avrupa Topluluğunun, Amerika Birleşik Dev
letlerinin tavsiyelerine, dolayısıyla Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakmadığını bilelim ve buna gö
re çıkarlarımızın doğrultusuna bakarak, Sovyetler Birliğinden ve Yugoslavya'dan ayrılan ve bi
zi büyük kardeş gibi gören Türk asıllı devletlere yönelelim; Kıta Çin'ini, Kore'yi, Singapur'u, 
Hong Kong'u, Tayvan'ı ve bunun gibi hızlı gelişen merkezleri izleyelim ve Japonya ile ekono
mik ilişkileri ve müşterek teşebbüsleri geliştirmenin, bölgemizin geleceği ve planlanması yö
nünden büyük fayda sağlayacağını gözden kaçırmayalım. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; önceki sözlerimde ifadeye çalıştığım üzere, ülke
mizin etrafı, bazıları henüz istikrara kavuşmamış olan, bazıları besledikleri emeller itibariyle 
Türkiye'nin menfaatlarına ters düşen, bazıları ise fundamentalistlere ve teröristlere destek ve
ren, onları besleyen, bazıları da kendi aralarında bir çatışmayı her an çıkarabilecek gergin bir 
atmosferde yaşayan ve dolayısıyla bölgede her an huzursuzluk yaratabilecek, savaşa sebep ola
bilecek yakın ve uzak komşularla çevrili bulunmaktadır. Kuzey Irak'taki otorite boşluğu ise, 
durumumuzu daha da zorlaştırmaktadır. 

Her ne kadar, Varşova Paktı ve Sovyetler Birliği dağılmış olsa da, Sovyetlerin askerî gücü 
olan Kızılordu halen vardır; bu kuvvetin silahlarının ve nükleer gücünün Bağımsız Devletler 
Topluluğu arasında taksimi halinde, çokbaşlılık sebebiyle, bu kuvvetlerin cari anlaşmalar çer
çevesi içinde kontrolünde zorluklar ve neticede riskler doğabileceği hiçbir zaman unutulma
malıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri, 2 750 kilometre uzunluktaki sınırları, 8 300 kilometre uzunlukta 
kıyılara sahip, 780 bin kilometre kare yüzölçümündeki ülkemiz toprakları üzerinde yüklendiği 
görevle, ülkemizin bağımsızlığını ve bölünmezliğini, sınırlarını ve kıyılarını korumak, iç ve dış 
güvenliğimizi sağlamak, ülkemizin etrafında doğması muhtemel tehlikeler için savunma ve vu
rucu gücü büyük, caydırıcı kuvvet görünümünü kazanmak zorunda bulunmaktadır. 

Çok değerli milletvekilleri, şimdi, kısaca, Kıbrıs konusuna değinmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetini diplomatik yönden tanıyan tek devlet, Türkiye Cumhuriyetidir. Dostu
muz olan ve bizi kardeş diye öven ülkeler bile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diplomatik 
ilişki kurmadılar ve kurmaktan kaçındılar. 

— 132 — 



T.B.M.M. B : 53 22 . 3 . 1992 0 : 1 

Sekiz yıldan beri, serbest seçimlerle parlamento düzeninde kendi yasama, yürütme ve yar
gılama işlerini egemen bir cumhuriyet olarak başarıyla' sürdüren Türk Kıbrıs Cumhuriyetine, 
başta Batı olmak üzere, dünya devletleri, meşru bir devlet olarak bakmıyorlar. Almanya, Hır
vatistan'ı, Slovenya'yı, (jkrayna'yı bağrına basıyor; Amerika Birleşik Devletleri, bağımsız Er
menistan'a sevgi dolu; ama, hepsi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine karşı tavır takınıyor. Ne
den; çünkü, yüzyıllardır Yunan uygarlığına derin bir hayranlık duyan Amerika Birleşik Dev
letleri ile Avrupa ve genellikle Hıristiyan uluslar, kültür tarihi ve din ilişkileri dolayısıyla, ol
dum olası Yunanistan'ı tutuyorlar. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki gelişmeler ve değişen şartlar, Türkiye'ye bölgede yeni bir 
rol kazandırmakta ve Türkiye, bu rolün yarattığı imkânları akıllıca kullanmak suretiyle bölge
de giderek daha önemli bir rol üstlenmek zorunda ve' yolunda bulunmaktadır. Bu rol, gerek 
Türkiye gerekse Türk asıllı cumhuriyetler açısından çok olumlu neticeler sağlayacaktır. Türki
ye, artık, bölgede, en demokratik ve istikrarlı ülke konumundadır. 

Türk asıllı cumhuriyetlerle ekonomik konularda Türk-Amerikan ilişkilerine yeni bir yön 
verilerek, Sayın Başbakanın Amerika seyahati sırasında vücut bulan geliştirilmiş ortaklık söz
de kalmamalı, her iki tarafın resmî ve özel kuruluşları, işbirliği için gereken gayreti göstermeli
dirler. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin iç ve diş güvenliğiyle ilgili genel durumunu gözden geçi
rirken, tavsiye kararlarıyla Hükümetimizi daima uyaran Millî Güvenlik Kurulunun yapısının 
değişmesi gereği hemen ön plana çıkmaktadır. Ileriki yıllarda muhtemelen hükümet edecek 
olan anamuhelefet partisi liderinin, millî menfaatlarımızın müzakere edildiği bu kurulda aza 
olarak görev alması için gereken yasal değişiklikler yapılmalıdır. Böyle bir yasal değişiklik sıra
sında, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlı bulundu
ğu İçişleri Bakanının da Yüksek Askerî Şûraya üye olarak iştirakinin sağlanması için gerekli 
hükümler vazedilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği üzere, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla ba
ğımsızlığına kavuşan Türk asıllı cumhuriyetlerin, Kızılordudan ne miktarda pay alacakları, ne 
derecede güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olacakları henüz tam olarak belli değildir. Bu soy
daş devletlerin, kendi sınırlarını ve kendi içlerinde bütünlüklerini koruyabilmeleri için yeterli 
bir seviyede askerî güce sahip olmak isteyecekleri aşikârdır. Bu devletlerde açılmakta olan Türkiye 
büyükelçiliklerine süratle ve çok sayıda askerî ataşe gönderilmesi, ayrıca bu devletlerin askerî 
öğrencilerine ve personeline Türk harp okullarında, sınıf okullarında ve askerî akademilerde 
kontenjan ayrılması, bu okullarda eğitimin özendirilmesi, hatta bu devletlerin askerî persone
line staj imkânları sağlanması, her türdeki ilişkilerimizin artmasına sebep olacaktır. 

Diğer taraftan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst kademe rütbelerinde kadro yetersizliği yü
zünden erken emeklilik zorunluluğu hâsıl olmakta ve birçok değerli generalimiz, amiralimiz 
ve üst rütbeli subayımız, genç yaşta ordumuzdan ayrılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst 
kademelerinde rütbede bekleme süresi uzatılmalı, genç komutanlarımızın soydaş devletlerde, 
askerî danışman, öğretmen ve hatta büyükelçi olarak görev almaları için imkân teminine çalı
şılmalı ve bu maksadın gerçekleşmesi için, adı geçen devletlerden istek beklenmemeli, bizim 
tarafımızdan da teklif götürülmelidir. 
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Yeri gelmişken, çok faydalı olduğuna inandığım bir iki hususu da ilave etmek istiyorum. 
Hem Rusya'da hem de Balkanlardaki Türklerde millî şuuru yaşatmak ve tarihten gelen ortak 
kültürü geliştirmek ve idame ettirmek maksadıyla, Anavatan Partisince planlanan uydu tele
vizyon yayınları bir an önce gerçekleştirilmelidir. 

Teknik, iktisadî, hukukî, mülkî ve idarî görevlerde tecrübeli olan; fakat, maalesef bugün 
müşavir kadrolarına alınarak kendilerinden yeterince istifade edilmeyen bürokratların, bu ül
kelerde, gerekirse Ücret de talep etmeksizin, görev almaları mutlaka sağlanmalıdır. Ayrıca, her 
üniversitemizin, her Türk asıllı devlete, asgarî 5 öğrencilik kontenjanla burs ve yurt imkânı 
tanımaları için yasal düzenlemeler ve çalışmalar yapılmalıdır. 

Bu tarz ilişkiler, sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerle sağlamlaşacak ve ihtiyaç fazlası 
Türk savunma sanayii ürünlerinin (çeşitli savaş teçhizat ve malzemesinin) bu ülkelerde pazar-
Ianmasına imkân verecek, dolayısıyla Türk savunma sanayiinin gelişmesine de büyük katkı 
sağlayacaktır; ayrıca, uluslararası platformlarda, Türkiye'ye verilen desteği artıracak ve büyük 
itibar kazandıracaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeni
den yapılanması suretiyle, vurucu gücü ve manevra kabiliyeti yüksek birliklere ve ileri teknolo
jinin yarattığı silah, araç ve gereçlere sahip olmasının ehemmiyetini belirtmek üzere; Türkiye'
nin, değişen dünya şartlan İçindeki konumunu, bulunduğu bölgedeki önemini, yüklenmiş ol
duğu rolünü ve her an karşı karşıya kalacağı kritik durumları ifade etmeye çalıştım. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar, savunma sanayiiyle ilgili hususları ve bütçeyi oluşturan 
rakamları, değerli arkadaşım Sayın Tunca Toskay eleştirecekse de, gene biz, şimdi kısaca, Millî 
Savunma Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen şekli
nin neleri götürdüğüne bir göz atalım, 

tik hazırlanan bütçe teklifinde, diğer cariler için ödenek ihtiyacı 17 trilyon 116 milyar 867 
milyon lira olmasına rağmen, 4 trilyon 266 milyar 867 milyon lira indirim yapıldığı görülmek
tedir. Bu durumda, muhtemeldir ki, 1992 yılı içerisinde bazı sorunlarla karşılaşılacaktır. 

Dikkat edilecek önemli bir husus ise, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin yüzde 53 nispe
tinde bir kısmının, piyasadan temin edilecek mal ve hizmet alımlarına ait olmasıdır. Bu ise, 
bütçenin, ne derece, piyasa fiyatlarındaki değişmelerin etkisi altında bulunduğunun bir gös
tergesidir. 

1992 malî yılının "200-YoIIuklar" kalemine ait harcama ödenekleri ise, 1991 yılındaki ödenek 
seviyesine indirilmiş bulunmaktadır. Bu durumun, personel tayinlerinde, yurt içi denetim hiz
metlerinde ve zorunlu yurt dışı geçici görevlerin yerine getirilmesinde sorunlar çıkaracağı mu
hakkaktır. öyle görülüyor ki, Olağanüstü Hal Bölgesine geçici görevle gönderilen personelin 
dahi yolluk ve yevmiyelerinin verilmesinde güçlüklerle karşılaşılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Millî Savunma Bakanlığı bütçelerini gayri safi millî hâsıla ve genel 
bütçelerle mukayese edersek, genel bütçenin, gayri safi millî hâsıla içindeki hissesinin, sürekli 
artan bir trend gösterdiği; ama, Savunma Bakanlığı bütçesinin, genel bütçe içindeki hissesinin, 
önemli ölçüde düştüğü ve 1986 yılında yüzde 18,4 iken, 1991 yılında yüzde 12,4 ve 1992 yılında 
da yüzde 11,6 olduğu dikkati çekmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yetişmekte olan Türk gençleri için bir okul olduğu, her seviye
de insanımıza, gerek askerî okul ve fakültelerde gerekse kıtalarda çok çeşitli alanlarda eğitim 
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verdiği, beceri kazandırdığı, sivil hayata hazırladığı, Anadolu'nun her köşesinde sivil ve asker 
insanımıza sağlık hizmetleri sunduğu göz önüne alınırsa, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi içe
risinden, dolaylı olarak, sağlık, gençlik ve spor ve eğitime destek verildiği sonucuna kolaylıkla 
varılacaktır, öyleyse, denilebilir ki, Millî Savunma bütçesinin, genel bütçe içindeki hissesi, ger
çekte, rakamların gösterdiğinden daha da fazla küçülmektedir ve pek tabiidir ki, gayri safi millî 
hâsıla içindeki nispeti ise, yüzde 11.6'dan aşağı düşmektedir. 

Netice olarak, anlaşılmaktadır ki, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi, günümüz şartları mu
vacehesinde, Anavatan Partisinin çok önem verdiği modernizasyon ile ısrarla üzerinde durdu
ğu sivil savunma sanayii hamlesi için asgarî şartları dahi karşılayamayacak kadar kifayetsizdir. 

Başlanılmış olan stratejik hedef planı projeleri, maalesef gelecek yıllara ertelenmiştir. Hiç 
olmazsa, planlanan asgarî şartlara sahip olmak için, mutlak surette ek kaynak yaratılmalı; mo
dernizasyon ve yeniden yapılanma gereği, en son teknolojiye sahip silah, araç ve gereç edinil-
meli; Türk Silahlı Kuvvetleri, küçük, fakat vurucu ve manevra kabiliyeti yüksek birlikler ha
linde organize edilmelidir. Modernizasyon ve yeniden yapılanma için, mutlaka, yeni yatırımlar 
bütçelenmeli; içinde bulunduğumuz kritik dönemde, hiçbir komşumuz, silahlı kuvvetlerimizin 
gücünden şüphe etmemelidir. Hele, iç güvenliğe dönük olarak yapılan planlamalar, bütçe ta
sarrufu sebebiyle katiyen aksatılmamalıdır. Hiç şüphesiz, etkisi azalmış, demode olmuş silah
lar, hurdalaşmış araç ve gereçler, devreden çıkarılmalı, ve tasfiye edilmelidir. Millî Savunma 
Bakanlığı içinde fonksiyonunu yitirmiş bazı fabrikalar, foto film merkezi ve benzeri üniteler, 
kapatılmalı ya da ilgili başka müsseselere devredilmelidir. Böylece, epey tasarruf sağlanmış ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de kısaca Harita Genel Komutanlığıyla ilgili bazı hususlara 
değinmek istiyorum. Gayet başarılı çalışmalarla ülkemizin her noktasındaki dağını, ovasını, 
deresini, denizini harita üzerine en mükemmel şekilde geçirerek, hem yurt savunması hem de 
ülkemizin kalkınması ve imarı için temel çalışmalar yapmakta olan Harita Genel Komutanlığı
nın sivil statüye geçişine yol açmak maksadıyla, önce, 1981 yılına kadarki şekline, yani Harita 
Genel Müdürlüğüne dönüştürülerek, böylece, bir süre, asker - sivil karışımı bir yönetim ve kad
royla faaliyetini idame ettirmesi uygun olacaktır. 657 sayılı Kuruluş Kanunu ele alınarak, son
radan yapılan ilaveler ve değişiklikler ve bu kanunla ilgili diğer kanunlar dikkatle incelenerek 
ve karşılaştırılarak, çelişkili hükümler giderilmelidir; hatta, bu çalışmalar esnasında, değiştiri
leceği ifade edilen tapu ve kadastro mevzuatı göz önünde tutulmalı ve yetkilileriyle yakın te
mas kurularak, her iki teşkilatta da bulunanTıava grubu ve laboratuvar hizmetleri gibi üniteler 
birleştirilmek suretiyle dubligasyonlar önlenmeli, olanlar kaldırılmalı ve Harita Bilgilerini Te
min ve Kullanma Yönetmeliği yenilenmelidir. Henüz tamamlanamayan kadastro hizmetleri için, 
Harita Genel Komutanlığı daha fazla yardımcı olmalı ve bu komutanlıkla ilgili hizmetlere ya
sak koyan kanunî mevzuat gözden geçirilerek, lüzumsuz yasaklar ayıklanmalıdır. 

Harita yüksek tekniker okulu, iki senelik öğrenim sonunda fevkalade başarılı mühendis
ler yetiştirmekle beraber, memleketimizde bu branşta yeteri sayıda yüksekokul ve fakülte bu
lunduğu için, bu okulu muhafaza etmenin gereği yoktur. Yalnız, komutanlık mensubu mühen
dislerin mastır, doktora ve doçentlik çalışması yapabilmeleri için, Millî Savunma Bakanlığın
ca, yeteri seviyede kontenjan sağlanmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı, jandarma kuvvetleriyle ilgili bazı husus
lara temas etmek suretiyle tamamlamak istiyorum. Bu güzide kuruluşumuzun en büyük 
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problemi, silah, araç ve gereçler sorunudur. Şunu üzülerek belirtmek isterim ki, jandarmamız, 
bu hususta, halen teknolojinin çok gerisindedir. Jandarmamızı daha güçlü kılmak için, zırhlı 
ve silahlı helikopterler, gece görür dürbünler, hızlı ve hafif, fakat güçlü silahlar, modern ileti
şim vasıtaları gibi ileri teknolojinin imkânlarıyla donatmamız kaçınılmaz bir zarurettir. Bu
nun için, gerekirse yeni kaynaklar aranmalı ve bulunmalıdır. Jandarma karakollarını, vatan
daşın araçlarından istifade eder durumdan kurtarmak için, her karakola asgarî iki araç plan
lanmalı ve bunlardan hiç olmazsa biri, zırhlı ve kurşun geçirmez camlı olmalıdır. 

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

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgele
rimizde 1984 yılında başlayan terör olayları, jandarmamızı, büyük maddî ve manevî sorumlu
luklar altına sokmuştur. Bu bölgede terörle mücadele, ağır tabiat şartları ve çetin arazi koşul
ları tahtında halen devam etmektedir. Fedakâr jandarma mensupları, sürekli silahlı mücadele 
içinde geçen bu hayatı, engin bir görev sorumluluğu içinde, normal bir yaşam tarzı olarak ka
bul etmişlerdir. Jandarma mensuplarının, hiçbir kamu görevlisinde görülmeyen tarzda, bu böl
geye, iki üç yılda bir atandığını ve meslek hayatının yarıdan fazlasını burada geçirdiğini gör
mekteyiz. Güçlüğü ve riski kelimelerle ifade edilemeyecek bu meslek yaşamını hangi maddî 
olanaklarla telafi etmeye çalışırsak çalışalım, az olacağını belirtiyor ve bu nedenle, terörle mü
cadelede,, moral faktörünün çok önemli bir unsur olduğunu, ayrıca vurgulamak istiyorum. 

Kara sınırlarımızın korunması görevinin jandarmadan alınmasına rağmen, devir işlemi
nin çok yavaş yürütülmesi yüzünden, önemli bir kesimin, jandarma sorumluluğunda bulun
duğu görülmektedir. Jandarmadan bu görev bir an önce alındığı takdirde, personel yetersizli
ğine bir rahatlama gelecek ve iç güvenlik hizmetlerindeki etkinliği artacaktır. 

Yaptığım incelemelere göre, jandarmanın önemli problemlerinden biri olan lojman soru
nu, sık sık atamaya tabi olan personelin, ya konut bulamamasına ya da fahiş fiyatlarla karşı 
karşıya kalmasına ve bilhassa Olağanüstü Hal Bölgesinde görevli personelin masum karısının 
ve çocuklarının güvenlik altına alınamamasına, dolayısıyla personelin moral ve işgücünde bü
yük düşüşlerin kaçınılmaz olmasına sebep olmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Anavatan Partisinin çok değer verdiği 
fedakâr Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına cevap vermeyen,Millî Savunma bütçesinin gele
cek yıl yeterli büyüklükte hazırlanacağına içtenlikle inanmak istiyor; bu bütçenin, vatanımıza, 
milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Anavatan Partisi Gru
bu ve şahsım adına, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ikinci konuşmacı Sayın Toskay; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA TUNCA TOSKAY (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 1992 yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi hakkında Anavatan Partisi Grubu adına ya
pacağım konuşmaya başlamadan evvel, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve vatanımız için 
canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık ve esenlikler di
liyorum. 

Değerli milletvekilleri, ben, konuşmamın başında, izninizle, 1992 yılı Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin rakamlarına çok kısa bir göz atmak isityorum. 

— 136 — 



T.B.M.M. B : 58 22 . 3 . 1992 O : 1 

1992 yılı Millî Savunma bütçesi, 23 trilyon 904 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak bağ
lanmıştır. Bu, 1991 yılı bütçesi başlangıç ödeneklerine göre yüzde 83; 1991 yılı fiilî harcama 
rakamlarına göre de yüzde 63'Iük bir artışı Öngörmektedir. Bu rakamlar dikkatle incelendiğin
de ve özellikle 1991 yılı uygulaması dikkate alındığında, bu bütçenin yıl sonundaki fiilî harca
ma rakamlarının, ödenekleri aşacağı, aşikâr olarak ortada bulunmaktadır; zira, 1991 yılı hüt-
çesi de, başlangıç ödeneğini, toplam olarak yüzde 12,2 oranında aşmıştır. 

Bu bütçe hakkında kısaca şunu söylemek mümkün: Bu bütçe, küçük bir bütçedir, Millî 
Savunma Bakanlığının ve Ordumuzun ihtiyaçlarına pek cevap verecek bir büyüklük arz etme
mektedir. öyle görülüyor ki, 1992 yılı bütçesi uygulamaları esnasında, rutin hizmetlerin görül
mesinde dahi bazı sıkıntılarla karşılaşılacaktır. Ayrıca, 1992 bütçesinde, özellikle "savunma 
alım ve giderleri" faslına konmuş olan 5,3 trilyonluk ödenek de, bütçenin, gelişmeci bir bütçe 
değil, ancak başlanmış olan projelerin devamına imkân verecek büyüklükte bir bütçe olduğu
nu kesinlikle ifade etmektedir. Bu rakamlar, özellikle, bizim, NATO ülkeleri içinde fert başına 
savunma harcaması yapan ülkeler arasında sonuncu sırada olduğumuzu da dikkate aldığımız
da, daha büyük bir anlam taşımaktadır. 

Şöyle bir hesap yapmak mümkündür: 1992 yılı içinde, genel bütçeden 23 trilyon 904 mil
yar 500 milyon lira, Savunma Sanayii Müsteşarlığı bütçesinden de 5,4 trilyon lira harcama yap
tığımızı varsayarsak -başlangıç ödenekleri itibariyle- toplam harcama, 29 trilyon 304 milyar 
500 milyon liraya baliğ olmaktadır. Nüfusumuzu 58 milyon, dolar kurunu da 6 500 liradan 
hesap edersek, 1992 yılında gayri safi yurt için hâsıladan, fert başına 78-80 dolar civarında 
bir savunma harcaması yapacağımız ortaya çıkmaktadır. Bu rakam da, yine NATO ülkeleri 
içinde millî savunmaya en az harcama yapan ülke niteliğimizi değiştirmemektedir; 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki son gelişmeler dikkate alınarak gündemde olan bir tartış
ma konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Acaba, savunma harcamaları azaltılabilir mi azal-
tılamaz mı tartışması vardır. Savunma harcamalarının azaltılıp azaltılamaması, bir dizi entere
san faktörün etkisinde olunarak karar verilecek bir husustur. 

Yukarıda verdiğimiz rakamlar, esasen, Türkiye Cumhuriyetinin savunma harcamalarının 
son derece sınırlı olduğunu göstermektedir; ancak, bu konuda yine de kesin bir fikir verebil
mek bakımından, bu faktörlere kısaca değinmekte yarar var. 

Bir ülkenin ordusunun büyüklüğünü ve gücünü, değişik faktörler etkilemektedir. Bunla
rın başında, o ülkenin ekonomisi ve teknolojik düzeyi gelmektedir. Ekonomisi güçlü bir ülke, 
güçlü ve büyük bir orduyu idame ettirme kapasitesine sahiptir. İkinci önemli nokta ise, ülke
nin jeopolitik konumu, kendisine avantajlar veya dezavantajlar sağlar; bu bakımdan da, jeo
politik duruma göre, ordunun büyüklüğü ve gücü yine etkilenmektedir. 

Ayrıca, ülkenin dış siyasî ilişkilerinin özellikleri de, ordusunun büyüklüğünü ve gücünü 
tayinde önemli bir faktör olarak değerlendirilmek gerekir. Komşularından veya kendisini etki
leyebilecek yakınlıktaki bölgelerden tehdit altında olmayan bir ülke ile Türkiye gibi, bütün kom
şularıyla, az veya çok sorunları olan, yakın coğrafî bölgelerde uluslararası ihtilafların yoğun
laştığı bölgede bulunan bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin gücü ve büyüklüğünün farklı olması 
gerekir. 

Diğer taraftan, devletlerin dış politika hedefleri de, ordularının gücünün tayininde önemli 
bir faktördür. Bir devlet, eğer ciddî ve iddialı dış politika hedeflerine sahipse, ona paralel ola
rak güçlü bir orduyu da idame ettirmek mecburiyetindedir. 

— 137 — 



T.B.M.M. B : 58 22 .3 .1992 0 : 1 

Kısaca özetlersek; ülkenin ekonomisi ve teknolojik düzeyi, jeopolitik konumu, dış siyasî 
ilişkilerinin özellikleri, dış siyaset hedefleri ve stratejileri, ordunun büyüklüğünü ve gücünü 
tayin eden önemli faktörler arasında mütalaa edilmek gerekir. Ancak, bir ordunun gücü, ken
di içinde de bazı faktörlere bağlıdır; asker sayısı, ordunun eğitim durumu, komuta heyetinin 
yeteneği, seferberlik organizasyonu ve tabiî ki, silah gücü ve teknoloji gibi. 

Yukarıda kısaca değindiğimiz bu faktörler, birbiri üzerine kümülatif etkide bulunan, kar
şılıklı etki tepki münasebetinde bulunan faktörlerdir. Orduda asker sayısı azaltılsın veya çoğal
tılsın veya küçük; ama, ateş gücü yüksek ordu kurulsun gibi iddia ve ifadeleri, bu faktörler 
dikkate alındığında, fevkalade dikkatle kullanmak gerekir. Bu kararların alınması, son derece 
değişik ve zaman zaman matematiksel değerlendirme yapmanın son derece güç olduğu faktör
lere ve değişkenlere bağlıdır. 

Şimdi, olayı daha müşahhas şekilde ele alıp, net bir şekilde soralım: Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde gelecek yıllarda kısıntıya gidebilir mi, savunma 
harcamalarını azaltabilir mi; bu sorunun cevabı, kesinlikle hayırdır. Bu hayır cevabının sebep
lerini de şöyle kısaca özetleyebiliriz: 

Biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi, Türk Ordusu, esasen, henüz arzulanan güçte değildir; 
NATO ülkeleri içinde fert başına en düşük harcamayı yapan ordudur; teknolojisi, arzulanan 
düzeyde olmayan, nispî olarak etkinliği düşük bir ordudur. Onun için, bu bütçelerin kısılması 
ve küçültülmesi mümkün değildir. 

Sayın Gürhan Çelebican'ın da belirttiği gibi, dışımızda gelişen olaylar ve ortaya çıkan so
runlar, Türkiye'nin savunmaya harcadığı kaynakları azaltmasına imkân vermemektedir. Orta
doğu krizi, eski Sovyetler Birliğindeki gelişmeler, tran, Irak, Suriye ile ilişkiler, Kıbrıs ve Kaf-
kaslar'daki gelişmeler, Yunanistanla olan problemlerimiz, bunun açık delillerini teşkil etmektedir. 

" Bugün Türkiye'nin gündeminde veya dünya gündeminde tartışılan bir konu, eski Sovyet
ler Birliğinin dağılmasıyla ortaya çıkan Türkî cumhuriyetler - Türkiye ilişkisidir. Türkiye, siya
sî, ekonomik ve kültürel açıdan özel bir konuma gelmiştir. Bu gelişme, bizim dışımızda olmuş
tur; ancak, Türkiye'nin konumu değişmiş, yeni bir rolü üstlenme imkânı doğmuştur. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Atatürk'ün ana hatlarını belirlediği barışçı dış politikasına devam ede
cektir, ancak yeni gelişmeler, Türkiye'ye yeni görevler vermektedir. Etkili dış politika uygula
yabilmenin araçlarından biri de, güçlü bir orduya sahip olmaktır. Güçlü ordu, caydırıcıdır ve 
dış politikayı müessir kılar. Bu sebeptendir ki, güçlü Türkiye, lider Türkiye, ağabey Türkiye 
imajı veya kavramlarının muhteva kazanabilmesi, Türk Ordusunun güçlü olmasıyla mümkün
dür. Aksi halde, kimse sizin sözünüzü dinlemez, itibarınız olmaz. Burada, kesinlikle bir yanlış 
anlamaya da meydan vermemek gerekir: Türk Devletinin güçlü ordusu, caydırıcılık ve etkili 
dış politikanın aracı olarak anlaşılmalıdır; aksi takdirde, bizim, kimsenin toprağında gözümüz 
yoktur. Demek ki, yaşadığımız tarihî gelişmeler ve olaylar, savunma bütçemizin azaltılmasına 
imkân vermemektedir. Bilakis, ekonomimizin kaldırabildiği ölçüde fedakârlıkta bulunmaya de
vam etmek mecburiyetimiz vardır. 

Ordu mevcudunun azaltılması tasarruf sağlamaz mı veya mevcudu azaltarak bütçeyi kısa-
maz mıyız, sorularına verilecek cevaplar, hayırdır. Diğer bütün faktörleri sabit tutsak, değiş
mez kabul etsek, ordunun silah teknolojisi ile insan sayısı arasında negatif bir ilişkinin bulun
duğu görülür. Daha açık bir ifadeyle, daha tesirli silah ve teçhizatı temin ettiğiniz ölçüde, in
sandan tasarruf yapabilirsiniz; ancak, bunun da sınırları vardır. Ülkemizin büyüklüğü, arazi
si, haberleşmeniz, ordunun hareket kabiliyeti ve benzeri faktörler, ordu mevcudunun azaltılıp 
azaltılmaması konusunda etkili olan unsurlardır. 
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önemli bir diğer husus da, orduda er sayısını azaltıp, uzman eleman istihdam etmek mec
buriyetindesiniz. Uzman elemanın maliyeti, Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 5 erin 
maliyetine eşittir; öyleyse, ordunun insan gUcünün azaltılmasıyla tasarruf sağlanabileceğini dü
şünmek mümkün değildir. 

Sonuç olarak şunu ifade edebilirim: Türkiye Cumhuriyeti Devleti, güçlü bir ekonomiye 
sahip olarak, millî hedeflerini gerçekleştirmeye imkân verecek güçlü bir orduyu idame etmek 
zorundadır. 

Türk Milleti, şimdiye kadar, ordusu için her türlü fedakârlığı yapmıştır. Türkiye, kıt eko
nomik kaynaklarını, her alanda, en verimli şekilde kullanmak zorundadır; bu, millî savunma
mız için de geçerlidir; ayrılan her liranın, silahlı kuvvetlerimizin gücünü artıracak şekilde har
canmasını sağlamak mecburiyetimiz vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu noktada, değişik bir konuya daha temas etmek 
istiyorum. Şu anda, devlet yapımız içinde uzun vadeli millî strateji hedef ve politika alternatif
leri oluşturan bir organa sahip olmamanın güçlüklerini yaşamaktayız. Türkiye'nin uzun vadeli 
menfaatlannı dikkate alan strateji, hedef ve politika alternatifleri oluşturan, multi disiplimer, 
(çok disiplinli) yapıda devamlılık arz eden müesseseleşmiş bir organa, devlet yapımız içinde 
şiddetle ihtiyaç vardır. Millî Güvenlik Kurulu ve sekreteryası, Millî Savunma Bakanlığı ve Ge
nelkurmay Başkanlığı, değindiğimiz anlamda bir ihtiyacı karşılayacak biçimde teşkilatlanma-
mıştır. Bu anlamda bir organ, hem dış politikamızın etkinlik, devamlılık ve başarı kazanması
na katkıda bulunacaktır hem de millî savunma gücümüzün, strateji, politika ve hedeflerimizle 
uyumlu oluşturulmasını sağlayacaktır. Devletimizin karar verme mevkilerinde bulunanların, 
bu ihtiyacın ciddî bir kurum tarafından karşılanması konusunda düşünmeleri gerekir kanaa
tindeyiz. Bir ara gündeme gelen, millî savunma ve stratejik etütler enstitüsü kurulması çalış
malarının devam edip etmediği hakkında, şu anda bilgi sahibi bulunmamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi kısaca, Savunma Sanayii Müsteşarlığına da değinmek istiyo
rum. Bu kuruluş, 7.11.1985 tarihli 3238 sayılı Kanunla, Savunma Sanayii Geliştirme ve Destek
leme İdaresi Başkanlığı olarak kurulmuş; 30.10.1989 tarih ve 390 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle, Savunma Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz bir müsteşarlık olarak teşkilatlandı
rılmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'de, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veren cid
dî bir savunma sanayii kurulması ve geliştirilmesi için gerekli olan, sürekli, yeterli ve istikrarlı 
kaynak sağlanması, bu kaynağın rasyonel kullanımını gerçekleştirecek, devamlılık arz eden uz
man bir teşkilatın varlığı varsayımlarını gerçekleştirmektedir. 

Gerçekten de, kanun, savunma sanayiini geliştirebilmek, dış pazarlara açılabilmek ve ge
rekli finansmanı sağlayabilmek için, Savunma Sanayii Destekleme Fonunu kurmuştur. Bu fon, 
Merkez Bankası nezdinde, müsteşarlık emrindedir. Bu uygulamayla, savunma sanayiinin ge
liştirilmesinde yeni bir model uygulaması başlamıştır. Lisans anlaşmalarıyla alınan teknoloji
lerde yeniliklerin takip edilmesinde karşılaşılan güçlekleri ortadan kaldırmak için, yabancı üre
ticilerin yatırıma iştirakinin sağlanması yolu tercih edilerek, ortak yatırım şirketi modeliyle üretim 
öngörülmüştür. Yerli ortak olarak da, kamu yerine, özel sektör tercih edilmektedir. 

Bu modelde, üretilecek sistemdeki teknolojik gelişmelerin zamanında transferinin sağlan
ması, kalite ve performans garantisi, ofset ve üçüncü ülkelere ihracat taahhüdü ve finansman 
sağlanması hallerinde, yabancı ortağın, kurulan bu ortak yatırım şirketlerindeki hisse üstünlü
ğü ve yönetim liderliği kabul edilebilmektedir; ancak, Türk ortağın, projeye, hem teknik 
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hem de ekonomik yönden aktif olarak iştiraki, üretimle ilgili faaliyetlerin önemli bölümünde 
Türk teknik elemanlarının görev almaları ve böylece, gerçek anlamda teknoloji transferinin 
sağlanması öngörülmektedir. 

Yapılan mukavelelerin çoğunda, yabancı ortağa tanınan, yukarıda kısaca değindiğimiz ay
rıcalıkların, ileride projenin gelişmesine göre değiştirilebileceği hükümleri de bulunmaktadır. 
Burada esas amaç, yeni gelişmiş teknolojileri ve sistem entegrasyonunu öğrenmektir. Esasen, 
ortak yatırım şirketleri, kendi tesislerinde, daha ziyade, sistem mühendisliği ve nihaî entegras
yona dayalı çalışmalar yapmaktadır. Alt sistemlerin üretimi ise, tamamen, çok sayıdaki yan 
kuruluş tarafından yürütülmektedir. Böylece, güçlü bir savunma sanayii yan kuruluşları oluş
turulmaktadır. 

Ortak yatırım şirketlerinin bir faydası da, firmalarımızın management (yönetim) konu
sunda uluslararası rekabete hazır hale gelmelerine katkıda bulunmasıdır. Uygulanan bu mode
lin amacı; teknoloji düzeyi, kalite standardı, üretim yapısı ve maliyetleri itibariyle kendi kendi
ne ayakta durabilen, teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen dinamik yapıya sahip, ciddî bir 
savunma sanayiinin kurulmasıdır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından yapılan işlere bir göz attığımızda, kuruluşun, 
kısa ömrü içinde, gerçekten büyük hamleleri gerçekleştirdiğini görmekteyiz. Bunun ayrıntısına 
girmek istemiyorum; ancak, uygulaması başlamış olan proje sayısı 8'dir; Savunma Sanayii Müs
teşarlığının çalışmalarını sürdürdüğü projelerin adedi 9'dur; savunma sanayiinin finansman 
sağladığı projelerin sayısı 10'dur ve müşavirlik hizmeti sağlanan proje sayısı da 3'tür. 

Görüldüğü gibi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, kısa geçmişine rağmen, Türkiye'de ciddî 
bir savunma sanayii kurulması için önemli çalışmalar yapmış ve başarılı sonuçlar almıştır; ge
leceği dönük olarak da önemli projeleri yürütmektedir. Bu faaliyetler, yalnız savunma sanayii 
için değil, ekonomimizin bütünlüğü için de değerli katkı sağlamaktadır. Bu kuruluşun destek
lenmesi ve sorunlarının çözümüne yardımcı olunması gerekmektedir. „ 

Bu meyanda, dikkatlerinize arz etmek istediğim birkaç nokta bulunmaktadır; şöyle ki: 
Bu konudaki sözlerimizin başında, modern bir savunma sanayiinin kurulmasının önemli 

şartlarından birinin, sürekli ve istikrarlı bir finansman kaynağının bulunması olduğunu söyle
miştik. Savunma sanayiinin finansman kaynağı, Savunma Sanayii Destekleme Fonu ve genel 
bütçeden ayrılacak ödeneklerdir. Savunma Sanayii Destekleme Fonuyla ilgili paralar, vergi da
ireleri ve saymanlıklar tarafından toplanmakta ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir; Maliye 
Bakanlığı, bu paraları, tahakkuka bağlayarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına iletmek
te; Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı da, ödeme emrini, Merkez Bankasına iletmektedir; an
cak, bundan sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bu paraları tasarruf edebilir hale gelmek
tedir. Ancak, burada ciddî bir aksaklık vardır: Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığından bu paraları tahsil edememektedir. Bugün, yaklaşık olarak, alacağı, 
2,4 trilyon lirayı bulmuştur. Bu kuruluşun varsayımlarından en önemlisini teşkil eden yeterli 
ve istikrarlı finansman sağlanması unsuru ciddî tehlike içindedir. Bu aksaklığın giderilmesi ge
rekmektedir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Türkiye'de savunma sanayiinin özel sektör ağırlıklı olarak 
gelişmesini teşvik etmektedir. Teknoloji ve management getirecek yabancı firmalarla yerli fir
maların ortaklıkları sağlanmaktadır. Bugün, devlete ait birçok savunma sanayii tesisi vardır. 
Tespit edilecek belli bir strateji ve belli program çerçevesinde, bu tesislerin özelleştirilmesi ve 
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modernleştirilmelerinin sağlanması gerekir. Savunma Sanayii Müsteşarlığı, bu konudaki uy
gulamada, mevcut bilgi birikimi ve deneyimiyle, faydalı hizmet verebilir. Bu konuda ciddî ça
lışmalara başlanması zamanının geldiği kanaatindeyiz. 

Üçüncü önemli nokta ise, savunma sanayiiyle ilgili bütün faaliyetlerin çok ciddî bir orga
nizasyon içerisinde yürütülmesi gerekliliğidir. 

Millî Savunma Bakanlığının 1992 yılı bütçesi tetkik edildiğinde, 5 trilyon 320 milyar 924 
milyon Türk Liralık savunma alım ve giderleri ödeneği tefrik edildiği görülecektir. Bu ödenek
lerle, Ordumuzun ihtiyacı olan silah, silah yedek parçaları, mühimmat temin edilecektir, işte, 
Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı, çok et
kili bir koordinasyonu gerçekleştirdikleri takdirde, müsteşarlığın Türk savunma sanayiini ge
liştirme gayretleri ivme kazanacaktır. Müsteşarlığın, bu "alımların belli bir bölümünün yurtiçin
den karşılanması için harekete geçebileceği; iyi bir koordinasyon sağlanması halinde, bu konu
da yatırım yapılmasının cazip hale geleceği açıktır. 

Kısaca ifade edersek, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin söz konusu kaleminin harcan-
. maSı konusunda Savunma Sanayii Müsteşarhğıyla daha etkin bir koordinasyon sağlanması şarttır 
ve bu, ülke için yararlı sonuçlar verecektir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığının içinde bulunduğu, 390 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle değiştirilen 3238 sayılı Kanunla düzenlenmiş yapı, onun, büyük ve önemli kararlar 
alınmasına önayak olmasına ve bu kararları, yine, kararları alan siyasî otoritenin gözetiminde 
uygulamasına imkân vermektedir. Başbakan, Millî Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başka
nından kurulu tcra Komitesi, stratejik kararları almakta, uygulama, Savunma Sanayii Müste
şarlığı tarafından yapılmaktadır. Türk bürokrasisinin özellikleri dikkate alındığında, bu yapı, 
belki de başarının sırrını oluşturmaktadır, öyleyse, müsteşarlığın, hızlı çalışmasını, yine, hızlı 
karar aldırmasını önleyecek yapı değişikliklerinden korunması, klasik bürokrasi hastalıkları
nın bu kuruluşa bulaştırılmaması gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Toskay, sürenizin dolmasına çok kısa bir zaman kaldı, lütfen topar
layınız. 

Buyurun efendim. 
TUNCA TOSKAY (Devamla) — Çok az bir kısım kaldı Sayın Başkanım. 
Savunma Sanayii Müsteşarının, tcra Komitesinin aldığı kararlar, ekonomik açıdan bakıl

dığında, çok önemli kararlardır. Dünya silah sanayiinde, firmalar ve ülkeler bazında rekabet, 
çok çetin ve amansızdır. Bu firma ve ülkelerden biri lehine verilen kararın, diğerlerinin olum
suz tepkisine sebep olması kaçınılmazdır. Kamuoyunda savunma sanayii ihalelerinde verilen 
kararların tartışma konusu yapılmasını, biraz da bu yönüyle değerlendirmek gerekir kanaatin
deyiz. İhaleyi alamayan firmaların idare aleyhine olumsuz hava yaratılması gayretlerini dikka
te almak gerekir. Diğer bir nokta da, yerli ortağın seçiminde, verilen kararın eleştirilmesi husu
sudur. Yabancı ortağın seçimiyle ilgili söylediklerimiz, bu konuda da geçerlidir. Ayrıca, Türki
ye, son derece ileri teknolojiyle çalışan bu sanayide çalışabilecek organizasyon ve finans gücü 
olan çok sayıda firmaya da sahip değildir. Bu konunun değerlendirilmesi yapılırken, bütün bu 
gerçekleri dikkate almak ve objektif olmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde, önemli kararları 
alacak ve uygulayacak, güvenilir ve iyi yetişmiş insanı bulmakta zorlanırız; bundan da ülkemiz 
zarar görür. 

Sayın milletvekilleri, kısaca değinmek istediğim son bir konu da iç güvenliğimizle ilgilidir. 
Memleketimizin özellikle güneydoğusunda, bölücü terör örgütüyle şiddetli bir mücadele 
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sürdürülmektedir. Dış destekli bölücü terör örgütü, memleketimizin birçok yerinde de zaman 
zaman eylemler gerçekleştirmektedir. Güneydoğudaki terörle, esas itibariyle, asker mücadele 
etmektedir. Nizamî ordunun, geniş ölçüde, terörle mücadelede kullanılması, bir dizi sorunu 
da beraberinde getirmekte, başarıya ulaşmayı zorlaştırmaktadır. Ordunun eğitim ve fonksiyo
nu, terörle mücadeleyi içermemektedir. Diğer taraftan, değişik hiyerarşik düzende yer alan güç
lerin koordinasyonu da ayrıca güçlük yaratmaktadır. 

Terör örgütüyle mücadelede iki husus Önem kazanmaktadır: tyi, ciddî ve güvenilir istih
barat sağlamak; terörist militanlara karşı, bu mücadele için eğitilmiş özel bir gücün teşkil 
edilmesi. 

Ciddî ve güvenilir istihbarat, iki açıdan önemlidir: tik olarak, teröristlerle mücadelede basan 
kesinlikle artırılacaktır; ikinci olarak, güvenlik güçleriyle vatandaşlar arasındaki münasebetler 
olumlu hale gelecek, gereksiz ve faydasız baskılar ortadan kalkacaktır. Bu da, halkın devlete 
bağlılığının devamı için şarttır. 

Terörizme karşı, bu iş için eğitilmiş özel bir profesyonel güçle mücadele, yine, başarı için 
şarttır; ayrıca, ordunun fonksiyonlarına uymayan bir alanda kullanılarak yıpranması da ön
lenmiş olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; terör ve anarşi konusunda önemli gördüğüm bir ko
nudaki tespitlerimi de arz ederek, sözlerimi tamamlamak istiyorum. 

Terör ve bölücülük konusunda, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün partiler, devle
tin ve hükümetin yanındadır. Devletin bekası söz konusu olduğunda, herkes, hükümetin ve 
devletin yanındadır, Türkiye'deki herkes devletin yanındadır. Bölücü terör, devlet meselesidir 
ve bu konuda, sanıyorum ki, mutabakat tamdır; ancak, terörle mücadele icra organının işidir; 
yani, mücadele, hükümet tarafından, bütün devlet güçlerinin kanunlar ve kurallar içinde kul
lanılmasıyla yürütülür. Pek tabiidir ki, bu konudaki sorumluluk da tamamen hükümete aittir. 
Bu sorumluluğun devri de mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, yakın tarihimizdeki olaylar, henüz hafızalarımızda tazeliğini koru
maktadır. Hükümetin, "Sıkıyönetim istediler ilan ettim, olağanüstü hal rejimi uyguladım veya 
normal rejim uyguladım, güvenlik güçlerinin bütün istediklerini verdim. Daha ne yapacağım?" 
diyerek sorumluluktan kurtulması mümkün değildir. Siyasî iktidarın bu konudaki görev ve so
rumluluğunun devri de mümkün değildir. Biz, istenen desteği hukuka uygunluğu nispetinde 
veririz; ancak, görev ve sorumluluk Hükümetindir. 

Sözlerimi tamamlarken, 1992 yılı bütçesinin milletimize, Millî Savunma Bakanlığına ve 
ordumuza hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toskay. 
ALI ESER (Samsun) — Yalnız, hariçten gazel okuyanlara da bir "dur" deyiniz Sayın Tos

kay; "Bahar harekâtı" falan diyenler var. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Baharda harekâtı ilk söyleyeni de bulursanız, sataş

mazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu, siz... 
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YILMAZ HOGAOĞLU (Adana) — Buradaki statümle konuşuyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne olursa olsun, siz yapmayın lütfen; sükûneti muhafaza etmek için siz de 

aynı durumda kalıyordunuz... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Ben burada görevliyim efendim, sizin orada bulun

duğunuz gibi... 
BAŞKAN — Ama, ne olursa olsun, siz Divana ait bir beyefendisiniz, bir milletvekilisiniz. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Mırıldanmasınlar oradan Sayın"Başkan... Mırıldanıyorlar. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Teşekkür ederim Sayın Başkan; ama, zatı âliniz de... 
BAŞKAN — Nerede olursak olalım, sükûneti muhafaza, bizlerin görevi. Gerek burada 

ve gerek dışarıda sükûneti muhafaza bizim görevimiz. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, içtüzük sarih; Başkanyekilleri burada 

milletvekilidirler ve görevleri vardır. 
BAŞKAN — Efendim, içtüzüğün sarahati başka... Görevleri herhalde karşıdaki sıralara 

laf atmak değildir Sayın Hocaoğlu... Lütfen... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Sayın Başkan, bu saygıdeğer hassasiyetinizi, görüş

meleri ihlal eden müdahaleye gösterseydiniz, saygım artardı. 
ALt ESER (Samsun) — Onu Başkanlık bilir. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Kendini Başkan sanıyor... 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Burada Anavatan Partiliyim, orada Başkanım. 
BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Cemal Şahin; buyurun 

efendim. 

SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1992 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Meclis 
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. Bu nedenle, Grubum ve şah
sım adına, Yüce Kurula saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, ulus olarak, çok büyük tehlikelerle karşı karşıya ol
duğumuz günleri hep birlikte yaşıyoruz. Çok gerilere gitmeye gerek yok, şu dört beş ay içeri
sinde, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde cereyan eden ve Türk Ulusunun öz evlatları 
olan çocuklarımızın, askerlerimizin, polislerimizin, devlet görevlilerimizin şehit olması ile so
nuçlanan bu olayların yaralarını sarmaya çalıştığımız bir dönemde, yine aynı şekilde bizleri 
kedere garkeden çığ olaylarını ve onun arkasından, hepimizi üzen, ulusumuzu büyük kedere 
boğan grizu patlaması sebebiyle Zonguldak'ta cereyan eden olayları; ulus olarak bu yaraları 
sarmaya çalışmakta ilçen, pek çok vatandaşımızın kaybıyla sonuçlanan Erzincan depremini; 
dün meydana gelen ve yine, pek çok çocuğumuzun, evladımızın şehit olmasına neden olan olay
ları hep birlikte yaşadık. 

Ben, her şeyden evvel, bu ulusun bir ferdi olarak, yüce milletimizi, ulusumuzu, bu ve bu
na benzer belalardan ve doğal afetlerden koruması için, bu mübarek günde, Yüce Allah'a dua 
ediyorum, konuşmama Yüce Allah'a yalvararak başlıyorum ve bu şekilde konuşmamı sürdür
meye çalışacağım. 
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Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, dünyamız çok büyük bir değişim süreci içerisin
dedir. Bundan yaklaşık olarak kırk elli yıl önce, yüz yılda cereyan edeceği düşünülen olaylar, 
o hızla cereyan etmektedir ki, bir ayda, altı ayda, yüz yılda kat edileceği düşünülen mesafe 
kat edilebilmektedir. Bu gelişmeler, devletleri sarsmakta ve dolayısıyla, ulusların iç ve dış poli
tikalarının değişmesine; yeni konseptler, yeni stratejiler, yeni planlar yapılmasına neden ol
maktadır. 

Bununla şunu demek istiyorum: Konuşulan Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesi olun
ca, elbette, millî savunmamızın geçmişi, geleceği ve bununla ilgili, parti olarak, millet olarak 
neler yapılması gerektiği hususunun Yüce Parlamentonun çatısı altında enine boyuna tartışıl
ması gerekir. Hal böyle olunca, şu konuyu dikkatinize sunmakta fayda görüyorum: _ 

Sayın milletvekilleri, benim düşüncem odur ki, dünyada savaş hiçbir çağda durmuyor. Bana 
hiçbir tarihçi gösteremezsiniz veya görülemez ki, bu böyle değil desin. İnsanlık, sürekli savaş 
içinde ve Yüce Allah bu insanları, bu milletleri sanki savaş yapmak, birbirlerini boğmak, bir
birlerini öldürmek için yaratmış gibi bir manzara meydana çıkıyor. 

Dünyamızın son ikiyüz yıllık dönemini hep birlikte gözden geçirelim; geçirelim ki, olay
lardan büyük dersler alalım, o olayların arkasındaki ülkeleri sarsan, milletleri sarsan; ülkeleri 
parçalayan bazan sınırlarını değiştiren olayları hep birlikte bir değerlendirmeye tabi tutalım 
ve muhtemel bazı olaylara, bazı senaryolara karşı hazırlıklı olalım. 

"Senaryo" diyorum; çünkü, şuna inanıyorum: Kesinlikle, dünyamızın hangi çağında ye
tişirsek yetişelim, hangi çağında yaşarsak yaşayalım, önceden, o çağın süper güçleri kendi ara
larında anlaşarak belli senaryolar düzenliyorlar ve bu senaryoların doğal bir sonucu olarak 
da, insanlık, bazen hüzünlü, bazen insanlığın geleceğini A'dan Z'ye kadar tehlikeye sokan ve 
onu sarsan manzaralar ve olaylar oluyor. İşte, bu son ikiyüz yıllık zaman dilimi içinde bazı 
tarihî olayları bilginize sunmayı yararlı görüyorum. Çünkü, bunları açık seçik bu kürsülerde 
konuşup, o tarihî olayların sebep ve sonuçlarını hep birlikte iyi bir değerlendirmeye tabi tutar
sak, bugün olan olayları da, yarın olacak olayları da çok daha sağlıklı bir şekilde karşılar, ona 
göre ulusumuzu ve ülkemizi koruyabiliriz diye düşünüyorum. 

önce senaryolar düzenleniyor, savaşlar çıkıyor, savaşların akabinde anlaşmalar yapılıyor 
ve bu anlaşmaların gereği yapıhyorken, o süreç içerisinde bir de bakıyorsunuz ki, demin arz 
etmeye çalıştığım gibi, o savaşların yaralarını insanlık sarmaya çalışırken, onun arkasından bir 
başka olay gündeme geliyor ve âdeta, insanlık bir önceki kötü durumdan, bir önceki bedbaht
lıktan, talihsizlikten kurtulma savaşı veriyorken, başka bir talihsizlik geliyor, onun üzerine bi
na ediliyor. 

Bu ikiyüz yıllık zaman dilimi içinde Fransız İhtilâlini temel baz alırsak, 1789 tarihini ta
kip eden ve 1814 Viyana Kongresiyle noktalanan bir süreç var. Bu süreç içerisinde, tarihte "Na-
polyon Savaşları" diye ismini yazdıran bir sürü olay var. Napolyon Savaşları sonucunda in
sanlık, 1814 tarihine gelmiş dayanmış ve hepinizin bildiği gibi, Viyana Kongresinde bir anlaş
ma ile noktalanmıştır. Viyana Kongresinde, kabaca dünyaya verilmek istenen şekil, harita; Av
rupa'ya verilmek istenen şekil ve harita, biliyorsunuz ki, Avrupa'da ve insanlık üzerinde çok 
büyük sıkıntılar yarattı. Onun doğal sonucu olarak, 1814'te Viyana Kongresinden sonra, teo
rik olarak sosyalizm ve komünizm kavramları öne geçmiş,.1870 yılında Almanya ve İtalya'nın 
birliklerini tamamlaması sürecine kadar geçen o dönemde pek çok tarihî olay olmuş, insanlık 
büyük can ve kan kaybına uğramıştır, bunu, Macaristan, Avusturya arasında önce birleşme, 
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sonra ayrılma dönemleri takip etmiştir, ingiltere, bu dönemde, her zaman olduğu gibi, Avru
pa'da büyük bir etken olmuş, daima her zaman uyguladığı küçük devletlerle birlikte olarak 
kendi dışında büyük devletlerin gelişmesini ve oluşmasını önleme savaşları, önleme politikala
rı izlemiştir. Velhâsıl, bu çağımızda, Avrupa'da sosyal, siyasal ve politik alanda meydana gelen 
çok değişimler bizi getirmiş, Birinci Dünya Harbinin eşiğine bırakmıştır. Birinci Dünya Harbi
nin bir anlamda tarihsel ya da sosyolojik olarak hazırlayıcısı 1814 Viyana Kongresiyle atılan 
adımlar ya da o arada düzenlenen anlaşmalar olmuştur denilebilir. 

Sayın milletvekilleri, şunu demek istiyorum: Savaş, hiçbir zaman, insanlık için bir çare, 
ülkeler için bir kurtuluş aracı olmuyor. Bu duygu ve düşünceden hareketle, meseleyi biraz daha 
çoğaltmaya ve uygulamaya devam edelim. Birinci Dünya Savaşının kaynağı oldu, onu neden 
oldu derken, pek fazla ileri gittiğimi sanmıyorum. Çünkü, 1914 yılında başlayan ve insanlığı 
4 yıl büyük kan gölüne gömen Birinci Dünya Savaşının temelini oluşturan 1814 Viyana Kong
resiyle Birinci Dünya Savaşı arasında yaklaşık yüz yıllık bu dilimi göz önüne aldığımız zaman 
görülecektir ki, gerçekten, bu yüzyıl içerisinde Avrupa'da cereyan eden olaylar ve Birinci Dün
ya Savaşının çıkış nedeni, insanlık için biçilen senaryoların temel nedeni olmuştur. 

Biz, sosyal demokratlar olarak her zaman, "Savaş yerine barış" derken, işte bu son yüz
yıl içerisinde cereyan eden olayların da, insanlığa verdiği dersin belki de doğal sonucu olarak 
değerlendirilmesini Yüce Parlamentodan diliyoruz. 

Birinci Dünya Harbi de, tıpkı öbürü gibi, farklı bir netice meydana getirmedi. 1918 yılın
da sonuçlanması üzerine, yine, bir tarafta galip bir tarafta mağlup devletler bir araya gelerek, 
anlaşmalar yapıldı, yeniden haritalar çizildi, yeniden dünya bölüşüldü; ama yine o tezime uy
gun olarak şunu diyebilirim ki, Birinci Dünya Savaşı sonucunda da çizilen haritalar ve yapılan 
anlaşmalar, insanlığa sulhu, güzelliği, dürüstlüğü ve doğruluğu getirmedi ve büyük can kaybı
na neden olan bu savaşın sonucunda da yine insanlığa huzur gelmedi. Ne oldu?.. 1917 yılında 
Rus İhtilali patladı, ihtilal sonunda, komünizm denilen bir illet kuzey yarıkürede insanlığın 
başına bela oldu, bununla da kalmayarak, kendi dışında kalan tüm toplumları da derin izler 
bırakacak şekilde sarstı ve günümüze kadar geldi. 

Derken, 1930'Iarda, gene ikinci Dünya Savaşının meyveleri ve bir anlamda tohumları olan 
ekonomik kriz meydana geldi. 1930 senesindeki ekonomik kriz sonucunda insanlık iki temel 
olay yaşadı: Bunlardan bir tanesi, Hitler Almanyasının doğuşu ve diğeri de, bunu takiben Mus-
solini kalyasının doğuşudur. 

Bu üç temel çelişki sonunda; yani, 1917 senesinde komünizmin bir ihtilal sonucu oluşması 
ve rejim halini alması, 1930 dünya ekonomik buhranının doğal sonucu Almanya ve ttalya'daki 
bu köklü rejim değişikliklerinin meydana gelmesi, insanlığı, getirdi, ikinci Dünya Savaşının 
eşiğine bıraktı... Ne oldu?.. Altı yıl süren bu savaş sonucunda da milyonlarca insan öldü. "Mil
yonlarca insan öldü" derken, "Türkler ve Müslümanlar ölmedi ya" diye düşünenler olabilir; 
hayır, ben öyle düşünmüyorum, insanlar ölmüştür. Bu savaşta ölen kim olursa olsun, ister Fran
sız, ister Alman, ister italyan, ister Arap olsun, ister Türk olsun, ikinci Dünya Savaşı insanlık 
için bir felaketle sonuçlanmış ve milyonlarca insanın ölmesine neden olmuştur. Bunu, şu tezi
mi savunmak için söylüyorum: Savaş, insanlık için hiçbir zaman bir çare olmuyor, devletler 
için bir çare olmuyor. 

İkinci Dünya Harbine Türk Milleti olarak karışmadık. Savaş, topraklarımızın etrafında 
ateş ve kan gölü içerisinde sürdürülüyorken, her zaman gururla andığımız ve devletimizin 

• — 145 — 



T.B.M.M. B : 5 8 22 .3 .1992 0 : 1 

temel kurucusu Büyük Atatürk ve arkadaşlarının, belki de, uyguladıkları tedbirli, dengeli, doğru, 
dürüst; realitelere ve pratiklere uygun politikaların doğal bir sonucu olarak ulusça bu savaşa 
girmedik, onun için bu savaşta can kaybına uğramadık ve can kaybı da vermedik. Ama, bu
nunla da kalmadı, biz de o savaşın doğal politikaları sonucu olarak, ekonomik, sosyal ve poli
tik anlamda pek çok sarsıntılar geçirdik ve zorluklar içerisinde kaldık. 

Bir noktaya gelmek istiyorum değerli milletvekilleri, ikinci Dünya Harbi sonucunda da, 
süper güçler, bir tarafta galip bir tarafta mağlup devletler yer aldı ve galip devletler, isteklerini 
mağlup devletlere dikte ettirmek suretiyle anlaşmalar düzenlendi. Bu savaşlar sonucunda her 
zaman maalesef böyle oluyor. Zorla dikte ettirilen anlaşmalar, dünyaya da, uluslara da, galip 
devletlere de bir şey getirmiyor. Ondan sonra cereyan eden olaylarda bunu çok rahatlıkla söy
leyebiliriz. 

Sonuç itibariyle ne oluyor?.. İkinci Dünya Harbi son bulmuş, Avrupa'da yeni dengeler, 
yeni haritalar çizilmiş; Bugün "Birleşmiş Milletler" denilen örgüt meydana gelmiş, NATO ku
rulmuş; bunun tam karşıtı olan Varşova Paktı da kurulmuş; yani bu iki süper silahlı kuvvetlere 
dayanan dengenin, ekonomik ve siyasal yanları olan iki güç meydana gelmiş. 

İkinci Dünya Savaşı sonunda oluşan bu denge ve harita ve bu mantık dünyamıza huzur 
getirebildi mi?.. Yine huzur getirmedi. Japonya, 1945'lerde atom bombasını yedi ve teslim ol
du ve o da anlaşmadan nasibini aldı, ama savaş yine durmadı ve sanki ilan edilmemiş, sürekli 
insanlığı huzursuz eden savaşlar, tüm dünyayı ve ülkeleri huzursuz eden; ama, süper güçlerin 
daha çok sömürmesine neden olan sonuçlar meydana getirmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sonucunda ilan edilmemiş savaşları hep birlikte irdelemeye çalışalım. 
Kore savaşları, milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur; İkinci Dünya Harbinde imzala
nan anlaşma ve sözleşmelere rağmen. 

Küba buhranı, dünyamızı uzun süre meşgul etmiştir. Vietnam savaşları, bildiğiniz gibi, 
milyonlarca insanın ölümüne neden olmuş ve sonuçta anlaşma olmuş; ancak, yapılan tüm an
laşmalara rağmen, Çin Hindinde banş bir türlü sağlanamamıştır. 

Bunun arkasından, Irak-lran savaşı on yıl devam etmiş; petrol nedeniyle bölgenin strate
jik önemi, üçüncü dünya savaşının neredeyse çıkmasına neden olmuş, on yıl, insanlığı meşgul 
etmiştir. 

Bu arada, Afganistan'ın Sovyet orduları tarafından işgali dünyayı meşgul etmiştir. Grena-
da'nın aynı şekilde ve aynı metotlarla Amerika tarafından işgali, yine dünyayı meşgul etmiştir. 
Bu arada, İkinci Dünya Harbi sonunda bölünen Almanya'nın, bölünmesine neden olan ve ta
rihte "Utanç Duvarı" olarak anılan duvarın ortadan kalkması, yine bu dönemde olmuştur. 
Çelişkiler üzerine kurulan bu düzen, her tarihî dönemde olduğu gibi, uzun sürmemiştir; kırk 
yıl, tarih içinde uzun bir süre değildir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinde meydana ge
len değişmeleri de o çelişkilerin doğal bir sonucu olarak kabul etmek mümkündür. Son olarak 
da, Kuveyt'in Irak tarafından işgal edilmesi; bildiğiniz gibi, bir yıl önce meydana gelen, Orta
doğu'daki çatışmalar vardır. 

Bununla olaylar bitmiyor; Yugoslavya'da meydana gelen olayları görüyoruz. Ermeni-Azeri 
çatışması başlıyor ve devam ediyor. Güney Afrika'da ırkçı rejimlerin neden olduğu ve binlerce 
insanın ölümüne neden olan çatışmalar, Çin ve Hindistan'daki gelişmeler, Almanya ve Japon
ya'nın, tüm bu çatışmaların üzerinde, üçüncü ya da dördüncü güç. olma arzuları ortaya 
çıkıyor.. 
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Bununla şunu demek istiyorum: Sayın milletvekilleri, yine tezimin başına dönüyorum. Süper 
güçler senaryolar düzenliyorlar ve bunların doğal sonucu olarak da insanlık -sonuç itibariyle-
belli devletlerin sınırlarının değişmesine, hatta bazı devletlerin ortadan kalkmasına neden olan 
durumlarla karşılaşıyor. 

Dünyamız, Sovyet Rusya'daki gelişmelere paralel olarak bir sıkıntı çekiyor. İkinci Dünya 
Harbi sonucunda bu iki süper gücün (Amerika ve Sovyet Rusya) üzerinde acaba dünyada yeni 
bir güç mü oluşmaktadır, yoksa, bizim bilemediğimiz ve kesinlikle tespit edemediğimiz o se
naryoların doğal sonucu olarak -iki, süper güce ilave olarak- üçüncü ya da dördüncü süper 
güç mü yaratılmak isteniyor? Bu konuda çok dikkatli olmalıyız. 

Bir görüşe göre, deniliyor ki: O iki süper güç, güçlerim muhafaza ediyorlar. Her ne kadar 
Sovyet Rusya'daki gelişmeler, orada birçok devletin bağımsızhğıyla sonuçlanan o olaylar, o 
gelişimler olmasına rağmen, hâlâ dünyamızda insanlık için büyük bir tehlike arz eden bir Kızı-
Iordu olayı halledilmiş değildir ya da yeterlice anlaşılmış değildir. Kızılordu olayının, tüm bu 
oluşumların içerisinde esaslı bir tahlile, bir değerlendirmeye tabi tutulmasının çok uygun ola
cağını, çok doğru olacağını düşünüyorum. 

Diğer .taraftan, yine "Ekim Devrimi" dediğimiz 1917 Komünist İhtilaline neden olan işçi 
sınıfı ne oldu? O işçi sınıfı, acaba yetmiş yıllık komünist rejimin uygulamasından gereken dersleri 
alarak, o işçi sınıfı bilincinde proletarya dikkatoryasına dayanan rejimlerden kesin vazgeçti an
lamına geldiğini mi düşüneceğiz? 

Benim şahsî kanaatim odur ki, insanlık, henüz bu iki olayı; yani Kızılordu ve proletarya 
diktatörlüğüne dayanan ve yetmiş yıldır da dünyayı sarsan, dünyayı ilgilendiren o olguları çok 
daha iyi değerlendirmiş, kesin sonuçlara, kesin noktalara vardırmış değildir. 

Sayın milletvekilleri, bunlarla bir noktaya gelmek istiyorum. Bizim dışımızda düzenlenen 
bu senaryolardan, acaba ulus olarak en faydalı, en doğru nasıl çıkabiliriz? Sorun budur, mese
le budur. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi, demokrasimizi, Meclisimizi, milletimizi, nasıl bir çerçe
ve içerisinde tutar; bunları nasıl güzel bir denklem halinde denkleştirir, huzura kavuşuruz ve 
bu huzur ortamı içerisinde demokrasimizi çağdaşlaştırır, kalkınmamızı ve refahımızı da sağla
yabiliriz? Meselenin özü budur. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda bahsetmeye çalıştığım dünyamızın tarihsel, siyasî gelişimi
ni, görüşmesini yaptığımız Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde, bir iki noktaya daha değine
rek konuşmamı sürdürmeye çalışacağım. 

Deminden beri karınca kararınca yukarıda bilginize sunmaya çalıştığım, Güneydoğu Ana
dolu Bölgesinde, bizleri her gün üzen, hemen her gün bizi bir yasa boğan bu çatışmaların al
tında, Allah korusun, acaba bu olayların bir senaryosu mu yatıyor? 

Ulusumuzu mutlaka ilgilendiren ve yıllardan beri Amerika ve Avrupa'nın çeşitli kentle
rinde bir Ermeni propagandasının yapıldığını ve Ermenilerin ulusumuzdan toprak isteklerinin 
olduğunu hep biliyoruz. Bu konuda, konferanslar düzenleniyor, kitaplar yazılıyor, yazarlar söy
lüyor; hatta -daha ileri giderek, üzüntümü belirtmek istiyorum-1945 senesinde kurulan NATO 
içerisinde yaklaşık kırk yıldır bulunduğumuz halde, NATO'ya giriş sebebimiz ve dostumuz olan, 
yakın dostumuz olduğunu kabul ettiğimiz Amerika'da bu konu, Parlamentoya kadar gelip, gün
lerce, haftalarca tartışılıp, oylanabiliyor. Bu oylamaların, bu konuşmaların amacı nedir?.. Er
menilerin Türk Ulusundan toprak istekleriyle ilgilidir. Bu taleplerinin çok yakından dikkatlice 
izlenmesinin gerekliliğine inanıyorum. 
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Bugün ülkemizin kuzeyinde cereyan eden ve Ermeniler ile Azeriler arasındaki çatışmanın 
sonucu acaba bizi nereye kadar götürecektir? 

Azeriler, kimine göre soydaşımız, kimine göre dindaşımız. Bu arada aklıma gelmişken söy
leyeyim; üzüntümü belirtmeden geçemeyeceğim: Azeriler, her zaman bizim dostlarımız olmuş
lardır, millet olarak, kültür olarak, din olarak, bizim, bir anlamda gözümüz, kulağımız ya da 
uzvumuzun bir bölümü olmuşlardır. Hal böyle iken, tarihî süreç içerisinde bu böyle iken, bir 
devlet büyüğümüzün yaklaşık bir yıl önce, 'Azeriler bizden değildir; onlar Caferi, biz Hanefiyiz" 
yollu duygu ve düşünceleri için üzülmemek mümkün değil; bu üzüntülerimizi de Yüce Parla
mentonun değerli bilgilerine sunmadan geçemedim. 

Değerli milletvekilleri, şunu kesinlikle bilmeliyiz, düşünmeliyiz ve aynı zamanda uyanık 
olmamız gerekir ki, millet olarak Azerilerin başlarına gelebilecek olan, onları haritadan sile
cek bir savaş, ya da topyekûn yok etme, soykırımı ya da toprak bütünlüğüne gelecek bir saldırı 
veya bir toprak ilhakı bir işgal gibi olaylardan ülkemizin etkilenmemesi ve bu senaryonun de
vam eden planlarının ülkemizin başına gelmemesi mümkün değildir. 

O halde, ulus olarak, Parlamento olarak, Millî Savunma Bakanlığımızla, Dışişleri Bakan
lığımızla, Genelkurmayımızla, tabiri caizse, 24 saat uyumamalıyız. Bu olayları çok derinden 
takip edelim, çok akıllı olalım, serinkanlı olalım; ama, mutlaka ve mutlaka bunu yakinen taki
be almalıyız, tabiri caizse, radarlarımızın içerisinde bu olayları takip etmeliyiz diye düşünüyorum. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın bir bölümünde de bilginize sunmaya çalıştığım gibi, 
görüşülen konu Millî Savunma Bakanlığımızın bütçesidir. Her Türk'ün, Türk Milletinin her 
bir unsurunun, bir uzvunun, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, diğer bakanlıklardan çok daha fark
lı yaklaşımları vardır. Çünkü biz, kurumlar içerisinde, devletimizin, milletimizin bekasım, bir 
anlamda da Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlamışızdır; her zaman böyle düşünmüş, böyle algıla-
mışızdır. (Alkışlar) Bu nedenle, tarihî süreç içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, askerleri
mizin gelişimini incelediğimiz zaman,.değişmez bir olguyla karşı karşıya kalıyoruz. Nedir?.. 
Türk Milletinin tarihî süreç içerisinde geldiği noktaları incelediğimizde, her zaman, Türk Ulu
sunun, daima iyiliğin, güzelliğin, yükselmenin, kalkınmanın; yani, bilim ve teknolojinin Ülke
deki gelişmesine öncülük ettiğini görüyoruz. Bu, belki de -tüm samimiyetimle inanarak 
söylüyorum- hiçbir millette, hiçbir devlette olmayan bir haslettir. Yani bizim, her neyse, bilemi
yorum belki de millet olarak hasletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her şeye müdahale etme
sini, ama iyi şeyler yapmasını isteyen ve o olguyla yetişen insanlar olarak, belki de yetişmemi
zin doğal bir sonucu olarak, ne zaman sıkışsak, "Haydi, asker gelsin, bunu düzeltsin" diyen; 
ama maalesef, bunun doğal sonucu olarak, çağımızın koşullarına uymayan, demokrasilerde 
yeri olmayan birtakım askerî müdahalelerle de karşı karşıya kaldığımız bir vakıadır. Oysa, ça
ğımızın koşulları içerisinde; gerçi bunlar geçmişte belki bir anlamda geçerliydi; asker, silahlı 
kuvvetler müdahale etmeden birtakım devrimler, ülküler yerleşmiyordu. Örneğin, Atatürk'ün 
artık çürümeye yüz tutmuş, işgalle karşı karşıya kalmış Anadolu'da, o sıralarda müdahale et
mek suretiyle, öncülüğünde devletimizi kurması, milletimizin bekasını sağlayan temelleri at
ması, cumhuriyetin oluşması belki onu gerekli kılıyordu; doğrudur, ben böyle düşünenlerde
nim; ama artık, çağın belli koşulları içerisinde, asker de, millî savunmamız da çağın koşulları 
doğrultusunda demokratlaşmalı, oturmalı ve artık o toplumun daima yine ilerici gücünü ve 
o potansiyeli muhafaza ederek, demokrasinin sınırları, onun ilkeleri, onun prensipleri içerisin
de yerini almalı ve müesseseleşmelidir, kurumlaşmalıdır. Ama, ne ile? Demokrasiyle kaynaş-
malı ve bütünleşmelidir. Bundan sonra değineceğim konuların hemen pek çoğu demokratlaş
mayla ilgili olacağı için, hemen bu parantezi açmayı uygun gördüm. 
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Sayın milletvekilleri, Türk Ulusunun tarih süreci içerisinde gelişimi bellidir. Bizim değiş
mez hasletlerimizin başında iki temel olgunun yer aldığını düşünüyorum. Bunlardan birisi, Türk 
Ulusunun, tarihin hiçbirdöneminde devletsiz kalmaması olgusudur. İkinci olgu da, o devlet 
olma, hükümet olmanın doğal sonucu olarak, topraksız kalmaması sonucudur. Yani, Türk Ulu
sunun tarih süreci içerisinde gelişmiş iki temel olgusu; devlet olma olgusu, devletine sahip ol
ma olgusu, millet olma olgusu ve toprak sahibi olma olgusudur. Bu olgularla hepimiz övün-
meliyiz, gurur duymalıyız. Bugün hâlâ, millet olma, uluslaşma savaşı veren milletler için Tür
kiye'nin, Türk Milletinin, gelenekleriyle, görenekleriyle bir örnek olduğunu çok kitaplarda oku
muşumdur. Çok milletlerin kurtuluş savaşlarına, millet olma olgularına kaynaklık etmiş, ken
di yazarlarının, çizerlerinin kitaplarından bunu incelemişimdir, bunu görmüşümdür. Onun için, 
ulus olarak, önce bu hasletimizle gurur duymalıyız, sevinmeliyiz. 

Elbette, hepimiz Türk Ulusunun yüceliklerini biliyor ve ona inanıyoruz; ancak, bu inanç 
bizi, kendi öz eleştirimizi yapmaktan da alıkoymamalıdır. Elbette eleştireceğiz, öz eleştirimizi 
yapacağız ki, doğruyu, iyiyi, güzeli hep birlikte bulabilelim. Gerçekleri konuşmalıyız ve hele 
hele Millî Savunma ve Silahlı Kuvvetlerimizle ilgili her şeyi bir tabu olmaktan çıkarmalıyız. 
Millî Savunma Bakanlığını, Genelkurmay ve onun bünyesini oluşturan insanlar bizim çocuk
larımız, bizim kardeşlerimiz, bizim ağabeylerimiz, pek çoğumuzun babaları... O halde, insan, 
nasıl kendi çocuğuyla, babasıyla, kardeşiyle konuşurken rahat olmalıysa, olması gerekiyorsa, 
bu kurumla ilgili olan konuları görüşmekte de o denli rahat olmalıyız, hiçbir sıkıntıya, hiçbir 
tabuya yer bırakmamalıyız. Ancak iyiyi, güzeli, bu denli, bu yaklaşım içerisinde yakalayabili
riz diye düşünüyorum, 

Konuşmamın bir yerinde arz ettim ki, çağımız demokratlaşma çağıdır. Demokratlaşma 
çağı olunca, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de bu demokratlaşma süreci içerisinde yeri ne olma
lıdır?.. Bu demokratlaşma yapılırken, Parlamentosunda demokratlaşma, hukuk sisteminde de
mokratlaşma, çalışma hayatında demokratlaşma, eğitiminde, sağlık hizmetinde demokratlaş
ma, velhâsıl millet olarak bir ülkeyi, bir devleti oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarında de
mokratlaşma sağlanmaya çalışılırken, elbette, onun bir nüvesi olan Silahlı Kuvvetlerimizin, Ge
nelkurmayımızın, Millî Savunma Bakanlığımızın da bünyesinde birtakım demokratlaşma, iyi
leştirme, güncelleştirme gibi konuların da gündeme gelmesi kadar doğal bir şey olmaz ve ol
mamalıdır. 

Şimdi, bu babdan konuşmamı şu cümlelerle sürdürmek istiyorum; Lehine ve aleyhine ko
nuşulan bir konu, 1324 sayılı Genelkurmay Başkanlığı Kuruluş ve Görevleriyle İlgili Yasa ve 
bir de Millî Savunma Bakanlığımızın kuruluş ve işleyişiyle ilgili yasadır. Bu iki yasayı ayrı ayrı 
ele alıp incelediğimizde, tahlile tabi tuttuğumuzda şunu görüyoruz: Bu kurumlar içerisinde Sa
vunma Sanayiini Destekleme Fonu İdaresini, incelediğimizde görülen odur ki, mevcut yapı
lanmamızda Millî Savunmamızın, belli plan ve projelerinin yapılmasında, onu, çağdaşları de
mokrasi kurumları içerisinde yerleştirebilecek iki hukukî konunun, hukukî temelin oluşturul
madığını görüyoruz. 

Savunma politikalarını kim yapacak Türkiye'de?.. Savunma politikalarının temel nüvesi 
Millî Savunma Bakanlığı mı olmalıdır, Genelkurmay Başkanlığımı olmalıdır, yoksa, her ikisi
nin birleşmesinden ya da bu iki güzide devlet kuruluşumuzun bünyesinde oluşturulacak başka 
bir kuruma mı bunu yaptırmalıyız! Şimdi, Millî Savunma Bakanlığımızın, savunma politika
larını tespit ve uygulamayla görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş bir hukukî temele dayanmadığı
nı görüyoruz. 
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Genelkurmayımızın durumu ise daha da enteresandır. Genelkurmay Başkanlığının poli
tik bir kuruluş olmadığını hepimiz biliyoruz ve bu kürsülerde çok söylenmiştir, çok konuşul
muştur. Bu nedenle, modern devletlerde olduğu gibi, Genelkurmay Başkanlığının bir savunma 
politikası oluşturma görevi de, demokrasilerin yansıyan şekli itibariyle, olmaması gerekir. Çünkü, 
siyasî sorumluluğu yoktur. Uygulamada ise durum tam tersinedir. Zira, Genelkurmay Başkan
lığı bünyesinde yer alan, geniş bir, Plan ve Prensipler Daire Başkanlığı vardır. Halen tüm sa
vunma politikalarının burada hazırlandığı, strateji ve taktiklerinin de burada yapıldığı bilini
yor. Oysa, Genelkurmayımızın bünyesini oluşturan temel hukukî yapıt olan 1324 sayılı Yasada 
böyle bir görevlendirmenin, Genelkurmayımızın görevlendirilmiş olduğuna dair bir hukukî ku
ralın mevcut olmadığını görüyoruz. 

Diğer taraftan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı var. Ancak, bu müsteşarlığın da savunma 
ve sanayi politikası ve konsepti oluşturma yetkisi ve yükümlülüğünün hukuken olmadığını bi
liyoruz. Yani, bir hukukî temelden yoksun. O halde, mevcut hukukî nizam yeniden gözden 
geçirilerek, millî savunmamızın hukuksal temelleri kurulmalı, mevcut yasalarımızda köklü de
ğişikliklere behemahal gidilmelidir. 

Demokratlaşma sürecine herkesle yardımcı olarak, demokrasiyi tüm kurum ve kuruluşla
rıyla pratik hayata geçirmeliyiz. Çeyrek demokrasiye hep birlikte "hayır" demeliyiz. Türk Si
lahlı Kuvvetlerimizin pek çok yenileştirme hareketlerinde, demin arz ettiğim gibi, öncü rolü 
olmuştur. Biz, demokratlaşmada da aynı babta ve aynı duygu ve düşüncelerle silahlı kuvvetle
rimizin, öncelikle ve öncü rol almasını istiyoruz. 

Bu düşünceden hareketle, ülkemizde Genelkurmay Başkanımızın bir protokoldeki yerini 
bile hâlâ belirleyememişsek, savunma politikalarını siyasal güç olarak ve hukuka dayalı olarak 
nasıl belirleyebiliriz? Demokrasilerde çağdaşlaşmış, sanayi ve teknoloji devrimini aşmış dev
letlere bir bir bakalım. Millî Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığının mevcut hu
kukî durumu hangi demokrat ülkelerde var?.. Hepinizin de benim gibi düşündüğüne inanıyorum. 

Bu duygu ve düşünceden hareketle, Millî Savunma Bakanlığımız ile, Genelkurmay Baş
kanlığımızın arasındaki mevcut pek çok alandaki boşluklar giderilmeli ve demokratlaşmanın, 
hukuka dayalı olarak, temelleri mutlaka atılmalıdır. Çünkü, Millî Savunma Bakanlığının siya
sal sorumluluğu vardır; Yüce Meclise karşı sorumludur. Bu nedenle, Millî Savunma Bakanlığı
nı politikamızın oluşturulmasında görevli ve yetkili kılmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, söz demokratlaşmaya gelince, bilginize sunmayı faydalı gördüğüm 
bir hususa da değinmeden geçemeyeceğim. 

Bilindiği üzere, Ordumuzun esas bünyesini oluşturan subay ve astsubaylarımızı rahatsız 
ve huzursuz eden bir mecburî hizmet hususu var. Bu husus, dünyanın hiçbir demokratik ülke
sinde olmayan -yine demokrasiye bağlantılı olarak bunu bilgilerinize sunmak istiyorum- on-
beş yıllık zorunlu hizmeti öngörmektedir. Bu süreyi son derece uzun ve -hele hele, daha ileri 
giderek söylüyorum- insan haklarına aykırı bulduğumuzu bu vesileyle bilginize sunmayı uy
gun gördüm. Önbeş yıllık bir zorunlu hizmet, dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yoktur. 
Yazarlar, çizerler ve askerî uzmanlar da, aynı şekilde, bu süreyi beğenmiyorlar. Ordu kademe
lerinde görev yapan subay ve astsubaylarımızın pek çoğu, asıl askerlik mesleklerinin yanında, 
çeşitli dallarda, günümüzde fakülte ve üniversiteleri de bitiriyorlar. Bunu başaran bizim ço
cuklarımızdır. Bu gibilerden, özel bilgi ve becerileriyle meydana getirdikleri ikinci mesleklerin
den dolayı, devlet ve millet olarak neden yararlanmayalım? önünde sonunda, yapılacak hiz-
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metlerden faydalanacak olan, devletimiz ve ulusumuz olmayacak mıdır? Elbette öyledir. Bu 
itibarla, öncelikle, bu, bilgi ve becerilerini bildiğimiz insanlardan, ulus olarak, devlet olarak 
yararlanabilmek için, bu onbeş yıllık zorunlu hizmet süresi, mutlaka ve mutlaka makul bir 
süreye, örneğin, beş yıla indirilmelidir. Aksi halde, Ordumuzun bünyesini oluşturan subay ve 
astsubaylarımız için bu sürenin çok büyük sıkıntılara neden olduğunu biliyoruz. 

Bu vesileyle, yeri gelmişken bir sıkıntıyı daha arz edeyim; siyaset: "Orduyu siyasetten uzak 
tutalım... Siyaset, ordu personeli için tabu olsun; Subaylar için, astsubaylar için siyaset tabu 
olsun..." Benim dileğim odur ki, siyaset, ordu kademelerinde çok kıymetli ve değerli hizmetler 
yapmış ve yapmakta olan insanlar için bir tabu olmaktan çıkarılmalıdır. Seçim kanunları ince
lenir, her zaman bu kürsülere gelir; bir müsteşar, bir genel n-ıidür ya da devletin kilit noktala
rında çalışan diğer insanlar, seçim zamanı geldiğinde görevlerinden istifa edip siyasete atılır
lar; seçimi kazanırsa mesele yok, gelir bu çatı altında kıymetli hizmetlerini sürdürürler; ama, 
bu hak, asker kişilere tanınmaz... Niçin?.. Ben, bunu da, demokrasinin bir gereği olarak insan 
haklanna aykırı görüyorum. Onlar da bizim çocuklarımızdır, siyasette çok başarılı olmuş kö
keni asker kişileri tanıyorum, bendeniz de asker kökenli bir kişi olarak siyaset yaptım, siyaset 
yapıyorum. Hele hele, belki pek çok siyasetçinin erişemediği mekanizmalardan makamlara gel
dim, seçimler kazandım, tlçe başkanı oldum, il başkanı oldum, Türkiye'de ilk defa il başkanlı
ğından parti meclisi genel idare kuruluna seçilen ve üst üste iki seçimi, hele hele son seçimi 
de tercihle alarak geldim. 1982'de emekli oldum, yirmibeş yıl o rütbeleri şerefle taşıdım, şimdi 
ise bu yüce çatı altında göre yapıyorum. 

Türk Silahlı Kuvvetleri kurulalı şu kadar yüz yıl olmuş, tarihî süreç içinde gelmiş, şu par
lamentonun çatısı altında; bir tek, astsubay rütbesini şerefle taşımış, hâlâ onun gururuyla ya
şayan ve bu çatı altında politikacı olarak ülkeme ve milletime hizmet eden ve onu gururla yâd 
eden bir arkadaşınızım. İnanıyorum ki, benim gibi ve sizler gibi, pek çok subay ve astsubayı
mıza fırsat verilmesi durumunda, askerlik zamanındaki gibi aynı şevk ve başarıyla memleketi
mize hizmet edeceğini düşünüyor ve onun için, Sayın Millî Savunma Bakanlığımızdan, çok 
ivedi olarak istirham ediyorum, şu zorunlu hizmet süresini bir beş yıla düşürelim. O üniforma 
içine hapsedilmiş çok insanlar olduğuna inanıyorum; bunu hep birlikte açalım, onların bilgi 
ve becerilerinden yararlanalım. 

Geçen dönem, hasbelkader birlikte çalıştığım ve şerefle her yerde yâd ettiğim Recep Paşa
mın çok yakın dostlarındanım, kendilerinden çok şey öğrendim. Bu gibi insanlara, parlamen
to görevi, çok ileri yaşta değil de, çok daha aktif rütbelerde olduğu yaşlarda verilmiş olsaydı, 
belki bugün Recep Paşamızdan bir başbakan, bir cumhurbaşkanı olabilir diye düşünüyorum. 
Bunun gibi daha çok. Recep Paşalarımız var, Cemal Paşalarımız var; bunlara inanalım ve bu 
insanları o üniformaların içine hapsetmeyelim. Bunu hapseden neden de belli; onbeş yıllık zo
runlu hizmettir. Onbeş yıl Silahlı Kuvvetlerde çalıştırıyorsunuz, ondan sonra da "Buyur istifa 
et, ayrılabilirsiniz" deniliyor... Bu durumda hangimiz ayrılabiliriz? Hiçbirimiz bunu göze ala
mayız, ülkemizin koşulları bellidir. Zorunlu hizmet süresini makul bir süreyle sınırlı tutarsak, 
o zaman, bu insanlar belli bir döneme gelir, hele hele ona yatkınlığı varsa, onu yaratır ve kendi 
gücü, potansiyeliyle bu hayal ettiğimiz ve doğru bildiğimiz bu duygularla bu noktalara gelebi
lirler diye düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, sürenizin dolmasına az bir zaman kaldı, lütfen toparlayınız. 
CEMAL ŞAHIN (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
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Diğer yandan, bir üzüntümü de belirteceğim. Yaklaşık bir ay önce Yüce Mecliste görüşü
lüp kanunlaşan 446 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sebebiyle muttali olduğum bir husu
su da belirtmeden geçemeyeceğim. Bu kararnameye göre, uzman jandarma çavuşların, belli 
koşullarla astsubay olmaları hüküm altına alınıyordu. Elbette, Ordumuzun ihtiyaçlarını, gü
nün şartlarına göre yeniden düzenleyip şekillendirmek her zaman mümkündür. Bu 446 sayılı 
Kararnamenin gerekçesinde, Ordumuzun belkemiği olduğunu kabul ettiğimiz astsubaylarımı
zı, bize göre, küçük düşüren bir husus söz konusuydu. Bu gerekçenin üçüncü paragrafını dik
katlice incelemenizi diliyorum. Aynen şöyle diyor: "Yapılan bu düzenleme ile amaçlanan, gör
dükleri eğitim ve öğretim itibariyle, aslında, astsubaylarla aralarında pek çok büyük fark bu
lunmayan uzman jandarma çavuşları daha çok çalışmaya sevk ederek hizmette verimi artır
mak ve görevin en iyi şekilde yerine getirilmesini özendirmek yanında, çalışan personelin tak
dir edilmesi bakımından yükselme imkânlarının sağlanmasıdır." 

Bu düzenlemenin şekil ve içeriğini tasvip etmek mümkün değildir. Çünkü, sizlerin de tak
dir edeceğine inanıyorum; bir meslek grubu kendi içinde, her meslek grubu kendi içinde eşde
ğerdedir. Elbette, hangi meslek grubunda olunursa olunsun, insanların bilgi ve becerileri, ça
lışma hayatında birbirlerinden farklılık gösterebilir. Bu durum ve nitelikler, Yüce Allah'ın in
sanlara verdiği doğal bir yapılanmanın sonucudur. Tahsil ve kültür hayatı, meslek hayatı, han
gi eğitim biriminde geçerse geçsin, doğal olarak farklılıklar arz edebilir. Hal böyle olunca, ayrı 
ayrı kategorilerden, deneyimlerden, öğretim ve eğitimden geçen uzman jandarma grubunu, ast
subay grubu ile eşdeğer tutmak ve böyle nitelendirmek yanlıştır; bu ve buna benzer düşünce 
ve tanımlamaları tasvip etmek de, bu nedenle mümkün değildir. 

Eğer bu mantık doğru ise, yarın birileri de çıkar, bir yasa sebebiyle, astsubaylarla subaylar 
arasında hiç fark yok diyebilir ya da eşdeğerdir diyebilir; çünkü, her iki grup içinden de lise 
çıkışlı çocuklarımız alınıyor ve astsubay ya da harp okullarında eğitilerek orduya intisapları 
sağlanıyor. 

Uygulamada, bu mevcut yasalarımızla subay ve astsubay grubunu oluşturan söz konusu 
çocuklarımız, elbette, mevcut yasalar çerçevesinde, emir komuta zinciri içerisinde ayrı ayrı yet
ki ve sorumluluklar taşıyarak ülkemize ve devletimize hizmet vermektedirler. Birbirlerine say
gılıdırlar ve astlık, üstlük gibi nedenlerle birbirlerini horlamazlar, küçük görmezler. 

Diğer taraftan, birbirlerine eşdeğer kabul edilen gruplardan, yani bir meslekten diğer mesleğe 
geçiş kolay olmuş olsaydı, öyle ucuz olmuş olsaydı, bugün aynı düşünceyle, çok basit yollarla 
ve şartlarla astsubaylıktan subaylığa geçiş de kolay olurdu. Oysa, uygulamada durum hiç de 
böyle değildir. Yasalarımıza göre, astsubaylıktan subaylığa geçişin bir demirperde ve dikenli 
tellerden geçilecek derecede zorlaştırıldığını ve zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün, yükse
kokul veya fakülteleri bitirip subay mesleğine geçemeyen ya da alınmayan binlerce astsubayı
mızın olduğu bilinmektedir. 

Daha önce, 926 sayılı Askerî Personel Yasasının görüşüldüğü bir sırada bu kürsüde arz 
etmiştim; subaylarımızın ve astsubaylarımızın yüksekokul veya fakülte okuyabilmeleri mutla
ka kolaylaştırılmalıdır. Astsubaylıktan subaylığa geçiş şekil ve şartlarının yeniden düzenlen
mesi hususu tarafımızdan ısrarla savunulmuştur ve bundan sonra da savunulacaktır. Çünkü, 
Türk çocuklarının bilgi ve becerilerine olan inancımla bunu savunmaya devam ediyorum. Ama, 
işte o bilgi ve becerilerine inandığım insanlar, askerî üniforma altına alınıyor ve yukarıda da 
arz etmeye çalıştığım gibi, âdeta cezalandırılıyor. Üniformayı ve onu taşıyan insanları dolaylı 
yoldan cezalandırma yolu mutlaka terk edilmelidir. 
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Şu anda, sırf Ankara'da, hukuk fakültesini bitirmiş 40 civarında astsubayımızın olduğu
nu biliyorum. Ülkemizin diğer il ve ilçelerinde de, aynı şekilde, pek çok astsubayımızın, benze
ri yüksekokul veya fakülteleri bitirdiklerini de biliyorum. Bunların subay, hâkim, savcı ya da 
meslek dallarında devletin yararlanması yerine, bunlara imkân verilmeyip, bu durumdaki in
sanların üniforma içerisinde saklı tutulmasına, gizli tutulmasına bir neden var mı? Eğer böyle 
bir şey olsaydı, Allah kendi güzelliğini gizler, bizleri yaratmazdı. Allah bu insanları yaratmış; 
ama, biz bu insanları üniformanın içerisinde tutuyoruz... (RP sıralarından alkışlar) 

Bu durumun behemehal değiştirilmesi lazımdır. Bunun temini için ilgili yasa ve düzenle
meler yeniden gözden geçirilmeli ve bu vatan evlatlarımızdan gereği gibi yararlanmayı bilmeliyiz. 

Bu konuyla ilgili olarak kendimce acil gördüğüm Askerî Ceza Yasası ile 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklikleri içeren yasa tekliflerim hazırlanmış ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüce Başkanlığına sunulmuştur. Bu tekliflerimin Sayın Bakan
lıkça ve Genelkurmayımız tarafından desteklenerek bir an evvel yasalaşması durumunda, bin
lerce, onbinlerce subay ve astsubayımızın rahat bir nefes alacağını düşünüyorum. 

Yukarıda değinmeye çalıştığım 446 sayılı Kararname ve gerekçesinde, özellikle Jandarma 
Genel Komutanlığı bünyesinde büyük bir ölçüde astsubay ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır. As
lında bunun, jandarma subaylarımız bakımından da geçerli olduğu bir gerçektir. 

Eğer bu doğruysa -ki, öyledir, öyle anlaşılıyor, öyle inanıyorum- o zaman, uzman jandar
ma grubundan astsubay temini yoluna gidilmesi olayını -demin arz ettiğim olayı- kısa vadede 
geçerli, palyatif bir tedbir olarak görmek gerekir. Çünkü, Ordumuzun her kademesinde ol
mak üzere, ihtiyaç duyulan astsubayların ve subayların yetiştirilmesi için başvuran, yani astsu
bay ve subay olmak isteyen binlerce çocuğumuzun heyecanla beklediğini biliyoruz. Sınav za
manlarında, astsubay olmak üzere başvuran çok sayıda çocuklarımızın bu mesleğe gönül ver
dikleri biliniyor. Bendeniz de bunlardan birisiyim, -demin arz ettim. Okula girişimden beri otuz-
beş yıl geçti; hâlâ, Hava astsubay Okulu sınavının heyecanını unutmadım ve ayrıca, gerek okul 
hayatımda, gerekse kıta hayatımda unutamadığım, unutamayacağım çok güzel, mutlu günle
rim olmuştur. O askerî ocağın, Türk çocukları için ne derece kutsal olduğunu ve böyle sayıldı
ğını düşünenlerdenim. Hal böyleyken, astsubaylığa geçmek için can atan çocuklarımızı alıp, 
normal astsubay okullarında ya da hazırlık okullarında yetiştirerek orduya katılmalarının sağ
lanmasının daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. 

Yukarıda arz etmeye çalıştığım gibi, bugün harp okullarına da, astsubay okullarına da 
lise çıkışlı çocuklarımız alınmaktadır. Bu da yetmez; artık bu okullarımızda da yüksekokul 
ya da fakülte seviyesinde öğretim ve eğitim verilmesinin daha gerçekçi olduğuna inanıyorum. 
Bu yönde yapılacak yasal düzenleme ve iyileştirmeler için çaba sarf etmeliyiz. Zira, bilim ve 
teknoloji hızla gelişiyor, boyumuzu bir günde aşabiliyor. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin dört tarafının iç ve dış düşmanlarla çevrili olduğunu hiç
bir zaman unutmayalım. Bu nedenle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çağdaş araç gereçlerle do
natılması ve bu araç gereçleri kullanacak vasıfta personel ihtiyacının sağlanması için Yüce Mec
lisimiz her çeşit maddî ve manevî desteğe hazırdır. Her zaman olduğu gibi bugün de hazırdır, 
yarın da hazırlıklıdır. Bu millet, her zaman, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden hiçbir şeyi esirge
memiştir, yarın da esirgemeyecektir. Hazırlıklı olmalıyız. 

Tüm eleştirilerimizin ve özeleştirilerimizin iyi niyetle ve duygularla yapıldığının kabul edil
mesini Yüce Heyetinizden özellikle istirham ediyorum. 
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Görüşülmekte olan bütçemizin milletimize, devletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, 
Yüce Allah'a niyazlarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Refah Partisi Grubu adına, ilk konuşmacı Sayın Mukadder Başeğmez; buyurun. (RP sıra

larından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ve bütçesini görüşmekte olduğumuz Millî Savunma Bakanlığının değerli mensupla
rı; sözlerime başlarken, Refah Partisi Grubu adına hepinizi saygılarla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, "Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu" diye bir sözümüz var ya; ateşli 
silahlara geçildiğinden beri, millî savunma stratejilerinde önemli değişiklikler oldu. Eskiden, 
insanlar kılıç-kalkanla, pazu gücüyle, yumrukla sınırlarını, vatanlarını, canlarını, mallarını, 
namuslarını müdafaa ediyorlardı; ama, dünyada giderek ateşli silahlar çoğalınca, stratejik si
lahlar, kıtalararası silahlar, uzaktan kumandalı bombalar, kitle katliam araçları çoğaldıkça; 
insanlar bloklaşmaya, gruplaşmaya doğru gittiler. Bu böyle olunca, millî savunmanın millilik 
vasfı bir yerde kayboldu. Bir bakıyorsunuz ki, Kore'de Amerikan askeriyle yan yana, bilmediği 
bir şeyler için çarpışan insanlar bir araya geldiler. O zaman millî savunmanın dışına çıktı, in
sanlar, dünyada âdeta bir menfaat savunmasının içine girdiler. Bunlar iyi mi, kötü mü... Elbet
te olmalı. Tabiî ki, her canlıda, gelebilecek saldırılara karşı bir araya gelmek, müdafaa etmek, 
canını koruma arzusu, sevkıtabiisi vardır. 

Dünya, her geçen gün değişiklikler arz ediyor. Birinci Dünya Harbini yaşadı bu insanlık. 
Birinci Dünya Harbinde, büyük kan ve gözyaşlarıyla, dünya, ıstıraptan sarsıldı. Bundan zarar 
gören biz olduk; Birinci Dünya Harbinden sonra coğrafyamız paramparça edildi, çiğnenme
dik toprak parçamız kalmadı, harimi ismetimize tecavüz edildi. Geldiler, çıktılar coğrafyamı
zın üstüne; cetvellerle, gönyelerle paramparça ettiler coğrafyamızı, Kırım'dan Yemen'e kadar. 
Ve sonra, çizmeleriyle durdular üstlerinde; otuz yıl, kırk yıl insanları kırbaçlayarak, kendi kül
türlerini zoraki empoze etmeye çalıştılar. Daha sonra, baktılar ki bu işler pahalıya yürüyor... 
Yani, Fransa'dan lejyoner getireceksiniz de, Cezayir'de insanları zoraki, kırbaçla baskı altında 
tutacaksınız... Zor oluyor, pahalı oluyor... Cezayirli çocuk taşı atıyor, askerin ensesinden vu
ruyor; yazık oluyor. Gurbet elde askerlik yapmak sıkıntılı; öyleyse askerleri geri çekelim, uzak
tan kumandalı yönetimlerle bu sömürü çarkımızı devam ettirelim, çark yine devam etsin, sö
mürü devam etsin, petrol ve maden istediğim zaman gelsin gibi anlayışlara gidildi. Yoksa, İn
gilizler Suudi Arabistan'a kadar çıkmışlardı, bizim topraklarımızı da çiğnemek istemişlerdi; 
geldiler Kahramanmaraş'a, Şanlıurfa'ya, Gaziantep'e; Boğazları geçmek istediler, İstanbul'u 
işgal ettiler, Antalya'ya çıkarma yaptılar. 

İslam coğrafyasında yer yer halkın ayaklanmasıyla, silahlı güçlerin direnmeleriyle veya
hut da işbirliği yapmaları suretiyle, bu sendeleme, bu darbeleme süresi atlatılmış durumda. 
Şimdi, İslam âlemi bir sarhoşluğu yaşıyor. Fiilî işgallerin son bulduğu yerlerde gizli işgal de
vam etsin mi, etmesin mi?.. Bu gizli işgaller; yani Cezayir'de Fransa'nın gizli işgali, Suudi Ara
bistan'da Amerika'nın gizli işgali sürsün mü sürmesin mi?.. Halklar, aydınlar, yazarlar bunun 
çabası içinde. 

Bu arada, millî savunmalar da var; ordular var, silahlar da var; ama bir şey var ki dünya
da, o da şu: Dünya, tek patronlu şirket gibi, fiyatları o koyuyor, kararları o veriyor. Eskiden 
iki patronluydu; Varşova Paktı yıkılalı beri şimdi tek patronlu oldu, tek elin eline geçti. 
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iki patronluyken de, tek patronluyken de olan bize oluyordu; üçüncü dünya ülkelerine, İslam 
ülkelerine oluyordu. Bir kere, Birleşmiş Milletlerde, 1.5 milyarlık Müslüman kitlenin veto hak
kı yoktu ve herhangi bir tslam ülkesi nükleer silah yapmaya teşebbüs dahi edemiyordu. Belki 
General Ziya-ül Hak Pakistan'da buna teşebbüs etti; ama, adamı, havada, uçakta vurdular. 
"Bende olacak, İsrail'de olacak, Amerika'da olacak, Fransa'da olacak; ama sende olmayacak" 
diyor. Böyle politikaların içinden geliyoruz. Varşova Paktı dağıldı, birtakım devletler çıktı or
taya. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak NATO'nun içindeyiz, dün de içindeydik, bugün de için
deyiz. Bu genel perspektiften hareketle, NATO'yu değerlendirmek ve NATO içindeki yerimize 
bakmak istiyorum. 

1990 yılında tskoçya'da yapılan NATO toplantısında, o günkü İngiltere Başbakanı Mar-
garet Thatcher aynen şu konuşmayı yapıyor: "Kızıl tehlike kalkmıştır. Varşova Paktı dağılmış
tır, dağılmak üzeredir, oradan gelecek bir tehlike yok. NATO üyelerinin müteyakkız olması ge
rekir, bundan sonraki tehlike Makedonya'dan Çin'in içlerine kadar uzanan İslam tehlikesidir, 
yeşil kuşaktır." Bundan sonra, NATO'nun taarruzlarda, tatbikatlarda kullandığı işaret değiş
miştir, düşman kırmızı bayrakla belirlenirken, şimdi yeşil bayrakla belirleniyor. Hedef göste
rilmiştir; İslam ülkeleri. Biz de bu niyet ve düşüncenin içinde olan bir grubun, bir gücün, bir 
paktın içindeyiz. 

Bir kere, dünyaya şunu haykırmakta, şunu söylemekte fayda var: tslam ülkeleri dünya için 
hiçbir zaman tehlike değildir; ama İslam ülkelerinin içinden, Batı, bilerek, isteyerek senaryo 
yazarak birtakım tehlikeler, heyulalar, birtakım canavarlar çıkarabilir; işte, Saddam'ı yaptıkla
rı gibi. Büyüttüler, şişirdiler, silah verdiler, ondan sonra "Bu Frankenstein bizi yiyecek" dedi
ler, üstüne çullandılar. Niçin?.. Kuveyt'i işgal etmişti. Kuveyt'te acaba, bugün Ermenilerin Ka-
rabağ'da katlettikleri gibi, kadınların göğüslerini keserek, çocukların karınlarını deşerek, in
sanların gözlerini oyarak bir katliam, bir vahşet işlenmiş miydi? Hayır. Ne olup ne bittiği belli 
olmadan, birden bire bir senaryo, arkasından, üstüne çullandılar... Maksat ne?.. Dünya serve
tine el koymak. Biliyorsunuz, dünya servetinin en pahalılarından biri, bugün, petrol; büyük 
enerji kaynağı. 

Şimdi, tslam ülkeleri elinde bulundurduğu petrole, altın madenine, bakır madenine, her 
türlü madenlere rağmen, jeopolitik ve stratejik politikalarını yerli yerine koyamadığı, ya da 
gerekli paktlaşmaları yapamadığı için, bugün bakıyoruz ki, sırasıyla İslam ülkelerinin -tabiri 
caizse- burnunu kırıyorlar. 

İran ile Irak'ı tam on yıl harp ettirdiler. Tam birisi pes edecek, barışacak, o zaman öbürü
ne biraz barut veriyor; bu sefer o eline barut geçtiği için "Sen barışıyorsan ben barışmıyorum" 
diyor, bunun barutu bitip de "tamam barışalım" diyeceği zaman, öbürüne biraz mermi veri
yor, bu sefer o, "şimdi de ben barışmıyorum" diyor... 

Kendi savunma sanayiine sahip olamayan ülkelerin kendi savaşını yapma imkânı olmadı
ğı gibi, kendi barışını yapma imkânı da yoktur; canı istediği zaman barışamaz. Nitekim, onun 
için, Iran-Irak harbini on yıl sürdürdüler, isteselerdi yirmi yıl da sürdürebilirlerdi. Buna biraz-
daha silah verirlerdi, ona biraz daha uçak verirlerdi... Böylece iran'daki potansiyeli kırdılar, 
zayıflattılar, bu arada, farkında olmadan, Irak güçlenir gibi oldu, şimdi Irak'ın da burnu 
sürtüldü. 

Ben o gün, Körfez Harbi sıralarında yapmış olduğum siyasî konuşmalarda da söylemiş
tim, Allah korusun, herhalde şimdi sıra Türkiye'ye geldi. Türkiye üzerinde çirkin oyunlar 
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oynanıyor. Türkiye üzerinde son derece çirkin, sinsi planlar yapılıyor. Kimler tarafından yapı
lıyor; dostumuz, müttefikimiz, yandaşımız dediğimiz, yıllarca bir ve beraber olma sevdası içinde 
olduğumuz, her bakımdan, askerî, siyasî, ekonomik, kültürel paktlar içinde olduğumuz dost
larımız, müttefiklerimiz tarafından. Gelip burada "dış güçler" diye söyleniyor; ama, adı kon
muyor Kim; dostumuz Almanya, Kim; dostumuz Fransa, kim; dostumuz Amerika... Bunun 
adını koyalım, isimlerini söyleyelim ve bilelim ki, bu dostlanmız, Türkiye üzerinde, aynen iran'da 
olduğu gibi, aynen Irak'ta olduğu gibi sinsi planlar peşindedirler. 

Yıllardır bir Ve beraber olmuş, bin yıl düğüne koşarcasına gaza meydanına koşmuş, birbi
rinin kucağında şehit düşmüş, ben Kürdüm, Türküm, Arabım, Acemim demeden, yalnız tev
hit inancı ile "müminler kardeştir" diyerek, Çanakkale'den Yemen'e, Galiçya'dan Kırım'a ka
dar her tarafta kardeş kardeş birbirinin kucağında şehit düşmüş bu ulusun çocukları, bugün 
nasıl oluyor da zoraki tahrip edilmek, dağılmak, bölünmek isteniyor?.. (RP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, denebilir ki, "İşte, Yugoslavya da bölünüyor..." Yugoslavya yıllarca 
zorla bir arada tutuldu. Yine denebilir ki: "Sovyetler Birliği dağılınca etnik gruplara ayrılı
yor..." Biliyorsunuz, komünizm, tencere kapağı gibi, toplumların üstüne kapanmıştı; zorla tu
tuluyordu o toplumlar, Yugoslavya zorla tutuluyordu. Ama, Türkiye, bir gönül beraberliği, bir 
iman beraberliği, bir kardeşlik içinde bin yıl bir ve beraber oldu; zorlama yok. Türkiye, gönül 
bağları kuvvetli olduğu zaman birarada tutuluyor; ama, bu gönül bağları zayıflatılıp, kardeş
lik bağları koparıldığı zaman, zoraki parçalanmak isteniyor, tşte bu zoru görmekte fayda var
dır. Biz diyoruz ki: Nasıl bin yıl bir ve beraber olduysak, yine öyle kıyamete kadar bir ve bera
ber yaşayabiliriz. İnsanların lisanları, ırkları, mezhepleri hiç önemli değildir; biz, kardeş oldu
ğumuzun, aynı tarihin, aynı kültürün insanı olduğumuzun bilincinde olduğumuz sürece... 

Kim ki ayrılık istiyor, o, düşmünların, o, başkalarının oyuncağı haline gelmiştir. Amerika 
Türkiye'nin güçlü olmasını istemez, Fransa Türkiye'nin güçlü olmasını istemez, Almanya Tür
kiye'nin güçlü olmasını istemez, biz güçlü olalım, kuvvetli olalım, ileri gidelim istemiyorlar 
ki, desteklesinler. Bizi zayıf düşürerek üç kıtaya yayılan coğrafyamızı da, bu oyunlarla parça
lamışlardı. Araplara gittiler dediler ki: "Siz Arapsımz, niye Osmanlının emri altındasınız?.." 
geldi bize dediler ki: "Siz bu pis Arapları niye besliyorsunuz?.." gitti Cezayir'e, gitti Tunus'a; 
bizi böyle böyle bölüp parçaladılar. Şimdi aynı oyunlara ırkçı mülahazalarla düşmemek mec
buriyetimiz vardır. Bunu Refah Partisi Grubu adına burada bir kere daha teyit etmek mecburi
yetindeyiz efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

NATO içindeki yerimizi yeni baştan gözden geçirip, yeniden değerlendirmek lazımdır. Biz 
şu kadar senedir NATO içindeyiz, bundan ne kadar kâr ettik ne kadar zarar ettik diye buna 
bir bakmak lazımdır. Kıbrıs'ta başımız sıkıştığı zaman, devrin Başbakanının ifadesiyle, bir çı
karma gemimiz bile yoktu. Çok fedakârlık ettik. Biz, bizden istenenin fazlasını verdik; ama 
aldığımız nelerdir, buna bakmak lazım. Mesela deniz gücü bakımından Yunanistandan üstün 
müyüz, hava gücümüz nasıl, kara gücümüz iyi; ama biz, ne zamana kadar hep piyade olacağız? 

Değerli arkadaşlar, uluslararası paktlar ve bilhassa NATO, bugün, gayesini yitirmiştir; çün
kü, Sovyet Rusya tehdidi ortadan kalkmıştır, kendi can derdine düşmüştür; şimdi, bu, Ameri
ka'nın hegemonyasını dünyada sürdürmek için devam ettirilmektedir. Birleşmiş Milletlere Ame
rika hâkimdir, NATO'ya Amerika hâkimdir; biz NATO'nun bugünkü statükosunu kabul et
miyoruz; çünkü kendi beyanları da, bunu böyle göstermektedir. İngiltere'de yayımlanan gaze
teler, Fransa'da yayımlanan gazeteler, Amerika'da yapılan yayımlar, dünyada NATO'ya 
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ABD'nin jandarmalığı görevini vermektedir ve sonuçta bu, neredeyse dünyanın -ki, dikkat ediniz, 
işin tehlikesi burada- demokratikleşmesini ve insan haklarını ve hürriyetlerinin orta yere çık
masını engelleyici bir unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi, diyelim ki, Suudi Arabistan'da 
petrol şeyhi bilmem kimin, Kuveyt'te bilmem hangi sülalenin reisinin, halkların iradesiyle ora
da kuracakları bir demokratik nizama, bu insanlar, bu devletler ve dolayısıyla silahlı güçleri 
razı olmayacaklardır. Hani demokrasi, hani ihsan hakları, hani hürriyet?.. Biz, bütün Ortado
ğu'da da, bütün Afrika'da da tam demokratikleşme sürecine, insanların iradelerinin orta yere 
çıkmasına, hakların ve hukukların yerine getirilmesine taraftarız; fakat bir bakıyorsunuz, de
mokratikleşme süreci içinde bazı yerlerde insanların önleri tanklarla kesiliyor. 

Ege Denizine yönelik mutlaka vurucu ve caydırıcı bir deniz gücü edinmek mecburiyetimiz 
vardır; çünkü, Yunanistan BAB'a yani Batı Avrupa Birliğine girmiştir; Batı Avrupa Birliğine 
kesin üye olmuştur, biz ise, ancak gözlemci olabilmekteyiz. Yunanistan sınırları, yarın Avrupa 
sınırları olarak telakki edilecektir ve bu 12 mil başımıza bela olacaktır. İşte görüyorsunuz, per
vasızca, teknelerimizi, gemilerimizi tarayıp, tarayıp gidiyorlar. Bizim, Yunanistan kadar deniz 
gücümüz var; ama, üç tane denize yayılmış durumdayız, bizim Karadenizimiz var, Boğazları
mız var, Akdenizimiz var; ama Yunanistan bütün deniz gücünü Ege'ye teksif etmiş olduğun
dan dolayı, bizim için orada önemli bir tehdit unsuru. Biz, kimseyle dalaşalım, kapışalım de
miyoruz; ama, kimseye de paçamızı kaptırmayalım. O anlamda, deniz gücümüz, mutlaka Ege'ye 
yönelik olarak caydırıcı ve vurucu bir şekilde takviye edilmelidir. Bu durum, Kıbrıs politikala
rımızı da etkilemektedir ve güneye giden bütün yollarımızı, bu 12 mil meselesinden dolayı, Yu
nanistan neredeyse kesmek istemektedir. Yarın Batı Avrupa Birliği "Buralar benim sınırım, benim 
saham" dediğinde, bu dostlarımız, müttefiklerimiz o zaman ne yapar belli olmaz, şaşırıp kal
mayalım. 

Dünyanın bu konjonktürel durumunda, bir an önce, hareket kabiliyeti yüksek, vurucu bur 
orduya kavuşmak, yani ordumuzda yapmış olduğumuz süre kısaltmaları ve geliştirmeleri bir 
an önce yapmak ve gerçekleştirmek lazım; sürüncemede bırakmamalıyız, böyle bir zaman, bir 
daha bize nasip olmayabilir. "Ne zaman 15 aya inecek, ne zaman 12 aya inecek" tartışmaları
nı bitirmeliyiz, şu anda gençlerimiz bana soruyorlar, "Ben askere gideyim mi, gitmeyeyim mi?" 
Zamanın geldiyse gideceksin dediğimde "12 aya inecekse, ben biraz kaçayım!" diyorlar. Bu 
kanunun bir an önce muallaklıktan kurtarılması lazım. 

Biliyorsunuz, İngilizler Folkland Adalarına gittiler, biliyorsunuz, Körfez Harbini birlikte 
yaşadık; adamlar gece gören gözlüklerle savaşıyor, bilgisayarlarla çarpışıyor, şunu ediyor, bu
nu ediyor; biz hâlâ postalı giyip, karda kışta kıyamette yürüyerek gidemeyiz. Tabiî bunları de
mekle tahfif etmek istemiyorum; ama, bir an önce teknik üstünlüğümüzü elde etmeliyiz; aske
rimiz, subayımız, elini attığı zaman, her türlü aleti, edevatı kolayca elde edebilmelidir. Karşı
daki adamdan çok daha güçlü olmalıdır, bu, bizim dinimizin de bir emridir; "düşmanlarınızın 
silahlarından daha üstün silahlarla teçhiz olunuz" diyor. 

Bu bakımdan, bunun bir an önce hareket halini kazanması gerekiyor. 
Benden önce konuşan beyefendi, astsubayların meselesine temas etti. Gerçekten, yetkin 

bir vaziyette astsubaylarımıza sahip çıkmak mecburiyetindeyiz, astsubayları sadece bir ara ele
manı olarak görmemeliyiz; çünkü, milyarlık tanklar, teçhizatlar astsubaylara teslim ediliyor, 
ere veremiyorsunuz, subay da onunla meşgul olmuyor; bu astsubayların kıymetlerini bilmek 
mecburiyetindeyiz. 
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Dünyanın bu oyunlarına güvenip de böyle gidemeyiz; bir an önce kendi gücümüzü kendi
miz derleyip toparlamak zorundayız. Malumu âliniz, Körfez Harbinde, Saddam Hüseyin'in 
işine yarayan bir tek silahı vardı, o da Hüseyin El Abbas füzeleri; Rusya'dan scud olarak almış, 
değiştirmiş, onu yaptığı için, işe yaradı; İngiltere'den aldığı silahlar işe yaramadı, Fransa'dan 
aldığı silahlar işe yaramadı. Saddam Hüseyin İngiltere'den 60 milyar dolarlık silah aldı; ama, 
kendisine 600 milyar dolara patladı; niçin; bunun elektronik donanımları var, yazılımları var, 
şifreleri var, silahı avuç dolusu parayla alıyorsun, tam patlatacağın zaman, o oradan bir düğ
meye basıyor, bir virüs gönderiyor, işi bozuyor... Ucuza mı patlıyor pahalıya mı? İşte, kendi 
yaptığı kötü çakaralmaz scudları vardı, o, işe yaradı, başka ülkelerden aldığı hiçbir silah işe 
yaramadı. Eğer biz de, bir tapa tabancası yapacaksak ve yarın can derdine düştüğümüz za
man, bilesiniz ki onlar işe yarayacaktır. Düşmanın verdiği silah düşmana karşı kullanılmıyor; 
çünkü o, oyununu sizden daha iyi biliyor. 

Libya'da da aynı durum oldu; Rusya'dan radarlar almıştı; ama, adam kalktı, taa İngilte
re'den, İtalya'dan, şuradan buradan geldi, Kaddafî'nin çadırlarını bombaladı, radarlar niye 
göstermedi; çünkü, Rus yapmış o radarı; başında Rus teknisyen yoktu ki... Bu bakımdan, ken
di can güvenliğimizi kendi imkânlarımızla korumak mecburiyetindeyiz. Şahsen ben, Hollan
da'dan bir kadın başçavuş getirtilmesini, patriot füzesinin kurulmasını onuruma yediremedim. 
Yani, Türkiye Saddam Hüseyin'e karşı korunacaksa, Hollandalı kadın başçavuşla korunmaya-
caktı; biz böyle günleri de geçirdik, bunu burada ifade etmek istiyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

Yeri gelmişken, bir şey daha ifade etmek istiyorum: Biz Çekiç Güç'ü niye getirdik? Bunun 
sebebini, hikmetini bilen, soran, anlayan var mı; bize de anlatsın lütfen. Bu Çekiş Güç, Irak'a 
karşı mı geldi? Irak'a karşı geldiyse Irak'a gitseydi. Irak'ın kuzeyi bomboş; zaten her tarafını 
işgal etmişti Türkiye'ye karşı mı geldi?.. Irak Türkiye'ye saldırırsa, Türkiye'yi korumak için 
mi geldi? Türkiye'yi korumak Çekiç Güç'e mi düştü? Niye davet edildi allahaşkına ve şu anda
ki görevi nedir, ne iş yaparlar, ne ederler?- Biz Refah Partisi Grubu olarak -işte buradan ifade 
ediyorum- bu Çekiç Güç'ün oradaki varlığından rahatsızız ve bir an önce çekip gitmelerini 
istiyoruz. (RP sıralarından alkışlar) Bunun, hiçbir anlaşmayla, sununla bununla alakası yok
tur ve bu Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu kürsüsünden ifade etmek istiyorum ki, gelip de 
orada bir İngiliz askeri bizim kaymakamımıza tokat atmıştır; işte burada, Parlamento kürsü
sünden ben de o tokatı aynen iade ediyor, o askerin yüzüne tükürüyorum. (RP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi şu cümlelerle toparlıyorum: Her bir vatandaşımızın Türk 
Ordusu üzerinde hassasiyeti yüksektir ve Türk ordusu, peygamber ocağı olarak bilinir; analar 
babalar bunun böyle bilir, biz böyle biliriz; peygamber ocağıdır asker ocağı. Dikkat ediniz, 
biz, askerimize "Mehmetçik" adını vermişizdir; Suudî Arabistan Mehmetçik adını vermemiş
tir, Tunus, Cezayir Mehmetçik adını vermemiştir, Türkiye vermiştir. "Mehmetçik", "küçük 
Muhammet" demektir. Benim halkım, ordusuna Peygamberinin adını vermiştir, (RP sırala
rından alkışlar) Bu ordunun adı Asakir-i Mansure-i Muhammediyedir, yani, Muhammet'e yardım 
eden askerler; böyle biliyoruz, böyle de olması gerekir. Mustafa Kemal, "Anafartarlar'da gör
düm ki, bile bile ikinci siperde ölecek; ikinci siperde öleceğini bile bile, Kur'an okuyarak şeha-
dete koşuyordu; bu insanları bu şehadete ve zafere koşturan, onların yüreğindeki imanıydı" 
diyor. (RP sıralarından alkışlar) Yarın cephede koşacak, vatan için, din için, bayrak için, na
mus için çarpışacak; onun burnunda şehadet kokusu, cennet kokusu kokmalı; imana en çok 
ihtiyacı var; yoksa niye ölsün?.. 

Dünyada her şey akıldan ibaretse, komünist olmak en iyisi.. 
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ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — O da kalmadı. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (Devamla) — O da kalmadı... 
Niye ölsün, niye çarpışsın; ben ölmeyeyim, sen öl der; ama, göğüs kafesinde yürek, yürek

te iman olursa, elbette ölümü de göze alır, kahramanlığı da göze alır. Biz böyle görmek istiyo
ruz, böyle bilmek istiyoruz ve böyle biliyoruz. 

Hani İstiklal Harbini yapan bu ordu, hani "Garbın afakim sarmışsa çelik zırhlı duvar,/Be-
nim, iman dolu göğsüm gibi serhaddim var"diyerek yedi düvelin karşısına çıkan ordu hep böyle 
kalsın istiyoruz; ama, bir bakıyorsunuz -bilhassa burada ifade ediyorum, elimizde dosyalar var, 
listeler var, isimler var- Hava Kuvvetlerinde, filan yüzbaşı, hanımının başım örttürüyor, filan 
üsteğmen namaz kılıyor diye soruşturmalara almıyorlar. (RP, DYP ve ANAP sıralarından al
kışlar) Biz bunu burada dile getiriyoruz. Yine, bunun, çok büyük Türkiye'yi bölücülere fırsat 
verdiğini ifade etmek istiyoruz. Bunun, Türkiye'yi bölücü güçlere bir fırsat, bir koz olduğunu 
arz ediyorum. "Niçin savaşıyorsun, niçin mücadele ediyorsun, hangi vatanı seveceksin, hangi 
orduyu seveceksin, görmüyor musun ordumda senin subayını namaz kılıyor, diye kovuyorlar" 
diye istismar ediliyor ve iş ters tarafından alınıyor. Biz bunun istismar cihetinde değiliz. Asker
lere herkesin saygısı vardır, hürmeti vardır ve biz yine Asakiri Mansure-i Muhammedi olarak 
görmek istiyoruz; göğsü iman dolu... 

Bu düygulanmı da ifade etmek istedim efendim. 
Hepinize yürek dolusu sevgiler, saygılar sunuyorum. (RP, DYP ve ANAP sıralarından al

kışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Cevat Ayhan; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler, muhterem Millî Savunma Bakanımız, Ordumuzun değerli mensupları ve değerli yönetici
ler; Refah Partisi Grubu olarak Millî Savunma bütçesi hakkında Partimizin görüşlerini ifade 
etmek üzere, ben Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan huzurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlar, daha önce konuşan diğer grup sözcüleri ve grubumuz sözcüsü bir
çok meseleyi dile getirdiler. Ben, genel olarak, Türkiye'nin savunma meselelerinde Ordumu
zun olması gereken durumu ve Ordumuzun savunma gücünün daha yüksek performansa ulaş
tırılması için alınması gereken tedbirler hakkında görüşlerimi arz edeceğim. 

. Muhterem kardeşlerim, Türkiye güçlü bir orduya sahip olma ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç, 
Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik, jeostratejik durumundan kaynaklanmaktadır. Türkiye, ulus
lararası su yolları üzerindedir; tarihte ve günümüzde üç kıtanın birleşme noktasında ve hepsin
den daha önemlisi de, dünya enerji kaynaklarının depolandığı bir bölgede bulunmaktadır. Bu
gün, dünya enerji kaynakları deyince hemen hatırımıza gelen, petroldür, akaryakıttır ve bu da 
büyük ölçüde (yüzde 60 - 70 mertebesinde) Ortadoğu Bölgesinde rezerv vaziyette bulunmakta
dır. Yine, dünya petrol Üretiminin büyük bir kısmı da bu bölgeden çıkmaktadır: Bir Suudi Ara
bistan günde 10 milyon varil; bir Irak, bir Kuveyt, bir iran'a baktığınız zaman, günde aşağı 
yukarı 18 - 20 milyon varil petrol üretilmektedir. Yine, bu bölge, dünyanın, bilhassa güçlü Ba
tılı ülkelerin; Amerika'nın, Avrupa'nın, Japonya'nın, sanayileşmiş ülkelerin birinci derecede 
önem verdikleri bir bölgedir. Bu sebeple, Türk Ordusunun daima güçlü olması gerek
mektedir. 
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Ordumuzun güçlü olmasının gereklerinden bir diğerini arz ediyorum: Türkiye, her ne ka
dar bugün hudutları küçülmüş, coğrafyası küçülmüş, iktisadî ve siyasî yönden yeryüzünde be
lirleyici birinci, ikinci güç değildir, çok aşağı sıralara düşmüştür; ancak, Türkiye'nin tarihin
den gelen bir heybeti vardır. Bundan bir süre önce, Amerika Temsilciler Meclisinde Ortadoğu 
ve Türkiye ile ilgili bir mesele görüşürken, senatörlerin ifadesi şu: "Biz sizin tarihinizden kor
kuyoruz." Tabiî, bu korku, fizikî manada bir korku değil; yani Türkiye, bin yıldan beri bu 
bölgede.ve dünyada Selçuklularla, Osmanlılarla, belirleyici bir güç olarak ayakta durmuştur. 
Türkiye'nin etrafında bütün tslam âlemi birlik ve beraberlik içinde, dünyanın süper gücü ola
rak Akdenizin, Karadenizin bir Türk gölü olduğu, Osmanlı gölü olduğu dönemler vardır. "İş
te sizin bu tarihinizden çekiniyoruz. Her ne kadar bugün Ortadoğu ve tslam âlemi, Batılıların 
tahakkümü altında ise de, onların yönetimi altında ise de, iktisadî ve siyasî bakımdan Batılıla
ra tabi rejimlerin kontrolü altında ise de, yarının ne olacağı belli olmaz, Türkiye bölgede lider
liği tekrar ele alır ve bizim için aşılması zor bir kale haline gelir" diyerek, bu endişelerini dile 
getiriyorlar. 

Ordumuzun güçlü olması zarureti yönünden üçüncü önemli hususu arz ediyorum : Bu 
da, bölgemizin bugün içinde bulunduğu durumdur; Balkanlardaki kargaşadır, Kafkasya'daki 
kargaşadır ve Orta Asya'da yeni teşekkül eden kardeş cumhuriyetlerin durumudur -biraz evvel 
arz ettiğim gibi- Ortadoğu'da, güneyimizde uzun bir süreden beri devam eden istikrarsız du
rumdur. 

işte bütün bu sebeplerle, Türkiye'de ordunun hem gerekli sayı yönünden hem de vurucu 
güç bakımından güçlü tutulması gerekmektedir. 

Şüphesiz, bugün, Doğu Bloku dağılmıştır, Varşova Paktı dağılmıştır, Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği dağılmıştır; ancak, kuzeyimizde yine 200 milyon nüfuslu bir Slav topluluğu 
vardır. Bu topluluk Deli Petro döneminden beri, Çarlık Rusyası döneminden beri, güneye doğ
ru yayılmak isteyen, sıcak denizlere inmek isteyen ve 20 nci Yüzyılın da petrol sahalarına in
mek isteyen bir topluluktur. 150 milyon Rusya Federasyonu ve onunla beraber 200 milyon nü
fusu bulan bir Slav topluluğu olarak bunlar müttehit vaziyette Türkiye için yine yakın gelecek
te tehdit unsuru olmaya devam edeceklerdir. Bugün, komünizmin bu ülkeyi üretim yönünden, 
iktisadî yönden içine soktuğu darboğazları, yeni iktisadî politikalarla aştıkları anda eski gün
lerine kavuşacaklardır; çünkü, altyapıları fevkalade güçlü olan ülkelerdir, savunma sanayileri 
fevkalade güçlü olan ülkelerdir. Nitekim, bir Rus yetkili bundan iki yıl kadar önce Türkiye'ye 
bir konferans için geldiğinde, Türkiye'de, çeşitli platformlarda, Rusya'daki rejimin çöküşü sor
gulanırken, bir noktada, kendisi şunu söylemiştir: "Evet, komünizm bizi felç etti, sosyalist dü
zen, tarımda, sanayide üretimi aksattı, dayanıklı tüketim mallarında ve piyasaya hitap eden 
mallarda ileri teknolojiyi kaybettik. Ancak, size şunu ifade edeyim; biz bu rejim sayesinde bu
gün uzayda Batılılarla boy ölçüşen, savunma sanayiinde boy ölçüşen bir teknolojiye sahibiz, 
bunun da altını çizin" demiştir. Bunu şunun için söylüyorum; yani, Türkiye, kuzeyinde, Os
manlı döneminden beri kendisi için tehdit oluşturan bu güç karşısında kendini uzun süreli emin 
görmemelidir, tşte, Ordumuzu güçlü tutmamızı gerektiren temel sebeplerden biri de budur. 

Muhterem kardeşlerim, Türkiye'nin savunma ihtiyaçları, bilhassa 19 uncu Yüzyıldan iti
baren, dışa dayanma zaruretini ortaya koymuştur. Gülhane Hattı Hümâyûnu aslında Osmanlı 
Devletinin Batı camiası içinde mütalaa edilip, Batılılar tarafından himaye görmeye başladığı 
bir dönemdir, Kırım Savaşı, ilk olarak beraber yürütülen bir savaştır. Tabiî, Türkiye 19 uncu 
Yüzyılda bilhassa Sultan Abdulhamit Han zamanında Batılı ülkelerin Şarka, Ortadoğu'ya 
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yayılma politikalarını ustaca kullanarak, bu ülkelerin arasındaki rekabeti kızıştırarak ayakta 
durmaya çalıştı; ama, tabiî sanayii olmayan, altyapısı olmayan, iktisadî bakımdan güçsüz olan 
bir ülkenin de dış politikada mahirane yürütülen politikalarla sonuna kadar ayakta durması 
mümkün değildi, nitekim; 19 uncu Yüzyılın sonunda, 20 nci Yüzyılın başındaki dönemde Os
manlı Devleti tarihin sayfalarına gömüldü. 

Millî mücadele yıllarında, Osmanlı topraklan, güzel tstanbulumuza kadar, Fransa, İngil
tere, İtalya gibi Batı ülkeleri tarafından işgal edilince, millî mücadeleyi yürüten rical, Türkiye'
nin kurtuluşu için Lenin Rusyası ile işbirliği yaptı, dayanışmaya girdi ve bu badireyi atlattı -
bunu, bir noktayı dikkatinize arz etmek için ifade ediyorum- ve Rusya ile Türkiye arasındaki 
bu dostluk ve dayanışma Stalin dönemine kadar devam etti; ancak, ülkelerin rejimleri değişse 
bile, milletlerin hedefleri değişmediği için, nihayet, komünist Rusya'da bile, Stalin döneminde, 
güneye doğru yayılmacı siyaset tekrar birinci plana çıktı ve 1930'lu yıllarda Türkiye Cumhuri
yeti kendi savunmasını, kendi varlığını teminat altına almak için Anglo-Sakson camiasıyla, 
İngiliz ve Fransızlarla dayanışmaya girdi. İkinci Dünya Savaşı yıllarında da Stalin Rusyası, Bo
ğazlar ve Doğuda bazı illerimizi isteyince, Türkiye, Batı savunmasından daha çok himaye iste
me noktasına geldi ve giderek NATO'ya girdi ve Batı savunması içinde yerini aldı. 

Bunlar, tabiî, her dönemin zarurî kıldığı şartlarda ortaya çıkan politikalardır. 1990'lı yıl
ların başındayız; önümüzdeki dönemde ne olabilir? Tabiî, Türkiye'nin Batılı ülkeler tarafın
dan himaye edilmesi, NATO'ya alınması, Türkiye'nin ihtiyacından daha çok, Batılı ülkelerin, 
Türkiye'yi, Batılı ülkeleri tehdit eden Sovyet yayılmacı siyasetine karşı, Sovyetlerin, güneye, 
Akdeniz'e inişini engelleyecek bir güç olarak değerlendirmelerindendi. 

Bugün, Sovyet Rusya dağılmış durumdadır ve tabiî bizim için Rusya, önümüzdeki dönemde 
de tehdit oluşturmaya devam edecektir; ancak, belki uzun bir süre Batılılar için artık tehdit 
olmaktan çıkmıştır; Rusya, yine genişleme siyasetine yöneldiği zaman, önümüzdeki asırda belki 
Batı ve Rusya arasında yeni rekabet zeminleri oluşabilir. Ancak, bugün NATO için Rus tehdidi 
kalmadığına göre, Türkiye'nin NATO içindeki durumu nedir? Benden evvel konuşan değerli 
kardeşimiz de ifade ettiler, ben burada bir endişemi dile getirmek istiyorum: Bugün, Batılı ül
keler NATO'yu, NATO coğrafyası dışında, alan dışı sahalarda kullanmak istemektedirler. Tür
kiye, uzun süre, NATO içindeki politikalarında, NATO'nun alan dışı politikalar ve müdahale 
stratejisi geliştirmesine daima rezerv koymuş, karşı çıkmış bir ülkeydi; şimdi ise, NATO'nun 
alan dışı müdahale etme ve güvenliğini sağlama ihtiyacı, Batılı yöneticiler tarafından da ifade 
edildiği üzere, birinci plana çıkmış bulunmakta, Sovyet tehdidi kalktığına göre de, tek plan 
olarak ortada kalmış bulunmaktadır. 

Türkiye, NATO'nun bu politikasına karşı nasıl bir tavır alacaktır? NATO için -NATO çev
relerinin ifade ettiği- tehdit unsuru, İslam ülkelerindeki ve Ortadoğu'daki gelişmelerdir; bunu 
her seviyede açık açık ifade etmektedirler. Peki, Türkiye, bir İslam ülkesi olarak, bin yıl bu 
bölgenin liderliğini yapmış ve kendisine de halen bu bölgelerde liderlik görevi izafe edilen bir 
ülke olarak, Batılıların, konuşmamın başında ifade ettiğim, Ortadoğu petrollerini istedikleri 
gibi kullanma, istedikleri fiyattan kullanma ve istedikleri,£amanda kullanma politikalarına alet 
mi olacaktır? Bakın, Ortadoğu petrolleri dedim. 1978 - 1987 arasındaki on yıllık dönemde, 
nüfusları 15 milyonu bulmayan 6 tane Körfez ülkesinin (Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Emir
likler, Kuveyt, Umman) petrol üretimi 950 milyar dolardır. Bu 950 milyar dolarlık petrol geliri
nin 500 milyar doları Batılı sanayi ülkelerine ithalat bedeli olarak ödenmiştir, 420 milyar dola
rı da, yine, Batılı ülkelerde, onların bankalarında dünya ticaret sistemini Batı ekonomisi lehine 
finanse etmekte kullanmaktadırlar. 
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tşte, Türkiye, NATO içinde, bu yeni dönemde görevini gözden geçirirken, Batılıların böl
geyi sömürmelerine ne ölçüde alet olup, olmayacaktır, bu meseleyi dikkatle değerlendirme du
rumundadır. 

Yine, üzülerek ifade edeyim; başlangıçta Ordumuzun güçlü olması, savunma sanayimizin 
güçlü olmasına bağlıdır demiştim; ama biz, her ne ise, cumhuriyetin kuruluşundan sonra sa
vunma sanayimizi güçlendirmek için Makine ve Kimya tesislerini derleyip, toplamışız; ta Os
manlı döneminde Tophaneden gelen o tesisler, bugün, birer savunma araçları imal eden tesis 
olarak organize edilmiştir; fakat, NATO'ya girdikten sonra biz, savunma sanayimizi giderek 
ihmal etmiş bulunmaktayız. Hem Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu bünyesinde, hem de 
onun dışında olmak üzere, ta 1925 'lerde Junkers uçakları ile imalata giren Türkiye'de 1940'larda 
Nuri Demirağ'ın istanbul'da ve Ankara'da da Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun kur
duğu iki ayrı uçak fabrikası, sırf sipariş vermemek yüzünden kapanmıştır. 1974 yılında Kıbrıs 
Barış Harekâtından sonra ambargo ile karşılaşılınca, derhal, savunma sanayimizi tekrar kur
mak için davrandık; ama, bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum, fevkalade yavaş bir gelişme
dir. Bugün, savunma sanayii içinde takdirle anılacak olan bir ASELSAN vardır; bu, fevkalade 
başarılı bir tesistir; ama, yine, savunma sanayii içinde fevkalade ihmal edilmiş olan bir Makine 
Kimya Endüstrisi Kurumu da vardır. 

1980'den sonra, Savunma Sanayii Müsteşarlığı bünyesinde geliştirilmek istenen bazı pro
jeler hakkında endişelerimi arz etmek istiyorum. Proje bazında tek tek üzerinde durmayaca
ğım; ancak, takip edilen yolu fevkalade hatalı görmekteyim. 

Şimdi, Türkiye'nin zırhlı araca ihtiyacı vardır, Türkiye'nin helikoptere ihtiyacı vardır, şu
na ihtiyacı vardır, buna ihtiyacı vardır, hepsine ihtiyacı vardır; doğrudur. Biz, bunları, Makine 
ve Kimya ya da ASELSAN gibi kalıcı olan birtakım tesislerin bünyesinde veya bunlara benzer 
olarak kurulacak olan yeni tesislerde imalata yöneleceğimiz yerde, falan müteahhit firmayı ve
ya birçok firmayı çağırıyoruz ve gidin dışarıdan lisansör bulun, teknoloji bulun, bize zırhlı 
araç imal edin, bize şu şu teçhizatı imal edin, helikopter imal edin diye meseleyi ihaleye çıkarı
yoruz... Tabiî bütün bunlar, iyi niyetle yapılan işlerdir; ama, neticede ne olacaktır size söyleye
yim: Sırf bu projeler için, proje bazında organize olmuş şirketler; lisans ve imalat olarak ya
bancı şirketle yerli şirket bir araya gelecek, size 200, 300, 500 zırhlı aracı veya helikopteri imal 
ettikten sonra, "eh, iş bitti" diye işi paydos edeceklerdir ve siz, savunma sanayiinde devamlılık 
arz eden bir kuruluşa sahip olamayacaksınız. Halbuki, savunma sanayii, devamlı araştırma 
ve geliştirme isteyen bir sanayi dalıdır ve mutlaka, bunların, kamu iktisadî kuruluşları tipinde; 
ister özerk deyin, ister özelleştirilmiş deyin, ne derseniz deyin; ama, geniş çapta devlet deste
ğinde, modern teknolojiyle kurulan tesisler olması lazım. 

Bakın, biz, Millî Savunma Komisyonu olarak ASELSAN'ı ziyaret ettik ve iftihar ettik. 
O da bir KİT'tir ve fevkalade başarılı bir şirkettir. Bugün, 2 binin üzerinde çalışanı var, fevka
lade seçkin 500 mühendisi var ve 120 mühendisi de sadece araştırmada çalışmakta ve bu tesis
lerde Ordumuz için fevkalade değerli araç - gereçler imal edilmektedir; örnek alınacak bir te
şebbüstür, bir başarıdır, tşte Savunma Sanayii Müsteşarlığı yönetiminde yeni bir imalata yöne
lirken de, mutlaka bu istikamette bir yol tutmamız lazım. Aksi takdirde, 500 helikopteri mon
taj yaparsınız, yarı imalat yaparsınız, zırhlı araçları yaparsınız; ama, beş on sene sonra, heli
kopter ya da zırhlı araç lazım olunca da, acaba bunu bize kim yapacak diye, tekrar lisans ara
maya, tekrar firma aramaya koyulursunuz. Yani, bu teknolojinin bir yerde birikmesi lazım, 
devamlılık arz etmesi lazım. Türkiye'deki özel şirketler tek başlarına savunma sanayiinde 
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ayakta duramazlar. Niye?.. Çünkü, tedarik noktası sadece Millî Savunma Bakanlığıdır. Size 
biraz önce arz ettiğim gibi, ta 1925'te uçak imalatı başladığı ve 1940'lı yıllarda iki yerde uçak 
imal edildiği halde, bu uçaklar Hollanda'ya, yurt dışında bazı ülkelere ihraç da edildiği halde, 
bugün bunlann hiçbir eseri ortada yoktur. Bu tesisler devam ettirilememiştir. Niye?.. 1940'U 
yıllarda sipariş verilemediği için geri kalmıştır. Yani, savunma sanayii, mutlaka bir kamu ikti
sadî teşebbüsü olarak -ama statüsü ve yönetim tarzı tekrar düzenlenir- organize edilmelidir. 

Muhterem kardeşlerim, savunma sanayii olmadan da Ordumuzu güçlü tutmak mümkün 
değildir. Savunma sanayiinde alınacak yol, yapılacak olan yatırımlar aynı zamanda, yan sana
yi olarak özel sektörü de güçlendirecektir, özel sektörün de imalatını geliştirmesini sağlaya
caktır. Arz ediyorum. 

Tabiî, biz ASELSAN'ı gezerken, orada bize ifade edildi ve dağıtılan bir dergide gördüm. 
Üzülerek ifade edeyim ki, bugün, NATO ülkelerinden birçoğu savunma sanayii ihtiyaçlarını 
kendileri karşılarken, mesela bir Fransa ihtiyaçlarının yüzde 98'ini kendi imal ederken, bir in
giltere yüzde 92'sini kendi imal ederken Türkiye ancak yüzde 8'ini kendi imal etmekte, yüzde 
92'sini de dışarıdan ithal etmektedir. 

Muhterem kardeşlerim, Millî Savunma Bakanlığının bütçesini görüştüğümüz bu oturum
da benim ifade etmek istediğim bir diğer husus da, değerli Ordumuzun, kahraman Ordumu
zun, iç güvenlik hizmetlerinde, çok zaruret olmadıkça kullanılmamasıdır, tç güvenlik hizmet
leri için, mutlaka, sivil güvenlik kuvvetleri geliştirilmeli ve iç güvenlik, sivil güvenlik güçleri 
tarafından sağlanmalıdır. 

Bakın, güneydoğuda bir olayı yaşıyoruz. Dün meydana gelen fevkalade elim olaylardan 
bu memlekette yaşayan herkes mustariptir. Ama bu olaylar bir günde olmuş değildir, bir gün
de bu noktaya gelmiş değildir. Geçenlerde, değerli bir yüksek kademeli bürokratımızın (MtT 
Müsteşarımızın) ifadesine göre, bugün, Türkiye içinde 3 000 terörist kamp kurmuş durumda
dır; Türkiye dışında 7 000 terörist gücü, Türkiye'deki bu olayları çıkarmak ve yaymak için ha
zır vaziyette beklemektedir. Biz niye buraya geldik? Sekiz on seneden beri takip edilen yanlış 
politikalardan buraya geldik. 

Asker olan, oniki aylık, onbeş aylık askerlik yapacak olan gepegenç evlatlarımızın zaten 
üç dört ayı eğitimde geçmektedir. Bunları, profesyonel olan bu teröristler karşısında başarılı 
bir şekilde mücadele ettirmeniz mümkün değildir. Üstelik, sizin, düzenli bir orduyla* karşı ta
raftaki vur-kaç metoduyla çalışan teröristlerle mücadele etmeniz mümkün değildir. İşte bu se
beple, biz, bundan birkaç gün önce burada yapılan Türkiye'de olağanüstü halin uzatılmasıyla 
ilgili müzakerede bunu açık açık dile getirdik ve bu meseleye köklü çözüm bulunması gereğini 
ifade ettik. Zira, bu işe köklü çözüm bulunmadığı takdirde, önümüzdeki dönemde çok daha 
vahim birtakım olaylarla karşılaşacağız demektir. 

Muhterem kardeşlerim, tabiî, aslında, güneydoğudaki bu olaylar, Türkiye dışından tez
gâhlanan, Türkiye dışından tahrik edilen olaylardır. 19 uncu Yüzyıla baktığınız zaman, Os
manlı Devleti, bugün Türkiye Cumhuriyeti gibi, şark meselesiyle meşgul olmuştur, Kudüs me
selesiyle meşgul olmuştur, Rumeli meselesiyle meşgul olmuştur. Batılılar, dönem dönem, ken
di menfaatlarına uygun şekilde bu meseleleri ihdas etmekte, desteklemekte ve Türkiye'nin ba
şına gaileler açmaktadırlar. Onun için, biz, bu soruna çözüm ararken, kendi manevî, kültürel, 
tarihî birliğimize dayalı ve vatandaşlarımıza karşı göstereceğimiz müşfik, meseleleri çözücü; ama, 
anarşiste de göz açtırmayan değişik bir politikayla meseleye yaklaşıp halletmek durumundayız. 
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Güneydoğu meselesi, aslında, Türkiye'yi parçalamak isteyen dış güçlerin bir oyunudur. 
Bakın, Kıbrıs'ta birbiriyle uzlaşması mümkün olmayan Türk ve Rum topluluğunu, bu kadar 
zulmetmiş olan Rumlarla Türkleri birleştirmek istemekte ve her türlü baskıyı yapmaktadırlar; 
Yugoslavya'nın parçalanması için her türlü yardımı göstermektedirler ve güneydoğuda da bizi 
parçalamak için her türlü desteği sağlamaktadırlar. Batı'nın standardı, çifte standarttır. Batı'-
nın standardıyla bu meseleleri çözmemiz mümkün değildir; Batılı kurumlara hesap verir bir 
üslupla da bu meseleyi çözmek mümkün değildir; kendi çözümümüzü kendimizin üretmesi şarttır. 
(RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, temas etmek istediğim bir diğer husus var: Bugün, Karabağ'da, Azer
baycan'da fevkalade üzüntü verici ve milletimizi kahredici gelişmeler olmaktadır. Karabağ'da, 
insanlar katledilmekte, her türlü zulme uğramaktadırlar; ama, Türkiye de, eli kolu bağlı ola
rak, meselenin karşısında seyirci durumunda kalmaktadır. 

Biz niye bu durumdayız? Yarın, bu durum Orta Asya'daki diğer kardeş cumhuriyetlerde 
de meydana gelecek midir? Şunu ifade edeyim ki, aslında, bugün Karabağ'da meydana gelen 
olaylar, Ermeniler için yeni bir sıçrama tahtasıdır. Hepinizce malum olduğu üzere, Ermenile
rin meselesi şudur: 

1. Osmanlı döneminde, 1915'teki Ermeni tehcirini, Ermeni katliamı olarak kabul ettir
mek; Türkiye'ye, dünya efkârı umumiyesi ve Batılılar tarafından baskı ihdas ederek -bu baskı
lar yapılmaktadır- "Türkiye, 1915'te Ermenileri katlettirmiştir" diye kabul ettirmek!.. Planın 
birinci maddesi budur. 

2. Türkiye'den, bu Ermeniler için tazminat istemek, 
3. Batı Ermenistan dedikleri Türkiye'nin doğusundaki bazı illerin Ermenistan'a veril

mesini sağlamak. 
tşte onun için, Karabağ meselesi, Ermenistan'ın bir sıçrama tahtasıdır. Bugün, Ermenis

tan Dışişleri Bakanı, bildiğiniz gibi, Amerikalı bir zattı, bir Amerikan vatandaşıdır ve daha 
çok Amerika'da oturmakta, Ermenistan'a Batı'dan yapılacak yardımları düzenlemektedir. Bu
günkü Ermeni Devletinin başında bulunan, Amerika'dan gelmiş uzmanlar, müşavirler, bu po
litikayı yönlendirmektedirler. Türkiye üzerinden de, gerek karadan, gerekse havadan, Erme
nistan'a Batı'dan büyük lojistik destek verilmiştir. Maalesef, Hükümetimiz meseleye zamanın
da el koymamış ve meseleyi zamanında engellememiştir. Bakın, burada, bir Batılı diplomatın 
demeci var; "Hükümet, Türkiye üzerinden Ermenistan'a desteğe müsamaha etmiştir" demek
tedir. Bakın, 20.3.1992 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde, "Azerbaycan"a yardım yok. Habere 
göre, Ankara'daki Batılı diplomatlar, Türk Hükümetinin Azerbaycan'a silah ya da askerî yar
dım gönderme konusunda bir belirtisi olmadığını söylediler. Diplomatlar, aksine, Amerika ve 
diğer yerlerden gelen yardım uçaklarının Ermenistan'a gitmesine izin verildiği için, Demirel'i 
övdüler. Bir diplomat, Demirel için, 'bu uçakların Ermenistan'a gitmesine izin verilmesi kolay 
değil; ama, yaptı' dedi" şeklinde haber var. 

Biz, bu haberin yalan olmasını temenni ediyoruz. Sayın Başbakan bunu yapacak bir kim
se değildir, hiçbir Hükümet üyesi buna alet olmayacaktır; ancak, birtakım ihmaller varsa, sü
ratle bu tedbirler alınmalıdır ve tabiî üzülerek ifade edelim, Türkiye üzerinde bu emelleri olan 
Ermeni anarşisini düzenleyen kimselerin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanına kadar gelip 
serbestçe görüşmesi, Ermenistan'a gitmesi, aslında kolay hazmedilir bir mesele değildir; ama, 
inşallah, bu tip olaylar, önümüzdeki dönemde tekerrür etmez ve Türkiye'nin Ermenistan'a 
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olan tavn da, Türkiye menfaatlarını, Azerbaycan'ı koruyucu bir istikamette yeniden 
değerlendirilir. 

Aslında, bizim Ermenistan'ı tanımamız da, büyük bir hata olmuştur. Türkiye'den toprak 
talebinin ve Türkiye aleyhine tertiplerine son vermeyen Ermenileri tanımış olmamız da, büyük 
bir hatadır. İnşallah, bu da, tekrar gözden geçirilecek bir politika olur. 

Muhterem arkadaşlar, ben bu görüşlerle, Millî Savunma Bakanlığı bütçemizin, milletimiz 
ve Ordumuz için hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Işılay Saygın (İzmir) 

" • • • — ' ••• e 

BAŞKAN — 58 inci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Kalma Bütçeli idareler ve Kuruluklar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1990 Malî Yût Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S Sayılan : 25, 26; 48,46) (Devam) 

A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam) 
1. —Millî Savunma Bakanlğt 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Malî Ytlt Kesinhesabı 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet hazır. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde üç grubumuz konuşmuştu; son olarak, Doğru 

Yol Partisi Grubu adına, Sayın Baki Tuğ'a söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Tuğ. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 

üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına konuşmama 
geçmeden önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, dünya konjonktüründeki gelişmeler, ikinci Dünya Harbinden 
sonra bloklaşmalar, Doğu-Batı mücadelesi, iki süper devletin varlığını gündeme getirmiştir. 
Rusya İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri; bur tarafta Varşova Paktı, diğer tarafta 
NATO. Türkiye, 1952 yılını takiben, NATO Paktında, Avrupa ve Amerika ile birlikte yerini 
almıştır. - ' 

Türkiye NATO'da yerini aldıktan sonra gelişen olaylar hepimizce malumdur. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birİeşik Devletleri, NATO'nun 1980'den sonra Ortado
ğu'da, Kafkaslarda ve Kuzey Afrika'da da etkili olması için teklifler getirmiştir. Ancak, bu tek
liflere Batı Almanya, Fransa karşı çıktığı için bu olay gerçekleşmemiştir. Körfez krizinden son
ra, Amerika Birleşik Devletleri kendisini haklı göstermiştir. Şu anda NATO'nun yapısı belirli 
bir durum almamıştır, özellikle Sovyet Imparatorlugundaki değişmeler, gelişmeler NATO'ya 
yeni bir hüviyet kazandırmak zaruretini doğurmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Sovyet imparatorluğunun çökmesiyle birlikte, dünyada yeni bir şe
killenme gündeme gelmiştir. Bu yeni şekillenmede, Ortadoğu, Kafkas Cumhuriyetleri, Orta Asya 
Cumhuriyetleri, Sovyet Rusya, Batı Avrupa Birliği, Doğu Avrupa ülkeleri, Balkanların nasıl 
bir hüviyet kazanacağı henüz belli değildir. Dünyanın, bu tür belirlemelerle, gelişmelerle bir 
yere varması elbette ki bir gün gerçekleşecektir; ancak, Türkiye'nin durumu nedir, ne değildir.., 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye, Avrupa, Afrika ve Asya arasında jeopolitik durumu bakı-
mandan anahtar bir ülkedir. O nedenle, Türkiye, Orta Asya cumhuriyetleri, Kafkaslar ve Rus 
imparatorluğu henüz bir şekil almadan, kendisini ve özellikle Silahlı Küvetlerini belli bir nok
taya getirmek mecburiyetindedir. Ortadoğu -Sovyet imparatorluğu- Amerika Birleşik Devlet
leri -Avrupa- Balkanlar arasında köprü, Türkiye'dir. Türkiye'nin, komşu ülkeleriyle münase
betlerine baktığımız zaman, hepsiyle demek mümkün değildir, ama, birçoğu ile konuları var
dır, meseleleri vardır. 

Değerli milletvekilleri, Sovyet imparatorluğu, Türkiye için tarihten gelen bir tehdit unsu
rudur. İmparatorluğun dağılmış olması, bu tehdidi ortadan kaldırmamıştır. Neden kaldırma
mıştır : Rus imparatorluğu henüz bir şekil almamıştır, kararsızdır, kargaşalar devam etmekte
dir ve sadece son günlerdeki değişiklik bir mana ifade etmemektedir. 

Kafkas cumhuriyetlerinden Ermenistan, Türkiye için tek başına olduğu zaman bir tehdit 
unsuru elbette ki olamaz; ancak, Ermenistan'ın arkasında Rusya vardır, Amerika vardır, Av
rupa vardır. Bugün, Karabağ ve Azerbaycan olaylarının temelinde yine bunlar yatmaktadır. 
Hedef ne Karabağ'dır ne Azerbaycan'dır; hedef, güçlü Türkiye'nin gündeme gelmemesidir de
ğerli arlcadaşlarım. Ermenistan, Karabag'ı işgal ettiği takdirde, Orta Asya cumhuriyetlerinin 
Türkiye ile arasındaki yolu kesecektir, köprüyü kapatacaktır. Bu nedenle, Avrupalı, Amerikalı 
dostlarımız olayı hafife almakta, nerede ise Karabağ konusunda, Azerbaycanlıları suçlu gös
termektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, buradan çıkaracağımız netice şu oluyor : Türkün, Türkten başka 
dostu yoktur. Öyleyse , bizler ne yapmalıyız?.. Bizler, komşumuz olan ve olmayan ülkelere gö
re tedbirlerimizi hazarda almalıyız. 

Suriye'ye bakıyoruz : 8 milyonluk Suriye ile meselelerimiz vardır; bizden toprak talebinde 
bulunmaktadır ve Bekaa Vadisinde Türkiye'yi güneyden vurmak için kamplar kurmuştur; kamp
ları beslemektedir. 

Irak'a bakıyoruz : Körfez Savaşı nedeniyle kanadı kırılmış bir kuş misali, halen bir nok
taya gelememiş ve yaralı olarak beklemektedir. 

İran'la olan münasebetlerimizde geniş çaplı bir tehdit unsuru belki yoktur; sadece Ata
türk ve laiklik konusunda anlaşmazlığımız söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, Balkanları seyrettiğimiz zaman, Yunanistan, Bulgaristan karşımız
dadır. Yunanistan'la Kıbrıs meselemiz vardır, Ege sorunları da vardır. Kıbrıs sorunu konusun
da Yunanistan'ın tavrı açık, net ve kesindir. Avrupa'nın ve Amerika'nın desteği ile Kıbrıs'ı bir 
oldu bittiye getirmek arzusundadır. 

Değerli milletvekilleri, Yunanistan'a Türkiye'nin taviz vermesi mümkün değildir, taviz de 
vermeyecektir. Ancak, Avrupa'nın şımarık çocuğu, Suriye ile ve diğer ülkelerle olan münase
betlerimiz nedeniyle, Türkiye için bir tehdit unsuru her zaman olabilir. 

Bulgaristan'la soydaş meselemiz vardır. Bu meselenin dışında derin bir sorunumuz şu an
da söz konusu değildir. Ancak, Bulgaristan ordusu, Rus araç ve gereçleriyle donatılmış; Rus
ya'dan kopmuş ve şu anda kendi meseleleriyle karşı karşıyadır. 

Varşova Paktı çökmüş, NATO yeni bir şekil almak üzeredir. Elbette ki, Türkiye, NATO'-
nun bu yeni şekli içerisinde olacaktır. NATO yeni şekil alırken, bir taraftan da Batı Avrupa 
topluluğu; özellikle Almanya, Fransa, Japonya konusunda Amerika Birleşik Devletleri tek li
der devlet oluşu nedenine binaen, saydığımız bu devletler de endişelidir. 
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Geleceğin NATO'sunun ne olacağı belli değildir. Elbette ki, yeni bir şekil alacaktır. Bu 
yeni şekil, Birleşmiş Milletler Barış Gücü de olabilir, bir başka şekle de dönüşebilir; bunu za
man gösterecektir. Türkiye, millî bağımsızlığından, onurlu devlet olma vasfından ödün verme
den, NATO içerisindeki yerini yine alacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye'nin Ortadoğu'da bekçilik yapma 
görevini üstlenmesini elbette ki, isteyecektir; ancak, Türkiye, jeopolitik durumu nedeniyle, hem 
avantajlıdır hem de dezavantajlıdır. Avantajlı durumunu çok iyi kullandığı takdirde, NATO'-
daki şerefli yerini alıp diğer anlaşmalarla beraber millî güvenliğini tehlikeye sokmadan yapma
sı gerekenleri elbette ki yapacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Batı Avrupa topluluğu, Türkiye'nin bu topluluğa dahil olması ko
nusunda "iyi gözle bakıyor" dersek, yanlış yaparız; Türkiye'yi, sadece Ortadoğu'daki görevi 
nedeniyle şimdilik idare etmektedirler; yarının ne getireceği bizler için malum değildir; ancak, 
Türkiye Batı ittifakı içerisinde her zaman yerini almaya gayret edecek ve Batı topluluğu içeri
sinde bulunacaktır. Türkiye, şu anda kendisini Batı toplumunun bir parçası olarak görmekte
dir. Ancak, bunu böyle görürken, Türkiye, teslimiyetçi değildir, teslimiyetçi olmayacaktır; mil
lî menfaatları, millî güvenlik politikası neyi gerektiriyorsa, Türkiye onu yapacaktır. 

. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin millî güvenlik politikası, gelişen şartlara göre-ana he
defler esas kalmak kaydıyla yeniden düzenlemelidir. Türkiye'nin millî güvenlik politikasındaki 
ana hedefi, bağımsızlığını zedelemeden, millî birlik ve bütünlüğünü bozmadan, geleceğin Tür-
kiyesini çağın şartlarına ulaştırmak için, Silahlı Kuvvetlerini, sanayi sektörünü, yeniden göz
den geçirecek ve yapılması gerekenleri yapacaktır. 

Türkiye'nin millî güvenlik politikası konusunda, savunma sanayii, Türkiye için bir hedef
tir. Türkiye, savunma sanayiini oluştururken, elbette ki dışarıdan yardım alacaktır. Ancak, sa
vunma sanayii, özünde, öz kaynakları, zamanı, gündeme getirmiş olduğu planı, programı, Si
lahlı Kuvvetlerin reorganizasyonu ve modernizasyon uyumu dikkate alınmak suretiyle yapıla
caktır. Güçlü bir Türkiye, Ortadoğu için de, Balkanlar için de, Asya için de gerekli olan bir 
unsurdur. 

Seygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleriyle NATO ittifakı var
dır. Ayrıca, ikili anlaşmaları söz konusudur; AGtK, AKKUM, güvenlik ve güvenlik artırıcı ön
lemler konferansı, Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasındaki START anlaşmaları, silahla
rın kontrolü, indirilmesi konularındaki yaklaşımlar, soğuk savaşın sona ermesi. Soğuk savaş 
bir taraftan sona ererken, diğer tarafa bakıyoruz, Ortadoğu'da alabildiğine bir silahlanma ya
rışı söz konusudur. Silahlanma yarışının temelinde, özünde, yine, gelişmiş ülkelerin sanayileri
ni ayakta tutmak, kendi millî menfaatlerini korumak vardır. Bir taraftan, silahların indirimi, 
azaltılması, yok edilmesi anlaşmaları devam ediyor, diğer tarafta da, silah sevkiyatı vardır. Bu 
nedenle de, Ortadoğu'da, güçlü bir Türkiye söz konusudur. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, jeopolitik durumu nedeniyle, her an bir tehditle karşı 
karşıya oluşu söz konusudur. Türkiye, bu tehdide daima hazır olacaktır. Türkiye'nin Ortado
ğu'da tehdide hazır olması, caydırıcılık rolü oynayacaktır. Türkiye, millî güvenlik ve savunma 
konusunda yeni şeyler gündeme getirmelidir, özellikle bölgesel savunma konsepti gündeme gel
meli ve Türkiye, bu konseptin hazırlığını yapmalıdır. 
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Değerli arkadaşlarım, artık, harp doktrinleri değişmiştir. Geçmişte olduğu gibi, savaş, sa
dece cephede ve cephe gerisinde değildir; topyekûn savaş söz konusudur. Topyekûn savaş söz 
konusu olunca, Türkiye de tedbirlerini ona göre almalıdır. Bölgesel savunma konseptinin özünde 
ve temelinde profesyonel askerlik söz konusudur. Mahallî olarak oluşturulacak ve hazırlana
cak birlikler, cephe gerisindeki stratejik ve önemli noktaları bir savşta koruyacak, tehdit ülke
ye, istediği fırsatı vermeyecektir. 

Değerli milletvekilleri, sadece bölgesel savunma konsepti de yeterli değildir, özel harp gün- ( 

deme gelmeli, gözden yeniden geçirilmeli, ayaklanmalara karşı psikolojik savaş metotları kul
lanılmalıdır. Zannediyorum, Türk Silahlı Kuvvetleri, bu tür savunma sistemlerinin hazırlığı içe
risindedir. 

. Saygıdeğer milletvekilleri, 1992 malî yılı bütçesinden Millî Savunma Bakanlığına ayrı
lan ödeneği Doğru Yol Partisi olarak bizler de yeterli görmüyoruz; ancak, bu ayrılan ödenek 
tümüyle Doğru Yol Partisi ve Koalisyon ortağının hazırladığı bir bütçe değildir. Anavatan Par
tili arkadaşlarım zannetmesinler ki, kendilerini tenkit için konuşuyorum... Hayır. Devraldığı
mız bir iktidar vardır. Elbette ki, bu iktidarın da kendisine göre zorlukları söz konusu idi; an
cak, biz 20 Ekim 1991 seçimlerini takiben iktidar olduk, yeni bütçenin hazırlığı ondan sonra 
başlamıştır. Bize devredilen ekonomik güçlerle ancak bu bütçeyi gündeme getirebildik. O ne
denle, Silahlı Kuvvetlerimize istenilen ödenek ayrılamamışsa, burada siyasî iktidarın kusurlu 
görülmesi mümkün değildir. Bizim gerçek bütçemiz, 1993 bütçesi olacaktır. Elbette ki, o za
man da, hesabımız kitabımız ona göre yapılacak ve bütçeden Silahlı Kuvvetlerimize ayrılması 
gereken ödenek ayrılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bütçenin yüzde 11.50'si Silahlı Kuvvetlerimize ayrılmıştır. Bunun 
rakam olarak söylediğimiz zaman, 23 trilyon 904 milyar 240 milyon lira demektir. Elbette ki, 
bu ödenekle, Silahlı Kuvvetlerin reorganizasonunu ve modernizasyonunu sağlamak mümkün 
değildir. Keşke, Türk Devletinin ekonomik gücü yeterli olsa da, Silahlı Kuvvetlerimizi çağın 
gereklerine uygun olarak, çok kısa sürede, ateş gücü yüksek vurucu timler haline getirebilsek. 

Değerli milletvekilleri, özünde Türkiye bunun yapmak mecburiyetinde ve zorundadır. Dünya 
barışının uzun süreli olması, barışın muhafazası Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık gücüne 
bağlıdır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin güçlü olabilmesi için, Türk Devletinin güçlü olması lazımdır. 
Türk Devletinin güçlü olması da, sosyal, siyasal ve ekonomik gücüne bağlıdır. Henüz istenilen 
seviyede olduğumuzu söylersek yanlış yaparız. Bu nedenle, inşallah, devlet ve siyasî iktidar çok 
kısa bir sürede istenilen seviyeye gelecek, güçlü devlet gündemde olacak ve siyasî iktidarımız 
da Türk Silahlı Kuvvetlerini yeniden modernize edecektir ve etmek mecburiyetindedir. 

Değerli milletvekilleri, Atatürk'ün bir sözünü arkadaşlarıma hatırlatmak istiyorum, "öz-
kaynaklarınıza, savunma sanayinize dayanan zaferin süresi uzun değildir" diyor. Bu Söz, 
1930'dan sonra söylenmiş; aradan yıllar geçmiş, henüz, özkaynaklarımız ve savunma gücümüz 
bir noktaya gelememiştir. Neden gelememiştir? Türkiye, jeopolitik durumu nedeniyle, Orta-
doğunun hâkim devleti haline gelirse, Amerika'nın da, Avrupa'nın da, Rusya'nın da, Ortado-
ğudaki Pazarları asgari ölçülerde azalacaktır. Bu nedenle, dostlarımız da olsa, Türkiye'nin güç- • 
lenmesine engel olmak isteyen güçler vardır. 

Değerli milletvekilleri, şu anda hepimizin içini parçalayan, uykumuzu kaçıran bir güneydo
ğu olayımız söz konusudur. Güneydoğu olaylarının temelinde de yabana ellerin, yabancı güçlerin 
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olduğu inancındayız. Biz, güneydoğu da olan vatandaşlarımızın bizlerden farklı insanlar oldu
ğuna kesin şekilde inanmıyoruz. Bu ülkede bizlerin hakkı ne ise onların hakkının da o olduğu
na inanıyoruz. Kendilerini bağrımıza basıyoruz, baştacı ediyoruz. Onlara sesleniyoruz diyoruz 
ki; sizler bizim vatandaşlarımızsınız. Türkiye'yi güçsüz kılmak için uzanan ellere, uzanan dil
lere itibar etmeyiniz. Olayın temelinde yanlışlıklar vardır. O nedenle, Türkiye, bir noktaya gel
memesi için, içerden ve dışarıdan yanlış ellerle vurulmaktadır; birliği, beraberliği, bütünlüğü 
zedelenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, hepimiz bu kürsüden vatanın bağmsızlığı, milletin bölünmezliği ko
nusunda yemin ettik. Görevimiz, bu yemine sadık kalmamız, bu yeminin gereklerini yerine ge-
tirmemizdir. Bize büyük görevler düşüyor, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu 
görevi yerine getirmelidirler. 

Güneydoğumuzda dağların tepesinde eksi 30 derecede nöbet tutan erimiz, erbaşımız, su
bay ve komutanlarımız orada bu görevi yaparîcen, bizlerin namusu ve şerefini korumak için 
yapmaktadırlar. Onlar, bu milletin millî bekçisi, millî hazinesi ve millî değeridir. 

Değerli arkadaşlarım, Silahlı Kuvvetlerimizi, güneydoğda işgal kuvveti gibi görmek çok 
yanlıştır. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) Yanlışın da ötesinde, bunun sözünü etmek, kendi 
ölçülerim içerisinde, ülkeye ihanettir değerli arkadaşlarım. Bunu yapmayalım. (DYP ve ANAP 
sıralarından "Bravo*' sesleri, alkışlar) 

Oradaki görevleri yapmak kolay bir iş değildir. O nedenle, bütün arkadaşlarıma sesleni
yor ve diyorum ki, toplumsal barışın yolu, olayların üzerine ateşle gitmek değil, oradaki insan
ları bir araya getirmek, bütünleştirmek ve kucaklaştırmaktır. Bu, sizlerin de bizlerin de tarihî 
görevidir, millî görevidir değerli arkadraşlarım. „ 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türk Devletinin millî hedefleri vardır, millî meseleleri vardır. 
Bunlar, bizlerin elbirliği ve beraberliğiyle halledilecektir. Bizler, hepimiz başka taraflara çekti
ğimiz takdirde, bu meselelerin halli de zorlaşacaktır. O nedenle, bizlerin tarihî sorumluluğu 
ve vebali vardır. Bu sorumluluğun ve vebalin gereklerini bizler yerine getirmek zorundayız. 

Türkiye'nin millî hedefleri nelerdir : Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin millî hedefleri.ça-
ğı yakalamak, çağın devletini yaratmak, Türk insanını mutlu ve müreffef kılmak, refah ve gü
venini sağlamaktır. Bizler, bu hedefleri gerçekleştirmek zorundayız. Millî meseleleri vardır, birliği, 
beraberliği ve bütünlüğü sağlamak, geleceğin lider ve yönetim kadrolarını hazırlamak, gelece
ğin Türkiyesini bu kadroların eline tevdi ve teslim etmek; demokratikleşme, insan haklan, hu
kukun üstünlüğü ve açık rejimi, insan şeref ve haysiyetine uygun olarak gerçekleştirmektir. 

Türkiye, millî meseleleri konusunda bunu hallettiği takdirde, dışarıda beraber olduğu ül
kelerde hakkı tanınan, sözü tanınan bir millet ve ülke haline gelecektir. Bunların tamamının 
temelinde bizler varız. O nedenle bizler, görevlerimizi yerine getirmeliyiz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerini günün şartlanna göre yeniden düzen
lemek ve onun modernizasyonunu sağlamak, yine bizim millî meselelerimiz, millî görevleri
miz içerisindedir. 

1985 yılını takiben Savunma Sanayii Müsteşarlığı kurulmuştur. Bu kuruluş, Savunma Yük
sek Kurulu, icra Komitesi ve Destekleme Fonundan oluşmaktadır. Biz, Savunma Sanayiinin 
çok kısa zamanda Türkiye sanayii ile entegre olmasını ve güçlenmesini gönülden arzu ediyo
ruz. Elbektte ki, bu ülkeyi seven herkesin arzusu da budur; ancak, Savunma Sanayii Müsteşar
lığımıza düşen görevler vardır. Savunma Sanayii Müsteşarlığımız da, bu görevleri zaman kay
betmeden yerine getirmelidir, getireceğine de inanıyoruz. 

. ' . ' ' . — 170 — . 



T.B.M.M. B : 58 22 . 3 . 1992 O : 2 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak 12 projeden 7 tanesi kontra
ta bağlanmıştır. Bunun maliyeti 3 milyar 65 milyon dolardır. Artakalan 5 projenin tahmini ma
liyeti 5 milyar 630 milyon tutmaktadır. Bu projelerin de çok kısa sürede gerçekleşmesi arzu 
ve temennimizdir. 

Yine, Savunma Sanayimizin ortak üretim konusunda eksiklikleri söz konusudur, özellik
le ortaklıklarda yabancı şirketlerin sermaye üstünlüğü vardır. Mısır da bile, bu tür şirketlerde, 
yüzde 51'den yüzde 64'e kadar yerli şirketlere ait olan sermaye, bizde, maalesef böyle değildir; 
ortak şirketlerin, yerli sermayenin yatırım payı düşüktür. O nedenle, Türkiye'deki bu üretimde 
de, Savunma Sanayiindeki bu olayda da Türk sanayiinin hissesinin yüzde 51'in üzerinde olma
sı bizlerin temennisidir. Bu temennimizi, Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın dikkate alması
nı, özellikle istiyoruz. Elbette ki, bu bir politika meselesidir; bu politikanın gerekleri de yerine 
getirilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın yedi yıllık bir mazisi vardır. 
Bu kuruluşumuzun personel konusunda da aksaklıkları, eksiklikleri söz konusudur. Personel 
alımında adama göre iş değil, işe göre eleman alınması gereklidir. Bu müessese, Türkiye'nin 
kalbi durumunda olan bir müessesesidir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığında çeşitli grupları bir araya getiren bir entegrasyona gidil
melidir. Şunun için gidilmelidir : Her birimin farklı farklı görevleri vardır. Bu görevlerarası 
alışverişlerde bir proje mühendisliği gündeme getirilmelidir. Yine, savunma sanayimizin.proje-
lerinin tayin ve tespitinde -Silahlı Kuvvetlerimizde yetişmiş çok kıymetli elemanlarımız vardır-
proje ofisi oluşturulmalı, Silahlı Kuvvetlerin teknolojik gücünden istifade edilmelidir. Kısaca 
söylemek gerekirse, Savunma Sanayii Müsteşarlığımız bir bütünlük içerisinde meselelerin he
defini tespit etmeli, bu hedefe varmada uygulayacağı stratejiyi, taktikleri ona göre uygulamalı
dır. Biz, uygulamıyor şeklinde bir inanç içerisinde değiliz; ancak, ufak tefek yanlışlarının ol
duğu kanaatiyle, bu bilgilileri de aktarmayı, millî bir görev kabul ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri savunma sanayiinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Başbakanlık, 
Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları; diğer tarafta Millî Güvenlik Kurulu, Millî Gü
venlik Kuruluna bağlı olarak içişleri Bakanlığı ve sivil savunma sektörü; Millî Savunma Ba
kanlığı bünyesinde de savunma sanayii söz konusudur. Körfez krizi göstermiştir ki, sivil sa
vunmamız yeterli değildir. Körfez kriziyle beraber, İçişleri Bakanlığına bağlı Savunma Sekre
terliği istenilen görevi vermemiştir. Belki, bu konu bütçemizin içerisinde değildir; ancak, Sa
vunma Sanayii Müsteşarlığıyla uyum sağlaması konusunda belirli çalışma yaptıkları için, onu 
da söylemek mecburiyetindeyiz. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sekre
terliği, kendisini yenilemeli; günün şartlarına uygun hale getirilmelidir diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, süreniz doldu. Lütfen bitiriniz. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
Sonuç olarak şunu belirtiyorum : Sayın milletvekilleri, güçlü devletin, güçlü milletin, güçlü 

siyasî iktidarın yolu; bizlerin birliğinden, beraberliğinden, bütünlüğünden geçmektedir. Türki
ye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri dışarıya örnek olacaktır; birliği, beraberliği, bü
tünlüğü sağlayacaktır. Bu Yüce Meclis en güzel kararları alacak ve uygulayacaktır. Bunu yaptı
ğımız takdirde, Silahlı Kuvvetlerimiz, Türk Milletinin millî ve manevî değerlerine, Türk insanı
nın büyüklüğüne, Türk Milletinin bölünmezliğine elbette ki tercüman, olacaktır. (Alkışlar) Si
lahlı Kuvvetlerimiz bizim baştacımız ve gözbebeğimizdir. (Alkışlar) Türk Milletinin tamamı, 
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Türk Silahlı Kuvvetlerine minnettardır. Bunu, bu kürsüden söylemeyi millî ve tarihî bir görev 
olarak kabul ediyorum. Bizler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üzerine titremediğimiz takdirde, on
ları esen rüzgârlardan korumadığımız takdirde, geleceğin büyük Türkîyesini kurma imkânı
mız yoktur değerli arkadaşlarım. 

Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son verirken, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. 
Şahısları adına, lehte, Sayın Nevfel Şahin'e söz veriyorum. 
Buyurun. 
NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savunma Ba

kanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, çığ fe
laketinde, Zonfuldak'ta ve Erzincan depreminde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cena
bı Allah'tan rahmet, ulusumuza ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Erzincan depreminde kurtarma faaliyetlerini başarıyla yürüten vefakâr ve cefakâr Silahlı 
Kuvvetler mensuplarına teşekkür ediyor, bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepimizin de bildiği gibi, millî savunma kavramı, 
vatanımızla, Bayrağımızla ve en önemlisi, büyük milletimizle özdeşlesin Demokratik sistem 
içerisinde kişi hak ve hürriyetlerinin, kültürümüzün ve sosyoekonomik gelişmemizin en önem
li teminatı, millî savunma kavramı ve olgusudur. Yüce Atatürk'ün gösterdiği, çağdaş uygarlık 
düzeyinin üstüne çıkabilme sözlerinde de ifadesini bulan millî hedefimiz, millî egemenliğe sa
hip olmadan gerçekleşemez. Bunu da içte ve dışta sağlayacak olan en önemli faktör, doğru 
ve millî çıkarlara uygun, millî savunma politikasının saptanmasıdır. Bunu yaparken de, millî 
refahı artırma çabalarıyla çeliştirilmemcsine dikkat etmek gerekir. Hükümet programımızda 
da bu husus açıkça belirtilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, millî savunma hedef ve politikalarının saptanmasında en önemli faktör, 
tehdit ve risk değerlendirmesidir. Bu değerlendirme ise, dünyanın değişen siyasî konjonktürünün 
ve güç dengelerinin devamlı olarak takip edilmesini gerektirir. Ani olarak gelişen büyük değişiklik
ler karşısında şaşırıp kalmamak için, ileriye ait varsayımlarda bulunmak ve bunlara göre politika
lar saptamak ve planlar yapmak bütün modern ülkelerin uyguladığı yöntemlerdir. Zamanında alın
mayan önlemler hiçbir anlam taşımayabilir. Dünyamız, yaşadığımız dönemde de böyle ani değiş
melere sahne olmaktadır. İki süper gücün biri çökmüş, demokratik düzene sahip olan güç, tek 
süper güç haline gelmiştir. Burada dikkatle üzerinde durulması gereken husus, komünist düzenin 
çökme sebebi, ekonomisinin çok zayıflamasından değil, insan haklarına değer verilmeyişindendir. 
Onun için, Birleşmiş Milletler Teşkilatının yanında, AGİK süreci gibi insan haklarına öncelik veren 
süreçler başlatılmış ve devam ettirilmektedir. Dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden 
doğan bağımsız devletler topluluğu, bu sürece dahil olmaya başlamışlardır. Ancak, bu noktada 
önemle üzerinde durulması gereken husus, Türkiye için belirsizliklerin egemen olduğu tehdit ve 
risk faktörünün devam etmekte olduğudur. Bir yandan bağımsız devletler topluluğunda ve Kaf
kasya'da, bir yandan Yugoslavya'da Balkanlarda, bir yandan da Ortadoğuda belirsizlikler sürmek
tedir. Bölgede, Türkiye'nin bir güç merkezi haline gelmesine uygun ortam doğmuştur; ama, 
bu durum, tehdit ve restleri de beraberinde getirmiştir. İşte, millî savunma politikamıza 
yön verecek olan bu tehdit ve riskleri iki başlık altında toplamak mümkündür : 
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Birincisi, dış tehdit ve bu tehdidin yaratacağı riskler, ikincisi, dış tehditle destekli iç tehdit 
ve yaratacağı risklerdir. Dış tehdide bir göz atalım : 

Türkiye'nin jeopolitik konumu, değişik güç merkezleri karşısında daha da önem kazan
mıştır. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa, Federal Almanya, Rusya Federasyo
nu ve Japonya gibi güç merkezlerinin çıkarlarının çatıştığı bir bölgenin odak noktasını teşkil 
eder bir duruma gelmiştir. Bu durum, Türkiye'nin gelişip güçlenmesini risk altına alan bir ol
gudur. O halde, dış tehdidi böyle global ve geniş bir perspektif içinde değerlendirmek gerekir. 

Türkiye'nin jeopolitik durumu, asırlardan beri komşularıyla ilişkilerini çelişkili hale ge
tirmiştir. Gerek Ortadoğunun petrol kaynakları için bir üs durumunda oluşu, gerekse Avrupa, 
Asya ve Afrika'ya uzanan ulaşım ve iletişim hatlarının Anadolu'dan geçişi, bizi, komşuları
mızla menfaat çatışmaları ortamı içine sokmuştur. Bunlardan bir kısmının demokratik ve laik 
düzenden uzak oluşu, bir kısmının ise, Batı dünyası güç merkezleriyle yakından kültürel ilişki
lerden yararlanarak bizi güç durumda bırakmayı ve kalkınmamızı önlemeyi kendileri için âde
ta bir millî hedef haline getirmişlerdir. Bunların detayları Yüce Meclisimizce malumdur. 

iki süper güçten birinin dağılmasıyla soğuk savaş biraz dinmiş gibi görünmekte ise de, 
Türkiye için, soğuk savaşın ve mücadelenin bittiğini söylemek güçtür. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de izninizle birkaç cümleyle, iç tehdide değin
mek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi, iç tehdit, misakımillî sınırlarımızı parçalamayı ve böl
meyi, üniter devlet yapımızı değiştirmeyi, Türkiyemizi güçsüz bırakmayı hedeflemektedir. 

Burada bir noktayı da dikkatinize sunmak isterim : Birisi çıkacak, en iyi yetişmiş kur
maylara, subaylara taş çıkartacak şekilde bir gerilla harekâtını sevk ve idare edecek; politik, 
lojistik ve idarî desteğini, finansmanını, cephanesini, silahını sağlayacak, 200 küsur bin kilo
metrekarede harekât yapacak, büyük şehirleri terörle sindirmeye çalışacak.soygunlarla uyuş
turucu ve silah kaçakçılığıyla silah finansmanı sağlayacak... Böyle vasıfsız bir şahsın bunları 
yapabilmesi mümkün mü? Acaba hangi ülkelerin karargâhlarında bunlar düşünülüyor, bunlar 
planlanıyor? Hangi gerilla uzmanları eğitimini sağlıyor? Açıkça görülüyor ki, bu bölücü terör, 
dış tehditle bağlantılı olarak çalışmaktadır. Kanaatimizce, bu durum, sadece iç güvenlik soru
nu da değildir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, dünyada geçici olarak meydana gelmiş bahar rüzgârları, Tür
kiye'nin güvenliği için yeterli ve inandırıcı değildir. Buna göre, Türkiye, savunma önlemlerine 
eskisinden daha çok önem vererek, gelişen teknolojiye mutlaka uyum sağlayarak, modern si
lah ve gereçlerle teçhiz edilmiş bir şekilde savunmasına devam etmek zorundadır. Güçlü bir 
Türkiye, dünya barışına daha fazla katkıda bulunacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu açıklamalardan sonra, Türkiye'nin savunma politikası kavra
mını da kısaca özetlemek isterim. Türk Milletinin ve Devletinin bağımsızlığını, toprak bütün
lüğünü, kültürel ve ekonomik gelişmesini, diğer devletler arasında saygınlığını kesintisiz koru
yacak, çağdaş ve teknolojik silah sistemlerine sahip modern bir silahlı kuvvetleri idame ettir
mektedir. Mensubu bulunduğum Doğru Yol Partisinin de, bu konudaki, hedefi budur. Görü
lüyor ki, Hükümetimizin politikası çağdaştır, evrenseldir ve Büyük Türk Milletine özgüdür. 

Yüce Meclise sunulan Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, amaçlarımızı tam karşıladığı
nı söylemek zordur, özellikle, bu alandaki yatırım harcamalarının kısıtlı olduğu gözlenmekte
dir; ancak modern silah sistemleri çok pahalıdır; modern ve zengin ülkeler bile bunu, çokulus
lu konsorsiyumlarla halletmeye çalışmaktadırlar; Hükümetimizin de uygun bir planlama ile 
bu noksanlara çözüm getireceğine inanıyorum. 
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Bu arada, Silahlı Kuvvetlerimizden de beklentilerimiz olduğunu belirtmek isterim. Tek
nik ve teknolojik gelişmenin yanında, çağdaş bir yönetim sistemi, çağdaş bir eğitim yönetimi 
sistemi, çağdaş bir seferberlik sistemi, çağdaş bir lojistik bakım ve ikmal sistemi; çağdaş bir 
komuta-kontrol, muharebe, eğitim, öğretim sistemi planlı bir şekilde geliştirilmeli, bütün bun
ları, kendisini güçlü, inançlı ve güvenli gördüğü sürece mutlu olan Türk Halkına göstermelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, çok önemli bulduğum, Silahlı Kuvvetle
rin morali üzerine söyleyeceğim birkaç cümle ile bitireceğim. Savaş demek, yüzde elli silah gü-
cüj teknoloji ve lojistik demekse, yüzde elli de moral demektir. Morali, inancı, güvenci olma
yan bir ordunun zafer beklemesi zordur. Bir ordunun morali, kendisini yaratan milletiyle bü
tünleşmesiyle oluşur; böyle bir bütünleşme varsa, ordunun morali de var demektir. Türk Or
dusu böyle bir ordudur; yani, millet bir ordudur. Son zamanlarda, bu güzel değeri zayıflatma
ya yönelik faaliyetler gözlenmektedir. Bu durumun, çok ağır görevler yüklenen, gerektiğinde 
gözünü kırpmadan ölüme gidebilecek ve götürülebilecek ordu mensupları üzerinde moral bo
zukluğu yaratabileceğini düşünmemiz gerekir. 

Geçmişteki bazı olayları tarihin yargısına bırakarak, Ordumuzun moralini yükseltici tu
tum içerisinde olmamızın Yüce Milletimizin menfaatlarına uymada, iç ve dış tehdide karşı koy
mada en önemli faktör olduğu konusunda, hepimizin fikir birliği içinde olduğumuzdan hiç 
şüphe etmiyorum. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
Millî Savunma Bakanı Sayın Ayaz; buyurun efendim. (Alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığının 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Yüce Mec
liste görüşülmesi münasebetiyle, gerek grupları, gerek şahısları adına söz alan değerli milletve
killerinin eleştirilerine cevap Vermek, bu vesileyle, bölgesel ve milletlerarası güvenlik konuları 
ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ihtiyaçların karşılanabilmesi için yapılmakta olan ve planlanan 
çalışmalar hakkında bilgi arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle, öncelikle, 
benden önce konuşan değerli milletvekillerine, Bakanlığımız ve Silahlı Kuvvetlerimiz hakkın
da lütfettikleri kıymetli görüş ve eleştirileri sebebiyle şükranlarımı sunuyorum ve Yüce Meclise 
saygılar sunarak sözlerime başlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli Milletvekilleri; takip edilen ekonomik ve sosyal politikalar, kalkın
ma planı ve stratejik hedef planları ile, bölgede ve dünyada görülen gelişmeler göz önüne alı
narak hazırlanan 1992 malî yılı bütçe teklifi, daha önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda titizlik
le incelenmiştir. Bu vesileyle, Palan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkan ve üyeleri ve Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesi görüşmelerine katılan sayın milletvekillerine, bize ışık tutan görüş 
ve yapıcı eleştirileri için de şükranlarımı sunuyorum ve bu vesileyle, değerli üyelere saygılar su
nuyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkelerin ekonomik politikalırını yönlendirmede, millî gü-. 
cün yanında, çok önemli bir etkinin de dış ilişkiler olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, açıkla
malarıma, milletlerarası ilişkilerin Türkiye'nin güvenliğini etkileyen veçheleri hakkındaki gö-
rüşlemirimi belirtmek suretiyle başlamak istiyorum. 

— 174 — 



T.B.M.M. B : 58 22 . 3 . 1992 O : 2 

Avrupa'da ve Türkiye'nin çevresindeki değişim süreci, tarihte eşi görülmemiş bir şekilde 
ivmesini devam ettirmektedir. Son iki yılda, dünyanın askerî yapısı âdeta tanınmayacak dere
cede değişikliğe uğramıştır. Merkezî ve Doğu Avrupa ülkelerinde başlayan demokratikleşme 
hareketleri, iki Almanya'nın birleşmesi, soğuk harbin sona ermesi, Varşova Paktının dağılma
sı, komünizmin çökmesi, Avrupa Konvansiyöriel Kuvvetler Antlaşması, Paris Şartı, güven ve 
güvenlik artına önlemler çerçevesinde hazırlanan ve imzalanan Viyana Belgesi, NATO'nun 
varlık gerekçesinin değişmesi ve yeni stratejinin kabulü, Sovyetler Birliğinin dağılması ve yerini 
Bağımsız Devletler Topluluğuna bırakmasıyla Slav kökenli yeni cumhuriyetlerin ortaya çıkma
sı iki kutuplu dünya dengesini temelinden değiştirmiştir. 

Yaşanılan bu olaylar, bölgesel denge arayışlarını da beraberinde getirmiş ve Türkiye, dün
yadaki ve bölgedeki önemini daha ağırlıklı biçimde hissettirmeye başlamıştır. 

Batı Avrupa ülkeleri, 12'ler ve 9'lar olarak bilinen Avrupa Topluluğu ve Batı Avrupa Bir
liği içinde, Avrupa'nın siyasî birliğini ve bu birliğin savunma güvenlik boyutunu oluşturmak 
yönündeki girişimlerini yoğunlaştırmışlardır. Maastricht'te yapılan zirve toplantısında, Batı Av
rupa Birliğinin, bu kimliğinin savunma boyutunu oluşturması, Türkiye'nin de Batı Avrupa Bir
liğine ortak üye olarak kabul edilmesi yönünde karar alınmıştır; ancak, bu statünün neyi içer
diği henüz açıklığa kavuşmamıştır. Türkiye, söz konusu topluluklara tam üye olma yolundaki 
ısrarlı taleplerini devam ettirmektedir. Bu nedenle, halen yaşanmakta olan belirsizlik ve istik
rarsızlık ortamında Türkiye, Avrupa'nın güvenliği ve savunması için NATO'nun tek güvenlik 
organı olarak varlığını korumasından ve transatlantik bağlarının devam ettirilmesinden yanadır. 

Soğuk harple, bolaklaşmanın sona ermesi ve dolayısıyla, eski tehdidin azalması, NATO 
stratejisinin değiştirilmesine neden olmuştur. Kasım 1991'de Roma'da yapılan NATO zirvesin
de kabul edilmiş olan bu yeni stratejiye göre, NATO'nun kuvvet ve komuta yapılarında bazı 
değişiklikler öngörülmektedir. Kuvvet yapılarındaki değişiklikler çerçevesinde, Avrupa'da, ha
reket kabiliyeti, esnekliği, üstün ateş gücü, elektronik harp ve savunma gücü gibi özelliklere 
sahip mukabele ve takviye kuvvetlerinin teşkil edilmesi kabul edilmiştir. Ülkeler, bu istikamet
teki birliklerin teşkil edilmesi çalışmalarına başlamışlardır. Kara, deniz ve hava unsurları da 
olan bu kuvvetlere Türkiye'nin de birlik tahsis etmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, NATO'nun komuta yapısında da yeni düzenlemelere gidilmektedir, örne
ğin, üç büyük NATO komutanlığı ikiye indirilmekte, Avrupa ve Atlantik Müttefik Yüksek Ko
mutanlıkları muhafaza edilmekte, Kanal Müttefik Başkomutanlığı ise kaldırılmaktadır. Ayrı
ca, Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı kademelerinde de yeni düzenleme çalışmaları başla
tılmıştır. Bu düzenlemeler, öncelikle Kuzey Avrupa Müttefik Komutanlığı bölgesinde başlatıl
mış olup, Türkiye'nin de dahil olduğu güney bölgesindeki çalışmalara da bu sene içerisinde 
başlanacaktır. , 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi, çevremizde meydana gelen gelişmelere değinmek ve 
bunlara ilişkin görüşlerimi belirtmek istiyorum : 

Sovyetler Birliğindeki gelişme sürecinin tamamlandığı söylenemez. Bilindiği gibi, Türki
ye, bağımsızlıklarım ilan eden cumhuriyetlerin tümünü tanıma kararını açıklayan ilk ülke ol
muştur. Bu cumhuriyetlerden Rusya Federasyonu, Baltık Denizinden Pasifiğe kadar uzanan 
geniş coğrafî alanda, doğal kaynakları, nüfusu ve sahip olduğu konvansiyonel nükleer imkân
ları açısından, bugünkü ekonomik güçlüklerine rağmen, ilerisi bakımından muhtemel bir sü
per güç adayı olarak algılanmalıdır. 
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Diğer taraftan, Ukrayna da, sahip olduğu benzer imkânlarla, Avrupa'daki ve özellikle Bal
kanlardaki güvenlik dengesine önemli bir unsur olarak katılmaktadır. 

Ayrıca, Bağımsız Devletler Topluluğunun yeni cumhuriyetleri, Sovyetler Birliğinin taraf 
olduğu milletlerarası güvenlik ve silahsızlanmayla ilgili anlaşma, antlaşma ve belgelere henüz 
katılmamışlardır. 

Kafkaslar bölgesinde ise, Türkiye, üç yeni komşuyla sınırdaş olmuş bulunmaktadır. Bu 
sınırdaş cumhuriyetlerin kendi aralarında mevcut ve silahlı çatışmayla kanlı mücadeleye varan 
anlaşmazlıkları, Türkiye'yi yakından ilgilendirmekte ve üzmektedir. Azerbaycan ile Ermenis
tan arasındaki Yukarı Karabağ sorununda, Ermeni saldırılarıyla başlatılan son kanlı ve tehli
keli olaylara, Türkiye'nin izlediği aktif politika ve görüşmeler yoluyla çare bulunması en ciddî 
arzumuzdur. 

Batı ve dünya kamuoyunda Yukarı Karabağ olaylarına yanlı bakılmamasının, bu olayla
rın basın ve yayın organlarına gerçek yönüyle yansıtılmasının, sorunun çözümlenmesine yar
dım edeceğine inanmaktayız. 

Avrupa Konvansiyonel Kuvvet İndirimi Antlaşması ile Sovyetler Birliğinin taahhüt etmiş 
olduğu tank, top zırhlı muharebe aracı, muharip uçak ve muharip helikopter gibi, beş ana si
lah kategorisinde tavan sınırlarının, Bağımsız Devletler Topluluğunu meydana getiren yeni cum-
huiriyetlerce de Türkiye'nin güvenliğine uygun düşecek şekilde üstlenilmesi açısından inceleme 
ve görüşmeler sürdürülmekte olup, bu da, bağımsızlıklarını yeni kazanan ülkelerle birlikte or
taya çıkan güvenlik sorunlarının önemli bir boyutunu teşkil etmektedir. 

Diğer taraftan, Balkanlar, Avrupa'daki yeni kuruluş ve dönüşüm sancılarının ve ihtilafla
rın en çok yaşanmakta olduğu bir bölgeyi oluşturmaktadır. Ortak sınır olmamasına rağmen, 
komşu ülke olarak kabul edilen Yugoslavya, altı aydan fazla bir süredir, aşırı milliyetçilik akımları 
ve etnik çatışmalar dolayısıyla bir iç savaş bunalımı içinde bulunmaktadır. 

Yugoslavya'daki gelişmelerin ve diğer Balkan ülkeleri arasındaki ikili sorunların daha bü
yük boyutlara varmamasını içtenlikle dilemekteyiz. 

Türkiye, tüm Balkan ülkeleriyle, sadece siyasî, ticarî, ekonomik, bilimsel ve kültürel de
ğil, aynı zamanda, askerî işbirliği ilişkilerini de güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Özellikle, eski 
sistemlerini terk edip yeni ve modern ölçülere göre askerî güçlerini yapılandırmaya yönelen bu 
ülkelere, Türkiye, dostluk elini uzatmakta tereddüt göstermemiştir. Kendileriyle sadece tarihî 
ve geleneksel deneyimlerimizle değil, Türk savunma sanayiinin son yıllardaki gelişmelerinden 
ve tecrübe birikimlerinden de yararlanarak savunma sanayii işbirliğini güçlendirmeye çalış
maktayız. 

Romanya, Bulgaristan ve Arnavutluk arasında Genelkurmay başkanları ve savunma ba
kanları düzeyinde gerçekleştirilen son ziyaretler, bu güzel ilişkilerin somut delilleridir. 

Güneyimizde ve Körfez bölgesinde, harp sonrası dönemdeki belirsizlik hüküm sürmeye 
devam etmektedir. 

Türkiye'nin güneyindeki komşu devletler, Körfez Harbinde de görüldüğü üzere, giderek 
geliştirilen balistik füze kabiliyetine sahip iken, Türkiye'nin, bu tehdidi karşılayacak imkânları 
yoktur. Söz konusu devletler, çeşitli ülkelerden muhtelif tipte silah alımlarını da sürdürmekte
dirler. 

— 176 — 



T.B.M.M. B : 58 22 .3 .1992 0 : 2 

Irak'ın, harp sonrası izlediği politika Türkiye için bir endişe kaynağı olmuştur. Irak'ın 
tutumu, büyük boyutlarda bir mülteci akımına yol açmıştır. Türk Halkı ve Devleti, Irak Hal
kına karşı dostane duygular beslemektedir. Irak'ın, Türkiye'nin de dahil olduğu milletlerarası 
kuruluşların ve toplumların beklentilerini yerine getirmesini ve Türkiye ile ilişkilerin normal
leştirilmesi için gerekli şartların yaratılmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. 

Ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak sürdürülen görüşmelerde de so
mut sonuçlara henüz ulaşılamamıştır. 

Güney ve doğumuzdaki komşularımız ile ilgili olarak temas etmek istediğim diğer bir hu
sus da, Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa'da Konvansıyonel Kuvvet İndirimi Antlaşması gere
ğince, kuvvetlerinde indirimler yapmayı taahhüt etmiş olmasına rağmen, anılan antlaşmaya 
tarafolmayan, doğu ve güney komşularımızın böyle bir yükümlülükle bağlı bulunmamaları
dır. Türkiye'nin coğrafî konumundan kaynaklanan bu asimetrik durumun da, askerî gücümü
zün dengelendirilmesi ve değerlendirilmesinde göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Sayın Başkan değerli milletvekilleri; şimdiye kadar, sadece en belirgin hatlarıyla ve özetle-
çizmeye çalıştığım bu tablodan çıkan sonuç açıktır. Türkiye, bir taraftan Atlantik İttifakında 
meydana gelen değişmeler ile Avrupanın güvenlik ve savunma kimliğinin geliştirilmesi yönün
de girişilen çabalara katkıda bulunmak, diğer taraftan, bölgesinin dikte ettirdiği özel şartlara 
göre hazır olmak mecburiyetindedir. Halihazırda, milletlerarası ortamlarda, tehdit yerine, risk 
kavramına yer verilmekle beraber, Türkiye bakımından, ne kadar azalırsa azalsın, tehdidin or
tadan kalktığını tasavvur ederek, realitelerden uzaklaşmak mümkün değildir. Özellikle, çevre
sinde istikrarsızlık ve belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde, Türkiye'nin, bölgesinde denge 
ve istikrar unsuru olma mecburuyeti nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcılık ve sa
vunma yeteneğinin idame ettirilmesi için reorganizasyon ve modernizasyon çalışmalarının hız
landırılması gereğine, esasen, hükümet programında da yer verilmiş bulunulmaktadır. 

Söz konusu çalışmalarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her türlü ortam ve şartta harekat 
icra edebilecek, hareket ve beka kabiliyeti yüksek, yeterli komuta-kontrol sistemlerine sahip, 
yüksek teknolojiyi kullanabilecek imkân ve kabiliyete kavuşturulması esas alınmıştır. Ayrıca, 
Silahlı Kuvvetlerin personel sayısının bir program dahilinde azaltılması dolayısıyla, askerlik 
süresinin kademeli bir biçimde kısaltılması da hükümet programına konulan esaslar arasındadır. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savaş halinde personel, araç mal ve hizmet ihti
yaçlarını yerinde ve zamanında karşılamak, seferberlik sistemine çağdaş bir düzenleme getir
mek ve süratlendirmek maksatlarıyla başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir. Profesyonel or
du konsepti çerçevesinde, uzman erbaşlık müessesesine de işlerlik kazandırılmış ve bu maksat
la 20 binin üzerinde kadro açılmıştır. İleride bu sayı daha da artırılacaktır. Bir yandan da, kü
çük rütbeli subay ihtiyacını karşılamak amacıyla, sözleşmeli subay istihdamı konusundaki ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Diğer taraftan, 1970'H yılların başlarından itibaren kurulmasına başlanan ve geliştirilme
sine çalışılan yerli savunma sanayiinin, Silahlı Kuvvetlerin çağdaş ihtiyaçlarına cevap verebile
cek yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemlerini ve teçhizatını üretebilecek düzeye çı
karılması ve böylece dışa bağımlılığı giderek azaltma yönündeki gayretlerin artırılması da sa
vunma politikamızın önemli bir konusu olarak düşünülmüştür. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi de, Millî Savunma Bakanlığının, açıklanmasında fay
da gördüğüm bazı faaliyetleri hakkında özet bilgi arz etmek istiyorum. 
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Haritacılık faaliyetleri : 
Harita Genel Komutanlığımız, benden önce konuşma yapan değerli üyelerin de belirttik

leri gibi, gerek Silahlı Kuvvetlerimizin, gerekse sivil sektörün ihtiyaçlarım karşılayacak nitelik
te, yüksek teknolojiye sahip imkânlar içerisinde harita işlerini yürütmektedir ve Harita Komu
tanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar, hakikaten hepimiz için övünülecek, iftihar edilecek se
viyede ve günümüz şartlarında tüm Batılı ülkelerle yarışabilecek, mukayese edilebilecek düzey
de çalışmalardır. Binaenaleyh, bu güzel çalışmaları gerçekleştiren değerli Komutanlığımıza da 
bu vesileyle teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; mevzuat çalışmaları konusunda da 1991-1992 yılı içerisinde, 
Silahlı Kuvvetlerimizin sorunlarının giderilmesi, personelimizin problemlerinin halledilmesi, 
durumlarının iyileştirilmesi istikametinde pek çok yasal düzenlemeler yapılmıştır; zamanınızı 
israf etmemek için, bu düzenlemeler hakkında teferruatlı bilgi vermiyorum; aslında, bu dü
zenlemelerin birçoğu, Yüce Meclisimizin önünden yakın zamanda geçmiş olan düzenlemeler
dir. Bu düzenlemeler arasında, efkârı umumiyede genel olarak beklenti halinde olan bazı ko
nuları ifade ederek, bu konudaki konuşmamı tamamlamak istiyorum. 

3761 sayılı Kanun ile 1005 sayılı Kanun değiştirilerek, Kore ve Kıbrıs gazilerine, herhangi 
bir kuruluştan maaş almamak koşuluyla, 1500 gösterge üzerinden aylık ödenmesi imkânı geti
rilmiştir. Ancak, bu herhangi bir kuruluştan maaş almamak koşulu, çok cüzi de olsa, birtakım 
kuruluşlardan geliri olan, maaş alan gazilerimiz için hakikaten Üzüntü kaynağı olmuş, bu ne
denle Kanun yeniden değiştirilmek suretiyle, tüm köre ve Kıbrıs gazilerine bu husus teşmil edil
miştir. 

3269 sayılı Kanun ile 205 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak, uzman erbaş statüsündeki 
personelin sözleşme süresi 30 yaşından 35 yaşa yükseltilmiş, astsubaylığa geçişteki yaş sınırı 
da 24'ten 27'ye çıkarılmış ayrıca sosyal birtakım imkânlar da sağlanmak suretiyle, uzman er 
ve erbaşlık konusu özendirici bir şekle getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımızın çalışmalarıyla ilgili bazı konuları, huzuru
nuzda zaman almamak için geçiyorum. Sizlere dağıttığımız konuşma metninde bazı teferruatlı 
bilgiler bulunmaktadır; ben bu bilgileri burada tekrarlamadan, zamanı değerlendirmeye çalı
şacağım. . ' » . . • - . 

Askeralma hizmetleri konusunda bazı bilgiler sunmak istiyorum. Millî Savunma Bakanlı
ğının aslî görevlerinden birini teşkil eden ve kamu oyunu yakından ilgilendiren askeralma faa
liyetleri, hakikaten, özenle üzerinde durulması gereken faaliyetlerdir. 

Vatandaşlara kolaylık sağlamak, askeralma işlemlerine sürat kazandırmak, zaman ve emek
ten büyük ülçüde tasarruf sağlamak maksadıyla yurt sathına yayılmış durumda bulunan tüm 
askerlik daireleri ve onlara bağlı askerli şubelerinde, çağın gereklerine uygun olarak otomas
yon projeleri başlatılmıştır. 

1991 yılında Ankara, İstanbul, İzmir, Aydın, Adana, Bursa, Çorum ve İsparta askerlik 
daireleri ve bunlara bağlı askerlik şubeleri için bilgisayar cihazlarının satın alınma işlemleri 
tamamlanmıştır. 1993 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması hedef alınmış bulunmaktadır. 

Halen, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığında er celp ve sınıflandır
ma faaliyetleri, dövizle ve bedelli askerlik işlemleri, yedeksübay aday adaylarının erteleme faa
liyetleri bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler, bu vesileyle, bu sene içerisinde Yüce Meclise sevk edip çıkar
dığımız bir kanunla, bir kanun tasarısı hakkında sizlere kısa bilgi sunmak istiyorum : Biliyor
sunuz, 1927 yılında çıkarılmış bulunan 1111 sayılı Askerlik Yasamız, gerek lisanı itibariyle, ge
rekse günümüzün ihtiyaçlarını karşılama bakımından yeterli durumda değildir. O nedenle, sık 
sık, çeşitli maddelerinde değişiklik yapılan bu yasanın, tümünün, hem lisan yönünden yenileş
tirilmesi hem de günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar başlatılmış ve kısa 
zamanda bu çalışmalar tamamlanarak, kanun tasarısı Yüce Meclisin huzuruna getirilecektir. 

Bildiğiniz gibi, bir süre önce, 18 ay olan askerlik süresinin, önce 15, sonra da 12 aya indi-
rilmesiyle ilgili bir kanun Yüce Meclisten çıkmış bulunmaktadır. Bir değerli arkadaşımızın bu
rada belirttikleri gibi, bu kanunun uygulama zamanının belirtilmemiş olması dolayısıyla mey
dana geldiğini ifade ettikleri tedirginlik konusunu da kısaca belirtmek istiyorum : Kanun, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle, askerlik süresinin, önce 15, arkasından 
12 aya indirilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki tanımıştır. 15 aylık sürenin 1992 yılında uygu
lamasına geçilecektir; ancak, bu uygulamanın, kanunun yürürlüğe girdiği andayapılması, Si
lahlı Kuvvetlerin kuvvet ihtiyacı yönünden birtakım sıkıntılara yol açacağı için; konu, Silahlı 
Kuvvetlerin ihtiyaç durumu dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulunca tespit edilecek bir 
tarihte uygulanması şeklinde belirtilmiştir. Ancak, hemen akabinde, Bakanlık olarak yapmış 
olduğumuz açıklamalarla, kanunun bu sene içerisinde uygulanacağı ve şubat ayından itibaren 
askere gidecek olan tüm mükelleflerin bu yasa uygulamasından yararlanabileceği hususu açık
ça ifade edilmiştir. Yani, şubat ve onu takip eden aylarda askere giden mükellefler, bu yasaya 
göre mutlaka 15 aylık süreden istifade edeceklerdir. Bu husus açıkça ifade edilmiştir. Binaena
leyh, bir tedirginlik hususunun kalmaması gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bu arada, yurt dışında bulunan, orada çalışan, hayatını orada ida
me ettiren vatandaşlarımız için uygulanmakta olan dövizli askerlik sisteminde de bu vatandaş
larımız lehine bazı iyileştirmelerin getirilmesi için yeni bir tasarı hazırlanmış ve Yüce Meclise 
sunulmuştur. Bu tasarıyla da dövizli askerlik süresi iki aydan bir aya indirilmekte, dövizli as
kerlik için müracaat yaşı da 32'den 38'e çıkarılmaktadır. Ayrıca, 38 yaşına gelmiş olup da as
kerliğini yapmamış olanlar için de, 40 yaşına kadar, aynı kanundan yararlanma imkânı kabul 
edilmektedir. 

Yine bu tasarıyla, 40 yaşını.doldurmuş olup da, yani çağ dışı dönemine gelmiş olup da 
askerliğini yapmamış olan yurt dışındaki vatandaşlarımız için, bu tasarının kanunlaştığı tarih
te müracaat etmeleri halinde ve normal olarak ödenen dövizi yüzde 50 zamlı olarak ödemeleri 
halinde askerliklerini yapmış sayılmaları esası kabul edilmiştir. 

Yine bu tasarıyla, çifte tabiyetli olan vatandaşlarımızın, tabiyetinde bulundukları ülkenin 
kanunlarına göre askerliklerini yapmış sayılmaları halinde, Türkiye'de askerlik yapma mecbu
riyeti kaldırılmaktadır. 

Yine bu yasa tasarısına göre, hastalıkları sebebiyle, muayene olarak, yasalardan yararlan
mak isteyenler için, Türkiye'de muayene mecburiyeti kaldırılmakta, yurt dışında konsolosluk-
larca gösterilecek hastanelerde muayene olma imkânı da getirilmektedir. 

Aynı yasa tasarısıyla, ihtiyaç fazlası erler için, yurt içi bedelli askerlik için ödenecek bede
lin, yurt dışı dövizli askerlik için ödenecek dövizin yarısı olarak belirlenmesi esası da kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 
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Ayrıca, bu uygulamalar içerisinde bir hususu arz etmek istiyorum : Yedeksubay Yasasına 
göre, Bakanlar Kuruluna, yedeksubaylık hizmetinin 12 aya indirilmesi yetkisi tanınmıştır. As
kerlik süresinin 15 aya indirilmesi tatbikatıyla birlikte, yedeksubaylık süresi de 12 aya indirile
cek, yedeksubay olamayan veya yedeksubaylık yerine er olarak mükellefiyetlerini yerine getir
mek isteyenler için de bugün uygulanmakta olan 8 aylık erlik süresi de, 12 ayın yarısı olan 6 
aya indirilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi.savunma politikamızın önemli unsurlarından 
biri olan savunma sanayi ile ilgili bilgiler arz etmek istiyorum : 1920'li yıllarda kurulmasına 
başlanan ve geliştirilmesine çalışılan yerli savunma sanayiini, Silahlı Kuvvetlerin çağdaş ihti
yaçlarına cevap verebilecek yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemlerini ve teçhizatını 
üretebilecek düzeye çıkarmayı hedeflemiş bulunuyoruz. Böylece, savurma araç ve gereçlerinin 
tedarikinde dışa bağımlılığı asgariye indirmek, Silahlı Kuvvetleri, ekonomik ve mümkün oldu
ğu ölçüde yurt içi imkânlarla modernize etmek istiyoruz. 

Diğer taraftan, Millî Savunma Bakanlığınca bir üretim projesi olarak yürütülen ve devlet
ten devlete alım şeklinde gerçekleştirilen F-16 Muharip UÇak Projesi de planlandığı şekilde 
devam etmekte ve şu anda, bu proje, programının bir ay önünde, yani ayda iki tane uçak yapıl-
dağı esasına göre iki uçak daha fazla yapılmak suretiyle devam etmektedir. İkinci paket F-16 
projesinin gerçekleşmesi için de gerekli çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir. Bu suretle, 
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üzerinde önemli durduğu F-16 Projesi, ikinci paket projenin de 
gerçekleşmesi suretiyle, Silahlı Kuvvetlerimizin hava gücünü ciddî şekilde yükseltmiş ve güç
lendirmiş olacaktır, 

Bu arada, Bakanlığımızca yürütülmekte olan daha birçok projeler bulunmaktadır; zama
nınızı almamak için, bu projeler hakkında, ayrı ayrı bilgi vermek istemiyorum. 

Bu vesile ile, savunma sanayii çalışmaları yanında, araştırma ve geliştirme faaleyetlerine 
de önem verdiğimizi, özellikle belirtmek istiyorum, Burada, değerli konuşmacı arkadaşlarımı
zın da belirttikleri gibi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna katkıda bulunmak ve 
modern bir savunma sanayiinin altyapısını oluşturmak amacıyla, 1985 yılında, Savunma Sa
nayiini Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuş ve 1991 yılında, 3704 sayılı Ka
nunla, Başkanlığın ismi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı olarak değiştirilmiştir. 

Kanunda öngörülen görevlerin yerine getirilmesinde, yerli sanayi imkânlarından azami öl
çüde yararlanmak, gelişmiş teknolojiye yönelik yatırımları teşvik etmek ve yabancı teknoloji 
ve sermaye katkısını sağlamak, prensip olarak benimsenmiştir. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Millî Savunma Bakanlığına bağlı, tüzelkişiliği haiz özel 
bütçeli bir kuruluştur. Başlıca görevleri arasında, Başbakanın başkanlığında, Genelkurmay Baş
kanı ve Millî Savunma Bakanının yer aldığı Savunma Sanayii İcra Komitesinin verdiği kararlar 
istikametinde, Savunma Sanayii Fonu kaynaklarının kullanılması suretiyle gerçekleştirilecek 
üretim programları için, mevcut sanayii, savunma sanayiinin ihtiyaçlarına göre reorganize ve 
entegre etmek, özel, kamu ve karma nitelikli yeni yatırımları, kredi, avans, uzun vadeli sipariş, 
devlet katılımı ve diğer malî ve ekonomik tedbirlerle teşvik etmek ye yönlendirmek bulun
maktadır. 

Savunma Sanayii Müsteşarlığımızın, kurulduğundan günümüze kadar üzerinde durduğu, 
sözleşmeye bağladığı birçok projeler var, halen üzerinde durduğu proje! er var ve istikbale matuf 
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olarak, üzerinde çalıştıkları projeler var. Bunları, sizlere takdim ettiğim konuşma metninde 
arz ettiğim için, zamanınızı almamak yönünden burada ayrıca teker teker saymak istemiyorum. 

Söz konusu projelerle, Türkiye'de, modern bir savunma sanayii altyapısı oluşturulması 
istikametinde arzu edilen hedeflere ulaşılmasında, şimdiye kadar, imkânlar ölçüsünde, önemli 
adımlar atılmıştır. Ancak, yine de, ulaşılan noktanın, Türkiye'nin potansiyeliyle mütenasip bir 
seviyede bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Esasen, yurt dışı alımlara dayalı moderni
zasyona kıyasla, atıl kapasitenin değerlendirilmesini, üretim kabiliyet ve kapasitesinin yüksel
tilmesini, yetişmiş insangücü ve istihdam imkânlarının geliştirilmesini mümkün kılan, Türki
ye'de, üretime dayalı mevcut yöntemin, en mütekâbil bir hale getirilmesi, temel hedefimizdir. 
Bu hedef istikametinde, daha şimdiden önemli mesafeler kat edilmiştir. Hükümetimiz, bu alanda 
başlatılmış bulunan çalışmaları, daha da geliştirerek, geniş bir perspektif içinde sürdürmek 
kararındadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; savunma sanayii projelerinin gerçekleştirilmesi, an
cak, devamlı, istikrarlı ve yeterli bir kaynağın mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. Bu maksat
la, bütçe kaynağına ilave olarak bir fon kaynağı oluşturulmuştur. Bu fonla ilgili olarak, değerli 
konuşmacı arkadaşlarımızın burada ifade ettikleri hususlara katılıyoruz. Fon, çıktığından bu 
tarafa, zaman zaman, Hazine tarafından, çeşitli şekillerde engellemelere maruz kalmıştır ve 
fon gelirleri doğrudan doğruya Savunma Sanayii müsteşarlığına intikal etmediği için, değişik 
oranlarda kesintiye uğramak suretiyle eksik olarak savunma sanayiine intikal etmiş 1991 yılın
da da fondan hiçbir gelir alınamamıştır. O nedenle, toplanan fonun doğrudan doğruya Savun
ma Sanayi Müsteşarlığına intikal etmesi konusu Bakanlığımız tarafından üzerinde önemli du
rulan bir konu olarak takip edilmekte ve bu konu, icra komitesince de müspet olarak karşılan
mış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Millî Savunma Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesj, Türkiye'nin 
içinde bulunduğu malî ve ekonomik şartlar göz önünde tutularak, Silahlı Kuvvetlerin zorunlu 
ihtiyaçları dikkate alınmak ve tasarruf tedbirlerine azamî derecede uyulmak suretiyle hazır
lanmış ve 23 trilyon 904 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna 
arz edilmiştir. Ancak, bu miktar, bilahara yapılan yüzde 1 orannındaki kesinti sonucunda 23 
trilyon 770 milyon 455 milyon Türk Lirası düzeyine indirilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonuna arz edilmiş şekliyle, bütçenin yüyde 97.68'i; 23 trilyon 350 
milyar Türk Lirası cari harcamalardan, binde 7'si yatırım harcamalarından, yüzde 2.25'i transfer 
harcamalarından oluşmaktadır. Ancak, cari harcamalar içinde yer verilmesine rağmen, doğ
rudan savunma gücünün artırılması amacıyla planlanan savunma alım ve giderlerine ilişkin 
ödenekler 5 trilyon 320 milyar 924 milyon Türk Lirası olup, bütçenin yüzde 22.26'sını teşkil 
etmektedir. 

Millî Savunma Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesinin, genel bütçe içindeki payı yüzde 11.5'tir. 
Hedeflenen gayri safî millî hâsıla içindeki payı ise yüzde 3.3 düzeyindedir. 

Savunma alanındaki gayretleri, büyük fedakârlıklara katlanarak daima destekleyen bü
yük Türk Milletine ve onun Yüce Meclisine saygı ve şükranlarımı sunar, Millî Savunma Ba
kanlığı bütçemizin huzurlarınıza getirilen şekliyle kabulünü arz ederim. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, burada konuşan değerli hatiplerin, değerli milletvekil
lerinin üzerinde durdukları bir iki konu vardı, kısaca onlara bilgi sunmak istiyorum. 
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Sayın Şahin'in astsubaylıktan subaylığa geçişle ilgili önerileri konusunda kısa bir bilgi arz 
etmek istiyorum : Astsubaylıktan subaylığa geçiş iki şekilde olmaktadır. 926 sayılı Kanunun 
14 üncü maddesine göre, rütbe kısıtlaması olmadan geçiş için, en az dört yıllık fakülte, yükse
kokul mezunu olmak -ki, Sayın Şahin, yüksekokul mezunu olma şartını söylemişlerdi- lisans 
düzeyinde eğitimi olanlar için 30 yaşından, lisansüstü düzeyinde eğitimi olanlar için de 35 ya
şından büyük olmamak, uygun nitelikte sicil almış olmak şartıyla, yüksekokul mezunları su
bay olabiliyorlar. 926 sayılı Kanunun 109'uncu maddesine göre de doğrudan doğruya astsu
baylıktan, yüksek tahsilli olmaksızın, subaylığa yükselebilmek için, kıdemli üstçavuş rütbesin
de olmak, her yılkı sicil notları, sicil tam notunun yüzde 85'i olmak, genel kültür, meslekî bil
gi, karakter ve ahlâk bakımından subaylığa layık bulunduğu sicil amirlerince onanmak, yapı
lacak meslek sınavlarında başarı göstermek, gönderilecekleri okul ve kurslarda da başarılı ol
mak şartıyla, yüzbaşılağa kadar yükselmek koşuluyla, subay olabilmektedirler. 

Yalnız meslek sınıflarında, yani, hâkimlik, doktorluk ve eczacılık gibi diğer sınıflarda, o 
okulları bitirenlerin, o mesleklerde, yani, askerî hâkim olma, askerî doktor olma gibi imkânla
rı bulunmamakta ve bunu önleyen kanun maddesi bulunmaktadır. Tabiî, konu, üzerinde önemle 
durularak çalışılmayı gerektirmektedir. 

Sayın Şahin'in, mecburî hizmetle ilgili olarak belirttiği hususlar, aslında halledilmiş du
rumdadır. Mecburî hizmet sürelerinin kısaltılması konusu, Yüksek Askerî Şûranın son toplan
tısında görüşüldü ve halen subay ve astsubaylar için 15, uzman jandarmalar için 10 yıl olan 
mecburî hizmet süresi 9 yıla indirilmiştir. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — 9 yıl da çoktur. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Devamla) — Sayın Şahin, 9 yılı çok gör

meyin. Devlet, 4 sene lisede ve yüksekokul olarak 4 sene de Harp Okulunda olmak üzere 8 
sene okutuyor. Buna en az 1 senelik sınıf okulunu da ilave ederseniz 9 sene ediyor ve okutulan 
süre kadar mecburî hizmete tabi tutulması uygulamasını sanıyorum normal kabul etmek la
zımdır. Mecburî hizmet 9 seneden aşağı olduğu zaman da, devletin, bu insanları okutarak is
tihdam etmesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Bu konunun üzerinde çok tartışıldı. Aksi halde, o 
okulları kaldırıp, doğrudan doğruya dışarıdan eleman almak yoluna gitmek gerekir; ama dev
let okutuyorsa, karşılığında mutlaka, en azından okuduğu süre kadar bir mecburî hizmet koy
masını da normal kabul etmek gerekmektedir. Bu hususla ilgili kanunî çalışmalar devam et
mekte olup, kısa zamanda Yüce Meclisin huzuruna gelmiş olacaktır; 

Sayın Başeğmez'in, Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuşlandırılmasının sebeplerini anlayama
dıklarına ilişkin bir eleştirileri oldu. Bilindiği, gibi Nisan 1991 tarihinde, Saddam yönetiminin 
Kuzey Iraklı etnik topluluklara uyguladığı baskı sonucu ülkemize 500 bin sığınmacı gelmiş ve 
bu trajik insanî sorunun çözümü için, zamanın Hükümeti tarafından tüm dünyaya yardım ça
ğırışı yapılmıştır. Muhtelif ülkeler bu yardım çağrısına cevap vermişler ve gönderdikleri askerî 
unsurlarla, sığınmacılara yardım faaliyeti başlatılmıştır. Yardım amacıyla gelen ülke askerî güç
lerinden, 3 ülke hariç, diğerleri geri dönmüştür. Halen, Çekiç Güç kapsamında ülkemizde as
kerî unsurları bulunan ülkeler ve mevcutları şu şekildedir : 

Amerika Birleşik Devletleri: Muharip ve destekleyici olmak üzere 51 uçak, 1 398 personel. 

İngiltere : 10 uçak, 185 personel. 
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Fransa : 9 uçak, 148 personel. 
Söz konusu uçaklar Incirlik'te konuşlanmış olup, Birleşmiş Milletlerin 688 sayılı Kararı 

doğrultusunda, Irak'ta, 36 ncı paralelin kuzeyinde caydırıcı uçuşlar yapmaktadırlar. Ayrıca, 
Pirinçlik'te konuşlu Askerî Koordinasyon Komitesi ise, Kuzey Irak'taki etnik topluluklara in
sanî yardım faaliyetlerini sürdürmekte ve ateşkes koşullarını denetlemektedir. 

Çekiç Güç'ün ülkemizde konuşlandırılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17 Ocak 
1991 gün ve 126 sayılı Kararı ve Bakanlar Kurulunun muhtelif kararlarıyla müsaade edilmiştir. 

Saddam'ın Kuzey Irak'taki etnik topluluklara zulmederek meydana getirdiği sığınmacı ola
yının, ülkemiz hudutlannda tekrar yaşanmasını önlemek amacıyla, tamamen insanî amaçlar
la, Çekiç GÜç'ün görev süresi, bilindiği gibi, son defa, Hükümetimiz tarafından, 10 Haziran 
1992 tarihine kadar uzatılmıştır, ancak 126 sayılı Meclis Kararı da sona ermiş bulunmaktadır. 

Sayın Başeğmez, NATO'da kullanılan renklerin kırmızı yerine yeşil geçtiği hususunu, her
halde mecazî anlamda söylediler; çünkü, yeşil kullanma şeklinde bir uygulama yok. Tahmin 
ediyorum, bu ifadeyi mecazî anlamda kullandılar. 

Sayın Başeğmez'in, namaz kılanların ordudan atılmalarıyla ilgili ifadeleri hususunda kı
sa bilgi sunmak istiyorum : Bu konu, zaman zaman Meclisimizde dile geldi; ben de bu kürsü
den açıklamalarda bulundum. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Türk Ordusu, dün ne 
kadar dinine bağlıysa, bugün de en az o kadar dinine bağlı bir ordudur. Başındaki en yüksek 
komutanından, erine kadar, yüzde 99,9'u Müslüman olan Türk vatantaşları ne kadar dinine 
bağlıysa, Türk Ordusu da en az onlar kadar dinine bağlı ve bu bağlılığını da her yönüyle, rahat 
bir şekilde, dinî görevlerini yerine getirerek sürdürmektedir. Burada daha önce bir vesileyle ifa
de etmiştim; Silahlı Kuvvetlerimizin her ünitesinde camiler vardır, mescitler vardır ve bu cami 
ve mescitlerde, her dereceden, her rütbeden -erinden generaline kadar- insanlar dinî görev ve 
vecibelerini yerine getirmektedirler. 

Şu anda mübarek ramazan ayını yaşıyoruz. Ramazanda, bu birliklerde bulunan personel
den -özellikle erlerimiz- önceden oruç tutanlar belirlenmek suretiyle, kendilerine, akşamları 
iftar, gecede sahur yemekleri çıkarılmak suretiyle, dinî görevlerini yerine getirmeleri için her 
türlü kolaylık sağlanmaktadır. Bayramlarda kendilerine izin verilmekte; izne çıkamayanlar için, 
bayramlarda özel programlar düzenlenmektedir. 

Şunu özellikle ifade etmek istiyorum : Yalnız er, erbaş subay, assubay değil, tüm personel 
-en baştakinden en aşağıya kadar- Ordumuzun içinde bulunan herkes, dinî görevlerini rahat
lıkla yerine getirmektedirler. Türkiye'nin genelinde, herkes, ramazan ayında ne nispette vazife
sini yapıyorsa, aynı nispette, belki daha fazlasıyla her kademedeki Silahlı Kuvvetler mensubu 
tarafından mutlak surette yerine getirilmekte ve bunların bu görevlerini yerine getirmelerinde 
hiçbir engel bir hareket ve tavır içerisinde bulunulmamaktadır; bunu özellikle ifade etmek isti
yorum. (Alkışlar) 

Burada, belki, birtakım subay ve assubayların Ordudan çıkarılmaları hususundaki işlem
ler bu konuya cevap olarak ifade edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneksel disiplinini devam ettirmek ve 
millî güvenliğin emniyetle korunmasını sağlamak, Silahlı Kuvvetlerin temel amacıdır. Bu ama
cın gerçekleştirilmesine engel olacak nitelikteki tutum ve davranışlar hoş görülemez ve kamu 
yararının, kişi yararına, bu konuda elbette üstün tutulması gibi bir durumla karşı karşıyayız. Türk 
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Silahlı Kuvvetleri için -elbette şu veya bu sebeple- Ordudan çıkarılmış olan kişiler birer kayıp
tır. Böylesine bir kayıp için biz de üzülmekteyiz; ama, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, disiplinini 
koruyabilmesi, muhafaza edebilmesi için, onun kendi yasa ve yönetmeliklerine uymayan dav
ranışlarda bulunanlar için, Ordudan çıkarılma işlemi yapılmasını da doğal kabul etmek mec
buriyetindeyiz. , 

Aslında, memuriyetinin her çeşidinde de, yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunanlar, 
kanunlara aykırı davranışlarda bulunanlar için, memuriyetten çıkarılmayla ilgili her türlü iş
lemler yapılmakta ve yürütülmektedir. 

Burada konuşan değerli milletvekillerinin ifade ettikleri, Silahlı Kuvvetlerimizin gücünü 
muhafaza edebilmesi, imanını muhafaza edebilmesi ve cepheye, onların düşündükleri şekilde 
güçlü olarak gidebilmesi için, bu tedbirlerin alınmasında da zaruret olduğunu özellikle ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekillerine, ifade buyurdukları hususlar hakkında vereceğim 
genel bilgiler burada tamamlanmış oluyor. 

Tekrar, hepinize, Bakanlığımız bütçesi üzerinde gösterilmiş olan bu değerli hassasiyet do
layısıyla, şükranlarımı sunuyorum ve bütçemizin, memleketimize, Silahlı Kuvvetlerimize ha
yırlı olmasını dileyerek, desteklerinizi, tasdikinizi arz ediyorum. 

Saygılarımla. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Bütçenin aleyhhıde, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu. Buyurun Sayın Yazıcıoğlu. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime başlarken, 

vatan savunmasında hayatını kaybeden bütün şehitlerimize, Allah'tan rahmetler diler, gazileri
mize şükranlarımı arz ederek, hepinize en içten saygılarımı sunarım. 

Üzerinde yaşamış olduğumuz coğrafya, yeryüzünün en kritik bölgelerinden biridir. Bin 
yıldır yaşadığımız bu coğrafyayı vatan yapmak için çok can verdik; dört yanı düşmanla çevirili 
bu vatanda yaşayabilmek için gerekli diyeti fazlasıyla ödedik. 

Unutulmamalıdır ki, bu netice, ordu-millet olmamızın ürünüdür. Türk Milleti, 21 inci Yüz
yıla girerken, bütün vasıflarından önce, geçmişi 5 bin yıl öncesine uzanan köklü ordusuyla, 
hür ve bağımsız yaşama iradesiyle, var olmaya devam edecektir. 

Millî Savunmamız ve cisimlendiği Ordumuz, milletimizin hür ve bağımsız olarak yaşama 
iradesinin tecelligâhıdır. Millî Savunma Bakanlığı bütçelerinin herhangi bir kesintiye uğrama
dan Yüce Meclisten geçmesi, cumhuriyet tarihi boyunca bir gelenek olmuştur. Bu gelenek, mil
letimizin de tercihini yansıtmaktadır. Ordumuzun en etkili teçhizatla donatılması, savaş kabili
yetini azamiye çıkaracak organizasyonlara ve donanıma sahip olması, millî iradenin tartışıl
maz rüknüdür. 

Bu çerçevede, insan unsuruna dayanan, kalabalık ordudan, hareket kabiliyeti ve silahlı gücü 
yüksek potansiyel orduya, profesyonel orduya geçiş için gereken reorganizasyonların en kısa 
zamanda tamamlanması çalışmalarını faydalı bulmaktayız. 

Milletimiz, geçmişte olduğu gibi, bugün de gurur kaynağı olan Ordusu için, malıyla, ca
nıyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacaktır. 

Çağımız, sadece kendi sınırlarını korumaya yönelik savunma sistemlerini faydalı görme
mektedir; bölgede etkin olacak ve millî misakımızın ötesindeki gelişmelere de anında müdaha
le edebilecek bir kabiliyete, mobilizasyona sahip olacak bir millî savunma anlayışının geliştiril
mesi faydalı olacaktır. 
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Sovyetler Birliğinin yok olması ve iki kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya geçişle birlik
te, jeopolitik açıdan dünyanın hassas mevkiinde bulunan Türkiye, kendi ordusuyla ayakları üze
rinde durabilmek mecburiyetindedir. Dünyada esen barış rüzgârları, "daha adil ve insanca bir 
dünya" özlemleri kimseyi aldatmasın. Türk Milleti, dünya milletleri ailesi içerisinde onuruyla 
yaşayabilmek için, her zamankinden daha çok kendi ordusuna dayanacak, ondan güç alacaktır. 

Ordumuz, millî bağımsızlığımızın teminatıdır ve böylece kalmalıdır. Ordumuzun, millet 
nezdindeki şerefli mevkiini zedeleyen her türlü siyasî ihtilafın uzağında tutulması, menfaat çe
kişmelerinin üzerinde görülmesi, kendisinden beklenen görevleri hakkıyla yerine getirebilmesi 
için elzemdir. Ordu, ülke siyasetinin üzerinde, millî siyasetin ana unsuru olarak kalmalıdır. Bunun 
için, sivil otoriteye itaat, şart ve lüzumludur. 

27 Mayıs İhtilaliyle başlayan, 12 Eylül 1980 ihtilaliyle son perdesi kapanan ordu müdaha
leleri, her şeyden önce, ülke savunmasıyla görevli ordunun kadrini kırmıştır. Türkiye, bir az 
gelişmiş ülke değildir. Ordumuz da az gelişmiş bir ülke ordusu değildir. Ordunun siyasete gir
diği her dönem, yakın tarihimizin acı kayıplarını doğurmuştur. 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı, tarihimizin en büyük felaketlerinden biridir. İttihatçı subayların kışlala
rından çıkıp ülke yönetimine müdahale etmeleri, bütün Balkanları kaybetmemiz sonucunu do
ğurmuştur. Ordunun siyaset dışında tutulması, sivil otoriteye muti kılınması, tarihte görülen 
örnekleri gibi, her şeyden önce, millî menfaatlarımızın gereğidir. Yapılmış olan ihtilallerin bı
raktığı miras, ordumuzun itibarını sarsmak ve milletimiz nezdinde güvensizlik yaratmaktan 
ibarettir. Ordu, Demokles'in kılıcı gibi, gerektiğinde halkın iradesinin karşısına çıkacak bir güç 
olarak görülmemelidir. Ordunun, iç siyaset için, siyasî çekişmelerin tarafı olarak kışlalarından 
çıktığı her dönem, ordu ve devletin itibarının zadelendiği dönemler olmuştur. Unutulmamalı 
ki, milletimizin, tarihî boyunca karşılaştığı en zorlu imtihan, yani Kurtuluş savaşı, bu Meclisin 
sevk ve idaresiyle gerçekleştirilmiştir, öyle bir dönemde de ordu, millî iradeye tamamen sada
kat göstermiştir. 

Ordunun millî iradeyi hiçe sayarak ülke yönetimine el koyduğu 12 Eylül dönemi, hâlâ ka
ra bulutlarla kaplıdır. 12 Eylül, ordu ile milletin arasını açmıştır. 12 Eylülde işkence vardır, 12 
Eylülde insan hakları ihlalleri vardır, 12 Eylülde milletimizin maruz kaldığı haksızlıklar vardır, 
12 Eylülde hak ve menfaatların korunması değil hak ve menfaatların çiğnenişleri vardır. 

Bu sebeple, 12 Eylülün yarattığı tahribatlar ortadan kaldırılmalı, telafi edilmelidir. Bunu, 
hakkın iadesiyle birlikte, Ordunun itibarının iadesi için istiyoruz. Milletimizle ordu arasındaki 
barış, bu sayede yeniden sağlanmalıdır. 

İşkence, insanlık suçudur. 12 Eylül işkencecileri, ordu ile milleti birbirinden ayırmış ve küs
türmüştür. Kahraman Ordumuzun vefakâr ve cefakâr mensuplarını tenzih ederek, işkencecile
rin teşhir edilmelerini ve yargılanmalarını istemeyi, o dönemin çilesini ve sıkıntısını çekmiş olan 
bir milletvekili olarak da, en tabiî hak olarak buradan ifade etmek istiyorum. (MÇP sıraların
dan alkışlar) C-5 gibi işkencehaneleri kuranlar ve işletenler, buralarda hukuku ve insan hakla
rını katledenler açıklanmalı ve yargılanmalıdır. Orduyu töhmet altında bırakan bu lekeler mutlaka 
temizlenmelidir. 

Bunları isterken, iç güvenliğimizle ilgili olarak, fedakârca, kış günlerinde dağ başında mü
cadele veren güvenlik kuvvetlerimizi geriletmek ya da onları demoralize etmek kastıyla söyle
miyorum; tam aksine, Ordunun, iç güvenlikten de tamamen çıkarılarak, sıyrılarak, kendi gö
revinin başına dönmesini faydalı gördüğüm için ifade etmek istiyorum. 
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Ordunun siyaset dışında tutulması, aslî görevine hasredilmesi, ordu mensuplarından çok 
sivil ihtilalcilerin gayretkeşliklerinden vazgeçmeleriyle mümkündür. Çokpartili bayata geçişi
mizden bu yana, millî iradenin şahsî isteklerine uymadığını gören baza çevrelerin ilk işi, orduya 
davetiye çıkarmak olmuştur. Ordudan evvel, bu sivil davetiyecilerin kendilerine çekidüzen ver
meleri gerekmektedir, "önce Türkiye, sonra mülkiye, on yılda bir harbiye" anlayışı kesinlikle 
gündemden çıkarılmalıdır. 

Silahlı Kuvvetler mensupları, alışveriş merkezleri, lojmanları, sosyal, kültürel tesisleriyle 
toplumun bütününden yalıtılmış bir şekilde yaşamaktadır. Bu durum, Türk Milletinin temel 
hasletlerinden olan ordu-millet kaynaşmasını engellemektedir. Silahlı Kuvvetler mensupları
nın, Eflatun'un "koruyucular sınıfı" gibi, toplumdan izole edilerek yaşamaya mahkûm edil
mesi, her şeyden önce, ordu mensuplarına haksızlıktır. Bu tür düzenlemelere ve uygulamalara 
-diğer kamu kuruluşlarında da düşündüğümüz gibi- son verilerek, ordu mensuplarının, ülke 
sosyal ve kültürel hayatına aktif bir şekilde katılmalarının temini isabetli olacaktır. Kapalı bir 
ordu düzeni, mensuplarını toplumdan tamamen ayırmakta, demokratik, çoğulcu ve katılımcı 
bir model yerine totaliter bir yapıyı çağrıştırmaktadır. 

Ordu, milletin ordusudur; bu milleti ve onun manevî birliği olan devleti ve vatanı koru
mak için vardır. Bu millet Müslümandır ve bu inançlar potansiyel tehlike olamaz. (MÇP ve 
RP sıralarından alkışlar) 

"Başörtülü hanımı planlar, içki içmeyenler, namaz talanlar takibata alınıyor, bilgisi ve ka
biliyeti ne olursa olsun yükselemiyor" gibi görüntü ve iddialar vardır. Bu konu üzerinde Sayın 
Bakanın burada yapmış olduğu açıklamalar var; ancak, ortada bir gerçek de vardır ki, basını
mıza intikal etmiş olan bir genelgede, açıkça, başörtülü hanımı olanların, içki içmeyenlerin 
takibat altında bulundurulması gerektiği hususu vurgulanmıştır. Bunun, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin disipliniyle bir alakasının olduğuna inanmıyoruz. (MÇP ve RP sıralarından alkışlar) 

Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi iç dinamiğinde, bilgi düzeyini artırarak, teknolojik gelişme
sini tamamlayarak, mobiliteye uygun şekilde, çağın icap ettirdiği manevra kabiliyetini en yük
sek seviyeye çıkaracak şekilde eğitimini geliştirmeye mesaisini verirse, disiplini daha iyi oluştu
racağına inanıyorum; ama, içki içmemek disiplinsizlik olarak değerlendiriliyorsa, ailenin içiş
lerine ordu karışıyorsa, bunun disiplinle alakası olduğu kanaatinde değiliz. 

Ayrıca, Çekiç Güç'ün Türkiye'de konuşlandırmasıyla alakalı olarak da Sayın Bakan, gü-
neyimizdeki sıcak savaş dolayısıyla meydana gelen hassasiyetin bir sonucu olarak Çekiç Güç'
ün buraya yerleştirildiğini ifade etmiştir; ama, Çekiç Güç'ün geliş sebebi, Irak'taki hadiseler
dir. O halde, Çekiç Güç Irak toprakları içerisinde konuşlandırılmalıdır. Oradaki halkın uğra
mış olduğu haksızlık ve insan haklarına karşı kullanılacaksa, bu haksızlık, Türkiye toprakları 
içerisinde değil, Türkiye topraklarının dışında cereyan etmektedir. O sebeple, Çekiç Güç'ün, 
bir an evvel ülke topraklarının dışına çıkarılmasının icap ettiğine inanıyoruz. Türk Silahlı Kuv
vetleri, kendi millî savunmasını, hiçbir dış kaynağa ihtiyaç duymaksızın yapabilecek kabiliyet
tedir; buna inanmaktayız. 

Değerli milletvekilleri, bu noktada, Azerbaycan'daki son olaylara da değinmek istiyorum. 
Dünyadaki blokların çatlaması ve yeni dengelerin oluşmasıyla birlikte Asya'da yeni Türk 

cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını ilan etmesi, dünyadaki emperyalistlerin iştahlarını ve emper
yalistlerin hedeflerini buraya çevirmiştir. Bu noktada, önümüzdeki ufuk, Türkiye'nin, bölgede 
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lider bir ülke olarak, dünya coğrafyasında yeni dengenin miğferi olacağını göstermektedir, İşte, 
bu yeni gelişmeyi önlemek, Türk dünyası ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kesecek tarihten beri öz
lemi taşınan büyük Ermenistan'ı devreye sokmak planı, hemen gündeme getirilmiştir. 

Azerbaycan'daki Karabağ meselesi, Azerbaycan'ın bir iç işi değildir; ondan öte, şu gün 
yaşanan mezalim, Azerbaycan'daki insan hakları ihlali, her şeyden evvel Türkiye'nin bir insan 
hakları meselesi olarak meseleye müdahil olmasını gerektirmektedir. Ayrıca, soydaşlarımızdır 
oradakiler, dindaşlarımızdır; bu sebeple, bizim sıcak takibimizi icap ettirmektedir. Milletlera
rası anlaşmalardaki yükümlülüklerimiz, Paris Şartına, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 
ve AGİK sözleşmesine attığımız imzalar, meseleye sıcak bakmamızı icap ettirmektedir. Ayrıca, 
Güneydoğu Anadolu'da meydana gelen olaylarla Ermenistan'daki olayların birbirinden ala
kasız olmadığı inancı içinde bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz doldu, lütfen bitiriniz. 
MUHSİN YAZICIOĞLU (Devamla) — Dolayısıyla, bugün Ermenistan'ın Azerbaycan'

da sonuç alması; Batılı bazı ülkelerin desteğiyle, bin yıldır karışıp kaynaşmış olduğumuz, dini, 
imanı, kitabı, peygamberi bir olan kendi soydaşlarımızı, kendi bağrımızdan koparacak ve va
tan coğrafyamızı bölmek ve parçalamakla sonuçlandırılacak güneydoğudaki sunî, dıştan yö
netilen olayın Ermenistan hadisesiyle de paralel gelişmesi halinde, İslam dünyasıyla ve Türk 
dünyasıyla aramıza perde gerileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, savunmamızın, gerçek mi-
sakı millîmizi koruyacak şekilde oluşturulmasını temenni ediyor, bütçenin milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Sual sormak isteyen sayın milletvekili var? Yok. 
Bir yazılı sual vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorumun Sayın Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Soru : Şimdiye kadar, kara, hava, deniz ve jandarma teşkilatında çalışan astsubayları
mızdan kaç tanesi astsubaylıktan subaylığa geçmiştir? Bunların çalışan astsubay sayısına göre 
oranı nedir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, tetkiki icap eden bir sualdir; yazılı cevap verebilirsiniz... 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI NEVZAT AYAZ (Çankırı) — Yazılı cevap vereceğim Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Millî Savunma Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
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A —CETVELt 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

102 Millî Savunma Hizmetleri 23 904 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 23 904 500 000 000 

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

2. — Millî Savunma Bakanlığı 1990 Mali Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kubul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek Toplam 
A ç ı k l a m a toplamı harcama 

Millî Savunma Hizmetleri ' 8 354 410 457 236 7 845 572 477 319 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Silahlı Kuvvetlerin Yeniden Teşkilatlanması (RE-MO) 67 296 615 67 296 615. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 278 121 714 177 119 820 697 869 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 8 632 599 468 028 7 965 460 471 803 17 

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

Millî Savunma Bakanlığının 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiş bulunuyor. 

Böylelikle, Millî Savunma Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesi ile 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; h 
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B) ORMAN BAKANLIĞI 
1. — Orman Bakanlığı 1992\ MalîYılı Bütçesi 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Programa göre, Orman Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 

başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla

rını okuyorum : 
Grupları adına; SHP Grubu adına Sayın Sinan Yerlikaya, Sayın Abuzer Tânnverdi; Refah 

Partisi Grubu adına Sayın Musa Demirci, Sayın Kemalettin Göktaş; Doğru Yol Partisi Grubu 
adına Sayın Adil Aydın, Sayın Mustafa Zeydan; Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nevşat özer. 

Şahısları adına; lehte Sayın Kamer Genç; aleyhinde Sayın Servet Turgut, Sayın İsmet Gür; 
üzerinde Sayın Musa Demirci. 

SHP Grubu adına ilk söz Sayın Sinan Yerlikaya'nın. 
Buyurun Sayın Yerlikaya. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; varlığı ve yokluğu tüm halkımızı ilgilendiren, insanlığın var olması ve varlığını 
devam ettirebilmesi için gerekli başlıca tabiî Kaynak olan ormanın, 1992 yılı bütçesi üzerinde, 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlıyorum. 

Doğayı meydana getiren varlıklar arasında en başta gelenleri ormanlar ve denizlerdir. Bu 
iki varlık, derinlik ve enginlikleriyle, ihtişam ve vahşilikleriyle insanı doğaya çeken ve insanı 
doğa ile bütünleştiren değerlerdir. Bu değerler içinde ormanın kendine özgü bir yeri vardır. 
İnsanlık tarihinde ağaç ve orman, öncelikle insanların günlük gereksinimlerine cevap veren bir 
vasıta, ruhlarına ve zevklerine hitap eden bir varlık olarak yaşamlarına karışmıştır. 

Ormanların toplum hayatına sağladığı faydaları iki kategoride tespit etmek gerekmekte
dir; birincisi maddî faydaları ikincisi kolektif, yani manevî faydalarıdır. 

Ormanların, yapacak ve yakacak odun olarak ve tali cisimlerle sağladığı değere, maddî fayda
lar, yani direkt hizmetler denilmektedir. Zira, orman ürünlerinin, çeşitli iş ve sanayi kollarında ham
madde olarak kullanılması veya tüketilmesi şeklinde göze çarpan hizmetleri çok büyüktür. İnşaat
ta, kimya ve diğer sanayi kollarında, tarım, madencilik, bayındırlık, ulaştırma gibi ekonomik faa
liyetlerde, odun hammaddesinin kullanılış yerleri gün geçtikçe artmaktadır, öyle ki, odun ham
maddesinin 6 binden fazla yerde kullanılmakta olduğu-ilgililer tarafından-ifade edilmektedir. Bir 
an için, odun hammaddesi kullanılan sanayi ve ekonomi kollarının bu maddeden yoksun kaldığını 
düşünecek olursak, barınma imkânlarında, sanayi, giyim, hatta okuma ve yazma gibi kültür haya
tımıza etki yapan hususlarda dahi nasıl bir yokluğa düşüleceği anlaşılacaktır. Bu nedenle, "orman
lara, beşikten mezara kadar muhtacız" sözü, büyük bir gerçektir. 

Ormanların manevî faydaları da, maddî faydalarıyla ölçülmeyecek derecede büyüktür. İklim 
üzerindeki olumlu etkileri; don, kuraklık, sıcaklık, fırtına, çığ gibi afetleri önlemedeki veya azalt
madaki, ayrıca su rejimini de düzenli bir biçimde devam ettirmedeki etkileri de bilinmektedir. Or
man bölgelerinde, kuraklık,.sel, toprak aşınma ve taşınmalarına rastlamak pek olası değildir. 
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Ormanın, bir memleketin yaşayış, sağlık, dış ve iç emniyet unsuru olması, yurdun insan 
barındırma gücünü artırması, bir uygarlık ölçüsü ve aynı zamanda çeşitli ekonomik faaliyet 
ve üretim kollarıyla sıkı sıkıya ilişkili bir varlık olması ve bütün bunların, topyekûn ormanlar
dan beklenen kolektif bir hizmet sayılması gerçeği, ormancılık gibi uzun vadeli bir üretim ku
ruluşunun mülkiyetinin, her ne şekilde olursa olsun devamlılık prensibiyle işletilmesinin zo
runluluğunu ortaya koyar. 

Sayın milletvekilleri, şunu önemle vurgulamak isterim ki, çokpartili demokrasi dönemine 
geçtikten sonra, üç konuda, çok zararlı ödünler verilmiştir : 

Birincisi, din sömürüsüne göz yummak, 
İkincisi, gecekondulaşmaya göz yummak, 
Üçüncüsü, ormanları bir vatan meselesi olarak görmeyip onların yağmalanmasına göz yum

maktır. 
İşte bu nedenlerledir ki, ormanlarımız tahrip ediliyor, yıl yıl azalıyor ve su, toprak ve bitki 

dengemiz gün geçtikçe bozuluyor. Türkiye çölleşiyor, harap olan ağaçların, yeni filizlerin ken
diliğinden boy vermesi olanaksızlaşıyor. Nüfus arttıkça, eğimli yamaçlarda tarım alanı kazan
ma çalışmaları da hızlanıyor; böylece erozyon artıyor. Tarım alanlarımız en az yüzde 70 eroz
yon ve çoraklaşma tehdidi altında bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, içinde ve bitişiğinde yaşayan 10 milyonu aşkın yoksul yurttaşımızla, 
ormanlarımız ve ormancılığımız, 1937'de, daha iyi korunabileceği, genişletilebileceği ve toplu
mun tüm kesimlerinin yararı gözetilerek işletileceği düşüncesiyle başlatılan devlet işletmeciliği 
ve yaklaşık on yıl sonra gerçekleştirilen devlet mülkiyeti kapsamına alınmasına karşın; gelişti
rilememiş, hatta daha da geriye götürülmüştür. Şu anda var olduğu savlanan 20,2 milyon hek
tar ormanın sadece 8,8 milyon hektarlık kısmı iyi vasıflı, geri kalan 11,4 milyon hektarlık kıs
mı da bozuk vasıflı durumdadır. 

Ormanlarımız ve ormancılığımız, 1982 Anayasası ve 6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turiz
mi Teşvik, 3402 sayılı Kadastro ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Des
teklenmesi Hakkında Yasalar, son derece verimsiz ormancılık örgütlenmesi ve tekniğine uygun 
yapılamayan ormancılık çalışmaları; ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan milyonlarca köy
lünün rasgele yararlanması ve çıkarcı politikacıların aymazlıkları sonucu büyük bir yıkım içi
ne girmiştir. Şöyle ki : Anayasasında orman kaynaklarının korunmasıyla ilgili yaptırımlar bu
lunan tek ülke belki de Türkiye'dir; Ancak, 1982 yılında yeniden düzenlenen biçimiyle, Anaya
samızın 69 uncu maddesine göre, siyasal iktidarlar, orman olarak muhafazasında bilim ve fen 
bakımından hiçbir yarar görülmeyen, aksine, tarım alanlarına dönüştürülmesinde kesin yarar 
olduğu tespit edilen yerleri; 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteli
ğini tam olarak kaybetmiş, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında kullanılma
sında yarar olduğu tespit edilen arazileri; şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulun
duğu yerleri orman saymayabilecek ve ormancılık düzeni dışına çıkarabileceklerdir. Konu, ül
kemizin gündemindeki ekonomik, toplumsal ve siyasal gelişmelerle birlikte değerlendirildiğin-, 
de, ülkemizdeki orman yangınlarının çok boyutlu bir sorun olduğu gerçeği kavranmakla bir
likte, Anayasanın bu maddesinin ormanlara zarar verebilecek, ormanların yok olmasına yol 
açabilecek sonuçlar doğuracağı endişesini taşımaktayız. 

Bu nedenle, ormandan açılan yerlerin özel mülkiyete konu edilmemesinden yanayız. Ge
rek bunların, gerek yangınlardan zarar gören ormanların yerinde yeniden ağaçlandırma yapıl
malı ve böylece orman yetiştirilmelidir. 
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6831 sayılı Yasa, tabir yerindeyse, orman yağması yasasına dönüştürülmüştür. Bu yasa, 
1980'li yıllarda tam 5 kez değiştirilerek kuşa döndürülmüştür. Sözgelimi, en son 1986 yılında 
yeniden düzenlenen 2 nci maddesine göre, bilim ve fen bakımından orman olarak muhafaza
sında hiçbir yarar görülmeyen, aksine, tarım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit 
edilen yerler ile halen orman rejimi içinde bulunan ve funda ve makilerle örtülü yerlerden ta
rım alanlarına dönüştürülmesinde yarar olduğu tespit edilen yerler, orman sayılmayabilecek-
tir. Yine bu yasanın, aynı yıl yeniden düzenlenen 57 nci maddesine göre de, orman sınırları 
içinde, yangın ve çeşitli sebeplerle meydana gelmiş açıklıklarda, köy tüzelkişilikleri ve diğer 
gerçek tüzelkişiler tarafından ağaçlandırma yapılabilecek ve bu yolla ağaçlandırma yapılacak 
yerler, mülkiyeti Hazinede kalmak üzere özel ormanlar gibi değerlendirilebilecektir. Orman 
Yasasının bu maddeleri doğrultusunda çıkarılan çeşitli yönetmeliklerle ise, devlet ormanı sayı
lan alanların, özel mülkiyete olmasa da özel kullanımlara tahsis edilmesi imkânları getirilmiş
tir. Söz konusu yasal düzenlemelerin, Türkiye'de ormanları tümüyle güvencesiz bıraktığı inan
cındayım. Ayrıca, bu yaklaşımların doğal sonucu olarak, tümü kamu görevlisi olan ormancı 
çalışanlarının çeşitli baskılarla karşı karşıya kalması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası da ormanlar üzerinde olumsuz gelişmeler göstermekte
dir. 1982 yılında çıkarılan bu yasanın 8 inci maddesine göre, turizm alanları ve turizm merkez
lerinde, bakanın talebi üzerine, imar planları yapılmış ve turizme ayrılmış yerlerdeki taşınmaz
lardan Hazineye ait yerler ile ormanlar, ilgili kuruluşlarca Bakanlığa tahsis edilecektir; Bakan
lık da bu taşınmazları, Türk ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzelkişilere kiralamaya, tahsis et
meye, bu taşınmaz mallar üzerinde, müstakil ve daimî haklar dahil, irtifak hakkı tesisine yet
kili kılınmıştır. Bu maddeden hareketle, Güney ve Batı Anadolu kıyılarında, devlet ormanı sa
yılan doğa harikası onlarca koy, turistik tesis yapılıp, işletmeleri için, yerli ve yabancı girişimci
lere 49 yıllığına, hem de son derece düşük bedellerle kiralanmıştır. 

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkındaki Yasa ise 
uygulanmamış, 1991 Eylülünde, yani genel seçimlerin hemen öncesinde, uygulanmasıyla hiç
bir ilişkisi bulunmayan bir gerekçeyle değiştirilmiş, bu değişiklikle de, 6831 sayılı Orman Yasa
sının 2/B maddesi gereğince, orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satılabilmesi olanağı ge
tirilmiştir. Böylece, devlet ormanı sayılan alanların, bir tür toprak reformu uygulamasıyla da
ğıtılması cihetine gidilmiştir. 

3402 Sayılı Kadastro Yasası Orman kıyımına yol açabilecek durumdadır. Bu yasanın 4 ün
cü maddesinin yol açabileceği gelişmeler hep ormanın aleyhinde olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gerçek odur ki, onlarca yıldır sürdürülegelen aymazlıklar, düzensiz 
ve bilgisiz faydalanmalar yüzünden ormanlarımızın yapısı ve dolayısıyla da doğal denge bü
yük ölçüde bozulmuş, en verimli yurt toprakları su ve rüzgâr erozyonları neticesinde denizlere 
akıp gitmiş, orman kaynaklarımız nitelik olarak bozulmuş, nicelik olarak da azalmıştır; ayrı
ca, ülke yüzeyine dağılımı da dengesizleşmiştir. Var olduğu öne sürülen 20,2 milyon hektarlık 
orman alanının sadece 8,8 milyon hektarı verimlidir. Orman Bakanlığının kuruluşuna ilişkin 
442 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin gerekçesinde belirttiğine göre ise, orman sayılan 
alanların yalnızca yüzde 35'i verimlidir. Orman sayılan alanların bölgelere dağılımı ve bölgele
rin toplam alan içindeki payları ile bölgede birey başına düşen orman alanlarında da çarpıklık 
ve dengesizlikler vardır. Var olan ormanların, yasal yollarla geriye götürülmesinin yanı sıra, 
yangın, tarla açma, yerlçşme, hayvan otlatma, yakacak ve yapacak odun elde etme için ağaç 
kesme, tekniğine uygun olarak yapılamayan ormancılık çalışmaları ve doğal nedenlerle yok ol
masının önüne geçilememiştir. 
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Orman Genel Müdürlüğünün belirlemelerine göre, 1991 yılı sonu itibariyle, ülkemizde; 
13,9 milyon dönüm alan orman yangınları; 240 bin dönüm alan yerleşmeler; 1,8 milyon dö
nüm alan tarla açma; 2,3 milyon dönüm alan da tekniğine uygun yapılamayan ormancılık ça
lışmaları sonucu ormansızlaşmıştır. 

Görülüyor ki, ormansızlaştırma nedenlerinin başında orman yangınları gelmektedir. Türk
iye'de her yaz ulusal yıkıma dönüşen bu orman yangınlarının hemen hemen tümü bilinçli ola
rak çıkarılmaktadır, öyle anlaşılıyor ki, Anayasa ve yasalardaki, orman yıkımını özendirici 
yaptırımlar yürürlükte kaldıkça, ormancılık dışı kamuoyunun ormancılık kesimindeki oluşumlara 
yönelik duyarsızlığı sürdükçe, devlet ormanlarının içinde ve bitişiğinde yaşayan 10 milyon do
layındaki yurttaşımızın içinde bulunduğu çağdışı gerilikteki yaşam koşulları iyileştirilmedikçe, 
ülkemiz gerçekleriyle uyumlu ormancılık politikaları geliştirilip kararlılıkla uygulanmadıkça, 
ormanlarımız yanmaya devam edecek ve tükenmenin önüne geçilemeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; artık, bu sorunların çözümlenmesi gerekmektedir, bu 
olumsuz koşulların iyileştirilmesi lazımdır. Bu nedenlerle, ormanlara çeşitli biçimde zarar ve
ren -yukarıda belirttiğim- yasalar yeni baştan düzenlenerek, ormanların yıkımına ve kıyımına 
sebebiyet veren hükümlerinin kaldırılması gerekmektedir, tik olarak 1937 yılında çıkarılan 3116 
sayılı yasayla hedef gösterilerek gündeme getirilen ormanların sınırlandırılması sorunu henüz 
çözümlenememiştir. Bu nedenle, ormanların sınırlandırılması en kısa zamanda bitirilmelidir. 
Sınırlandırılan yerler güvenceye alınmalıdır. Orman ürünü hasadı, sıklık bakımı, aralama, bu
dama ve bunun gibi ormancılık çalışmaları, ormancılık biliminin gereğine uygun yapılmalıdır. 
Teşkilat, araç, gereç, personel, nitelik ve nicelik yönünden yeterli hale getirilmelidir. Ayrıca, 
orman içi yolların yapımı artık tamamlanmalıdır. 

Tarla açma, yerleşme, otlatma, kesme eylemlerinin orman köylülerinin içinde bulunduk
ları olumsuz koşulların yanı sıra, ticaret amaçlı yaklaşımlardan kaynaklandığı da açıktır. Bu 
yanıyla, sorunun toplumsal ve ekonomik yanı ağır basmaktadır. Alınacak ekonomik ve top
lumsal önlemlere karşın yine de yapılabilecek olan tarla açma, yerleşme, otlatma ve kesme ey
lemlerinin önlenebilmesi için ayrıca etken bir örgütlenme gereklidir. Orman muhafaza memur
larının emekliliği hakediş sürelerinde, arazideki bir yıl hizmetleri iki yıl sayılarak hesaplanma
lı, hizmet evlerinden eşit ve hakça yararlanmaları da sağlanmalıdır. 

Türkiye'de orman yangınlarının çıkış nedenlerinin yarısı bilinmemektedir. Nedeni sapta-
nabilen yangınların ise hemen hemen tümü, insanların kasıt ve dikkatsizliklerinin sonucu ol
maktadır. Yangınların çıkması ve çıkarılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar ise son derece 
kısıtlıdır. Bu nedenle, orman yangını önleme ve söndürme çalışmalarıyla ilgili araştırma, geliş
tirme ve eğitim çalışmaları yapmak üzere yöresel istasyonlar kurulmalı, gerek askerî personel, 
gerek kasaba ve köy halkı bu konuda eğitilmelidir. 

Yeterli nitelik ve nicelikte personel, araç ve gereçlerle donatılmış etkili ve yaygın bir örgü
tün bulunmaması ve gerekli araştırmaların yapılmaması nedeniyle, mantar ve böcek gibi za
rarlıların ormanlarımızda yaptığı yıkım, yaygınlaşmaktadır. Zararlılarla mücadelede, olanak
ların elverdiğince kimyasal tekniklerin kullanımından kaçınılmalı; kimyasal mücadelenin zo
runlu olduğu durumlarda ise, bu amaçla yetiştirilecek personelle bu işi yapmak, uygulama ye
rine ve çevresindeki flora ve faunaya zarar verebilecek teknikler ve kimyasal maddeler kullanıl
mamalıdır. 
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önlenemeyen ormansızlaşma, kentlerdeki çevre sorunlarının ve dolayısıyla yeşil alan ge
reksinmesinin artması, orman yetiştirme çalışmalarının daha da hızlandırılıp yaygınlaştırılma
sını gerektirmektedir. Yetiştirme teknikleriyle bilgi ve deneyim birikimi yeterli düzeydedir; an
cak, bir yandan kaynakların kısıtlı olması, bir yandan etkin bir örgütlenmenin henüz kurul
mamış bulunması ve bir yandan da mülkiyet belirsizlikleri ve toplumsal baskılar nedeniyle ya-
pılagelen orman yetiştirme çalışmaları, hem nitelik hem de nicelik olarak yetersizdir. 

Orman yetiştirme çalışmalarının gerektirdiği parasal kaynağın, hemen hemen yalnızca or
man işletmelerinin gelirleriyle karşılanması, bu alandaki sorunların başında gelmektedir. Bu 
nedenle başta erozyon önleme, orman dışı ağaçlandırma ve yeşil kuşak çalışmaları olmak üze
re, yeni ormanlar yetiştirme çalışmaları için genel bütçeden her yıl en az yüzde 0,2 oranında 
pay ayrılmalıdır. 

Ağaçlandırma Fonu, ağırlıkla, büyük ölçekli orman ürünleri işleme sanayilerinden, yıl için
de işledikleri hammaddde odunun miktarı üzerinden ve yıllık açık artırmalı satış bedeli ortala
ması esas alınarak belli bir oranda hesaplanacak pay ile genel bütçeden aktarılacak yüzde 0,2'lik 
paya dayandırılmalı, bu payı veren özel ve kamu kuruluşlarının, hammadde ormanürünü gerek
sinmelerinin maliyet bedeli üzerinden tahsisli olarak karşılanması güvenceye alınmalıdır. 

özel ve tüzelkişilerin, kendi veya Hazine arazilerinde orman yetiştirmelerine yönelik her 
türlü destek Ziraat Bankası ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonundan sağlanmalı, bu ko
nuda orman içi ve kenarında oturan köylü vatandaşa öncelik verilmelidir. 

Yeniden kurulan Orman Bakanlığında, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğüne yer verilmesi, olumlu birtarişimdir. Bu nedenle, Orman Genel Müdürlüğü ve Ağaç
landırma Genel Müdürlüğünün, orman yetiştirme çalışmalarının yürütülmesi yönünden yetki 
ve sorumlulukları, hiçbir çatışmaya ve yoğun bürokratik işlemlere yol açmayacak biçimde ay
rıntılı olarak belirlenip, yasal olarak tanımlanmalıdır. 

Doğal gençleştirme ve bakım çalışmaları ile enerji ormanı kurma ve yenileme çalışmaları, 
devlet orman işletmelerince yürütülmelidir. ' 

Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü, çalışmalarını, öncelikle toplumsal baskıların yoğun ol
duğu yörelerde yoğunlaştırmalı, bu yörelerde, Orman-Köy ilişkileri Genel Müdürlüğüyle en
tegre kırsal kalkınma ağaçlandırma projeleri uygulanmalıdır. 

Orman yetiştirme çalışmalarının kurumsallaştırılması ve uygulamaya aktarılabilmesi için, 
orman fakülteleri ve orta dereceli ormancılık öğretim kurumlarında, Türkiye'nin ekolojik ko
şullarında başarıyla orman yetiştirebilecek nitelikte uzman personel yetiştirilmeli, bu alanda 
tam verimle çalışabilme olanakları yaratılmalıdır. Ayrıca, orman yetiştirme ana planı ve ana 
plan hedeflerine uygun yıllık programlar hazırlanmalı, özel projeler oluşturulmalıdır. 

özel ve tüzelkişilerin orman yetiştirme çalışmalarına destek verilmeli, fidan sağlanmalı, 
gerekli krediler tahsis edilmelidir. 

Orman köylerindeki tarımsal üretimde, verimliliği artırma amaçlı, özel olarak geliştiril
miş projeler uygulanmalı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Ziraat Bankası kaynakları ve teknik 
olanaklarının kullanımında, orman köylerine öncelik ve ağırlık verilmelidir. 

özellikle ahır hayvancılığının geliştirilmesine, ormanların içi ve bitişiğindeki otlakların iyi
leştirilerek planlı yararlanmaya açılmasına, keçi yerine, ormanlara zarar vermeyecek hayvan 
cinslerinin yaygınlaştırılmasına ağırlık verilmelidir. 
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Ayrıca, hızlı gelişen türden orman yetiştirilerek, yapacak ve yakacak odun ihtiyacı karşı
lanmalıdır. 

Toprak hazırlama, fidan dikme, tohum ekme, enerji ormanı tesisi, bakım ve benzeri çalış
malarda, gerektiğinde işlendirmeyi artırıcı tekniklerden yararlanılmalıdır. 

Ormanların işletilmesi, korunması ve genişletilmesiyle ilgili çalışmaları yürütecek örgüt 
yönetimi, başta ormanların içinde ve bitişiğinde yaşayan köylüler olmak üzere, hal lan örgütle
ri aracılığıyla demokratik olarak katılabilecekleri özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. Demok
ratik kooperatifler, bu örgütlenme içinde belirleyici bir konumda bulunmalıdır. Hasat edilen 
orman ürünlerinin işlenerek ya da işlenmeden pazarlanması, köy kooperatifleri ya da köy bir
likleri tarafından yapılmalıdır. Bu kooperatifler ve birlikler, ormanların korunmasından so
rumlu tutulmalıdır. 

Orman ürünlerinin hasadı, yeni ormanların yetiştirilmesi, orman yangınlarının söndürül
mesi gibi işlerde çalıştırılanlar, yani orman işçileri, sosyal güvenlik kapsamına alınmalı, grevli, 
toplusözleşmeli sendikal haklara kavuşturulmalıdır. 

Vahidi fiyat düzeniyle ücretlendirme uygulaması tümüyle kaldırılmalı, nitelik ve niceliğe 
dayalı teşvikli ücret sistemlerinden yararlanılmalıdır. 

Sayıları 10 milyonu bulan orman köylülerinin kalkındırılması çevrelerindeki ormanlara 
zarar vermemeleri için, öncelikli bir koşuldur; ancak bu, ülkedeki gelişmenin bir parçası ola
rak ele alınması ve çözümlenmesi gereken bir sorundur. Bu nedenle, ağırlıkla ormanların işle
tilmesinden sağlanan gelirlerden alınacak paylarla oluşturulmuş olan orman Köylüleri Kalkın
dırma Fonu, sorunun çözümlenmesi yönünden kesinlikle yeterli bir kaynak değildir. Bu ne
denlerle, orman köylülerinin kalkındırılmasına yönelik çalışmalar, ilke olarak Tarım ve Köyiş-
leri Bakanlığının geliştirip uygulayacağı entegre kırsal kalkınma projelerine dayalı olarak yü
rütülmelidir. Ancak, orman yetiştirme ve koruma yönünden öncelikli yörelerdeki çalışmalar, 
fona dayalı olarak ve "entegre orman yetiştirme-kırsal kalkınma" projeleriyle Or-Köy ve Or
man Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülmelidir. 

Orman köylülerinin, orman ürünü gereksinimlerinin karşılanması, hayvanlarını, otlaklarda, 
çevrelerindeki ormanlara zarar vermeyecek biçimde, bir düzen içinde otlatabilmeleri, köy tü-
zelkişilikleriyle birlikte planlanmalı ve denetimli olarak yürütülmelidir. 

Sayın milletvekilleri, orman köylerinde yapılan gözlem ve tespitler, bu köylülerin ekono
mik güçlerinin düşük, sosyal yaşamlarının çok ilkel olduğunu göstermektedir. Orman köyle
rinde, bir kişinin geçinmesi gereken gelirle dört kişinin geçinmek zorunda olduğu görülür. Or
man içi ve bitişik köylerde yaşayan nüfus, işsiz veya gizli işsiz olarak yaşamlarını sürdürmekte
dir. Gene orman köylüsünün büyük bir kısmı, yol, içme suyu, elektrik, PTT, sağlık hizmetleri, 
eğitim, konut ve beslenme gibi insan onuruna yaraşır biçimdeki ihtiyaçlardan yoksundur. Bu 
şartlar alünda, kendi bilinçsizlikleri ve kendi güçsüzlükleriyle başbaşa bırakıldıkları sürece, kapalı 
ev ekonomisi düzeni içinde, artan nüfusla çoğalan işsizliğin de baskısı altında, alışkanlıklarını 
sürdürerek, mecburen ormanlardan usulsüzce yararlanmaya devam edeceklerdir. 

Bu nedenle, diyoruz ki, orman içi ve bitişiği köylüsünün ekonomik ve sosyal sorunları mut
laka çözümlenmelidir. Gerek çalışmaların planlanması ve yürütülmesi ve gerekse ürün ve hiz
metlerin fiyatlandınlması ve pazarlanması yönünden, devlet orman işletmeleri etkin, dinamik 
ve verimli bir yapılanmaya sahip değildir. Şöyle ki; 240 dolayındaki devlet orman işletmesi, gerek 
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Ekolojik özellikleri gerekse ormancılık işlevleri yönünden smırlandırılmamız, işlevleri yöresel 
düzeyde tanımlanmamıştır. Dolayısıyla, ormanların yönetimi yönünden yaşamsal öneme sa
hip amenajman planları, tüm ülke düzeyinde, hemen hemen aynı işletme amaçlarıyla ve aynı 
içerikte hazırlanmaktadır. İşletmelerde, amenajman planlan dışında, başka planlama teknik
lerinden yararlanamamaktadır. Bu yaklaşım, orman alanlarından optimal yararlanma olanak
larını kısıtlamaktadır. Bu nedenle, orman amenajman planları, işletmelerin yöresel düzeyde 
işlevleri göz önünde bulundurularak ve kesinlikle çok amaçlı planlama teknikleriyle hazırlan
malı, uygulanması ise, orman bölge müdürlüklerinde oluşturulacak amenajman ve silvikültür 
birimlerince dehetlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, orman işletme şeflikleri bir ara kademe olmaktan çıkarılmalı, yal
nızca hizmet süresine dayalı yükselme uygulamasına son verilmelidir; ancak, orman işletme 
şefleri, hizmet süresi ve başarı düzeylerine göre parasal olanaklardan daha çok yararlandırıl-
malıdır. Orta dereceli ormancılık okulları yeniden açılmalıdır. 

Sayın Milletvekilleri, orman ürün ve hizmetlerinin fiyatlandırılması ve pazarlama düzeni, kaynak 
savurganlığına ve işletmelerin gelir kayıplarına yol açmaktadır. Bu nedenle, dikili satış uygulaması 
durdurulmalıdır. Yakacak odun satışlarında ster birimi üzerinden uygulama yapılmalıdır. Orman 
İşçiliği yapan köylülere tanınan bireysel pazar satışı hakkı uygulaması durdurulmalı, bu hak, yal
nızca, orman ürünü hasat çalışmalarını üstlenen demokratik kooperatiflere tanınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ormanlarımızın korunmasını istiyorsak, gerçekçi saptamalar yapmamış 
gerekmektedir. İşte bu saptamalar yapılmadığı için, yalnızca 1950-1990 dönemi içinde 25 milyon 
dönüm orman alanı, yasal düzenlemeler yoluyla orman sınırları dışına çıkarılmış ve bir anlamda 
memleketin ormansızlaştırılması, yasallaştırılmıştır. Bu uygulamalara karşı durulması gerekirken, 
orman içinde ve bitişiğinde yaşayan yurttaşlarımızın, tarla açma, yerleşme, yangına sebebiyet ver
me gibi olaylarıyla yetinilmesi, asıl korunması gereken nedenlerin gözlerden kaçırılmasına yol açar. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclise saygılar sunarken, Orman Bakanlığının 1992 yılı 
bütçesinin, ülkeye, halkımıza başarılı sonuçlar getirmesini diliyorum. (SHP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya. 
SHP Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Tanrıverdi; buyurun (SHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Tanrıverdi, size kalan süre 20 dakikadır... 
SHP GRUBU ADINA ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 1992 malî yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde SHP Grubu adına konuşmaya 
başlamadan önce, hepinizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin orman varlığı yönünden ne denli yoksul 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bilinen bir başka gerçek de, ormanların çeşitli nedenlerle hızla 
azalmakta olmasıdır. Eğer bu süreç herhangi bir yolla önlenemezse, ülkemizde yaşanacak olan 
doğal yıkımları de herkes biliyor. Ne var ki, tüm bu bilinenlere karşın, gerçekten de gerekli 
olan önlemler alınmıyor ya da alınamıyor ve bu süreç bir türlü önlenemiyor. Herkes, sorunun 
yalnızca bir boyutunu ele alıyor, onu öne çıkarıyor, yalnızca bu boyutla ilgili çözümler üreti
yor, ama orman Bakanlığının kaynak isteği yerine getirilmiyor... 

1991 yılında 70-80 bin hektar düşen orman yetiştirme çalışmalarının, bir türlü sonuçlan
dırılmayan orman kadastrosunun, 500-600 milyara ulaşan Orman Genel Müdürlüğü borçları
nın, Ödenmeyen orman işçisi ücretlerinin, yaz-boz tahtasına dönüştürülen ormancılık örgüt
lenmesinin, işsizlikten bunalıma giren orman mühendislerinin, olağanüstü boyutlar kazanan 
ve ne yazık ki Hükümetimizle de sürdürülen partizanca atamaların, 2 bin hektara düşürülen 
erozyon önleme çalışmalarının, depolarda çürütülen onbinlerce metreküp ormanın, ormanlı 
köylerin yağma edilmesinin ve daha birçok olumsuzluğun ve yıkımın hesabı sorulmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye ormanlarının ve ormancılığın sorunları ne
dir; önce bu soruyu sormalı ve bunu açıkyüreklilikte tartışmalıyız. Bu soruyu sorduğumuzda 
da şu gerçekleri görmemiz mümkündür : Türkiye'de orman yıkımlarının anayasal ve yasal da
yanakları vardır. Anayasanın 169 ve 170 inci maddeleri, siyasal iktidarlara, devletin, yani bi
zim, yani hepimizin ormanlarını dilediklerince dağıtmaları için büyük olanaklar sağlamıştır. 
Anayasanın 169 uncu maddesi, orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen, tarım alanla
rına dönüştürülmesinde yarar bulunan yerlerin, ayrıca, 31.12.1981'den önce orman niteliğini 
yitirmiş yerlerin orman rejimi dışına çıkarılmasına olanak vermektedir. 

Ne demektir "orman olarak muhafazasında yarar görülmeyen" ve bu soruyu kimler ya
nıtlayacaktır? Yetersiz olduğunu söylediğimiz ormanlarımızın, daha doğru bir söyleyişle or
man sayılan alanların arazi kullanım yeteneklerine göre sınıflandırılması mı yapılmıştır da, or
man olarak muhafazasında yarar olup olmadığı sorgulanacak ve gerçekçi yanıtlar verilecektir? 
Bu soru, bu çalışmaları yapacak olan orman kadastro komisyonlarının nasıl bir uzmanlık bi
leşimi ile yanıtlanacaktır? 

Devlet ormanlarının turizm yatırımlarına tahsisine gelince; Anayasanın 169 uncu madde
si açıkça, "devlet ormanları, kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz" demektedir. 
Daha önce, vatandaşlarımızın çadırlarıyla, karavanlarıyla on onbeş günlüğüne kamp yapabil
dikleri köylerin, yalnızca turizm geliri getirsinler diye yerli ve yabancı özel ve tüzelkişilere tah
sis edilerek, devlet ormanları içinde turistik tesis kurmaları için, doğa harikası yerlerde 49 yıl
lık irtifak hakkı verilmesinin neresi kamu yararınadır? Varsayalım ki Anayasa izin veriyor; pe
ki, bu uygulamanın büyük bir titizlikle yürütülmesi gerekmez mi? Oysa, bu doğrultudaki uy
gulamalar sırasında, Turizm Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü kıyasıya bir yarış içine gir
mişlerdir. Ben, Sayın Orman Bakanından, 1983-1991 döneminde, kimlere, nerelerde ve ne ka
dar devlet ormanının, turizm yatırımı yapılması için tahsis edildiğini öğrenmek istiyorum. 

Orman - vatandaş ilişkisi iyiden iyiye bozulmuştur. Anayasanın 170 inci maddesi, orman 
içinde ve bitişiğinde, özellikle de orman içinde yaşayan yurttaşlarımızın kalkındırılması için 
son derece önemli yatırımlar yapılması gerektiğine değinmiştir. Bu yatırımlar temel alınarak 
6831 sayılı Yasanın 2 nci maddesi 1983 yılında yeniden düzenlenmiş ve ayrıca 2924 sayılı Or
man Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Yasa çıkarılmıştır. Bu yasal 
düzenlemeler hiç uygulanmış mıdır?.. Hayır. Ancak, 1986 yılında 6831 sayılı Yasanın 2 nci mad
desi tekrar düzenlenerek, orman içi köy halkının yerleştirilmesi için kullanılmak üzere, ormari-
cılık rejimi dışına çıkarılması gereken yerlerin kapanın elinde kalması sağlanmış ve bu uygula
malar da tümüyle bu doğrultuda olmuştur. 

Öte yandan, 2924 sayılı Yasa hiç uygulanmamış iken, 1991 Eylülünde neden değiştirilmiş
tir?.. ANAP'lı Konya Milletvekillerinin gündeme getirdiği değişiklik yasası birbuçuk yıl bekle
dikten sonra neden 1991 Eylül ayında çıkarılmıştır ye bu değişikliklerle kimlere neler sağlanmıştır? 

Orman köylüsü yurttaşlarımızın durumu her zaman siyasal iktidarların gündeminde ol
muştur. Sorun, Orman Bakanlığının bütçesinin yeterli düzeyde artırılması sorunu değildir. Böyle 
bir yaklaşım eksiktir. Yürekli ve gerçekçi bir yaklaşım için bilimsel çözümler gerekmektedir. 
Sayın Bakanın, bu gereği yerine getirebilmesi için, gerçekten bilgili, deneyimli yöneticilere ge
reksinmesi vardır. Son seçimlerde aday olup da kazanamayan, beceri ve bilgilerinin olduğun
dan yoğun kuşku duyulan kişilerin ulaşacağı bir çözüm yoktur. Bu gerçeği bilgilerinize sun
mak isterim. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu duygularla konuşmama son verirken, hepinizi say
gıyla selamlar, Orman Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve ormancılık camiasına hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tanrıverdi, çok teşekkür ederim. 
Refah Partisi Grubu.adına, Sayın Musa Demirci; buyurun efendim. (RP sıralarından al

kışlar) 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 

bütçesini görüştüğümüz Bakanlığın sayın mensupları; Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde Re
fah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve Grubum adı
na sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, tabiî kaynaklar ve ormanlarımız Cenabı Hakkın bize emanetidir. Pey
gamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, "Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz" 
buyurmuştur. Ecdadımız, bir ağacı bir insana denk tutmuştur. Ormanlar, yurdumuzun tapu 
senetleridir. Ormanlarımız hayat kaynağıdır,ve ormanlarımız millî servetimizdir. Günümüzde 
ormanların, odun hammaddesinin 6 binin üzerinde kullanım alanı olduğu bilinmektedir. Or
manların bilinen ve bilinmeyen faydalarını şöyle özetleyebilirim : 

Ormanların su sağlayıcı ve akışları düzenleyici özellikleri vardır. Yapılan hesaplara göre, 
2000 yılında ülkemizde, 9,07 milyar metreküp içme ve kullanma; 57,6 milyar metreküp sula
ma; 7,3 milyar metreküp de endüstride olmak üzere toplam 73,9 milyar metreküp suya ihtiyaç 
vardır. Yağmur suyunun toprağa intikali, ormanların tepe çatıları, dalları ve gövdeleriyle ol
maktadır. 

Ormanların toprağı koruyarak su ve rüzgâr erozyonunu da engellemektedir. Ülkemizde 
yılda sularla taşınan toprak miktarı 1 milyar metreküp civarına ulaşmış bulunmaktadır. Taşı
nan topraklarla, ülkemiz bir yandan verimli topraklarını yitirmekte, diğer yandan ise, büyük 
bir emek ve para harcayarak yapılan barajlarımız, taşınan bu topraklarla dolmakta ve su tut
ma kapasitelerini de büyük ölçüde kaybetmektedirler. Misal olarak arz ediyorum : Brüt hacim 
kaybı Çubuk-1 Barajında yüzde 75, Seyhan'da yüzde 46 ve Kartalkaya'da da yüzde 47 olarak 
tespit edilmiştir. 

Ormanların aynı zamanda havadaki katı maddeleri azaltıcı etkisi vardır. Yine bir örnek 
olarak arz ediyorum : Bir kayın ağacının 100 bin yaprağı, 1 000 metrekare bir alanı kaplarken, 
bir hektarlık bir kayın ormariı da aşağı yukarı 68 ton kirletici tutmaktadır. 

Ormanlar, bir yandan oksijen üretirken, diğer yandan da insanların ve hayvanların tenef
füsleri sonucu çıkardıkları karbondioksidi tüketmektedir; âdeta insanların akciğerleri mesabe
sindedir. Bu konuda da enteresan tespitler var : Bir hektar çam ormanı yılda 30 ton oksijen 
üretmektedir. Sadece 25 metre boyunda ve 15 metre tepe çatısına sahip bir kayın ağacının saat
te ürettiği oksijen miktarı 1,5 kilogramdır; bu da aşağı yukarı 72 kişinin oksijen ihtiyacına denktir. 

Ormanların bir başka faydası, radyasyon yayılışını yüzde 30 ilâ yüzde 60 oranında önle-
mesidir. Bilinen ve bilinmeyen canlı hayatın kaynağıdır ormanlarımız. 

Yine, bugün için, ormanlar, yurdun güzelliği olmasının yanı sıra, spor ve dinlenme ihti
yaçlarını karşılayan, stresi gideren mekânlardır. Bu mekânları, kanun koyucu olarak dün Or
man Genel Müdürlüğüne tevdi etmiştik, bugün millet olarak yeni kurulan Orman Bakanlığına 
ve Orman Bakanlığının teşkilatına emanet ediyoruz. 
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Orman Bakanlığı, on yıl gibi bir aradan sonra yeniden kurulmuştur. Elbette bu Bakanlı
ğın kapanıp açılmış olması devlete külfet getirmiştir. Bakanlık, 1991 yılı ağustos ayında kanun 
kuvvetinde kararnameyle kurulmuş ve Orman Genel Müdürlüğünün yanında, dört genel mü
dürlük daha bu Bakanlığın bünyesine eklenmiştir. Kanun kuvvetindeki kararnamenin şu gün
lerde komisyonlarda kanunlaşmayı beklediğini biliyoruz; ancak, bu kanun hükmünde karar
name yedi aydır uygulanmasına; yani, Bakanlık kurulalı yedi ay olmasına rağmen, tahmin edi
yorum, taşrada hizmet büyük ölçüde aksamıştır ve taşradaki teşkilatın yapılanması hâlâ sağla
namamıştır. 

Sayın milletvekilleri, tabiat - insan ilişkileri, insan - orman ilişkileri, insanın yaradılışıyla 
beraber başlamıştır. Nüfusun artması, ekonomik ve kültürel gelişmeler, teknolojik değişmeler 
her geçen gün daha da yoğunluk kazanmaktadır, ilişkilerdeki yoğunluk, elbette ormanlar üze
rinde olumsuz etki yapmaktadır. Ormana ve tabiata yapılan müdahaleyle bozulan dengenin 
yeniden kazandırılması bazen mümkün olmakta, bazen de yüzyıllar gibi uzun bir zamanı al
maktadır. 

Günümüz şehir insanı, yorucu, yoğun ve gürültülü ortamlardan tabiata dönme özlemi içe
risindedir; bu bakımdan, binlerce insan, kırsal alanlarımıza veya kıyılarımıza, günübirlik veya 
birkaç haftalığına, dinlenmek içn gitmektedir. Bu nedenle millî parklar da ziyaret edilen yerle-
rimizdendir. Ülkemizde 21 adet millî park vardır. Bu millî parklarımız üzerindeki olumsuz et
kilere birkaç örnek vermek istiyorum: Dilek Yarımadasındaki piknik alanlarında yer alan ağaç
ların birçoğu kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. (A) sınıfı diploması olan Kuş Cenneti Millî 
Parkı da 34 adet sanayi tesisinin her türlü katı, sıvı atıklarıyla kirlenmektedir ve bu mekânlar 
da hızlıca ölmeye mahkûm edilmiştir. 

Dünya literatürlerine bile geçen ve dünyada başka bir yerde türü bulunmayan köknarın 
yetişme ortamı olan Uludağ Millî Parla, asit yağmurları ve bu yağmurların dışında da yoğun 
ziyaretçi baskısı altındadır. Bölgedeki oteller, gerçekten çok çirkin bir manzara arz etmektedir. 

Millî parklarımızda, botanikçi, zoolog, jeolog, hidrobiyolog ve peyzaj mimarı gibi ele
manlar yeteri kadar bulunmamaktadır. Hatta, bazı bölgelerimizde, bu elemanlar mevcut değildir. 

Ayrıca, bu alanlarda, o yörelerin doğal zenginliklerini yansıtacak, küçük çapta müzelerin 
de kurulması lazımdır. Bu müzeler de, henüz herhangi bir bölgemizde mevcut değildir. 

Yine, ülkemizde, tabiat varlıklarını içine alan devlet tabiat bilimleri müzesinin de bir an 
önce kurulması lazım. Bunun da olmaması, ülkemiz için büyük bir eksikliktir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; orman amenajman planlarına göre, orman servetimiz, 
aşağı yukarı 900 milyon metreküptür. Yine, planlara göre, yıllık ortalama artım, 28 milyon 
metreküptür. Bu, şu demektir : Yani, bu ormanlardan biz, bir yılda 28 milyon metreküp or
man emvali elde ediyoruz. Bir bakıyoruz, 1992 yılı programında, Orman Genel Müdürlüğü
nün istihsal hedefi 7 milyon metreküptür ve buna ilave olarak 12 milyon ster de yakacak odun 
elde edilecektir. Burada, ortada bir çelişkili durum dikkatimizi çekmektedir : Acaba, planlar
da mı bir yanlışlık var; yoksa, üretim metodlarımızda mı bir yanlışlık var da, biz bu tahminleri 
yapamıyoruz yada -üzülerek söylemek istiyorum- ormanlarımızda kaçakçılık var da, ormanla
rımız üzerindeki bu kaçakçılığı milletten mi saklıyoruz? 

Bugün, milletimiz, sahip olduğu 20,2 milyon hektar orman varlığını, korumak, geliştirmek 
ve işletmek üzere, Orman Genel Müdürlüğüne emanet etmiştir. Emanete sahip çıkmak, milletimizin 
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geleneğinde vardır ve inancımızın esaslarındandır. öyleyse, millî varlığımız olan bu emaneti, 
vârislerimiz olan gelecek nesillerimize, aldığımızdan daha iyi bir şekilde tevdi etmek mecburi
yetindeyiz. 

Bir başka konu, orman camiası tarafından çok iyi bilinen, orman tali ürünleridir. Bunlar
dan birkaçının isimlerini sayacak olursak; reçine, sığla yağı, sumak, mantar, defneyaprağı, yum-
rulu bitkiler vesaire... Bu hususta şunu ifade etmek istiyorum : Orman Genel Müdürlüğünce 
tali ürünlerin korunmasında ve üretimi artırıcı çalışmalarda çok önemli şeyler yapılmamış, me
safeler alınmamıştır. Hatta, üzülerek bir noktayı belirteyim ki, Orman Genel Müdürlüğü tara
fından, Ormancılık Ana Planı adı altında, 1990 ve 2009 yılını ihtiva eden bir plan hazırlanmış
tır. Bu planın bir bölümü aynen şöyle demektedir : "Hedefler belirlenemediğinden, sağlana
cak faydalar tespit edilememiştir." Bu, nasıl bir ifadedir. Gerçekten, bu ifade, bizleri ve oku
yanları şaşırtmakta ve üzmektedir. Oysaki, ülkemizde orman tali ürünlerinden elde edilecek 
net gelirin, orman aslî ürünlerinin gelirlerine yakın olduğu, bazı ormancı arkadaşlarımız tara
fından ifade edilmektedir. 

Sayın Bakanımız, bu planın yapılışından bugüne kadar aradan iki yıl geçmiş olmasına 
rağmen, acaba bu görüşlerde ısrar ediliyor mu; tali Ürünlerin ne olduğu, kapasitesinin ne ka
dar olduğu tespit edildi mi; yoksa, bu planda ifade edilen söz, geçerliliğini hâlâ koruyor mu? 

Türkiyemizde ormanlarımızın korunması, maalesef şu anda istenilen seviyede değildir. Or
manlarımızı tahrip eden sebepler, kaçak kesimler, orman açma ve yerleştirmeler ve orman yan
gınlarıdır. Ormanlarımızı koruma görevi, orman muhafaza memurlarına verilmiştir. Daha sonra, 
bu orman muhafaza memurluğu sistemi değiştirilerek, toplu koruma esasına geçilmiştir. Top
lu korumanın esası, oraların, muhafaza memurlarıyla beraber, yeteri kadar araç, gereç ve telsiz 
telefonla donatılmasıydı. Halbuki, bugün bakıyoruz, toplu koruma merkezlerinde yalnız mu
hafaza memurları var, maalesef, diğer araç ve gereçlerle yeteri derecede donatılmamış. Elbette 
istisna olan merkezler vardır; ama, konumuz bu değil; konumuz, tamamen, diğer ormanları, 
diğer bölgeleri ihtiva etmektedir. Bu durumda, istenilen hizmetlerin elde edileceğini tahmin 
etmiyorum. Öyleyse, sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerekir. 

Diğer bir husus, orman yangınlarıdır. Orman yangınları, millî bir felakettir, her vatanda
şımızı gerçekten derinden üzmektedir. Orman yangınlarının erken haber verilmesi ve müdaha
lesi için tedbirler alınmıştır, takdirle karşılıyoruz; ancak, Orman Genel Müdürlüğünün bünye
sinde, tahmin ediyorum ki, sayısı altıya varan helikopterler mevcuttur. Bu helikopterlerin, bu 
iş için, bu hizmet için kullanılması lazımdır; ama, zaman zaman gayesi dışında kullanıldığı, 
basına intikal eden hadiselerdendir. Bu gibi davranışlara son verilmesi ve bu araçların, piknik 
aracı veya ulaşım aracı olarak kullanılmaması gerekir. 

Orman yangınlarının önlenmesinde idarî ve hukukî tedbirler alınmıştır, alınacaktır; an
cak, bunların yanında, insanımıza, bu varlığın, ormanın sevdirilmesi lazım. 

Hepimiz takip ediyoruz ki, yalnız yangın mevsimlerinde TRT'den yapılan eğitim programlan 
fevkalade yetersizdir ve bir zamana inhisar etmektedir. Oysaki, bu millî varlığımızın korunma
sı programlarının yalnız yaz aylarında yapılması yerine, bütün bir seneyi kaplaması lazımdır. 
Milletimizin manevî yapısını tahrip eden TRT, bu gibi birkaç programını çıkarmak suretiyle, 
ormanla ilgili programları artırarak bu millî varlığımızı sevdirebilir ye korunmasını sağlayabi
lir. TRT, devletin bir parçasıdır ve öyle, özel kanunların arkasına sığınmak suretiyle, 
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istediğimi yaparım, istediğim programı uygularım düşüncesinden uzak kalmalıdır. Bunca yıkı
ma son vermeli ve biraz da memleketin imarı için çalışmalıdır. 

Ormanlarımızı tahrip eden sebeplere bir yenisi daha eklenmiştir ki, bu da hava kirliliğidir. 
Ormanları öldüren, suları yaşanmaz ve içilmez hale getiren bu etki "asit yağışı" veya "asit 
yağmuru" olarak isimlendirilmektedir. Ph derecesi 4 ila 4,5'e varan ortamlarda, canlıların bü
yük çoğunluğu yaşayamaz ve ölür. Bilimciler tarafından yapılan incelemeler sonucunda, yan
ma olayları neticesinde bu gibi durumların ve dolayısıyla asit yağışlarının meydana geldiği te
spit edilmiştir. Ormanların, Haliç gibi, tzmit Körfezi gibi, kitle şeklinde ölümü, elbette etkile
yicidir, düşündürücüdür ve karamsar bir tablodur. Ülkemizde asit yağışına neden olan gaz emis
yonları, giderek artış göstermektedir. Mesela, atmosfere karışan bu yoğunluk, artan motorlu 
araçlardan ve termik santrallardan oluşmaktadır. 

Yurdumuzda asit yağışlarının ilk belirtileri ve kötü etkisi Murgul'da görülmüştür. Murgul 
Bakır İşletmelerinden çıkan gazlar, kükürtdioksit gazı, Murgul vadisini birkaç yıl içerisinde 
çöle çevirdiği gibi, bitki örtüsünü de tahrip etmiş ve dolayısıyla o bölgede hızlı bir erozyon 
başlamıştır. Birkaç yıl önce faaliyete geçmiş olan Yatağan Termik Santralından çıkan baca gaz
ları da, o bölgedeki kızılcam ormanlarını kurutmaya başlamıştır. 

Türkiye'de, asit yağışlarının etkisi, belki yaygın bir karakter göstermez; ama, bu konuda 
yine de dikkatli davranmak ve bu tesisler kurulurken, Orman Bakanlığının, Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının mutlaka görüşünü almak mecburiyeti vardır. 

Ülkemizde, bugüne kadar kadastro çalışmaları yapılan orman alanı, yetkililerin ifade et
tiklerine göre, aşağı yukarı 11,1 milyon hektardır; ancak, Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki konuşmalarında açıkladıkları rakam, son yılda 800 bin hektardır. 800 bin hek
tar, belki, cumhuriyet tarihinde, bir yıl dilimine isabet eden en büyük miktardır. Uzun yıllar 
ortalamasına baktığımızda bu rakam, 400-450 bin hektar civarında görülmektedir, öyleyse, 
ne yapmak lazımdır ; Burada, bize göre, arazi kadastrosu ile orman kadastrosunun birleştiri
lip, Türkiye'nin, yeni baştan, arazi ve orman kadastrosunun yapılması lazım. Aksi takdirde, 
orman kadastrosunun bitirilebilmesi için 20 yıla ihtiyacımız vardır; ki, bu, gerçekten uzun bir 
süredir; memleketimizin, milletimizin bunu beklemeye tahammülü olduğunu tahmin etmiyorum. 

Ülkemizde, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü, ihmal edilmemesi gereken bir husustur. 
Yılda en az 500 bin hektar sahada ağaçlandırma yapılması lazımdır; oysaki, resmi olarak aldı
ğımız rakam, 1991 yılında 76 bin hektardır. 1991 yılı sonuna kadar, kümülatif olarak, 1 milyon 
963 bin hektar sahada ağaçlandırma, 256 bin hektar sahada da erozyon kontrolü yapıldığı bi
linmektedir. 

Sayın Bakanımızın, yine Plan ve Bütçe Komisyonunda verdikleri bir rakam var; 18 milyon 
hektar, ağaçlandırmaya müsait saha olduğunu belirttiler. 1991 yılındaki rakamı baz olarak alırsak, 
hatta daha üstüne çıkıp yılda 100 bin hektar sahada ağaçlandırma yapılırsa, bu gidişle 180 yıl 
gibi bir zaman beklememiz lazım. Aslında, ağaçlandırma çalışmaları yapılan saha yılda 500 
bin hektara çıkarılırsa, hem işsiz olan kesime iş imkânı sağlanacak hem boş duran araziler mem
leket ekonomisine katılacak ve hem de bu süre, önemli ölçüde kısaltılacaktır; yoksa, bu millet, 
iki asır gibi bir zaman beklemiş olacaktır. 

Her yıl ağaç bayramları yapıyoruz. Bunları küçümsemiyorum; elbette bunlar yapılacak
tır, ağaç dikilecektir; ancak, yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla, rahmetli Tiıral Paşanın başlattı
ğı ağaç dikme seferberliğini, ülkemizde, yeniden başlatmamız lazım. 
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Sayın Başbakanımızın, Dünya Ormancılık Gününde, ülke ormancılarımıza ve ülke insa
nımıza verdikleri bir mesaj var; diyorlar ki: "Siz, istediğiniz kadar ağaç dildn, onun ücretini, 
onun parasını vereceğim." Bu mesajı, gerçekten takdirle karşılıyoruz, öyleyse, bu durum kar
şısında yapılacak şey, kolları sıvamak ve ülkenin ormansız kesimlerine ormanımızı götürmektir. 

Mevcut ormanlarımızın verimi, gerçekten çok düşüktür. Batı ülkeleriyle mukayese edecek 
olursak, bizim ülkemizde endüstriyel odun üretimi, 1 hektardan, 0,563 metreküp iken, Alman
ya'da 3,7; Yugoslavya'da 2,3; İtalya'da 1,7; Yunanistan'da 1,2 metreküptür. Ülkemizde mevcut 
ormanlarımızın verimli olan kısmı, 8,8 milyon hektardır ve 5 milyon hektar da ağaçlandırma
ya müsait saha vardır; topladığımız takdirde, hemen ağaçlandınlabilecek saha 13,8 milyon hek
tardır ve bundan çok verimli bir orman sahası elde edilebilir. Ortalama olarak bir hesap yapa
cak olursak, 1 hektardan 3 metreküp odun elde ettiğinizi hesap etseniz, 41,4 milyon metreküp 
odun elde edersiniz. -Bunun parasal değeri bugünkü fiyatlarla 24,2 trilyon eder. Bu, küçüm
senmeyecek bir rakamdır ve dolayısıyla bu konu, ivedilikle ele alınması gereken bir konudur. 

Şu anda, kavak plantasyonları da yetersizdir; tahmin ediyorum, 180 bin hektar civarında
dır. Bu plantasyonların da 400 bin hektara çıkarılması lazımdır. Ayrıca, bu plantasyonları des
tekleyecek fidan üretiminin de 3 bin hektara çıkarılması lazım. Bunlar, birbirleriyle entegre 
projelerdir; birini ihmal ettiniz mi, diğerine kavuşmanız mümkün değildir. 

Görüleceği gibi, orman potansiyelimizden, hem istenilen ölçüde faydalanamıyoruz hem 
de gelir temin edemiyoruz. Dahası var : 1990 yılında, 126 milyon dolarlık yani bugünkü paray
la aşağı yukarı 650 milyar Türk Liralık orman ürünü ithal etmişiz; buna rağmen,' bundan on 
kat daha aşağı bir rakam olan 12,3 milyon dolarlık da orman ürünü ihraç etmişiz ve bu da, 
aşağı yukarı 70 milyar Türk Lirası yapmaktadır. ~ 

Türkiye'de, özel ağaçlandırmanın teşvik edilmesi, Ağaçlandırma Fonunun kurulmuş ol
ması, gerçekten memnuniyet vericidir; ancak, bunun iyi işlemediği kanaatindeyiz. Fonun ku
rulduğu yıldan bugüne kadar bir bakıyoruz, 6 bin hektar sahada özel ağaçlandırma yapıldığı 
ve fonun, bu iş için tahsis edildiği görülüyor. Bu da göstermektedir ki, fon, köylümüze ve va-
tandışımıza iyice anlatılamamıştır. 

Yine, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu diye bir fon ihdas edilmiş olmasına rağmen, 
bugüne kadar çiftçilerimize önemli miktarda ulaşılmamış ve ormancı çiftçimiz, bu fondan, is
tediğimiz şekilde faydalanamamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; üzerinde duracağımız konulardan birisi de, orman köy
lüsü ve orman bitişiğinde yaşayan köylülerdir. Orman köylüsü konusunda konuşan her yetkili, 
onun haklarını en yüksek seviyede koruyup, geliştireceğini söylemesine rağmen, maalesef, bu
gün, orman köylüsünün haklarının artırılması bir yana, alınteri dökerek üretim yaptığı ve ağaç
landırmada çalıştığının hakkını dahi alamamaktadır. 

Orman Köylüsünü Kalkındırma Fonu adı altında -malumunuz- bir fon var. Bu fonun 1992 
bütçesi, aşağı yukarı 95 milyar civarında olup, bunun yüzde 20'si de cari ödenek olarak ayrıl
dığına göre, 12 milyon nüfusu besleyen 17 bin orman köylüsüne, bu rakam, fevkalade yetersiz 
ve gülünçtür. Hiç değilse bu yıl, yönetmeliğe göre, kanuna göre, genel bütçeden binde l'lik 
bir hissenin ayrılması -ki, bu, bugüne kadar işletilmedi- ve bu binde l'lik payın bu fona akta
rılması gerekir. 

— 202 — 



T.B.M.M. B : 50 22 . 3 . 1992 O : 2 

Yine, son yıllarda fon yönetmeliğinde değişiklik yapılmak suretiyle yüzde 2 gibi çok cüzî 
oranda alınan masraf karşılığı mevcut faizlerin yarısı oranına getirilmiştir, öyle ise, bu tür kre
dilerden alınan bu faizlerin kaldırılıp uygulamanın eski durumuna getirilmesi faydalı olacaktır. 

Sayın Bakanın, yine yerinde bir tespiti var; diyorlar ki, "1937 yılında Türkiye'nin nüfusu 
15 milyondu." Doğrudur; ama, bugün bu nüfus, işte, 17 bin köyde yaşamaktadır. Bu da göste-
riyor-ki, orman köylüsü, ciddî sosyal ve ekonomik problemlerle karşı karşıyadır. Orman köylü
sü, açtır, yoksuldur ve perişandır. Bu, perişan ve yoksul lafı, İktidarınızın da sıkça kullandığı 
bir laftır. Öyle ise, orman köylüsünün, orman üzerinde de ciddî baskıları vardır. Biraz önce 
arz ettim, 10 milyon nüfusa verilen 95 milyar liralık kredi tutarındaki bir para, yalnız, sahilde 
bir otelciye veya bir başka yerde başka birilerine verilmektedir. Bu haksızlık düzeltilmelidir ve 
bu gidişata dur denilmelidir. Geçmişte yanlışlık yapılmıştır. Yanlışlık yapıldı diye, bugün, bu 
yanlışlıkta ısrar etmemek ve bu yanlışlığı düzeltmek lazım. 

Bir başka konuyu arz etmek istiyorum : Orman Genel Müdürlüğünün bünyesinde, eğitim 
merkezi adı altında, dinlenme kampları vardır. Bu kamplarda çalışan işçi, memur, hizmet araçları 
ve demirbaşlar, Orman Genel Müdürlüğüne aittir; masrafları da, Orman Genel Müdürlüğü
nün bütçesinden çıkmaktadır. Bu tesislerden faydalananlar kimlerdir? Bu tesislerden faydala
nanlar, dağda, taşta ve her türlü zor şartlarda çalışan ormancı kardeşlerimiz değildir; bu tesis
lerden faydalananlar, maalesef, ormanla uzaktan yakından ilişkisi olmayan kişilerdir. 

Daha önce müsteşar yardımcılığı yapmış olan bir müsteşarımızın yanında bulunuyordum, 
bana bir mektubu arz ettiler. Mektupta aynen, "Sayın Müsteşarım, ben, 25 yıllık memurum, 
hiç kamp görmedim. Belki ayıp olacak; ama, deniz de görmedim Benim, artık, deniz görüp 
görmemem önemli değil, lütfedin 15 günlük bir yer verin de, çocuklarım, kitaplarında oku
dukları denizi, bir defacık görsünler" deniliyordu. 

Bu konuda şunu söylemek ve şu teklifi getirmek istiyorum : Eğer bu kamplardan kimler 
yararlanıyorsa, fiilî masraflar da onlarca karşılanmalıdır. Diyeceksiniz ki, zaten bu kampları 
para karşılığında kullandırıyoruz. Tabiî, parayı alıyorsunuz; ama, yalnızca yatak ve yemek üc
reti olarak alıyorsunuz, işçi ücreti ve diğer girdilerin ücretlerini almıyorsunuz. Şayet bu hizmeti 
ormancı kardeşlerimize verecekseniz, helal olsun; bu hizmet, gerçekten onlara layıktır; ama, 
devletin bu malı, bir başkasına peşkeş çekilmem elidir. 

Zaten, Sayın Bakanımız da, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmasında, bu ko
nuda aynen, "bugüne kadar türlü dedikodulara sebep olan tesisler gözden geçirilecek ve hu
kuken usulsüz verilenlerin, kılı kırk yarmak suretiyle, üzerinde duracağız" buyurmuşlardır. Bu 
çalışmalarını memnuniyetle bekleyeceğiz ve takip edeceğiz. Dolayısıyla, tüyü bitmedik yetimin 
hakkını kimseye yedirmeyeceklerine, gerçekten inancımız ve imanımız tamdır. 

Sayın Başkan,-sayın milletvekilleri; tabiatta en değerli varlık, insandır. İnsan, şereflidir 
ve eşrefi mahluktur. Yapılan faaliyetler de, elbette önce insana yöneliktir, insana yönelik olma
lıdır. Tabiatın değeri, insanla bütünleştiği ölçüde artar. Ayrı mana ifade eden şekliyle söylüyo
rum, son üç yılda, 2 orman mühendisi yanarak, 1 orman mühendisi de hain kurşunlara hedef 
olarak şehit olmuşlardır. Bahsettiğimiz insan, hele ki, Türkiye'yi güzelleştirme pahasına haya
tını ortaya koyuyorsa; bu tehlikeli meslekte çalışanların, elbette ayrıcalıkları vardır, olmalıdır 
ve haklan da korunmalıdır. 
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Bunu, şunun için de söylemek istiyorum : Bakanlıklarda tayinler, elbette yapılacaktır, ya
pılması gereken hususlardır; ama, liyakat esasına göre yapılmalıdır. Halbuki, partizanlık, en 
istikrarlı olması gereken orman teşkilatı personeli arasına sokulmuş ve böylece, merkez ve taş
ra teşkilatı tedirgin edilmiştir. Bilhassa teknik elemanların tayin mahallinin tespiti politikacıla
rın arzu ve isteklerine göre yapılmaktadır. Nitekim, İktidar Partisinden aday adayı veya aday 
olmuş işletme müdürleri, bugün bir bakıyoruz ki, başka yerlerdeler. 

, BAŞKAN — Sayın Demirci Grubunuza ayrılan zamanı yalnız mı kullanacaksınız? 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) — Hayır efendim; 10 dakikasını, arkadaşım kullanacaktır, 
BAŞKAN — Şu andan itibaren 15 dakika süreniz kaldı toplam olarak; haber veriyorum. 
Buyurun. 
MUSA DEMİRCİ (Devamla) — Taşradaki idareciler, amirlerinden değil, âdeta mahallî 

politikacılardan emir alır duruma gelmişlerdir; bu, fevkalade mamhzurludur. Ormancılık, özelliği 
itibariyle, uzun vadeli çalışma ister, öyleyse, bu konunun, tecrübesi olan sayın Bakanımız ta
rafından tekrar gözden geçirileceğine inancım tamdır. 

Yine, orman bünyesinde 60 bine yakın insanın çalıştığı hususu, bazı toplantılarda söyle-
nilmektedir, kayıtlarda da vardır. Orman Bakanlığının çeşitli işyerlerinde çalışan bu insanlar, 
vahidî sistem denen bir sistemde çalışmaktadırlar. Bu sistemde asıl yükü götüren bu insanla
rın, gerçekten, bakıyoruz ki, sosyal güvenceleri yoktur.,Sayın Bakanımıza şu teklifi getiriyo
rum : Bugün, Hükümet olarak uygulamaya çalıştığınız yeşil kart uygulaması var; bu insanları
mıza bu konuda öncelik tanıyarak, yeşil kart uygulamasına alınız. Hatta, daha ileri giderek 
söylemek istiyorum; 10 milyon orman köylüsünü bu kapsama alırsanız, büyük bir sosyal yara
yı bu şekilde kapatmış olursunuz. ' 

Son olarak şunları arz etmek istiyorum : Orman sınırlarımızda, orman kıyılarımız yağma 
edilmiştir ve hâlâ bu yağma devam etmektedir. Kıyılarımızda bazı formüller icat edilmek sure
tiyle, 49 yıllığına bu kıyılar kiraya verilmiştir. 

Başka bir husus : Yılbaşlarında, Batılı görünme pahasına, binlerce ağaç ve fidan katledil
mektedir. İlkbahar geldiğinde, ağaç bayramı yapıyoruz ve bunu çocuklarımıza da sevdirin di
yoruz; sevdirmek için programlar yapıyoruz, paneller düzenliyoruz, yarışmalar düzenliyoruz, 
camilerde hutbeler verdiriyoruz. Hatta, yüksek seviyede, Sayın Başbakanı, Dünya Ormancılık 
Gününde götürüp orada konuşturuyoruz. Bunlar doğrudur ve takdirle karşılıyorum; ama, ya
rın bu çocuklardan birisi kalkıp; siz, bize, ilkbaharda diktirdiğiniz fidanları, birinci ayda ne
den kestiriyorsunuz derse, biz, onlara ne cevap vereceğiz? 

Sayın Bakanımıza şu teklifi getirmek istiyorum : 1992 yılını, "Orman ağaçlarını katletme
me yılı" olarak ilan etsinler; hatta, bu mesajlarını bütün dünyaya vermek suretiyle, bir hayırlı 
işte bulunsunlar. ' 

Ben, 1992 yılı bütçesinin, milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyor, saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirci. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Kemalettin Göktaş'tır. 
Buyurun Sayın Göktaş. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; sözlerime başlamadan önce, şahsım ve Grubum adına, hepinize saygılar sunuyorum. 
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Son günlerdeki çığ felaketi, grizu faciası ve Erzincan depreminden dolayı hayatını kaybe
den vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyor; Yüce Mevtadan, 
ülkemizi ve aziz milletimizi bu gibi felaketlerden korumasını niyaz ediyorum. 

Ormanlar, ülkemiz enerjisinin temininde, ekonominin ilerlemesinde, erozyonu önlemede 
büyük katkılarda bulunurlar. Kısacası, ormanlar, tabiri caizse, bir ülkenin kan damarlarıdır. 
Ülkemizde 20,2 milyon hektar orman alanı mevcut olup, yurdumuz yüzölçümünün yüzde 
25,9'unu teşkil etmektedir. Ormanlarımızın yüzde 44'ü verimli, yüzde 56'sı ise bozuk ve ve
rimsiz durumda olup; takriben 12 milyon nüfusu barındırmaktadır. 

Ülkemizde 12 milyon orman köylüsünün durumu, maalesef içler acısıdır. Orman köylü
sü, millî gelirin dağılım payında, gelirin, ancak yüzde 4,'ünü alabilmektedir; bu rakam ise, fu
karalığın en alt sınırına yakındır. Orman köylüsü deniyor; ama, orman köylüsü, ormandan 
yeterince yararlanamamaktadır. Zaman zaman devletle mahkemelik olur; kendisi, eziyeti, çile
yi çeker; parayı, başkaları kazanır. 

Orman köylüsü, ekonomik şartların aleyhinde gelişmesi nedeniyle, istemeyerek de olsa, 
baba toprağından büyük şehirlere göç etmektedir. Çoğu zaman büyük- şehirlere göç eden bu 
çilekeş orman köylüsü, buralarda sefalet içinde yaşam mücadelesi verir. 

Orman Bakanlığı olarak, bu çilekeş orman köylüsünün durumu göz önüne alınarak, hem 
üretimi artırıcı hem de istihdam sorununu halledici çalışmalar yapılmalıdır. Orman köylüsü
ne, kesim yapılan araziler dikim yapması için verilmelidir. Ayrıca, orman köylüsone, faizsiz 
kredi verilmelidir, özel fidanlıklar kurulmasını ve üretim yapılmasını sağlamak ve teşvik et
mek gerekir. Orman köylülerini ekonomik suç işler durumda bırakan şartlar ve yasalar yeni
den gözden geçirilmelidir. Devlet olarak orman köylüsü aileden en az bir kişiye, iş imkânı sağ
lamalıdır. Orman gelirlerinden bir kısmı, orman köylüsüne tahsis edilerek, hem ormanların 
korunması hem de köylüye maddî destek sağlanmış olacaktır. 

Ülkemiz, kavakçılığı geliştirmek ve kavak yetiştirmek yönünden çok müsaittir. Bu neden
le, kavakçılığı geliştirme ve teşvik etme projeleri oluşturulmalıdır. Şu anda ülkemizde, takriben 
130 bin hektar saha kavak plantasyonu ve 100 bin hektar saha da galeri kavakçılık yapmaya 
uygundur. Kavak sahalarında ortalama yıllık üretim, hektar başına 30 metreküptür. Kavak fi
danı ise, özel sektör tarafından 8 milyon, kamu sektörü tarafından 2 milyon adet üretilmekte
dir. Bu duruma göre, yıllık kavak ağaçlandırılması yapılan saha 10 bin hektardır ve yılda orta
lama 2,5 milyon ton endüstriyel kavak üretilecektir. Bu, çok yetersizdir. Plantasyon sahası 400 
bin hektara çıkarılarak, hektar başına üretimi 50 metrekübe çıkaracak şekilde bir proje hazır
lanabilir. Böyle bir projenin hazırlanmasıyla, 1992 fiyatlarıyla takriben 8 trilyona yakın gelir 
sağlanabilir. Böylece, her yıl bütçesi açık veren ülkemize, önemli bir gelir kaynağı sağlanmış 
olur. tşte, Bakanlık kavakçılığı geliştirmek için bu ve bu gibi projelerin üzerinde mutlaka dur
malı ve teşvik etmelidir. 

Orman tahditleriyle ilgili olarak vatandaşımızdan büyük şikâyetler almaktayız. Köylümüzün 
elinde tapusu var, vergi kaydı var, tapular dedesinden gelir, tasarrufu ve zilyetliği sürer; ama, 
oraya orman tahdidi gelir. Eğer tahdit komisyonu üyeleri, orayı da orman sınırı içerisine alma
yı düşünürse, bu tapuya bakmaz; böylece, orayı orman sınırı içine alırlar. 

Kendi seçim bölgemden, Orman eski Bakanı merhum Ahmet Şener'in ilçesi Tonya'ya bağlı 
tskenderli beldesindeki durumu, sizlere bir örnek olsun diye açıklamak istiyorum : 
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tskenderli beldesi, sahilden 30 kilometre içeridedir. Vatandaşın elindeki araziler, belediye 
sınırları içerisinde olup, dededen kalma tapulu arazilerdir. Bu arazilerin esas devlet ormanına 
uzaklığı, 30 kilometredir. Eski tapularda bu araziler, bazı yerde çalılık, bazı yerde de tarla ola
rak geçiyor. Ormana müdahale etmeden önce tapular verilmiştir. Orman müdahalesinden sonra, 
tapuların verilmesi de durdurulmuştur. Ayrıca, belediye dışındaki Sayra köyünde de aynı işlem 
yapıldı, tskenderli'de dava açılmak üzere 1 800 dosya hazırlandı; vatandaşın mezarlığı dahi 
ormandır diye mahkemeye verilecek. Bugüne kadar dava açılmadı. Açılmayışının nedeni, aldı
ğımız habere göre, mahkeme masraflarının çok fazla tutması nedeniyle yatırılamamasıdır. Dos
yalarda da, 3 binden fazla parsel vardır. Bu şekilde, orman teşkilatı vatandaşın arazisinin yüz
de 90'ını almak istemektedir. 

Beldede, ağaçtan ve hayvancılıktan başka bir geçim kaynağı yoktur. Bu arazilerin üzerin
de, tüm vatandaşın, meskeni ve mezarlığı vardır. Orman denilen araziler, vatandaşın kendi ye
tiştirdiği ağaçların bulunduğu arazilerdir. Vatandaş, otuz sene önce gurbete gitti; ekili tarla olan 
bu araziler de, bakımsızlıktan, kendiliğinden, kavak ve kızılağaç gibi ağaçlar yetişti. 

Vatandaş, devlete karşı saygılıdır. Beldedeki tüm resmî kurumların yakacak ihtiyaçlarını 
karşılarlar. Tam mahrumiyet bölgesindedirler. Devlete karşı tüm sorumluluklarını yerine geti
rirler. Askere seve seve giderler; vatan uğruna, gerektiğinde can vermeye hazırdırlar. Vergilerini 
öderler; ama, devlet imkanlarından eşit şekilde yararlanamazlar. Doğru dürüst yolları bile yoktur. 
Maddî imkânsızlık içinde, tabiat şartlarıyla mücadele ederler. Buna rağmen, devlet, arazileri
ne el koymaya kalkıyor. Her şeye rağmen, devlet, vatandaşın oradaki arazisini almaya kalkar
sa; bölgenin durumunu iyi bildiğimden, korkarım ki, bu durum, devlet ve millet çatışmasına 
sebep olacaktır. Yıllardır kendi mülkiyetlerinde olan bu arazileri, birbirlerine, icabında, para 
karşılığında satmışlar veya almışlardır; şimdi ise, el koymaya kalkacaksınız; bu, olacak iş de
ğildir. Devlet, kendi arazilerini, mafya denilen üç beş adamdan koruyamazken; kalkıyorsunuz, 
benim fukara hemşerimin elindeki araziyi almaya çalışıyorsunuz. Hemşerim, şikâyetini, Sayın 
Bakana bildirdi; ama, ne yazık ki, Sayın Bakan, köylüyü şikâyet edene, şikâyeti havale etti... 
tskenderli'de benim hemşerim, çok mağdurdur, çok zor şartlar altında geçimini sağlamakta
dır. Yıllarca yaşadığı ve işlediği toprağı elinden almaya kalkmayınız. Vatandaşı mahkemeye ver
mekten vazgeçin. Orada zor şartlardaki hemşerimin huzuru kaçmıştır ve stres içindedir. Lüt
fen, bu mağdur hemşerimin huzurunu geri veriniz. 

Sayın Bakan, Bakanlığınızca huzuru kaçırılan benim tskenderlili hemşerim, huzurunu geri 
istiyor. Lütfen bu konuya eğilin. İnanıyorum ki, vaktiniz olup da bu beldeyi ziyaret etme im
kânı bulursanız, mutlaka, buradaki hemşerilerimin sorununu halledeceksiniz. 

Bu vesileyle, Grubum adına yapmış olduğum bu konuşmanın sonunda, polemikten uzak 
kalmaya çalışarak bir hususa değinmek istiyorum. Bütçenin genel müzakerelerinde sayın genel 
başkanımız, ülkenin sahip olduğu zengin gelir kaynaklarından bir tanesinin ormanlarımız ol-
duğunu söylemişlerdi. Bu meyanda yaptıkları konuşmada, Sayın Orman Bakanının bu kay
nakları gerçekten değerlendirmek istediğini, bunun için talepte bulunduğunu ifade etmişlerdi. 
Sayın Genel Başkanımızın konuşmasından sonra, sözlerinin saptırıldığını ifadeyle kürsüye ge
len Sayın Orman Bakanı, Genel Başkanımızı suçlamış, bilahara bu suçlama, Sayın Genel Baş
kanımız tarafından cevaplandırılmıştı. Bu konuya girmeyeceğim. Ancak, Sayın Orman Bakanı 
kürsüye geldiklerinde, Meclis zabıtlarından da görüleceği üzere, söze şöyle başlamışlardı: "Sayın 
Erbakan'ın orman aşkı yeni başladı herhalde, kendi seçim bölgesinden bir kişinin Orman Ba
kanı olmasından dolayı." 
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Sayın Erbakan'ın orman aslanın ne zaman başladığını, biz burada tartışmak istemiyoruz; 
ancak, 1974-1977 yılları içerisinde Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı adıyla anılan bakan
lık, millî görüşün o zamanki temsilcisi Millî Selamet Partisi tarafından yönetildiğine göre ve 
o zaman bu Partinin lideri yine Sayın Erbakan olduğuna göre, demek ki, Sayın Erbakan'ın 
orman aşkı, Sayın Vefa Tanır'ın Orman Bakanı oluşundan çok önce başlamıştır. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Her şeyin başı zaten hoca efendi. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — O, seni ilgilendirmez; oturduğun yerde otur. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Kaldı ki, 1978-1980 yıllarında muhalefette olan 

Millî Selamet Partisi, o zamanki hükümetlere, öz kaynaklarımızı göstermek bakımından ve 
yardımcı olabilmek için, size göstermiş olduğum çözümleri ve "40 proje" isimli bir proje pa
ketini 1980 yılında, bir anarşi ortamı içinde olunmasına rağmen, yapıcı bir şekilde ortaya koy
muştur. 

ADİL AYDIN (Antalya) — Almanya'dan mı getirdi onları? 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Aydın... Lütfen... 
Sayın Göktaş, devam edin; süreniz de doldu. 
KEMALETTİN GÖKTAŞ (Devamla) — Bu proje paketi incelendiği zaman, 13,14 ve 15 

numaralı projelerin, ormanla ilgili olduğu açıkça görülür. İsterlerse, konuşmamın sonunda bun
ları Sayın Bakana takdim ederim. 

İşte, bu 40 projenin sahibi, bugün Refah Partisi Genel Başkanı olan Profesör Doktor Sa
yın Necmettin Erbakan'dır. 

Bu gerçekleri Yüce Meclise saygıyla sunar; Orman Bakanlığı bütçesinin, memleketimize, 
milletimize ve Bakanlığın değerli mensuplarına hayırlı olmasını temenni ederek, saygılar suna
rım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Saat 19.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.40 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19.15 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : AH Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

— — © • '• • . 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 58 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

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

1. — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluklar Bütçe Kanunu Tasarıları 
île 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinfıesap Kanunu Tasarıları (1/325, 
1/326; 1/262, 3/142; 1/263, 3/141) (S. Sayıları : 25,26; 48, 46) (Devam) 

B) ORMAN BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Orman Bakanlığı 1992 Malî Yûı Bütçesi 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır 
İki grubumuü: adına konuşmalar tamamlanmıştı. 
Şimdi, sıra Doğru Yol Partisi Grubu adına ilk konuşmacı Sayın Adil Aydın'da. 
Buyurun Sayın Aydın. (DYP şıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisin de

ğerli Üyeleri; 1992 yılı Orman Bakanlığı bütçesi üzerinde DoğruYol Partisi Grubunun görüşle
rini ve tavsiyelerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce He
yetinizi, Oıinan Bakanlığımızın çalışkan, değerli ve vefakâr mensuplarını Grubum ve şahsım 
adına, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 

Ormancılık sektörünün kısa bir tarihçesiyle, Türkiye'de ve dünyada orman varlığının mu
kayesesine kısaca göz atmak istiyorum. 

Orman varlığı bakımından fevkalade zengin olan Anadolu ormanlarını işletmek ve yarar
lanmak amacıyla 1857 yılında Fransa'dan teknisyenler getirilir, bu elemanlar İstanbul'da yük
sek orman mektebini açarlar. 1869 yılında Maliye Nezaretine bağlı Orman Genel Müdürlüğü
nü kurarlar. Gerek bu okul mezunları ve gerekse Fransa'dan gelen teknisyenler, 1870 yılında 
Orman Nizamnamesini çıkarırlar. 1939 yılında 3204 sayılı Teşkilat Kanunu ile Orman Genel 
Müdürlüğü yeni bir kuruluşa ve yerli bir kadroya kavuşturulur. 

Zaman zaman çeşitli bakanlıklar içinde yeralan Orman Genel Müdürlüğü, gelişen Türki
ye'de zaruretlerin mahsulü, refahın yükselmesinin neticesi ve hizmetleri Yüce Milletimizin ayağına 
götürme düşüncesinin bir sonucu olarak, büyük lider ve Başbakan Sayın Süleyman Demi-
rel'in emirleriyle 1969 yılında Orman Bakanlığı kurulur. Orman Bakanlığının kurulmasında 

— 208 — 



T.B.M.M. B : 58 22 . 3 . 1992 O : 3 

emeği geçen, başta Sayın Süleyman Demirci olmak üzere, o dönemin sayın bakanlarına, sayın 
milletvekillerine ve tüm sayın bürokratlarına, orman yüksek mühendisleri adına şükranlarımı-

i zı ve teşekkürlerimizi arz ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 12 Eylül 1980 ihtilali ile Orman Bakanlığı kuruluşları 

ezilmiştir. Askerî idareden sonra kurulan ANAP Hükümeti, 1991 20 Ekim seçimleri arifesin
de, rüşvet babından da olsa, kanun hükmünde kararname ile Orman Bakanlığını yeniden kur
muştur. Orman Bakanlığının, 442 sayılı taşra kuruluşlarıyla ilgili komisyon çalışmaları tamam
lanmış ve ilgili komisyonlara havale edilmiştir, önümüzdeki aylarda da Yüce Meclisimize gele
cektir. 11 yıl sonra da olsa Orman Bakanlığının kurulmasında, 442 sayılı Taşra Kuruluşları Ka
nun Tasarısının hazırlanmasında emeği geçen ve gayretlerini esirgemeyen değerli arkadaşları
ma ve bürokratlara teşekkür ediyorum. 

Orman Bakanlığına bağlı olarak, Orman Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman-Köy ilişkileri Genel Müdürlüğü, Millî Parklar Av ve Ya
ban Hayatı Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 

Yukarıda arz ettiğim 5 genel müdürlüğün taşra kuruluşları da 442 sayılı Kanun ile mo
dern ormancılık ve hizmet anlayışı esasına bağlı olarak planlı, programlı bir şekilde en ücra 
yurt köşesine kadar milletimize hizmet ışığı halinde yayılacaktır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; ülkemizin en önemli topraküstü ve kendi kendini 
yenileyebilen tabiî kaynağı olan ormanlar, çağlar boyu maruz kaldığı aşırı tahripler, yangınlar 
ve tabiî afetler sonucu azalmıştır. Türkiye yüzölçümünün yüzde 26'sını kaplamaktadır, dünya 
ortalaması ise yüzde 32'dir. Millet olarak tarih boyu ağaca ve ormana büyük önem vermişiz. 
Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, "yaş kesenin başını keserim" demekle, ağaca ve ormana 
olan sevgisini ifade etmiştir. 

Yine Osmanlı döneminde, Osmanlı Padişahları, zaman zaman, padişah fermanlarıyla or
manları koruma altına almışlardır. 1839 yılında, ilk defa, Orman Müdürlüğü, 1869 yılında da 
Orman Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1.6.1937'de yürürlüğe giren 3116 sayılı Kanun ile Or
man Koruma Teşkilatı, 14.6.1937'de yürürlüğe giren 3204 sayılı Kanun ile de Orman Genel Mü
dürlüğü teşkilatlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin yüzde 26'sını kaplayan 20 milyon 200 bin 
hektarlık ormanların yüzde 40 civarındakileri verimli ormandır, yüzde 60'ı ise fevkalade bo
zuk ve verimsiz ormanlarımızdır. Şimdi, bu ormanlarımızın, Türkiyemizin 7 coğrafî bölgesine 
dağılışını yüzdeleriyle ifade etmek istiyorum. 

Akdeniz Bölgesinin yüzde 25'i, Karadeniz Bölgesinin yüzde 26'sı, Marmara Bölgesinin 
yüzde 13'ü, Ege Bölgesinin yüzde 18'i, tç Anadolu Bölgesinin yüzde 7'si, Doğu Anadolu Böl
gesinin yüzde 8'i ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin de yüzde, 3'ü ormanlarla kaplıdır. Tür 
olarak, yüzde 54'ü ibreli iğne yapraklı, yüzde 46'sı yapraklıdır. 

Bölgelere göre ormanların yayılışında, orman varlığı açısından, îç Anadolu, Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri oldukça fakirdir. Bu bölgelerimizdeki ormanların çoğu baltalıktır. 
Aşırı ve usulsüz faydalanmalar sonucu her geçen gün biraz daha azalmıştır, işte, bunların so
nucu olarak, bu yıl, halkımız, çığlar altında hayatlarını kaybetmişlerdir, ölenlerin hepsine Al
lah'tan rahmet, Türk Milletine de başsağlığı diliyorum. 
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Her geçen gün değeri artan ormanlarımızı korumak, her Türk vatandaşının önde gelen 
vazifesidir. Bunun için, hiç zaman kaybetmeden, ağaç ve ormanla ilgili programlı bir eğitim 
seferberliğine girmek, orman köylülerimizin ekonomik gücünü artırmak, refah seviyelerini yük
seltmek ve orman sevgisini aşılamak büyük önem arz etmektedir. Odunu yakacak hammadde
si olarak kullanmayı önlemek; orman köylüsüne kredili, ucuz kömür satışı yapmak; mera ısla-
hıyla, otlatmayı önlemek; orman yollarının bakımını zamanında yapmak ve yapımı planlanan 
120 bin kilometre orman yolunun, fazla zaman kaybetmeden yapılmasını temin etmek gerek
mektedir. Tüm orman mühendislerinin özel hizmet tazminatlarının, teknik hizmetler sınıfının 
ödenmesinin temin edilmesi, orman kadastro komisyonlarında vazife yapan orman mühendis
lerine uygulanan aylık ve yıllık ödeneklerin hesaplanmasına ek göstergelerin katılması; orman 
işçilerinin, birinci derecede yakınlarıyla birlikte sağlık sigortası kapsamına alınması; 2924 sa
yılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun gereği 31.12.1981 
tarihinden önce orman vasfını kaybetmiş ve orman köylülerinin zilyedinde olan yerlerin or
man köylülerine verilmesi ve kadastro çalışmalarının bir an önce başlatılması ve kanayan yara
nın bir an önce sarılması; orman köylüsünün, yüksekokullarda okuyan çocuklarına yurt ve 
kredi önceliğinin tanınması; ucuz ve uzun vadeli ziraî, besi ve konut kredisi verilmesi; diğer 
kuruluşlar için kesilen fonların, bundan böyle kesilmemesi ve orman emvali satışlarından or
man köyleri bütçelerine belli ölçüde yardım yapılması; eskiden olduğu gibi, sebze ve meyve 
üretimi fazla olan yerlerde orman işletmelerince ambalaj sandığı için kooperatiflere sanayi odunu 
tahsisinin yapılması ve satılması; orman köylüsüne, emeğinin karşılığının altı ay veya bir yıl 
sonra değil, zamanında verilmesi; orman istihsalinde çalışan işçilere, köylü pazar satışı, yaka
cak odun satışı yapılması; Akdeniz Üniversitesine bağlı Antalya Orman Fakültesi, Güneydo
ğu, iç Anadolu, GAP ve baraj sahalarının ağaçlandırılması ve kurak mıntıkalar ormancılığı 
için Dicle Üniversitesine bağlı Orman Fakültesinin açılması; orman işletmelerine bağlı orman 
şefliklerinin sahalarının küçültülmesi ve ağaçlandırma silvi-kültür çalışmalarına ağırlık veril
mesi; Diyanet İşleri Başkanlığıyla ortaklaşa örnek vaaz ve hutbelerin hazırlanması; ağaçlan
dırma ve yangın mevsimlerinde camilerde okunması, halkımızın uyarılması ve aydınlatılması; 
millî park ve orman içi dinlenme yerlerinin, halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek şekle geti
rilmesi; ağaçlandırmaya müsait 8 milyon hektarlık bozuk orman sahasının, baraj havzalarının 
-her şeye rağmen- tez elden ağaçlandırılması; galeri kavakçılığına, enerji ormanı tesis ve yenile
mesine daha fazla önem verilmesi ile erozyonu önlenmiş, barajlarımızın ömrü uzamış, yemye
şil bir Türkiye'yi, önümüzdeki yıllarda hep beraber, Allah'ın izniyle kuracağız. Devlet olarak, 
yeşil kqşak ve kamu ağaçlandırılmalarını sembolik olmaktan çıkaracağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1969 yılında kurulan Orman Bakanlığı 11 yıl sonra 
kapatılmıştır. 1980 yılı 12 Eylülüne kadar 5 adet genel müdürlüğün kurulmasına, 100 bin kilo
metre orman yolu yapılmasına, idare ve hizmet binası, geniş çapta ağaçlandırma, gençleştir
me, enerji ormanı yenilenmesi ve tesisi, yangın gözetleme kulesi, yangın emniyet şeritleri yapıl
masına, orman köylüsüne muntazam iş verilmesine ve teri kurumadan parasının ödenmesine, 
orman fakültesi mezunlarına, mezun olduğu gün iş verilmesine rağmen, en çok Kurumlar Ver
gisi ödeyen bakanlıkken, kasasında 400 milyar lira parası varken, Anavatan tktidarı ile ne hale 
geldi; kısaca bir göz atalım. 

5 genel müdürlüğün 4'ü kapatılmış, orman yolu inşaatı, yok denecek kadar azaltılmış, 
tamirhane müdürlükleri kapatılmış, Orman Bakanlığının inşaat makineleri alınmış, alınan ma
kinelerle köy yolu, orman yolu yapma işi bir tarafa bıralalmış, ANAP İktidarının, seçim 

— 210 — 



T.B.M.M. B : 58 22 . 3 . 1992 0 : 3 

yapılan kasabalarda tehdit aracı ve merasim makineleri olarak kullanılmış; "Oylarınızı bize 
verirseniz kasabanızın yolunu yaparız" demişler ve bu makineler seçim yapılan kasabalar ara
sında mekik dokumuş. (DYP sıralarından alkışlar) Dokumuş da ne olmuş?.. Hiçbir şey ya
pılmamış. 

Daha önce yapılan yolların bakımı yapılmıyor, yeni yol inşaatları durmuş, zamanında yan
gına gidilemiyor, istihsal yapılmış; fakat yeni yol yapılmamış, emval dağda çürüyor. Millî ser
vetin çürümesi pek de mühim değil; zira^ yandaşlardan ithal yapanlar var; bunlar zengin olsun 
yeter. Ağaçlandırma işi, ufuktan gelen hoş bir seda; yılda 1 milyar adet fidan üretimi ile 300 
bin hektar ağaçlandırma. Çok hoş; ama, sözde çağ atlayan, kabuk değiştiren Türkiye'de bu 
da boş. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; devraldığımız Türkiye'de ANAP İktidarının orman 
köylüsüne 645 milyar borcu var. 500 tane orman mühendisi boş geziyor, ormanların imar ihya
sı bir tarafa, sahil ormanları, dünyanın en güzel koyları, holdinglere, Papatyalara yağma etti
rilmiş... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tomruk ithali yapılır da, yaş sebze ve meyve, Çikita muz, hormonlu koca öküz eti, köpek 
maması, domuz eti ithali yapılmaz mı? 

İLHAN ÎCAYA (İzmir) — Siz durdurun... 
ADİL AYDIN (Devamla) — Sözde, tüketici korunacakmış!.. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) •— Aynı rejim sürüyor. 
ADİL AYDIN (Devamla) — Sizlere söylüyorum, bu günaha sizler ortak olmayın. 
NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Biraz sonra cevabını vereceğiz. 
ADİL AYDIN (Devamla) — Sizlere soruyorum : Domuz et ithaliyle Çikita muz ithaliyle, 

ananas, kivi ithaliyle, köpek maması ithaliyle, hormonlu koca öküz eti ithaliyle hangi tüketici, 
kimler korunuyor? 

İLHAN KAYA (İzmir) — Bunları durduracak mısınız Sayın Milletvekili? 
ADİL AYDIN (Devamla) — Politikaya bakınız... Toprak Mahsulleri Ofisinin, pamuk üre

ticisine 2,5 trilyon, pancar üreticisine 2,5 trilyon, buğday üreticisine 1 trilyon 300 milyar, or
man köylüsüne -âz önce arz ettiğim gibi- 645 milyar borcu var. Türk köylüsüne borcunu zama
nında ödemeyen ANAP iktidarı, vatandaşın devlete olan borcu için icra memuru gönderecek 
ve bunları bir tarafa bırakıp, övünecek!.. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ecdadımızın şehit ve gazi kanlarıyla yoğrulmuş ata ya
digârı yurdumuzu, devlet ve yüce milletimizin işbirliği ile evlatlarımıza, torunlarımıza yemye
şil, bereketli, müreffeh bir Türkiye bırakacağımız, en kısa zamanda Orman Bakanlığı taşra ku
ruluşlarını tamamlayacağımız umuduyla, 1992 yılı Orman Bakanlığı bütçesinin Bakanlık men
suplarına, memleketimize, milletimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepini
ze saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Zeydan; buyurun. (DYP sıraların

dan alkışlar) 
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DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Orman Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yurdumuzun çeşitli bölgelerindeki doğal afetlerde ha
yatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı diliyorum. 

Anayasamız, orman varlığını sürekli korumayı amaçlamış ve buna makro seviyelerde bak
mıştır. Anayasalarımız, yasalar yoluyla ormanlarımızın genişletilmesini, büyütülmesini emret
tiği halde* bu varlığımızı gereğince büyütememişiz. Çünkü, Türkiye, orman varlığı açısından 
-Avrupa'ya baktığımız zaman- Avrupa'dan çok fakir, çöl ülkelerine baktığımız zaman onlara 
göre zengin görünümdedir; ama, ülkemizin giderek çölleştiği gerçeği de hiçbir zaman gözardı 
edilemez. 

Bakanlığımızın, kurulduğu günden beri geçirmiş olduğu değişikliklere kısaca değinmek 
istiyordum; ancak, benden evvel konuşan arkadaşlarımız değindikleri için, bu konuya değin
mek lüzumunu hissetmiyorum. 

Bakanlığımızın yeniden eski statüsüne kavuşması, gerek ormanlarımızın korunması, ge
nişletilmesi ve gerekse köylülerimizin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi açısın
dan olumlu bir gelişmedir. Ayrıca, Orman Bakanlığına bağlı bulunan, fakat 1983 yılında ka
patılan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İlişkileri Genel 
Müdürlüğüyle, Millî Parklar Genel Müdürlüğünün yeniden kurulması, hizmetlerin organizas
yonu ve verimliliği açısından olumlu gelişmelerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Birleşmiş Milletler FAO Teşkilatının tespitlerine göre, dünya 
üzerindeki orman alanı 4 milyar hektar olup, bu miktar, toplam karaların üçte birini kapla
maktadır. Dünyadaki orman varlığının yüzde 42'si gelişmiş ülkelerde, yüzde 58'i de gelişmekte 
olan ülkelerdedir. Türkiye'deyse 20.2 milyon hektar orman alanı mevcut olup, yurdumuz yü
zölçümünün yüzde 25.9'unu teşkil etmektedir. Ormanlarımızın yüzde 44'ü verimli, yüzde 56'sı 
ise bozuk ve verimsiz durumdadır. 

Ormanlarımızın mülkiyet durumu incelendiğinde; Amerika Birleşik Devletlerinde, Avru
pa Topluluğu ve Akdeniz ülkelerinde ormanların yüzde 50'den fazlası; çok yakın bir zamana 
kadar bir Doğu Bloku ülkesi olan Polonya'da dahi yüzde 18.6'sı özel mülkiyete ait iken, ülke
mizde sadece yüzde 0.1 gibi, hemen hemen yok denecek kadar cüzî bir mülkiyet özel sektöre aittir. 

Yurdumuzun orman varlığının asırlar boyu tahrip edilmesi sonucu, toprak, bitki ve su düzeni 
bozularak, topraklarımızda verimsizleşme, erozyon, sel ve taşkınlar sebebiyle de, can, mal ve 
tabiî varlıklarda telafisi mümkün olmayan zararlar ile çok büyük ekonomik kayıplar meydana 
gelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde meydana gelen heyelan 
ve sel baskınlarıyla, geçtiğimiz aylarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yaşanan 
çığ felaketleri,, ormansızlaşmanın en çarpıcı örneklerindendir. Geçtiğimiz günlerde yaşadığı
mız çığ felaketi sebebiyle 100'ün üzerinde askerimiz ve vatandaşımız hayatını kaybetmiştir; Al
lah'tan rahmet diliyorum. 

Erozyon probleminin önlenmesi, esas itibariyle, üst havzalarda, yani dağlık arazi havzala-
rındaki orman alanlarında yapılacak ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarına bağlı 
bulunmaktadır. Ülkemizin gelişmesi ve geleceği açısından çok büyük önem arz eden erozyon 
zararlarıyla, hava kirliliğinin önlenebilmesi, dolayısıyla çevre problemlerinin asgariye 
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indirilebilmesi bakımından, mutlaka, ormanlarımızın korunmasında ve geliştirilmesinde za
ruret bulunmaktadır. Zira, ormanlar, çevrenin ve Özellikle tabiî dengenin korunmasında en önemli 
kaynak ve sigorta durumundadır. Orman Bakanlığımız, öncelikle ağaçlandırma ve erozyon kont
rolü çalışmalarıyla, doğal dengesi bozulan sahalarda gerekli tedbirleri almakta, bu tedbirler 
meyanında, Orman Bakanlığımız, ağaçlandırma çalışmaları yanında, özel ağaçlandırma uy-. 
gulamalarına gerekli teşvikler sağlamaktadır. 

1969 yılında kurulan Orman Bakanlığımız, 1980 yılında, Ağaçlandırma ve Erozyon Kont
rolü, Orman ve Köy İlişkileri ile Millî Park ve Avcılık Genel Müdürlüklerimiz de 1983 yılında 
kapatılmıştır. Ayrıca, Orman Genel Müdürlüğümüzün makine parkının tamamına yakını ve 
orman yolu yapımı görevi Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bu durum, sek
törü olumsuz yönde etkilemiş, ormancılık hizmetlerinde uzmanlaşma zayıflamış, orman yol
larının yapımı ve bakımı, öngörülen zaman, miktar ve kalitede yapılmamış, dolayısıyla, üre
tim, gençleştirme, orman bakımı çalışmaları sağlıklı yürütülememiştir. 

Orman Köylülerini kalkındırma hizmetleri çerçevesinde, 1980 yılma kadar tüm ilçelerimi
zin orman köyleri kalkınma planları tamamlanmıştır. 1992 yılından itibaren bu planların il ba
zında yeniden düzenlenmesi çalışmalarına başlanılacaktır. 

Ormancılık yatırımlarının ortalama her yıl yüzde 20'si kalkınmada öncelikli yerlerde, yüzde 
3'ü de GAP yöresinde gerçekleştirilmektedir. Ormancılık sektörü, toplumun orman kaynağın
dan sağlanan çeşitli ürün ve hizmetlerini karşılaması yanında, özellikle nüfusu 12 milyon civa
rında olan orman köylüsü için büyük bir istihdam ve gelir kaynağı teşkil etmektedir. Orman 
Bakanlığımız, orman köylümüzün, mümkün olduğunca refah seviyesini yükseltmeyi, köylü
müze en yüksek seviyede ücret vermeyi, ormancılık yatırım ve hizmetleriyle azamî seviyede is
tihdam yaratmayı amaç edinmiş bulunmaktadır. 

Ormancılık faaliyetleriyle, her yıl ortalama 65 milyon adam/gün istihdam yaratılmakta, 
yaratılan bu istihdamla yılda ortalama 500 bin civarındaki, özellikle orman köylüsü vatanda
şımıza mevsimlik iş imkânı sağlanmaktadır. Orman köylümüze her yıl yatırımlardan yüzde 60 
oranında işçilik karşılığı ödeme yapılmaktadır. Ormancılık üretim ve yatırım faaliyetleri sonu
cu, köylümüze 1992 yılında 2,1 trilyon Türk Lirası işçilik karşılığı ödeme yapılacaktır. 

Ayrıca, Orman Köylüleri Kalkındırma Fonu kaynaklarından, orman köylülerimiz sosyal 
ve ekonomik amaçlı kredilerle, kooperatif projeleri kredileriyle desteklenmektedir. 

Diğer taraftan, orman köylümüze, işçilik ve Orman Köylerini Kalkındırma Fonundan kredi 
ödemesi dışında, her yıl ortalama 500 bin metreküp kerestelik tomruk ve 9 milyon ster yaka
cak odun, kanunî haklar karşılığı olarak, çok düşük ve indirimli fiyattan zatî müşterek ihtiyaç 
ve köylü pazarı satışı olarak verilmektedir. 

Büyük bölümü, kamu hizmeti niteliğindeki ormancılık faaliyet ve hizmetlerinin, yaklaşık 
yüzde 80-85'i bugüne kadar Orman Genel Müdürlüğümüz döner sermaye gelirleri ile finanse 
edilmiştir. 

Bütün dünyada olduğu gibi, 1977 yılında ağaçlandırma, 1981 yılından itibaren de erozyon 
kontrolü, millî park ve mera ıslahı gibi ormancılık hizmetleri genel bütçeden finanse edilmeye 
başlanmıştır. Genel bütçeden yapılan ödemelerin yatırımlardaki payı şöyledir • 1977 yılında 
yüzde 11, 1983 yılında yüzde 21 iken, bu oran 1989 yılında yüzde 5 seviyesine düşmüştür. 
1990-1991 yıllarında ise, genel bütçeden, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü için ödenek ayrıl
mamıştır. 
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1992 yılında genel bütçeden 329 milyar TL. yatırım ödeneği tahsis edilmiştir. 
Orman Bakanlığımızca uygulanan politikalarda, "herşcy insan için" prensibi daima göz 

önünde bulundurulmakta; 12 milyon civarındaki orman köylüsü vatandaşımızla ormanlarımı
zın bütünleştirilmesi, orman-halk ilişkilerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması hedef alınmış 
bulunmaktadır. 

Orman vasfını kaybettiği için, 6831 sayılı Orman Kanununa göre, Hazine adına 1974-1991 
yılları arasında 320 bin hektar saha orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Bu yerlerin kimlere 
ve nasıl dağıtılacağını ve bu yerlerin şahıslar adına nasıl tapuya bağlanacağını, tarıma ve yerle
şime açılması maksadıyla orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin devlet eliyle nasıl imar ve 
ihya edileceğini ve buralara nakledilecek orman içi köyleri iskânen yerleşim esaslarını belirle
yen 2924 saydı Kanunun bazı maddelerini değiştiren 3763 sayılı Kanun yürürlüğe girmiş bu
lunmaktadır. 

3763 sayılı Kanunun uygulanması çerçevesinde olmak üzere, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğü ile protokol düzenlenmiştir. Kanunun uygulama yönetmeliğiyle ilgili çalışmalar sür
dürülmektedir. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, öncelikle İstanbul, Kırklareli, İzmir, Muğ
la, Antalya, İçel ve Bolu İllerinde orman dışına çıkarılan yerlerin, şagillerine satışı program
lanmıştır; diğer illerle ilgili işlemler bir program dahilinde yürütülmektedir. 

Ayrıca, çevre ve hava kirliliğini azaltmak, ve halkımızın dinlenme ihtiyacını karşılamak 
üzere, yeşil kuşak ağaçlandırma çalışmaları her yıl artırılarak sürdürülecektir. Halen 25 ilimiz
de yeşil kuşak çalışmaları devam etmekte olup, 6 ilimizde ön etüt çalışmaları tamamlanmış, 
3 ilimizin de proje kapsamına alınması planlanmıştır. 

Diğer taraftan, orman köylümüze ek gelir im kânlar ı sağlanmak amacıyla, özellikle köy 
yerleşim yerlerine yakın mesafedeki orman alanlarında yapılan ağaçlandırma çalışmalarında, 
köylümüzün tercih ettiği ceviz, badem, iğde, mahlep, keçiboynuzu, kestane, ıhlamur, fıstık ça
mı gibi meyveli orman ağacı türlerinin dikimine özel önem ve öncelik verilmektedir. 

Bu arada, özel ormanların geliştirilmesine de önem verilecektir. 
Ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve enerji ormanı tesisi başta olmak üzere, önemli orman

cılık faaliyet ve hizmetleri bugüne kadar, genellikle Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermaye
sinden finanse edilmiştir. Orman Genel Müdürlüğü Döner Sermayesinin girdiği darboğaz ne
deniyle, bu faaliyetlerin gerçekleşmesinde 1989 yılından itibaren düşüşler olmuştur. 

Türkiye'de orman hizmetlerinin tam görülebilmesi için, öncelikle orman yol şebekesinin 
tamamıyla yapılması gerekir. Türkiye'de, yapılan planlamaya göre, 220 bin kilometre orman 
yolu yapılması beklenirken, gerçekleştirilememiştir. Ormancılık hizmetlerinin tamamı yol in
şaatına bağlıdır. 1980'li yıllara kadar 100 bin kilometre yol yapılmışken, ANAP İktidarı zama
nında ise ancak 12 bin kilometreye yakın yol yapılmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğünce 1983 ve daha önceki yıllarda, yılda ortalama 3 400 - 4 600 
kilometre arasında yol yapılmışken, 1984 yılından itibaren makine parkı ve yol yapımı görevle
rinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle, yıllık yol yapımı miktarı 
1989'da 2 874 kilometre, 1990'da 1 839 kilometre ve 1991'de 1 590 kilometre gibi çok düşük 
bir seviyede olmuştur. 

1992 yılında orman yolu yapımı çalışmaları artırılarak sürdürülecektir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Memleketimizde hayvancılık büyük bir potansiyel olduğu halde, ANAP İktidarı zama

nında bu vasfını kaybetmiş, 1983 yılına kadar dışarıya et ihraç eden Türkiye, bu tarihten sonra 
et ithal eder duruma gelmiştir. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan orman köylülerini de büyük 
ölçüde etkilemiştir. Bunun sonucu olarak, bu köylülerimiz, gerek ekonomik, gerekse sosyal 
açıdan güç durumda kalmışlar ve İçendi köylerini terk ederek, ülkemizin çeşitli yörelerine göç 
etmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarımız, bununla ilgili bir örnek vermek istiyorum, 1984 yılında Hakkâri 
İlimizde bir köylü vatandaşımız bir koyununu sattığı zaman 5 torba şeker alabiliyordu; ama 
ANAP iktidarının sayesinde 1990-1991 senelerinde aynı vatandaşımız 5 koyun satıyor, bir tor
ba şeker alabiliyor. Onun için, hayvancılığımız tamamen sıfıra düşmüş ve dolayısıyla işsiz ker
vanına büyük bir kesim daha katılmış oluyor. 

Halen orman köylülerimizin ödenmemiş olan 645 milyar lira tutarındaki alacağının İkti
darımız tarafından 150 milyarı ödenmiş olup, kalan kısmı da ödenmeye devam edilecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Körfez Savaşı sonucu gelişen olaylarda seçim bölgem olan Hak
kâri'nin Çukurca ve Şemdinli İlçelerinde bulunan ormanlık alanlar büyük zarara uğramıştır. 
Erozyon olaylarının çok olduğu bu yöremizde zarara uğrayan bu ormanlık alanların ağaçlan
dırılma ve ıslah çalışmalarının bir an evvel başlatılmasını temenni ediyorum. Bu yöredeki or
manlık alanların daha verimli hale getirilmesi için, bir orman yüksek okulunun açılmasında 
büyük fayda görüyorum. Sayın Bakanın da bu konuyla ilgileneceğine inanıyorum. 

Son zamanlarda bütün dünyada insan sağlığını tehdit eden hava ve çevre kirliliğinin art
ması, ormanların önemini daha da artırmaktadır. Bu hava ve çevre kirliliğinin önlenmesinin 
en büyük faktörü kuşkusuz ormanlardır. Bu nedenle, ormanlarımızı korumamız ve geliştirme
miz lazımdır. Bunun için de halkı bu konuda bilinçlendirmeli ve çeşitli iletişim araçlarıyla or
manların önemini ve faydalarını anlatmalı, ağaç ve orman sevgisini kazandırmalıyız. 

Temenni olarak; orman köylülerini ekonomik suç işler durumda bırakan şartlar ve yasalar 
yeniden gözden geçirilmelidir. Orman köylüsünün istihdam sorunu önemle ele alınmalıdır. Halkla 
orman arasındaki ilişkiler yeniden gözden geçirilerek, orman köylülerini çok rahatsız eden mevcut 
orman tanımı anlayışı değiştirilmelidir. Orman gelirlerinin önemli bir bölümü orman köylüsü
ne tahsis edilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, 1992 yılı Orman Bakanlığı büt
çesinin Türk Milletine, vatanımıza ve bütün İslâm âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zeydan. 
Gruplar adına son söz, Anavatan Partisi Grubu adına, Muğla Milletvekili Sayın Nevşat 

Özer'de. 
Buyurun Sayın Özer. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; sözlerime başlarken, Anavatan Partisi Grubu ve şahsım adına, en derin saygılarımı sunarım. 
Bugün, 1991 yılı sonlarında kuruluşunu yaptığımız Orman Bakanlığımızın 1992 yılı büt

çesinin görüşülmesi vesilesiyle, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. 1992 . 
yılı bütçe kanunu çalışmalarının ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinin, 
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öncelikle aziz orman köylümüze, ülkemize, ormancılığımıza ve Orman Bakanlığımızın çok de
ğerli çalışanlarına ve işçilerine hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

Anavatan Partisi Grubu adına bu konuşmayı sürdürürken, elimden geldiğince siyasî mü
lahazalardan uzaklaşarak, yüce orman köylümüze ve orman işçilerimize faydalı olabilmeyi amaç 
edinmiş bulunmaktayım. . 

Siyaset ve devlet yönetimi tarihimizde, yıllar öncesi çok iyi niyetlerle, yüce orman köylü
müzün kalkınması, problemlerinin çözümü ve ormancılığımızın daha iyi yönetilebilmesi için, 
Orman Bakanlığı 1969 yılında kurulmuş, 1980'li yılların sonlarında Tarım Bakanlığıyla birleş
tirilerek Tarım ve Orman Bakanlığı şekline dönüştürülmüş bulunmaktadır. 

1991 yılında Orman Bakanlığı yeniden kurulmuştur. Bu güzide ve yerinde kuruluşu Türk
iye Cumhuriyeti Devletine kazandıran zamanın Sayın Başbakanı Mesut Yılmaz'a, onun değerli 
Hükümetlerine ve milletvekillerine teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kaybettirene ne diyeceksiniz? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Biraz sonra onu da görüşürüz. 
Ancak, daha önceki yıllarda yaşanan bakanlık deneyiminden sonra, kanun hükmünde ka

rarnamenin yeniden yasalaşmak üzere sunulduğu bugünlerde, Orman Bakanlığımızın organi
zasyonunun hatalardan arınmış şekilde olmasını Sayın Bakandan ve yetkililerden özellikle bek
lemekteyim. Bir başka ifadeyle, getirilen, kanun hükmündeki kararnamenin bütün hatalardan 
istisna edilerek Genel Kurula getirilmesini beklemekteyim. Grubum ve şahsım adına, bu konu
da her nevi yardımın sağlanacağını ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, kırsal kalkınmanın ve onun ekonomisinin çok önem arz ettiği ülkemizde, Orman 
Bakanlığımızın, gerek orman içi ve gerekse civarında yaşayan orman köylümüzün kalkındırıl-
masıyla, organizasyon ve bilgi birikimi itibariyle yeterli olan ormancılığımızın dünyada ve ül
kemizdeki diğer ilgili kuruluşlarla entegrasyonu çok iyi sağlanmalıdır. Bu husus hiçbir zaman 
gözardı edilmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi, eski Sayın Bakanımızın sözleriyle sürdür
mek istiyorum : "Ormanlar, nesillerin nesillere olan borcudur" diyen Sayın Bakan, bu veciz 
sözüyle, ormancılığın ülkemiz ve insanlık âlemi için ne denli önemli olduğunu vurgulamak is
temiştir. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Yüz sene önce söylenmiştir o söz... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Mahiyetine bak sen, senesine bakma. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu denli önemini ifade etmeye çalıştığım ormanları

mızı, dünya ormancılığıyla, mülkiyet ve miktar yönünden mukayese ederek konuşmama de
vam edeceğim. 

Bugün, dünyada, 4,3 milyar hektar orman olup, toplam kara alanının üçte birini kapla
maktadır. Bu orman varlığının yüzde 42'si gelişmiş ülkelerde, yüzde 58'i ise gelişmemiş, yani 
bir başka ifadeyle, gelişmekte olan ülkelerde bulunmaktadır. Yurdumuzda ise, 20 milyon hek
tar kadar orman bulunup, bunun da genel orana miktarı yüzde 26'dır. Kayıtlarımıza göre de 
ormanlarımızın verimliliği; verimli ormanımız yüzde 44, verimsiz ormanlarımız ise yüzde 56 
kadardır ki, gerçek, bundan biraz daha kötü bulunmaktadır. 

Türkiye'deki orman alanı, dünya varlığının binde 4'ü, Avrupa orman varlığının yüzde ll'i 
seviyesindedir/Avrupa orman varlığı yüzde 32 kadar. Üyesi olmak istediğimiz Avrupa Toplu
luğunda ise, orman varlığı yüzde 25 kadardır. 
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Mülkiyet itibariyle ormanlarımızın yüzde 99'u devlete ait olup, sadece yüzde l'i özel or
man durumundadır. Ülkemiz genelinde 196 adet özel ormanın alanı 26 bin hektardır. Avrupa 
Topluluğunda ise, mülkiyet itibariyle ormanların yüzde 56 kadarı özel mülkiyete, yüzde 44'ü 
ise kamuya ait bulunmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletlerini tetkik etmek lazım gelirse, yüzde 61'i özel mülkiyete, yüzde 
39'u da kamuya aittir. Polonya'da bile ormanların yüzde 20'ye yakını özel mülkiyete, yüzde 
80 kadarı ise devlete ait bulunmaktadır. Buna benzer örnekleri, tüm dünyaya teşmil etmek müm
kündür. Ülkemize benzer örnekler dünyada az sayıdadır. Bu hususu özellikle belirtmek iste
dim; zira, ormancılığımızın managament, yani yönetim gibi, bilgi birikimi gibi, organizasyon 
gibi sorunları bulunmamaktadır; ama, ana sorun, mülkiyet sisteminde yatmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizin de malumu olduğu üzere, ormanların ko
runması ve geliştirilmesi, Anayasamızın 169 uncu maddesinde yer almış bulunup, bütün or
manların gözetimi devlete ait bulunmaktadır. Anayasa, ayrıca, devlet ormanlarının mülkiyeti
ni de teminat altına almıştır. Ayrıca, yine Anayasamızın 170 inci maddesine göre de, orman 
köylümüzün korunmasına dair hükümler getirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerine uygun 
olarak, orman köylümüzün, mülkiyetle ilgili tarihî problemlerine çözüm getiren yasa çalışma
sına, konuşmamın ileriki bölümlerinde yeniden değineceğim. Ayrıca, orman köylümüz ve or
mancılığımız için 1983 yılından bugüne kadar 6831 sayılı Orman Kanununda 2896, 3302, 3373 
sayılı yasalarla muhtelif değişiklikler yapılmış olup, bu değişiklikler, bilhassa orman kadastro
su ve mülkiyet ihtilafının çözümünde iyileştirici hükümler getirmiştir. Bu hususlarda detaylı 
bilgileri biraz sonra yüce huzura arz etmeye çalışacağım. 

Mevcut yasalara uygun olarak hazırlanmış Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planındaki orman
cılık sektörünün amaç ve görevlerine değinmek istiyorum. 

Ormanların kadastrosu, ormanların verimi nispetinde orman ürünleri sağlamak, av ya
ban hayatı ve millî parklar planlamak ve işletmek, ormanların korunması, ormanların bilim 
ve tekniğin ışığında işletilmesi, bozuk ve verimsiz orman alanlarının iyileştirilmesi, yeniden or
man kurmak suretiyle mevcut orman alanlarının genişletilmesi, ormanlar içerisinde veya biti
şiğinde yaşayan köylülerin olumsuz baskılarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması, 
diğer kanunlarla ormancılık sektörüne verilen hizmetleri ve görevleri yapmaktır. 

Sayın Başican, değerli milletvekilleri; sizlere, ormanlarımızın verimini karakterize eden ve 
zaman zaman da tartışmalara vesile olan üretim faaliyetlerinden de bahsetmek istiyorum. 

Ülkemiz ormanlarında 1974 yılından başlayarak 1983 yılına kadar ortalama üretilen en
düstriyel odun miktarı 6,5 milyon metreküp kadardır. Aynı zamanda, 1974 - 1983 yılında da 
yıllık vasati yakacak odun miktarı da 15 milyon ster civarındadır. 1983 yılından 1991 yılına 
kadar endüstriyel odun miktarı, ortalama olarak 6,7 milyon metreküp kadar olup, yakacak 
odun miktarı ise 13 milyon ster civarında bulunmaktadır. Bundan da anlaşılıyor ki, ormanla
rımızın verimi çok sınırlı olup, bütün yönetimler mümkün olan azamî seviyede ormanlarımız
dan yararlanmayı amaçlamışlardır. Bununla birlikte, orman köylümüzün, Orman Genel Mü
dürlüğü satış gelirleri içindeki payını da yıllar itibariyle belirtmeden geçemeyeceğim. 

1983 yılında orman köylümüzün Orman Genel Müdürlüğü gelirlerindeki payı yüzde 21 
idi; 1991 yılında orman köylülerimizin, satış gelirlerinden aldığı pay yüzde 34 civarlarına çıka
rılmıştır. 1980 yılında orman üretim ve nakliyat işçiliğinde çalışan köylülerimize 10 milyar, 
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1983 yılında 21 milyar ödeme yapılmışken, 1991 yılında 1980'e göre 86 kat, 1983 yılına göre 
de 50 kat artışla 1 trilyon civarında ödeme yapılmıştır. Bundan da anlaşılacağı üzere, sekiz yıl
da orman köylümüze fiyat artışlarının üzerinde ödeme yapılmıştır. Bununla ilgili her nevi enf
lasyon rakamlarıyla ve verdiğimiz zamla ilgili her nevi detay bilgi şahsımda bulunmaktadır; 
dileyen arkadaşımıza vermeye, saniyen hazır oluğumu, bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; henüz bütçe görüşmesi yaptığımız bugünlerde, kesin 
ifadeler kullanmanın mahzurlu olacağı düşüncesiyle 1992 yılı Orman Genel Müdürlüğünün 
döner sermaye bütçesinde, orman köylümüze Üretim, sürütme, taşıma, istif işçiliği karşılığında 
91 yılına göre yüzde 35 seviyesinde zam verildiğini tespit etmiş bulunmaktayım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Başbakan bütün seçim meydanlarında, "be
nim köylüm, benim işçim, benim memurum, benim esnafım, benim orman köylüm" diyerek, 
verilen ücretleri hep az görmüş, daha çok verileceğini vaat etmiştir. 1992 yılı için orman köylü
müze verilen zam dört ayda bitirilmiştir. Bu zamla, orman köylüsü, orman işçisi karnını doyu-
ramadığı gibi, motorlu testeresine ve traktörüne ve de kamyonuna mazot dahi koyamayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğünün, orman köylümüze yap
tığı zamlara dair Sayın Bakandan hiçbir beyanat duyulmamıştır. Ancak, bazı siyasî yöneticiler 
bu zamları değişik vesilelerle, siyasî amaçla çarpıtarak vermektedirler. Sayın Bakandan, bu ko
nuda, orman köylümüz için, açık, doyurucu, net açıklamalarını biraz sonra beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli gördüğüm bir konuyu da burada huzur
larınızda açıklamayı vazife telakki ediyorum : Orman Genel Müdürlüğü 1984 yılına kadar ürettiği 
ürünlerin pazarlaması açısından, daima, tekel, yani monopol olmuş ve pazarlamaya tek elden 
hitap etmiş ve maliyetinin üzerinde gelirler sağlamıştır. Bununla birlikte, Orman Genel Mü
dürlüğü, konumu itibariyle kamu kurumu niteliğinde olup, hedeflerinde öncelikle kamu hiz
meti görmeyi, sonra da ekonomik olmayı yeğlemiştir, hedeflemiştir; 1984 yılı nisan ayında ya
yımlanan bir kararnameyle de orman ürünleri ithalinden alınan yüzde l'lik Gümrük Vergisin
den muaf hale getirildi. Yine, yüzde 12.5 seviyesinde İstihsal Vergisi kaldırıldı. Bununla birlik
te, 1987 yılı sonlarında, ithalat rejiminde, orman ürünleri için ithalat lehine daha da iyileştir
meler getirildi. 

Görülüyor ki, Koalisyon Hükümetinin 15 Şubat 1992'de yayınladığı ithalat rejiminde or
man ürünleriyle ilgili hiçbir kalem bulunmamaktadır; ancak, sadece Teçine bulunmaktadır; bunu 
Genel Kurula arz ediyorum. Farklı bir çalışma varsa, Sayın Bakandan bu konuda, evvela Sa
yın Adil Aydm'ı, sonra da kendimi tatmin etmek üzere, bilgi beklemekteyim. 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının yayınlarına göre nüfus artışımız 1980 yılında yüzde 
2,1; 1985 yılında yüzde 2,5; 1990 yılında yüzde 2,2'dir, bir başka ifadeyle, her yıl, ülkemizin 
nüfusu 1 milyon 250 bin civarında artmaktadır. Halbuki, sözlerimin başında arz etmeye çalış
tığım gibi, ormanlarımızın verimi de artmamaktadıt, Nüfusu değiştirme şansımız şimdilik az 
olduğuna göre, ormanların verimli hale getirilmesi zorunlu görülmektedir. Oysa ki, nüfus artı
şında da, ormanların veriminin artırılmasında da kısa vadede etkili olunamayacağı görülmek
tedir. tş dönüyor dolaşıyor orman işçiliğinde birim fiyata yapılacak zamma kalıyor. Kaldı ki, 
Koalisyon Hükümeti, orman köylümüze bir önceki yıla göre sadece ve sadece yüzde 35 zammı 
reva görmüştür. Orman işçiliğinde, işin tekniği gereği, ekim, kasım, aralık aylan zaten 1992 
yılının cari hizmetlerine ayrılan aylar olmaktadır -biraz sonra da bunun teyidini Sayın Bakan
dan ayrıca beklemekteyim. Bu, işin devamı ve aynı zamanda tekniği gereğidir- dolayısıyla, 
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yaptığınız yüzde 35'lik zam son dört beş aylık enflasyonla kaybolup gitmiştir. Orman köylüsü
nün 1992 yılında işi zordur. Bu konuda bilinemeyen hususlar var ise, Sayın Bakandan daha 
açık açıklamalar beklemekteyim. Yanıldığım yer varsa, tatmin olmaya hazır olduğumu ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyamızın en ağır işkollarından biri olan orman 
işçiliğinin karşılığının bu olmaması lazım gelir. 

Biz, Anavatan Hükümetleri döneminde orman köylümüze çok para verdiğimizi söylemek 
istemiyoruz; ancak, Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye bütçesinin büyük bir çoğun
luğunu orman köylümüze versek dahi, yine de, çok şey verdiğimizi iddia etmiyoruz... 

BEKİR SAMI DAÇE (Adana) — Borçları ödediniz mi?.. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Daçe, merak etmeyiniz, ona da geleceğim ve Sayın 

Bakanımdan teyidini isteyeceğim, çek edeceğim; hiç merak etmeyiniz, ihata etmeye çalıştım. 
Dünyamızın en ağır işkollarından biri olan orman işçiliğinin karşılığının bu olmaması la

zım gelmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye bütçesinin büyük bir çoğunlu
ğunu orman köylüsüne versek, yine de hakkını ödeyemeyiz; kaldı ki, Koalisyon Hükümeti, her 
gün, orman köylümüzün ve işçimizin sofrasından aşını ve ekmeğini azar azar tüketmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin başında, ormancılığımızın en arızalı yö
nünün, orman kadastrosu ve mülkiyet meseleleri olduğunu ifade etmiştim; bu konuda yaptığı
mız iyileştirmelere de ileride değineceğim. Tarihler boyunca orman köylümüzün problemi olan 
mülkiyet ihtilafları konusunda geçmiş hükümetler kalıcı ve iyileştirici tedbirler getirememiş
lerdir; ancak, orman köylülerimizin bu problemleri yıllar boyu oyalanmış ve istismar edilegel-
miştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anayasamızın 169 ve 170 inci maddelerine matuf ola
rak, 6831 sayılı Orman Kanununun bazı maddelerini değiştiren 2896, 3302, 3373 sayılı Yasa
larla orman - halk ilişkilerini düzenleyen ve iyileştiren önemli maddeler getirilmiştir; burada 
detaya girerek zamanlarınızı almak istemiyorum, önemli gördüğüm bazılarını size arz ederek, 
geçmeyi amaç edindim, öncelikle orman kadastrosu çalışmaları tek yanlı olmaktan kurtarılıp, 
her zaman çalışılabilir, karar verilebilir bir statüye kavuşturulmuştur; eskiden olduğu gibi, or
man idaresi hem davacı hem de kararı veren durumundan çıkarılmış, kararların mahkemelerce 
demokratik ve daha adil verilmesi sağlanmıştır. Bu konudaki konuşmalarımın teyidini, değerli 
yetkililerden de beklemekteyim. 

Hatta, malın sahibi olan Orman Genel Müdürlüğünün, orman kadastrosu kararlarına iti
raz yetkisi kaldırılmış ve bu yetki Sayın Bakanın uhdesine çekilmiştir. 1983 yılından önce yapı
lan her orman kadastrosu çalışması, OGM'nin (Orman Genel Müdürlüğünün) itirazlarına ve
sile olmakta, orman köylümüz mahkeme kapılarında sürüm sürüm süründürülmekteydi. İhti
laflar, orman kadastrosu çalışmalarına itiraz yetkisinin Sayın Bakanca kullanıldığı sekiz - do
kuz yıldan beridir yok denecek kadar azdır; orman köylümüzün mahkeme kapılarından kurta
rılmasına azamî gayret gösterilmiştir. Orman köylümüzün, tarih boyunca kadastro açısından 
olan ıstıraplarının büyük bir bölümü dindirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, orman kadastrosu çalışmalarının ta
rihî seyrinden de kısaca bahsetmek istiyorum. 
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Türkiye'de orman kadastrosu 1937 yılında 3116 sayılı Orman Kanunuyla başlamış ve bu 
Kanunun 10 uncu maddesine göre de, beş yılda bitirilmesi hedef alınmıştır; aradan ellibeş yıl 
geçmiş olmasına rağmen, bugüne değin, ormanlarımızın yüzde 57'si kadastro edilebilmiş, yüzde 
43'ü kadastro edilememiştir. Bir başka ifadeyle, 11 milyon 400 bin hektar sahada orman ka
dastrosu yapılmış ve 320 bin hektar saha ise, Anayasamıza göre, orman vasfını kaybettiği için, 
Hazine adına orman rejimi dışına çıkarılmıştır; bugün, 8,5 milyon hektar daha orman kadast
rosu yapılacak saha vardır; takriben de 350 bin hektar sahanın daha orman rejimi dışına çıka
rılacağı tahmin edilmektedir. Bu orman kadastrosunun da büyük bir bölümü Anavatan İkti
darları döneminde yapılmıştır. Anavatan İktidarları, orman köylümüzün bu ıstırabını bildiği 
için, bu konuda alınabilecek tedbirlerin tamanına yakınını almıştır. 1983 yılından önce, orman 
kadastrosu hizmetleri, köylümüzce istenilmeyen, yaptırılmayan, itilen, kovalanan bir çalışma 
şekliydi; şimdi ise orman kadastrosu çalışmalarımız, Anavatan İktidarının çıkardığı yasalarla, 
istenilen, davet edilen ve özenilen bir hizmet şeklini almıştır. Bundan da anlaşılıyor ki, Anava
tan İktidarı, orman köylümüzün mülkiyet problemlerini asgarîye indirmiş, orman köylüsüyle, 
ormancı meslektaşlarımızı ve camiamızı hasım olmaktan çıkarmış bulunmaktadır. 

Bu iyileştirmelerden mülhem, 1989 yılında 18 bin adet ceza davası düşmüş; 1989-1991 yıl
ları arasında 9 025 adet davanın temyizinden, 3 000 adet davanın da takibinden vazgeçilmiştir. 
Bunca iyileştirmelere rağmen, henüz istenilen mesafe kat edilememiştir; takriben 400 bin civa
rında muhtelif orman davası daha bulunmaktadır. Bu rakamlar da orman kadastrosu hizmet
lerinin, orman - halk ilişkilerinin tanziminde ve iyileştirilmesinde ne kadar önemli olduğunu 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman kadastrosu çalışmalarını izah ederken, Hazi
ne adına 320 bin hektar sahanın orman rejimi dışına çıktığını ve bu kadar daha sahanın yeni 
çalışmalarla çıkacağını ifade etmiştim. Orman köylümüzün atasından, ceddinden, soyundan, 
sülalesinden intikal ettiğini söylediği bu ihtilaflı yerlerin, orman köylümüze verilmesinde, köy
lümüzün tasarruf edebilmesi ve alıp satabilmesi için Anavatan İktidarı, önce, 3402 sayılı Ka
dastro Kanununun 45 inci maddesini ve bazı maddelerini değiştirerek bu meseleyi çözmeyi amaç 
edinmiş; ancak, 1987 yılında, Anayasa Mahkemesi bu kanunu, Anayasamızın 44, 169 ve 170 
inci maddelerine aykırı bularak iptal etmiştir. 

1988'den itibaren Anavatan İktidarı yine bu ıstırabı dindirmek itibariyle bir çalışma daha 
yapmıştır. Anavatan İktidarımız bu meseleyi çözmeyi ve köylümüzü huzura kavuşturmayı va
zife edinmiş ve 2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkındırılmasının Desteklenmesi Hakkındaki 
Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren 3763 sayılı Kanunu yürürlüğe koymuştur. Bu kanunla, 
Anayasaya göre, orman vasfını kaybeden alanlar rayiç bedel üzerinden sahiplerine verilecektir. 
Yine bu kanunla, öteden beri kullanılan ve toplu yerleşim yeri olup da, mülkiyeti ormanda 
görülen sahaların vatandaşlara verilmesi, vatandaşların bu yerlere tapuyla malik olmaları sağ
lanmıştır. Bu yerlerin kadastrosu 3402 sayılı Kanuna göre öncelikle yapılacaktır. Rayiç bedel
ler iki yıl içerisinde, kanunun belirlediği komisyonca belirlenecektir ki, bakanlığımızın önce
likle ehemmiyet vereceği konu da bu olsa gerekir. 

Bu ve buna benzer daha birçok hükmü, kanun vazetmektedir. Tarıma açılan ve açılacak 
olan bu yerlerin sahiplerine süratle verilmesini Sayın Bakandan ve onun çok değerli Orman 
Bakanlığı yetkililerinden beklemekte olduğumuzu ve bu konunun takipçisi olduğumuzu bir kez 
daha burada huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Bakanlığımızın ve ormancılığımızın görevle
ri arasında bulunan çok önemli gördüğüm bazı faaliyetleri anlatarak konuşmamı sürdüreceğim. 

Konuşmamın başından beri izah edegeldiğim gibi, bugün, ormanlarımızın büyük bir bö
lümü verimsiz durumdadır. Tarıma elverişsiz sahaları da hesaba katarsak, bugün ülkemizde 
15 milyon hektarın üzerinde ağaçlandırılacak potansiyel saha bulunmaktadır. Ancak, genel 
politikaları gereği ve ormancılığımızın en son bulunduğu konumu itibariyle kabinede temsil 
edilmiş olmasıyla, ülkemiz için bu denli önemli olan ağaçlandırma faaliyetlerinin Koalisyon 
Hükümetinin öncelik alan konulan arasına girmesi gerekmektedir. Ağaçlandırma çalışmaları 
için, Anavatan hükümetleri yılda 300 bin hektar ağaçlandırmayı ve 1 milyar fidan üretimini 
hedef seçmiş; ancak 150 - 200 bin hektar ağaçlandırma ve 600 milyonun üzerinde fidan hedefi
ne ulaşabilmiş bulunmaktadır. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — 150 bin mi, 200 bin mi? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — 150 - 200 bin hektar ağaçlandırma ve 600 milyonun üzerin

de de fidan üretimi gerçekleşmiştir. Efendim, total olarak hepsini vereceğim, merak etmeyiniz. 
Sayın Bakan da teyidini yapar zaten. 

ORHAN ŞENDAĞ (Adana) — Genel müdürlük yaptığınızda niçin gerçekleştirmediniz? 
BAŞKAN — Sayın Şendağ, lütfen... 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Efendim, hedef seçtik, hedefimize ulaşamadık. İşte onun 

için bakanlık kurduk diyoruz. Tatmin etmeye gayret ederiz, merak etmeyiniz. 
1991 yılı sonu itirabiyle 1 milyon 950 bin hektar ağaçlandırma, 260 bin hekar erozyon kont

rolü, 460 bin hektar da enerji ormanı tesisi olmak üzere, total 2 milyon 670 bin hektar sahada 
orman yetiştirme faaliyeti genelde yapılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan Hükümetlerinin görev yaptığı 1984 - 1991 
yıllarını kapsayan sekiz yıllık dönemde orman yetiştirme ve ağaçlandırma yatırımlarına ağırlık 
verilmiş, 1980 yılına kadar yılda ortalama 22 bin hektar, 1970-1980 yılları arasında ise ortala
ma 40 - 50 bin hektar ağaçlandırma çalışması yapılmışken, bu miktar, Anavatan hükümetle
rince alınan tedbirler ve sağlanan imkânlar sayesinde yıldan yıla artırılmış, sekiz yıllık zaman 
içerisinde 950 bin hektara kadar saha ağaçlandırılmıştır. Bir başka ifadeyle konuyu açıklama
ya çalışıyorum : 1946 yılıyla 1990 yılları arasındaki 45 yılılk dönemde gerçekleştirilen toplam 
ağaçlandırmanın yüzde 46'sı sekiz yıllık Anavatan iktidarları döneminde gerçekleştirilmiştir. 
Bununla, her şeyin yapılıp bitirildiğini söylemek istemiyorum. Sadece, Orman Genel Müdür
lüğünün imkânlarıyla yapılan bu çalışmaların, bundan böyle, çok daha büyük miktarda de
vam ettirilmesi ve bunun için yeterli finansmanın ve organizasyonun sağlanmasını, bu Hükü
metten ve Sayın Bakandan beklediğimi söylemek istiyorum. 

Burada hiçbir siyasî mülahaza içinde olmaksızın şunu açıklamak istiyorum : Plan ve Büt
çe Komisyonunda, Anavatan Partisi Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, sadece ağaçlandırma 
ve erozyon çalışmalarına ayrılan ödeneğin artırılması talebiyle bir önerge vermişlerdir. Bu önerge, 
Sayın Bakanımız tarafından gerekçesiz olarak reddedilmiştir. Bu önergenin reddiyle, bu Hü
kümetin ağaçlandırma çalışmalarına verdiği önemi Genel Kurulun takdirlerine arz ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, yine Anavatan Partimizin ve onun hükü
metlerinin çok önem atfettiği, özel ormancılık konusuna da kısaca değinmek istiyorum. Kıy
metli zamanlarınızı almamak için, yasal değişikliklerin detayına girmek istemiyorum; ancak, 
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bu konuda özel ağaçlandırmaya inanan ve bu işin heyecanını yaşayan bir ekibin olması lazım 
geldiği kanaatindeyim. Ayrıca, özel ağaçlandırma çalışmalarında ekonominin çok önemli ol
duğu, kredilendirme ve hibelerin bu işte esas rolü oynayacağı kanaatini taşıyorum. 

özel ağaçlandırma statüsü, kredi ve hibe konularında her nevi yasal yönetmelik ve fon 
düzenlemeleri yapılmış, az da olsa, uygulamaya konulmuştur. Bu konunun kamuoyunda yay
gınlaştırılması, finansman tedbirlerinin zamanında alınması gerektiğini özellikle belirtmek is
terim. Köylümüzün, çiftçimizin ve bazı müesseselerin ormanlarının olması, amaçlanmızdan 
olmalıdır. Bir daha söylüyorum. Köylümüzün, çiftçimizin ve bazı müesseselerin ormanlarının 
olması amaçlarımızdan olmalıdır. Ormancılık davasını savunan ve benimseyen orman sahiple
ri çoğaldıkça, sorunların çözümlenmesinin daha kolay olacağı düşüncesindeyim; zira, işin part
neri arttıkça çözüm de kolaylaşacaktır kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; orman işletmeciliği bir ekonomik cüzütamdır. Or
man yolları inşaatı ve transport tesisleri, orman işletmeciğinden istisna edilemez. Orman yol
lan yatırımlarıyla, Ülkemizde hem ormanlarımız işletmeye açılmış hem de o yörede yaşayan 
köy ve mahallerimize ulaşım sağlanmıştır. Bu konuda yapılan tüm planlama çalışmaları dünya 
standartlarında olup, orman yolları şebeke planlarımızın öngördüğü hedefte çalışmalan sür
dürmek, ormanlarımızın işletilmesi, korunması ve iş taksimatının bir gereği olup, zamanında 
plan hedeflerine ulaşılması lazım gelmektedir. 

Bu konudaki çalışmalara kısaca göz atmak istiyorum. 1983 yılına kadar 145 bin kilometre 
orman yolu planlanmış; 1984 -1991 yılları arasında da 20 bin kilometre orman yolu planlan
mış; ancak, ormancılık anaplanımıza göre de, 202 bin kilometre orman yolu planlanması he
def olarak seçilmiş bulunmaktadır. 

Burada işaret etmek istediğim önemli bir konu da şudur : Koru ormanlarının orman yol
lan şebeke planlarının revize edilmesiyle birlikte baltalık ormanlarımızın, ağaçlandırma saha
larımızın, orman yangınlarını önleme yol ve şeritlerinin planlanmasının süratle bitirilerek, ya
tırımlarına yönelinmesi gerekmektedir. 

1983 yılı itibariyle 100 bin kilometreye yakın orman yolu inşa edilmiş, 1984 - 1991 yılları 
arasında ise, 21 bin kilometre civarında yeni orman yolu inşa edilmiştir. Bu, planlanan orman 
yollarının süratle bitirilmesi dileğimizdir. Bakanlığımız, mutlaka bu konuda ciddî tedbirler -
makine, ekipman, vesaire gibi- alacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada sözü açılmışken, orman yangınlarıyla müca
delede başarılı olunduğunu, yıllık orman yangınlarıyla kaybedilen orman alanı 1983 yılında 
25 bin hektar dolayındayken, bu rakamın, bizim iktidarımız döneminde 12 bin hektara düşü
rülmüş olduğunu da belirtmek isterim. Aynı başarının devamını diliyor, bu konuda şehit olan 
tüm arkadaşlarımı rahmetle anıyor, emeği geçen tüm teşkilatımıza sonsuz şükranlanmı arz ediyor, 
başarılarının devamını diliyorm. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biraz da cari bütçe üzerinde kısa bir bilgi arz etmek 
istiyorum. Ülkemizde ödeneklerin ve paranın, dolayısıyla bütçenin kabul gördüğü ve onaylan
dığı yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu olmalıdır ve öyledir. Sayın Başbakan, Or
man Bakanlığımızın bütçesine desteğini bazı toplantılarda vermektedir; ancak, esas desteğin 
Genel Kurulda verilmesi lazım geldiğini huzurlarınızda ifade etmeyi bir borç telakki ediyorum. 
Sayın Başbakan, konuşmalarında sık sık "çalıştırdığınız işçinin parasını, işçinin teri soğuma
dan veriniz" diyor. Bundan daha güzel, daha mükemmel bir söz bulamıyorum; takdirle ve te
şekkürle de anıyorum. 
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Orman Genel Müdürlüğümüz, yıllardan beri, muhtelif şekillerde işçi çalıştırıyor. Bu işçi
ler, orman yangınları, orman ağaçlandırmaları ve orman yolları maksatlı -belki, sizlere göre 
de politik olabilir, saygı duyarım- çalıştırılmaktadır. Bu işçilerin 3-4 bin kadarı, Orman Genel 
Müdürlüğünde daimî kadrolu olup, kalanı da geçici kadroludur. 

Orman Genel Müdürlüğündeki geçici işçi sayısı, yıllık olarak, mevsimlere göre 20 binle 
50 bin arasında değişmektedir, bu işçilerimiz, sendikalı ve sözleşmelidir. İşçilerimize, her söz
leşme sırasında, imkânlarımızın elverdiği azamî ölçüde zam vermeye gayret ettik. Bu konuda, 
bundan sonra tasarruf yetkisi, sayın koalisyon Hükümetimize ve değerli Bakanlığımıza aittir. 

Koalisyon Hükümeti, işçi çalıştırmadan ormancılık hizmetlerini gördürebilir. Bunu yaparsa, 
sadece büyük saygımız olur. önümüzdeki günlerde, ayrıca, bu konunun da takipçisi olacağımı 
söylemek istiyorum. 

20 Ekim tarihi itibariyle, bize göre, orman köylümüze ve orman işçimize borcumuz yok
tur -sıra size geldi- ancak, edinilen bilgilere göre -resmî kaynaktan bilgi alamadım, biraz sonra 
onun teyidini de alacağım- hizmet akitli, yani yevmiyeli işçilerimize, 30 milyar, vahidî fiyatla 

, çalışan orman köylümüze de 70 milyar borcumuz vardır. Haydi, burada bir miktar daha göz
den kaçan borcumuzun olabileceğini söyleyelim, varsayalım; ancak, 1 Mart 1992 tarihi itiba
riyle -edindiğim bilgilere göre- 500 milyar lira civarında, köylümüze ve işçimize borcumuz ol
duğunu öğrendim. Dört aydan beri Hükümetsiniz, bütün imkân ve yetkiler elinizde olduğu 
halde, borcunuzun azalmadığını, daha da çoğaldığını görmekteyim. El insaf... 

BESTAMt TEKE (Hatay) — ANAP döneminden kalma borç değil mi efendim? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Arz edeceğim efendim, arz edeceğim... 
İnsaf ediniz, kendi döneminize ait borçlan da, lütfen bize fatura etmeyiniz. Bunun hilafı 

varsa, Sayın Bakandan teyidini istiyorum. Tahmin ediyorum, Koalisyon Hükümeti, işçimizin, 
köylümüzün ücretini teri soğumadan ödemek istiyor; o kanaatteyim ki, bayramdan bayrama 
ödeyecek; bayramdan bayrama ödeyeceğe benziyor. Biraz sonra teyidini alacağız. 

Kaldı ki, ormancılık hizmetlerinde borç ve alacağın aksidental bir hadise olduğunu, sani
yen değiştiğini çok iyi bilen bir idareciyim; ancak, Koalisyon Hükümeti de bunun böyle oldu
ğunu bilirse, sadece memnun olurum, saygı duyarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; burada, Orman Bakanlığının ve Orman Genel Mü
dürlüğünün 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısından da kısaca bahsetmek istiyorum. Bu büt
çenin neresini nasıl ifade edeceğim; bu konuda bir hayli güçlük çekiyorum. Zira, biz, Orman 
Genel Müdürlüğü olarak, sekiz yıldan beri, bu bütçede önerilen hedeflerin üstünde ve civarın
da olan imkânları hem orman köylüsüne hem ormancılığımıza verdik. Aksi tezler kürsüye ge-
tirilebilmelidir. Ancak, biz, verdiğimiz bu imkânları yeterli bulmadığımız için, ormancılık hiz
metlerini veren kuruluşları aynı çatı altında bakanlık haline getirdik. Bizim bu bakanlık kara
rımızı, hem DYP hem SHP, yıllardan beri orman köylülerine karşı, seçim meydanlarında -
bakanlığın kurulması yönünde- değişik üsluplarla kulianagelmişlerdir. Gelin görün ki, orman 
köylüsünün hamisi olduğunu söyleyen ve köylümüzü, sadece kendisinin köylüsü gibi gören Sa
yın Başbakan ve Koalisyon Hükümeti, Orman Bakanlığımızın bu yılki bütçesinde, orman köy
lümüze hiçbir şey getirmediği gibi, onun bütçeden aldığı payı daha da küçültmüştür. Bu olum
suz tutumunuzu bütün orman köylülerine ve işçilerine duyurmak, benim ve Grubumun hedefi 
olmalıdır. 
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BEKİR SÂMt DAÇE (Adana) — Orman köylüsü bilir sizi. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Tabiî... 
Bakanlığımızın 1992 yılı bütçesine bakarsak : 329 milyar lira yatırım, 125 milyar lira cari 

gideri, 9 milyar lira da transfer gideri var. Rakamlardan da görüldüğü üzere, yatırım maksatlı 
-sayın milletvekilleri, ince bir noktayı işaret etmek istiyorum- olarak 329 milyar Türk Lirası 
ayrılmıştır. Bu ödeneğin 86 milyar lirası ağaçlandırma, 200 milyar liraya yakın miktarı fidanlık 
hizmetleri, arta kalanı da yabancı kaynaklı projelerin finansmanı için ve 9 milyar lira kadarı 
millî parklara ve 2 milyarcık da orman köylülerimize ayrılmıştır. 

Sayın Bakan -öyle hatırlıyorum, yanılıyor olabilirim, tashihini talep ediyorum kendisinden-
1992 yılını "ağaçlandırma yılı" olarak ilan etmiştir. Bu ödeneklerle, siz, yapılan ağaçlandır
maların bakımlarını dahi yapamayacağınız gibi, bizim, ağaçlandırmaya hazır hale getirdiği
miz sahalara bir tek fidan dahi dikemeyeceksiniz. Nerede kaldı ki, yeni sahalar açıp, Türkiye'
yi ağaçlandıracaksınız ve ağaçlandırma yılı ilan ettiğiniz cari yıl içerisinde -korkarım, kuşku 
duyarım- bir hektar yeni saha dahi açamayacak durumda görünüyorsunuz. Diyeceksiniz ki, 
Ağaçlandırma Fonundan aktarma yaparak geniş imkânlar sağlayacağız. Biz bunu denedik. Bu 
konuda, ekonomik politikalar böyle sürdüğü sürece, fonun kaynağı olan Orman Genel Mü
dürlüğünün satış gelirlerinden nakit aktarma imkânı doğmayacaktır. Çünkü, Ağaçlandırma 
Fonuna biz her yıl Orman Genel Müdürlüğünün satış gelirlerinden pay ayırdık; ancak, genel 
ekonominin gereği, Ağaçlandırma Fonuna, ödenek birikmesine rağmen, nakit aktaramadık. 
Kuşku duyuyorum; ithalat rejiminde, orman ürünleri için önemli bir değişiklik yapmadığınız 
sürece, bunu gerçekleştiremeyeceksiniz. Bütçeyle verilen imkânlarla ve Ağaçlandırma Fonu ile 
1992 yılı içinde ilan ettiğiniz ağaçlandırma yılı tahakkuk etmeyecek. Sayın Bakan, eğer 1992 
yılını ağaçlandırma yılı ilan etmişse, 1992 yılı, tarihe, ağaçlandırmama yılı olarak geçecektir. 

Orman Bakanlığının Or - Köy Genel Müdürlüğüne genel bütçeden ayırdığı yatırım mikta
rı sadece 2 milyar liradır. Fukara orman köylümüze bu 2 milyar Türk Lirasını nasıl dağıtacak
sınız, ben merak ediyorum? Merak ediyorum, bunun yanı sıra Or - Köy Fonunda 96 milyar 
lira olduğunu görüyorum. Herhalde, bu para ile, birkaç pilot bölge seçip, bazı demostratif ça
lışmalar yapabilirsiniz kanaatindeyim. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sekiz yıl niçin fukara bıraktınız? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Ama, yaptıklarımızı izah ettim geldim, ihata ettim geldim; 

etmesem, saygı duyarım... 
Kanaatimce, benim orman köylüm geçmiş günleri çok çok arayacaktır. Zira, biz, orman 

köylümüzün kalkınması için Orman Bakanlığını kurduk. Bu bütçe içerisinde orman köylüsü
nün nasıl sahiplenildiğini arıyor, arıyor, bir türlü bulamıyorum. Tıpkı, Sayın Çiller'in ekono
mik paketinden bir şey çıkmadığı gibi. 

Yine bu bütçe içerisinde Millî Parklar Genel Müdürlüğümüzün bütçesini de tetkik ettim; 
9 milyar genel bütçeden, 20 milyar da fondan ödenek tefrik edildiğini tespit ettim. Bu paralar
la, Millî Parklar Genel Müdürlüğümüz, kendine ait olan millî parkların, günübirlik alanların, 
belki, bazı tabiatı koruma alanlarının temizliğini yapabilir; yani, belki temizlik işinde sıkıntı 
olmayabilir. Bazı millî parklarımızın daha önce yapılamayan, bizim de yapamadığımız gelişim 
planları var; onların bazılarını da yapabilir, hatta bazı projeler de üretebilir kanaatindeyim; 
ama, Millî Parklar Genel Müdürlüğümüz, 1992 yılında taş üzerine taş koyamayacaktır. Bunun 
da bilinmesini istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, Orman Genel Müdürlüğü, tarifi, tabiri doğru ise, bir buzdağıdır. 
Buzdağının, denizin üstünde kalan kısmında katma bütçesi, altında da döner sermaye bütçesi 
görünür. Bu bütçelerin detaylarına girmek istemiyorum; ama, önemli gördüğüm bazı noktala
rım vurgulamadan da geçmeyeceğim. Ancak, yine artışların enflasyonun çok altında olduğu
nu, fizikî olarak bütçenin küçüldüğünü söylemek istiyorum. 

Orman Bakanlığımızın konsolide bütçesiyle, Orman Genel Müdürlüğünün katma ve dö
ner sermaye bütçesini tetkik ettiğimde, yüzde 70.2 artışı tespit ettim; iyi rakam. 1991 yılı enf
lasyon tahakkuku yüzde 71 seviyesinde meydana gelmiştir. 1991 yılı enflasyonu bizim eseri
miz, itirazımız yok. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) — 85 kimin? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Hepsi bizim, bütün faturalarımız bizim; kabul. Bizim yap

tığımızı yapın istiyorum; en azından bizim yaptığımızı yapın istiyorum. 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar karşılıklı konuşursak zamanı uzatıyoruz; lütfen karşı

lıklı konuşmayalım. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — 1991 yılı bütçesinin dışında bir şey verilemediği gibi, yine 

ifade ediyorum ki, orman köylümüzün alınterinden ve sofrasından çok şey alınmıştır. Bu büt
çeyle, orman köylümüz açlığa mahkûm edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Orman Genel Müdürlüğünün döner sermaye bütçe
sinin uygulanması, tamamen pazar şartlarına bağlıdır. Burada, ekonomik konjonktürel olay
ları yakinen izlemek gerekmektedir. Ayrıca, yine Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye büt
çesinden, katma bütçesine 120 milyar gibi tarife bedeli karşılığı bir rakam ayrıldığım gördüm. 
Bu rakamın da tahakkukundan endişeliyim, kuşku duyuyorum ve bu konuda Sayın Bakanımı
zı uyarmayı da bir vazife telakki ediyorum; tahakkuk etmeyebilir, yanıltabilir. 

Kadastro dahil tüm program ve fizikî hedefler 1991 yılı ve önceki yılların seviyesinde veya 
altında seçilmiştir. Burada ben, yeni kurulan Orman Bakanlığını arıyor, arıyor, bir daha arı
yor, bir türlü bulamıyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şurada aşağıda taş bir bina var; oraya git, bulursun. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Sayın Genç, bulabiliriz inşallah. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemin şartlarının ne kadar ağır olduğunu da bili

yorum, sizleri üzmek ve tamamen olumsuz olmak da istemiyorum. Bu bütçe imkânlarıyla Ko
alisyon Hükümetinin, ormancılık konularına ve orman köylümüze ne kadar önem verdiğini 
ifade etmeye gayret ediyorum; takdir Yüce Heyetin, takdir yüce Hükümetin, takdir yüce or
man köylümündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar, tarih içinde ormancılık problemlerini 
ve yapılan çalışmaları, henüz yeni kurulmuş olan Orman Bakanlığımızın bütçesi hakkındaki 
görüşlerimi arz etmeye çalıştım; ancak, bazı kanaatlerimi arz etmeden geçemeyeceğim. 

Ormancılık hizmetlerini istenilen seviyede yürütebilmek için, Öncelikle, sahibi olduğunuz 
ormanınız olacak, ormanların verimi olacak, bu verimi değerlendiren pazarınız da olacaktır. 
Bu üçgenin çalışması halinde ormancılık hizmetlerini yürütmeniz kolaylaşacaktır. Halbuki, ül
kemizde ormanların mülkiyetinden başlayarak, veriminin azlığı ve orman ürünlerinde bazı pa
zarlama sorunlarının olduğu da bir vakıadır. 
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Orman Bakanlığının kuruluşundaki amaçlardan en önemlisi, bu denli önemli olan orman
cılık hizmetlerinin Hükümetinizde temsil edilmesi ve ülkemizin, tarih içinde kaybettiği orman 
dokusunun tekrar kazandırılması için, Hazine yardımının sağlanmasıyla birlikte, orman için
de ve orman kenarında yaşayan insanlarımızın kalkındırılması ve refaha kavuşturulması amaç 
edinilmelidir. 

Hükümetin kuruluşundan bugüne değin bakanlığımızın, orman köylümüze ve orman iş
çisine verebilecek kaynağının olmadığını görmekteyim; ancak, çok yoğun bazı çalışmalar da 
gözümden kaçmıyor (!) Bu ağır kış şartları içerisinde bol böl tayin yapılıyor ve tayinlerde hiç
bir gerekçe de yok. 

Sayın Bakana samimî olarak ifade ediyorum : Tayin politikasını lütfen yeniden gözden 
geçirsin. Yetişkin, tecrübeli, başarılı, teknik ve idarî sınıftan arkadaşları değerlendiren tedbir
ler almalıdır. Zaten teknik eleman sıkıntısı içinde olan Orman Bakanlığı, bu gidişle, orman 
kadastrosu, amenajman, işletme şeflikleri ve buna benzer hizmetlerin gördürülmesinde, bütçe 
ve programların uygulanmasında güçlüklerle karşılaşacaktır. 

Ayrıca, zaten, teknik eleman tasarrufu yönünden yılların getirdiği bir atıl kapasite de var
dır; bu tayin politikalarıyla, atıl kapasite daha da büyüyecektir. Sözü, teknik eleman tasarru
fundan açmışken, orman fakültelerimizden mezun olmuş genç mühendislerimizi işlendirmede 
yeni imkânların yaratılması gerekmektedir. 

Ayrıca, 1991 yılı sonunda açılan imtihanı kazananların tümüne, kadrolarının alınacağının 
sözünün verilmesini takdirle karşılıyorum. Bu nedenle, Sayın Bakanı kutluyor ve tebrik ediyo
rum; ancak, göreve alınmalarının hızlandırılmasını, saniyen beklemekte ve izlemekte olduğu
mu ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın özer, lütfen toparlayınız, süreniz doldu. 
ALİ ESER (Samsun) — Bakanlık müfettişi misin sen? 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Vazifem... Kamu adına vazifem, Sayın Eser. 
BAŞKAN — Ali Bey, lütfen müdahale etmeyiniz. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Milletin bana verdiği izin odur; sen yap müfettişliğini. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; buraya kadar, uygulamalardan ve 1992 malî yılı büt

çesi üzerindeki hedeflerden bahsettim. Koalisyon Hükümetinin Orman Bakanlığına tefrik et
tiği bütçe imkânlarını yeterli bulamıyorum. 

Konuları ve görüşlerimizi toparlamak lazım gelirse : 
1980'Ii yıllardan 1991 sonuna kadar Orman Genel Müdürlüğü olarak temsil edilen ve 1991 

yılının sonuna doğru bakanlık haline getirilen ormancılık hizmetlerine ve orman köylüsüne, 
Bakanlığın bu bütçesiyle yeni hiçbir imkân getirilememiş, hatta bazı program ve ödeneklerde 
bariz azalmalar görülmüştür, bazıları da yok denecek seviyededir. 

Orman Bakanlığının, ormancılığımızın ve orman köylümüzün nasibini aldığı bu platformda 
istenilen payın alınamadığını ifade etmek istiyorum ve 1992 yılı hedeflerine ulaşma şansınızı 
zayıf görüyorum. 

Orman Bakanlığının bağlı kuruluşları ve Orman Genel Müdürlüğü, yabancı kaynaklı pro
jelerle desteklenirse, bazı iyileştirmelerin olabileceğini tahmin ediyorum; ama yine de, .son kez 
ifade ediyorum : Orman köylüsüne hiçbir şey verilemediğini söylemek istiyorum. Dolayısıyla, 
orman hadisesi, bıçak gibi kesilebilir. 
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Biraz sonra Sayın Bakanımız bizim tarizlerimize uygun cevaplar verecektir; ancak, bir da
ha açıklama getirmek istiyorum : Benim tespitlerime göre -ifademde de bellidir- 20 Ekim iti
bariyle, hizmet akitli ve vahidi akilli işçilere, bizim bıraktığımız borç miktarı kesinkes bellidir. 
Ancak, bilgileri sarahaten ve çok açık alma şansım olmadı; bunu da ifade etmek istiyorum. 
Bu konuyu da kayıtlarıma almayı, ayrıca amaç edindim. 

Burada Doğru Yol Partisinin sayın sözcüsü, Adil Aydın da bizlere tarizde bulundu. 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Sayın Başkan, ne zaman bitirecek, ne kadar sü

re veriyorsunuz? Herkes istediği kadar mı konuşuyor? Süresi geçti, hâlâ cevaplar veriyor. 
BAŞKAN — Efendim, ikaz ettim, toparlıyor. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Toparlıyorum efendim. Bitti... 
AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Hâlâ cevaplar veriyor. 
BAŞKAN — Hayır efendim, toparlıyor. 
NEVŞAT ÖZER (Devamla) — Hayır, cevap vermiyorum, tashih ediyorum. 
Bu konudaki cevapları Sayın Bakan -değerli bürokratları yanındadır- her an verebilir; onun 

verdiği cevaplar benim kabulümdür. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı içinde, aziz orman köylümüze sabırlı ol

mak düşüyor. 
1992 yılı bütçesinin orman köylümüze, ormancılığımıza, milletimize, Orman Bakanlığı

nın çok değerli çalışanlarına hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclise en derin saygılarımı sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar sona ermiştir. 
Şahısları adına söz alan sayın milletvekillerinden, lehte, Sayın Genç; buyurun. (SHP ve 

DYP sıralarından alkışlar) 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Bakanlığı bütçe

si üzerinde kişisel olarak söz almış bulunuyorum. Hepinize saygılar sunarım. 
Değerli arkadaşlarım, orman ve ağaç, tabiatın insanoğluna hediye ettiği en güzel varlıktır. 

Ormansız bir ülke, kel kafaya benzer. Kel kafa da, çok defa, insanın fizikî görüntüsünü bozar. 
Bu itibarla, orman... 

CENGİZ BULUT (izmir).— Ne dedin anlayamadık, tekrarlar mısınız? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Neyse, canım; laf atmayın, lütfen... 
Onun için, orman, insan yaşamında çok değerli bir varlıktır; bu değerli varlığı korumak 

herkesin, her hükümetin görevidir. 
Ben bu konularda teknik bilgi verecek durumda değilim; kişisel olarak konuşuyorum. Ben, 

kendi yöremde orman köylüsüyle ilgili olarak gördüğüm bazı hususlara temas etmek istiyorum. 
Değerli arkadaşlarım, öyle bölgeler vardır ki, orman imar sahasında bu bölgeler seçildiği 

zaman, bu bölgelerde kısa bir sürede çok verimli orman yetiştirilmesi mümkündür. Mesela, 
benim seçim çevrem olan Tunceli tünde, bir meşe ağacını kestiğiniz zaman, ertesi sene 1 - 1,5 
metre filiz attığını görürsünüz. Orada da ciddî olarak yapılan orman imar saha çalışmalan 
var; ama maalesef, geçmiş iktidarların yanlış uygulamaları yüzünden, bu orman imar sahala
rının açılmasına yeteri kadar değer verilmemektedir. Orman rantabilitesi yüksek olduğu halde, 
bu çalışmalara gereği kadar değer verilmemektedir, özellikle buralardaki köylüye, pazar satış
larında çifte standart uygulanmaktadır. 
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Bildiğiniz gibi, her orman köylüsünün bulunduğu sahada -eğer orası imara sokulacaksa-
o ormanı kesip satma hakkı vardır; ama, bizim oralarda şöyle bir uygulama yapılmaktadır : 
Orman köylüsüne orman kestirilmekte, bunun yüzde 50'si köylüye verilmekte, yüzde 50'si de, 
orman idaresince belirlenen ve 100 kilometre uzakta bulunan-orman deposuna köylü tarafın
dan teslim edilmesi istenmektedir; uygulama böyle olmaktadır. Köylüye verilen yüzde 50 ora
nındaki ürünün de, vilayet tarafından belirlenen yere satışı şart koşulmaktadır, 

Mesela, bizim Tunceli îli, Elazığ'ın, Malatya'nın, Erzurum'un, Erzincan'ın odununu sağ
lamaktadır; ama bir bakıyorsunuz, odunun tonu farzedelim ki Elazığ'da 500 bin lira iken, "Er
zincan'a 200 bin liraya satacaksın" gibi saçma sapan uygulamalarda bulunulmaktadır... Tabiî, 
bu durum, geçmişte insanlarımızda büyük sıkıntı yarattı. 

Burada biraz öne konuşan eski Orman Genel Müdürü Sayın özer, 1987'de Bursa'da, or
man bölge müdürü idi. Daha sonra ANAP listesinden seçime girdi; ama kaybetti, sonra genel 
müdürlüğe geldi. Kendisi olayları biliyor, ama burada Orman Bakanlığını arıyor. Ben de o za
man, kendisine, şurada taş bina var, oraya git dedim. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Onu, geçen günkü konuşmamda izah ettim. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Bir de kendisi hakkında kulağıma gelen biz söz var, doğru 

değilse açıklasın. Mesela, zatı âlilerinin, orman idaresine ait resmî bir arabaya, özel plaka ta
kıp, Muğla'da seçimlerde çalıştırdığı söyleniyor. Sayın Bakana bunu soruyorum; doğru ise, ba
na cevap versin. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Söz sizin... 
KAMER GENÇ (Devamla) — El atacağız o zaman. (ANAP sıralarından gürültüler) Neyse, 

tamam... 
Bu orman idaresinde böyle şeyler yapılırken, öte tarafta "Benim orman köylümün ekme

ği sofrasından almıyor" demek, bence çok büyük bir cesarettir. Yani, sen Orman Bakanlığını 
hunharca kullanacaksın... Mesela, 1991 yılı seçimlerinde, bütün seçim propagandalarının, Or
man Bakanlığının matbaalarının sabaha kadar çalıştırılmak suretiyle yapıldığı... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen nereden biliyorsun? 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, Bakan burada. Kendisine söylüyorum; bana söy

lemesi lazım. 
Kendi seçim bölgesinde de 6 bin tane işçi aldığı... Yani, öyle bir Orman Bakanlığı ki, dü

şünün; iki kişiyi seçtiriyor. Bir bakanı seçtiriyor, bir de genel müdürü seçtiriyor. Demek ki, 
burada birtakım olanaklar kullanılmış. Kullanmadım diyenler olursa Sayın Bakanın bize bu 
konuda açık bilgi vermesini istiyorum. 

Sayın Bakandan bir şey daha sormak istiyorum : Sayın Bakan, bu Yusuf özal, sizin çok 
lüks bir lojmanınızda oturuyor mu oturmuyor mu; bunun masraflarını kim ödüyor; kira ödü
yor mu ödemiyor mu; buna bu imtiyazı kim vermiş? (SHP ve DYP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Yani, birtakım akrabaları Çankaya sırtlarında.oturuyor diye, birtakım akrabala
rının da gelip ormanda oturması şart mıdır yani? (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Bunlar 
olmaz. Bu devletin ilkeleri var. 

Arkadaşlar, ben bu arkadaşlarıma çok ciddî tavsiyelerde bulunuyorum. Ben bunların ye
rinde olsaydım, bu sene bu kürsüye çıkıp konuşmazdım. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yok yahu... 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Konuşmazdım... Çünkü, siz daha dün iktidarda idiniz. 
Benden önce konuşan sözcü, "Efendim, biz 20 Ekimde size teslim ettik..." diyor. 
Siz, iktidarı bize aralık ayının başında teslim ettiniz. Yani, bu kadar gün gibi aşikâr olan 

olayları da burada yanlış olarak anlatırsanız, sizin verdiğiniz hiçbir bilgiye inanmayız. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Bütçe üzerinde konuş. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, orman köylüsü meselesinde bir baş

ka konuya daha temas etmek istiyorum. 
Orman içi sahada yaşayan köylülerin bir kısmı sırf koyun yetiştirmektedir. Mesela, bizi 

Pertek İlçemizde, Dorutay, Aşağı ve Yukarı Gülbahçe ile Ballıdut diye köyler var; buralarda 
300 bine yakın koyun yetiştirilmektedir. 

Geçen dönemde bu konuyu birkaç defa dile getirdim. Bahsettiğim ilçe ve köylerin maki 
ormanlıkları var. Bu ormanların etrafına tel örgü çekilmekte ve böylece o insanların hayvan 
beslemesi de engellenmektedir. Biz geçen dönem bakana rica ettik; "kaldıracağız" dediler; ama, 
hâlâ kaldırılmadı. Sayın Bakanım, bunu sizden rica ediyorum. Özellikle, orman köylüsünün 
beslediği koyunlar, ormana zarar vermez. Ormana en büyük zararı veren, keçilerdir. Keçinin 
olmadığı yerde, hiç olmazsa bu tel örgülerin kısa zamanda kaldırılması gerekir. Keçinin orma
na salınması belki tehlikelidir; ama, koyun yönünden büyük bir tehlike yoktur. 

Biraz önce burada konuşan ANAP sözcüsü değerli arkadaşım, "Bu koalisyon Hükümeti, 
orman köylüsünün sofrasından her gün bir parça alıyor" dedi. Siz orman köylüsünün sofra
sında bir şey bırakmadınız ki, biz alalım. Biz istiyoruz ki, bunlara bir şeyler verelim. 

' Hiç çekinmeden de, "Biz iktidarı bıraktığımız zaman devletin orman köylüsüne 100 mil
yar lira borcu vardı, şimdi 500 milyara çıktı" diyor. 

Sayın özer, eğer, siz bu kafayla genel müdürlük yaptınızsa, çok yazık o teşkilata. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) Biz, yılbaşından bugüne kadar orman köylüsüyle ilgili hiçbir ic
raat yapmadık; onlardan ne odun aldık, ne yeni bir mahsulünü aldık. Bunların hepsi, sizin 
zamanınıza ait şeyler. . ' - ' . ' 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen, bilmediğin işe karışma! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Çok fazla bilmiyorum, ama, köy çocuğuyum. Bunları faz

la bilmek de şart değil, bu memleketteki köylünün vaziyetini biz de biliyoruz sizin gibi Çanka
ya sırtlarında oturmuyoruz herhalde. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz, özellikle orman içinde yaşayan insanlarımıza -ki, bu 
konuda kanun var, kanunun uygulanması sağlanmalı- orman sahasındaki verimsiz, orman vasfını 
kaybetmiş boş arazileri çok objektif ilkelerle, partizanca,düşünceler taşımadan ya dağıtmalı 
veyahut da kom, mezra tipindeki üç dört evden kurulu yerlerde yaşayan kişileri belirli yerlerde 
toplamak suretiyle hem bu insanlarımızın orada yaşamları kolaylaştırılmalı hem de bunların 
orman içinde yaşamaları nedeniyle ormana verecekleri zarar önlenmelidir. 

Geçmiş dönemde, ANAP iktidarı zamanında orman içinde yaşayan köylülere, özellikle 
kendi ilim olan Tunceli'deki köylülere yazılar gönderildi. "Müracaat edin, size Mersin'de, İz
mir'de, Muğla'da arazi vereceğiz" dediler. Herkes formlar doldurarak müracaat etti. Her söz
leri gibi, bu sözleri de kof çıktı. 

Tabiî, insanları kandırmamak lazım, insanları umutlandırmamak lazım. Öyle, günlük po
litikalarla insanların umutlarını söndürmeye hiç kimsenin hakkı yok. 
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Değerli arkadaşlarım, Özellikle, bizim bölgede bazı sahalar park ilan edilmiş. Bu, aslında 
çok güzel bir şey. Ancak, bu parkların yanlarında, civarlarında yaşayan köylülerin yaşamları 
çok tehlike içinde. Zaten, tek geçim kaynağı, orman içi mahsullerinin değerlendirilmesinden 
sağlanmaktadır.Büyük bir saha millî park ilan edilmiş. Tunceli'den Ovacık'a kadar 60 - 70 ki
lometre uzunluğunda büyük bir saha park ilan edilmiş. Hiçbir çalışma yok, bir bekçi dahi yok. 
Bir vatandaş gidip de bir ağaç kesse veyahut da hayvanıyla odun getirse, askerî bölge, hemen 
oradakiler el koyuyorlar. İnsanların yaşamı tehlikede. Hiç olmazsa millî park ilan edilen bu 
sahalarda ihtiyarlaşmış ağaçların kesimine devlet izin vermelidir, bu işte önder olmalıdır. O 
parkın içinde dinlenme tesisleri yapılmalı, orada o insanlar için belirli iş olanakları yaratacak 
birtakım yatırımlar yapılmalıdır. 

Şimdi, sayın sözcü, eski Orman Genel Müdürü arkadaşımız, "Biz, orman kadastrosunu 
5 yılda bitirecektik; ama, 50 yıl oldu yapmadık" diyorlar. Kardeşim, siz lıiç olmazsa sekiz yıl 
iktidarda kaldınız. Sekiz yılda bir şey yapmadınızsa, çıkıp burada, "yapılmadı" demek ve on
dan sonra da, "Biz bu köylüye çok şey verdik" demek, hakikaten çok büyük bir cesaret. Yani, 
ben bu "cesaret" sözcüğünü başka bir anlamda kullanıyorum, herhalde, siz de biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz doldu, lütfen tamamlayınız. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Onun için, bu değerli arkadaşlarımız geçmişte orman köy

lüsüne hiçbir şey vermediler. Onların bir şeyler verdiği kişiler belli idi. Biz bu kürsüde bunları 
her vesileyle dile getirdik. Onlar ancak büyük holdinglerle, büyük sermayedarla uğraşıyorlar
dı; zavallı orman köylüsüyle onların ne ilgileri vardı? Zaten aldıkları oyların sonucu da onu 
göstermektedir. 

Ben, Hükümetimizin Türkiyemizin geniş bir sahasında yaşayan orman köylüsünün dert
lerinin halli konusunda çok ciddî, sağlıklı ve o insanlara gerçek bir şefkat duygusuyla yardım 
elini uzatacağına inanıyor, hepinize saygılar sunarken, Bakanlık bütçesinin hayırlı, uğurlu ol
masını diliyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet adına, Orman Bakanı Sayın Vefa Tanır, buyurun. (DYP ve SHP sıralarından 

alkışlar) 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; he

pinizi saygıyla selamlıyorum. Gecenin bu geç saatinde Bakanlığımın bütçesine böyle bir ilgi 
gösterdiğiniz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım gruplar konuştular, şahısları adına Sayın Kamer Genç konuştu. 
Bunların hepsinin konuşmalarını sınıflayarak cevap vermeyi yeğleyeceğim; çünkü, bütçe mü
zakereleri dolayısıyla, bu ay Meclisin sayın üyelerinin yorulduğunu ve gecenin bu geç saatinde 
dinleme takatlarının azaldığını göz önünde tutuyorum. 

önce, lütfedip bu kürsüde bize öneride bulunan, bizi tenkit eden, bizi takdir eden arka
daşlarıma aynı ağırlıkta teşekkür ediyorum. Bilgilerinden ne kadar faydalanabileceksek, o de
recede faydalar çıkarmaya uğraşacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmaların özeti, "Ormanlar iyi korunmuyor ve orman içi 
köylüleri hâlâ sıkıntı içerisinde. Bunların hayat seviyesini yükseltecek tedbirler alınmıyor" şek
linde. Aşağı yukarı bütün grupların konuşmalarında bu ağırlık yar. Bu ağırlığın yanında 1992 
bütçesi biraz hafif kalıyor. Belki, hafif kalışının sebebi şu oluyor : Ortada bir 1992 bütçesi 
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var; bu bütçe ldmin; bu bütçeyi başlangıçta hangi siyasî grup hazırlamış; hangi siyasî grup bu 
bütçeyi uygulama safhasına koyacak? Neyle koyacak?.. Memleketin varlığıyla koyacak. Eğer, 
memleketin varlığı bu siyasî grup tarafından bolca bize bırakılıp gidilmiş de, 4 ay içerisinde 
biz bunu tüketmişiz ve bu bütçe içerisine alamamışsak, hakikaten kusurdur; ama, bu bakanlık 
bütçesi hakkında zaman zaman bu kürsüde, her bütçe tenkidinde iktidar grubu sözcüleri, "Har
canmış bir bütçeyi hayata kavuşturmak istiyoruz" diye başlamışlardır. Şimdi, ben de tabiî böyle 
başlayacağım; yalnız, dünden itibaren Dünya Ormancılık Gününü kutluyoruz; bu, bütçenin 
zamanında görüşülememesinden dolayı iyi bir tesadüf; Orman Bakanlığı bütçesi Dünya Or
mandık Gününün veyahut haftasının kutlandığı bir güne denk geldi. Artık, orman bizim ol
maktan çıkmış, orman müşterek bir değer olmuş. Müşterek bir değer olmuş ki, dünya buna 
bir gün tespit etmiş, bir hafta ayırmış ve Dünya Ormancılık Haftasını 21 Marttan itibaren kut
luyoruz. Ne zamandan beri? 1971 yılından beri. Bu sene 22 nci yıldönümünü kutluyoruz. Mil
letler müşterek varlıklarına sahip çıkmaya başlamışlar; ama ben diyorum ki; bundan önceki 
konuşmalarımda da dedim ki; dünya ormancılık konusuna 1971'den.itibaren müşterek konu 
diye sahip çıkmış. Benden evvel konuşan arkadaşlarım, burada hadis getirdiler, yine benden 
evvel konuşan arkadaşlarım buraya padişah fermanı getirdiler. Öyleyse, bizim milletimiz için 
ormancılık günü, ormancılık haftası 1971'den itibaren değil, çok gerilerden, tslamiyetten Os
manlı Devrine kadar ve Cumhuriyetin başından bugüne kadar. Zaten bugün üzerinde az ko
rundu çok korundu, iyi torundu korunmadı, tükendi diye münakaşa ettiğimiz ormanlar ise, 
1937'de Büyük Atatürk'ün sağlığında, devletin malı olarak, devlete mal edilmiş olmasından 
dolayı bugün var da eksikliğini münakaşa ediyoruz. Belki 1937'de ormanlar devletleştirilme-
seydi, bugün, yokluğundan bahsederek, orman yapalım, yeniden orman kuralım diye yalan
maya geçecektik; ama Büyük Atatürk, dünya ormancılık gününe, ormancılık haftasına sahip 
çıkmasından yıllarca evvel ormanın kıymetini, kadrini bilmiş, bize bağışlayarak gitmiş. Şimdi 
biz O'nun bize bağışladığı bu aziz vatan topraklarının 1/4'ünü kaplayan ormanlarımızın daha 
iyi olmasına, daha iyi işletilmesine, daha iyi korunmasına ve bu orman içerisinde yaşayan in
sanlarımızın bugünkü hayat seviyelerinden daha yüksek bir standarda erişmesinin münakaşa
sını yapıyoruz. Diyoruz ki, hepimiz birden ormanlar tükeniyor, orman arazileri yağmalanıyor, 
bir noktada haklı olabilir. O nokta şu; eğer ormanlar tükeniyor, orman arazileri yağmalanıyor, 
bunları yapan köylü diyorsanız, haksızsınız. Bunları yapan bir güç, gelin müştereken bunu ya
kalayalım diyorsanız, yerden göğe kadar haklısınız. Eğer bu ormanlar arasında doğan, burada 
yaşayan; ama şu anda hâlâ ayakkabısı yırtık, iyi bir geçim tarzı sürmeyen, cüzdanı dolu olma
yan bu insanlar yıllardanberi bu ormanı yağmaladılar, bu millî serveti üleştiler de niye fakir 
kaldılar? (DYP sıralarından alkışlar) Niye sıkıntıdalar? öyleyse, Türkiye'de orman tükeniyor 
ise, orman arazileri yağmalanıyorsa, bir güçlü kuvvet var, bir güçlü el ar. Tükenmesinde ve 
yağmalanmasında ormana musallat olan bunlardır. Muhalefetimizle, iktidarımızla gelin bunu 
arayalım. Çünkü, suçlu, vurguncu bence köylü değildir, çünkü köylü olsaydı bugünkü fukara
lığın üstüne çıkmış olurdu. Eğer köylü olsaydı, bugün orman köyleri, ova köylerinden daha 
mamur ve içindeki hayat seviyesi de daha yüksek olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de kaybolan millî servet sadece ormana ilişkin midir? 
Hayır, Türkiye'de kaybolan pekçok millî servet ve millî değerler vardır, tşte buradan bir şey 
daha çıkıyor; milletimiz, cahiliyle, entellektüeliyle, orman konusunda hassas. Ormana sahip 
çıkmış, orman benim demiş, nerede olursa olsun, ormanı kendi malı saymış. Bugün, Adana'-
da orman yangını oluyorsa, İstanbul'daki vatandaşımız bunun acısını duyuyor, Muğla'da bir 
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orman tahribi varsa, koylarda bir yağmalama varsa; nerede oturursanız oturun sahip çıkı
yorsunuz. 

Bu memlekette binlerce dönüm mera yok muydu? Şimdi var mı? Bu memlekette binlerce 
hektar Hazine arazileri yok muydu? Hazine arazileri üzerinde gecekondular yapıldığı zaman; 
yani istanbul'un Hazine arazilerinin üzerinde, yoktan, 200 - 300 bin kişinin oturduğu bir Sul-
tanbeyli doğarken kimsenin kılı kıpırdamıyor. (DYP sıralarından alkışlar) Ama, evine iki yük 
odunu veyahut bir dul kadın torunlarını ısıtmak için ormanın kıyısına dokunduğu zaman ses 
fazla yükseliyor. Bunu, orman sevgisine bağlıyorum; ormanı yıkalım,yakalım manasında söy
lemiyorum. Demek ki, bu konuşmalarımız, bu hassasiyetimiz biraz da milletimizin orman sev
gisinden kaynaklanıyor. 

Hakikaten ormanı koruyabiliyor muyuz : Şüphesiz, ormanın korunmasını sadece zabıta 
vakası olarak alırsanız ormanı koruyamazsınız. Türkiye'nin dörtte bir arazisi orman, bozuk 
veya sağlam; ama yüzde 25 arazimiz orman. Bunun içerisinde trilyonlarca ağaç var. Biz bunu 
ne yapıyoruz; bazı yerlerde, 1 500 -14 000 hektar arasını 3, en fazla 7 orman muhafaza memu
ruyla ve bir de buna ilave tel örgüyle koruyoruz, tşte, bu kadar yaygın bir sahada, trilyonlarca 
ağacı koruyan orman aşkıdır, orman sevgisidir ve "orman benim" diyebilme düşüncesini ilko
kuldan itibaren vatandaşlarımıza aşılama dersi vermedir ki, buna eğitim diyeceğiz. Bir orman 
eğitimini sağlayamadığımız müddetçe, yirmi sene, otuz sene sonra, yine bu kürsüde, ormanlar 
yağmalanıyor gidiyor lafı söylenecektir; çünkü, bu kadar orman bekcisiyle ormanı korumanın 
imkânı yoktur, ormanı sevgiyle korutacağız. 

Yine, burada, sözcü arkadaşlarımız, "10 bin orman köyü var" dediler, "12 bin orman 
köyü var" dediler; rakamlar birbirine yakın, "İçinde 13 milyon, 15 milyon insan yaşar" dedi
ler. Yaşar; ama nasıl yaşar? Sıkıntı ve sefalet içerisinde yaşar. İşsizliğin en yoğun olduğu yerler, 
millî gelirden en az pay alan yerler, öyleyse, ormanı koruma genel politika içerisinde yer alır
sa, ormanları koruyabiliriz, yani sosyoekonomik Türkiye politikasının içerisinde olursa, or
manlarımızı koruyabiliriz. Devletin açık vermeyen, rahat tatbik imkânı olan bir bütçesi oldu
ğu zaman ormanları koruyabiliriz. 

Eğer yatırımlarınızı öncelik sırasına göre kullanmaz da, teşvikleri, zenginlere, lüzumsuz 
yerlere, oy depolarına doğru akıtır da, orman köylüsüne ahırında besicilik yapması için 4 inek 
alabilecek bir imkânı sağlayamazsanız, ormanı koruyamazsınız. (DYP ve SHP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Onun için, orman politikasını sadece Orman Bakanlığının üzerine yıkmak biraz insafsız
lık olur. 

tki üç gün önce iki kuruluşumuzun bütçe görüşmelerini dinledim. Bu kuruluşlarımızın 
birincisi Turizm Bakanlığının bütçe görüşmeleri, ikincisi de Çevre Bakanlığının bütçe görüş
meleriydi. Her iki kuruluşun bütçesi üzerinde söz alan konuşmacılar, konuşmalarının bir mik
tarını ormana ayırdılar. Yani, Türkiye'de turizm ormanın kucağında doğmuş, tster insaflı, is
ter insafsız; ister yağma ister ölçülü; isterseniz turizm gelirlerinin tamamı göze alınarak plan
lı... Ama, bizim sahillerimizde, koylarımızda orman fedakârlık etmeseydi, bugünkü turizm ge
lirlerine sahip olmamızın imkânı yoktu. Suçu ve kabahati ile Türkiye'deki turizm gelirleri or
man arazisinin içinde doğmuştur. 

Yine bugün, eğer sahip olduğumuz bu orman varlığının bakımı bizim elimizde olmasa, 
Türkiye'de çevre problemini, sadece Çevre Bakanlığının kıt kanaat bütçe imkânları ve kendi 
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içinde bulmanın imkânı yoktur, öyleyse, Bakanlığım, orman politikası ile beraber, Türkiye'
nin çevre ve turizm politikasını da birlikte götürüyor. Tabiî, birlikte götürürken, daha dik de
ğil, üç yük bakanlığımın üstüne bindiği için, biraz beli eğik ve kırık oluyor. 

Bugün ormanı, sevgiyle ve orman içinde yaşayan insanların millî gelirlerini artırarak, iş
sizliğini önleyerek genel politika içerisinde koruyacağız dedim ve bir de, biz Bakanlık olarak, 
ormanları nasıl koruyoruz, nasıl koruyacağız? 

Sözümün başlangıcında dedim ki, orman sevgisini aşılayamazsak şu kadar orman muha
faza memuru ve bu kadar tel örgüyle ormanlar korunmaz; ama ormanların tahrip edilmesinde 
hırçınlığı yapan, kusuru yapan sadece balta değildir; ormanların tahrip edilmesine sebep olan 
en büyük unsurlardan bir tanesi de, orman tehlikeleridir ki, bunların başında da yangın gelir. 
Ülkemizin bilhassa, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki ormanlarda sık sık -tahmin edemeyeceği
niz rakamlarla- yangınlar olmaktadır. Yangınlarda düne nazaran bugün, biraz daha teknik ko
rumaya gidiyoruz. Türk Hava Kurumundan kiraladığımız iki uçaklı, dört uçaklı filolarla ha
vadan orman kontrolü ve orman yangını söndürme işlemleri yapıyoruz. Yine, 2 ay evvel Fran
sa'dan aldığımız on helikopterle beraber, 6 adet helikopterle orman yangınını kontrol altına 
almak istiyoruz. 95 adet arazözümüz vardır, ilk müdahale ekiplerimiz vardır, 163 adet su havu
zumuz vardır, 5 900 muhafaza memurumuz vardır. Bunlarla yangını kontrol altına almaya uğ
raşıyoruz. Buna rağmen, 1991 yılı içerisinde Türkiye'de 1 453 orman yangını çıkmış ve 7 600 
hektar ormanımız yanmıştır. Bu rakam, 1990 yılı içerisinde yangın adedi ve hektar'bakımın
dan yüzde 12 daha fazlaydı. Daha gerilere giderseniz, bu oran yüzde 20 daha fazla olurdu; 
ama yıllar geçtikçe orman yangınlarının hem adedi hem de yanan miktarı, hektar olarak azal
maya başlamıştır. ' , . 

Bir şeyi burada kaydetmek isterim, bir yanlış anlaşılma vardır; köylü ormanı mahsus ya
kıyor, sonra yaktığı ormanı sürüyor, ekin ekiyor denir. Bu, katiyyetle böyle uygulanmaz bizim 
Bakanlığımızda. Yanan orman yeri, derhal, yeni orman sahası olarak, bir karış eksilmeden ye-
nileştirilir. Bizim, yangın söndürmede çalıştırdığımız 17 bin işçimiz vardır, 640 ilk müdahale 
ekibimiz vardır, 857 yangın gözetleme kulemiz vardır. Yangını kontrol altına alabilmek için ile
tişimden faydalanılmıştır, 41 835 kilometrelik telefon hattı vardır ve yine bu işte kullanılan 4 
915 adet telsizimiz vardır. 

1985 yılında 1 558 yangın olmuş. 1990 yılında 1 725 yangın olmuş. Yani artmış. Buna rağ
men, 1985'te 1 558 yangın olurken, 15 258 hektar orman sahası yanmış. 1990'da yangın sayısı 
artmış; fakat yanan orman alanı 13 bin hektardır. Burada görülüyor ki, yangın adedi arttığı 
halde, 1990 yılında yanan saha bakımından azalma vardır. Bu hesap neticesinde de, son yıllar
da yangın sayısı çok olduğu halde, yanan sahanın az olmasıyla, Orman Bakanlığının yangın 
söndürmede başarılı uygulamalarda bulunduğu görülecektir. 

Yine, bir hususu bilmenizi isterim : 1947 - 1991 arasında yanan saha 1 milyon 300 bin 
hektardır; ama ağaçlanan saha ise 1 milyon 963 bin hektardır. Bu da gösteriyor ki, ağaçlandır
mamız yanan saha miktarından daha fazla olmuş; yanan miktardan 490 522 hektar daha fazla 
alan ağaçlandırılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî ormanı koruyacağız; şüphesiz, vazifemiz; yangından koru
yacağız, kaçakçıdan koruyacağız, köylünün bilinçsizce yaptığı ufak tefek kazalardan koruya
cağız. Niye koruyacağız? Çünkü, orman millî bir mülktür ve millî bir gelir kaynağıdır, öyley
se, koruduğumuz bu orman varlığını -faydalanabilmek için- işleteceğiz. 
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Buradan zaman zaman, "Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek kolaydır. Dağda bu kadar 
orman var, işletirsiniz, satarsınız, köylüyü de memnun edersiniz, bütçeyi de doldurursunuz" 
şeklinde konuşmalar yapılır. Bu, hesapsız kitapsız bir köy bakkalının satarken batması gibi 
tarif edilen bir konudur. Ormanları aklınızın estiği şekilde işletemezsiniz. Ormanları işletmek 
için, şüphesiz, bir plana ihtiyaç vardır. Hatta bu plan, her beş yılda bir yapılan genel planın 
içinde olan bir plandır. 

Biz, bugün, ormanlarımızı 242 yerde bulunan işletmelerimizle işletiyoruz. Buradaki işlet
melerimizde yıllık artırım esas alınır. Ormanlarımızın devamlılığı göz önünden kaçırılmadan 
planlama yapılır. Her yıl üretilecek endüstriyel odun, orman amenajman planlarıyla belirtilir. 
Bu, son yıllarda ortalama olarak, yapacak odun olarak 7,1 milyon metreküp, yakacak odun. 
olarak da 12 milyon sterdir. Bundan fazlasına giderseniz, ormanların tükenmesine sebep olur
sunuz. Orman, maden gibi değildir. Çünkü madenleri tüketmek için işletirsiniz, ormanı ise, 
hem kâr etmek hem de devamını sağlamak için işletirsiniz. Yerine yenisini koymadan, ormanın 
düşüncesiz bir şekilde işletilmesi, belki memleketlerin büyük sıkıntıya düştükleri zaman baş
vuracakları bir olaydır. Bugün, dünyada bunu yaşıyoruz. Eğer imkânlarımız olsa, bir müddet 
işletmeyi durdurmak Türkiye'nin yarını için fevkalade önemli bir olay olur. Doğu Bloku, içine 
düştüğü ekonomik sıkıntıdan dolayı baltayı eline almış, hatta başka ülkelerden insanlar çağı
rarak, gelin, kesin, işletin, parasını bölüşelim diyorlar. Bugün, buralardaki bir işletmenin bir 
metreküp maliyeti, bizimkinden dörtte bir değerindedir. Azerbaycan Hükümetiyle yaptığımız 
temaslarda, oralarda orman işletme fabrikaları kurmayı ve birlikte çalıştırmayı düşündük. Bu
radan giden arkadaşlarımızın oradan getirdiği bir misali vereyim size: Bir parkenin metrekare
sini 80 bin liraya malediyoruz, bunu, Azerbaycan'da 8 ila 10 bin liraya maletmenin imkânı var
dır bugün. Demek ki, Türkiye -içinde bulunduğu sıkıntılı yıllar olmasa* ormanlanndan balta
yı çekip de bu işletmelerini yeni Türk cumhuriyetlerinde denese, daha kârlı bir duruma geçe
cektir ve ormanlarımız da gelecek nesile daha gür, sayıca daha fazla ve yoğun olarak bırakıla
caktır. 

Konuşmamızda bu korumanın yanında, bir de işletmeyi işin içine soktuk, istediğiniz ka
dar koruyun, işletmeyi işin içine sokarsanız bir taraftan da azalUyorsunuz demektir. Yani, ko
rumanız başarılı değil. Korumanız başarılı olsun; ama, işletmeye girdiğiniz için, orman varlı
ğında daima eksilme var. Bu eksilme olmasa bile, bir kere orman varlığımızın ülkedeki dağılışı 
dengesizdir. Yine orman varlığımızın yüzde 44'ü verimli, yüze 56'sı ise verimsiz veya bozuk 
orman durumundadır. Türkiye'de şu miktar orman var diyoruz, ama bunun içerisinde Şem
dinli'deki orman da vardır, bunun içerisinde güneydoğunun kuzey kısımlarına doğru sadece 
4-5 tane meşe ağacının kaldığı; ama metrekare olarak, hektar olarak, orman varlığımızın içe
risine giren yerler de vardır. O zaman, korumanın yanında, bozuk ormanları düzeltmek, işlet
me ile yok ettiğimiz ormanların yerine yenisini koymak gibi bir vazife ile de karşı karşıya kalı
yoruz demektir. 

"Ormanlarımızın yüzde 56'sı bozuktur" dedim. Bu yüzde 56 da genel orman alanımız 
içerisinde 11,3 milyon hektara tekabül eder. Yine, Türkiye'de 7 milyon hektar, ağaçlanabilecek 
Hazine arazisi vardır, öyleyse, Orman Bakanlığının önünde 18,3 milyon hektar ağaçlandırma
ya mecbur olduğu vatan toprağı vardır. Bunu nasıl yapacağız; bunu, genç, yeni Orman Bakan
lığımızın genel müdürlüklerinden birisi olan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdür
lüğü eliyle yapacağız. Devlet eliyle bir taraftan erozyonu kontrol edeceğiz -ki, bu, Türkiye için 
tamamen millî bir vazifedir, vatan topraklarının göllere, denizlere akıp gittiği bir devirde eroz-
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yonun lüzumunu size bu geç saatte daha fazla anlatma imkânım yoktur- hepiniz bunun kıy
metini takdir edersiniz. Son günlerde meydana gelen çığ felaketlerinin kökünde de belki vak
tiyle bu sahaları ağaçlandıramayışınuz, erozyonu önleyemeyişimiz yatmaktadır. 

Tabiî, bunun yanında, "18,3 milyon hektar ağaçlandırılacak yer var" derken, bir şeyi de 
kabullenmemiz lazım; bu kadar geniş sahada devlet gücü kifayet etmez. "Kifayet eder" der
sek, konuyu uzun senelere doğru aktararak gideriz. O halde, özel ağaçlandırmayı da teşvik 
etmemiz lazımdır. Dünyanın ileri memleketlerinde özel ormanlar vardır. Hatta, daha yeni de
mokrasiye geçmiş, sosyalist bir ülke olan Polonya'nın bile ormanlarının yüzde 18'i özel or
manlardır. Bizde özel orman yoktur, özel ormanı teşvik ederken, Türkiye'nin gerçeklerini de 
bilmek isteriz. Türk özel teşebbüsü, dünya özel teşebbüsünden ayrı bir yapıya sahiptir. Zaten, 
iktidarları da sıkıntıya sokan, bu özel yapıdır. Çünkü, Türk özel teşebbüsü, kısa zamanda, 
çabuk zengin olmak ister. Bunun için, siz özel teşebbüsü, ardıç yetiştirmeye, kayın yetiştirme
ye, köknar yetiştirmeye zorlayamazsınız. Çünkü bu ağaç türleri uzun yıllarsonra gelir getire
cektir. Bu nedenle, özel ağaçlandırmalarda büyük gayretler kavakçılıkta olacaktır. Bunu özen
direceğiz. 

Türkiye, bugün, ağaçlandırma konusunda güçsüz değildir. Orman Bakanlığının 178 adet 
orman fidanlığı vardır. Bunun 46 adedi müdürlük, 37 adedi şeflik, 95 adedi de geçici fidanlık
tır. Bütün bu fidanlıklarımız 4 300 hektarı kaplar öyle bir çalışma düzeyine girmiştir ki, yıllık 
kapasitesi de 766 milyonu bulmuştur. 1992 Yılı içerisinde 185 milyon adet ağaç dikmeyi planla
mış bulunuyoruz. 

Şimdi, burada arkadaşlarım dedi İd, "siz bu ağacı dikeceksiniz; ama, sizin bütçeniz buna 
kifayet etmez; biz size yardımcı olduk, bütçe komisyonunda görüşülürken ek ödenek önergesi 
verdik, siz kabullenmediniz." Doğru, kabullenmeme sebebim şudur: Bütçeyi takip etmişseniz, 
o önergeleriniz orada oylanıyor; ama havuza atılıyor, sonra son gün bunlar tekrar oylanacak; 
bu nedenle de o havuza güvenemezsiniz. Bütçe görüşmesi müddetince havuzda biriken ek öde
nek tahsisini içeren önerge 4 trilyona yakın bir miktarı buluyordu. Sonra ne oldu?.. Bunların 
hiçbirisi kabul edilmedi, bütçenin artışı 4 trilyona karşılık, Hükümetten gelen rakamla komis
yondan çıkan rakam arasında çok az bir fark oluştu. Ben bunu tahmin ediyordum, bu önerge
ler oraya gidecek; ama bize bir şey gelmeyecek diye düşünüyordum, bununla beraber bu öner
geleri veren arkadaşlarıma da teşekkür ettim. 

Bir de evvelki gün Dünya Ormancılık Gününü kutlarken, arkadaşımın buraya getirdiği 
bir konu oldu, "Sayın Demirel, bazı toplantılarda ağaçlandırmayı destekleyeceğim dedi" diye 
belirtti. Sayın Demirel, bu bütçe Hükümette yapılırken, ben sıkıntılarımı söylemiştim, o da 
"ben destekleyeceğim" demişti ve 20 Mart 1992 Dünya Ormancılık Gününü kutlarken de, ora
da Millî Kütüphanenin salonunu dolduran kıymetli dinleyici huzurunda bu taahhüdünde bu
lundu, "Siz dikebildiğiniz kadar ağaç dikin, ben Hükümetin başı olarak bunu destekleyeceğim" 
dedi. Şimdi, yılın bu saatinden sonra ne kadar zamanda, ne kadar ağaç dikebiliriz? Bu söyle
diğim rakamlar bu yıl içinde yerine gelir mi? 1992 yılı ağaçlandırma yılı diye ilan ederiz de 
hüsrana kapılabilir miyiz? Tabiî, mesele niyettir, mesele hedeftir. Bir misal vereyim; kaplumba
ğa Hacca gitmek için yola çıkmış, "Sen bu halinle nasıl varırsın?" demişler, o da "Vallahi 
ben niyet ettim, varmaya varırım; ama ah şu mahallenin çocukları bir arada ters çevirmeseler" 
demiş. Onun için, eğer bu yıl bu niyetimizi rakamlarla tatbik etme değil, bu niyetimizi samimî 
olarak yıl sonuna kadar aynı zevk ve hevesle götürebilirsek, 1992, ağaçlandırma yılının başlan
gıcı olur. 
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Nitekim, bu ay içerisinde İstanbul'da ve Ankara'da "Alo - Fidan" diye bir servis açtık, 
televizyonda konuştuk, toplantılarda konuştuk, belediyelerimize yazı yazdık, Diyanet İşlerine 
yazı yazdık ve ağacın faydaları anlatılsın istedik. Alo - Fidan servisini günün 24 saatinde çevi
ren kişi, karşısında bir ormancı buluyor, ağacın cinsini, fiyatını söylüyor; hangisini sipariş edi
yorsanız adresini veriyorsunuz ve ertesi gün sabah kapınızın önünde ağaçları buluyorsunuz. 
Aşağı yukarı günlük 5 milyon civarında, bu şekilde sipariş aldık. (DYP sıralarından alkışlar) 

Mesele, vatandaşımızın telefonu çevrebilmesidir, 5 milyon meselesi değildir; isterse 2 mil
yon olsun; ama vatandaş buna rağbet etti. Yine "ağaç,-ormanı korumak bir kültür meselesidir" 
dedim. Ağacı dikmek de bir kültür meselesidir. Eğer hakikaten bunu bizim ricamız üzerine, 
Ramazan ayı boyunca müftülükler vaizlere işletebilirlerse, Millî Eğitim, eğitim dönemi müd-
detince bu sevgiyi çocuklara aşılayabilirlerse, garnizonlarımız bu mevsimde askerlerimize ağaç 
sevgisiyle beraber ağaç dikme imkânlarını sağlayabilirlerse, Türkiye'de müşterek bir ağaçlan
dırmaya gideriz. 

Bakın, "bu kültür meselesi" dedim... 20 Mart Cuma günü, saat 18.45'te TRT'nin bir canlı 
yayını vardı; ben bu yayında vatandaşlarıma "178 fidanlığımızda 2,5 milyon fidan, yarın, 21 
Mart Nevruz günü, emrinizdedir. 1-2 yaşındaki fidanlardan para almayacağız, gelin verelim" 
dedim; belli yerlerden bir tek fidan alan olmadı; ama İstanbul'da Vefa Liselileri büyük bir sa
hayı ormanlaştırdılar; dün gittiler orada ağaç diktiler. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) — Eskiden korkuttular milleti Sayın Bakanım; 
ondan... 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Yine bundan on gün evvel İstanbul'da, 
bazı dernekler, çevreciler muhtelif yerlerde ağaç bayramı yapmak suretiyle ağaç diktiler; sa
natkârlar, tiyatrocular, opera sanatçıları, İstanbul'da ağaç diktiler; Vakko, Ankara, İstanbul'
da ağaç dikti; sporcular İstanbul'da ağaç dikti; belli yerlerde belediyeler bizden ağaç alıp dikti
ler... Demek ki, "1992 yılı ağaç yılının başlangıcı" derken, bu etkinlikleri sayarak söyledim; 
gönlümüzün istediği kadar olmadı; Nevruzu kimse ağaçla kutlamadı, fişekle kutladı; ama ba
zı yüksek düzeyde eğitim görmüş kişiler de hakikaten 21 Martta bir hayli ağaç diktiler; bizim 
hedefimiz budur, bunu aşılayacağız; ama bu sadece Orman Bakanlığının meselesi değildir; Millî 
Savunma Bakanlığımızın meselesidir, Millî Eğitim Bakanlığımızın meselesidir, Diyanet İşleri 
Başkanlığının meselesidir, belediyelerin, muhtarların ve hepimizin bir meselesidir. Bunu bir
likte kucaklarsak bu neticeye varırız ve ben "1992*de buraların her tarafını ağaç yapacağız" 
demedim, "1992'de başlayacağız" dedim. 

Tabiî, yurdumuzun topraklarının hemen hemen yüzde 72'sinde de erozyon vardır; bu 55 
milyon hektar eder. Her yıl 460 milyon ton toprak ve katı materyal ve vatandaşın rızkından 
kesip yaptığımız barajları dolduruyor ya açık denizlere akıp gidiyor. Buna mani olmamız lazımdır. 

Türkiye erozyon bakımından hakikaten sıkıntılı bir ülkedir. Bakın, yurdumuzdaki eroz
yon Amerika'dakinin 6 katıdır, Avrupa'dakinin 17 katıdır, hatta Afrika'dakinin bile 22 katıdır. 
Biz, bu erozyon çalışmalarına geç başlamışız. İlk erozyon çalışmalarımız 1955 yılında olmuş. 
Bugüne kadar 256 bin hektar sahada çalışılmış, otuzyedi yıl içerisinde ancak bu kadar neticeye 
varabilmişiz. Bu kâfi değildir. Bunları biz orman bakımından aldık; halbuki, Türkiye'de rüz
gâr erozyonu da vardır. 1960'lı yıllarda, Konya'nın bir bölgesindeki fevkalade bir çalışmayla, 
Karapınar, rüzgâr erozyonundan kurtarılmıştır. Eğer oradan geçerken görme imkânınız olur
sa, çölün nasıl ağaçlık, cennet gibi bir yer olduğunu görürsünüz. 
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Sözcülerin de bahsettiği gibi, bu yeni Bakanlığımızdaki bir genel müdürlük de Millî Park
lar Genel Müdürlüğüdür. Hakikaten, Türkiye'nin millî parklara büyük ihtiyacı vardır. Millî 
parklar, sadece ağaç varlığını koruma bakımından değil, turizm bakımından da, av hayatı ba
kımından da, çevre meseleleri bakımından da son zamanlarda dünyanın önplana aldığı konu
lardan biridir. Şu anda 21 adet millî parkımız vardır. 3 tabiat parkı, 18 tabiatı koruma alanı, 
1 tabiat anıtımız vardır. 

Bu millî parklarımız, bazı yerlerde bize gelir de getirir; çünkü bunların etrafında 44 adet 
kampingimiz, 346 adet piknik sahamız, 72 milyon hektar avlağımız, 40 adet av üretme istasyo
numuz; 92 adet de av koruma sahamız vardır ki, bu 2 milyon hektar alanı kaplar. 

Muhterem arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda da söyledim, bu saydığım kamping 
ve piknik yerleri, aklınızın köşesinden geçmesin ki, bağışla verilecek değildir; bunların hepsi 
ihaleyle verilecektir ve gelir getirecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sürenizin dolmasına az bir zaman kaldı, lütfen toparlayınız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Gecenen geç vaktinde sevimsiz bir ko

nuşma yaptığımı ben de biliyorum, sizi de orada çok beklettiğimi biliyorum ama müsaade eder
seniz, bir iki hususu da özetleyeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, Orman Bakanlı

ğının sıkıntıları şunlardan kaynaklanır : "İşletme" diyoruz; ama bunun kârının hepsi acaba 
Orman Bakanlığında mı kalıyor? Gelir kaybımız vardır. Nereden gelir kaybediyoruz? Biz, şim
di, işletmelerimizden elde ettiğimiz tomruğu, yakacağı pazar fiyatına satıyor değiliz. Bir kısım 
yükümlülüklerimiz vardır. Buralara biz maliyetinin altında materyal veriyoruz. Bakın, mater
yalleri nerelere veriyoruz? Millî Eğitime veriyoruz, Gecekondu önlemeye veriyoruz, afetlere 
veriyoruz, TEK'e veriyoruz, TKİ'ye veriyoruz, TTK'ye veriyoruz, SEICA'ya veriyoruz, PTT'ye 
veriyoruz... Şu anda bu müesseselerin hepsinden de bir miktar alacağımız var. Vaktinde para 
da alamıyoruz. Bu maliyetinden aşağıya verdiklerimizin yanında, bir de bu gelirlerimizden fonlara 
veriyoruz. 6831'e göre yüzde 10 Orman Köylülerini Kalkındırmaya, 2828'e göre yüzde 1 Çocuk 
Esirgeme Kurumuna, 3294'e göre yüzde 6 Fak - Fuk - Fonuna, 3308'e göre yüzde 1 Meslekî 
Eğitim ve Çıraklığa, 3373'e göre yüzde 5 ağaçlandırmaya ki, bunları toplarsanız yüzde 23 eder. 
Bu da bizim hanemizde gelir azalmasına sebep oluyor. 

Bu sıkıntılar içerisinde, bu mütevazı bütçe içerisindeki Orman Bakanlığı, tabiî, ormanları 
korumaya, işletmeye ve yeniden yetiştirmeye devam edecektir. Bütçenin geneli içerisinde bu 5 
trilyonun üzerindeki bütçe az da sayılmaz; mesele bunu iyi uygulayabilmektir. Arkadaşlarım 
merak ettiler, "Hâlâ köylüye borcunuz var mı?" diye. İktidara geldiğimiz günden beri, her 
ayın 15'inde, ya Maliye Bakanına ya Hazine ve Dış Ticareti elinde tutan bakana yalvarmaya 
gideriz. Niye gideriz?.. Buradaki arkadaşlarımız bizi rahat bırakmamaktadırlar. Sizlere köyle
rinden talep geliyor, "Bize para verilmedi" diyorlar. Verilmeyen bu para nedir?.. Ağaç kesim 
mevsiminde dağda çalışan insanlara ve kooperatiflere verilecek para. Kimsenin gücüne gitme
sin; şu anda o günden beri -ödedikten sonra- hâlâ yedi milyar liraya yakın işçi borcumuz var... 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Bunlar 1991'in borcu. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — 1991'in borcu ve 50 milyar lira civarında 

-söylediklerim bu şubat sonudur- istihkak borçları var ve yine 17 milyar lira piyasa borcumuz 
var. Tabiî, bunlar azalarak gelmiştir, ödemeye devam edeceğiz; herhalde, nisan sonunda kim
seye bir kuruş borcumuz kalmayacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

— 237 — 



T.B.MJV1. B : 5 8 22 .3 .1992 0 : 3 

Sayın Başkanımın müsaadeleriyle, arkadaşlarımın suallerine kısa kısa cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN —- Lütfen, çok kısa kısa cevaplayınız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Musa Demirci'nin, gayet güzel ve 

yerinde tenkitleri var. Bunları yerine getirmeye büyük gayret sarf edeceğim. 
Uludağ konusu, otellerin çirkin durumu konusunu getirdiler... 
BESTAMt TEKE (Hatay) — Yusuf özal'ın durumu?.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Erozyon meselesinin yavaş yürüdüğün

den bahsettiler, ağaç dikme seferberliğini önerdiler, özel ağaçlandırmanın yavaş gittiğini beyan 
etti, kredi faizlerinden bahsetti. Bizim faizsiz kredilerimiz de vardır, bu sene, hibe imkânlarını 
da kullanacağız. Başkanımın ikinci bir ihtarını almadan, diğerlerini sizinle müşterek çalışarak 
yerine getirebiliriz. • . . 

Sayın Nevşat özer, tabiî, Orman Genel Müdürlüğü yaptığı için ve o meslekten buraya gel
diği için, grup sözcülerinin konuşmasından fazla alınmış olacak ki, bir hayli sualler yağdırdı; 
ama tabiî ortada bu suallerin muhatabı benim; ama ben dört aylık bakanım, birtakım eksik
likler varsa, mirastan dolayıdır. Onları yerine getirmeye gayret edeceğim. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) — Mirasımız kabulümüzdür. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla)'— Şimdi, bu Or - Köy'deki bu 2 milyarı 

sonra düzelttiniz galiba?.. Bu 2 milyar, plan revizyonu içindi, bu fondaki ise 90 milyardır. Bu 
Or - Köy fonunda sadece 2 milyar var dediniz... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)'— Genel bütçe ile Or - Köy'e yatırım kredisi olarak 2 milyar 
lira verilmişti, sonra fonla da 96 milyar verildi. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla)— Tamam, onu düzeltmiştiniz. 
1991 yılı başlangıç bütçesinde 758 milyar lira olan üretim işçilik ücreti, 1992 yılı içerisinde, 

bütçemizde, 1 trilyon 200 milyar liradır. "Bu işçiye ne verdiniz?.." Yüzde 58 fark verdik. Eğer 
bunu kıyaslarsanız, aradaki fark yüzde 58; isterdik ki, yüzde 71'i de aşalım. Mademki, bırakı
lan enflasyon yüzde 71, onu da aşalım isterdik; ama bu genel bütçe içerisindedir, belli ölçüler
de açılır; daha fazla açarsanız, ne olur biliyor musunuz: Kâğıt üzerinde olur da, bizden sonra
kilere de böyle bir liste kalır, geçen seneden hâlâ köylüye ve kooperatiflere şu kadar borcumuz 
var deriz, yerine gelmez. Biz, kimseye borç bırakmayalım dedim. 

Sayın Kamer Genç, sualleriniz oldu... 
BAŞKAN — Kamer Bey son konuşmacıydı, sualler bitiyor demek ki. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Sinan Yerlikaya, Sayın Abuzer Tan-

rıverdi, Sayın Kemalettin Göktaş, konuşmamın tümü içerisinden, kendilerine ait olan cevapla
rı çıkaracaklardır; eksikler varsa, tekrar tamamlayacağım. 

Sayın Genç... Sizin kâğıdınızı kaybettim galiba... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Adamların şansı var Sayın Bakanım, kâğıt bile kaçıyor on

ların yaptıklarından!.. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Tabiî, Sayın Adil Aydın ile Sayın Musta

fa Zeydan da bu genel konuşma içerisinde suallerine cevap buldular. 
Sayın Kamer Genç, bana, "size ait lojmanda kim oturuyor?" dedi. Bana ait lojmanda, 

sizin de bildiğiniz gibi, Sayın Yusuf özal oturuyor. Vaktiyle... (DYP sıralarından, "Sayın 
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Bakanım, bize de bir lojman verir misiniz?*1 sesleri) Vaktiyle verilmiş. "Kira veriyor mu?" 
diye sordunuz. Memurların... 

İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — O kira parasını ben de vereyim, ben de oturayım orada. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — O tip lojmanlarda ne veriyorlarsa, onu 

veriyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Ben iki mislini vereyim; hazırım. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Niçin çıkarmadınız derseniz... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Çıkmaz daha. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Hayır. 
Kışı göz önüne aldım, kendisinin çıkmasını bekledim, bahar geldi, kendisine yazı yazdık, 

iki ay içinde tahliyesini istedik; şüphesiz, arkadaşımız, hepinizin arkadaşı, herhalde iki ay son
ra bizi bir sıkıntıya sokmayacaktır; çünkü, Bakanlığı zamanında, galiba, tahsis edilmiş... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Bakanım, onlar bir şeyi yakaladılar mı bırakmak iste
miyorlar kolay kolay. 

ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Sayın Genç, tabiî, bu millî parklar, do
ğanın, olduğu gibi muhafazasıdır. Yani, bir yeri millî park olarak kabul ederseniz, doğanın, 
olduğu gibi muhafazasıdır. Yani, burada ağaçları tutup da altındaki örtüyü mahvedemezsiniz; 
ama bu millî parklar ilk kurulduğu seneler etrafına büyük fayda getirmezler; ama sonradan, 
herhalde bu Monzur'un kıyısındaki millî parkı görmeye geldiğimiz zaman, sizin Tuncelinize 
bir sürü para girecektir, hiç müteessir olma. 

Bir sualiniz daha oldu. Bu meşelerin ilk çıkışlarında bir iki yıl, hatta iki yıl, dört yıl ko
runması lazım; tel örgüyü ondan dolayı çekmek mecburiyetindeyiz; yoksa, emeğiniz boşa gider... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aradan iki üç yıl geçmiş. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — İki üç yıl geçmişse, oraya mühendisleri

miz bakar, eğer bunlar zarar görmeyecek duruma kadar gelmişse, neşvü nemalarını almışsa, 
bu düzeltilir. 

Burada arkadaşlarımın cevap alamadığı bir şey daha var... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, araba vardı bir de. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı sormayın, biraz sonra sualler bahsini açacağız. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, koylar verildi mi, 

yağmalandı mı, kimlere verildi?.. Bunlar, tabiî, üç beş tane değildir. Bunların önizin almışları 
vardır, kesin izin almışlar vardır. Ben ilk geldiğim zaman, bunlar hangi yılda kimlere verilmiş 
bir görelim diye arkadaşlarımdan rica ettim. Şimdi biz bu aşamadayız. Size şimdi burada bu 
bilgileri veririm, kâğıtlar da yanımdadır; ama filana şu kadar zamanda verilmiş, önizindir, ke
sin izni verilmemiş, falana da verilmemiş diye çok zaman alır... Bunları tümden kaldıramazsı
nız. Bunlar, Türkiye'nin turizmine hizmet eden müesseselerdir. Burada arayacağımız şey; aca
ba bir tazyik olmuş mudur, bir haksız izin verme durumu'var mıdır; ya da izin verilmemesi 
lazım gelen bir yer de hatıra olsun diye izin verilmiş midir bunları arayacağız. Eğer böyle bir 
şey olmuşsa ve hukuken iptal etme imkânına da sahipsem emin olun iptal ederim. (DYP sıra
larından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, gecenin bu geç saatinde, aldığım notlardan sizlere cevap verme 
imkânını bile bulamadım, umarım beni bağışlarsınız. (DYP sıralarından "Araba konusuna gel 
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Sayın Bakan" sesleri) Yalnız, bu kadar büyük ve ağır bir yükün altından yedi aylık bir bakan
lık nasıl kalkar diye kafanızda bir istifham belirmişse, Bütçe Komisyonunda kullandığım bir 
cümleyi tekrar edeyim : Orman Bakanlığının ikinci defa kuruluşu yedi aylıktır; fakat yeni ku
rulan diğer bakanlıklar ile kısa bir zamanda yeniden kurulacak bakanlıklara da benzemez. Or
man Bakanlığı, Cumhuriyetten beri, tarımın içinde, Köyişlerinin içerisinde hizmet eden bir kad
ronun bakanlıklaşmasıdır; yani, bileni, eğitilmişi, ihtisaslısı bol olan bir Bakanlıktır. Geçmiş 
yıllarda genel müdürlük olarak hizmet görmüş ve hizmette de başarı elde etmiş kişilerden oluşmuş. 
bir Bakanlıktır. Bütçe Komisyonunda, "Almanya tahrip olmuştu; ama kısa bir zamanda ma
mur bir hale geldi, Avrupa'nın en büyük devleti oldu. Çünkü, insan unsurunu kaybetmemişti; 
yıkılan taş ve topraktı" demiştim. Onun için, Orman Bakanlığı, insan unsuru bakımından köklü, 
güçlü, bilgili elemanları olan bir kadroya sahiptir. Arkadaşlarım, beni ve Bakanlığımızı bu ba
şarıya ulaştıracaklardır. Buna inancım vardır. . 

Sizleri selamlarken, birlikte başarımız için kendilerine teşekkür borcum olduğunu burada 
söylüyorum. Çünkü, ucundan da, kıyısından da olsa Türkiye'de bir orman varlığını huzuru
nuza getirmiş oldum. Bu, onların eseridir. (DYP sıralarından "Araba konusuna gel Sayın Bakan" 
sesleri) 

Hepizine teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhinde, son söz Sayın Servet Turgut'un. 
Buyurunuz Sayın Turgut. 
Sayın Turgut, lütfen, zamana riayet edelim; çünkü, çok geciktik. 
SERVET TURGUT (Konya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milliyetçi Çalışma Partisi 

ve şahsım adına Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlıyorum; 1969 yılında çok isabetli bir karar
la kurulan, onbir yıl çok önemli gelişmelerle hizmete hâkim olan ve belirli hizmet ve yatırım 
ivmesi kazanan; fakat 1980 yılında kapatılan ve onbir yıl aradan sonra tekrar kurulan Orman 
Bakanlığının 1992 yılı kuruluş ve hizmet bütçesi üzerinde konuşmanın memnuniyetini belirt
mek istiyorum. 

Görüşülmekte olan bakanlık bütçesi, sadece, ülke ormanlarının değil, yurdumuz doğası
nın dörtte birini ve bu doğa ile ilgili yaklaşık 17 500 köyde yaşayan 10 -12 milyon insanımızın 
bütçesidir. Ne yazık ki, saha olarak yeterli gibi görünen yurdumuz, orman varlığının biyolojik 
kapital olarak yeterli olmadığı, içinde ve bitişiğinde yaşayan orman köylülerimizin de ülkenin 
en fakir grubunu teşkil ettiği aşikârdır. Daha 1960'lı yıllarda tespit ve teşhis edilen bu durum, 
topyekûn kırsal kalkınma anlayışı içinde gerekli önemi almış ve ülke ormanlarının korunması, 
biyolojik devamlılığının sağlanması, ülke odun hammadde ihtiyaçlarının karşılanması, bozuk 
vasıflı ormanların ıslahı; ormansız, çıplak sahaların yeniden ağaçlandırılması; toprak erozyo
nunun önlenmesi; ormanlarımızın tabiî, kültürel, rekreasyonel kaynak değerlerinin tespiti, mu
hafazası ve bu değerlerin insanlarımızın rekreasyon ihtiyaçlarına açılması; iç ve dış turizmin 
hizmetine sunulması; orman - halk ilişkilerini düzenleyerek, içinde ve bitişiğinde yaşayan or
man köylülerimize çeşitli istihdam imkânları sağlayarak refahının artırılması amaçlarına uy
gun olarak 1969 yılında bakanlık olarak kürumlaştırılmıştır. Ama, Türkiye ormancılığını, bir 
Almanya, Hollanda, Amerika ormancılığı gibi zanneden zihniyet, 1980 yılında bakanlığı, 1983 
yılında da diğer hizmet birimlerini kapatarak amaçları doğrultusunda gelişen bir teşkilatı yok 
etmiş ve ülkenin 1/4'ündeki 10 - 12 milyon insanın kaderini etkileyecek hizmeti dar kalıplar 
içine sokmuştur. Bu yanılmanın faturası, yurdumuz doğasının içinde ve bitişiğinde yaşayan 12 
milyon insanımızın 11 yılını alıp götürmüş, 1992 yılında bu insanlarımızı geriye, 1980 yılına 
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itmiştir. Yurdumuz, doğası ile direkt ilişkili 10 - 12 milyon insanımızla ilgili bu faturayı, şimdi 
doğa 60 milyon insanımıza ödetecektir, hem de fazlasıyla ödetecektir. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızda orman azalmaları, her yıl önemli miktarlara ulaşmakta 
ve hele yanlış arazi kullanım politikalarıyla dünyamızın önemli bir kısmına çölleşme davetiye
leri çıkarılmaktadır. Türkiye gibi, doğasının stepe geçiş sorunu olan bir ülke için orman mev
cudunun muhafazası, ıslahı, toprak erozyonunun önlenmesi, çıplak sahaların yeniden yeşil örtüye 
kavuşturulması hayatî bir önem arz etmektedir. Son on yılda yanlış uygulamalarla iflas nokta
sına getirilen ve milletvekili olma uğruna peşkeş çekilen ve bugün büyük bir moral çöküntüsü 
içinde olan orman teşkilatı, her şeyden evvel en kısa zamanda bu iflas ve moral çöküntüsün
den kurtarılmalıdır. 

Saha itibariyle yeterli görülmekle birlikte, biyolojik tür zenginliğine rağmen, orman varlı
ğımız, servet itibariyle ve verimlilik olarak fakirdir. Düşük verimlilikteki bu servetin yıllardır 
odun olarak yanlış kullanımı, zaten ihtiyacı karşılayamaz olan odun üretimimizdeki açığı ar
tırmaktadır ve gelecek yıllarda artacak olan ihtiyaç baskısı, alınması gereken tedbirleri önemli 
ölçüde aksatacaktır. Bir taraftan, ülkenin odun ihtiyacının karşılanması, diğer taraftan, orman
ların, odun üretimi dışındaki fonksiyonlarına toplumsal ihtiyacın artması, odun üretimi plan
lamasında önemli değişiklikler yapacaktır. Bunu dengelemenin, Türkiye ekonomisine faturası 
ise, o da eğer odun satan ülke bulabilirse, oldukça yüksek olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, asırlar boyu her türlü sosyal hareketlerin istilasına uğramış Anadolu 
toprakları için, sadece bir milletin acı bir şekilde suçlanması büyük haksızlık olabilir; ama, 
bu, bizlerde bir şeylerin eksik olduğunu ifadede hiç de haksızlık değildir. Alnımız güneşte ya
narken, evlerimiz sular ve çığlar altında kalırken, teneffüs ettiğimiz hava kirlenirken, toprağı
mız taşınırken ormanı ve ağacı hatırlayan bizlerin, bu konuda yapması gereken çok şeyi olma
lıdır; çünkü, konu, sadece ağaç, orman değildir; topraktır, sudur, havadır, ülkemizin doğası-
dır, hayatımızdır. 

Ülkemiz doğasının biyolojik kapitalinde meydana gelen azalmaların ve yanlış arazi kulla
nımlarının her gün şiddetini artırdığı toprak taşınması üzerinde Yüce Meclisimiz önemle dur
malı, eski eserlerimiz kadar, üzerine bastığımız ve üzerinde yaşadığımız bu toprakların da bu 
ülkenin malı ve korunmaya şiddetle muhtaç olduğu, bir an olsun unutulmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bugün, Türkiye doğasının en önemli sorunu, ormanların tahribi, yanlış 
otlatmalar ve yanlış toprak kullanmalar sebebiyle meydana gelen toprak kayıplarıdır. Yurdu
muz genel alanının yüzde 7'si hafif, yüzde 21'i orta, yüzde 36'sı şiddetli, yüzde 22'si çok şid
detli olmak üzere toplam yüzde 86'sında toprak erozyonu hüküm sürmektedir. Hatta bu ora
nın bir kısmında erozyon tamamlanmıştır, yani toprak tamamen taşınmıştır. 

Ağaçlandırma çalışmaları, mutlak surette orman köylümüzle barış içinde ve karşılıklı fayda 
esasına göre planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Görüldüğü gibi, gerek doğanın kendi içindeki kompleks ilişkileri, gerekse bu doğanın in
sanımızla olan ilişkilerinin karakteri itibariyle Bakanlığın yapacağı her türlü faaliyet mutlak 
surette teknik ve ekonomik göstergeleri olan projeli çalışmalara dayanmalıdır. 

İkinci önemli bir husus da, bu çalışmalar, mutlaka entegre projeler şeklinde olmalı ve ba
kanlıkça organize edilmelidir. 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da -kavakçılığı geliştirme çalışmaları için özel ça
ba harcanmalıdır. Yeşil kuşak ağaçlandırma çalışmaları, süratle tüm il ve ilçelere yaygınlaştırıl
malıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekileri; milletvekili seçilmiş bulunduğum Konya'mızın üçüncü 
bölgesinde yer alan Hadim, Taşkent, Bozkır ilçelerimizin mağduriyetinden bahsetmek istiyo
rum ve Torosların eteğindeki bu orman köylüsü insanlarımıza el uzatılmasını arzu ediyorum. 
Yıllardır her türlü imkânı doğu ve güneydoğuya veren devletimiz, Konya'nın yanındaki bu yö
releri tanıyor mu? İnanın, bu yörelerimizin bazı köyleri, mesela Çetmi, Bolay, Eiysde, Pölat, 
Çağlayan, Dere gibi yerlerimiz, güneydoğudaki mezralardan daha kötüdür. Buralardaki insan
ların okuma oranı çok düşük, gelir düzeyi ise sıfıra eşit edercede azdır; ama, yine, devletin 
yanındadır. Yoksa, oradaki insanların da, oralarda bir Bozkır, bir Hadim, bir Taşkent devleti
nin kuruluşu için terörist faaliyetlere girmesi mi bekleniyor, buralara yardım eli uzatılması için?.. 
O zaman mı bu bölgelere yardım edeceksiniz? 

Buralara tayin edilen memurlarımız, iki gün sonra torpil aramaya başlıyorlar tayinlerini 
başka yerlere yaptırmak için. Bu bölgeye giden memurların teşvik edilmesini lütfen sağlayınız. 

Türkiye bir bütündür, hizmeti farklı veremeyiz. 
Sayın Bakanım, sizlerin devlet yöneticiline güveniyoruz ve Konyalı hemşerüerimiz de aynı 

duyguyu taşıyor. Sağlık Bakanlığı güneydoğuda yeşil kart uygulamasını başlatmıştır. Siz de, 
bu bölgenin orman turizmine açılması için gerekli girişimi başlatınız. Bunun için, özellikle Konya 
- Antalya yolunun Bozkır - Dere - Sorkun - Kuruçay - Çağlayan üzerinden geçirilerek, burala
rın orman turizmine açılması daha kolay blacaktır. Böylece, yıllardır mağdur edilen insanların 
birazcık gönüllerine su serpilecektir. 

Bu duygu ve düşüncelerle bütçenin hayırlı olmasını diler, saygılar -sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Sual sormak isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Sayın Ahmet Sayın'ın bir yazılı suali vardır. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Suali okutuyorum : ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Orman Bakanı tarafından cevaplandırılmasının teminini is

tirham ederim. 
Ahmet Sayın 

Burdur 
Orman Genel Müdürlüğünce, yeni dikim sahalarının temizliği ve yangın ulaşım yolları mü

teahhitlere yaptırılmıştır. 
1. Mezkûr işlemin ihalesi hangi usullerle yapılmıştır? ihalelerde hangi kanun maddeleri 

ve hükümleri uygulanmıştır? 
2. 1983 -1992 yıllan arasında kendilerine ihale yapılan müteahhitlerin isimleri adresleri 

nedir? 
3. İhale yapılan işlerin isimleri, keşif bedelleri, tenzilatları avansları nedir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu, tetkik isteyen uzun bir sual, isterseniz yazılı cevap verebi

lirsiniz. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, ben de öyle düşünüyorum; 

yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Orman Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. 

Prog. 
Kodu 

101 

111 

900 

999 

— Orman Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ormancılık Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

• 
Lira 

31 315 000 000 

368 785 000 000 

7 445 000 000 

55 300 000 000 

TOPLAM 462 845 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 36 609 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 726 991 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 22 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 785 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum. 

— 243 — 



T.B.M.M. B : 58 22 .3 .1992 0 : 3 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 129 489 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 656 102 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 785 600 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

< A — CETVELİ, 

Genel ödenek Toplam İptal edilen 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 134 831 373 10 458 331 563 5 676 499 810 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ormancılık Hizmetleri 321 492 250 130 269 998 923 272 51 493 436 8$8 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul'edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 9 101 354 550 8 256 572 054 844 782 496 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 346 728 436 053 288 713 826 889 58 014 609 164 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum. 

Gelir 
türü 

B — CETVEL! 

G e l i r i n ç e ş i d i 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 178 276 000000 108 427 502 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 84 566 000 000 163 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. ' 

GENEL TOPLAM 262 842 000 000 272 377 502 587 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün bütçe ve kesinhesabı kabul edil
miş bulunuyor. 

Orman Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesiyle Orman Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı ke
sinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını diliyorum. (Alkışlar) 

Sayın Bakan teşekkür konuşması yapacaklardır. 
Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Sayın Başkan, gecenin bu geç vaktine ka

dar bekleyen arkadaşlarıma Bakanlığım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Programdaki kuruluşların bütçe ve kesînhesabını görüşmek için, 23 Mart 1992 Pazartesi 

günü saat 10.00'da toplanmak üzere, Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.15 

SOK 
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GÜNDEMİ 
58 İNCİ BİRLEŞİM 

22 . 3 . 1992 Pazar 

Saat : 10.00 

•1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1992 Malî Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı :48) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S. . 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


