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Kullanılan zırhlı malzemenin, hangi
kuruluşlarca denemeye tabi tutulacağı.
Yapımcı firmanın vereceği diğer ga
rantiler.
Temsilcilik binalarında tesis olunan
güvenlik donanımları için de, aynı tip
şartname ve sözleşme uygulanmıştır.
'Malî bakımdan ise, güvenlik önlem
ve donanımlarının edinilmesinde, Yüce
Meclisimizce malum bulunan, şu mev
zuat dahilinde harcama yapılmıştır : Ba
kanlığın bütçesinde, dış temsil görevleri
nin yürütülmesiyle ilgili, 112 programı
içerisinde yer alan cari harcamalar dı
şında kalan ve diğer cari harcama ka
lemlerindeki ödenekler, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 83 üncü
maddesinin (A/a) fıkrası uyarınca, Ba
kanlar Kurulunun Maliye ve Gümrük
Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden tes
pit edilen limitler dahilinde Devlet Mal
zemesi Genel Yönetmeliğinin 121 inci
maddesinin (c) fıkrasının son 'bendine
göre, gider bakımından ita am'ir-i mute
medi olan misyon şefi adına gönderil
miş; bu avans limitlerini aşan harcama
lar ise, anılan bakanlıkta, aynı kanu
nun (A/c) fıkrası uyarınca, ilgili misyon
şefleri adına açılan kredilerle karşılan
mıştır.
Anılan kanunun ilgili maddelerine
göre, dış misyonlarımıza gönderilen öde
neklerin harcanmasında ise, 22 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararname ile, 2490
sayılı Kanunun 46 ncı maddesine ekle-,
nen (t) fıkrası hükümleriyle, aynı kanu
nu değiştiren ve 1.1.1984 tarihinde yü
rürlüğe giren 2886 sayılı Kanunun 79
uncu maddesi hükümlerine göre çıkarıla
cak yönetmeliğe kadar mahallî usul ve
esaslar göz önünde tutulmuş ve daha son
ra bu maddeye göre çıkarılan, Dış Ülke
lerdeki Kuruluşların Yerel İhtiyaçlarının
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Sağlanmasına Ait Yönetmelik'in 15 Mart
1987 tarihinde yürürlüğe girmesi üzerine,
bu yönetmelik esasları uyarınca, sarfiyat
ta bulunulmuştur.
Bu idarî ve malî usuller dahilinde,
1982 yılından günümüze kadar, üç ayrı
firmadan toplam 199 zırhlı taşıt aracı,
gene üç ayrı firmadan toplam 1 961 kur
şuna dayanıklı çelik yelek, 110 adet çe
şitli silah, 32 500 adet mermi satın alın
mış ve 12 ayrı firmaya, 91 dış temsilci
liğimizin fizikî güvenlik donanımı yap
tırılmıştır.
Sonuç olarak : Beş yılda, Bakan
lığımın bütçesinden güvenlik ama
cıyla yapılan kesin harcamaların toplamı
12 775 206 452 liradır. Bu miktarın
- Sayın Baykal'ın dediği gibi 23 milyar
lirası değil, 4 770 304 808 lirası zırhlı
taşıtlar, 8 004 901 564 lirası sair güven
lik önlem ve donanımları için harcanmış
tır,
Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi,
tüm kamu kuruluşları gibi, Bakanlığımın
bütün hesapları da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi adına Sayıştayın denetimine
tabidir. Sayıştay Başkanlığınca yapılan
denetimler sonucunda, 1985 yılı sonuna
'kadar bu konuda yapılan harcamaların
belgelere dayandığı, kayıtlarında herhan
gi bir usulsüzlük bulunmadığı, kanun ve
nizamlara uygun bulunduğu, ilamlarla
hükme bağlanmıştır. Bu alımlarla ilgili
olarak bugüne kadar ortaya atılan iddi
aları, esas itibariyle iki grupta toplamak
mümkündür.
Birincisi, yapılan bazı alım işlemlerin
de en iyi seçimin yapılmadığına ilişkin
iddialardır. Bu iddiaların değerlendiril
mesi yapılırken, sık sık, alım işleminin,
tazminat, garanti, teslimat gibi çdk önem
li unsurları hesaba katılmadığı için veya
gizlilik dereceli bazı bilgiler bilinemediği

