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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı.
1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile
1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının
(1/752, 1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları : 488, 489, 495, 493) görüşmelerine
devam olunarak;
Millî Eğitim Bakanlığı,
Yüksek öğretim Kurulu (YÖK),
Ankara Üniversitesi,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi,
Gazi Üniversitesi,
istanbul Üniversitesi,
istanbul Teknik Üniversitesi,
Boğaziçi Üniversitesi,
Marmara Üniversitesi,
Yıldız Üniversitesi,
Mimar Sinan Üniversitesi,
Ege Üniversitesi,
Dokuz Eylül Üniversitesi,
Trakya Üniversitesi,
Uludağ Üniversitesi,
Anadolu Üniversitesi,
Selçuk Üniversitesi,
Akdeniz Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi,
inönü Üniversitesi,
,
Fırat Üniversitesi,
Dicle Üniversitesi,
Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Gaziantep Üniversitesi,
1991 malî yılı bütçeleri ile 1989 malî yılı kesinhesapları kabul edildi.
17 Aralık 1990 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 19.35'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Yılmaz Hocaöğlu
Kâtip Üye
Kâtip Üye
Bursa
Konya
Mustafa Ertuğrul Ünlü
Kadir Demir
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II. — GELEN KÂĞITLAR
17 . 12 . 1990 Pazartesi
Kanun Hükmünde Kararname
1. — Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İla
ve Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/766) (içişleri, Adalet ve Plan ve Büt
çe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1990)
Tasarılar
1. — Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi, Hakkında Kanun Tasarısı (1/767) (Sağlık ve Sosyal İşler ve
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1990)
2. — 8.1.1985 Tarihli ve 3143 Sayılı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı (1/768) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi ; 14.12.1990)
Teklifler
1. — Hatay Milletvekili öner Miski ve 10 Arkadaşının, 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Ve
rilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına tlişkin Kanun Teklifi (2/450) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa
geliş tarihi : 13.12.1990)
2. — Bolu Milletvekili Kâzım Oksay, Seçkin Fırat ve Şamil Kazokoğlu'nun, Düzce tli ile
Kaynaşlı tlçesi Kurulması Hakkında Kanun Teklifi (2/451) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1990)
Yazdı Soru Önergeleri
*

1. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara Valisi ile ilgili bazı iddialara ilişkin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1742) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.12.1990)
2. — Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, sel felaketine uğrayan bir esnafın vergi borcu
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1743) (Başkanlığa geliş tarihi
: 14.12.1990
3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır tli Lice İlçesinde 11.12.1990 tari
hinde meydana gelen olaylara ve İlçe Jandarma Komutanı hakkındaki iddialara ilşikin İçişleri
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1744) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1990)
4. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, ülkemiz ile Romanya arasında sınır ticareti
anlaşması bulunup bulunmadığına ve ülkemize gelen Romen turistlerle ilgili iddialara ilişkin
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1745) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1990)
5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jandarma Komuta
nının, maiyetindeki bazı görevlilere baskı yaptığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı
soru önergesi (7/1746) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1990)
6. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Diyarbakır ili Lice İlçesindeki yurttaşlara
baskı yaptığı söylenen Jandarma Komutanı hakkında işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1747) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1990)
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Meclis Araştırması Önergesi
1. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl tli Yayladere ilçesi Yavuztaş Köyünde 7.12.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tes
pit etmek ve Cumhuriyetimiz, Devletimize ve halkımıza yönelik saldırıların kaynağındaki olayları
ortaya çıkarmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1990)
———— *
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Ab dul hali m Araş
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Ertuğrul Özdemir (Ordu)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum.

1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla, 1989 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları Üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz; ancak, görüşmelere başlamadan ön
ce, Başkanlığın sunuşları vardır.
III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI ÖNERGELERİ
1. — Bingöl Milletvekili İlhamı Binici ve 23 arkadaşının, Bingöl ili Yayladere ilçesi Yavu
köyünde 212.1990 tarihinde meydana gelen olayla ilgili iddiaların gerçeklik derecesini tespit etm
huriyetimize, Devletimize ve Halkımıza yönelik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarm
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/130)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
1982 Anayasamız vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına almıştır. Ay
rıca, yasalarımızda da vatandaşın can ve mal güvenliğinin teminat altına alındığı ya
sal bir gerçektir. Hal böyle iken 1988 yılından bu yana, Meclis'te yaptığım konuşma
larda da açıkladığım gibi, Bingöl ili Kığı, özellikle Yayladere, Yetisu ve Adaklı da va
tandaşlarımız terör grupları tarafından öldürülmekte, devlet tarafından da göçe zor
lanmaktadır.
Bu araştırma önergemizin kaynağındaki olay yine bu bölgenin Yayladere ilçesin
de geçmektedir.
7.12.1990 günü Yayladere Yavuztaş köyünde mukim 55 yaşındaki ismail DANI
ŞAN ve Eşi 50 yaşındaki Hanife DANIŞAN istanbul'daki çocuklarına telefon etmek
üzere köy yerleşim merkezinin üst kesiminde bulunan ve takriben 300 metre uzaklık
taki köy muhtarının evine giderek istanbul'daki çocuklarıyla saat 17.30, 17.50 arası
telefon görüşmesi yapmışlardır.
Bu görüşmeden sonra, ellerine el fenerini alarak evlerine dönüşlerinde ve evleri
ne çok yakın bir mesafede, daha Önce köyde bir araştırma nedeniyle gelen "Özel Tim"
diye adlandırılan birliğe mensup tim mensupları tarafından ateş açılmış ve 2 vatan
daşımız vurularak öldürülmüştür. Olay yerinde karı koca Hanife DANIŞAN ölü İs
mail DANIŞAN yaralı olarak alınarak köylü ile görüştürülmeden okula götürülmüş
ve orada takriben 4 saat sonra ismail DANIŞAN da aldığı kurşun yaralarıyla ölmüştür.
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Olayımız bu Olayın geçtiği Yavuztaş köyünde daha önce 40 Haneden oluşan belli başlı
40 aile yaşamaktaydı. Eylül 1990 itibariyle bu köyümüzde 10 aile kalmış, bu olayla da DANI
ŞAN ailesi öldürülerek köyde şu anda 9 hane kalmaktadır.
Güvenlik görevlileri "özel Tim" ve diğerleri, bugüne kadar bu bölgede yapılan çeşitli ope
rasyonlara rağmen, terörü yapan grupların niteliğini, amaçlarını ve kimler tarafından yaratıl
dığını ortaya çıkarmamıştır. Ama bir gerçek var: Vatandaşlar öldürülmekte, yurtlarından edil
mekte ve bu öldürülmeler de, bizzat o yörede vatandaşın can va mal emniyetini sağlamaya yet
kili ve yükümlü devlet gövenlik görevlileri tarafından yapılmaktadır.
Bugün ülkemizde terör bilinçli bir şekilde belirli karanlık odak noktalarınca, planlanarak
tırmandırılmakta ve her geçen gün devlet adamları, siyaset adamları, güvenlik kurumlarının
başındaki kişiler ve vatandaşlar öldürülmekte, ama, katilleri bulunmadığı gibi, iz de bırakılmamaktadır.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde halen olağanüstü hal devam etmekte
dir. Türkiye'deki terör örgütleri gövenlik birimleri ve istihbarat birimleri tarafından bilinmek
tedir. Ancak, gerek devlet güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ve gerekse vatandaş tara
fından bilinmeyen karanlık bir örgüt var. O da, kamuoyunda ve basınımızda bilinen kontrgerilla örgütüdür.
Son günlerde, gerek geçmişteki 7 nci Cumhurbaşkanı Kenan EVREN ve Başbakanlardan
Bülent ECEVÎT, Süleyman DEMtREL ve diğer devlet yetkilileri tarafından kontrgerilla hak
kında açıklamalar yapılmış, Yüce Meclisimize de siyasî partiler tarafından araştırma önergele
ri verilmiştir.
Devlet; doğuda belirli karanlık odak noktalarınca vatandaşla karşı karşıya getirilmekte,
göçe zorlanmakta, Türkiye'de siyasal bir rejimin, yani demokratik parlamenter rejimin işle
mediği imajı yaratılmak suretiyle parlamento hedef alınmaktadır. Yine, bu ve buna benzer olaylar
hergün oluşturulmakta, vatandaş nezdinde devletin güvenirliliği yok edilmekte, eşkiyanın ve
zorun hâkimiyeti imajı yaratılmaktadır. Bunu yaratanların, hangi ad altında oluşa olsun, dev
let güvenlik birimleri içine sızdığı, devleti hedef aldıkları, Cumhuriyeti hedef aldıkları, parla
menter rejimi hedef aldıkları gün gibi ortadadır.
tşin ilginç yönü, Sıddık Bilgin olayında olduğu gibi, yine Genç kazası Selvi yerleşim böl
gesinde 1988 yılında cereyan eden, 3 ölü, 4 teröristin kaçması olayında ve bugünkü olayımızda
"özel Tim" gündeme gelmektedir. Yani, özel Tim, sorgusuz sualsiz vatandaşı öldürmekte,
yasalar rafa kaldırılmakta, devlet otoritesi sıfıra indirilmektedir.
Böyle bir durumda devletimizin ve parlamentomuzun geleceği bir karanlık grup tarafın
dan ipotek altına alınmak istenmekte ve yönlendirilmek üzere altyapı oluşturulmaktadır.
Yüce Meclisin değerli üyeleri olarak sizlerin bu olay karşısında susmayacağı inancını taşı
yoruz. Yeminimizi de bu şekilde yaptık.
Yayladere-Yavuztaş köyü gerçeğini araştırmak, gün yüzüne çıkarmak, Cumhuriyetimize,
Devletimize ve Halkımıza yönelik saldırıların kaynağındaki olayları ortaya çıkarmak üzere, Ana
yasamızın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince bir Meclis araştırmasının açıl
masını saygılarımızla arz ederiz.
13.12.1990
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Ali Uyar
Hatay
Tevfik Koçak
Ankara
Mustafa Kul
Erzincan
Veli Akspy
İzmir
Ahmet Ersin
tzmir
Abdulkadir Ateş
Gaziantep
Ali Şahin
Kahramanmaraş
Ömer Türkçakal
Kocaeli
Mustafa Çakır
Giresun
Cemal Şahin
Çorum
t. Önder Kırlı
Balıkesir
Hüsnü Okçuoğlu
tstanbul

tlhami Binici
Bingöl
öner Miski
Hatay
Rıza Yılmaz
Ankaoa
Mustafa Yılmaz
Gaziantep
Ali Haydar Erdoğan
istanbul
Erdal Kalkan
Edirne
M. tstemihan Talay
İçel
Vedat Altın
Kars
Kâzım özev
Tokat
Kamer Genç
Tunceli
Kazım Ulusoy
Amasya
Cemal Seymen
Nevşehir

BAŞKAN — önerge, gündemde yerini alacak, Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki öngörüşme, sırasında yapılacaaktır.

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — 10/42 Esas Numaralı Medis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun çalışm
süresinin uzatılmasına ilişkin tezkeresi (3/1491)
BAŞKAN — 10/42 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonun çalışma süresinin uzatılmasına dair tezkeresi vardır, okutup, oylarınıza sunacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ülkemizde konut sorunu konusunda araştırmalar yapmak üzere 3.10.1989 tarihinde kuru
lan Meclis Araştırması Komisyonumuz (10/42) konunun çok kapsamlı olması sebebiyle çalış
malarını süresi içerisinde tamamlayamamıştır.
Bu itibarla, komisyonumuz çalışma süresinin 18 Aralık 1990 tarihinden itibaren üç ay da
ha uzatılmasını, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 103 üncü maddesinin 2 nci fıkrası
gereğince Başkanlığınızdan istenmesi kararlaştırılmıştır.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Ahmet Şamil Kazokoğlu
Bolu
Komisyon Başkanı
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BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bütçe ve kesinhesap görüşmelerine geçiyoruz:
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

/. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları
ile 1989 Malt Yûı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/752,
1/753; 1/732\ 3/1398; 1/733, 3/1399) (S Sayıları : 488, 489, 495, 493) (1)
A) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
1. — Mülî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu
Tasarıları ile 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu
Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Programa göre, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelerine
başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan grup sözcülerini açıklıyorum: Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Recep Ergun, Sayın Ahmet Dalkıran: Sosyaldemokrat Halkçı
Parti Grubu adına Sayın Erol Ağagil, Sayın Cemal Şahin: Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Yaşar Topçu; şahısları adına, lehinde Sayın Işılay Saygın: aleyhinde Sayın Tevfik Koçak,
Sayın Ahmet Ersin.
Söz sırası Sayın Recep Ergun'da.
Sayın milletvekilleri, sürenin, özellikle uzatılmamasını rica ediyorum. Sürenin uzatılma
sına müsamaha göstermeyeceğimizi ve Başkanlığın müşkül durumda bırakılmamasını özellik
le rica ediyorum.
Buyurun Sayın Ergun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; sabahın bu erken saatinde, iki günlük çok ağır mesaiden sonra, bu mevcutta gel
miş olmanızdan dolayı da hepinize şükranlarımı sunarım.
Efendim, bir meslektaşa, "Sizin parlamentoda 6 saat, 8 saat çok uzun konuşuyorlar, bu
nu nasıl yapıyorsunuz?" diye sormuştum; bana, "Biz söz alınca, evvela meselenin önemini,
meseleden daha önemli tutarız" dedi. "Sonra, önemsiz meselelerin önemli kısımlarını konu
şuruz, arkadan da, önemli meselelerin önemsiz kısımlarını konuşuyoruz. Ben, böyle bir ko
nuşma için kürsüye çıktığımda gece yarısını geçmişti, beni dinleyen bir kişi vardı, ona çok te
şekkür ettim; aldığım cevap şu oldu; 'Ben, sizden sonraki konuşmacıyım* efendim" demiş. (Gü
lüşmeler) Ben, bugün şanslıyım; çünkü, Konuşmacılar da burada, beni dinyecek çok fazla ar
kadaşlarım da burada.
Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; Batı Alman Hükümetini 1947'de kuran şansöyle
Adenauer, Alman silahlı kuvvetlerinin teşkil yasasını 1956'da, yani, 9 sene sonra meclisten çı
kardığı gün yaptığı teşekkür konuşmasında, "Beyler, işte şimdi ancak devlet olduk" demiştir.
(1) 488, 489, 495, 493, S. Sayılı Basmayazılar, 10.121990 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına eklidir.
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Devlet olmadaki iki ana gaye, refahı ve bekayı temin etmektir, tkisi de birbiriyle iç içedir
ve birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Biri yoksa, diğeri de yoktur; yapışık kardeşler gibi. Refah
uğruna bekayı, beka uğruna refahı feda etme diye bir ölçü de yoktur. Devletin yönetme sorum
luluğunu üstlenenler, bu iki unsur arasındaki dengeyi maharetle ve dirayetle tesis etmek zorun
dadırlar. Beka unsurunu temin edecek olan güvenlik teşkillerinin vüsatini ve gücünü tespitte
ölçüyü isabetle tayin etmek gerekir. Hür ve demokrat ülkelerde ölçü bellidir: Muhtemel düş
manı ve muhtemel mütecavizi menfur emellerinden caydırabilecek kadar çok askeri güç; ülkeyi
maceralara ve mütecaviz olmaya teşvik etmeyecek kadar az askerî güç. Kısa adıyla, yalnızca
barışı sağlayacak kadar eskerî güç. Memnuniyetle ve iftiharla tespit ederiz ki, gelmiş geçmiş
Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, daima bu ölçü içinde olagelmişlerdir. Yakın tarihte, hatta
uzak tarihte bu ölçüyü kaybeden idareler -ki, bunlar, haliyle dikta idarelerdir- hüsrana uğra
mışlar, toplumlarına ve insanlığa aa çektirmişlerdir. Sonunda, hem refahı kaybetmişler hem
de bekayı kaybetmişlerdir. Bunun taze örneği, komünist blok ülkeleridir. Kaybettikleri refahı
bulma arayışı içerisinde uğraşıp durmaktadırlar. Bu arayış ve anlayış yeni bir dünya yarat
maktadır.
1950'li yıllarda "Doğu" ve "Batı" diye kamplaşan, karşılıklı iddialarınca birbirlerini yok
etmeye çalışan iki dünya, amansız ve anlamsız bir silahlanma yarışına girmişler; sonra, aklıse
lime geri dönmüşler ve silahlara veda müzakerelerine başlamışlaradır.
1970'lerde, evvela stratejik silahları dengelemişler, 1980'li yıllarda orta menzilli nükleer
silahlarda ve nihayet 1990 yılında da konvansiyonel kuvvetlerde denge aramışlardır. Sonunda,
insanlık tarihine, meşhur Magna Carta'dan sonra, 21 Kasım 1990 günü Paris Carta'yı hediye
etmişlerdir. Böylece, devletler ve insanlar, haklı olarak, refah kefesine daha çok ağırlık koyma
nın sevincine ve umuduna gelmişlerdir. Umutlarını gerçekleştirmek, onların hem hakları hem
de vazifeleridir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şu son altı ay içerisinde vuku bulan olayları ve televiz
yon haberlerindeki sahneleri mutlaka hatırlarsınız; insanlar sanki tatile girmiş okul çocukları
gibi sevinç içerisinde, kitabı bir tarafa, defteri bir tarafa, kalemi bir tarafa atarak tezahürat
yapmışlar ve bunu kutlamışlar, tesit etmişlerdir.
Yüce Türk Milleti, tarih boyu barışı arayan ve savunan insanlar olarak bu görevi gerçek
leştirmede ön saftadır. 1919'larda halktan ve yoktan bir ordu kurmuş olan Türk Milleti, 1930'Iu
yılların sonlarında, beka konusu gündeminin baş maddesine geldiğinden, 40 tümenlik bir or
duyu teşkil zorunda kalmış, böylesine bir kuvveti altı yıl süreyle, refahından çok şey vererek,
idame ettirmek durumunda olmuştur. Memur maaş tabaan rakamının 20 Türk Lirası olduğu
o devirde şekerin kilosunu S Türk Lirasından alma durumunu sabır ve tahammülle yaşamasını
bilmiştir.
Sayın Başkan, sayın miletvekilleri; bundan sonraki güvenlik politikaları, sizlerin yaşam
tarihlerine giren olaylardır, tkinci Dünya Harbinin başlıca ülkeleri, bu harpten miras aldıkları
devasa harp sanayiinin gelişmesi süreci içinde giderek artan bir süratte ve vüsatte silahlanmaya
devam ederken, bekasını, karşı kampın imhasında arayan komünist blokun ciddî tehdidi, Ba
tı'yi kolektif savunma tedbirine zorlamıştır.
Böylece, kurulan NATO Teşkilatı içinde Türkiye de yerini almış ve beka ile refah arasında,
kendi bütçesine göre, dengeyi kurabilmiştir. Başlangıçlarda genel bütçe içinde yüzde 20'leri bulan
beka giderleri, zamanla yüzde 15'lere ve beş yıldır da yüzde 12'lere inmiştir. Son iki yıllık savunma
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harcamalarını incelediğimizde, bu harcamaların gayri safî millî hâsılalara nispetleri, Irak'ta
yüzde 30'Iarda, Suriye'de yüzde 15'lerde, Rusya'da yüzde 12'lerde Bulgaristan'da ve Yunanis
tan'da yüzde 7'lerde, Amerika'da yüzde 6'larda ve nihayet Türkiye'de yüzde 4'lerde olmuştur.
1991 bütçesi içinde bu-rakam, Türkiye'de takriben yüzde 3'e inecektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dillere pelesenk olan çok sıfırlı (2000'li) yeniçağın yıl
larına, 1990 olaylarıyla, 10 sene evvelinden girmiş olduk. Siyaset mütefekkirlerinin hayal hu
dutlarını fersah fersah aşan süratte ve vüsatte vuku bulan gelişmeler, bu özlenen yeniçağı bir
anda başlatıvermiştir. Batı dünyasını 50 senedir beka tehditi ve endişesi altında tutan muhte
mel mütecaviz, yanlışlığı kendi mükerrer itiraflarıyla da teyit gören ve "tarihi yanılgı" adını
alan sistemlerinin tabiî sonucu olarak, ekonomik iflasın içinde refah unsuruna, artık nihayet
gereğince eğilme zorunda kalmıştır. Tarihin ne acı istihzasıdır ki, 40 sene evvel, Batı Berlin,
açlık ablukasından, kurdukları hava köprüsüyle kurtaran Batı dünyası, bu defa Rusya'daki aç
lık faciasına karşı bir kere daha hava köprüsü tesis etmek lüzumunu duymuştur.
Silahlı kuvvetlerinin sefer kadrolarını 1,5 milyonluk rakamdan 0,9 milyona indiren Birle
şik Almanya, ordusunun sefer gıda stoklarından yarıya yakın kısmını bu hava köprüsüyle aç
lık kuyruklarında bekleşen Rus halkına sevk etmeye başlamıştır. Bütün bunlar, insanlık adına
güzel adımlardır. Artık, insanlar, birbirlerinin ülkelerine, zaptetmek ve düşmanlık etmek için
değil, yardım etmek ve dostluk etmek için gitmektedirler.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu iyimser ve insanlığa yakışan tablonun nihai ve kalı
cı şeklini alması oldukça uzun bir zamana vabestedir. Dünya barışını tehdit etmekte olan du
rumlar ve olgular, henüz, maalesef tamamen kalkmamıştır. Evvela, Doğu Blokunun bazı ülke
lerinde ve hasseten Sovyet Rusya'da belirsizlik hali devam etmektedir. Rejim ve sistem değişik
liği, ülke kaynaklarının hür piyasa ekonomisine temel teşkil edecek şekilde dağıtımını, ülke
insanlarının buna uygun eğitimini gerektirmektedir. Arpalık ekonomisinin gizli işsizleri, piya
sa ekonomisinin aşikar işsizleri durumuna gelecektir. Sadece Rusya'da 20 milyon işsizin orta
da kalacağı hesaplanmaktadır. Bunlar, muhtemelen, değişikliğe, bu değişikliğe karşı olacaktır.
Muhafazakâr zümrenin homurtuları daha şimdiden duyulmaya başlamıştır. Geçmiş yılların
tehdit merkezi olan bu ülkede, hürriyete susamış bulunan büyük bir kitle, ademimerkezî idare
ye doğru sabırsızca koşmaya başlamıştır. Milliyetçilik cereyanları, merkezî idareyi, çözümü güç
problemlerle karşı karşıya bırakmıştır.
Dünya insanlığının hayranlıkla izlediği ve alkışladığı reformları sahneye koymakta bulu
nan merkezî idarenin yöneticileri, giderek güç kaybetmektedirler. Nihayet, bu koskoca ülkede
insanlar boş raflar ve boş reyonlar önlerinde açlık kuyrukları oluşturmaktadırlar. Bu insanla
rın, birgün Dimyat'a pirince gitmekten vazgeçip, evdeki bulgura geri dönmek ihtimalleri kuv
vetle varittir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan, dünya siyasî dengesinde süper güçler
olarak ağırlığını koyabilen ülkelerin, oluşan bu barış dünyasında nazım olma rollerinden gide
rek uzaklaşmaları, yeni problemlerin ve tehdit olgularının nedeni olabilecektir. Elli senedir iz
lenen uluslararası güvenlik politikalarının yerini, ulusal güvenlik politikalarının alması eğilimi
gözle görülür hale gelmektedir.
Dünya siyasî tablosunda bu kapının açılması halinde, tarihî hırsların ve emellerin yeniden
sahneye çıkmaları ve 1914'Iere geri gidilmesi işten bile değildir. Körfez olayı bunun başlangıcıdır.
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tşte, bütün bunların, dünyanın istikrarını ve barışını tehdit edecek gelişmelere müncer ol
ması hiç de ihtimal dışı değildir. Kaldı ki, tehdidin esasını teşkil eden askerî güçlerin AKKA
limitlerine ulaşmaları dahi, en azından on yıl alacaktır, tşte, en azından bu nedenlerle, Batı'nın, güvenliği için, NATO'nun varlığını idame ettirmesi gerekli görülmektedir; bu görüş, Türkiye
için de geçerlidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu görüş, Türkiye güvenliği için bilhassa gereklidir.
Nedenleri birden fazladır. Evvela, bu yeni dünyada barışı ve istikrarı koruma umudu ve otori
tesi olarak görmek istediğimiz Birleşmiş Milletler Teşkilâtının, kendini ve bu fonksiyonunu dün
yaya tartışmasız kabul ettirmesi hayli uzun bir zaman istemektedir. Bu anlayış yerleşinceye ka
dar, ülkelerin ulusal güvenlik iddialarının ve politikalarının, uluslararası güvenlik görüşü ve
politikalarına takaddüm etmeleri büyük olasılıktır.
Böylesine kargaşa içindeki bir dünyada, Türkiye'nin, en çok gündemde olan ülke vasfını
taşıması ihtimali, tarihî tecrübemizdir. Misak-ı millîyi silahlı çetelerle delmek isteyenler; tari
hin yüz sene evvelki sayfalarından sahte ithamlar çıkararak, tazminat ve toprak isteyenler; Ege
açık denizinin tümünü karasuları yapmak isteyenler; sınırlarımız içine, ortaçağ rejimlerini akıt
mak isteyenler; sınırlarımız içinde veya uzantısında yeni haritalar çizmek isteyenler; Türkiye'
nin gündeminde beka unsurunu, ayrı ayrı veya beraberce, öncelikli kılabilirler.
Bütün bu tehditler karşısında; en azından siyasî desteklerini kazanma bakımından, NA
TO tesanüdüne sahip bulunmamızın yararı tartışılamaz.
Saniyen, harbi pahalı kılan şey, harp sanayiinin ve teknolojisinin pahalı oluşudur. Harp
silah ve vasıtaları, sanayiin bütün dallarının desteklerini talep eder. Türkiye sanayii, modern
teknolojinin tümünü kapsayan düzeye henüz ulaşmış değildir.
Askerî gücün bir önemli yarısını teşkil eden harp silah ve vasıtalarını teminde ve idamede
NATO ülkelerinin desteklerine duyulacak ihtiyaç, uzunca bir süre baki kalacaktır.
Diğer taraftan, dünya enerji politikasında Ortadoğu'nun ve Körfezin bilinen değeri ve gö
rülen istikrarsızlığı, Türkiye'yi, uluslararası güvenlik politikalarının mihrakında tutmaktadır.
Aslında, dünya ekonomik düzeninde, petrol, krom ve manganez, ikâmesi mümkün olmayan
cevherler olarak, stratejik değerlerini ezelden beri devam ettirmektedir.
1986 istatistiklerinde 13 trilyon dolar olarak hesaplanan dünya üretiminin, dış ticarete dö
nüşen kısmı 3 trilyon dolar ve bunun da yüzde 25'i petrol olmuştur. Ülkelerin petrole bağımlı
lığı, millî menfaatlarıyla eşdeğer olmuştur.
Bütün bunların tabiî sonucu olarak, Körfez bölgesi, başta gelişmiş ülkeler bulunmak üze
re, dünya devletlerinin başlıca ilgi sahası halini almıştır. Dolayısıyla, Türkiye, istese de isteme
se de, uluslararası politika platformunda önem ve öncelik kazanmıştır, öte yandan, ulusal gü
venlik politikasında ise, güney komşularımızın tarihî ve nevzuhur emelleri ve potansiyelleri,
vatanın ve milletin bakası konusunu, önemli bir olay ve olgu olarak gündeme getirmiştir.
Güvenlik politikalarına yön veren başlıca etken, tehdit unsurunun, yeri, şekli ve vüsatidir.
Türkiye'nin bekasına yönelik kuzey tehdidi, yeniden şekillenmekte olan bu barış dünyasında
belirsizlik halini sürdürürken, güney tehdidi, giderek artan şiddetle varlığını hissettirmeye baş
lamıştır. Tehditteki değişmelerin, tedbiri de değiştireceği tabiîdir.
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Körfezin tehdidine maruz güneydoğu bölgemiz, üstelik Türkiye'nin ekonomik kalkınma
programının ana arteri durumundadır. Bütün bunlar, Türkiye'nin güvenlik tedbirlerinde ve po
litikalarında köklü değişikliklere ihtiyaç gösterebilecektir. Başta gelen değişiklik ihtiyacı, ko
nuş ve kuruluş değişikliği olacaktır.
Arupa Konvansiyonel Kuvvet Antlaşmasında kontrol dışı bırakılan Güneydoğu Anadoluda, tehdidin gücüne eşdeğer seviyede konuşlandırma gündemimizde olacaktır. 1991 bütçesin
de, bu yönde altyapı oluşturmak için ödenek dahi ayrılmış değildir. Dahası var; Körfez krizi
nin program dışı harcamaları 500 milyar Türk Lirasına baliğ olmuştur. Bunlar, programda ol
mayan harcamalardır ve olağanüstü harcamalardır.
Reorganizasyon ve modernizasyon programı ise, 1975'ten beri Orduda uygulanmaktadır
ve hayli mesafe almıştır; ama, her biri, bir diğer yılın temelini teşkil edecek şekilde planlanmış
tır. 1989 yılı bütçesinden 93 milyarlık aktarma yapmak gerekirken yapılmamış, ayrıca 1990 yı
lında kriz dolayısıyla, 500 milyan aşan bir harcama daha yapılmıştır. Bütün bunlar, Ordunun
1991 yılı bütçesinde bir kesintiye uğramadan, bilhassa fonlardaki bu yüzde 50 kesinti yetkisi
nin Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmadan -o elastikiyet kendilerine verilmiştir- Ordunun
bu son borçlandığı kısımlar da dahil, ödenmesi için gündemde tutulmalıdır. Bunu, bilhassa
parti grubu olarak Hükümetimizden istirham etmek durumundayız.
"Bütçeyi ve Hükümeti böylesine zorlayan bu durum, acaba nasıl hallolur?" diye elbette
yetkililer konuşuyor. Biz, kendi grubumuz olarak fikirlerimizi şöyle toparlamak istiyoruz: Bir
kere, Silahlı Kuvvetler, altmış yıllık bir konuşum içerisinde. Bunların büyük kısmının güney
doğuya kaydırılması, birkaç on seneyi gerektirir ve bunun yanında, birkaç bütçeyi de berabe
rinde götürebilir.
Bu durum içerisinde, tehdidi daha iyi karşılamanın, daha ucuz ve daha akılcı şekli, Silahlı
Kuvvetleri, ateş, hareket ve manevra gücünde yüksek hale getirmektir; çünkü, yarın bu tehdit,
konuşu değiştirmeye başladığınızın ortasında, başka yerden de belirebilir ve yeni konuş yerle
rinde yaptığınız enfrastrüktür yatırımlarının hepsi boşa gitmiş olabilir, öyleyse, Türk Silahlı
Kuvvetlerinde modern silahlarla teçhiz işleminin ivedilikle ve hiçbir sebeple kesintiye uğratıl
madan yürütülmesinde sayısız faydalar vardır. Çünkü, herhangi bir kesinti, yapılmış bütün ya
tırımları ve masrafları bozabilir, hatta siparişleri yollarda bekletebilir, hatta bunun sonunda,
sipariş alan firmalarca tazminatlar dahi hukukî bir mesele olarak karşımıza gelebilir.
Şu ana kadar Türk Silahlı Kuvvetlerinde çok sayıda tank, top modernizasyonu yapılmış,
ilaveten, Silahlı Kuvvetlerin sanayiinde ava botları, hücum botları, denizaltı ve hatta firkateyn
imalâtı ile Silahlı Kuvvetler zenginleşmiş; ama, esas hamle, 1986'daki Savunma Sanayii Araş
tırma ve Geliştirme Fonunun ihdası ve buradan Silahlı Kuvvetlerin desteklenmesi ile başlamıştır.
Akılla ve ferasetle kurulan bu müessese, bundan sonrası için biraz daha hızlı çalışma ihti
yacında olsa gerektir. Çünkü, iki sebeple müstaceliyet kazanmaktadır. Birincisi, tehdit şu anda
vuku bulmuştur; vardır. Bu tehdide, bir an evvel, müsavi şekilde, silahlı kuvvetlerin teçhizi ve
silahlandırılması ile cevap vermek lazımdır.
İkincisi, savunma sanayii, genel sanayiden yahut da ağır sanayiden ayrı bir şey değildir.
Öyle ise, savunma sanayii, sadece ihaleleri vermekle kalmamalı, bunları, Türkiye'de mevcut
atıl bekleyen, boş duran ağır sanayi tesislerine ve kompleksine aktarılmalı ve bu yol bulunma
lıdır. Mesela bir Petlas mesela bir Taksan, mesela Kayseri Uçak Fabrikası -ki, ona bir pay ayrıldı— 620 —
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ve mesela Gölcük ve Taşkızak Tersanelerine, sanırım Savunma Sanayi Müsteşarlığı, yabancı
ülkelerden gelen kredileri, finansı ve lisansı aktararak, Türkiye'de bir ağır sanayi kompleksi
kurma yoluna gitmelidir.
Çok muhterem arkadaşlarım, çünkü silahlı kuvvetlerin, bizde, başka hiçbir ülkeye benze
meyen bir özelliği vardır; tarihten gelen bir .özelliği. Bir deniz kuvvetleri komutanı, bir hava
kuvvetleri komutanı, bir kuvvet komutanı büyük komutandır; ama, düşünün ki, onlar şu an
da Türkiye sanayisinin, hemen hemen kimisi onda birini, kimisi onbeşte birini bizatiht yürü
ten, işleten sanayici, işletmeci durumundadırlar. O muazzam fabrikaları gördüğünüz zaman,
siz de bize hak verirsiniz sanıyorum, öyleyse, komutanları, bu ağır yükün altında ilanihaye
tutma hakkımız yoktur. Savunma sanayii, öylesine akıllı ve dirayetli bir yönetim ve planlama
şekli ile ele alınmalıdır ki, hem Türkiye sanayiini ağır sanayie, modern sanayie çevirmeye kat
kısı olsun hem de silahlı kuvvetleri, artık sadece "savaş" denilen nesne ile meşgul edecek ka
dar serbert bırakmaya faydası olsun.
Ateş ve manevra için çok kısa bir şekil söyleyeyim efendim: Eğer bugünün kuruluşlarında
silahlı kuvvetlere bu manevra gücünü temin edemezsek, o zırhlı muharebe arabalarını vere
mezsek, o tankları veremezsek, o araçları veremezsek; eski klasik harp usullerine göre saatte
4 kilometre, günde 20 kilometre yürüyen birlikler, bugünün ihtiyacı olan, günde 300-400 kilo
metreye yetişemezler. Türkiye gibi çok büyük bir ülkede, Edirnede bir sebeple konuşlandırıl
mış olan bir tümenin birden bire Cizre'ye gelmesi meselesinin süratle vuku bulması bir ihtiyaç
olacaktır ve bunun vuku bulması da, ancak ve ancak ateş, manevra ve haraket gücünün artırıl
masıyla olacaktır. Buna yapılacak masraf boşuna değildir. Kaldı ki, buna ait kısmı eğer Sa
vunma Sanayi Müsteşarlığı -ki, iyi gidiyor, daha da iyi gitmesini temenni ediyoruz- dirayetle
yürütürse, ülke ekonomisinde de ağır sanayi ve onun dalları, yan ürünleri, onlara ait dallara
da gelişme kazanmış olacaktır.
Bu arada, bilhassa bu müsteşarlığa ve Millî Savunma Bakanlığına şunu duyurmak isterim
ki, -mutlaka asker arkadaşlar da söylemişlerdir- önceliği helikoptere vermek gerekecektir, ön
celiği helikoptere vermenin iki büyük ve çok haklı nedeni vardır. Bir tanesi, bu dediğim uzun
mesafeleri, 500-1000 kilometreleri karadan, motorlu dahi olsa, kaydırmanın büyük zorluğu vardır.
Halbuki helikopter ile nakliyat yapılırsa, bu genel maksat helikopterlerine ağırlık verilirse, si
lahlı kuvvetlerin ana unsurları çok rahat bir şekilde dağlık bölgelere, güneydoğudaki tehdide
kaydırılabilir, öyleyse, helikopter önceliği bunun için yapılmalıdır.
Tabiî, helikopter önceliğinin bir sebebi de şu olacaktır: Şu anda helikopter meselesi, tet
kik ettiğim durumuyla, hemen hemen kâğıt üzerinde var da, daha elan üzerine ciddi bir şekil
de gidilmemiş durumda. Onun için bu konuyu bilhassa vurguluyorum; helikopter meselesi,
sanayinin de zirvesinde bir sanayi dalıdır; çünkü her konu onda vardır artık. Demek ki, Türki
ye sanayiine de büyük katkısı olabilecektir. Kaldı ki; affedersiniz, Ulaştırma Bakanımız da bu
konuyu iyi düşünmüş olacaktır, Türkiye'de bizim her yere hava meydanı yapmamıza imkân
yoktur; yarıdan fazlası dağlık yerlerdir. Belki de, Türkiyemizde, Türk Hava Yolları taşımacılı
ğının yarısı helikopterle oluverecektir; öyleyse, böylesine bir üretimin, en azından Türkiye'de
devamlı müşterisi vardır. Bu bakımdan, helikopterin önceliğini bilhassa duyurmak istiyorum.
Tabiî, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, en önemli konu olarak da, dış pazarları şimdiden
araştırmak zorundadır. Çünkü, hiçbir ülkede sadece "Harp sanayii" diye bir sanayi yoktur.
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Amerika'nın İkinci Dünya Harbine girerken bir harp sanayii yoktu; sadece "Harp Siparişi"
diye bir teşvik kanunu çıkardı. Harp siparişi alan firmalara gerek vergide, gerekse kredide öy
lesine kolaylıklar sağlandı ki, o meşhur ve bütün dünyaya ün salan Arnerikan sanayii, birden
bire kendiliğinden, koşa koşa, harp sanayiine donuverdi; Şimdi de tersini rahatça yapabildiği gibi.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vaktimin müsaadesi nispetinde, hemen bir konuya da
ha değinmek istiyorum. Askerlik Kanunu 1927 yılında çıkmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin
1927'deki seferberlik sistemi, bugün için elbette geçerli değildir. Kaynaklarımızdaki mükellef
lerimiz, o zamanın kaynaklarındaki mükellefleri gibi değildir; çok değişmiştir, seviyesi çok yük
selmiştir. Biz elan, her yeni çıkan olaya göre, yamalı bohça gibi ilave maddelerle, değişikliği
karşılamak istiyoruz. Askerlik Kanununun, kesinlikle yeni baştan ve bütün ihtimaller düşünü
lerek ele alınması ve yeniden yazılması lazımdır. Bu konuda, grup olarak da, komisyon olarak
da temennilerimizi Bakanlık katına birkaç defa duyurduk; komisyon da kuruldu. Endişe edi
yorum ki, şu anda israf içinde olabiliyoruz. Niçin?.. Bakınız efendim, 400 bin kişilik bir rakam
var karşımızda ve niye 400 binde kalıyor; o da şüpheli. Nüfus daireleri iyi çalışıyor mu, çalış
mıyor mu, onu bilemem; aslında erkek nüfusun 600 bini filan bulması lazım, çünkü, öyle ka
yıtlar var. Silahlı Kuvvetler Asker Alma Dairesi 400 bin rakamında düğümlenmiş kalmış. Bu
400 bin kişinin 100 binini bu sene yüksekokullardan mezun olacak erkekler oluşturuyor ve bun
ların hepsi yedeksubay olamayacak. Hepsi yedeksubay olamayınca, "8 aylık askerlik" diye bir
palyatif tedbire gidilmiştir.
Düşününüz ki, bugünün savaşları, dünün savaşları gibi fizikî yetenek, fizikî beceriden çok;
teknik yetenek, teknik beceri isteyen savaşlardır. Demiyorum ki, filmlerde gördüğümüz gibi,
düğme harbinin içindeyiz; ama, düğme harbinin eşiğindeyiz. Bugün, bir Reday'ı, bir Stinger'i,
bir Milan'ı bir Tow'u kullanan kişi bir erdir ve karşısındaki 40 milyarlık, 100 milyarlık silahı
alaşağı edecektir, imha edecektir. Bunun, saniyede bin metre hızla gelen bir cisme karşı kulla
nılmasındaki melekatı ve beceriyi de hesaba katınız...
öyleyse, yüksek tahsil görmüş, görgüsü yüksek, bilgisi yüksek, yeteneği yüksek kişilerin
muharip olması lazım. 8 aylıklar muharip olmıyor, olmasına da imkân yok. öyleyse, bunun
gibi, daha pek çok eksikliklerimiz var. Sonra, rakam da çok büyük. Haydi diyelim ki, 6-7 bir
kişi yedeksubay oldu, geriye kalan 90-100 bin kişi ne olacak? Bunlar 8 aylık olursa, tabiî çok
kıymetli elemanlar oldukları için, haliyle, isteseniz de istemeseniz de, gayri muharip hizmetler
deki teknik konulara doğru kayıyorlar, öyleyse, Askerlik Kanununun mutlaka yeni baştan ele
alınmasında büyük yararlar vardır. Tabiî, bu kanun ele alınınca, askerlik süresi de söz konusu
olacaktır. Çünkü o zaman, Yığılma Kanununa göre 400 bin kişi, şu anda askerlik süresi 18
ay olduğuna göre, 600 bin olarak yansıyacaktır; ama, oturup hesap edilecektir, tehdit düşünü
lecektir. AKKA düşünülecektir, AGİK düşünülecektir ve belki de Türkiye'nin bir kadro raka
mı tespit edilecektir. Diyelim ki, o rakam biraz daha aşağıdaysa, o zaman Yığılma Kanununa
göre sürelerin de aşağıya düşürülmesi söz konusu olabilecektir.
Askerlik Kanunu için, hepsini bir tarafa bırakınız; mesela şu dövizli askerlik meselesinde,
2 ay için buraya gelen kişinin, 2 ayda muharip olmasına imkân yok tabiî. Sırf, Anayasadaki
madde yerine gelsin diye, sureta getirilip bir yerde birkaç konferans dinletip, gönderilmektedir;
hem döviz ödemektedir hem yol masrafını ödemektedir hem de işten iki ay uzak kaldığı için,
onu ödemektedir. Bir de üstelik; Almanya'da bir eyalet mahkemesinde bu karar çıktı, iki ay
süreyle ayrılanlar için işveren, dönene işe devam ettirme mükellefiyetinden mahkeme kararıyla
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kurtulmuş oldu. Bunun da tehlikesinin bertaraf edilmesi bakımından, belki bu askerlik kanu
nunda ve seferberlik sisteminde bu kişiler için, belli kıtalarda, belli süreler, hizmet kredisi gibi,
hizmet kredisi verilerek -Birçok Batı ülkesinde böyle vardır- böyle sistemlere gidilerek, hem
onlar rahatlatılır, hem onlar kazanılır, muharip hale getirilir -şu anda hepsi gayri muharipve hem de sistem yerine oturur diye düşünüyoruz.
Ben, konuşmama burda son verirken, Millî Savunma Bakanlığı 1991 bütçesinin Silahlı Kuv
vetlerimize ve Yüce Milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergun.
Anavatan Partisi Grubu Adına, ikinci konuşmacı Sayın Dalkıran; buyurun efendim.
Sayın Dalkıran, süreniz 25 dakikadır.
ANAP GRUBU ADINA SEYtT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini sunmaya başlamadan önce, hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum.
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar).
Çok değerli milletvekilleri, bazen, insan şanssız oluyor; bugün Anavatan Grubunun çok
değerli askerî uzmanı Sayın Recep Paşamızın bu bütçe üzerindeki veciz açıklamalarından son
ra söz almam, tahmin ediyorum, benim için bir şanssızlıktır. Onun eksikliğini doldurmak de
ğil; ancak, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkün istediği şekilde nasıl olması gerektiği husus
larında görüşlerimi arz etmeye çalışacağım.
Değerli milletvekilleri, insanoğlunun yerküreyle tanıştığı günden bugüne kadar hiç vaz
geçmediği, göz ardı etmediği iki unsuru görüyoruz. Bunlardan biri, mensup olduğu topluluk
ları hür ve refah içinde idare etmek, diğeri ise, bu toplulukların huzur, güven ve sükûn içinde
yaşamasını temin etmektir. Askerî tedbirler, emniyet tedbirleri ve buna benzer her türlü tedbir
ler de bu hususlar için alınmıştır.
Dünya öylesine gelişmiş ki ve süratlice gelişmiş ki, bir toplumun kendi kendini koruma
imkânının elinden yitirmesine vesile olmuştur. Bu defa topluluklar birbirleriyle bütünleşmeye,
akitler yapmaya başlamışlardır. Bu akitlerle, dışarıdan gelebilecek tecavüzleri önlemek ve bir
birlerini desteklemek istemişlerdir. Bu birleşmeler de zamanla kifayet etmemiş, dev güçlerin
oluşmasına gayret gösterilmiştir, önce NATO kurulmuş arkasından da ona paralel olarak Var
şova Paktı ihdas edilmiştir.
Bu kuruluşların ana gayeleri, acaba savaş yapmak mıydı? Herhalde değildi. O halde niye
kuruldular? insanoğlu, birbiriyle medenice anlaşıp, medenice ihtiyaçlarını karşılamak üzere
gayret gösterip yaşayamaz mıydı? Bu konular çok denendi, uzun yıllar denendi. Dostluklar
kuruldu, hatta aile evlilikleri, kraliyet evlilikleri bile ihdas edildi. Ama, kısa süre sonra görül
dü ki, yine olmadı. Bu sefer bir başka şey, bir başka sebep ortaya çıktı, o kurulan güzelim
dostluklar bir anda yıkılıverdi.
O halde, hür dünyanın tehlikesizce yaşamasının imkânsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle, her milletin olduğu gibi, Türk Milletinin de kendi kendisini koruması için, gözü gibi
sevdiği silahlı kuvvetlerini son derece modern teknolojik silahlarla ve savunma silahlarıyla takviye
etmek zorunda olduğu ortaya çıkmaktadır. Hele hele, ülkemizin, dünya ülkeleri arasında, coğ
rafî konumu itibariyle eşine ender rastlanan stratejik önemi haiz bir bölgede olması, bizim bu
konuda daha fazla hassas olmamıza en büyük işarettir.
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Bir yandan, büyük denizlerin kapısı konumunda olan boğazlar, diğer yandan, dünyanın,
ekonomisini allak bullak edebilecek güçte petrol rezervleri... Bu iki önemli hususun, ülkemi
zin her iki taraftan ateş içinde olabileceğinin aşikârca anlaşılmasına yetip de artacağı açıkça
görülmektedir.
Dünya ekonomisi, sanayi, nereye giderse gitsin, hangi boyutlara ulaşırsa ulaşsın, esas ham
maddesi petrole dayalıdır. Bu petrolün elde tutulabilmesi, sanayinin varlığının devamı demek
tir. Bir anda, petrol rezervlerinin, istenmeyen bir blok tarafından elde edildiği düşünülürse,
ülkemizin ne denli ateş altında kalacağı açık ve seçik olarak gözükmektedir. Dünyanın dev sa
nayileri bir anda duracak, Avrupa'daki insanoğlu bir anda, Rusya'da olduğu gibi, işsiz kala
caktır. Bunu önlemek için de, şüphesiz, ki, bu bölgenin en ciddî şekilde muhafaza edilmesi,
korunması gerekmektedir, tşte ülkemiz, bu bölgeye en yakın konumda olması itibariyle, sıcak
savaşın her an eşiğinde olabilecek yapıda bir ülkedir. Elbetteki, bugüne kadar görev yapan Türk
hükümetleri ve askerî dehalar bunu çok iyi değerlendirmişlerdir; ama ne yazıktır ve nasıl oldu
ğu anlaşılmamaktadır, dünyanın süper güçlerinden birisi olamamışız. Hem ekonomik yönden,
hem askerî yönden dünyanın süper güçlerinden biri olamamışız. Bunu*çok iyi irdelememiz ge
rekmektedir. Acaba biz, insan eksikliği mi çekmekteyiz, toprak eksikliği mi çekmekteyiz, yok
sa başka bir eksikliğimiz mi var ki, dünyanın süratle gelişen sanayisinden, teknolojisinden ye
terince nasibimizi alamamışız.
Yakın tarihe kadar, ne garip tecellidir ki, o gözümüz gibi sevdiğimiz 20 yaşındaki evlâtla
rımızın, yurdumuzu beklesin diye gönderdiğimiz asker ocağında eline verdiğimiz silahların, düş
man silahlarına eşdeğer olmasını bırakınız, onun iki kat gerisinde olduğunu üzülerek düşün
memiz bize acı gelmektedir, tşte, Anavatan Hükümetleri ve İktidarı, bu meselenin aciliyetini
anlamış ve süratle askerî teknolojideki açığımızı kapatma yolunda büyük gayretler sarfetmiştir. Hedefe erişilmiş mi?.. Yılların birikimi olan, dev sanayilerle işletilen ve meydana getirilen
harp sanayiinin üç-beş sene içerisinde tamamlanması mümkün mü ya da eşdeğere getirilmesi
mümkün mü?..
Ancak, bununla beraber, "zararın neresinden dönülürse kâr oradadır" diye; bu aziz mil
letimizin, mukaddes topraklarımızın, Meclisimizin, canımızın, malımızın, ırz ve namusumu
zun bekçisi olan, bu uğurda kendilerini her an feda etmeye hazır olan yavrularımızın süratle
bu eksiklerini tamamlamak ve aradaki bu açığı kapatmak yolunda önce Türkiye Büyük Millet
Meclisinin sayın üyelerinin ve sonra da, Türkiye Cumhuriyetinin bütün hükümetlerinin, arka
sından da, askerî deha olan paşaların, albayların ve teknisyenlerin ellerinden gelen gayreti gös
termeleri zorunlu hale gelmiştir.
Anavatan İktidarı, demin de söylediğim gibi, bu konunun üzerine ciddî şekilde gitmekte
dir. Yüce Atatürk, "İstikbal göklerdedir" vecizesiyle, geleceği geçmişte bize işaret etmiştir. Bugün
savunmanın ve muharebenin en vurucu gücü olan, belki de en az kayıpla en vurucu gücü olan
hava savunmasını sağlayabilmek ve yeterli düzeye getirebilmek için, semaların korkulu rüyası
halinde bulunan F-16 uçaklarının projesini Türkiye'de başlatmanın ve şu ana kadar 61 civarın
da bu nadide uçakların Türk Silahlı Kuvvetlerine armağan edilmesinin gururunu ve iftiharını
taşıyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. (ANAP sıralarından alkışlar)
O uçağımıza binen bir Türk subayını düşünebiliyormsunuz?.. Teknisyeni Türk, imali Türk,
silahı Türk ve kullananı Türk... Ne mutlu Türküm diyene... (ANAP ve SHP sıralarından alkışlar)
Evet, sizin alkışlarınıza da teşekkür ediyorum. Sanıyorum başka bir kasıtla alkışlamıyor
sunuz...
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BAŞKAN — Sayın Dalkıran, konunuzu devam ettirin, alkışlayanlara bakmayın...
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Efendim müsaade edin, aramızda tartışma
yok bizim; onlar bizim arkadaşlarımız.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Konuşmanıza devam ediniz.
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Kırıkkale'de mi imal ediyorusunuz bu uçakları? Parça geti
rip monte ediyorsunz.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet, bir zamanlar bunun parçasını getirme
yi bırakın, bir tanesini alabilmek için, "Fantom veriyorlar, Fantom alacağız" diye dünyanın
teranesini koparıyorduk, dünyanın yaygarasını koparıyorduk. Her gün Türk gazetelerinde man
şetler görüyorduk; Yunanistan 40 adet, 50 adet Fantom almış, hava gücünü şu halde getirmiş;
bak, bizim hâlâ bu silahlardan yok diye Türk Milleti olarak üzüntüsünü duyuyorduk, duyma
mız da zorunlu idi. Nişanlanmış ya da ömrünün baharında bir çiçek olan, gözümüz gibi, kanı
mız, canımız gibi olan evladımızı, ellerini kmalıyarak hedefe, cepheye gönderiyorduk. tşte, o
gördüğünüz uçaktan gelecek bir kör bombanın insanı ne hale getireceği, yurdun nasıl savunul
ması gerektiği hususunu bize açıkça, başka hiçbir izaha gerek kalmadan anlatacağı doğrudur,
değil mi? Onun için uçaklarımızın artması gerekir.
Şimdi, uçakların yüzde 80'i yerli, yüzde 20'si yerli, yüzde bilmem nesi yerli deniliyor. Bı
rakın, bu uçaklar Türk. Türk damgasıyla yapılıyor. Yapınız F-118'Ieri, yapınız Ul'leri, yapınız
114'leri, yapınız hayalî uçakları da, parçasının yüzde 90'ı yabancı olsun.
VEFA TANIR (Konya) — "Hayalî" değil, "Hayalet" uçak.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Ne derseniz deyin adına; ama karşınızda gör
düğünüz zaman, insanı birden bire ürpetiyor ya...
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Savaşan uçak da yapalım.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Savaşan uçaklar bizim, tsteı~.niz öyle deyin,
isterseniz böyle deyin, savaş enterasan bir şeydir. Savaş, moral meselesidir; savaş, insanın dina
mik olmasıdır; savaş, insanın güçlü olmasıdır... Güçlü olabilmek için, insanın elinde güçlü si
lahların olması lazım, eğitimli ordunun olması lazım. Hürriyete aşık olmamız kolay; ama, bu
hürriyeti koruyabilmek için görevlendirdiğimiz insanlarımızı, kendi hürriyetlerini koruyabile
cek araç, gereç, silah ve mühimmatla takviye etmemiz lazım.
Bunun için, atılacak her adım hangi iktidar tarafından atılırsa âtılsın, her birimizin varlı
ğını koruyabilecek yapıdaki girişim ve teknolojinin Türkiye'ye» Türk Silahlı Kuvvetlerine ar
mağan edilmesi, bizim için iftihar vesilesi olur. O iktidarı, o insanları ayakta alkışlar, kendile
rine selam dururuz.
Saygıdeğer milletvekilleri, mesele F-16'larla kalmadı. 61'i, Türk Silahlı Kuvvetlerinin em
rinde; bunu 160'a çıkarmak üzere hedef ve programlar, süratle, hedeflendiği, programlandığı
şekilde yürütülüyor, günü gününe, zamanında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin emir ve uhdeleri
ne tevdi ediliyor.
BAŞKAN — Sayın Dalkıran, S dakikanız kalmıştır.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bunun ardından, bu silahların kullanılması,
bakımı, ikmali ve bunların savaşta en iyi şekilde iş görebilmesi için, radar sistemlerinin kurul
ması da gerekiyordu. Türk Hükümeti bunun tedbirini de aldı. Anlaşması yapıldı, 1994 yılının
ilk yarısında, peyderpey bu radarların da Türk Silahlı Kuvvetlerine tevdi edilmesine başlanacak.
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Arkasından, Kara Kuvvetlerimizin modernizasyonuna; top tüfek, tank yenilemelerine ve
bunları kendimizin imal edebilmesi için, elimizden gelen gayretlerin sürdürülmesine bütün im
kânlarımızla ve titizlikle devam ediyoruz, edeceğiz de.
Zaman zaman bütçe üzerinde tartışmalar olur: "Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri bütçe
sine, millî bütçeden bu kadar pay ayrılmasının gereği nedir? Dünya silahları bırakıyor, biz sila
ha sarılıyoruz." Nerede dünya silah bırakıyor? Kimse kimseyi aldatmasın.
VEFA TANIR (Konya) — Bırakıyor ya canım!
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Evet, doğrudur. Teknolojinin zirvesine geldi
ler, fazlalıktan imha ediyorlar. Ben daha, onun imha etmek üzere olduğu silahlara muhtacım.
Biraz daha karşılıksız yardım gelseydi diye bakıyoruz. Bundan önceki insanlar da baktı, biz
de bakıyoruz, tşin gerçeği budur. Kendimizi dev aynasında görmemizin âlemi yoktur. Ama,
tedbirlerimizi de almak mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Onu yukarıya söyle, yukarıya.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Çok değerli milletvekilleri, bizim hedefimiz,
gönlümün arzu ettiği, Anavatan Grubunun arzu ettiği ve inanıyorum ki, Türkiye Büyük Millet
Meclisine seçilen iktidarı ve muhalefetiyle bütün milletvekillerinin arzu ettiği tek şey, ülkemi
zin hürriyet ve refah içinde yaşaması ve aynı zamanda emniyet, güven ve huzur içinde uyumasıdır. Her türlü güzelliğimizi güzelliklerle paylaşmayı, savaştan uzak kalmayı canı gönülden
arzu ediyoruz.
Şunu da açıklıkla söyleyelim: Biz, silahlanmaya çok hevesli bir millet değiliz, silahlanma
yı seven bir millet de değiliz; ama, silahı severiz adam öldürmek için değil, can güvenliğini
sağlamak için silahı severiz.
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — tkişer ikişer alıyoruz.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Her birinizin belinde birer tane silah var, ki
me ne söylüyorsunuz?
Evet, bizim silahlanmamızın gayesi, savaş arzumuzdan değildir. Asla ve asla savaş arzu
muzdan değildir.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Körfez sevgisinden mi?
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Ama, Yüce Atatürk'ün bize emaneti olan
laik ve demokratik genç cumhuriyetimizi ve bu cennet vatanımızı dış taarruzlara karşı koru
mak zorunda olduğumuz için, her türlü tehlikeyi bertaraf etmek için hazırlık yapıyoruz. Bunu
da, barıştan itibaren savaşa hazırlık olarak kabul ediyoruz. Dünya milletlerinin savaşsız hiçbir
zaman geçirmediğini - bir iki yıl hariç - göz önünde bulundurduğumuzda, bütçemizden her
yıl ayrılan yüzde 8'lik, 10'luk, 12'lik bir payın, Türk Silahlı kuvvetleri için yeterli olduğu ka
naatinde değilim.
BAŞKAN — Sayın Dalkıran, rica edeyim.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Gayri safi millî hâsıladan Türk Silahlı Kuv
vetlerine bu sene ayrılan pay, yüzde 3. Neresi büyük bu bütçenin?
Kendini bekleyen insanını, her türlü imkânla, donatmayan her türlü tehlikeden arındır'mak için, ona modern teknolojinin emrettiği şekilde yaşama yaşatma hakkını bağışlamayan
bir milletin, hürriyet içinde yaşamasının mümkün olamayacağı kanaatindeyim.
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BAŞKAN — Toparlayınız efendim, rica ediyorum.
SEYtT AHMET DALKIRAN (Devamla) — Bitiriyorum.
Saygıdeğer milletvekilleri, biz, hem havada, hem denizde, hem karada dünyanın güçlü dev
letleriyle, güçlü silahlı kuvvetleriyle rekabet edebilecek, onlarla boy ölçüşebilecek hedeflere eriş
mek için elimizden gelen bütün gayretleri göstermek mecburiyetindeyiz.
Bu duygularla, selam olsun ülkemizdeki askerî gelişmeleri ve bu dehaları her zaman için
gururla selamlayanlara, selam olsun hakikati yazanlara, selam olsun Anavatana güvenenlere,
selam olsun bu hizmetleri cennet vatanımıza getirenlere ve selam olsun sınırlarımızda nöbet
tutan yavrularımıza, yine selam olsun Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konudaki gayretle
rimizi destekleyen bütün üyelerine.
Saygılarımla.
Hepinize teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Buyursunlar Sayın Ağagil.
SHP GRUBU ADINA EROL AGAGÎL (Ankara) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri; 1991 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti
nin görüşlerini açıklamaya başlamadan evvel, Yüce Genel Kurulu Grubum ve şahsım adına
saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, 1991 malî yılı Millî Savunma Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Bu,
1900'lerden bu yana, ikinci Dünya Harbini de kapsayan bir zaman içerisinde öyle bir zaman
dilimine rastlamaktaki, ister istemez konu hem ulusal ve hem de uluslararası dış ve güvenlik
olaylarını da birlikte irdelemenin gereğini gündeme getiriyor, ikisini birlikte gündeme getiri
yor; çünkü, dış ve savunma politikaları bir ülkenin ayrılmaz iki parçasıdır. Bunlar birbiriyle
çok bağlantılı, çok yakın ilişkilidir.
Geçtiğimiz altı ay içerisinde, dünyada güvenlik konseptleri, politikaları bu kadar süratle
değişirken, NATO, Varşova Paktı, uluslararası karşılıklı kuvvet ve tehditler büyük bir yapısal
değişiklik geçirirken, demokratik ülke olma yarışı hemen hemen tüm Doğu Avrupa ülkelerini
adeta sarsarcasına kapsarken, müşterek evi fikri çok ciddî olarak bütün Batı ve Doğu Avrupa
ülkelerinde konuşulur, tartışılırken, ikinci Dünya Savaşı sonucunda oluşan yapay sınırlar yıkı
lıp, uluslar doğal yapılarına dönüşürken, Varşova Paktı silahlı kuvvetleri ve kuruluşları ve bir
likleri Avrupa'yı boşaltmaya başlarken, 35 Avrupa ülkesi Avrupa'nın müşterek güvenliği üze
rinde anlaşıyorken, hatta Kuzey ve Güney Kore'nin birleşmesi konusu gündeme gelmişken ve
son olarak da NATO yeni boyutlar kazanıyorken 1991 yılına giriyoruz.
Diğer yandan, Irak'ın Kuveyt'i işgali, Körfezde büyük bir krize dönüşüyor. Sovyet Rusya
başta olmak üzere Glastnost ve Perestroika arkasından hemen tüm Varşova Paktı ülkelerinde
hem etnik karışıklıklar, hem bağımsızlık hareketleri hem de büyük ekonomik ve sosyal sıkıntı
lar başlıyor ve giderek artıyor.
Dünya ve özellikle bizim de içinde bulunduğumuz bölgenin yapısal değişikliği öyle derin
ve büyük ki, insan bu kadar kısa sürede, bu kadar büyük farklılaşmayı, âdeta bir filmi seyre
der gibi algılıyor. Tabiî, bu değişikliklerle beraber yeni konseptler, yeni planlamalar, yeni prog
ramlar hazırlanma gereği acilen tüm ilgili ülkelerde gündeme geliyor.
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Şimdi, bu girişten sonra tam burada çok önemli gördüğüm bir eksiklikten, Türkiye'de mev
cut savunma politikamızla ilgili hukukî bir boşluktan bahsetmek istiyorum. Millî Savunma
Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Kanununa, Genelkurmay Başkanlığı Kuruluş Görevleriyle İlgili
1324 sayılı Kanuna ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu idaresiyle ilgili Kanuna, yani bu üç
kanuna birden bakacağız. Bunları hemen sizlere açıklayacağım.
Gördüğüm, benim tespitim; bu üç kanun da incelendiğinde, maalesef, Türkiye'de bugüne
kadar ve bugün de devam eder şekilde kendisine kanunen görev verilmiş politik hiçbir makam
yok ki, savunma politikasını ve savunma sanayi politikasını oluşturmakla doğrudan görevli
ve yetkili olsun. Millî Savunma Bakanlığı savunma politikalarının tespitiyle görevlendirilme
miş, yetkilendirilmemiştir. Kanununa bakalım: 1970 tarihli 1325 sayılı Kanunun 2 nci madde
si: "Görev ve Yetki:
Madde 2 — Millî Savunma Bakanının görevleri:
a) Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini.
b) Silahlı Kuvvetlerin Bakanlar Kurulunca kararlaştırılacak savunma politikası çerçeve
sinde..." 3 üncü fıkrasında "Harp sanayii hizmetlerini" diyor, bu, "Savunma sanayii" olacak.
Yani, Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda, "Bakanlar kuru
lunca kararlaştırılacak savunma politikası" diyor. O halde, Millî Savunma Bakanlığı Kanunu
na göre, bu görev ve yetki Bakanlar Kurulunda.
Genelkurmay Başkanlığı Teşkilatı Kuruluş Kanununa bakıyoruz. Genel kurmay Başkanı
nın görevleriyle ilgili bir kanun var; orada da bir madde var, onu geçiyorum; çünkü, direkt
olarak Genelkurmay Başkanlığı kuruluş görevi. Bunun da görevleri: "Silahlı kuvvetlerin ida
rî..." vesair diye geçiyor, "Bunları anaprogram direktifi olarak yayımlamak ve savunma politi
kasıyla ilgili olarak, Hükümete veya Millî Güvenlik Kuruluna önerilerde bulunmak."
Yani, savunma politikasıyla ilgili Genelkurmay Başkanlığının görevi, Millî Güvenlik Ku
ruluna ve Hükümete önerilerde bulunmak.
Savunma Sanayii Teşkilatı Kanununa bakıyoruz -bir müsteşarlık olarak, son olarak kuru
lan;- bunda da hiçbir şekilde, savunma sanayi politikası belirlemekle görevli olduğuna dair bir
şey yok.
Yani, iddia ediyorum ki, bugün hukuken, Türkiye'de savunma politikası kendisine görev
olarak verilmiş belirli bir makam yok. Kimdir bu? Bakanlar Kurulu.
Tabiî, bu demek değil ki, Bakanlar Kurulu bunu oturacak kendisi hazırlayacak. Bunun
ilgili daireleri var, kuruluşları var, profesyonel teşkilatları var; Genelkurmay Başkanlığı da bun
lardan biri; ama, gelin görün ki, maalesef-yalnız bugün değil, geçmişten beri devam edegelen
bir yanlışlıktır bu- savunma politikaları Genelkurmay Başkanlığına hazırlattırılmaktadır.
Zaten, Millî Savunma Bakanlığının teşkilatı da buna uygun değil. Bir Plan Prensip Daire
Başkanlığı kurulmuş, bu, sadece N/VTO konularıyla ilgili birtakım görevlerle teşkilatlandırıl
mış; ama gelin görün ki, Genelkurmay Başkanlığında çok geniş bir Plan Prensipler Başkanlığı
var ve fiilen bugün bu görevi Genelkurmay Başkanlığı yürütüyor.
Şimdi siz, savunma politikasını, politik bir makam olmayan Genelkurmay Başkanlığına
hazırlattınrsanız ve onun dediği tarzda bu politikalar giderken, birileri bir yerden çıkıp da baş
ka şekilde bir şeyler söylediği zaman, onlar rahatsız olursa, bunun sorumluluğunu Hükümette
aramak lazım. (SHP sıralarından alkışlar)
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Yanlış makamlara, yanlış şekillerde, kamında yetkisi olmayan şekillerde, kendi görevleri
nizden kaçarak, bu görevleri vermek suretiyle yetkilendirmeniz, birtakım yanlış sonuçlar -hem
ülkenin tüm yapısı, hem de bürokrasinin kendi içindeki rahatsızlıklar bakımından- getirebilir.
Çünkü, tekrar söylüyorum, Genelkurmay Başkanlığı politik bir kuruluş değil.
Şimdi, savunma politikasıyla ilgili acaba başka bir şey bulabilir miyim diye -kanunlarda
yok, kanunların tarihi eski diye- Millî Savunma Bakanlığının 1990 yılında çıkardığı, "Savun
ma Politikası ve Türk Silahlı Kuvvetleri" adlı -adı da çok büyük- kitaba bakıyorum, içinde
gene savunma politikasıyla ilgili 28 inci sayfada belli bazı dibaceler var- ne bir prensip, ne de
geleceğe yönelik -bu konuları halledecek, bu yanlışlıkları düzeltecek- bir şey var. "Yurtta sulh,
cihanda sulh" tan başlayan bir kitap. Kitaba kabahat bulmuyorum, kitap ilk defa çıkarılıyor
ve içeriği son derece kapsamsız bana göre; umarım ki, önümüzdeki yıllarda -bu bir başlangıçtırdüzeltilecektir; ama, Türkiye'nin 1983'ten beri fiilen iktidarı olan Anavatan döneminde de yedi sene bitmiştir- bu konunun düzeltilmediğini ve bu konunun düzeltilmesine yönelik, gele
ceğe dönük herhangi bir girişimin -şu kitaba göre de- Hükümet programında olmadığını görü
yoruz. Zaten programın içinde de yok.
Şimdi kalkıp da, kırmızı koltuğa Magic Bcoc'ta oturup, "Efendim, Genelkurmay Başkan
lığını biz de Millî Savunma Bakanlığına bağlamayı düşünüyoruz; ama o bir zaman meselesi"
diyerek orayı atlatamazsınız. Çünkü bu bir zaman değil, bu bir niyet, bu bir devlet kurma,
devleti yürütme ve devlet bürokrasisini işler hale getirme işidir. Bunun zamanla alakası yok
tur; bu, zeminle alakalıdır, tşte bu zemin şimdidir. Neden şimdidir?.. Konuşmamın başlangı
cında da arz ettim. Savunma konseptleri değişiyor, NATO'nun hedefleri değişiyor, ülkelerin
birbirleriyle olan ilişkilerinde savunma politikaları değişiyor. Şimdi bu durumda, yeni savun
ma politikaları tespit etmeniz ve bunun uygulayıcılarına yeni savunma politikaları ve prensip
leri vermeniz lazım. Belki demeniz gerekir ki; "Ben artık tehditi eskiden olduğu gibi Varşova
Paktı ve Sovyetlerden değil, onunla birlikte, belki kısmen; ama esas olarak şu noktalarda gö
rüyorum: Buna göre de beş yıllık savunma planları da dahil olmak üzere, Genelkurmay Baş
kanlığı ve Silahlı Kuvvetler kendi planlarını ve kendi programlarını hazırlayacaklar. "Aynı şeyi
Savunma Sanayii için de yapmanız lazım. Savunma Sanayiinde öncelikleri neye göre tespit ede
ceksiniz, nedir ihtiyaçlarınız belli mi? Kendilerine, Hükümet olarak ana direktifler veriyor mu
sunuz? Bundan sonra, -demin Sayın Dalkıran'ın biraz bahsettiği şekilde; ama tabiî onun bah
settiği tarzda değil-" Benim tehdit önceliklerim şunlardır" deyip, Savunma Sanayiinde önce
likler ona göre alınsın. Savunma Sanayiinin önceliklerini, Savunma prensiplerini, askerlik sü
resini ve askerlik sayısını neye göre tespit ettireceksiniz? Çünkü; ana politikanız yok.
Sayın Hükümete soruyorum; 1983 yılından bugüne kadar Bakanlar Kurulunda bir tek ke
re bu konuyu görüşüp, bağladığınız bir karar var mı? Tabii varsa, gelin açıklayın burada; ama
eğer yoksa, birtakım kusurları başkalarına detege etmek suretiyle işin içinden sıyrılmak, ciddî
devlet ve hükümet anlayışıyla bağdaşmaz. Bu tutumu değiştirip, bu konularda bir an evvel Hü
kümet olmanın yetki ve sorumluluğunu üzerinize alın diyorum. Çünkü bu, bugünün şartların
da gecikmeden yapılması gereken bir iştir. O kadar gecikmeden yapılması gereken bir iştir ki,
savunma konseptlerinin değiştiği ve NATO'nun hedeflerinin tartışıldığı bir ortamda...
Bugün Dışişleri Bakanı NATO toplantısına gitti, NATO'nun ilgi sahaları değiştiriliyor NA
TO'nun hedefleri değiştiriliyor. Bakanlar Kurlunda bu konuda bir karar aldınız mı? Nedir Türki
ye'nin bu konudaki yeri ve NATO savunma hedefleri? Bu, Türkiye'nin savunma politikası,
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üzerinde Hükümet olarak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak durulması gereken en ciddî
ve güncel bir olaydır. Evvela bunu vurgulamak istiyorum. Bu bir boşluktur, bu bir politik boş
luktur. En azından benim böyle bir tespitim var. Bunu lütfen inceleyin ve doğru ise, düzeltil
mesini derhal sağlayın. Hükümetten talebim budur ve lütfen, Genelkurmay Başkanlığını da
bu ağır ve kanun dışı yükümlülükten kurtarın.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizin malumları olduğu üzere, bir aydan daha az
bir zaman önce, 19 Kasım 1990'da Paris'te 35 Avrupa ülkesinin üye olduğu AGtK zirvesi yapıl
dı. Bu zirve sonunda imzalanan anlaşmalardan biri de, 22 NATO ve Varşova Paktı üyesi ülke
arasında idi. Adına kısaca "AKKA" (Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Antlaşması) denen ant
laşma imzalandı. Bu antlaşmaya Sayın özal da imza koydu ve Türkiye açısından bu yanlış bir
davranıştı; ama, bunun derinine inmeye bugün zamanım elvermiyor. Cumartesi günü yaptığı
mız Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde, Dışişleri Bakanının bu konudaki açıklamaları
da, kendisinin dahi, izah ederken inanmakta güçlük çektiği bir konu olarak halen ortada dur
maktadır; ama ben, bu konuda yani, Cumhurbaşkanlığı tarafından antlaşmanın imzalanması
na grup ofarak katılmadığımızı ve kınadığımızı belirterek bu konuyu geçiyorum.
Şimdi, bu AKKA antlaşmasına göre hem NATO hem de Varşova Paktı ülkeleri belli sayı
daki konvansiyonel silah, araç, uçak ile asker sayısını belli bir sürede indirmeyi kabul etti. İn
dirim dışı olarak ise, şimdilik, deniz kuvvetleri ile nükleer silahlar bırakıldı. Aynı zirvede im
zalanan bir siyasal belgede ise, bu antlaşmaya taraf, üye ülkeler -yani 22 ülke- aralarındaki
sorunların çözümünde bundan böyle kuvvet ve silah kullanmamayı, anlaşmazlıkların diplo
matik yollardan çözümünü kabul ettiklerini taahhüt ettiler. Bunun, Türkiye açısından çok önemli
bir yakın geleceği vardır. AKKA'da kabul edilen bu temel ilkeler sonucu, Doğu-Batı ilişkileri,
eskiye nazaran oldukça yumuşadı. Sovyetler, gerek ekonomik, gerek etnik ve gerekse bağım
sızlık sorunlarından ötürü, artık kendi sorunlarıyla uğraşıyor ve bu sorunun Sovyetler Birli
ğinde en az sekiz on yıl süreceği de yapılan değerlendirmeler arasında. Yani, 2000'li yıllara ka
dar Sovyetlerden Türkiye'ye ciddi bir karasal tehdit beklenmemesi, Batı'da çok abartılı bir de
ğerlendirme olarak algılanmıyor. Zaten, biraz önce bahsettiğim, AGİK'te imzalanan sorunları
görüşmelerle giderme zorunluğu da bu görüşü doğruluyor.
Komşularımızı irdelemeye devam ediyoruz. İran, şu anda kendi rejimini devam ettirme
çabasında ve Körfez krizinden dolayı dikkatleri orada. Irak malum, ona az sonra değinece
ğim; ama, İran, Irak, Suriye yakın gelecekte NATO'nun ilgi alanına gireceğe benziyor. Yani,
bu bölgede istikrarı sağlamak ve NATO ilgi sahasını güneye, Körfeze kaydırmak, NATO stratejisyenlerinin oldukça kesif ve ciddî olarak ele aldıkları bir konu.
İkinci Dünya Harbinden sonra kurulan NATO'nun bugüne kadar yürüttüğü caydırıcı ol
ma özelliği, son olarak Doğu Avrupa ülkelerinin demokratikleşme ve değişime yönelik geliş
melerinde de oldukça etkili bir rol oynadı. Yani, Batı'da, "NATO olmasaydı Varşova Paktı bu
kadar kolay dağılamaz, Doğu Avrupa ülkeleri demokratik düzene böyle kolay geçemez ve Ber
lin duvarı böyle çabucak yi kılamazdı" deniyor. Gerçi, Türkiye-NATO ilişkilerinde zaman za
man olaylar Türkiye'nin beklediği tarzda tam gerçekleşmedi; ama, bu, NATO'dan çok, Türki
ye'yi yönetenlerin bu konularda yanlış karar ve uygulamalarından oldu. Gene de Sosyaldemokrat
Halkçı Parti olarak biz, her şeye rağmen, Türkiye'nin müşterek güvenlik ilişkisinin bir başka
ülkeyle, hele süper bir ülkeyle ikili anlaşmalar yerine, çok uluslu bir güvenlik şemsiyesine da
yandırılmasının daha doğru ve gerçekçi olduğunu savunan bir görüşe sahibiz.
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Sayın milletvekilleri, işte şimdi, "NATO tam dağıldı, dağılıyor, misyonunu tamamlamak
üzere" tarzında görüşler ağırlık kazanmaya başlarken, ortaya çıkan veya çıkarılan Körfez kri
zinden ötürü NATO yeniden canlandı, yeni misyonlar yüklenmeye yönelik hazırlıklar başladı.
Yakın gelecekte NATO'nun -biraz önce de arz ettiğim gibi- ana ilgi sahasının merkezi, Avru
pa'dan güney kanada kayacak. Bu beklentiler ve bu çalışmalar var. Yeni hedefler, yeni tehdit
değerlendirmesi çalışmaları başlatılıyor. Deniyor ki, "Sovyet Rusya, hiç olmazsa bir süre daha
eskisine oranla, çok çok azalmakla beraber, kısmen de kalsa, tehdidin bir boyutu olarak algı
lanabilecektir." Doğu Avrupa ülkelerindeki ve Sovyetlerdeki etnik ve milliyetçi hareketler, bir
diğer ilgi sahası olarak görülüyor; ama, ana tehdidin tran, Irak, Suriye ve NATO'nun güneyin
den gelebileceğine ait senaryolar ve iddialar da oldukça fazla ve güncel. Bu bölgelerdeki ülke
lerin siyasî ve ekolojik yapıları sonucu NATO stratejisyenleri, yeni bir tehdidin tüm Avrupa
için artık bu bölgelerden de gelebileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar "İlgi sahası dışı" diye
tanımlanan Körfez bölgesinin bundan böyle merkezî bir tehdit olarak değerlendirmesi yapılı
yor. Yani, güneydoğumuzun güvenliğinin yakın gelecekte müşterek bir NATO güvenliği kapsa
mına girmesi olasılığı var. Tabiî, tarafımızdan çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Söylenmeyen
esas nedenin petrol ve Batının petrol çıkarları olduğu, hiç hatırdan çıkarılmamalıdır. Yeni olu
şumlara karşı çıkar-sorumluluk dengeleri hiç unutulmadan, devamlı irdelenmelidir.
özetle, yakın gelecekte güneydoğumuzdaki güvenlik sorunlarımızın müştereken NATO so
runu olarak ele alınacağı ve en azından Avrupa'da genel kanının bugün böyle olduğu bilinmeli
ve Türkiye'nin bu senaryolar karşısında nasıl tedbirler alması gerektiği Hükümet tarafından
ciddî olarak düşünülmeli, değerlendirilmeli ve kararlaştırılmalıdır.
Komşularımıza devam ediyorum. Bulgaristan, gene hem demokratik, hem de ekonomik
bir kaosun içinde. En azından gelecek ilk on yıl için aynen Sovyet Rusya gibi Batı'da, Türki
ye'ye çok ciddî bir tehdjt olarak kıymetlendirilmiyor. Tek kalan ülke Yunanistan. Yunanistan,
geçen sürede aramızdaki sorunların hiçbirinin en ufak bir çözüme kavuşmadığı, kavuşacak ümidi
vermediği bir ülke. Yunanistan ile mevcut problemlerin hepsi bundan on yıl öncekindeki gibi
aynen duruyor, Kıbrıs, oniki ada, kıta sahanlığı gibi. Biraz önce izahına çalıştığım yeni imzala
nan AKKA'ya göre, yani imzaya taraftar ülkelerin birbirine tecavüz etmeyeceği, sorunlarını gö
rüşmelerle götüreceği tarzında imzalanmış olan belgeye göre, artık, Türkiye olarak, Yunanis
tan'ın, "Bundan sonra her ne olursa olsun, bana Türkiye'den fiilî tehdit olamaz; aramızda
bir tırmanma olursa, bunu diplomatik yolla çözmek için Türkiye imza koydu" diye düşünebi
leceğini ve örneğin kıta sahanlığını ve karasularını 12 mile çıkarabileceğini ve bunu ilan edebi
leceğini veya buna yeltenebileceğini düşünmemiz lazım. Bunun bir örneği de var; cumartesi
günü Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Dışişleri Bakanının bizzat konuşma metninin
içerisinde vardı ve "Limni, Midilli, Sakız ve Sisam'ın Lozan Antlaşması ve Montrö Sözleşme
sine göre silahtan arındırılmış statülerine Yunanistan'ın uymadığı -zaten fiilen uymadığı belliydikuvvetlerin AKKA'daki denetim mekanizması içerisinde kuruluş, konuş ve miktarlarını bildi
recek belgeler içerisinde bu dört adadaki kuvvetlerini de AKKA'ya bildirdiği ve belgelere
geçirdiği" Dışişleri Bakanının ifadesinde vardır. Altına imza koyduğumuz bir anlaşma karşı
sında, Yunanistan'ın, gittikçe artar tarzda birtakım oldubittilerle (de facto) Türkiye'yi yakın
gelecekte karşı karşıya bırakabileceğini beklememiz, düşünmemiz ve savunma politikamızı bu
na göre yeniden gözden geçirmemiz gerekir.
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Burada özellikle anlatmaya çalıştığım durum, bölgemiz ve çevremizle ilgili bu değerlen
dirmeye göre, Türkiye acilen, kendine yönelik tehdidi yeniden kıymetlendirmek, önceliklerini
belirlemek, savunma politikasını yeniden tespit etmek ve bu tespite göre de kuvvet yapılarını
çap ve cins açısından değerlendirmek, belirlemek göreviyle karşı karşıyadır. Bugüne kadar ve
bugün hala tehdit hep Varşova Paktına göre değerlendiriliyor ve buna göre de barışta silah al
tında bulundurulan güç çok fazla oluyordu. Şimdi ise yeni duruma göre, nitelik ve niceliği yüksek,
sayısı çok daha az ve daha çok seferberliğe dayalı bir savunma politikasına dönmemiz zamanı
geldiğini düşünüyorum. Tüm Avrupa, doğulusu-batılısı, NATO'Iusu-Varşova'lısı, her ülke, ge
rek silah, gerek asker sayısını büyük oranlarda azaltırken, bizim için böyle bir planlamaya baş
lama zamanı acaba Hükümet için daha gelmedi mi?
Bu seferberliğe dayalı savunma politikasına dönmemiz için geçerli bir başka neden daha
var, hem de çok önemli bir neden. Daha önce NATO'da kabul edilmiş geçerli harp ikaz süresi
48 saat idi, yani NATO konseptine göre, NATO üyesi ülkeler bir harp öncesi, 48 saat önceden
ikaz edilecekti. Son imzalanan bu AKKA'ya göre bu süre iki aya çıktı ve bunu da Paris'te yine
tüm uluslar imzaladı. Onun için, artık savunmamız için gerekli güçlerin tümünü barışta silah
altında bulundurmak, eskiye göre hem gereksiz, hem de çok lüks bir masraf olacaktır. Hükü
metin tespit etmesi gereken savunma politikasında dikkate alınması gerekli önemli bir veri de,
bu ikaz süresi olmalıdır.
Sayın Başkan, bu bağlamda savunma politikamızdaki öncelikleri de gözden geçirmek ge
reklidir. Bugüne kadar ki harbe hazırlıkta, kara, hava, deniz kuvvetleri öncelik sırası yeniden
irdelenmelidir. Sanayi politikası için de geçerli olması gereken bir savdır bu söylediklerim. Ma
demki kara kuvvetlerine, Avrupa'daki son indirimler dolayısıyla yeni silahlar gelmektedir, ma
demki kara kuvvetlerinin hem personel, hem ana silah sistemleri sayısal olarak kısıtlanmış,
mademki tehdit, Yunanistan dolayısıyla kıta sahanlığı ve karasuları üzerinde yoğunlaşmış ve
mademki deniz kuvvetleri indirimde kapsam dışında bırakılmıştır, mademki Yunanistan'ın megalo ideaları devam etmektedir, hem savunma, hem de savunma sanayii politikalarımız, önce
liklerimiz ve kuvvetlere ayrılan oransal paylar yeniden gözden geçirilmeli, yeni perspektiflere
ve ihtiyaçlara uygun yeni yaklaşımlar tespit edilmeli ve bunu gerçekleştirecek programlara baş
lanmalıdır. Başlanmalıdır ki, geç kalınmadan, atı alan Üsküdar'ı geçmeden gerekli önlemler
yeni doğrulara göre alınabilsin.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Avrupa Konvansiyonel Kuvvet Anlaşmasıyla ilgili ola
rak dikkatlerinize sunmak istediğim bir diğer konu da, denetimdir. AKKA Anlaşmasının, iza
ha çalıştığım ilgili bölümlerine göre, artık Türkiye'nin, Sovyetler Birliğine karşı kısmen de olsa
bir güvencesi vardır. Ancak, bu anlaşmanın işlerliği için en önemli anahtar, yapılan karşılıklı
sözleşmelerin denetimidir. Karşılıklı olarak, indirimin gerçekleştiğini denetleme, geride kalan
kuvvetlerin yapısını, silah ve personel sayısını denetleme getirildi, kuvvetlerin konuşlarının de
netimi getirildi. Türkiye, hemen ve çok dikkatli bir biçimde bu denetim mekanizmasını kur
malıdır. Ne NATO, ne de Varşova Paktının herhangi bir üyesinden, ülkesinden bir adım dahi
bu denetimde geri kalınmamalıdır. Bölgemizde bize yönelik tehdidi azaltacak tek güvencemiz,
bu denetim sistemidir. Bu da tamamen bize bağlıdır ve bizim sorunumuzdur. Vakit geçirilme
den bu denetim mekanizmasını harekete geçirmek ve imzalanan anlaşmaya uygun olarak, her
türlü denetime Türkiye'nin de katılımını sağlamak gerekmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi, çok kısa olarak da, Körfez kriziyle ilgili son
gelişmelere ve Türkiye ile ilgili bir soruna değinerek sözlerimi bitirmek istiyorum.
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Sayın milletvekilleri; sorumsuz bir makamın tek başına götürdüğü maceracı Körfez poli
tikamız, "bir koy, üç al" kumarcı zihniyetiyle, kişisel çıkar amaçlı olarak gözü bağlı götürü
lürken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, en son olarak 678 sayılı Kararını aldı. Bu kararın
alınış biçimi dahi, birçok uzman hukukçu tarafından tartışılıyor. Zaman yetersizliği nedeniyle
bunun içeriğine girmiyorum; ama, doğrudan Türkiye'yi ilgilendiren bir konu var ki, bu husus
ta Hükümeti uyarmayı bir görev kabul ediyorum.
678 sayılı Karara göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Irak'a 15 Ocak 1991 tarihine
kadar süre tanıdı ve Kuveyt'ten çekilmesini kesinlikle istedi, bu olmadığı takdirde de, kuvvet
kullanılması da dahil, tüm yaptırımları kabul etti. Ancak, Birleşmiş Milletler Yasasına göre,
bunun arkasından yapması gerekli birtakım işler vardır. Birleşmiş Milletler Yasasının 6 ncı bö
lümündeki 42, 43, 44, 45, 46, ve 47 nci maddeleri -zamanımın darlığından bu maddeleri
okuyamıyorum- aynen şöyle söylüyor; "Birleşmiş Milletlere üye ülkelerden herhangi birine bir
tecavüz vuku bulduğu takdirde, bu tecavüzü defedebilmek için uyarı, ikaz, ambargo vesair;
bunlar olmadığı takdirde, en son olarak silahlı müdahale..." Ama, devam ediyor; bu silahlı
müdahale kararı alındığı zaman, ülkelerin genelkurmay başkanları veya genelkurmay başkan
larının temsilcilerinden oluşan bir askerî komite kurulur. Bunlar, bir anlaşma taslağı hazırlar
lar. Hazırlanan bu anlaşma taslağı ülkelere gönderilir. Bu taslağın içerisinde, kimin emrine,
hangi miktarda, ne amaçla, kimin komutası altında kuvvet gönderileceği yazılıdır. Birleşmiş
Milletler, bunu yapmamıştır. Birleşmiş Milletler \asasina göre, şu anda Körfezde bulunan kuvvet,
Birleşmiş Milletler gücü değildir, Amerikan gücüdür.
Türkiye Büyük Millet Meclisinden çıkarılmış bulunan iki maddeli kanuna rağmen, Birleş
miş Milletler Yasası gereğince, ne Türkiye'ye yabancı bir kuvvet kabul etmek -SEtA Anlaşması
buna elvermez-, ne de Körfeze bir "Birleşmiş Milletler gücü" adı altında kuvvet göndermek
olanağınız yoktur. Bunları yaptığınız zaman hem uluslararası hukuku ihlal edersiniz, hem Türkiye
Büyük Millet Meclisinden aldığınız yetkileri aşarsınız. (SHP sıralarından alkışlar)
Sizi, Hükümet olarak uyarıyorum; eğer, mutlaka ve mutlaka, Türk Milletinin aleyhine de
olsa diye Körfeze asker göndermeye karar verirseniz, ya Birleşmiş Milletlerin bu yasası çalışa
cak, diğer maddelerine göre Birleşmiş Milletler size çağrı yapacak; getireceksiniz Meclise, ya
kabul edilecek, ya reddedilecek, ya Amerika Birleşik Devletleriyle bu konuda başka bir anlaş
ma yapacaksınız... Hele hele Türkiye'ye bir yabancı askerî kuvvetin gelmesini, üslerimizi kul
lanmasını SEtA Antlaşması içinde yapamayacağınıza göre; eğer, Meclisten aldığınız yetkiyi,
Birleşmiş Milletlerin şu uygulaması karşısında Türkiye'ye kuvvet getirerek yaparsanız, her tür
lü hukukî sorumluluğun altında kalırsınız. (SHP sıralarından alkışlar)
Bunun, çok kısa olarak, bir de politik yönünü irdelemek istiyorum. Tüm bu zorlamalara
neden giriyoruz; ne yararımız var? Uluslararası ilişkilerde, risk ve yararlılık muhasebesi yapılır.
Biz bu riski neden göze alacağız veya öyle izlenim veriyoruz; ulusça ne çıkarımız var; neden
savaş çığırtkanlığı, öncülüğü yapıyor Sayın özal? Körfez krizi, Suudi Arabistan'ı korumak için
çıktı. Yeryüzünden hiç böyle bir savaş olasılığı çıkmamıştır ki, savaş olasılığı kendi üzerinde
yoğunlaşan bir ülke ekonomik yarardan yararlansın, ona yardımcı olacağım diyen bir ülke, komşu
olarak da, en büyük zarara uğrasın!..
CEMAL ŞAHÎN (Çorum) — Mantık işte, Allah'tan demek ki...
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EROL AĞAGlL (Devamla) — Baker Türkiye'ye geliyor, ne paket getiriyor? Mecliste yet
ki verdiniz sayın milletvekilleri, işte o yetkiyi verdiğiniz için, Hükümet gelip size, Amerika'nın
körfezle ilgili Türkiye'den ne istediğini dahi söylemek lüzumunu hisetmiyor. Yetkilerinizi dev
retmenin tehlikelerini sakıncalarını görüyor musunuz? Verdiğiniz bu yetki sonrasında Baker
Türkiye'ye geliyor, özal Paris'e gidiyor, gizli gizli bir şeyler konuşuluyor; Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin haberi yok.
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Dışişleri Bakanının haberi yok.
EROL AĞAGÎL (Devamla) — Hani hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindi?..
Fransa bu işten kârlı, silah satıyor Körfeze; Amerika'nın uzun vadede büyük çıkarları var,
kısa vadede de oradaki bütün masraflarım zaten, Kuveyt ve Suudi Arabistan karşılıyor; tran
memnun, petrolün fiyatı üç misli arttı, para kazanıyor; Sovyetler büyük ekonomik sıkıntı içe
risinde, onların petrolü de pahalandı. Ola ola bize oldu. Bu kadar büyük siyasî, sosyal, psiko
lojik ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan halk, Körfez krizi dolayısıyla çok daha büyük bir sı
kıntının altına girdi. Karşılığında da, bugüne kadar, Dışişleri Bakanımızın o gün söylediğine
göre, ala ala 2 milyon dolar yardım almışız.
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ne?!.
EROL AĞAGtL (Devamla) — "2 milyon dolar" dedi, Dışişleri Bakanı, cumartesi günü
sayın tnan.
DEVLET BAKANI KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Olur mu efendim?.. 2 milyar dolar ol
ması lazım.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — '200 milyon dolar" dedi.
EROL AĞAGtL (Devamla) — Paradan... Evet, 200 milyon. "200 milyon dolar" dendi,
tutanak burada, yanlışlık varsa bakana aittir.
Farzedelim, 2 milyar dolar aldık. Yalnız Silahlı Kuvvetlerin, bu son krizden, körfez politi
kasından dolayı yaptığı çeşitli herakatlar nedeniyle ilave olarak getirilen petrol masrafı ne ka
dardır?.. Bunu, Millî Savunma Bakanının bize söylemesi, bizim uğradığımız, yalnız askerî za
rarın boyutunu gösterecektir.
Bir kişinin kişisel geleceğine dönük, dünyada ve Türkiye'de prestij kazanma uğruna girdi
ği bu maceraya, Türkiye'yi daha çok bulaştırmayınız; hele, uluslarası hukuk kurallarını çiğne
yerek, buna asla yeltenmeyiniz. Türkiye'nin çıkarı, artık körfezde çıkacak bir sıcak çatışmaya
bağlanmamalıdır. Yarın herkes çeker gider, biz burada, sorunların kökleşen tortulartyla baş
başa kalırız. Bugün sıtımızı yalancı pehlivan gibi sıvazlayanlar da, koşullar değişince yine bizi,
olmamızı istedikleri konuma çok kolay getirirler, bundan da kuşkunuz olmasın. Türkiye'nin,
Türk toplumunun kanını akıtmak, Irak'a başkalarının çıkarlan için ebedi potansiyel tehdit haline
getirmek, bir çılgınlıktır. Olası bir çatışma sonucu, güney bölgemizde hudutların değişeceğini
bekleyenler varsa, bu da tam bir ham hayaldir. (SHP sıralarından alkışlar)
Türk toplumu, Türk insanı, kamuoyu, kendi için gereksiz, nedenini bilmediği, asırlar bo
yu sürebilecek etkilere gebe bir sıcak çatışmaya, gözü kapalı ve bilmediği nedenlerle girmek
istememektedir. Son günlerdeki birtakım patlamalar da, kamuoyundaki bu birikimlerin sonu
cudur. Umarım ve ummak isterim ki, toplumdaki bu duyarlılık ve öngörü, sorumlu olması
gereken Hükümet için de gerekli uyarı olur ve Türkiye, güvenli ve huzurlu bir geleceğe doğru,
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun sağduyulu olmasını dilediğim, beklediğim Hükümeti
ile birlikte karar verme olanağını yeniden eline alır.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; maceradan uzak, mutlu ve barış dolu bir ülkede ve
dünyada yaşamak istek, arzu ve umuduyla, bu bütçenin, fedakâr Silahlı Kuvvetlerimize, ulu
sumuza iyilikler getirmesini diler, hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN —Teşekkür ederiz Sayın Ağagil.
Buyursunlar Sayın Cemal Şahin. (SHP sıralarından alkışlar)
Konuşma süreniz 25 dakikadır Sayın Şahin.
SHP GRUBU ADINA CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım; konuşmama başlarken, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, bana tanınan 25 dakikalık süre içerisinde, çok sorunları bulunan ve
esasen devlet içerisinde çok değer verdiğimiz bu kurumun sorunlarını ortaya koymaya çalışa
cağım. Hepiniz takdir edersiniz ki, bu 25 dakikalık süre içerisinde bu konuyu enine boyuna
konuşmak, eleştirmek mümkün olmamaktadır; ama, ben buna çalışacağım.
Devletimizin çok önemli bir kurumu olan Silahlı Kuvvetlerimizin durumunu arz etmeden
önce, daha doğrusu bu bütçe ile ilgili görüşlerimizi arz etmeden önce, konuşmama bir teşbihle
başlamak istiyorum:
Doktor bir hastayı tedavi etmek istiyor ise, önce ona çok iyi bir teşhis koymak zorunda
dır, bu da yetmez, o koyduğu teşhis doğrultusunda ilacını yazmak durumundadır, bu da yet
mez, o yazdığı ilacın dozlarını çok iyi ayarlamak zorundadır; aksi halde, hastayı öldürebilirsi
niz, tedavi edemezsiniz.
Şimdi, olay böyle olunca, ben bu kavrama ikinci bir benzetme arz etmek, bilginize sun
mak istiyorum:
Devlet yönetimini; bir bakanlığı, bir kurumu, bir kuruluşu, bir insan vücuduna benzete
lim. Bir insanın vücudu çeşitli organlardan oluşuyor. Bu organlardan bırakınız birkaçını, bir
tekinin bile hasta olması durumunda, biz bu insana sağlıklı insan değil, hasta insan deriz; öy
ledir de.
Bu teşbihten hareketle ben diyorum ki, acaba devletimiz veya onu oluşturan belli kurum
ve kuruluşları eleştirirken, bu benzetmeden hareketle devletimizi, gerçekten bir insanın organ
larına benzettiğimiz bu durumda, bir organı mı hastadır, birden fazla organı mı hastadır; ona
göre ayarlamak gerekir diye düşünüyorum.
Diyorum ki, devletimiz, sonuç itibariyle öyle bir noktaya getirilmiştir ki, bugün hasta ol
mayan, çağın dışına itilmeyen, demokrasi dışına itilmeyen, insan hakları dışına itilmeyen he
men hemen hiçbir organı yoktur; ben o görüş ve kanaatteyim.
Keşke huzurunuzda gelip, bizim de çağdaş, muasır medeniyet seviyesinde dediğimiz o ül
kelerin, özlemini duyduğumuz o ülkelerin, kurumları, kuruluşları, demokrasileri gibi kurum
larımız ve demokrasimiz olsaydı da, onunla övünebilseydik... Ne çare ki, bunun üzüntüsünü
duyuyoruz.
Bu iki benzetme ve teşbihten sonra bir olayın altını çizerek konuşmamı sürdürüyorum.
Konuşmamın içinde haliyle bazı kavramlar olacaktır. Bilirsiniz ki, bizim gibi iktisaden geri kalmış
ülkeler, her zaman kavram kargaşasından bir türlü kurtulamamışlardır. O kavram kargaşasın
dan sizleri kurtarmak için ortaya koymaya çalışacağım' kavramları ve o kavramlar doğrultu
sunda ortaya koymaya çalışacağım olayları, MiltT Savunma Bakanlığımızın bütçesiyle direkt veya
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endirekt ilgileri olduğu için arz edeceğim. Bu kavramlardan "gizlilik" kavramını ele alarak
açıklamaya başlıyorum. Bilirsiniz, "gizlilik" kavramı, askerî kişilerin ve hele hele tüm sivil ku
rumlarda olduğu gibi, askerî kurumların da üzerinde çok önem verdikleri bir kavramdır. Ne
dir gizlilik kavramı? Şunu arz etmek istiyorum: Artık, çağımızda "gizlilik" mefhumu, "aman
konuşmayalım" gibi kavramları bir tarafa bırakmamızı gerektiriyor. Çünkü, çağımızda mey
dana gelen teknolojik gelişmeler, insan haklarıyla ilgili gelişmeler, demokrasi ile ilgili yeni anlamlanmalar, artık "gizililik" diye bir mefhumun olmadığını ortaya koymaktadır.
Hepiniz hatırlarsınız zaman zaman gündeme gelir; falan parti başkanının telefonları din
leniyor, Cumhurbaşkanının telefonları dinleniyor, Genelkurmay Başkanının telefonları dinle
niyor, diye haber çıkıyor. Doğrudur ya da yanlıştır, ama bunlar çıkıyor. Doğrudur da, dinlene
bilir de. Niçin; teknoloji öyle bir noktaya gelmiş ki, ülkenizin üzerine uzaya bir alet atıyor,
bir uydu atıyor; bırakınız Genelkurmay Başkanının telefon ya da telsiz görüşmelerini, artık
evlerimizde hanımlarımızla, çocuklarımızla yaptığımız konuşmaları bile dinliyorlar. O halde,
hiç kimse gizililik denilen kavramın arkasına sığınarak bir yerlere gitmeye çalışmasın.
Kaldı ki, demokrasi açısından da, demokrasinin "olur" u "olmaz" hale getirmesine de
çalışmayalım. Demokrasiler açık rejimlerdir, demokasilerde her şeyi enine boyuna konuşmak
esastır; konuşmamak değil. Aksi halde, enine boyuna bir olayı konuşamıyorsanız, konuşamıyorsak; orada doğruyu bulmak da mümkün değildir. O düzen ancak diktatörlükle idare edilen
devletlerin düzenlerinde, devletlerin rejimlerinde esastır. Demokrasi ile yönetilen devletlere gi
zililik kavramı esas değildir. Ben bu bölümü şu sözümle bitirmeye çalışacağım; ne kadar gizli
olduğu ileri sürütürse sürülsün, benim inancım odur ki, Millî Savunma Bakanlığı ile ilgili ko
nuları konuşmak vatan hainliği değildir. Bu konunun altını çizerek, özellikle bilginize sunmak
istiyorum.
Anadolumuz, üzerinde yaşadığımız topraklar; kutsal topraklarımızdır. Bu topraklar iki
kıtayı biribirine bağlıyor. Hepinizin bildiği gibi ülkemiz, İkinci Dünya Savaşını takip eden so
ğuk savaş döneminde, 1952 yılında NATO'ya girdi. Son kırk yıldan beri Anadolu için sürekli
iki tabir kullanılır; "Türkiye Batı'nın kalkanıdır", "Türkiye Batı'nın köprüsüdür." Öyle izah
ederler, yazarlar, çizerler. Geçekten, Mustafa Kemal'in sınırlarını kılıçla çizdiği ve Lozan'la dam
galanan ülkem, gerçekten Batı'nın kalkanı veya köprüsü müdür? O halde, köprüyü ve kalkanı
tarif edelim; nedir köprü ve kalkan? Kalkan -hepinizin bildiği gibi- eski savaşlarda bir askerin
kendisini korumak için kullandığı bir araç gereçtir; kalkan budur, başka bir özelliği yok kalkanın.
Köprü ise; insanların üzerine basıp geçtiği yerdir. Yani, Türkiye için layık görülen kavram;
Türkiye ya bir köprüdür veya Türkiye bir kalkandır... Biz diyoruz ki, Türkiye ne Batı'nın bir
köprüsüdür, ne Batı'nın bir kalkanıdır. Türkiye, Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu cumhuri
yetin, üzerinde yaşadığı, şehit kanıyla sulanan, Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Ege'
de biten ve Lozan Antlaşmasıyla damgalanan, Türk Ulusunun medarı iftiharı olan ve şerefini
temsil eden topraklardır. Türkiye ne bir köprüdür, ne bir kalkandır.
Değerli milletvekilleri, biz bu toprakları kutsal bir savaştan sonra kazandık. Kutsal savaş
la kazanılan bu topraklar, başka devletlerin emir ve komutası -daha ileri giderek söylüyorumbaşka devletlerin hak ve menfaatlarını korumak için var olamaz; biz buna inanıyoruz.
Biz NATO'ya 1952 yılında girdik. Benden evvel konuşan arkadaşlarım NATO'ya girişimi
zin niçinlerini, nedenlerini anlattılar. Ancak ben, NATO ile ilgili olan o arkadaşlarımızın ko
nuşmalarında geçmeyen bir iki olayı bilginize sunmak istiyorum.
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Biz NATO'ya, elbette ki, tkinci Dünya Savaşının getirmiş olduğu soğuk savaş döneminde
girdik; bu doğrudur. O soğuk savaş döneminin doğal bir sonucu olarak girdiğimiz NATO çer
çevesi içerisindeki konumlamamızın, askerî düzenimizin, silah araç ve gereçlerimizin her za
man başka devletlerin kontrolü altında olduğu bir gerçek.
Biraz önce bir arkadaşımız, konuşmasının bir yerinde, "Biz, savaşan uçaklar imal ettik"
dediler. Savaşan uçak mıdır, savaşan şahin midir, onu bilmiyorum, onu bir tarafa bırakıyo
rum; o ayrı bir olay.
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Savaşan uçak... Resmî dilde Öyle söylenir.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Savaşan uçaktır, savaşan şahindir; onu size bırakıyorum.
Benim bahsetmek istediğim konu başka.
Arkadaşımız, yine konuşmamasının bir yerinde "Ordumuzun silahlarının son 6 ay içeri
sinde imzalanan anlaşmalarla imha edilen veya imha edilmesine karar verilen silahların seviye
sinde bile olmadığını" söyledi. Ben söylemedim, arkadaşın söyledi, bunları zabıtlara geçmiştir.
Şimdi, düşünebiliyor musunuz; bir tarafta savaş uçağı imal ediyorum diye övüneceksiniz,
bir taraftan da tkinci Dünya Harbinden kalan ve imhasına karar verilen silahların seviyesinde
benim Silahlı Kuvvetlerimin silahı olmadığını söyleyeceksiniz... Biz bunu bir çelişki olarak gö
rüyoruz.
Devleti yönetenler için, Hükümet için söylüyorum; bu, Türk Milletine reva değildir. Bunu
bir ayıp olarak söylüyorum; çok ayıp olmuştur. 40 yıllık bir NATO dönemi içerisinde Türk
Silahlı Kuvvetleri, silah olarak eğer bugün Sovyet Rusya'nın, Batı'nın ve Amerika'nın imhası
na karar verdiği silahların seviyesinde bile değilse, gelin hep birlikte çareler düşünelim diyoruz.
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Ekonomik gücümüz belli.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Ekonomik gücümüz belli ise, gelip bu kürsüde ekonomik
gücümüzü olduğu gibi söyleyelim, öyle, savaş uçağı imal ediyoruz, demekle olmaz.
BAŞKAN — Sayın Çakır, siz daha evvelki konuşmaları takip etmediğiniz için, arkadaşın
sözünü kesiyorsunuz. Lütfen...
Devam edin.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Geliriz, burada doğruları konuşuruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin gözü, kulağı, her şeyi. tdaresi burada ola
caktır. Biz burada konuşmazsak nerede konuşacağız? Köy kahvesinde mi konuşacağız? Orada
konuşuruz konuşmaya da, burada da önemli şeyler konuşmak zorundayız, tşte, 40 yıl, Türk
Silahlı Kuvvetleri gelmiş bir noktaya, dinelmiş. Ben söylemiyorum bunları, iktidarın milletve
killeri söylüyor. îşte, zabıtlarda var bunlar.
Biz de her zaman söylüyoruz; Türk milletinin bağrından kopan, bağrından gelen Türk
Silahlı Kuvvetlerimizi, hiçbir zaman ihmal etmemeliyiz. Benim kanaatim odur ki, Türk Silahlı
Kuvvetleri, maalesef uygulanan ekonomik politikalar sonucunda bazı devletlerin âdeta kuyru.ğu olmuş, güdümüne sokulmuş, ihmal edilmiştir ve bu noktaya itilmiştir diyorum. Bunun için
üzülüyorum. Benim üzüntüm bundandır.
Bunları boşa konuşmuyorum; çünkü, aynı zamanda ordunun içerisinden gelmiş ve o üni
formayı şerefle taşımış bir arkadaşınızım. Pek çok olayın içerisinde de bulundum; 1957-1968
döneminde Hava Kuvvetlerinde bulundum.
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1963 Küba buhranım buyurun beraber tartışalım. Küba'da bir buhran olmuş, Rusya ile
Amerika bir araya gelmiş, belli silahların Küba'da ve Türkiye'de sökülmesine karar veriyorlar;
bizim haberimiz yok. Var mı haberimiz? Yok. 1964 senesinde bize bir emir geldi, "Gidin Çiğli'yi teslim alın" dediler. Ben de Çiğli'yi teslim alan S kişiden biriyim. Teslim almaya gittik;
polaris füzeleri konumlandırılmış, bundan bizim haberimiz yok, kimsenin de yok. Üstlerimiz
den dinlediğim için söylüyorum; haberimiz yok; Gittik bir enkaz aldık. Füzeleri sökmüşler,
götürmüşler. Bu olay. Çiğli Havaalanında oldu. Yer gösteriyorum, zaman gösteriyorum, tarih
gösteriyorum; ezbere konuşmuyorum.
Sonra anlıyoruz ki, iki patron birleşmiş, karşılıklı anlaşmışlar, imzalamışlar; silahları sökmek
için sıra uygulamaya gelmiş, ondan sonra bizim haberimiz oluyor. Her olay böyle oluyor.
Bunu şunun için söylüyorum: Şimdi, "işte, iki büyük devlet anlaşmış, karşılıklı silah in
dirimleri yapılıyor. Yerler, haritalar düzenleniyor, biz ne yapalım?" deniyor. Zaten her zaman
öyle olmuştur.
Tarihin son 200 yıllık dönemini gözlerinizin önüne sermeye çalışayım. 1789 Fransız İhtila
li olalı 200 yıl olmuş, ondan sonra Napolyon Savaşları başlıyor, 1814 yılında Viyana Kongresi,
bundan Osmanlı'nın bir etkisi var mı; yok. Bizim dışımızda oturuyorlar, haritalar çiziliyor,
biz de onlar için diyoruz ki, "Canım işte iki zındık hareket yapıyorlar" O zamanki devlet yö
neticilerimiz Viyana Kongresinin sonuçlarını algılayabilmişler midir; hayır. Gelelim 1870'lerde
Almanya İtalya birliklerini tamamlıyor, biz daha hâlâ "Anayasamız olsun mu, olmasın mı"
onun tartışmalarını yapıyoruz, derken arkasından Balkan Harpleri başlıyor, arkasından Birin
ci Dünya Harbi, Mondros Mütarekesi; var mı biz etkimiz; Mondros Müterakesi imzalanırken,
kimse bize bunun şartlarını koşullarını sordu mu; hayır. Bunlar bizim dışımızda cereyan etti.
Geldi, Birinci Dünya Harbinin sonunda bir harita çizildi, sınırlar,belirlendi, anlaşmalar yapıl
dı. Var mı etkimiz? Yok.
Şimdi gelelim İkinci Dünya Harbine; İkinci Dünya Harbinin sonunda da bir anlaşma ya
pıldı. Avrupa'da yeniden haritalar çizildi şekiller verildi var mı bir etkimiz? Yok. Onda da yok.
NATO kurulurken, veya onun karşıtı Varşova Paktı kurulurken, var mı bir etkimiz; hayır. Dünya
o anlaşmaları yapan devletleri konuşuyordu, şimdi yine bir noktaya geldik dayandık.
Bunu, şunun için arz ediyorum: Değerli milletvekilleri, acaba diyorum tıpkı onlarda ol
duğu gibi, yani dünyayı sarsan büyük olaylardan sonra çizilen o haritalar, dünyaya verilen şe
kilden sonra, bu noktaya gelindikten sonra, dünyaya verilen bu yeni şekilde bizim yerimiz ne,
biz ne yapmalıyız? Bütün mesele buradan kaynaklanıyor, önemli olan iş olup bittikten sonra
belli olayların farkına varmak değil, önemli olan, olup biteni önceden çok iyi tayin edip de
ona göre önlemleri almaktan geçiyor. Yoksa, iki devlet birleşmiş, dünyayı bölüşmüşler, harita
lar çizilmiş, ondan sonra da "Buyurun gelin cenaze namazına"
Şimdi deniliyor ki, "Canım, savaşsız döneme girdik... Rusya'da demokratlaşma hareket
leri başladı, komünizm bitti, sosyalizm bitti, serbest piyasa ekonomisi..." öyle mi? Peki, gü
zel, orada milyonlarca işçi sınıfı ne oldu? Bu işçi sınıfı bitti mi yani? tşçi sınıfı bitti ise, Polon
ya'da olanlar niye oluyor? 10 milyon işçisi olan bir sendika meydana çıkıyor, beş yıllık bir stra
teji içerisinde devleti tersyüz ediyor, o mücadeleyi yapan, o işçi liderini getirip cumhurbaşkanı
olarak oturtuyorlar. Bu olaylardan ders alabiliyor muyuz acaba? O işçi sınıfı orada duruyor,
Sovyet Rusya'daki işçi sınıfı da duruyor, bir nokta daha ileri gidiyorum, peki; Kızılorduyu ne
yaptınız? Kızılordu bitti mi? Yani, Kızılordu ortadan kalktı mı? Yok, o da kalkmadı, o da
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duruyor. Peki ne değişti, şimdi biz ne yapıyoruz? Kızılordu yerinde duruyor. İşçi sınıfı yerinde
duruyor. Gorbaçov açılmış, diyor ki, "Artık işçi diktatoryasma dayanan o idare bitti, ben demokraüaşacağım, demokrasiden daha büyük hak alacağım, daha çok nefes alacağım, hak ve
hürriyetimi konuşacağım, üretim bitti, artık uzayı fethettik, bu iş uzayda, artık geride bir şey
kalmadı" diyor, biz de Batı Avrupa'ya diyoruz ki, "Aman ha aman, 1945 yıllarında kullandı
ğın Leopard İknklarını ne olur bana ver" Sayın milletvekilleri, şimdi, biz bu kafayla bir yere
gidemeyiz. Gelin birlikte düşünelim. Bunun yeri Meclistir, bunu Mecliste açık seçik konuşa
lım, eksiklerimiz için önce teşhiste, birliktelikte birleşirsek, onun çaresini de yine birlikte bulu
ruz. Aksi halde, burada birbirimizi fuzuli itham etmekle bir şey olmaz. "Dün böyleydi, bugün
böyleydi" yle olmaz, bu olmamalıdır.
Yine ANAP'tan çok değer verdiğimiz eski bir asker ağabeyimiz, bir müddet evvel Körfez
krizi sebebiyle ANAP Grubunda yaptığı ve basına yansıyan bir konuşmasında, "Türkiye, bir
tehdit altında değildir" diyor; doğrudur. Türkiye'nin doğrudan bir tehdit altında olmadığı gö
rüşüne ben de katılıyorum, biz de katılıyoruz. Bu memlektin yüzde 95'i de buna katılıyor. Bu
na da inanıyorum, siz de dahilsiniz o yüzde 95'in içine.
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Biz dahil değiliz.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — O zaman, size ait olsun o.
öyle diyordu. Burada da aynı şey konuşuldu. Bugün geldi, bu kürsüde diyorki, "Türlüye
bir tehdit altındadır"
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Her zaman her ülke tehdit altında değildir.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Allah... Allah. Ben de bu kürsüden zabıtlara geçmesi ba
kımından söylüyorum. Türkiye, hiçbir zaman bir tehdit altında değildir. Ortadoğu'da da bir
savaş olmayacaktır diyorum var mı bir diyeceğiniz? Ben de böyle diyorum. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
Bakınız, bunu şunun için söylüyorum...
Efendim, lütfen bir dakika beni bir dinlerseniz şimdi çok şeyler söyleyeceğim sizlere...
BAŞKAN — O sözleri, çok sözleri söyleyecek vaktiniz kalmadı maalesef efendim; 5 daki
kanız kaldı efendim. Rica edeyim... Maalesef efendim.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Sayın Başkanım, 25 dakikada ne konuşulacaksa, onu ko
nuşacağım, ne konuşayım başka?
Şimdi, bugün gazetelerde bir haber var. Onbeş gün önce Birleşmiş Milletlere gidildi, Gü
venlik Konseyi bir karar aldı. Ne idi o karar; "15 Ocağa kadar askerlerini çek, aksi halde savaş
çıkacak, aksi halde müdahale hakkı doğacak." Kısaca söylüyorum, bugün gazetelerden öğre
niyoruz ki, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Kongreye başvurarak savaş yetkisi istiyor.
Siz şimdi düşünebiliyor musunuz, o Kongrede savaş yetkisi çıkacak mı? Çıkmayacak.
(ANAP sıralarından gürültüler) Ha, sizin, "Çıkarsa" dediğiniz olay şu: Her zaman ANAP
politikaları şu; "Sen, bir mayayı çal ya tutarsa..." Tamam, zaten biz de oraya geldik; "Sen
bir mayayı çal; tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz."
Değerli arkadaşlarım, sayın milletvekillerini; aklımızı başımıza alalım. Bu Körfezde savaş
çıkmaz. Niye çıkmaz... (ANAP sıralarından gürültüler)
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Çıkmayacak dediğiniz...
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BAŞKAN — Sayın Dalkıran, lütfen...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Niye çıkmaz? Bunu şunun için söylüyorum: Amerika'nın
burada menfaati var; harıl harıl petrol alıyor.
İkincisi, bir şey daha söyleyeyim; pek çoğunuzun belki bundan haberi yok; Suudi Arabis
tan ile Amerika'nın ikili anlaşmaları var. Bu anlaşmalara göre, Suudi Arabistan'ın rejimine
herhangi bir tehlike yönelirse, Amerika o mevcut ümmetçi toplumu o gerici toplumu korumayı
üstleniyor ve buna karşı faturayı da ona veriyor. Yani, faturayı da Suudi Arabistan yükleniyor.
Şimdi, Amerika, 400 bin kişi göndermiş, 500 bin kişi göndermiş, şu kadar güç göndermiş. So
nuçta ne zararı olacak ki. Onun iki mislini oradan alacak. Amerika niye savaşa girsin? Niye
girsin?
Sovyet Rusya, Dünyanın biliyorsunuz en çok petrol üreten bir ülkesi. Petrol fiyatlarının
artmasında yararı var. O da ses çıkartmıyor, gayet güzel. Batı'da Fransası, İtalyası silah satı
yor, herkesin menfaati var. Şu Körfez olayında menfaati olmayan bir tek devlet var, hemen
daha horoz ötmeden yalın pala dalan biziz. En çok zararı gördüğümüz halde biz oraya seyirtiyoruz, oraya sahip çıkıyoruz. Oysa, bize, "Gel sahip ol" diyen yok. Bunda merak etmeyin,
hiçbir şey olmaz. Türkiye, bu Körfez olayında en çok zararla çıkan devlet olacaktır. Umarım
ben yanılırım; gelir bu Mecliste sizden özür dilemeyi de bilecek kadar medeniyim; onu da söy
leyeyim.
Sayın Başkan, kaç dakikam kaldı efendim?
BAŞKAN — Toparlamanız gerekiyor efendim.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Peki efendim.
Sayın milletvekilleri, gerçekten bu konular çok önemli konular, konuşmak için zaman is
tiyor, ama, görüyorsunuz ki, zamanım yok. Esasen, başkalarının haklarına da tecavüz etmek
istemiyorum.
önemli saydığım bir konu daha var. Gelin biraz da, Millî Savunma Bakanlığımızın bir
parçası olan, bizim benliğimizden çıkan, bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz olan
Silahlı Kuvvetlerimizin devlet ilişkilerinden bahsedelim, müsaade ederseniz. Son kırk yıllık dönem
içerisinde görüyoruz ki, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz -belki de çok sevdiklerinden dolayı oluyordevlet yönetimine çok talip oluyorlar.
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Öyle bir şey yok.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Yani, seviyorlar, devlet yönetimini seviyor bizim askeri
miz; bizim Ordumuz, bizim Silahlı Kuvvetlerimiz devlet yönetimini seviyor. Tabii, devletini se
ven, bir anlamda idaresini de sever, o ayrı bir olay; ama, biz diyoruz ki, çağın koşullarına göre
onların asli görevi, öncelikle, savaştır. Ülkenin korunması için görevlendirilmişlerdir. Yasa ile
kendilerine verilen görevler bellidir. O görevleri layıkı veçhile yerine getirmek için günün şart
larına göre, teknolojik olarak donanımları, kendilerinin ve ailelerinin refahı için bu 57 milyon
insan hiçbir zaman fedakârlıktan kaçmamıştır, kaçmaz da; ama asli görevleri bırakılarak, onun
ikinci tali görevi bile olmayan konularda ilgi duymasının doğru olmadığını düşünüyorum. Ta
biî, demokrasilerde öyle olduğu için söylüyorum. Benim konuştuğum olay, ortaya koymak is
tediğim çerçeve hep bu anlamda göz önüne alınmalıdır.
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Son 40 yıl içerisinde, 1960'ta askerî müdahale olmuş. 1971'de 12 Mart olayı olmuş. 1980'de
bildiğiniz gibi, askerî müdahale olmuş. Bunlarla da kalmıyor, gerilere doğru gittiğimiz zaman,
askerin her zaman devlet hayatında çok önemli etkilerinin olduğunu görüyoruz. Biraz daha
gerilere gidersek, konuyu herhalde biraz daha iyi açıklarız.
Biliyorusunuz, 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırıldı, yeni bir ordu düzeni getirildi; 1876 Teş
kilatı Esasiye Kanununun yürürlüğe konmasında ordunun çok büyük önemi olmuştur; 1908
senesinde ilan edilen tkinci Meşrutiyette ordunun çok büyük etkisi olmuştur, önemi olmuştur.
Hatta, biraz daha ileri giderek, Balkan Harpleri ve onu takip eden Birinci Dünya Harbi ve
Mondros Mütarekesinden sonraki Kurtuluş Harbi de ordunun sırtında geçmiştir, askerin sır
tında geçmiştir.
Mustafa Kemal Paşa, ordumuzun içerisinden istifa etmiş, rütbelerini bırakmış, Kuvâyi Mil
liye ruhuyla Millî Mücadelenin başına geçmiş ve bu cumhuriyeti kurmuştur. Bizim için belki
en büyük miras cumhuriyetimizdir. Cumhuriyetimizi korumak, kollamak ve onun bize mirası
olan, Atatürk ruhundan kaynaklanan ordu, bizim gözümüz, kulağımız kadar hassas ve ona
o gözle bakmanın daha doğru olduğunun gereğine inanıyoruz.
Bunu şunun için arz etmek istiyorum: Elbette bu devletin kurulmasında büyük emeği ge
çen asker kökenli insanlar yanında, sivil kökenli insanlar da var. Çünkü, Atatürk'ün yapmış
olduğu devrim, belli bir sınıfın öncülüğünde yapılmış bir devrim değil. O, köylüsüyle, işçisiyle,
eğitimcisiyle, dincisiyle velhâsıl tüm Türk toplumunun ruhundan kaynaklanmış, onunla bü
tünleşerek yapmış olduğu bir devrimdir o devrim, tşte, bunun için bazı aklı evveller, Atatürk
devrimlerine karşı çıkarlar?... Niçin kaşı çıkarlar? Derler ki, "Efendim, o, bir sınıfın önderli
ğinde yapılmadığı için o bir burjuva devrimidir." Tam tersine; o öyle bir ruhtur ki, 600 yıllık
bir ruhun tamamı noktalanmış, yeni bir devlet, yeni bir cumhuriyet, yeni ilkeler, yeni bir top
lum, yeni bir ulus. Ulus... ulus... öyle basit bir olay değil bu ulus. 600 yıllık bir şeriat devleti
içerisinden çıkmışsınız bir ulus yaratacaksınız. O öyle basit bir olay değil. Dünyada hiçbir em
sali da yoktur bunun. 1 milyar Müslüman devletlerinin durumlarına bir bakınız. Küçücük bir
İsrail 200 milyon Müslüman içerisine oturtulmuş, affedersiniz, onları çoban gibi güdüyor. Ni
ye güdüyor?.. Çünkü, hâlâ daha bu çağda bile, 21 inci asra girdiğimiz şu çağda bile 2000'li
yıllarda bile hâlâ ümmetçi toplum olmanın fobilerinden kurtulamadılar. Ondan kurtulama
dıkları müddetçe, demokratlaşma sürecine girmedikleri müddetçe, bilesiniz ki, o tsrail, o kü
çücük İsrail, değil 200 milyonu 1 milyar adamı da güder.
İşte, Atatürk bunu 70 yıl önce yapmış; 70 yıl önce görmüş bunu. Bu, mutluluk olayı.
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen selamlayın...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim, Büyük Atatürk'le bitiriyorum.
BAŞKAN — Rica edeyim...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Atatürk'ün yapmış olduğu devrim, yeni bir devlet, yeni
bir ruh, yeni bir ulus, yeni bir millet, yeni bir yapılanma, yeni bir teşkilât, yeni bir sistem getir
miş. Onun için, biz onun yaptıklarının hepsine devrim diyoruz; ama aynı çerçeve içerisinde,
bundan sonra yapılan, 1960, 1971, 1980 olaylarına da devrim diyebiliyor muyuz?
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — İnkılap...!
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Keşke devrim diyebilseydik; ama devrim diyemiyoruz. Bu
nunla şunu demek istiyorum: Demokrasi idaresi dışında bir rejim istemiyor Türk Ulusu. Yani,
demokrasi rejimi. Demokrasi gelecek. Türk halkının kurtuluşu, Türk işçisinin, Türk
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esnafının, Türk askerinin de kurtuluşu, (A)'dan (Z)'ye kadar demokrasinin, çeyrek değil, ya
rım değil, tüm kurum ve kuruluşlarıyla yerleşmesine bağlıdır. Eğer bu memlekette demokrasi
tüm kurum ve kuruluşlarıyla gelmez, onu işletmeyi bu Meclis beceremezse, bizden sonra gele
cekler de bunu beceremezlerse, bilesiniz ki, daha biz demokraside çok ekmek yeriz, kırk fırın
ekmek yeriz daha. Onun için, diyorum ki, gözümüz, kulağımız, vücudumuz gibi gördüğümüz,
kendimizden bir parça gördüğümüz Türk Silahlı Kuvvetlerimizin de, o demin konuşmamın ba
şında söylediğim, hasta organlardan bir tanesi olma yerine, en sağlam, düzgün, çağdaş bir ya
pılanmada tutmayı becerelim, tutmaya çalışalım. Hiç olmazsa, başka konularda, trafik konu
larında bile birlikte olamıyoruz; ama biliyorusunuz buraya araştırma önergeleri çok geldi, tra
fik olaylarında bile bu Meclis birleşmemiştir; ama bu konuda lütfen birleşelim diye düşü
nüyorum.
Konuşmamı, Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle noktalamak istiyorum. Pek çok yolsuzluk
lar var. Uçak alımıyla ilgili, Loçkheed'Ie ilgili, Vuralhan olayı ile ilgili, hele hele bu son ispan
ya'dan alınmış hafif nakliye uçaklarıyla ilgili pek çok yolsuzluklar var. Casa olayı... Kitapları
çıktı, gazeteleri çıktı, hep belgeler burada. Zaman bulup okuyamadım, bilginize sunamadım.
Bir şey söylüyorum: Gelin, Meclis olarak...
BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen... Rica edeyim...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Kapatıyorum efendim.
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — Sayın Başkanım, sataşmadan öte, suçluyor,
atıyor...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Gelin, hep birlikte, bu yolsuzlukların ortadan kalkması
için Meclis bünyesi içerisinde komisyonlar kuralım, bunları açığa çıkaralım, karanlık yönü kal
masın. Bu karanlık yönler kaldığı müddetçe, bilesiniz ki, yıpranan sadece silahlı kuvvetler de
ğil, yıpranan devlet olur, yıpranan millet olur, yıpranan hepimiz oluruz diye düşünüyorum.
SEYİT AHMET DALKIRAN (Yozgat) — "Yolsuzluk var" Diye hitap etmeyin, biz yıp
ranırız.
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Atatürk'ün gençliğe hitabesini unutmayalım. Bu cumhu
riyet hepimizin cumhuriyetidir. Bunu korumak için biz burada namusumuz ve vicdanımız üze
rine yemin ettik.
BAŞKAN — Sayın Topçu diyor ki, "benim süremi aştı, benim süremden hak alıyor" di
yor. Lütfen...
CEMAL ŞAHİN (Devamla) — Bitiriyorum efendim.
Atatürk'ün geçliğe hitabesini size hatırlatıyorum. "Devleti yönetenler de hıyanet içinde
olabilirler, dalâlet içinde olabilirler" Ama, bu Meclis çatısı altında sorunlarımızı çözmekte bir
likte olursak çok şeyler aşarız diye düşünüyorum.
Beni dinlediniz, bütçemizin Millî Savunma Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dili
yor, hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyursunlar Sayın Topçu.
DYP GRUBU ADINA YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Millî Savunma Bakanlığı bütçesi nedeniyle, hepinizi, şahsım ve Partim adına saygı ile
selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum.
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Millî savunma, devlet olmanın, hele hele bağımsız ve egemen bir devlet olmanın vazgeçil
mez zorunlu şartıdır; yapısal ve bünyesel bir sistemi gerektirir. Bu sistem de, ülkemizde vardır,
kurulmuştur.
Her egemen devlet mutlaka, her bünye gibi, kendisini savunma ihtiyaca duyacaktır ve bun
ların tedbirini alacaktır. Anayasamıza göre, millî güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvet
lerimizin yurt savunmasına hazırlanmasından, Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Mecli
sine karşı sorumludur.
Türkiye'nin, her ülke gibi, millî savunma sorunları vardır, bu sorunları biz başlıca üç grupta
topluyoruz; Bu sorunların birincisi, komşularımızdan komşuluk ilişkileri içerisinde, daha doğrusu
biraz öteye giderek söyleyeyim, bir imparatorluktan birçok devlet çıkmış olmanın yarattığı so
runlar olarak önümüzde duran sorunlarımız vardır; bunlara sahibiz, bunların tarafıyız. Os
manlı Devletinden çıkan birçok devletle birlikte, aynı bölgede, aynı sınırları paylaşarak yaşıyoru. O zaman, bu sorunları çevremizdeki komşularımızla bir husumet meselesi, bir husumet
konusu saymaktan öteye, zamanında birlikte yaşamış olmanın yaratmış olduğu barış içinde
çözülebilir sorunlar olarak görmek gerekir.
Bunları tek tek inceleyecek olursak, ilk sorunumuz, daha doğrusu en önemli sorunumu
zun bulunduğu ülke de, şimdi, Yunanistan'dır. Yunanistan'la, Kıbrıs sorunumuz var, Yunanis
tan'la bir Ege kıta sahanlığı ve karasuları sorunumuz var, Yunanistan'la sorun olma yolunda,
Batı Trakya Türklerine karşı Yunanistan'ın takındığı tavır var.
Yunanistan'dan bir adım öteye gidersek, Bulgaristan ile, yine Osmanlı imparatorluğu içe
risinde birlikte yaşamış olmaktan doğan; çekilirken, daha önce aldığımız bu topraklara götür
düğümüz insanların büyük bir kısmını orada bırakıp gelmiş olmaktan dolayı bu ülkedeki reji
min insan haklarına ve insan onur ve haysiyetine aykırı şimdiye kadar süregelen davranışların
dan -doğan sorunlarımız var.
Rusya'yı sonraya bırakalım, çünkü onunla olan geçmişteki sorunlarımız Osmanlı împaratorluğuyla aynı bünyede yaşamış olmaktan dolayı değil, başka nedenlere dayanıyordu.
Aşağı yönetirsek, aşağıda Suriye'nin zaman zaman hasmane birtakım tavırlarıyla karşı
laşmamız var.
Biraz öteye gidersek, Irak'ın, aşağı yukarı on yıldır sıcak çatışma arzusu ve çevresindeki,
önündeki, iktisaden kendisine büyük güç verebilecek Körfezdeki bir küçük devleti, devletçiği
yutması ve bundan dolayı bütün dünyanın âdeta seferberlik ilan edercesine Körfeze yönelmiş
olmasından doğan sorunlar var.
İran'la olan sorunumuz belki bir sınır ihtilafı şeklinde değil; ama tran'la da sorunumuz
yok denemez. Çünkü, iran'daki İslam cumhuriyetinin, ileride neler getireceği ya da başımıza
ne gibi meseleler koyabileceği henüz tam olarak belli değil; ama kabul etmek lazım ki, Türki
ye'de bazı faaliyetleri var.
Yukarı yönetirsek; yukarıda, tkinci Dünya Savaşından sonra Sovyet ideolojik yayılma ar
zularının ülkemiz tarafından hemen ve doğru bir şekilde değerlendirmesinin yarattığı sorunlar
var. Kabul etmek lazım ki, bu sorunlar, 1945-1965 arasında 20 yıl, Türkiye'nin savunma ihtiya
cını, savunma politikasını, savunma stratejisini birinci derecede etkilemiştir. Eğer, Türkiye,
1945-1965 arasındaki soğuk savaş döneminde silahlı gücünü daha çok, daha sağlam, daha sa
vaşabilir, daha caydırıcı bulundurmak ihtiyacı içinde olmasaydı belki kalkınmasını biraz daha
çabuk halletme imkânına sahipti; ama maalesef buna olanak bulunmamıştır.
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Şimdi, bu komşularımızdan doğan savunma sorunlarının dışında, bir de uluslararası iliş
kilerden doğan, daha doğrusu, komşularımızla olan proplemlerimizden, kuzey komşumuzun
çok büyük gücü karşısında Türkiye'nin savunmasını çeşitlendirmek, zenginleştirmek için ulus
lararası savunma sistemleri içerisinde yer alma ihtiyacından doğan sorunlarımız var. Tabiî, bu
nun en önde geleni NATO'dur.
NATO'ya girdiğimiz 1952'den bu yana, NATO, bizim savunma sistemimize büyük katkı
larda bulunmuştur. Türkiye'nin güvenliği bakımından gerçekten yararlı olmuştur, buna kim
senin diyeceği bir şey yoktur; ama o günden bu tarafa gelmiş Türk hükümetleri için problem
olmamıştır demek mümkün değildir. Çünkü, NATO ile olan ilişkimizde, ortak savunma siste
mine dahil olan diğer ülkelerin, başta Amerika olmak üzere, Avrupa'daki müttefiklerimizin
-sadece Yunanistan'ı ayrı tutarsak- tamamı bizden zengin ve varlıklı ülkelerdir. Birçoğunda sa
vunma sanayii vardır. Dolayısıyla, Türkiye gibi kalkınmakta ve kalkınma arzusunda, banş içinde,
Avrupa'da ileri ülkelerle ne varsa, onu kendi vatandaşına, kendi memleketine, kendi vatanına
temin etme arzusu ve buna mutlak kararlı bir ülkenin kalkınma imkânları ile savunma imkân
larını dengelemek bakımından bu müttefiklerine hep muhtaç oluşu, hep onların verdiği sa
vunma silahlarını kullanmak zorunda oluşu, onların verdiği yedek parçalarla bu işin götürül
mek zorunda oluşu, yıllardır, Türk hükümetlerini, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile olan
ilişkiler bakımından büyük sıkıntılar içerisine sokmuştur; ama burada şükranla ifade ediyo
rum ki, geçmiş hükümetler, bütün bu sıkıntılara karşı, özellikle Amerika ilişkilerinde Türk hü
kümetinin, Türk Devletinin bağımsız kişiliğini korumakta çok büyük titizlik göstermişlerdir.
Savunma problemimizin üçüncü bölümü içeridedir. Güneydoğumuzda yıkıcı ve bölücü
bir faaliyet yıllardır sürüp gitmektedir; daha ne kadar süreceği belli değildir; ama burada bu
nu, yeri gelmişken bir defa daha ifade edelim ki, Türkiye, güneydoğusundaki bu bölücü ve
yıkıcı faaliyeti bir an evvel; ama, bir an evvel, hiç vakit kaybetmeden halletmek zorundadır.
Türkiye, daha bu meseleyi bu Meclislerde yıllarca konuşamaz, yıllarca bu iş sürüncemede
kalamaz.
Efendim, bu meseleyi halletmek son derece zor. Zor, kolay... Türkiye bu işi bir an evvel
halletmek zorundadır. Çünkü, komşuluktan doğan ilişkiler içerisinde sorun yaratacak, sorunu
var diye gördüğümüz devletlerin arasında Rusya'yı ayırırken, onun bir ideolojik yanı var de
dim. Şimdi orada, ideolojik yönün dışında, bir de, tekrar komşuluktan doğan başka meseleler
çıktı. Bir Ermeni devleti meselesi. Yani, kendileri bağımsız, özgür bir devlet olmak istiyorlar.
Yine, o bölgede yaşayan milletlerin, özellikle bizimle ırk bakımından aynılığı olan, ırkdaşımız
olan birçok milletlerin bağımsız yaşama arzuları var. Bunlar da sorun doğuracaktır. Hatta hatta,
Meclisimizde alay konusu olan, dışarıda da büyük eleştirilere uğrayan "Bir koy, üç al" mese
lesi konuşulurken, devamlı olarak, "Biz bu işe bulaşmazsak, aşağıda güneydoğumuzu tehlike
ye düşürecek bir devlet kurulması için Irak'tan bir parça ayrılması söz konusudur. Böyle bir
şey olursa, Türkiye'nin başına çok büyük bir gaile daha çıkmış olacaktır. Onun için, biz bu
bir koy, üç al meselesine sıcak bakıyoruz, oraya girmeye çalışıyoruz" gibi gerekçeler söylendi.
O halde, Türkiye ne yapacaktır? Bizim görüşümüz şudur: Türkiye, caydırıcılık sağlayaca
ğım diye çok büyük bir askerî gücü ve hem de modern silahlarla donatılmış bir askerî gücü
bulundurmayı birinci tercih yapmayacaktır. Bu tercih bize göre yanlıştır. Birinci tercih, komşu
larımızla barış içinde bir arada yaşamanın ve mevcut sorunlarımızı süratle zaman içerisinde
mümkün olan en kısa zamanda çözerek, karşılıklı menfaat, karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı
ilişkileri içerisine getirip, güvenliği barışla, dostlukla sağlamanın, Türkiye'nin kalkınması, Türk
vatandaşının, Türk milletinin uygar ülkeler seviyesine, çağdaş seviyeye gelmesi bakımından ka
çınılmaz zarurettir.
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Bunu söylemekle, demin söylediğim; yani, Türkiye'nin silahlı güç bakımından caydırıcı
olması özelliğini tamamen yitirmesi ya da vazgeçmesi anlamında söylemiyorum; ama birinci
tercih o değildir. Birinci tercih olarak, biz onu tutar, onu önümüze koyar, sonra da çevremizde
bulunan komşularla, mahalledeki komşuların birbirleri ile olan kavgası gibi, sürekli kavga içe
risinde olursak, özellikle komşularımıza karşı yersiz ve hiçbir anlamı olmayan, başka ülkelerin
menfaatlanna yarayacak hasmane tavırlar içerisinde olursak, bu, Türk Ulusunun kalkınma ça
balarının yirmi, otuz, elli yıl biraz daha yavaş seyirle devam etmesi, sürmesi anlamına gelir.
Burada bir vesileyle söyledim -sanıyorum asker gönderme meselesiydi- dedim ki, Yunanistan
ile Kurtuluş Savaşından bu yana geçen yetmiş yıldır -ben Yunanistan'a müteaddit defalar git
tim, bir çok arkadaşlarımız bilir- oradaki gençler, her nesile aktarılarak, bizim buradaki geçle
rimiz de her nesile aktarılarak sürüp giden husumetler yaratmıştır. Ha, Yunanistan'ın, Türki
ye'yi işgaline göz mü yumacaktık?.. Hayır! Devletimizin kurucusu Büyük Atatürk'ün Kurtu
luş Savaşını vermesi, elbette ki bizim yaşamamız için kaçınılmazdı, mutlak zaruretti. Türk Dev
letinin, Osmanlı toprakları üzerinde, Osmanlı enkazı içerisinden yeni bir Türk Devletinin ku
rulması elbette ki her türlü takdirin, her türlü arzunun ötesinde bir arzudur; ama orada anlat
mak istediğimiz şu idi: Bir ülke ile bir çatışmaya girdiğiniz zaman, onun izleri yirmi, otuz, elli
bazen yüz yıl sürüyor. Sürünce de ne yapıyorusunuz; siz, belli tedbirleri büyük masraflar kar
şılığında almak zorunda kalıyorsunuz.
Binaenaleyh, özellikle komşularınız açısından hasmane tavır içerisine girerken, çok he
saplı davranmak, hayatî önemde, çok büyük zaruretler olmadıkça, bu tür şeylere kalkışma
mak gerekiyor. Anlatmak istediğimiz budur.
Tabiî, oradan, Körfez ilişkisine geleceğim. Körfez bunalımında Türkiye birinci derecede
rol oynuyor. Nedense, birinci derecede rol oynuyor... Demin söylediğimiz uluslararası savun
ma sorunları içerisinde, Birleşmiş Milletleri de katarsak... Çünkü, biz Birleşmiş Milletlerin bir
üyesiyiz; Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin, -daha doğrusu Birleşmiş Milletlere göre söyleyelimAnayasasının içerisinde yaptırımlarda bulunduğuna göre, üye ülke olarak, bu yaptırımlara Tür
kiye'nin de katılması, attığı imzanın bir sonucu olduğuna göre, elbette ki, Birleşmiş Milletler
den gelen savunma sorunlarımız da olacaktır; vardır da; ama herkesten fazla ve özellikle karşı
tarafta hasmane bir izlenim bırakacak şekilde, demin söylediğimiz gibi, çok da lafı edildiği
için ben üzerinde de fâzla durmak istemiyorum; bu tür şeylere de fazla önem vermiyorum; çünkü,
ciddiye almıyorum. Borsa oyunu oynar gibi, "bir koy üç al" gibi laflar ya da görüşlerle Türki
ye'nin hareket etmesi yanlıştır; ama Türkiye bu konuda başka yanlışlıklar yapıyor.
Sayın eski Genelkurmay Başkanı Torumtay'ın istifası nedeniyle su yüzüne çıktı ki, anaya
sal bir kurum olan Millî Güvenlik Kurulunun sivil kanadı, yani Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Millî Savunma Bakanı, Dışişleri ve içişleri bakanı, ayrı bir masa oluşturuyor, asker kanadı ayrı
bir masa oluşturuyor. Burada vakit kaybetmemek için -niyetim de zaten bir saati doldurmak
değil; sadece Grubumuzun görüşlerini ana hatlarıyla söylemektir- yasayı okumayacağım; esa
sen bütün milletvekili arkadaşlarımız yasanın o hükmünü bilirler; Millî Güvenlik Kurulu, Türk
Devletinin varlığından, her türlü savunmasından birinci derecede sorumlu bir kuruldur; asker
kanadı vardır, sivil kanadı vardır. Bunlar bir araya geleceklerdir, müştereken bir karar alacak
lardır, bunları hükümete tavsiye edeceklerdir, bunlar ülkenin savunması, bağımsızlığı ve bü
tünlüğü ile ilgili ise, Hükümet, bunları birinci derecede yerine getirecektir.
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Yalanlanmış olmasına rağmen, burada zikretmekle, olmamış olsa bile olması ihtimaline
karşı söylüyorum ki, bir Jusmat olayı vardır; bir Amerikalı general, Türkiye'nin Millî Güven
lik Kurulunda oluşturulan Körfez stratejisini bildiğini ve bunun ana hatlarını ifade ediyor. Bu
nu nereden öğrendiği sorulduğunda da, kendi ülkesinden öğrendiğini söylüyor. Şimdi, Millî
Güvenlik Kurulu Kanununun 10 uncu maddesi; Millî Güvenlik Kurulunda yapılan bütün gö
rüşmelerin gizli olduğunu, açıklanamayacağını; eğer bir açıklama yapılacaksa, bunun şeklinin
dahi o kurulda kararlaştırılacağını amirdir. Böyle bir hareket, yani Millî Güvenlik Kurulunda
oluşturulmuş bulunan bir strateji, şu veya bu sebeple, müttefikimiz olan bir tevlete ulaşmışsa,
bunun başka vatandaşlar tarafından yapılması casusluk suçunu teşkil eder, askerî sırların baş
ka ülkelere verilmesi suçunu teşkil eder. Bu, eğer ülkenin güvenliğinden birinci derecede so
rumlu insanların toplu bulunduğu bir yerden çıkmışsa, o zaman, vah Türkiye'nin millî savun
masına... O zaman, oturup, işi çok ciddî boyutlarda düşünmek gerekir. "Efendim, böyle bir
şey olmamış." Olmuşsa, olmamışsa; olmamışsa da olması ihtimaline karşı, burada ifade edi
yorum ki, bu Meclis, Anayasanın 105 inci maddesinde yazılı, vatana ihanet suçlamasını hiç
kimseye karşı yapmak zorunda kalmamalıdır. Bunu burada ifade etmeyi görev sayıyorum.
Değerli milletvekilleri, Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Sözleşmesine Türkiye taraf olarak imza
koymuştur. Elbette ki, gerek Avrupa'daki barış arzularının, gerekse dünyada meydana gelen
barış arzularının tescili, Türkiye'nin de buna katılması fevkalade olumlu bir iştir. Yalnız, Av
rupa'da Avrupa güvenliği ve barışı sağlanırken, Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmının
bulunduğu Ortadoğu'da böyle bir şeyin düşünülmemesi yanlış olur. O zaman, ortaya şunu koy
mak gerekir; Ortadoğu'da da bir barış ve güvenlik anlaşması yapmanın yollarını aramak la
zımdır. Bunu yapabilmek için, Ortadoğu'nun uzunca bir süre barış içinde yaşaması lazım. Or
tadoğu'nun uzunca bir süre barış içinde yaşaması, tsrail'in işgal ettiği topraklardan derhal çe
kilmesi ve artık, Amerikalı dostlarımızın da, tsrail'in bu tutumuna karşı, kayıtsız şartsız des
tek verme gibi bir tutumdan vazgeçmesi; Lübnan'ın, içinde bulunduğu vahim kaostan kurtul
ması; Saddam'ın, kendi sınırları içerisine sokulması ve diğer ufak tefek problemlerin halledile
rek, gerçekten, Ortadoğu'nun artık dünyanın en hassas ve bir türlü oturmaz, bir türlü barış
sağlanamaz bölgesi olmaktan çıkarılması lazımdır. Burada, Türkiye birinci derecede rol oyna
yabilir kanısındayım. Türkiye dış siyasetini ve güvenlik siyasetini, eğer bu bölgede barışın uzunca
bir süre sağlanıp, barış içinde tutulmasında ve ondan sonra da Avrupa'nın vardığı, bütün dün
yanın arzuyla beklediği bu barış sürecinin bir anlaşmayla güvence altına alınmasında birinci
derecede rol oynayabilir kanısındayız. Türkiye bu işe biraz yönelmelidir.
Yani, Ortadoğu için, "Ne yapalım canım, işte bu kadar. Çeşitli milletler var. Ne israil laf
anlıyor, ne Amerika onu desteklemekten vazgeçiyor, ne Saddam Arap birliği kurma sevdasın
dan vazgeçer. İran'ın durumu belli, Suudi Arabistan'ın, Mısır'ın, Ürdün'ün ve Suriye'nin du
rumu belli. Burada barış sağlanamaz" gibi bir yılgınlığın içerisine girmek yanlıştır. Ne olursa
olsun, burada barışın sağlanmasında Türkiye'nin kalkınma arzusunun çok büyük boyutlara
ulaşmış olmasından kaynaklanan büyük menfaatları vardır.
Değerli milletvekilleri, demin arz ettim; "NATO meselesine tekrar gelmek istiyorum" de
miştim. NATO konusuna tekrar geleceğim.
Avrupa'da meydana gelen, özellikle Doğu Avrupa'da meydana gelen yumuşama ve de
mokrasi süreci, özgürlük süreci, -buna özgürlük süreci demek daha doğrudur- komşumuz ve
dünyanın ikinci süper gücü Rusya'da meydana gelen ve Rusya içerisinde bir konfederasyon
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oluşturan ülkelerin bağımsızlık arzuları, Rusya'nın yeniden yapılanma arzusu, ideolojik çap
taki tehditleri azaltmıştır ya da kaldırma yolundadır, o dehditlerden bizi kurtarma yolundadır
demek noktasına doğru götürmektedir. O zaman, sanıyoruz ki, NATO'nun işlevi yeniden ele
alınacaktır. NATO'nun Türkiye'ye sağladığı güvenlik -demin söylediğim gibi- elbette ihmal edi
lebilir ya da vazgeçilebilir bir güvenlik değildir; ama bütün bunlara rağmen, NATO'nun Türk
millî savunmasına verdiğinin yanı sıra, alıp götürdükleri, özellikle ve özellikle Türk vatandaşı
nın yurt savunması için askere alındığında, askerlik eğitimi ve Türkiye'nin kendi millî sorunla
rı açısından Türk Ordusunun Kıbrıs'ta olduğu gibi kullanılması sırasında meydana gelen so
runlar açısından, bu kurumun, bu güvenlik sisteminin yeniden gözden geçirilmesinde zaruret
olduğu sonucuna bizi götürmektedir. Türkiye, bu konuda da "Canım hele Amerika ne yapı
yor bir bakalım da ondan sonra karar veririz' gibi, sanki Amerika'nın güdümünden ya da ar
kasından gitmek gibi bir durumu kabul etmemelidir, bunun öncülüğünü yapmalıdır kanısın
dayız. NATO, yeniden oturulup, Varşova Paktı da dikkate alınarak, konuşulabilecek bir zama
na, bir zemine getirilmelidir.
Şimdi, burada, millî savunma açısından içeriğe gelmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım,
ben asker kökenli değilim; ama, her Türk vatandaşı gibi askerlik görevimizi büyük bir arzuyla,
şerefle yaptık. Gördüğümüz odur ki, Türk Ordusu iki bölümden oluşmaktadır; eğitim bölü
mü, muvazzaf, (savunma hizmetini yürüten) bölüm. Eğitim bölümü, kabul etmek lazım ki,
Türk vatandaşı için çok büyük problemdir; öylesine problemdir ki, sadece bir tanesini söyleye
ceğim, üniversiteyi bitirmiş, yedeksubaylık hakkını kazanmış olan gençlerimiz, 16 ay yedeksu
baylık yapmak yerine 8 ay erlik yapmayı tercih etmektedir. Oysa, çok değil bundan onbeş yir
mi sene evvel, Türk genci, yedeksubaylık yapmak için okumaya çalışıyordu; bir zamanlar lise
bitirmeye çalışıyordu, sonra üniversite bitirmeye çalışıyordu. Şimdi ise üniversite bitiren genci
miz, "Aman şu işi bir an evvel bitireyim, bir an evvel hayata atılayım" diyor.
Türkiye'nin nüfusu fazlalaşıyor, durmadan artıyor. Her yıl 1 milyon 200 bin nüfus 18-20
yaşına geliyor; bunların 600 bini erkektir, Bu nüfus, askerî eğitimden geçirilecektir. Bence, faz
la vakit kaybetmeden ve bunu bir kompleks meselesi falan da yapmadan, Türkiye'nin, vatan
daşlarına vereceği askerî eğitim işini bir güzel tartışıp, konuşup yeni bir şekle bağlaması gerekiyor.
Bir zamanlar Orduda -şükranla ifade edelim ki- okuma yazma bilmeyenlere okuma yaz
ma öğretiliyordu. Şu anda, burada, Ordumuzun değerli mensupları bulunuyorlar; tabiî, sa
bahtan akşama kadar işleri budur, bu konuları bizden daha iyi bilirler. Şimdi, kabul edelim
ki, sanıyorum, ilkokul mezunu olmadan Orduya gelenlerin nispeti çok azdır; hatta çok büyük
bir kısmı -üniversiteyi bir kenara bırakalım- ortaokul, lise mezunu olarak geliyor. Böyle, oku
muş, bir eğitimden geçmiş olarak Orduya gelen kişinin askerî eğitim bakımından daha kolay
eğitilme şansı vardır sanıyoruz. O zaman, bunun, gördüğü eğitime göre, kademelenmesi ve ül
kenin ihtiyacı olan eğitim dışındaki silahlı gücün, bu kaynaktan, eğitilmiş askerden alınma şek
linin yeniden gözden geçirilmesinde zaruret vardır sanıyoruz. 16 ay, 18 ay, 20 ay bir insanın
en verimli çağını kışlada geçirmesi, bizce biraz israf olmaktadır. Çünkü, görüyoruz ki, eğitim
den sonraki askerlik bölümünde, savunma hizmetinde, akserin kullanış şekli, bize göre biraz
da yanlıştır. Hatta ve hatta -bunu da burada belirtmeden geçemeyeceğim- eğitim sırasında da
kişilik açısından bazı yanlış uygulamalar yapılmaktadır. Ordu disiplini meselesi, bizce biraz
kişiliği zedeleyecek ya da kişiliği etkileyecek şekilde ortaya konmaktadır. Mesala, erlere karşı,
zaman zaman, hakarete varan davranışlar -özellikle orada eğitimle görevlendirilmiş kişilerce— 647 —
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hakkında bize hep şikâyet gelmektedir. Yine aynı kaynaktan gelmiş, yani -bizim deyimimizleonbaşı, çavuş kademesinde, kıta çavuşu kademesindeki kişilerce, erlere karşı biraz kişiliği ze
deleyici davranışlarda bulunulduğu veya disiplinin böyle uygulanmaya çalışıldığına dair yaygın
bir kanaat vardır; bu yanlıştır. Disiplin sağlanmalıdır. Tabiî, bir ordunun disiplini yoksa, ordu
olmaktan çıkar; buna hiçbirimizin itirazı olamaz, bunu anlamak için asker olmaya da lüzum
yoktur. Disiplinin, düzenli bir ordunun en önemli unsuru olduğu konusunda herkes hemfikir
dir; ama, bunun, kişilikleri zedeleyici bir şekilde verilmesi yanlıştır. Bize göre, eğitimden son
raki kullanım şekillerinde de yanlışlar vardır. Bunları burada tek tek sıralayıp vaktinizi almak
istemiyorum; esasen, o tür konulara girmek de istemiyoruz; ama, diyoruz ki, değerli subayları
mız, komutanlarımız yılların verdiği tecrübe ile bu problemleri ortaya koyup görüşmelidir, tar
tışmalıdır. Konuşup tartışmadıkça problemler hep üst üste yığılır, hiçbir şey düzelmez, Konu
şup tartışmak için en çıkar yoludur.
Burada değinmek istediğimiz bir başka konu var. Türkiye'de askerlik hizmeti çok çeşit
lendirilmiştir. ASAL Daire Başkanına -tabiî espri olsun diye söyleyeceğim- sorsak; Türkiye'de
mükellefler kaç çeşit askerlik yapıyor? Herhalde saya saya bitiremeyecektir. Efendim, yedek
subaylık var, erlik var, kısa dönem erlik var, paralı askerlik var, dövizli askerlik var, kamu ku
rumlarında çalışarak yapılan askerlik var, öğretmenlik yapmak suretiyle askerlik var... Ben şahsen
bu kadar çeşitli askerlik hizmetini, hizmetin özelliğiyle bağdaştıramıyorum.
Ayrıca askere alımlarda eşitsizlikler var. Nasıl eşitsizlikler var? Birisi, zamanında askere
gitmiş, görevini yapmış gelmiş, öteki, bakaya suçu işlemiş, bedelli askerlik yapıyor... Parayı
verip askerlik yapıp geliyor... Daha doğrusu, yapmadan geliyor. Yani, hem yasaya göre suç iş
lemiş, daha doğrusu bu vatan görevini yapmaktan kaçmış, hem de adama paralı yapma imkâ
nı tanıyarak, bir nevi, ödüllendirmişsiniz... Diyelim ki, bu iş, tasfiye edilmek için yapıldı, öyle
kabul edelim, o zaman, dışarıdan gelenleri bu devlet niçin soyuyor. Dışarıdan gelenlerden, ya
ni çeşitli Avrupa ülkelerinde işçi olarak çalışan vatandaşlarımızdan 10 bin mark alınıyor. Bu,
2C milyon lira eder. Tabiî, oradan geldim, gittim deyinceye kadar, diğer masraflarıyla birlikte,
bu, 25 milyon lirayı bulur. Halbuki, içerideki bedelli askerlik ücreti sanıyorum 8 milyon lira.
İkisi de vatandaşınız-. Dediğim gibi, bir tanesi böyle bir vatan görevinden de kaçarak, bu işi
yapmış, öteki de yurt dışında kaldığı için işini kaybetmesin diye, devlet olarak bir olanak tanı
mışsınız, bu olanağı tanımakla iyi etmişsiniz; ama niye ille para almak suretiyle bunu yaptırı
yorsunuz? Getirirsiniz, temel eğitimini verirsiniz gönderirsiniz. Avrupa'da çalışanlanmız, bundan
dolayı, inanınız ki devlete iyi söz söylemiyor. Bundan dolayı bizarlar, bundan dolayı devlete
karşı muğberler. Buna kimsenin hakkı yok. Hem size döviz gönderecek; hem sizi, ona iş bul
ma, onun geçimini sağlama, sosyal güvenliğini sağlama mükellefiyetinden kurtaracak; gide
cek, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da çalışacak ve yanında birkaç kişiyi de besleyiverecek;
sonra da gelip sizin buradaki makasınızı, elinden geldiği kadar kapatmaya çalışırken, askerlik
yapmak için içeridekinden fazla para ödeyecek; yanlıştır.
Bir başka şikâyetleri daha vardır, onu da burada ilgililerin bilgilerine sunuyorum; bana
göre o şikâyetleri de haklıdır. Türk yasaları çifte vatandaşlığı kabul etmektedir, Avrupa'da da
bunu kabul eden ülkeler vardır. Başka ülkelerde askerlik yapmış olanların, bu askerliği kabul
edilmelidir. Amaç, askerî eğitim almak değil mi?.. Silahı nasıl kullanacağını öğretmiyor musu
nuz?.. Harp sanatını öğretmiyor musunuz?... öğretiyorsunuz, yani illâ Türkiye'deki standart
mıdır askerliğin standardı?.. Hayır. Dışarıda çalıştıkları ülkelerin birçoğu NATO ülkeleridir,
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bizim müttefikimiz olan ülkelerdir, aynı savunma sistemi içerisinde yer aldığımız ülkelerdir.
Orada yapılmış olan askerliklerin de Türkiye tarafından kabul edilmesinde, yani askerlik hiz
metini yapmış kabul edilmesinde zaruret vardır. Bu insanları daha fazla üzmenin manası yoktur.
BAŞKAN — Sayın Topçu, sürenizin bitimine az kaldı efendim.
YASAR TOPÇU (Devamla) — Toparlıyorum efendim.
BAŞKAN — Eğer konuşmanız devani edecekse, yedi dakikanız daha var efendim.
YAŞAR TOPÇU (Devamla) — Hayır, hayır aksine, yedi dakikayı da kullanmıyorum; çünkü,
arkadaşlarıma söz verdim, bitiriyorum. Burada belirtmek istediğim bir başka konu; Türkiye'
de bulunan, NATO ve Amerikan üslerinde -ki, özellikle benim ilimde meydana geldi bu olayçalışanların, Amerikan Devletinin tasarrufa yöneldiği gerekçesiyle kapı dışı edilmeleridir.
3 Ağustos tarihinde başlayan Harp-iş grevi, 10 Ağustosta Hükümet tarafından durdurul
muştur, işveren lokavt ilan etmiştir, Hükümet onu da durdurmuştur; ama gelin görün ki, bu
defa geçen ayın 17'sindc Sinop'taki yetkililer 48 vatandaşımızı, toplusözleşme kurallarına mutlak
aykırı olarak -Bir hukukçu ve uzun yıllar bir işyerinde işçi-işveren koordinatörlüğü yapmış bir
arkadaşınız olarak söylüyorum, çok iyi bildiğim bir konudur- ve dolayısıyla yasaya aykırı ola
rak getirip kapının önüne koyma tebligatını yapmıştır. Buna karşı ilgilileri uyardık; ama her
seferinde "Efendim, yapılan iş bizi aşıyor" gibi veya "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok" gibi
cevaplar verildi; bugün de son günüdür. Bugün eğer bu tasarrufun geri alınması sağlanamıyor
sa yazıktır; çünkü, içlerinde emekliğine bir sene kalmış olanlar vardır.
Şimdi, bunların çıkarılmasını kabul edebiliriz, ben burada niye itiraz ediyorum?.. Bunla
rın yerine Amerikalı çalıştırılıyor, kaçak olarak çalıştırılıyor. Tasarruf yaptığını söyleyen Ame
rika, benim işçime verdiği ücretin iki katını vererek çalıştırıyor. Onun saatine 3 dolar veriyor,
üstelik kaçak çalıştırıyor; ama benimkine 1,5 dolar vermiyor, yani işten çıkardığına 1,5 dolar
vermiyordu, itiraz edişimizin sebebi o, yoksa bir işyerinde şartları varsa elbette işçi çıkarılabi
lir, tensikat yapılabilir, yasa buna imkân vermiştir. Amerikalı olması da bu haktan yararlan
masına engel değildir; aksine, biz, Amerikalı olsun, kim olursa olsun, Türkiye'de yaşayan her
kesin Türk yasalarına uymasını istiyoruz; çünkü, bir Türk dışarı gider de oranın yasalarına
uymazsa, meselâ Amerika'ya gider de oranın yasalarına uymazsa, ona uydururlar, bizim yasa
larımızın da Amerikalılara karşı geçerli olması lazımdır.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin, Millî Savunma camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını
dileyerek, hepinize saygılarımı sunuyorum..
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Topçu. (Alkışlar)
Saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 12.55

•
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 14.00
BAŞKAN: Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER: İsmail Üğdiü (Edirne), Ertuğrıd özdemir (Ordu)

BAŞKAN — 51 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER (Devam)

1. — 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
üe 1989 Malî Yüı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1
1/753; 1/732, 3/1398; 1/733, 3/1399) (S. Sayıları: 488, 489, 495, 493) (Devam)
A) MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI (Devam)
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi
2. — Millî Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabı
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Şahısları adına, lehinde, Sayın Işılay Saygın; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
IŞILAY SAYGIN (fzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1991 malî yılı Millî Sa
vunma Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Yüce
Meclisimizin siz seçkin üyelerini saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesi, ülke
mizin içinde bulunduğu malî ve ekonomik şartları göz önünde tutularak, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin zorunlu ihtiyaçları dikkate alınarak ve tasarruf tedbirlerine azamî derecede uyulmak
suretiyle hazırlanmış ve böylece 13 trilyon 55 milyar lira olarak huzurlarınıza getirilmiş bulun
maktadır.
N
Bu bütçenin yüzde 97,7'si -ki, 12 trilyon 750 milyar liradır- cari harcamalardan, 10 milyar
lirası yatırım harcamalarından ve yüzde 2,26'sına tekabül eden 295 milyar lirası da transfer
harcamalarından teşekkül etmektedir. Ancak, cari harcamalar içinde yer verilen bütçenin yüz
de 27'si oranındaki 3 trilyon 543 milyar liralık savunma alım ve giderlerine ilişkin ödenekler,
doğrudan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin savunma gücünün artırılması amacıyla konulmuş bu
lunmaktadır.
Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı bütçesinin genel bütçe içindeki payı, yüzde 12,6;
gayri safi millî hâsıla içindeki payı ise, yüzde 3 düzeyindedir.
Huzurlarınızdaki bütçe, yürürlükteki personel mevzuatı, stratejik hedef planının 1991 di
limindeki ayrılan kaynak miktarlanyla, beslenme, giyim-kuşam, yakacak, akaryakıt ve diğer
hizmetler için büyük çapta tasarrufa yönelik bir hüviyetle hazırlanmış bulunmaktadır.
Silah ve malzeme sistemleri ve teçhizatı henüz planlanan düzeylere ulaşmamış olmasına
rağmen, Silahlı Kuvvetlerimiz, inanıyoruz ki, devamlı iyileşen ve bilgi ve ihtisas düzeyi, disiplini,
— 650 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O :2

üstün görev anlayışı ve benzersiz fedakârlık duygularıyla her an göreve hazır bulunmaktadır.
Tarihî ve millî sorumluluğunun bilincinde olan Silahlı Kuvvetlerimizin, anayasal düzene,
demokratik parlamenter rejime ve Atatürk ilkelerine bağlılığı, ülkemiz ve milletimiz için bir
güven ve iftihar kaynağımızdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1985 yılı sonlarında uygulamaya konulmuş bulunan
savunma sanayii ve politikası ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının bu alandaki faaliyetleri hak
kında satırbaşları halinde bilgi arz etmek istiyorum:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, geçen beş yıl zarfında, 3238 sayılı Kanununda belirtilen
hedefler doğrultusunda, çok yönlü ve başarılı hizmetler yapmıştır. Savunma Sanayii Müste
şarlığı, giderek genişleyen bir kadro ve artan tecrübe birikimiyle çalışmalarını sürdürmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarının, savunma sana
yiinde çok önemli bir yeri olduğu bilinmektedir. Yüksek teknoloji alanında uzman eleman ye
tiştirilmesi, transfer edilecek teknolojilerin özümlenmesi ve modern savunma sanayiini kurma
yolundaki gayretlerimizin kalıcı sonuçlara ulaştırılabilmesi için, araştırma ve geliştirme faali
yetlerine, Savunma Sanayi Müsteşarlığının katkılarıyla devam edilmektedir.
Çok önemli alanlardaki olumlu gelişmeler son derece sevindiricidir. Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesinin sınırlı imkânları yanında, 1990 yılı sonunda, yaklaşık 2 trilyon Türk Lirası
na ulaşması beklenen Savunma Sanayii Fonunun sağladığı katkılarla gerçekleştirilen projeler,
bu uygulamanın ne kadar isabetli ve yararlı olduğunu açıkça göstermektedir.
Millî Savunma Bakanlığı, araştırma ve geliştirme çalışmalarında gelişen dünya teknoloji
sine ayak uydurabilmek ve ciddî aşamalar yapabilmek amacıyla, üniversitelerimizle, Türkiye
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ile Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarla koordineli olarak çalışmaktadır.
Millî Savunma Bakanlığı, vatandaşlarımıza kolaylık sağlamak, askere alma işlemlerine sürat
kazandırmak, zamandan ve emekten büyük ölçüde tasarruf sağlamak amacıyla, yurt sathına
yayılmış bulunan bütün askerlik daireleriyle, bunlara bağlı askerlik şubelerinde, çağın gerekle
rine uygun olarak, otomasyon projesini başlatmış bulunmaktadır.
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yıl içinde, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'da
meydana gelen köklü değişiklikler ve 9 Kasım 1990'da Paris'te aktedilen Avrupa Güvenlik ve
tşbirliği Konferansı zirvesinde imzalanan Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler İndirimi Anlaşma
sı sonucunda, 1990'dan 2000'e uzanan önümüzdeki 10 yıllık sürecin, kritik bir devre olacağı
değerlendirilmektedir.
Bir yandan, silahlı kuvvetlerin kontrolü ve azaltılması; diğer yandan, Doğu Blokunda ve
özellikle Sovyetler Birliğindeki liberalleşme hareketlerinin başarısı ve en az sarsıntı ile gerçek
leştirilmesi, tüm dünyanın menfaatına olacaktır.
Türkiye'nin böyle bir belirsizlik ve istikrarsızlık ortamında bulunmasını, hayatî önemi ha
iz bir konu olarak mütalaa etmekteyiz.
Ekonomik sıkıntılar ve milliyetçilik akımlarının giderek güçlenmesiyle belirlenen istikrar
sız ve sarsıntılı ortamın, Batı'nın menfaatma olmayacağı aşikârdır. Doğu Blokunda başlayan
liberalleşme ve serbest piyasa ekonomisine geçiş dönemini kapsayacak önümüzdeki yıllar, Türkiye
için de, dikkatli ve temkinli bulunulması gereken bir dönem olacaktır.
Ayrıca, Kafkaslardaki gelişmelere karşı da Türkiye'nin dikkatli bulunması gerekmekte
dir. Diğer taraftan, Körfez bunalımı, Filistin sorunu, Kıbrıs sorunu ve Yunan-Türk anlaşmazlı
ğı gibi çözümlenmesi kolay olmayan bölgesel sorunlar da önümüzde durmaktadır.
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Belirtmeye çalıştığım bu nedenlerle, Türkiye'nin millî güvenliğinin sağlanması ve bölgesel
etkinliğinin de idame ettirilmesi açısından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyon gayret
lerinin sürdürülmesinde zorunluluk görülmektedir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1991 bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen tüm Millî
Savunma mensuplarına başarılar diler, Millî Savunma bütçesinin memleketimize ve milletimi
ze hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyursunlar Sayın Bakan...
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Aleyhte konuşmacı olarak ben vardım; Sayın Bakan ben
den sonra konuşsaydı...
MtLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Ben en son konuşayım Sa
yın Başkan...
BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın Koçak.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dünyamız, Sovyetler
Birliği ve Doğu Avrupa ülkelerinde hızlı bir biçimde gelişen olaylara kendisini alıştırmaya fır
sat bulamadan, bu gelişimlerin sonuçlarının ne olacağını tam anlamıyla değerlendiremeden,
dünya çapında sarsıntı ve çalkantılara yol açabilecek Körfez bunalımıyla karşılaştı. Kuşkusuz,
kriz, hemen yanı başında bulunan Türkiye'yi de etkiledi, Türkiye'nin konumunu, değerini ye
niden ön plana çıkardı. En önemlisi de, NATO olgusunu tekrar gündeme getirdi.
Varşova Paktının fiilen ortadan kalkması ve Sovyet tehdidinin etkisini yitirmesiyle işlevini
büyük ölçüde yitiren NATO, Körfez bunalımıyla tekrar ön plana çıktı, NATO'nun sınırları tar
tışılmaya başlanıldı.
Geçmişte Amerika'nın sürekli gündemde tutmaya çalıştığı; ancak, diğer müttefiklerin karşı
çıktığı ve dolayısıyla bir türlü kabul edilmeyen formel sınırlar dışında da askerî müdahele ola
nağının sağlanmasına ilişkin kavram, yani alan dışı müdahale kavramı son günlerde benim
senmiştir. Amerika'nın bu kavrama göre geliştirdiği müdahale planları, temelde, Sovyetler Bir
liğinin Körfeze inmesini engellemeye yönelikti ve planlarda, Basra Körfezi, Doğu Akdeniz ve
Kafkaslar bölgeleri, stratejik bir üçgen biçiminde Türkiye topraklarının içine giriyordu, özün
de, NATO'yu ilgilendirmeyen, yalnızca ABD'nin çıkarlarını kollayan bu kavrama, Türkiye haklı
bir biçimde karşı çıkıyordu. ABD'nin amacı, kendi çıkarları için, Türkiye'yi, NATO'yu da ba
hane ederek, Sovyetler Birliğine karşı kullanmaktı. Türkiye bu konuda kendini kullandırmamıştır. Ancak, bugün aynı kavram yeniden ortaya atılmış, hatta bir tür yaşama geçirilmeye ça
lışılmaktadır. Eskiden, Amerika'nın çıkarları için Sovyetler Birliğine karşı uygulanmak iste
nen planlar, bugün, NATO ülkelerinin çıkarları için, Arap ülkelerine karşı uygulanmak isten
mektedir. Bugün koşullar değişik de olsa, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarına dönük olmayan
uygulamalara, yani, alan dışı müdahale kavramının uygulanmasına karşı çıkılmalıdır. Ülkenin
çıkarları bunda yatmaktadır. Bölgedeki ülkelere komşu olan tek NATO ülkesi olan Türkiye'
nin geleceği, bu uygulayımlarla sıkı sıkıya bağlıdır.
Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin ulusal savunma anlayışını, dünyada gelişen son olay
lar nedeniyle yeniden gözden geçirmek zorundayız. Daha önce, ulusal savunma anlayışımızda
temel yer edinen stratejik önemimiz, artık, en büyük kartımız olmayacaktır ve bundan sonra,
yeni kartlar, yeni değerler bulmak zorundayız. Körfez bunalımı ile, ülkemizin Batı savunması
içinde azalmaya yüz tutan önemi yeniden artmıştır. Ancak, bu önem geçicidir. Yeni dengelere
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ve yeni oluşumlara göre, bu öneme yeni defterler biçilecektir.
Dünyada yumuşama havası esiyor. Dengeler değişiyor. Dünya ülkelerinde, asker indirimi
ne yönelik girişimler artıyor. Savunma harcamalarında indirime gidiliyor. Türkiye'nin bundan
etkilenmemesi olanaksız. Kaldı ki, ağır bir ekonomik bunalım geçiren ülkemizin de, savunma
alanında yeni değerlendirmelere gereksinimi vardır. Ancak, bu değerlendirmeleri yaparken, te
mel görev hükümetlere düşmelidir.
Dünyadaki oluşumların ve gelişimlerin uzağında kalamayız. Ülkenin sivil hükümetleri, bun
dan sonra, ülke savunmasında nelere öncelik verilmesi gerektiğini saptamalı, gerekli yönlen
dirmeyi yapmalı, kendisi öncü olmalı ve bu konular, artık, askerin tekelinden çıkarılmalıdır;
diğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi, sivil hükümetler, savunma anlayışını, emrinde bulundur
duğu askerlerin görüşünü alarak, kendilerini de ön plana çıkararak, ulusal çıkarlara dayalı,
ülke ekonomisini fazla sarsmayacak bir çerçeveye oturtmalıdır. Bu alandaki, yani, savunma
alanındaki öncelikler ve ağırlıklar, artık, askerlerden ölçülü bir biçimde alınarak sivil kadrola
ra geçirilmelidir.
Bloklararası gerginlik yok olmuştur. Dolayısıyla, asker indirimine gidilmektedir dünya
mızda. Böylesi bir ortamda, Türkiye'nin asker sayısı oldukça fazladır. Asker sayısında indiri
me gidilmelidir. Türk ekonomisinin bugünkü hastalığı ve dünyadaki değişimler göz önüne alın
dığında, indirimin yararlı olacağı ortaya çıkacaktır. Sayısı az; ama, çağdaş silahlarla donatıl
mış bir ordu, günümüz koşullarında, Türkiye için daha yararlı olacaktır.
Türkiye, savunma anlayışını, olgulardan da hareket ederek, yeni bir çerçeveye oturtmalı
dır. Bulunduğu bölgenin konumunu bu çerçeve içinde değerlendirmelidir.
Bildiğimiz gibi, Türkiye'nin savunmasına yönelik tehdit yön değiştirmiştir; kuzeyden gü
neye kaymıştır. Gerçi, Sovyetler Birliğindeki gelişmeler durmuş değil, ileride de ne gibi deği
şimler olacağını ve bize nasıl yansıyacağını sağlıklı bir biçimde değerlendirmekten yoksunuz.
Ancak, en kötü varsayımı kabullenerek, gerekli önlemleri almalıyız.
Bulunduğumuz Ortadoğu bölgesindeki ülkeler sürekli silahlanıyorlar; Avrupa'da görülen
silahsızlanma çabalarına katılmıyorlar, dolayısıyla da, silahsızlanma sürecine girmiyorlar. Bölge
ülkelerinin ellerinde, Türkiye'nin önemli noktalarına zarar verebilecek silahlar var. Türkiye,
bir an önce, bu yönden gelebilecek her türlü saldırıya karşı koyabilecek konuma gelmelidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Körfez bunalımıyla birlikte, Türk Ordusu için yeni
bir dönemin başladığını görmekten de duyduğumuz hoşnutluğumuzu dile getirmek istiyorum.
Bu da bunalımın en kötü sırasında bile, ön planda hep sivillerin bulunması, gerçeklerin ayırdına varan generallerin, daha öncekilerinden farklı bir biçimde geri planda kalması, devletin si
yasî kanadının, kriz yönetimine tam anlamıyla el koyması ve değerlendirme yapmasıdır.
Türk Silahlı Kuvvetleri, değerlendirmeye katkıda bulunmuştur, verilecek emirleri yerine
getirmeye hazır olduğu görünümünü vermiştir. Kuşkusuz, en doğal tutum da budur. Ordunun
geri planda kalmakla hiçbir şey kaybetmeyeceği ve böylece polemiklerin dışına çıkabileceği an
layışının yerleşmeye başlaması da ülkemiz için olumlu bir gelişmedir.
Siyasî olarak dünyanın merkezi durumundaki Avrupa'da görülen, gerek siyasî, gerek as
kerî, gerekse ekonomik gelişimler ve değişimler, bunların yol açtığı dönüşümler, Türkiye'yi çe
şitli seçenekler ve değerlendirmelerle karşı karşıya getiriyor. Ülkemizin, kendisini yakından il
gilendiren bu oluşumları en yararlı biçimde değerlendirmesi için, hem sivillerin, hem de asker
lerin geniş bir işbirliğine, diyaloga gereksinimi var. Bu işbirliğini ve diyalogu bir an önce gerçek— 653 —
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leştirip, Türkiye'yi olayların gerisinde bırakmamalıyız. Güçlü ve güvenilir bir Türkiye, onurlu
ve çağdaş bir Türkiye için, yarın değil, hemen şimdi daha çok çaba göstermeliyiz, daha fazla
özveride bulunmalıyız.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve SHP sıralarıdan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar)
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Millî Savunma Bakanlığının 1991 malî yılı bütçe tasarısı hakkında açıkla
malarıma geçmeden önce, Yüce Heyetinize en derin saygılarımı sunuyorum.
Milletlerarası ilişkilerde Türkiye'nin millî güvenliğini etkileyen gelişmeler ve bu gelişmeler
karşısında Millî Savunma Bakanlığının yurt savunmasına yönelik faaliyetleri hakkında açıkla
malarda bulunmak üzere huzurlarınızdayım. Grupları adına ve şahısları adına konuşmalar ya
pan ve tenkitlerde bulunan milletvekillerine de burada teşekkür ediyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mevcut kaynakların kullanılmasında Türk Silahlı Kuv
vetleri tarafından daima göz önünde tutulan tasarruf prensipleri ve makro ekonomik planla
rın müsaade ettiği ölçüler dahilinde, huzurlarınıza getirilen 1991 malî yılı bütçe teklifi, yüksek
malumları olduğu üzere, Plan ve Bütçe Komisyonunda azamî titizlik ve hassasiyetle incelen
miştir. Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında yapıcı katkıları ve eleştirileriyle
bize ışık tutan Plan ve Bütçe Komisyonunun Sayın Başkan ve üyelerine ve bu görüşmelere katı
lan sayın milletvekillerine de teşekkür etmek isterim.
Açıklamalarıma, Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin oluşumunda temel etken niteliğini
taşıyan milletlerarası güvenlik ortamının genel bir değerlendirmesiyle başlamak istiyorum.
Sovyetler Birliğinde uygulanmasına geçilen yeniden yapılanma ve açıklık politikalarının,
1989 yılı sonlarından itibaren diğer Varşova Paktı ülkelerinde de yankılanmasıyla Doğu Avru
pa'da ivme kazanan demokratikleşme ve Batı değerlerini benimseme süreci, geçtiğimiz ay içe
risinde ilk somut sonucuna ulaşmıştır.
ikinci Dünya Savaşından sonra Avrupa'da yaşanan ideolojik ve fizikî bölünmüşlükler ve
bloklaşma, Sovyetler Birliğinin de rızası ve bir anlamda teşvikiyle sona erdirilmiş, bilhassa Doğu
Avrupa ülkelerinde görünen halk hareketleri neticesinde bugünkü yeni Avrupa oluşumuna ge
linmiştir.
Doğu-Batı ilişkilerinde gözlenen ve şekillenmesinde Türkiye'nin de olumlu katkılarıyla yer
aldığı bu değişim, global ve bölgesel dengelerin yeniden düzenlenmesi gereğirıi ortaya çıkar
mıştır. Halen içinde bulunduğumuz bu düzenleme sürecinde, Doğu-Batı ve Batı-Batı ilişkile
rinde de önemli değişmeler yaşanmaktadır.
Diğer taraftan, global dengeleri etkileyen unsurlar arasında, önem atfedilmeyen ve bugü
ne kadar ancak bir bölgesel çatışmaya taraf olabileceğine inanılan bölgesel güçlerin de, mevcut
dengeleri, dünya çapında nasıl etkileyebileceği, Körfez krizi ile milletlerarası güvenliğin günde
mine gelmiştir.
Milletlerarası güvenliğin girift yapısı ya da güvenliğin bölünmezliği prensibi, bu olayla bir
kez daha geçerliğini kanıtlamıştır.
Doğu-Batı ilişkilerinde, üzerinde durmak istediğim hususlardan biri de, Sovyetler Birliği
nin, güvenliğini, ancak milletlerarası bir güven ve işbirliği ortamı yaratılması suretiyle artırabi
leceğini idrak eden bir tutum içine girmesidir. Bu meyanda, Sovyetler Birliğinin, güvenlikte
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mütekabiliyet ilkesini benimsemesi, Doğu Avrupa ülkelerindeki askerî ve idarî varlığını sona
erdirme sürecine girmesi ve her iki Almanya'nın hür iradeleri ve barışçı bir yolla birleşmesine
rıza göstermesi memnunlukla karşılanan gelişmeler olmuştur.
Bunlara rağmen, Sovyetler Birliğinin iç yapısının henüz belirginlik kazanamaması, mer
kezî hükümet ve cumhuriyetler arasındaki mevcut kopukluklar, ekonomik alanda yaşanan is
tikrarsızlıklar, Batı'nın ve sınırdaş olması itibariyle, bilhassa Türkiye'nin son derece dikkatli
adımlar atmasını gerektirmektedir. Sovyetler Birliği'nin bir an önce istikrara ve huzura kavuş
ması, tarihî komşuluk bağlarımız nedeniyle, muhakkak ki, diğer Avrupa ülkelerinden daha
fazla Türkiye'nin yararına olacaktır. Dolayısıyla, böyle bir anlayışla, bu yöndeki çabalara des
tek verilmesinin uygun olacağına inanmaktayız. Ancak, Türkiye'nin millî menfaatlerine ve milB
güvenliğine zarar vermesi muhtemel sonuçlara yol açabilecek gelişmelere karşı da son derece
hassas olunmasında yarar görmekteyiz,
Türkiye'nin, bu anlayış doğrultusunda, müzakerelerine aktif biçimde katıldığı ve oluştu
rulmasına önemli katkılarda bulunduğu Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvet tndirimi Antlaşma
sı -kısa adı AKKA- içeriği ve niteliğiyle, Avrupa'da, kalıcı bir barış, güvenlik ve işbirliği orta
mına doğru atılmış olumlu bir büyük adım olarak geçen ay içinde imzalanmıştır. Çalışmaları
sürdürülmekte olan güven ve güvenlik artırıcı önlemler, bu alanda kaydedilen gelişmelerin des
teklenmesi ve çeşitlilik kazanmasına yönelik yapısıyla geleceğe daha umutlu bakılmasına vesi
le teşkil etmektedir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, AKKA konusunda memnuniyetle ifade etmek istediğim di
ğer bir husus da, bu sürecin sonunda Türkiye'nin kazandığı güvenlik ortamıdır. Böylece, Var
şova Paktının ani saldırıya geçebilme yeteneği ortadan kalkarken, güvenliğin, antlaşmada tes
pit edilen tavanlar düzeyinde tesisi de mümkün hale gelmiştir.
Tüm bu olumlu ifadelerime rağmen, üzerinde önemle durulması ve azami dikkat sarf edil
mesi gereken bazı kaygıların halen mevcut olduğu da bir vakıadır. Kanaatimizce, bunlardan
belki de en önemlisi, Sovyetler Birliğinin, hali hazırda askerî bir süper güç olarak varlığını sür
dürmekte olması ve gelecekte de bu özelliğini devam ettireceğinin açık olarak bugünden görülmesidir.
AKKA'mn uygulanması ile, taraflar arasında, silah sistemlerinde sayısal eşitlik sağlana
cak; ancak, bu sistemler arasındaki kalite farklılıkları ortadan kalkmış olmayacaktır. Nitelik
bakımından karşılaştırma yapılmadan değerlendirmeye gidilmesi, istenmeyen ve hatta zararlı
sonuçlara neden olabileceği gibi, kamuoyunda yanlış beklentilere de yol açabilecektir.
Sovyetler Birliği, silahlı kuvvetlerinde büyük indirimlere giderken, bu indirimlerin avan
tajından yararlanmakta, eski teknolojinin ve yüksek sayıdaki silah sistemlerinin ekonomik yü
künü üzerinden atmaktadır. Bunun yanı sıra, sürdürdüğü askerî modernizasyon programlarıy
la da, ileri teknoloji ürünü, daha çevik ve etkin bir askerî yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.
Ayrıca, Sovyetler Birliği'ni teşkil eden cumhuriyetlerdeki bağımsızlık hareketleriyle, ülke
nin genelinde görülen ekonomik sıkıntılar ve liberal ekonomiye geçiş çabalarının neler getire
ceğini de isabetle tahmin etmek oldukça zordur.
Diğer taraftan, Varşova Paktının fiilî varlığının tartışılır hale gelmesi karşısında, NATO'nun da geçerliliğini yitirdiği veya varlığının sorgulanması gerektiği yolundaki iddiaları, olduk
ça erken bulmaktayız.
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Bu görüşleri ifade eden çevrelerin ihmal ettikleri en önemli husus, NATO'nun esnek bir
yapıya sahip olduğu ve kırk yıl boyunca, günün şartlarına bu özelliği dolayısıyla uyum sağla
yabildiği gerçeğidir. Varşova Parkının oluşturduğu tehdidin pratikte ortadan kalkmasıyla ve
üyelerinden gelebilecek tehdidin azalmasıyla orantılı olarak, NATO'nun fonksiyonlarında ye
ni düzenlemelere gidilmesi ve yeni şartlar doğrultusunda stratejiler saptanması ihtiyacı mev
cuttur ve bu doğrultudaki çalışmalar, yeni bir kuvvet yapısına ve harekât konseptlerine yönelik
olarak sürdürülmektedir.
Aralık ayı başında Brüksel'de yapılan NATO Savunma Bakanları toplantılarında, söz ko
nusu çalışmaların 1991 baharında üye ülkelerin onayına arz edilebileceği kaydedilmiştir. Bu
çalışmalar, ana hatlarıyla; daha küçük, esnek ve çevik-aktif kuvvetlere dayalı yeni bir kuvvet
yapısını, üyeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini güçlendirecek milletlerarası kuvvetler teşki
line, giderek ağırlık verilmesini, kuvvetlerin, harekâta hazırlık seviyesini düşürürken, takviye
imkânlarının artırılmasını, Avrupa'daki nükleer kuvvetlerin varlığının bir süre daha devam et
tirilmesini, güvenliğin idamesi için gereken en düşük nükleer silah düzeyinin üzerindeki adet
lerde indirime gidilebileceğini öngörmektedir. Ancak, çalışmalar, tüm üye Ülkeleri tatmin ede
cek bir sonuca ulaştırılmadan, bugüne kadar yararlılığı kanıtlanmış ilke ve amaçların bir kena
ra itilmesi de beklenmemelidir. Bu meyanda, caydırıcılık ve ileri savunma gibi temel ilkelerin,
her şart altında muhafaza edilmesine Türkiye tarafından verilen önemi, bir kez daha vurgula
mak isterim.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının (AGİK), kurumsallaştırılmasında yarar görürken, bu kurumsallaşmanın istikrar, barış ve işbirliği ortamının
güçlenmesine katkı sağlayabileceği görüşünden hareket etmekteyiz. Ancak, hemen belirtmek
isterim ki, AGtK'in, NATO'nun yerini alabileceği ve işlevlerini üstlenebileceği yaklaşımını uy
gun ve gerçekçi bulmuyoruz. Doğu-Batı ilişkilerinde ilk tohumları atılmış bulunan güven duy
gusunun kökleşmesinden ve somut neticelerini vermesinden önce, Avrupa'da yaşanan gelişme
lere yön veren ve bugüne gelinmesine katkıları inkâr edilemeyecek değerde olan NATO'ya ihti
yacın devam ettiği düşüncesindeyiz. Bu yaklaşımımızın, müttefiklerin yanı sıra, bazı Doğu ve
merkezî Avrupa ülkelerince de paylaşıldığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz.
Global bir güven, barış ve işbirliği ortamına yaklaşıldığını vaat eden Avrupa'daki geliş
meler hoşnutlukla karşılanırken, Irak'ın, Kuveyt'i işgali ve ilhakıyla, tüm dikkatlerin bölge
mizde odaklaştığı günleri yaşamaktayız. Taraf Ülkelerin değişmesiyle, bölgede yıllardır süregiden sıcak çatışmalar, sonunda, bölgesel dengenin yanı sıra, global dengeyi de etkileyen bir nok
taya ulaşmış, milletlerarası ilişkiler bütününde, gerekli hassasiyetin gösterilmemesinin fatura
sı, bölgeyle sınırlı kalmayıp tüm dünyaya yansımıştır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin, global ve bölgesel çerçevede uygulamak
ta olduğu politikaların temeli malumunuzdur. Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilke
sinde ifadesini bulan politikalarımız, Körfez krizinde de rehberimiz olmaktadır. Tecavüzün tecviz
edilmemesi gerektiğine olan samimî inancımız, bizleri, Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlan doğ
rultusunda, mevcut tavrı almaya yöneltmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından alınan ve milletler
arası hukukun gereği niteliğindeki kararların tereddütsüz uygulanmasının, Ortadoğu'da barış
ve huzura bir an önce ulaşılmasında büyük rol oynayacağına inancımızı bir kez daha huzurla
rınızda vurgulamak isterim.
Türkiye, Doğu-Batı ilişkilerinde yaşanan gelişmeleri titizlikle değerlendirirken, aynı has
sasiyeti, mücavir bölgelerdeki gelişmelere karşı da gösteregelmiştir. Ortadoğu ülkelerinin
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eğilimlerini, ihtiyaçlarını ve kaygılarını doğru olarak değerlendirme birikimine sahip Türkiye'
nin, bazı çevrelerin iddialarının aksine, stratejik önemini aynen muhafaza ettiği de ortaya çık
mıştır.
Irak'ın, Kuveyt'i 2 Ağustos 1990 sabahı aniden işgal ve ilhak etmesi ile Ortadoğu'da orta
ya çıkan ve "Körfez krizi" adıyla anılan ağır bunalım, patlak verdiğinden bu yana, bütün dünyayı
etkilemektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı kapsamlı ekonomik yaptırım ka
rarlan, yani, ambargo ve ablukaya uymayı, uğratacağı ağır malî kayıplara rağmen, prensip olarak
baştan kabul ve taahhüt eden Türkiye, sorunun, barışçı yollardan ve kan dökülmeden halledil
mesini arzulamakta, tüm müttefikleri gibi, Irak kuvvetlerinin, Kuveyt'i işgaline son vererek
çekilmesini savunmaktadır. Kendisine yönelik bir tecavüz halinde de, Türkiye, kendi savunma
sı için gerekli bütün tedbirleri almıştır ve alacaktır.
Körfez krizinde Türkiye'nin tutumu ve uyguladığı politika bellidir. Türkiye'nin takındığı
bu tutumun temelinde, mütecavizin bu hareketinin uygun karşılanmadığının samimî inancı ve
Birleşmiş Milletlerin ilke ve amaçlarına bağlılık yatmaktadır.
Şimdiye kadar sürekli ifade ettiğimiz üzere, halisane temennimiz, Körfez krizinin çözü
münde aklıselimin hâkim olması ve krizin barışçıl yolla çözülmesidir. Ancak, çözüm tarzı ne
olursa olsun, Irak'ın toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesini, Türkiye ve Ortadoğu'nun is
tikrarı bakımından elzem görüyoruz. Bu hususa, bölgede yeni ihtilafların ve sıkıntıların doğ
maması yönünden çok önem atfettiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Avrupa'da yaşanan yumuşamayla birlikte, birçok Avrupa
ülkesinin, bu ortamın, savunma bütçelerine olumlu yansımasından faydalanmaya başlaması
na mukabil, Türkiye, ekonomik ve sosyal kalkınmasını güvenlik içinde gerçekleştirebilmek için,
kısıtlı kaynaklarını, programlı ve en etkin şekilde kullanarak, mevcut askerî gücünü, gereken
caydırıcılık düzeyinde sürdürmek durumundadır.
Türkiye'nin beka ve refah dengesini etkileyen en önemli unsurun, coğrafya veya diğer bir
deyişle jeopolitik ve jeostratejik durum olduğu kuşkusuzdur. Dolayısıyla, güvenliğe yapılan
yatırım, bu unsur çerçevesinde şekillenmektedir. Güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasına ayrı
lan kaynakların rakamları büyük olmakla beraber, coğrafî şartlar göz önüne alındığında, ha
cim olarak küçük kaldığı görülmektedir. Bu nedenle, Silahlı Kuvvetler, modern silah ve malze
me sistemlerindeki yetersizliklerini üstün disiplin ve eğitim gücüyle kısmen gidermeye çalış
maktadır. Ancak, tehdidi caydırmak ve gerektiğinde tecavüzü etkili bir savunma ile defedebil
mek için, yüksek teknoloji ürünü silah ve malzeme sistemlerinin silahlı kuvvetlerinin envante
rine dahil edilmesi gerektiği de bir gerçektir. Bilhassa komşu ülkelerle, nitelik ve nicelik bakı
mından mukayese yapıldığında, bu durum açık bir şekilde görülmektedir. Bu itibarla, iç kay
naklardan, bir ölçüde de dış yardım programları çerçevesinde sağlanan imkânlardan yararla
nıldığı ve yeterli bir savunma sanayinin oluşturulmasına çalışıldığı malumlarınızdır.
ihtiyaç duyulan modern ekipmanın ve oluşturulması için yoğun çaba harcanan savunma
sanayii temelinin, bölgesel konumumuzun özellikleri nedeniyle gerekli olduğu, son gelişmeler
vesilesiyle, müttefik ülkeler tarafından da daha da iyi anlaşılmıştır.
Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelebilecek bir tehdidin veya tecavüzün, NATO'nun
tam desteğiyle bertaraf edilebileceğinin bir kere daha teyit edilmesiyle birlikte, savunma ala
nındaki ihtiyaçların karşılanması yönündeki olumlu atmosfer ve bunun sonucu olarak yapılan
yardımlar memnunluk yaratmaktadır.
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Ancak, temennimiz olmakta devam eden bir hususu da burada kaydetmek isterim: Meşru
savunma ihtiyacının ötesinde ve bölge için tehdit teşkil eden seviyede silahlanan ülkelere veri
len desteğin durdurulması, Ortadoğu'da istikrarın tesisi açısından hayatî önemi haizdir.
Bu tespitin bir devamı olarak, bir taraftan, mevcut kriz çözülmeye çalışılırken, diğer ta
raftan, kriz sonrasında yeni problemler çıkmasına yol açacak dengesizliklere de sebebiyet ve
rilmemelidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de, Millî Savunma Bakanlığınca yürütülen ve
açıklanmasında fayda gördüğüm bazı önemli faaliyetler hakkında, genel hatlarıyla özet bilgi
ler arz etmek istiyorum:
Gelişen dünya teknolojisine ayak uydurabilmek için, her alanda olduğu gibi, silahlı kuv
vetlerde de araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önem verilmesi ve bu alanda ciddî çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, Millî Savunma Bakanlığının, Araştırma Geliştirme Dai
resi, üniversiteler, TÜBİTAK ve Türk Standartlar Enstitüsüyle koordineli olarak, halen 23 proje
üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan bazıları, sizlere dağıtılan notlarda var.
Harita Genel Komutanlığımız, Türkiye'de, harita, kabartma, harita ve arazi modellerinin
üretilmesini sağlamaktan sorumlu ve yetkili tek kuruluştur. Yurt savunması konularına yöne
lik harita yapımına ilaveten, bütün bakanlıklar, devlet daireleri ve üniversitelerin ihtiyaç duy
duğu kalkınma amaçlı diğer haritaları da üretmektedir. Harita Genel Komutanlığımız, bugüne
kadar yurt dışına da bazı önemli işler yapmış ve 1983 yılından bugüne kadar 6 milyon doların
üzerinde, bir nevî ihracat da yapmıştır.
Bakanlığımız tarafından yürütülen mevzuat çalışmaları oldukça hacimlidir. Bunların de
tayına girmiyorum; sizlere dağıttığımız notta, bunların neler olduğu var.
Diğer taraftan, Bakanlığın yine önemli faaliyetlerinden biri de, inşaat faaliyetleridir. Millî
Savunma Bakanlığında, her türlü inşaat hizmet ve faaliyetleri, yıllık inşaat planları esas alına
rak gerçekleştirilmektedir. Geçmiş yıllarda inşaatına başlanmış olup, halen yürütülmekte olan
69 adet önemli inşaat projesi mevcuttur.
Diğer taraftan, NATO altyapı hizmetleri dediğimiz kısımda da önemli projeler var ve bu
rada bir rakama girmek isterim; 30 Haziran 1990 tarihine kadar NATO Enf. kaynaklarından
harcanan paranın miktarı, 7 trilyon liraya yaklaşmıştır.
Ayrıca, Türkiye'ye, NATO Enf. ortak fonundan, 1990 yılında, 79 milyon, altyapı hesap
birimi eşiti, 821 milyar 758 milyon Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir; buna Türkiye'nin kat
kı payı olan 31 milyar lirayı da ilave ederseniz, 1990 yılındaki bu toplam kaynak, 852 milyar
lirayı aşmaktadır.
1991 yılında ise, biraz evvel bahsettiğim rakam, 935 milyar liraya çıkabilecektir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığının aslî görevlerinden biri
ni teşkil eden ve kamuoyunu yakından ilgilendiren asker alma faaliyetlerine de kısaca değin
mek istiyorum:
Vatandaşlara kolaylık sağlamak, asker alma işlemlerine sürat kazandırmak, zaman ve emek
ten büyük ölçüde tasarruf sağlamak maksadıyla, yurt sathına yayılmış durumda bulunan tüm
askerlik daireleri ve bunlara bağlı askerlik şubelerinde, çağın gereklerine uygun olarak, oto
masyon projesi başlatılmıştır. Bu projenin, 1992 yılı sonuna kadar tamamlanması hedef alın
mıştır.
Halen, Millî Savunma Bakanlığı, Asker Alma Dairesi Başkanlığında, er celp ve sınıflan
dırma faaliyetleri, dövizli ve bedelli askerlik işlemleri, yedek subay aday adaylarının erteleme
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faaliyetleri, bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir. Yabancı ülkelerin asker alma sistemleri
de incelenmek suretiyle, 1927 yılında kabul edilmiş bulunan 1111 ve 1076 sayılı Temel Askerlik
Kanunlarını günün şartlarına göre düzenlemek, dil ve anlam bütünlüklerini sağlamak, uygu
layıcılar ve vatandaşlar açısından karşılaşılan sorunları asgariye indirmek maksadıyla da, yeni
temel askerlik kanunlarına ait hazırlık çalışmaları belli bir safhaya gelmiştir. Tahmin ediyotum, bir süre sonra, onları Yüce Meclise göndermek imkânını buluruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; silahlı kuvvetler bünyesindeki 40 adet sabit hastane
de, toplam 15 400 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Bu hastanelerden, belirli bir oran dahilin
de, sivil personel de istifade edebilmektedir.
Tabiatıyla, Bakanlığımızın önemli faaliyetlerinden birisi de, tedarik hizmetleridir. Sizlere
dağıttığımız notta, bunların başlıcaları özet olarak verilmiştir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere dağıtılan metinde özet olarak verilmiş bulu
nan tedarik hizmetlerinden başka, F-16 Projesi cesametinde olmasa da, bu projenin yürütül
mesinde uygulanan sistemin, kısmen benzeri, bazı ortak imalat projeleri vardır ve bu projeler,
bakanlığın teknik hizmetler dairesince yürütülmektedir. Bu projelerin yürütülmesinde ana yön
tem, Türk ve yabancı firmalardan oluşan ortaklıklarla imalat yapılmasıdır. Bu yöntemle ima
lat için, Türk ve yabancı ülke firmaları arasında, karşılıklı olarak imzalanmış olan tedarik söz
leşmelerine göre hizmet yürütülmektedir.
Bu arada, Millî Savunma Bakanlığı elemanları, mamulün testi, kalite kontrolü ve imalatı
ile ilgili çalışma ve yürütme kurullarında görev yapmaktadırlar.
Son yıllarda gerçekleştirilen ve Türkiye için hayli önemi bulunan yeni bir proje de, önü
müzdeki yıl imalat safhasına geçilecek olan Sünger alçak irtifa hava savunma füzesi imalatı
dır. Tek er tarafından kullanılan, yerden-havaya, güdümlü bir uçaksavar füzesi olan Sünger
sistemini, Avrupa Bağımsız Program Grubu (IEFG) çerçevesinde, Birleşik Amerika lisansı ile,
Avrupa'da ortak üretmek üzere, Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) koordinatörlüğünde, Tür
kiye, Hollanda ve Yunanistan tarafından, 1981 yılında bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Türk
iye'nin bu programdaki payı, ihtiyacına bağlı olarak yüzde 40-41'le en fazladır.
Bu önemli bir projedir ve projenin Türkiye için maliyeti 1986 yılı itibariyle 800 milyon
DM'ın üzerindedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde savunma sanayii ile il
gili çalışmalarımız hakkında kısaca bilgi arz etmek istiyorum:
Memleketimizde her alanda sağlanan büyük ve hızlı gelişmeyi savunma sanayii alanında
da görmekteyiz. Geçen S yıl içerisinde, 3238 sayılı Kanunda savunma sanayii için belirlenen
hedefler istikametinde çok yönlü çalışmalar yapılmıştır. Silahlı kuvvetlerin modernizasyonuna
yönelik projelerin büyük bir bölümü uygulama safhasına getirilmiş, savunma sanayii için ge
rekli bazı temel çalışmalar tamamlanmıştır. Bu konuda, yetenekli bir kadro ve tecrübe birikimi
kazanılmıştır.
Yeni savunma sanayii politikası ile, savunma sanayii, yerli ve yabancı özel sektöre açılmış
tır. Bu suretle, üstün kabiliyetini ve yeterliliğini kanıtlamış bulunan Türk sanayicisinin, ileri
teknolojileri de kazanmak suretiyle, savunmaya yönelik üretime girmesi sağlanmıştır.
Savunma sanayiinin geliştirilmesindeki temel politika ise, Silahlı Kuvvetlerin modernizas
yonu için ihtiyaç duyulan araç ve gereci, mümkün ve ekonomik olduğu ölçüde, yabancı tekno
loji ve sermayenin de katkısı ve işbirliği ile yurt içinde üretmektir. Üretimi gerçekleştirilecek
sanayiinin dinamik bir yapıda olması/ihracat potansiyeline sahip bulunması ve yeni teknoloji
lere adapte kabiliyetinin olması lazımdır.
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Bu genel açıklamadan sonra, Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik olan ve bi
rer yatırım paketi olarak ele alınan savunma sanayi projelerine kısaca değinmek istiyorum. Arz
edeceğim bütün bu projeler, detaylı bir çalışma ve titiz değerlendirme safhalarından sonra an
cak karara bağlanabilmektedir.
Bir proje, baştan sona kadar, Genelkurmay Başkanlığı, ilgili kuvvet komutanlığı, Millî Sa
vunma Bakanlığının ilgili birimleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı elemanlarından oluşan
geniş bir heyet tarafından, teknik, tattik, malî, ekonomik ve sanayileşme yönleriyle dikkatli
bir değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, proje konusu araç ve gereçlerin test ve demonstrasyonları izlenmektedir. Bütün bu çalışmalar üstüste konularak, sonuç-karar için icra komi
tesine sunulmaktadır. îcra komitesinde, Sayın Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve Millî Sa
vunma Bakanı bulunmaktadır.
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Cumhurbaşkanı yok mu Sayın Bakanım?!
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Proje seçiminde, tedariği söz konusu olan silah araç ve gereçlerin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacını en iyi şekilde
karşılaması, modern bir teknolojinin ürünü olması, fiyatı, yerli katkısı, getirdiği ihracat im
kânları, finansmanı ve kredi kolaylıkları, yerli savunma sanayiine ve ekonomiye sağladığı aza
mî katkı ölçü olarak alınmaktadır.
Arz ettiğim bu esaslar çerçevesinde ele alınan projelerden zırhlı muharebe araçları, F-16
uçakları, elektronik harp sistemleri, frekans atlamalı, elektronik harbe karşı korumalı HF/SSB
telsiz sistemleri ve eğitim uçağı projeleri uygulamaya konulmuştur. Bunlarla ilgili araç ve ge
reçler önümüzdeki günlerde Silahlı Kuvvetlere teslim edilecektir.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 5 adet helikopter satın alınmış ve teslim edil
miştir.
Uzun mesafeli arama radarları ile, komuta kontrol ve muhabere sistemlerinin ortak üreti
mine yönelik proje ile ilgili olarak, Fransa'dan Thomson-CSF, Birleşik Amerika'dan Aydın Corp
ile bu yılın ikinci yarısında sözleşmeler imzalanmıştır. İlk radar ünitesi 1994 yılı başında Silah
lı Kuvvetleri teslim edilecektir. Proje kapsamındaki sistemlerin teslimatı 6 yıl içerisinde tamam
lanmış olacaktır.
Roket sanayiinin temel unsurlarından olan kompozit yakıtlı roket motorundan başlaya
rak, roket üretimini memleketimizde gerçekleştirmek üzere ele alınan proje hızla devam ettiril
mektedir. Bu konuda, tamamen millî sermaye ile, özel sektör ağırlıklı ROKETSAN şirketi ku
rulmuştur. Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Elmadağ'da yapılması öngörülen tesislerle ilgili in
şaata devam edilmektedir. ROKETSAN, ilk safhada Sünger füzelerinin fırlatma ve uçuş mo
torlarını üretecektir. Mevcut tesislerde halen motor borusu imalatı başlatılmış bulunmaktadır.
Hafif nakliye uçağı projesi ile ilgili kontrat, İspanyol CASA firması ile geçen hafta imza
lanmıştır.
Burada hemen şunu söylemek isliyorum: öteden beri dikkat ettiğim bir şey vardır; Türkiye.zannediyorum, herhalde, suçlamaların en kolaylıkla yapıldığı ülkelerden biridir. Şu proje
üzerinde, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ilgili elemanla
rının büyük bir titizlikle çalıştıklarını biliyorum. Her türlü teknik, finansman ve ekonomik
büıün mukayeselerin yapıldığını biliyorum. Uzun bir çalışmanın mahsulü olduğunu da biliyo
rum. İ^in tuhafı, buna atıf yapan arkadaşımız da burada, henüz okumadığı bir kitaba atıf ya
parak bu tenkidi yaptı. Benim burada istirhamım şudur: Bu işlerle uğraşan insanların hepsi
^
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değerli arkadaşlarımızdır. Onlar da bu devlete, bu millete hizmet vermeye çalışan insanlardır.
Şurası doğrudur; eğer bu konuda elimizde ciddî ve tutarlı birşeyler varsa, ilk defa gelin ben
başlatayım. Ancak, şunu söylemek istiyorum: Sadece, "Burada iddialar var, bu konuda endi
şeler var" diye kalkıp da bir yığın insanı suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
HALİL ÇULHAOĞLU (tzmir) — Var efendim, var.
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — 60 milyon dolar olayı var.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bu projeler dışında,
alçak irtifa hava savunma sistemi, 33 mm'lik uçaksavar top atış kontrol sistemi, helikopter,
mayın avlama gemisi, sahil güvenlik botları ve insansız hava araçları projeleri üzerinde ön de
ğerlendirme ve inceleme çalışmaları da sürdürülmektedir.
İstanbul'un Anadolu yakasında kurulması öngörülen teknoloji parkı, havacılık merkezi
ve havaalanı ile ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir. Bu çalışmalar çerçevesinde, IstanbulPendik-Kurtköy mevkiinde yaklaşık 12 kilometrekarelik alanın büyük bir kısmının kamulaş
tırma işlemleri tamamlanmıştır. Master plan yapılmasıyla ilgili ön hazırlıklar başlatılmıştır.
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bütün bu projelerin gerçekletirilmesi, ancak de
vamlı, istikrarlı ve yeterli bir kaynağın mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. Bu hususu gözönünde bulunduran 3238 sayılı Kanun, Savunma Sanayii Destekleme Fonuna vücut vermiştir.
Geçen 5 yıl içerisinde, cari fiyatlarla -ki bugünkü fiyatlarla çok daha yüksektir- fonda 4,2 tril
yon lira toplanmıştır.
1991 yılı fon geliri ise 3,3 trilyon lira olarak tahmin edilmektedir. S yıl içindeki fon çıkışla
rı ise 2,8 trilyon lirayı bulmuştur. Bu meblağın yüzde 46'sı genel bütçeye aktarılmış, yüzde 35'i
projeler için, yüzde ll'i hazır silah, araç, gereç alımı için, yüzde 8'i de kamulaştırma, altyapı,
sermaye katılımı ve araştırma geliştirme (AR-GE) maksatları için kullanılmıştır.
Halen fonun 1,4 trilyon lira menkul mevcudu bulunmakta ve bu meblağ, devlet tahvili,
hazine bonosu satın alınmak, kamu bankalarına yatırılmak suretiyle nemalandırılmaktadır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamı bitirmeden evvel, gerek grupları adına,
gerekse şahıslan adına yapılan konuşmalarda bazı konulara temas edildi, müsaadenizle o ko
nular hakkındaki düşüncelerimi de sizlere arz etmek istiyorum.
Bunlardan bir tanesi, Savunma Sanayii Müsteşarlığının yerli sanayiden daha fazla istifa
de etmesi, daha fazla faydalanması meselesi idi. Bu konuya gerekli titizliğin gösterildiğini bili
yorum. Yalnız, hadise şuradadır: Silah sanayii, savunma sanayii, dünyanın en sofistike sanayi
leri arasındadır. Bu bakımdan, belirli bir süre sonra, zannediyorum, Savunma Sanayii Müste
şarlığımızın, yerli sanayi ile daha fazla ilişki kurmasıyla, bu meseledeki kabiliyetimiz artabile
cektir. Şunu unutmamak lazım ki, dünyanın her ülkesinde, ister Federal Almanya, ister Japon
ya'nın olsun, özellikle Amerika'nın olsun, savunma sanayii projeleri en sofistike sanayi kolları
arasındadır. Gerek mekaniğiyle, gerek elektroniğiyle, gerekse her şeyiyle çok kuvvetli sanayi
ler; çok kuvvetli sanayi altyapısı istediği bellidir.
Diğer bir tanesi, "helikoptere öncelik verilsin" dendi. Bu, zaten programımız arasında.
O konuda teklifler alındı. 200 helikopterin tedariki konusunda, dünyanın belli başlı firmaları
teklif verdi; değerlendirme safhasında. Tabiatıyla bu sıradan bir başlangıç değil, büyük bir baş
langıçtır. Zannediyorum bunu iyi bir şekilde bağlarsak, ileriki safhalarda, bu helikopter mese
lesinin de hakikaten hem askerî ihtiyaçlarımız için hem de sivil ihtiyaçlarımız için, daha fazla
devreye girmesi tabiatıyla zaruridir.
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Askerlikle ilgili kanunlarda gerekli değişikliklerin yapılması ifade edildi. Bu konuda -biraz
evvel de değindiğim gibi- çalışmalarımız vardır. Zannediyorum, belli bir süre sonra, Millî Sa
vunma Komisyonunda görüşülecek hale inşallah gelir.
Burada değinilen noktalardan bir tanesi; "Türkiye'de savunma politikası nasıl yapılıyor?"
diye dile getirildi. Bu soru her şey için sorulabilir. Sadece savunma politikasıyla ilgili bir soru
değildir. Şöyle ifade ediyorum: Türkiye'de, bununla ilgili, direkt olarak, Millî Savunma Ba
kanlığı var, Genelkurmay Başkanlığı var. Tabiatıyla konu ile direkt irtibatı olması itibariyle,
Millî Güvenlik Kurulu var, artı Bakanlar Kurulunun kendisi var. Nitekim, Sayın Ağagil de oku
dular; ilgili kanunda da bir nevi savunma politikasının Hükümet tarafından oluşturulacağı,
vazedileceği yazılmıştır. Doğrusu da, kanaatimce budur.
İleride Türkiye'nin şartlarına göre yeni değişiklikler getirilebilir, onlara bir şey söyleye
mem; ama, şunu ifade edeyim: Bugün siz, ister sanayi politikasından bahsedin, ister tarım po
litikasından bahsedin, ister ekonomi politikasından bahsedin, bunu illa belirli bir yerin yap
masından ziyade, bir Hükümet politikası olarak vazedilmesi şarttır; çünkü, her konunun ken
dini aşan binbir türlü boyutu vardır. Dolayısıyla, sanayi politikası da deseniz, tarım politikası
da deseniz o filanca falanca bakanlığın politikası değildir, o, Hükümetin ve devletin politikası
olacaktır. Konunun bu tarafına, bilhassa değinmek istiyacını duydum.
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sizin Bakanlığınızın böyle bir politikası var mı?
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Efendim, o politika
Türkiye'nin politikası. Savunma politikası, Bakanlığın politikası değildir, Türkiye'nin politi
kasıdır. Bunu ifade ediyorum.
EROL AĞAGÎL (Ankara) — Kim oluşturuyor?
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Türkiye'nin savunma
politikası yeni değildir. Türkiye'nin bizden evvel de Savunma Politikası vardır, dün de vardı,
bugün de var, yarın da olacak.
EROL AĞAGÎL (Ankara) — "Kim oluşturuyor?" diyoruz.
MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Şimdi, şu noktayı bil
hassa belirtmek istiyorum. Bazı yorumlarda, özellikle AKKA'ya (Avrupa Konvansiyonel Kuv
vetler Antlaşmasına) atıf yapılarak, AGÎK'e (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansına) atıf
yapılarak, sanki savunma ihtiyacının eskiye göre biraz gerilediği, Türkiye'nin etrafındaki risk
lerin azaldığı gibi, görüşler öne sürülüyor. Kanaatimce, dünya bugün umutla dolu olduğu ka
dar, belirsizliklerle de doludur. Çok belirsiz bir dönemdeyiz. Savunma gibi çok önemli konu
larda belirsizlik ortamlarında, oralarda önemli kararlar alamazsınız, almamanız gerektiği ka
naatindeyim. Ayrıca, etrafımızdaki gelişmelerin nereye gideceği konusunda hâlâ çok çeşitli yo
rumlar yapılabilir, çok spekülasyonlar yapılabilir, iyimser tahminlerde de bulunabilir; ama bi
zim, her halükârda imkânlarımız dahilinde, dikkati ve tedbiri elden bırakmamak zorunda ol
duğumuzu düşünüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Buradan Körfez meselesine atlamak isterim. Şimdi, görüşler arasında o kadar çelişkiler
olabiliyor ki, bir taraftan, bir konuşmacı arkadaşımız dedi ki, "Türkiye, bir tarihî sorumlulu
ğu icabı, bir de bölge üzerindeki ağırlığı icabı, mademki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konfe
ransı toplandı ve neticesinde AKKA gibi güzel bir antlaşma çıktı ortaya, böyle bir şeyi de Or
tadoğu'da başlatalım... Olabilir mi? Türkiye bunun önceliğini yapsın" gibisinden burada gü.»zel sözler söylendi, iştirak etmemek mümkün değil; ama şunu da ifade edeyim: Onu yapabil
mek için, önce şu mevcut şartları düzeltmek lazım. Körfez krizi konusunda burada ifade edi
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len bazı görüşlere, biz Hükümet olarak ve şahsım adına da ben iştirak etmiyorum. Biz, ne Hü
kümet olarak, ne de Sayın özal, bir savaş çığırtkanlığı içerisinde değiliz, arayışı içerisinde de
ğiliz; ama, savaş istemiyorsanız, o savaşın olmaması için gerekli sorumlulukları da, onun ge
rektirdiği şartları da, o konuda üzerinize düşeni de yapmanız lazım. Yeterince caydırıcı olma
dan, yeterince inandırıcı olmadan, o dediğiniz yerlere ulaşamayız, bu mümkün değil. Şuna dikkat
ettim: Yani, biz neyi yanlış yaptık diye onu arıyorum.
GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Baştanberi yanlış, hiç doğru yokki...
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Burada devamlı bazı
şeylerin yanlış olduğu söyleniyor; ama doğrusu söylenmiyor. Sıkıntı burada. Yani, "Şunu, şu
nu, şöyle yapmasaydınız" deniyor; ama neyin yapılması gerektiği konusunda ortaya da bir şey
konmuş değil. Yaptığımız en doğrusudur demiyorum ben, bir şey demiyorum; ama önemli nokta
da budur.
Türkiye, dünyanın kolay bir yerinde değildir. Türkiye, barışın ve savunmanın kolay elde
edileceği bir yerde değildir. Bakınız, bir tarafımızda Doğu Bloku var, önümüzdeki on yıl içeri
sinde, yirmi yıl içerisinde hangi sıkıntılarla, hangi problemlerle karşı karşıya olacağını, bugün
den, dünyada kimse görmüyor, biz de göremiyoruz; tahminlerimiz var. Diğer taraftan da, Or
tadoğu'daki meseleler var ve Türkiye, bu iki büyük problem noktasının ortasında doğruyu yap
mak, temkinli olmak, dikkatli gitmek zorundadır.
Gizlilik konusunda da bir iki şey söylemek istiyorum: Ben dünyada fazla gizli bir şey ol
duğuna inanmıyorum. Bugün, silah dediğiniz, asker dediğiniz, kimin neyi var dediğiniz konu
larda, herkes, herkesin neyi olduğunu üç aşağı beş yukarı biliyor. Detayıyla da biliyor. Hiç me
rak etmeyin 5-6 dolar verdiniz mi, bunların yıllık kitaplarını alıyorsunuz, bunlar kitaplarda
var; fakat, burada gizli olan bir şey var, o da niyetler ve kararlar. Hatta karşı tarafı o kadar
iyi tanıyorsanız, onun niyetini, kararını tahmin edersiniz. Onun için, ben, dünyada gizlilik ko
nusunda fazla bir şey olduğu kanaatinde değilim; ama, şüphesiz ki, her devlet bakımından,
herkes bakımından belirli noktaya kadar da gizli tutulması gereken şeyler olacaktır. Daha doğ
rusu, gizli tutulmaya çalışılacaktır; tutulacak mıdır; onu bilemem!..
Bir diğer husus; bir değerli konuşmacı, "Batı'nın köprüsü, kalkanı" meselesini söyledi;
ama, kendisi cevabını verdi, teşekkür ederim. Biz bunları kullanmıyoruz, başkaları kullandığı
için bunu kullanmıyoruz. Yıllardan beri biz diyoruz ki, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında bir
köprüdür." Bu, doğrudur; bu, filancanın falancanın köprüsü, kalkanı olmak anlamına gel
mez. Ama, Türkiye'nin Doğu ile Batı dünyası arasında, Ortadoğu ile Batı arasında bir köprü
olduğu da doğrudur. Bu da hepimizin bildiği bir husus.
Bir diğer nokta; bu AKKA dolayısıyla belirli silahlarda indirim yapılacak. Kamuoyunda
şöyle bir izahat veriliyor; deniyor ki, "Dışarıda ne kadar döküntü silah varsa Türkiye'ye gele
cek." Aslında şunu ifade etmek istiyorum. Tabiî, AKKA hakikaten, son kırk elli yıldır, İkinci
Dünya Harbinden sonra, dünyanın geldiği en güzel noktalardan biri. Ama Türkiye, silahlan
ma bakımından eksikleri olan bir ülke. Şimdi, buradan bazılarını biz alabileceğiz; Amerika'
dan da alacağız bazı silahları, Almanya'dan da alacağız, başka ülkelerden de belki alacağız.
Şimdi, size şunu sorayım; eğer, bu AKKA anlaşması olmasaydı, bize bunlardan zırnık ve
ren olur muydu? Olmazdı. Daha düne kadar makbul saydığımız iyi saydığımız silahlar bize
verilmeye başlanınca, bunları, hek'e ayrılmış silahlar olarak görmek yanlıştır. Kaldı ki, askerî
uzmanlarımız, subaylarımız, bunların hepsini yerinde görmekte incelemekte ve Türkiye için
uygun olanları seçmektedirler.
— 663 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O:2

Sayın konuşmacıların ifade ettikleri hususlara bu kadar değineceğim.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Millî Savunma Bakanlığı 1991 malî yılı bütçe teklifi,
Türkiye'nin içinde bulunduğu malî ve ekonomik şartlar dikkate alınarak, tasarruf ilkelerine
azamî derecede uyulmak suretiyle hazırlanmış ve 13 trilyon 55 milyar lira olarak Plan ve Bütçe
Komisyonuna arz edilmiştir. Ancak, bu miktar, bilahara yapılan yüzde 6,5 oranındaki kesinti
sonucunda, fiilen 12 trilyon 206 milyar liraya inmiş olacaktır. Bu bütçenin yüzde 97,6'sı cari
harcamalardan, yüzde l'e yakın kısmı da yatırım harcamalardan ve mütebakisi de, yüzde 2,26'sı
transfer harcamalarından meydana gelmektedir. Ancak, cari harcamalar içerisinde yer veril
mesine rağmen, doğrudan savunma gücünün artırılması amacıyla planlanan, savunma alım
ve giderlerine ilişkin ödenekler 3 trilyon 313 milyar liradır ve bütçenin yüzde 27'sini teşkil et
mektedir. Çünkü, bu daima "Bütün bütçe carilerdir, hiç yatırım yoktur" manasındadır. Çün
kü, Silahlı Kuvvetlerimizin de ana yatırımı -kabul etmek lazım ki- silah, araç, gereçtir.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Millî Savunma Bakanlığı 1991 yılı bütçesinin yapılmasında
emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve bu bütçenin yüce milletimize, kahraman Silahlı Kuvvet
lerimize ve memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, son söz olarak konuşmak istiyorum.
BAŞKAN — Daha evvel lehinde ve aleyhinde konuşuldu efendim.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Üzerinde söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt.
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın Bakana, ba
na bu son söz hakkını yarattığı,-bu kibarlığı gösterdiği için teşekkür ediyorum; ancak, çıkar
ken Sayın Bütçe Komisyonu Başkanının, ANAP Grubuna eliyle işaret ederek, bir arkadaşımı
zın söz istediğini, konuşması gerektiğini gösterdiğini gördüm. Eğer amaç bu ise, Sayın Bakana
yine teşekkür edeceğim; içtüzüğü biraz bilmek işime yaradı: (ANAP sıralarından "Fark etmez"
sesleri)
BAŞKAN — Efendim, bazan görmezlikten geleceksiniz.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, üç konuya değinmek istiyorum:
Birincisi, bütçenin hazırlanmasında hedef alınan prensipler; ikincisi, Savunma Sanayii Fonu
nun bugünkü durumu ve üçüncü konu -ki, çıkarken temas etmek niyetinde değildim; ama, Sa
yın Bakan o konuda beklemediğim bir üslupla konuştuğu için ona da değinmek istiyorumTürkiye'nin karşı karşıya getirildiği savaş durumu.
Sayın Bakanın konuşmasının başında ve bitiminde, bu bütçenin iki ana ilkeye sadık kalı
narak hazırlandığı vurgulanıyor. Birincisi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleneksel tasarruf ilke
si, ikincisi, makro ekonomik planlar, ekonominin makro dengeleri.
Tasarruf ilkesine söyleyecek bir sözüm yok, saygıyla karşılarım. Sosyaldemokrat Halkçı
Partinin askerî harcamalara yaklaşımı konusundaki politikasını saklı tutarak şunu özellikle vur
gulamak istiyorum: Eğer bugün elinizde şu kadar yüzbin kişilik bir ordunuz ve ordunun muh
taç olduğu şu kadar silah, mühimmat, ekipman, araç-gereç gerekiyor ve lazımsa ve Türkiye
bugün bir savaşın eşiğine getirilmişse, siz elinizdeki bütün imkânları zorlayarak, savunmanın
ihtiyacını ve isteklerini karşılamaya mecbursunuz. Niye bu konuya değindim?.. Çünkü, bu ik
tidar bu konuda sabıkalıdır. Bütçe Komisyonunun ve Yüce Meclisin üç dört sene önceki tuta
naklarını eğer incelerseniz. Güneydoğuda ve güneyde alınması gereken fizikî önlemler konusunda
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jandarmaya ödenek verilmesi için bizlerin sunduğumuz önergelerin reddedildiğini görürsünüz.
O zaman da gene, makro ekonomik dengeler mazeretinin arkasına sığınıldı; ama, ne oldu?..
O zaman verilmeyen bu ödenekler, bir iki sene içerisinde Mehmetçiklerin şehit olmasına; bir
iki sene içerisinde bölgedeki asayişi muhil olayların tırmanmasına neden oldu. Bu itibarla, Sa
yın Bakanın, "Makro ekonomik dengeler göz önüne alınarak hazırlandı" sözünü endişeyle
karşıladığımı; ancak, bu endişeyi dile getirirken, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin -yine
tekrarlıyorum- askerî harcamalara yaklaşım politikasını saklı tuttuğumu vurgulamak istiyo
rum.
Sayın Başkan, ikinci konu Sivil Savunma Sanayii. Bu fon... Sanıyorum ki, bu iktidar bu
fonla, bir gün kendisinin de hâkim olamayacağı bir güç yaratıyor ve fon, beklenilen fonksiyo
nu gösteremiyor; elindeki imkânları, kendisine verilmiş vazifeleri yerine getirmek için harcayamıyor; yerine getiremiyor. Rakamlar aynen şu tabloyu ortaya koymakta: Beş yıl içinde biriken
para 4,2 trilyon. Bu paraların sarfiyatı, fondan çıkış, yüzde 46'sı genel bütçeye aktarma. Yani,
yaklaşık 1,22 trilyon lirası. Bu fon, genel bütçeye toplanışı ve sarfı herhangi bir denetime, Meclis
denetimine tabi olmayacak bir kaynak yaratmak için kurulmadı ki. Bu fon, savunma sanayiini
desteklemek, geliştirmek için kuruldu. Eğer bu fonu kullanamıyorsanız, eğer bu fonu genel
bütçeye aktarma zorunluluğunu hissediyorsanız, o zaman, kendinizi aldatmayın. Çünkü, bu
fonun kaynakları vatandaşlardan alınan ilave vergilerdir. Bunu normal düzeyine getirin.
Yine, bu fondan bu miktara yakın bir para; 1,4 trilyonluk bir para ki yaklaşık tüm fonda
biriken paraların yüzde 35'ine falan yakın bir...
ISMAÎL SAFA GİRAY (istanbul) — Rakamlar yanlış, laflar yanlış.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Buradaki rakamdan konuşuyorum Sayın Bakan.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Üzerinde konuşuyorsun.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu rakamlardan konuşuyorum. Bu rakamlar Sayın
Bakanın verdiği rakamlar, yanlışsa Sayın Bakana raci, bana değil.
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bayazıt.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — O zaman, buradan okuyayım. Aynen deniyor ki;
"5 yıl içindeki fon çıkışları ise 2,8 trilyon lirayı bulmuştur. Bu meblağın yüzde 46'sı genel büt
çeye aktarılmış. "Biraz hesap yaparsak 1,28 trilyon lira yapıyor. Yüzde şu kadarı şuraya, yüzde
şu kadarı da şuraya. Halen fonun 1,4 trilyon lira menkul mevcudu vardır. Bu menkul mevcutta
açıklanıyor, devletin tahvilleri, hazine bonoları; kamu bankalarını dolayısıyla yine devlet tah
villeri, hazine bonoları... Yani, devlete borç vermek için kullanılıyor. Bu fon bu amaçla kurul
madı arkadaşlar.
HASAN ÇAKIR (Antalya) — öyle bir şey yok.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bu fonu, uygulamada amacından saptırmak hakkı
nız değildir. Zaten bu fona biz itiraz ederken, bazı konularda karşı çıkarken, bu endişeye daya
narak buralarda fikrimizi arz etmiştik.
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Allah, Allah!...
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, üçüncü konu; Türkiye'nin bir sa
vaşla karşı karşıya getirilmesi. Beni bağışlayın, Türkiye askercilik oynarken, gerçek savaşın he
men kapısının eşiğine getirildi. Bu iktidar, bu Hükümet ve bu konuyu yönlendiren Sayın Tur
gut özal, hakikaten savaştan yana mıdır? Değil midir? Bunu inanın ki tayin edemiyorum. Bir
gün sabahleyin açıyorsunuz gazeteyi, bakıyorsunuz, "Harp olmadan bu işin içinden çıkamayız"
beyanları ve yaklaşımları var; ertesi gün, yine gazeteyi açıyorsunuz aynı kaynaktan, -bunu
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biliyorsunuz tek kaynak yönetiyor- "Harbe gerek yok, caydırıcılık kendini gösteriyor, abluka
vesaire kendini gösteriyor, bu sulhen, savaş yapılmadan halledilecek." Bunun hangisi gerçek
yaklaşım, hangisi gerçek politikanın bazını oluşturuyor, bunda ben şahsen bir kesin kanaate
varamıyorum; ama, şuna inanıyorum ki, Türkiye'nin harbe sokulması, içte ve dışta kişisel prestij
sağlamanın ve kuvvetlendirmenin bir yöntemi olarak istismar edilmek isteniyor.
ADİL ERDEM BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Adam bizi tehdit ediyor.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Kapalı konuştum. Sen ne anladın? Bilmiyorsun ki!..
Bilmiyorum ki?.. Ben kapalı konuştum.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Ne kadar zekisin(L)
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Devam edin.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Bakan burada konuşurken, Türkiye kolay bir
yer değildir. Türkiye'nin jeopolitik durumu, Türkiye'yi mutlaka böyle badirenin içine sokar,
şekliyle anladım; ama, açıkça "Türkiye kolay bir yerde değildir" sözünü kullandı.
Değerli arkadaşlarım, Kuveyt meselesi, Türkiye'yi millî menfaatları açısından harbe soka
cak bir mesele değildir. Büyük Atatürk'ün deyimiyle "Millî menfaatin olmadığı yerde harbe
girmek bir tehlikedir, tasvip edilmeyecek bir harekettir." tkinci Cihan Harbini düşününüz!..
Bugünkünden daha az mı kritikti arkadaşlarım? tkinci Cihan Harbinde, taa Amerika'sı, Rus
ya'sı, ingiltere'si Kahire'lerde, Malta'Iarda, demiryolu üzerinde park etmiş vagonlarda, o za
manın Cumhurbaşkanı Merhum İnönü'nün boğazına sarılıyordu "harbe gir" diye. Türkiye
daha mı az baskı altında idi? Türkiye, milletinin menfaatini düşünen, uzağı gören, ferasetli
ve tedbirli devlet adamlarının yönetiminde, o günkü badireyi atlatmıştır.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Adalar ne oldu? Adalar uçtu gitti..
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Bugünkü badireyi atlatması onun yanında bir hiç
mesabesindedir.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Adalar niye gitti?
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sonra şunu da çok iyi bilmelisiniz ki...
BAŞKAN — Toparlayın efendim.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Adalar uçtu gitti...
BAŞKAN — Sayın Bozkır, lütfen...
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkanım, bırakın laf atsınlar; arkadaşlar de
şarj oluyorlar.
BAŞKAN — Toparlayınız efendim, toparlayınız.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben şuna inanıyorum ki, bu Mecliste laf atma ol
masa, en başta ben enfarktüsten giderim. Bırakın atsınklar da deşarj olsunlar. (ANAP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Toparlayın efendim.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, önce şunu kabul edelim ki, dünyanın
hiçbir örgütü, bu arada Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi, tutup benim millî irademe em
rederek, benim Silahlı Kuvvetlerimi harbe sokma hakkını haizdir!.. Hayır arkadaşlarım!.. Ora
daki 15 tane devlet, -içinde 5 tane dünya büyüğü de olsa, 15 tane devlet- benim Türkiye Büyük
Millet Meclisimce -verilmişlerin hiçbir değeri yoktur- verilecek, tazelenecek, Anayasa çerçeve
sinde şekillenecek, yeni bir iradesi olmadan, benim, Silahlı Kuvvetlerimi hiçbir zaman harbe
girmeye zorlayamaz. O karar, zorlayıcı bir karar değildir.
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Burada, ağustos ayında, muhalefetin Önergeleriyle yapılan bir genel toplantı vesile edile
rek alınan kararı hatırlayınız. Toplantının başında, önergede savaş ilanı dendi ve "herhangi
bir şekilde tecavüz hali açıklaması olmadan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin dışarıya şevki ve ya
bancı askerlerin kabulü" diye karar teklif edildi. Müzakereler... Müzakereler... ANAP Grubu,
aklıselim sahibi bir çizgiye geldi, takdirle karşılıyorum ve bu yetki "Saldırı haline" indirildi;
ağustosun sonlarına doğru.
BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Bayazıt.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Olur Sayın Başkanım.
Ne oldu? 1 Eylülde Sayın Cumhurbaşkanı, ANAP Grubuna yaptığı Meclisin açış konuş
masında, bu salonda yaptığı konuşmada...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Meclise yaptı, Meclise.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Meclise, kısıtlamadan azade bir karar alınması tav
siyesinde bulundu.
Sayın milletvekilleri, onbeş gün içinde ne değişmişti? O gün burada da söyledim; ikinci
karara oy veren Sayın Başbakan dahi, vicdanıyla başbaşa kaldığı an bir muhakeme, bir muha
sebe yaptığı an, bu kararının gerçek iradesi olduğuna inanabiliyor muydu? O gün de bunu söy
lemiştim. (ANAP sıralarından "İnanıyor" sesleri)
MUHİTTİN KARAMAN (Gümüşhane) — İnanıyor, inanıyor; evet.
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz "inanıyor" diye kendinizi aldatırsınız.
Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; Bush bile, bugün Körfeze yığdığı 500 bine yakın
askerine, tetik çektirmek için, kongresine gitmek mecburiyetini hissetti.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti de, Türkiye Cumhuriyeti Devletini bir fiili harbin içine soka
bilecek kişiler de, hükümet de, Cumhurbaşkanı da bu Meclisten bir irade çıkarmak mecburi
yetindedir. Eğer bu iradeyi çıkarmadan, eldeki mevcut kararlara dayanarak bir maceraya gidi
lir, Türk Silahlı Kuvvetleri harbe sokulursa, bunun hem vicdanî sorumluluğu, hem hukukî so
rumluluğu ve hem de «anlayacakları lisanla- ilahî sorumluluğu onların olacaktır.
Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tevfik Koçak, Sayın Ali Eser, Sayın Cemal Şahin ve Sayın Cahit Aral soru sorma
talebinde bulunmuşlardır.
Başka soru sormak isteyen?.. Yok.
Buyurun Sayın Ali Eser.
Yalnız, soru olsun, konuşma olmasın, rica ediyorum.
ALİ ESER (Samsun) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Aşağıdaki sorularımın, sizin aracılığınızla Sayın Bakana sorulmasını arz ediyorum:
8 Aralık 1990 tarihinde, bazı gazetelerde, Sayın Millî Savunma Bakanına atfen şu haber
veriliyordu; "ABD Savunma Bakanı Dick Cheney ile ikili bir görüşme yapan Sayın Millî Sa
vunma Bakanı Hüsnü Doğan, gazetecilere görüşmelerle ilgili olarak bilgi verdi. Amerika Bir
leşik Devletlerinden, özellikle F-16 Projesinin 1994'ten sonra da sürdürülebilmesi için Ameri
kan yardımının devamının istendiğini belirten Doğan, 'Biz, taleplerimizi ilettik. Türkiye, di
limler halinde yapılacak yardımın kesintiye uğrayabileceği endişesiyle Amerikan yardımının top
tan yapılmasından yanadır* dedi."
Bu haberden hareketle şu sorularımı soruyorum;
— 667 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O:2

BAŞKAN — Şimdi o haberleri söylemesen de hemen sorulara girsen olmaz mıydı? O ha
berleri hepimiz biliyoruz.
ALİ ESER (Samsun) — Sorularım bağlantılı da onun için.
Soru 1. Amerikan yardımı kapsamı içinde, Türkiye'ye yapılan yardımların cinsleri -FMS
kredileri dahil- ve miktarları ne kadardır? Son üç yıllık miktarlar ne kadardır? Faiz oranları nedir?
2. 160 adetten müteşekkil ilk paketten 63 adedinin tamamlandığını öğrendik. Ancak, bu
uçaklarda, mühim elektronik harp cihazlarının eksikliği iddia edilmektedir. Bilhassa, dost düş
man uçaklarını ayırt etmeye yarayan cihazların verilmesiyle ilgili görüşmelerin devam ettiği de
aynı haberde ifade edilmiştir. 63 veya 64 adedi tamamlanmış F-16 uçaklarımızda bu cihazlar
yok mudur?
3. 160 adetlik F-16 projesinin, Türkiye'ye nihaî maliyeti kaç dolar olarak tespit edilmiştir?
Beher uçağın fiyatı kaç dolardır? Bu proje ile ilgili çıkabilecek meselelerin çözümünde başvu
rulabilecek kaynak, referans, doküman niteliğinde hükUmetlerarası teati edilmiş herhangi bir
anlaşma veya benzeri belge var mıdır?
4. Türk tarafı olarak, projenin aksamadan bitirileceğine dair, elimizde uygulama garanti
si var mıdır?
5. F-16 projesiyle ilgili off-set programının aksadığı iddia edilmektedir. Başlangıçta 2,3
milyar dolar olarak görüşülen bu paket, bilahara 1,3 dolar mertebesine indirilmiştir. Program
kapsamı, bizim diğer ülkelere kolaylıkla ihraç edebileceğimiz bazı üretim ürünlerini kapsamak
tadır. 1994'ten sonra da, buna benzer anlaşmanın devamını belirten Sayın Bakan, bu off-set
teknolojisini, 1994'den sonra anlaşma yapacaksak, düşünüyor musunuz? Orijinindeki gibi de
ğiştirilmesini düşünüyor musunuz?
6. Sayın Bakanın, konuşma metninin 22 nci sayfasında, adı geçen Sahil Güvenlik Komu
tanlığı ile müşterek olarak yürütülen sahil güvenlik botları ve mayın arama gemileri öndeğerlendirmeleri ne zaman bitirilecektir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyursunlar Sayın Bakan.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Sayın Başkan, müsaade
ederseniz soruların hepsini aldıktan sonra cevap vereyim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tevfik Koçak, buyurun.
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Sayın Başkanım, daha önce bu soruları Meclis Başkanlığı
vasıtasıyla sormuştum ama maalesef sorularım illegal yollardan çekildiği için, cevap alama
mıştım.
BAŞKAN — Şimdi, illegal soru soracaksan, yine sordurmam ve cevap da verdirmem. Onu
da söyleyeyim size... Çünkü, onların bir kısmını ben okudum, ben size iade ettim.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ondan değil, Benim sorularım, başkaları tarafından ille
gal yoldan çekildi.
BAŞKAN — Buyurun.
TEVFÎK KOÇAK (Ankara) — Hafif nakliye uçağı projesi ile ilgili kontrat, bir süre önce
tspanyol CASA Firması ile imzalanmıştır. İhalenin toplam tutarı nedir? Birinci sorum bu.
İkinci sorum: İhaleye katılan firma sayısı kaçtır?
Üçüncüsü: Nakliye uçaklarının, teknolojik olarak geri olduğu iddialarına değin düşünce
niz nedir?. Bu konuda, askerî ve sivil uzmanlara bir inceleme yaptırdınız mı?
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Dördüncü sorum: Halen dünyada, CASA Firmasının ürettiği nakliye uçaklarından yarar
lanan ülke var mıdır?
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Buyursunlar Sayın Cemal Şahin.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkanım, aracılığınızla şu aşağıdaki sorularımın ce
vaplandırılmasını arz ediyorum:
BAŞKAN — Yalnız, Sayın Şahin, buradaki konuşmalarınızın dışındaki sualleri rica edi
yorum. Çünkü, onları burada arz ettiniz.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Hayır efendim. Burada konuşma imkânı göremediğim so
runları, soru halinde arz ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — 1. Askerî Ceza Yasasında yer alan, medenî haklarımızdan
olan, evlenme ile ilgili çağ dışı hükümler var. Bu hükümlerin kaldırılmasını Sayın Bakanlık
düşünüyor mu?
2. Askerî Ceza Yasasıyla ilgili birçok hükümler 1935, 1940, 1945'lerde yazılmış. Bu yasa
mızın yazım dili, eski dille yazılmış, çocuklarımızca anlaşılması mümkün değildir. Bu yasanın
içerisindeki hükümlerin, çağdaş, günümüz Türkçesi ile yazılmasını Sayın Bakan düşünüyor mu?.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (tzmir) — Hangi yasa efendim?.
CEMAL ŞAHtN (Çorum) — Askerî Ceza Yasası ve tç Hizmetdeki hükümleri kastediyo
rum.
3. Liseden sonra, hepimizin bildiği gibi, harp okullarına çocuklarımız alınmakta ve 1973
yılından beri, harp okulunda süre olarak dört yıl okutulmaktadır. Bu programlar içinde, aynı
zamanda, üniversite programları da yer almaktadır. Şimdi, Sayın Bakanımıza soruyorum: Ba
kanlığımız, liseden sonra dört yıl üniversite programları da okutulan bu çocuklarımıza, aynı
zamanda, üniversite diplomasını da vermeyi düşünüyor mu? Bununla ilgili yasal bir düzenle
me var mı?
4. Aynı şekilde, liseden sonra assubay okullarına öğrenciler alınmakta. Bu çocuklarımı
za da meslek yüksekokulu diploması vermeyi düşünüyorlar mı? Çünkü, bunlar, emsallerine
göre çok geri kalmış oluyorlar.
5. Şehit ailelerini ev sahibi yapmak için Yüce Meclis bir yasa çıkardı. Aradan uzun süre
geçmiş olmasına rağmen, bu yasa hâlâ uygulanmadı. Neden uygulanmadığı konusunun Sayın
Bakanlıkça açıklanmasını rica ediyorum.
6. 1960 ihtilalinden sonra pilot assubay okulları kapatılmıştır. Aradan otuz yıl geçmesi
ne rağmen, günün teknolojisine paralel olarak, bu okulların açılmasını Sayın Bakanlık düşü
nüyor mu?
7. Genelkurmay Başkanlığı ne zaman Millî Savunma Bakanlığına bağlanacaktır? Bu ko
nudaki düşüncelerini öğrenmek istiyorum.
8. Yurt dışında çalışan işçilerimizin mevcut askerlik pozisyonları vardır. Pek çok arka
daşımıza da şikâyet konusu olarak gelen husus oradaki vatandaşlarımızın işlerinden güçlerin
den olduğu bu konuda Sayın Bakanlığımız, yurt dışında çalışan işçilerimizin mevcut askerî sta
tüleriyle ilgili bir değişiklik yapmayı düşüyorlar mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin.
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Buyursunlar Sayın Aral.
HÜSEYİN CAHİT ARAL (Elazığ) — Sayın Başkanım, iktidarımız döneminde 657 sayılı
Personel Kanununda bazı değişiklikler yaparak, sözleşmeli personel çalıştırma imkânı getir
miştik. 926 sayılı Silahlı Kuvvetler Personel Kanununda böyle bir uygulamanın şu ana kadar
mevcut olmadığını bilmekteyiz.
Sözleşmeli personel ile Devlet Personel Kanununa getirdiğimiz bu elastikiyetle -ki, o geti
rilişin de gerekçelerine tamamen inanarak söylüyorum- acaba bu 926 sayılı Kanuna da böyle
bir elastikiyet getirmek suretiyle, çifte standart uygulaması ortadan kaldırılmış olmaz mı? Bu
hususta Sayın Bakanlığımızın çalışmaları varsa bunu öğrenmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, çok kısa bir sorum var efendim.
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... Geç kaldınız efendim.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Çok kısa Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Efendim, ben prensiplerimi hiç bozmadım; sekiz seneden beri bozmadım.
Sizi çok takdir ederim; ama, mümkün değil efendim.
Buyursunlar Sayın Bakan.
Sayın Bakan, bir kısmına zannediyorum yazılı cevap vereceksiniz; yazılı cevap vereceğiniz
hususların dışındakileri kısa olarak ifade buyurmanızı rica ediyorum.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; soruların çoğuna yazılı cevap vereceğim; ancak, burada heyetinizin bilmesinde ya
rar gördüğüm bazı hususları ifade etmek istiyorum.
FMS kredileri konusunda geniş kapsamlı, çok yönlü bir soru soruldu. Şöyle ifade edeyim:
1972 yılından itibaren 1990 yılı dahil olmak üzere, FMS kapsamında, Türkiye'ye toplam 6 mil
yar 46 milyon dolar para gelmiştir. Bunun 2 milyar, 857 milyon doları piyasa faizli kredidir,
piyasa şartlarına göre alınmış kredilerdir. 1 milyar 026 milyon doları uygun şartlı kredi dediği
miz, daha düşük faizli krediler şeklindedir ve 2 milyar 163 milyon doları da hibeler halindedir.
Yalnız, dikkatinizi çekmek istiyorum; özellikle bu hibeler 1982 yılında başlamış ve 1985 yılın
dan itibaren de büyüyerek gitmiştir. 1989 ve 1990 yıllarında hibe miktarı yılda 410 milyon do
lardır. Eski yıllara göre mukayese ederseniz, son yıllardakiler daha çok hibe halindedir. Dola
yısıyla, geçmiş yıldaki rakamlarla bunları birbirinden ayırt etmekte yarar vardır. Son yıllarda
ki aldığımız krediler, çok daha uygun şartlarda, Türkiye'nin menfaatına olacak şekildedir. Sa
yın soru sahibine bunların hepsini yazılı olarak detaylı bir biçimde vereceğim.
Sayın Eser'in, F-16'larIa ilgili olarak söylediği husus şudur: Bildiğiniz gibi, şu anda birin
ci kısmı 160 adet F-16 uçağı olan önemli bir üretimimiz var. Ankara yakınlarında, TAİ dediği
miz yerde üretiliyor. Bu programın yatırımı, her şeyi dahil toplam bedeli 4,2 milyar dolardır.
Ancak, bu proje, programa göre 1994 yılında bitecektir. Oysa, ihtiyaçlarımız bunun devam et
tirilmesini öngörmektedir. Bu 160 uçağa ilaveten, 160 uçağa daha ihtiyacımız vardır. Mister
Cheney ile yaptığımız görüşmede, ikinci kısmının finansmanı tam olarak bağlanmadığı için,
onların da bize bugüne kadarki teklifleri paketten ziyade dilimler halinde olduğu için, bunun
mümkün olduğu kadar paket halinde yapılmasını sağlayacak birtakım teklifler önerdik. Tabi
atıyla, projenin ikinci kısmının maliyeti, birinci kısmından daha az olacaktır. Çünkü, onunla
ilgili yatırımların önemli bir kısmı zaten halihazırda yapılmıştır.
Bununla ilgili olarak sorduğumuz diğer suallere de yazılı cevap vereceğim.
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Hafif nakliye uçağıyla ilgili olarak bilgiler verdim. Burada detaya ait bilgiler soruldu. On
ları da yazılı olarak arz edeceğim.
Sayın Şahin'in soruları çok çeşitli konuları içerdiği için bir ikisine şöyle cevap vermek iste
rim:
Askerî Ceza Yasasının günümüz diline uygun olarak gözden geçirilmesi meselesine değin
diler. Zannediyorum sadece Askerî Ceza Yasasıyla ilgili olarak değil, Türkiye Cumhuriyetinde
böyle çok kanunlar var. Bunun belli bir zaman içerisinde yapılması lazım. Geçmişte, bakan
olarak görev yaptığım diğer bakanlıklarımda da, diğer bazı kanunlarda dediğiniz işlemi yap
tım. Sadece bizim çalışmamıza değil, Meclisin gündemine bağlı bir konu. Çünkü, vakit alıyor;
bunlar uzun yasalardır. Dolayısıyla, belki bu gibi uzun kanunlarla ilgili meselelerde, Meclis
tçtüzüğünde bile ayrı hükümler getirmek lazım; aksi halde, çok vakit alır. Prensip olarak işti
rak ediyorum, bir şey dediğim yok.
tç Hizmet hasasının lisan yönünden anlaşılmayan bir tarafı olduğunu zannetmiyorum; onda
böyle bir şey yok.
Bunun dışında, gerek Harp Okulu mezunlarının, gerekse assubayların belirli diplomalara
denk sayılması meselesi var. O konuda da çalışmalarımız var; fakat, henüz daha nihayete er
miş değil.
Bunun dışındaki suallerinize yazılı cevap vereceğim.
Sayın Başkan, Sayın Aral'ın bir suali kaldı. Kanaatimce, bunu sözleşmeli personelle çöz
mek yerine; belki uzun vadede, sözleşmeli, personelle diğerleri arasındaki bazı farklılıkların
daha makul seviyelere getirilmesi daha sağlam çözüm olabilir; ama, o imkân zaten elimizde
var. Zaten, istersek sözleşmeli personel kullanırız; ama, önemli olan o aradaki farklılıkların
makul hale getirilmesidir Sayın Aral.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:
1. — Millî Savunma Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi
A — CETVELİ
Prog.
Kodu
102

Açıklama

Lira

Millî Savunma Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

13 055 030 00Q, 000

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

13 055 030 000 000

Millî Savunma Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı olsun.
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2. — Milli Savunma Bakanlığı 1989 Malî Yılı Kesinhesabt
BAŞKAN — Millî S a v u n m a Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabımn bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:
A — CETVELİ
Ertesi yıla

Prog.

ödeneğin çeşidi

Genel ödenek

Toplam

devrolunan

İptal edilen

ödenek dışı

toplam

harcama

ödenek

ödenek

harcama

102 Mili! Savunma Hizmetleri 4 590600644280 4 446125 596173 172 706 818 645 122416334 346 150 648104 884
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
106 Silahlı Kuvvetlerin Yeniden
Teşkilatlanması (RE-MO)
1 842 245 555
1068179189
.774 066 366
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
990 özel ödeneklere İlişkin
Hizmetlerin Yürütülmesi
201 859 178 669 62 020 626 292 139 838 552 377
—
—
BAŞKAN - Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
GENEL TOPLAM

4 794 302 068 504 4 509 214 401 654 312 545 371 022 123 190 400 712 150 648 104 884

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığı 1989 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir:
Hayırlı ve uğurlu olsun. ( A N A P sıralarından alkışlar).
B) TURİZM
l

BAKANLIĞI

— Turizm Bakanlığı 1991 Malî Yuh Bütçesi

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre, Turizm Bakanlığı bütçesinin müzakere
lerine geçiyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adları
nı sırasıyla okuyorum:
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Musa Gökbel ile Sayın Tufan Doğu; Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdülkadir Cenkçiler ile Sayın Hasan Namal; Anavatan Parti
si Grubu adına Sayın Erkan Kemaloğlu ile Sayın Şükrü Zeybek. Şahısları adına; lehinde Sayın
Gürbüz Yılmaz, aleyhinde Sayın Mahmut Almak.
Buyursunlar Sayın Musa Gökbel.
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Birinci sırada Sayın Doğu konuşacak efendim.
BAŞKAN — Buyursunlar Sayın Tufan Doğu.
SHP GRUBU ADINA TUFAN DOĞU (Muğla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığının 1991 yılı bütçe tasarısıyla ilgili
olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüşlerini dile getirmek üzere huzurlarınızdayım; Gru
bum ve şahsım adına, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum.
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek parti olarak ve gerekse kişi olarak, "Ne olursa
olsun, muhalefet olsun" anlayışı içinde değiliz; ülke turizminin son yıllardaki tırmanışını ye
terli bulmamakla birlikte, bilmekteyiz. Bu tırmanışta, bir bütün olarak, Turizm Bakanlığının
katkılarını da memnuniyetle gözlemliyoruz. Gözlemlerimiz içinde, ülkemiz turizminin, bilinen
ve var olan potansiyeline denk bir çizgiye varamadığı, aynı bölge içinde yer alan öteki turistik
ülkeler düzeyine henüz ulaşamadığı da yer almaktadır.
tyi niyetli çalışmalar var. Yetersiz kalınan* noktalar var. Organize noksanlığı var. Turizme,
Bakanlığın dışında müdahale eden ve hatta yönlendiren bazı kamu kuruluşlarının neden oldu
ğu karmaşa var. Turizmle ilgili tüm yetkilerini, Turizm Bakanlığında toplanmamış olmasının
doğurduğu koordinesizlik, sektör içindeki insanları rahatsız ediyor. Bunları da SHP olarak göz
lüyor ve biliyoruz. O nedenle, konunun iyi ve gelişen yanlarını görmeyen, sadece, tek yanlı eleş
tiren bir konuşma yapmayacağım. Amacımız, turizmden ülkemiz ekonomisine beklenen kat
kının sağlanması yolunda görüş vermektir, öneri sunmaktır. Konuşmamın, değerli üyeler tara
fından bu ölçüler içinde değerlendirilmesini rica ediyorum.
Değerli milletvekilleri, aynı dünya görüşünü paylaşan ve paylaşmayan siyasî kadroların
ve hatta tüm insanlığın, Türk turizmi için ortak tespitleri vardır. Bu tespitleri şöyle sıralamak
olasıdır: Üç yanı denizlerle çevrili Türkiye, turizm potansiyeli ve varlığı açısından, dünyadaki
tek'ler arasındadır. "Turizm Kapitali" diye tanımlanan, deniz, kum, güneş, öteki doğal taşın
maz güzellikler, mitoloji ve kültürel değerler, Anadolu topraklarında fazlasıyla bulunmakta
dır.
Türkiye, kendiliğinden, yılın sekiz ayında turizme açık bir coğrafî konuma sahiptir. Akıllı
bir planlama, sektörün ciddiye alınması ve çeşitlendirilmesi, turizm olgusunun tek elde topla
narak yeterli finans kaynağına kavuşturulması ve tanıtımda planlı bir hamle, Türkiye'de turiz
mi, yılın oniki ayında açık tutacaktır inancındayız.
Bu ortak tespitlerden sonra, turizm pazarı içindeki yerimiz nedir? Turizmden, aynı pazarı
paylaştığımız rakip ülkeler ne elde etmektedirler, biz ne elde ediyoruz bir de ona bakalım.
Turizm Bakanlığının verilerine göre, 1989 yılı içinde, tüm dünyada turizm hareketine katı
lan insan sayısı 405 milyon. Harcanan parasal değer ise, 209 milyar ABD Doları. Aynı yıl, bi
zimle aynı pazarı paylaşan Akdeniz Ülkelerine gelen turist sayısı 185 milyon, yaptıkları harca
ma ise 54 milyar dolar; 1989 yılında bizim ülkemize gelen turist sayısı 4,5 milyon, bıraktıkları
parasal değer ise 2,6 milyar ABD Dolarıdır. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere, aynı turizm
pazarını paylaştığımız ve bizim dışımızda kalan Kuzey Akdeniz ülkeleri 1989 yılında 180,5 mil
yon turisti konuk etmişlerdir. Elde ettikleri girdi ise 51,4 milyar Amerikan Dolarıdır.
Görüldüğü gibi, ülkemiz, turizmde olması gerektiği noktada değildir. Bu gerçeği görmek
ve kabul etmek zorundayız. Bu gerçeği görüp kabul ettikten sonra, kolları sıvayarak ülkemizi
turizmden daha çok gelir elde eden ve ekonomik rahatlığı yakalayan ülke düzeyine çıkarma
görevi de siyasal iktidarların ve hükümetlerin görevi oluyor.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı
sunuş konuşmasında, ülkemiz açısından, 1990 yılı turizm sezonu ile ilgili rakamsal değerlen
dirmeyi şöyle dile getirdi: "1990 yılı geçici verilerine göre, ekim ayı sonuna kadar ülkemize ge
len toplam turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla yaklaşık 4,7 mil
yona; turizm gelirleri ise yüzde 25 artışla 2,9 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. Böylece, 1989
yılında gelen turist sayısına ve gelirine Ekim 1990'da ulaşılmış bulunulmaktadır."
— 673 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O :2

Sayın Bakanın bu beyanını doğru kabul ediyoruz; ancak, bu artış bizi yanıltmamah, plan
hedeflerini unutturmamalıdır uyarısında bulunuyoruz. Yıl sonunadek turizm gelirinde 1990
yılı içinde belirlenmiş olan 3,3- milyar dolarlık hedefe ulaşabilecek miyiz?.. Ulaşılmaması ha
linde, başarıdan söz etmek ne derecede inandırıcı olacaktır?.. Kaldı ki, 3,3 milyar dolarlık he
defe ulaşılabilmesi olası değildir ve nedeni de ortadadır. Neden, Hükümetin Körfez krizinde
izlediği Çankaya kaynaklı kahramanlık politikasıdır.
Narin bir çocuğa benzeyen turizm sektörü hiç kuşku yoktur ki, bu kahramanlık hevesin
den olumsuz yönde etkilenmiştir. Sektörün içindeki yetkililerin iddia ve beyanları ortadadır.
Diyorlar ki; "Körfez krizi nedeniyle 1990 yılı turizm gelirlerinde 1 milyar dolarlık bir kayıpla
karşılaşacağız." Sayın Bakan kusura bakmasın, bu sav daha gerçekçi bir sav olarak dikkatleri
çekmektedir. Kendi seçim bölgem Muğla'dan bilmekteyim, Körfez kriziyle birlikte, Bodrum,
Fethiye, Marmaris, Datça ve Ortaca'da ve hatta Köyceğiz'de yabancı tur operatörleri rezervas
yonlarını iptal ettirmişlerdir, turizm işletmecileri bu iptaller karşısında zor durumda kaldıkla
rını beyan etmektedirler. Bu gerçeği görmezlikten gelip, 3,3 milyar dolarlık hedefi ortadan kal
dırarak, Ekim 1990'daki 2,9 milyar dolara ulaşmayı başarı saymanın doğru olmayacağını be
lirtmek istiyorum. Başarı, her şeyden önce herhangi bir mazeretin arkasına sığınmadan hedefe
ulaşmadadır. Üstün başarıdan ise, hedefin aşılması halinde ancak söz etmek olasıdır.
Hiç kuşku yoktur ki, biraz evvel sözünü ettiğim malum kahramanlık hevesi sonucu, ken
dimizi orta yerinde bulduğumuz Körfez Krizi, 1991 turizm sezonunu da olumsuz yönde etkile
yecektir. 1991 rezervasyonlarının durması bir yana, iptaller yaşamdadır. Kaldı ki, Turizm Ba
kanlığı da bu doğruyu, 1991 yılı için saptadığı hedefi, 1990 yılındaki 3,3 milyar dolarlık hedef
ile aynı düzeyde tutarak, bir anlamda kabul etmektedir. Körfez'de bir çatışmanın çıkması ha
linde ne olur?. Ekonomimiz ve turizmimiz hangi ölçülerde bu çatışmadan etkilenir birlikte ya
şayıp göreceğiz.
Değerli milletvekilleri, şu ana dek dünya ve bölge turizmi içindeki yerimizi özetlemeye ça
lıştım. Şimdi de turizm sektörümüzü, kendi içinde ve özelinde bir değerlendirmeye tabi tut
mak istiyorum. Sektöre bu dar zaviyeden baktığımızda, "bir önceki yıl neredeydik, içinde bu
lunduğumuz yılda nereye geldik, gelecek yılki hedeflerimiz nelerdir?" diye karşılaştırdığımız
da; karşılaştırmayı, turizmde gelişmiş tspanya, Japonya, ttalya, Singapur gibi ülkelerle yap
madığımızda, çok hızlı olmasa da, dikkatleri çeken bir gelişmenin olduğu ortaya çıkıyor.
örneklemeye çalışacağım: Bakanlığın önerdiği 1991 yılı bütçesi, bir önceki yıla oranla yüzde
79 artış gösteriyor ve bütçe, 117 milyar 792 milyon Türk Lirasından, 211 milyar 297 milyon
Türk Lirasına yükseltiliyor. 1990 bütçesinde 64 milyar 30 milyon lira olarak yer alan yatırım
harcamaları -ki, acı bir gerçektir, 34 milyarı, ödenekler serbest bırakılmadığı gerekçesiyle 1990
yılı içinde harcanamamıştır-1991 bütçesinde, yüzde 76'Iık bir artışla 112,5 milyar liraya; 8 mil
yar 622 milyon lira olan transfer harcamaları da 15 milyar 285 milyon Türk Lirasına çıkarılı
yor.
Gerek yatırım ve gerekse işletme belgeli yatak sayısında, planlanan hedefler aşılmış. Tu
rizmin çeşitlendirilmesi yolunda, Bakanlığın önemli ve bizim de ciddiye aldığımız girişimleri
var. Potansiyel arz eden yörelerde Bakanlık, 126 adet turizm bölge, alan ve merkezi tespit ve
ilan edilmiş. Yayla turizminin geliştirilmesi amacı ile Doğu Karadeniz Bölgesinde tespit edilen
8 yaylanın turizm merkezi olarak ilan edilmesi hazırlıkları son aşamasına getirilmiş. Güneydo
ğudaki 8 ilimiz için, GAP Projesine entegre olacak şekilde, turizm envanteri ve turizm geliştir
me planları üzerindeki çalışmalar 1990 yılı içinde sonuçlandırılmak üzere, Bakanlıkça ihale
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edilmiş. Bu örnekleri, Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasını kaynak ala
rak çoğaltmak olasıdır. Bunlar güzel şeylerdir; biraz önce de belirttiğim gibi, bir önceki yıla
oranla -karşılaştırıldığında- ülke turizminin gelişmesi yolunda katedilmiş mesafelerdir; ancak,
bilinmelidir ki, kesinlikle yeterli değildir.
Sayın Bakanın görüşüne aykırı olarak; turizmin, ülkemizdeki geçmişi, son 5 yıl ile sınırlı
bırakılamaz. 1960'lı yılların başlarında, ülkemizde yaz turizmine dönük gelişmeler dikkatleri
çekmeye başlamıştır. Dünyada da durum aynıdır. Ülkemiz ve dünya turizminin başlangıç nok
tasıyla hareketlilik, çok aralı değildir. Sayın Bakan devletin devreye girmesini kastediyorsa, Plan
ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, o, biraz geç ele alınmış olabilir; ama, onu da son
beş yıl ile sınırlı kılmak yanlıştır.
O halde, Türkiye, neden, turizmde gelişmiş ülkeler düzeyinde değildir? Şimdi de, bu olumsuz
gerçeğin nedenlerine doğru yönelmek istiyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu noktada, her şeyden önce vurgulamak istediğim
şey, turizmde, devletin ilkeli, oturmuş ve kalıcı bir politikasının olmayışıdır. Bu yokluk, devle
tin turizme verdiği önemi de olumsuz yönde etkilemektedir. Yerleşik bir turizm politikasının
olmayışı, turizm politikalarının hükümetlere, bakanlara ve hatta genel müdürlere göre şekil
lenmekte olduğu gerçeğiyle bizleri karşı karşıya bırakmaktadır.
O halde, şu tespiti rahatlıkla vurgulayabiliriz: Yüksek potansiyeline karşın, Türkiye'nin
turizmde dünya ölçeğinde geri kalmışlığının başında ilkesizlik yatmaktadır. Bakanlığın bütçe
sinde, biraz önce de söylediğim gibi -1990-1991 yılları olarak karşılaştırıldığında- yüzde 79'luk
bir artış görülüyor; ancak, genel bütçeden aldığı pay oranına baktığımızda, binde 18 gibi gü
lünç bir rakamla karşılaşıyoruz. Yani, bazı genel müdürlük ve başkanlıkların genel bütçeden
almakta oldukları payın çok altındaki bir pay, Turizm Bakanlığı gibi bir bakanlığa reva görül
mektedir.
Bakanlık bütçesi içinde yatırım harcamaları kalemine baktığımızda, yapay bir şişmenin
var olduğu göze çarpıyor. Bir tespitte bulunmak için söylüyorum: 1990 bütçesinde yatırımlar
için ayrılan miktarın bedelini biraz önce söylemiştim, 64 milyar 30 milyon Türk Lirası. 1991
bütçesi teklifinde bu rakam 112,5 milyar Türk Lirası. Artış yüzde 76. Bu artışa karşın, yatırım
kaleminin, 1990 bütçesiyle 1991 bütçesi teklifi içindeki payına bakıldığında, oranın arttığını
değil, yüzde 54'ten yüzde 53'e düştüğünü görüyoruz. Demek ki, büyüme değil, şişirme söz
konusudur.
Transfer harcamaları oranı ise, her iki yılda da yüzde 7 olarak tutulmuştur. Burada da
bir büyüme dikkati çekmemektedir.
Bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum: Türk turizmine, Bakanlığı dışında bazı kamu
kurum ve kuruluşlarının müdahale ettiğini, hatta yönlendirmeye heveslendiğini belirtmiştim.
Bunu dile getirmek için, Turizm Bakanlığının varoluşunun amacından söz etmek istiyorum.
Amaç şu: "Yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını, Ülke ekonomisine olumlu katkılar sağ
layacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendirmek,
turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için önlemler almak, turizm ko
nularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbirliğinde bulunmak."
Turizm Bakanlığının amacının bu cümlelerle tarifine hiçbir itirazımız yok, olamaz da. Ül
ke turizminin direksiyonunda, elbette ki Turizm Bakanlığı olmalıdır ve doğrusu da budur. Tüm
yetkiler bu Bakanlıkta toplanmalı, bu Bakanlık ülke turizmini yönlendirmeli, turizme yönelik
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tüm kararları Turizm Bakanlığı almalıdır. Ancak, ülkemizde devlete malolan oturmuş, ilkeli
bir turizm politikası olmadığı içindir ki, Türk turizmini, ilgili Bakanlığın dışında, yer yer ve
zaman zaman daha etkili bir biçimde yönlendiren başka kamu kuruluşları da bulunmaktadır.
Balıkaşıran gibi bir benzeri daha yer yüzünde olmayan bir doğa harikası, kararın dışında
tutularak -kimin çıkarının kollanmak istenildiğini de merak ediyorum- tüm Datça Yarımadası
özel koruma bölgesi olarak ilan ediliyor. Karar doğrudur, yanlıştır; onu tartışmayacağım. An
cak, öğrenmek istediğim bir husus var: Turizmde önemli bir yer tutan Datça Yarımadası ile
ilgili bu karara varılmasında etkili kurum Bakanlık mıdır, yoksa Çevre Müsteşarlığı mıdır? Ya
ni, karar önerisi hangi kuruma aittir?
Sayın Milletvekilleri, bir de Orman Genel Müdürlüğü diye bir genel müdürlük var. Görü
nüşte, turizmle doğrudan ilişkisi olmaması gereken bir kuruluş. Peki, gerçek öyle mi? "Orman
Genel Müdürlüğünün turizmle hiçbir ilgisi yoktur" diyebilir miyiz?.. Elbette ki hayır!
Güney ve güneybatı sahillerimizde, orman karakteri taşıyan ve Orman Genel Müdürlüğü
nün mülkiyetinde olan yığınla arazi vardır. Orman Genel Müdürlüğü bu arazileri kullanarak,
Türkiye'nin gündemine "sahil yağması" kavramını getirmiştir. Bu Genel Müdürlük, bir yan
dan ormanın tahrip edilmemesi, yakılmaması, ağaç kesilmemesi ve ormanların korunması yo
lunda sloganlar üretip, yol boyu bu sloganları içeren levhaları asarken, diğer yandan, milyon
larca metreküp çam ağacının katledildiği turistik tesislerin yapılmasını öngören tahsisleri ger
çekleştirmiştir. Bu tahsislerle kesilen, yok edilen ormanların yerine, plansız programsız, hesap
sız kitapsız beton binaların yükselmesine önayak olan Orman Genel Müdürlüğü, sahillerdeki
çirkin beton yapılaşmanın analığını, yağmanın da önderliğini yapmıştır.
Böylelikle, ormanı korumak ve orman üretmekle yükümlü Orman Genel Müdürlüğü, or
manların katline yol açmıştır. Bu anlayış, ortadireğe sahilleri kapatmıştır. Bu uygulama, gelişi
güzel yükselen yıldızlı otellerin bir bölümünde kapasite fazlasının, bir bölümünde de kapasite
açığının doğmasına neden olmuştur. Teşvikler, salt yıldızlı oteller için çalışınca, kampingler
ye ev pansiyonculuğu gerilemiştir ve Orman Genel Müdürlüğü, ormancılığın dışındaki bir işe,
turizme doğrudan bulaştıktan sonra, gündeme gelen sahil yağmasıyla kimlere köşeyi döndürtmüştür, ne miktar orman alanı betonlaşmıştır, ne miktar çam ağacı kesilerek kereste olmuş
tur? Bunlar, yanıt bekleyen sorulardır. Yanıt bekleyen bir başka soru da; aynı Genel Müdürlü
ğün, doğal ve mitolojik StT alanı olarak ilan edilen kaç yerde, kimlere tahsis yaptığıdır.
Bu anlayışın, bir yağmayı, bir vurgunu, bir rüşveti, doğal ve mitolojik varlıkların bir bö
lümünün de yok edilmesini sağladığını biliyoruz. Eğer örnek isteniyorsa, Fethiye'nin Belcektz
Limanındaki Kıdrat Koyunu, mitolojinin ve üçüncü derecedeki doğal StT alanının yok edtildiği yer olarak örnek gösterebilirim.
Bu uygulamanın turizme ne sağladığının ve hangi mutlu yurttaşlarımızın ekmeğine bal
ve yağ sürdüğünün de, birileri tarafından, yiğitçe bu kürsüden açıklanmasını istemek bizim
hakkımız olsa gerek.
Türk turizmine müdahalede bulunan bir diğer kamu kuruluşu olan Millî Emlak Genel
Müdürlüğü için de, Orman Genel Müdürlüğü için yaptığımız aynı değerlendirmeyi yapmayı
bir görev biliyorum.
örneğini verdiğim bu üç uygulama, Turizm Bakanlığını devre dışı bırakan uygulamalar
dır. Bakanlığın kuruluş amacını göz ardı ederek, birilerinin, daha çok bireysel çıkar uğruna
sektöre el atması, turizmde disiplinsizliğin, karmaşanın, dağınıklığın gündeme gelmesine ve
kontrolün elden çıkmasına neden olmuştur. Bu anlayışın, bu mantığın, bu şarklılığın, bu ilkel— 676 —
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ligin terk edilmesi zorunludur. Kalkınmışlığı, ancak bunları aşarak yakalayabiliriz. Kaplum
bağa hızındaki tırmanışların ardına sığınarak övünmekten, gerçekçi övünmeye de ancak böyle
atlayabiliriz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın, önerileri kapsayan son bölümüne gel
miş bulunuyorum. Siyasî iktidarın yapısı gereği, hangi ölçülerde dikkate alınır, bilemiyorum;
ama Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına bir görevi yerine getirmenin huzuru içinde kürsüden
ayrılarak, benden sonraki sözcü arkadaşıma sözü bırakmak istiyorum.
Turizmde ileri ülkeler düzeyine ulaşmak, turizmden ülkemizin hak ettiği potansiyeline denk
döviz girdisini sağlamak için ve katkıda bulunmak için önerilerimiz şunlardır:
1. Anıtlar Kuruluna benzer bir üst kurul oluşturulmalıdır. Bu kurulda, siyaset adamları
ile birlikte, konunun uzmanları yer almalıdır. Turizm Bakanlığının da temsil edileceği kurul,
özerk olmalıdır. Bu kurul, uzun vadede geçerli ve kalıcı, değiştirilemeyecek, ülke gerçeklerine
uyun, turizmdeki devlet politikalarını tartışmaya açıp, belirlemelidir. Yani, ilkeler saptanmalı
dır. Daha ileriki aşamada da, bölgelerde, bu üst kurulun alt kurulları oluşturmalıdır.
2. Turizmle ilgili tüm yetkiler, kuruluş amacı doğrultusunda Turizm Bakanlığında olma
lı; yönlendirme, teşvik ve destekleme, kurulun belirlediği ilkeler doğrultusunda bakanlıkça yü
rütülmelidir. Yani, Bakanlık dışındaki hiçbir kamu kuruluşu, yönlendiriciliğe soyunmamalıdır. Hatta, turistik potansiyel arz eden taşınmazlar, bu amaç için kullanılacağında, mülkiyet,
Turizm Bakanlığına devredilmelidir ve tahsisler, kesinlikle Turizm Bakanlığı tarafından yapıl
malıdır.
3. Bakanlığın genel bütçe içindeki payı artırılmalı, ödenekler, bütçe kanunu yürürlüğe
girdiği andan itibaren serbest bırakılmalıdır.
4. Turizm ile çevreyi birbirinden ayırmanın olanaksızlığı ortadadır. O nedenle, Çevre Müs
teşarlığı, mutlaka Turizm Bakanlığına bağlanmalıdır.
5. Bakanlık, sadece yürütmeden sorumlu görüntüsünden kurtarılarak, yatırımcı bakan
lık hüviyetine kavuşturulmalı ve Turizm Bankası yeniden kurularak Bakanlığa bağlanmalıdır.
6. Kârlılık oranı yüksek olan TURBAN Tatil Köyleri, özelleştirilmek amacıyla ve bir ya
sa çıkarılarak, Turizm Anonim Şirketine dönüştürülmüş ve Başbakanlığa bağlı bir kuruluşa
devredilmiştir, işletmecilik de dahil olmak üzere örnek gösterebileceğimiz bu kuruluşların özel
leştirilmesinden vazgeçilmeli, yeniden Turizm Bakanlığına bağlanmalıdır.
7. Turizmde yetişmiş personelin taşıdığı önem yadsınamaz. Yetişmiş turizm personeli açı
ğımız büyük rakamlara ulaşmış durumdadır. Gerek Turizm Bakanlığı bünyesindeki, gerekse
YÖK bünyesindeki eğitim kuruluşlarının her yıl mezun etmekte olduğu turizm elemanı ile açı
ğın kapatılması olanaksızdır. Bakanlığın üzerinde durmakta olduğu sertifikasyon sistemini, ger
çek anlamda yetişmiş eleman yetiştirmede kalıcı bir çözüm olarak görmüyoruz. O nedenle, ciddî
bir planlama ile, turizmden gelir elde eden kuruluşlar da yasa ve yönetmeliklerle bağlı kılanarak, devreye konup, turizm için eleman yetiştiren eğitim kurumlarını, en azından imam hatip
okulları kadar çoğaltmalıyız.
8. Tanıtımdaki yetersizlik ortadadır. Tanıtımla yükümlü yurt dışı bürolarımız, hem ni
celik ve hem de nitelik açısından yetersizdirler. Kimileri için paranın pul olduğu ülkemizde,
tanıtım için kesenin ağzı açılmalı, tanıtım bürolarının nicel ve nitel yapıları en üst düzeye çıka
rılarak, ülkemizin, tanıtımdaki tıkanıklığı aşılmalıdır.
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9. Yabancı tur operatörleri, turizm hareketinde etkili olan unsurlardır. Son yıllarda Tür
kiye'yi kendileri için iyi bir pazar olarak belleyen bu unsurlar, küçük bedellerle, yıldızlı otelleri
kiralamaktadırlar.
Yabancı tur operatörlerinin bu uyanıklığının bir zararı, istediklerini elde edememeleri ha
linde, ülkemize turist getirmemektir. Diğer zararı da, kiraladıkları oteller aracılığıyla, kendile
ri için belki meşru bir kazanç elde ederlerken, ülkemizin de küçümsenmeyecek ve kontrol dışı
döviz kaybına neden- olmalarıdır.
öncelikle, Turizm Bakanlığı, bu uygulamaya son vermenin yöntemini bularak, kontrolü
elde tutmalıdır. Daha sonraki aşamada yapılacak iş de, yurt dışı ile bağlantılı yerli tur opera
törlerinin yetiştirilerek, sayılarının artmasına destek olmak olmalıdır.
10. Kamping ve ev pansiyonculuğu ihmal edilmektedir. Oysa, bu alanda yatak açığı var
dır. Teşvikler ve krediler bu alana doğru kaydırılarak, açık kapatılmalıdır. Bunun bir başka
yararı da, sürekli olarak enflasyonun gerisinde kalan ücretler ve gelirlerle geçinmek zorunda
kalan yurttaşlarımız da, turizm hareketine katılma fırsatını bu sayede bulabileceklerdir. "Böy
lelikle, iç turizmdeki durgunluk, yerini hareketliliğe terk edecektir" diye düşünmekteyiz.
11. Turizm çeşitlendirilmesi yolundaki çalışmaları yeterli bulmak ve görmek olası değil
dir. Kongre, dağ, av, golf, kış, termal, yayla, üçüncü yaş ve benzeri türden turizm kollarının
geliştirilerek, turizmde çeşitlendirme, mutlaka hızla gerçekleştirilmelidir. Bu amaçla, gerekli
finans kaynağı bulunarak Bakanlığın emrine sunulmalı ve Türkiye, yılın oniki ayı turizm yapı
lan bir ülke haline dönüştürülmelidir.
12. Yerel yönetimlerin, bilhassa turistik bölgelerdeki belediyelerin turizmle ilgisi yadsınamayacağı gibi, boyutları da hayli büyüktür. O nedenle, Turizm Bakanlığı-yerel yönetimler
diyalogu daha sağlıklı ve sağlam bir temele oturtulmalı ve turizm amaçlı çalışmalarda harcan
mak ve kullanılmak amacıyla, bu nitelikteki belediyelere parasal ve araç gereç yardımı yapıl
malıdır. Bakanlığı "yapmıyor" diye suçlamıyorum; çünkü, binde 18'le, yapabileceğini yapma
ya çalışacağına inanıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüyoruz ki, dünya değişmekte, tabular yıkılmak
ta, insanlar, özgürlüğe, barışa ve bağımsızlığa hızla koşmaktadır, istesek de istemesek de, Tür
kiye'de yaşayan insanlar olarak bizler de etnik kökenimiz ve din anlayışımız ne olursa olsun,
bu değişen dünyada yaşadığımıza göre, değişime uyacağız; tabuları yıkacağız, varsa, beyinlerdeki örümcek ağlarını söküp atacağız. Eğer insan isek, bunları yapmak zorundayız.
Evet, ekonomimizin ve kalkınma hamlemizin geleceği, büyük oranda turizmdedir. Sayın
Bakanım, burada sizin sözünüzü tekrarlıyorum. Nitekim, daha şimdiden, turizm gelirimiz, 1989
rakamlarına göre, gayri safi millî hâsılamızın yüzde 3.2'sini, ihracatımızın yüzde 22'sini oluş
turmakta, ithalatımızın yüzde 16'sını karşılamaktadır.
tnsan haklarına saygılı kalalım; işkenceyi terk edelim, irticai boğalım, katilleri yakalayıp,
adalete teslim edelim, idamları unutalım, Çankaya'daki tek adama uyarak, devleti yöneten ko
caman adamlar olarak, savaş kışkırtıcılığı yapmayalım. Ancak o takdirde insan olmanın erde
mini yakalayabiliriz, uygarlığa ulaşabiliriz; yaşadığımız çağın gereklerine uyan bir devlet ola
rak, sagytnlık kazanıp; örnek alınacak, gezilip görülecek bir ülke haline dönüşür, turizm gelir'erimizi daha da artırırız.
Sayın üyeler, tüm iyi niyetimle, Grubum ve şahsım adına sizleri bir kere daha selamlıyor,
1991 yılı bütçesinin Turizm Bakanlığına hayırlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla. (SHP sıralarından alkışlar)
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BA§KAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Gökbel; buyurun efendim.
SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1990 sonunda 180 bin yatak, 4,5 milyon yabancı turist girdisi, yaklaşık 3 milyar dolarlık tu
rizm girdisi rakamları, hepimiz için, övünülecek, başarılı bir sonuçtur, önce, bu sonuca katkı
sı olan Hükümeti, Sayın Bakanı, Bakanlığın sayın çalışanlarını ve sektörün tüm mensuplarını,
burada şahsım ve Partim adına kutlarım. (Alkışlar ANAP sıralarından "Bravo" sesleri)
Konuşmamın diğer bölümüne geçmeden önce, "Bravo" diyen ANAP Grubundaki arka
daşlarıma şuhu söylemek istiyorum: Bugüne kadar bu kürsüye çıkan her üç ANAP sözcüsün
den iki tanesi, muhalefete hep, nasıl muhalefet yapacağını tarif ettiler; bir defa da "Allah razı
olsun deyin" dediler; işte dedik!...
ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — örnek olun.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — "Eğer biliyorsanız, alternatifiniz varsa, onu da getirin"
dediler; şimdi onları da getirmekteyiz.
Benim de kendilerine küçük bir tavsiyem var: tktidarın temel görevi, muhalefete, muhale
feti tarif etmek değil, iktidar olmayı becerebilmektir. Muhalefetin, iktidara, nasıl iktidar olu
nacağının reçetesini vermek gibi bir sorumluluğu yoktur.
Bizim, hepimizin övündüğü bu başarılara gelirken, bu başarılara getiren koşullardaki uy
gulamaları, bu uygulamalardaki eksiklikleri Genel Kurulun bilgisine sunarken bir tek amacı
mız var; her gün büyüyen, devleşen, devasa boyutlara ulaşan dünya turizm hareketinden, ülke
mizin daha büyük bir pay almasını sağlamaktır.
Evet, Hükümetinizce alınmış tedbirlerin, büyüyen turizmde mutlaka katkısı vardır; ama,
büyüyen turizm hareketinde, 1980'li yıllardan sonra gelişen hava ulaşımı teknolojisinin, çok
sayıdaki insanı daha uzak mesafeye daha kısa sürede ulaştırmanın; özellikle 1970'li yıllardan
sonra petrol şokunu atlatan dünyanın refah seviyesindeki göreceli gelişmenin; teknolojik geliş
meye uygun olarak, çalışan insanların tatil süreçlerindeki uzamanın hiç mi payı yoktur? Bu
pay ki, dünyadaki turizme katılan insan sayısını 4S0 milyona çıkarmış, ülkemize gelen 4,5 mil
yon insanla dünya turizm hareketinden alabildiğimiz pay yüzde 1 Ölçüyü, ülkemizin de bulun
duğu ve turizmdeki rakip ülkelerin yoğunlaştığı Akdeniz Havzasına getirirsek, Akdeniz Hav
zasındaki turizme katılan insan sayısı yaklaşık 180 milyon; bundan da alabildiğimiz pay yüzde
2,2. Baştaki kutladığım başarının bütün göstergesi, Akdeniz Havzasındaki yüzde 2,2'yi almak,
dünya turizm hareketinin de ancak yüzde l'ini almaktır.
Sayın milletvekilleri, önümüzdeki on yılda, hiçbirimizin düşünemeyeceği boyutlarda da
ha büyük bir turizm akınına hazırlıklı olmalıyız. Nedir bu akını sağlayacak olan etkenler?..
Avrupa, haftalık çalışma saatini 27 saate düşürmenin hazırlıklarını yapmakta. Daha, yakın
süre önce imzalanan AGİK Sözleşmesi, konvansiyonel silahları ortadan kaldırırken, bütçeler
den silahlanmaya ayrılmış payı düşürmekte, çok doğal olarak, bu da millî bütçelere sosyal re
fah noktasında, sosyal güvenlik noktasında katkılar getirmekte. Başka?.. Ülkemizin kuzeyin
deki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve demirperde ülkelerindeki, Avrupa haritalarını
değiştiren bölgelerdeki politika değişimleri, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini barındıran
o geniş, devasa, yüz milyonluk kitlelere, en azından, dar ekonomik katkılarla bile olsa, seyahat
özgürlüğü sunmakta.
Ben eminim ki, dünya, Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde turizm hareketine katılan insan
sayısını 1 milyar seviyelerine çıkaracaktır. Tüm Meclis olarak, iktidarıyla muhalefetiyle,
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bu büyüyen, bu gelişen pastadan pay almada bütün ülkelerden daha avantajlı olabilmek için,
önümüzdeki olasılıklara karşı tedbirlerimizi almalıyız. Karadeniz Havzasındaki ülkelerdeki insan
hareketi için, bütün ülkelerden avantajlıyız; sınır yakınlıklarımızla, ulaşım kolaylıklarımızla,
biz, bu konuda italya'dan, ispanya'dan, hatta Yunanistan'dan daha avantajlı noktadayız. He
pimiz bu konuda hazırlıktı olmalıyız; ama bu hazırlıklı olmanın malî portesi de, bütçeden her
yıl bir puan düşen rakamları turizme tahsis etmekle olmaz. Geçen yıl binde 19 azdır" dedik,
bu sene binde 18'e düşüldü.
Bugün Türk turizminin önündeki en büyük engel, turizmin boyutlarını kavramakta aciz
kalan Devlet Planlamadır. Ben, planlama olgusunu, savunan bir siyasî düşüncenin temsilcisi
olarak burada, Parlamentoda görev aldım; ama Devlet Planlama Teşkilatı turizmle ilgili konu
lara öylesine tek gözle bakmaktadır ki, neredeyse planlama olayına karşı çıkacak noktaya gel
dik.
Değerli üyelere, sizlere, bunun birkısım ölçülerini vermek istiyorum: Mesela, geçen yıl ma
dencilik sektörüne tahsis edilen kredi 4 trilyon lira civarında, dış ticarete ayrılan kredi, yakla
şık 5 trilyon lira civarında, esnaflara ayrılan 2 trilyon lira civarında, inşaat sektörüne ayrılan
ise 4 trilyon lira civarındadır. Trilyonlarla ifade edilen bu sektörler içerisinde döviz girdilerinde
yüzde 22'Iik paya sahip olan turizm sektörüne Devlet Planlama Teşkilatının ayırdığı kredi Altıncı Beş Yıllık Plan raporunda vardır bu- sadece 400 milyar liradır. Bu tahsisten de kullanı
labilen net miktar 260 milyar liradır. Ben, 260 milyar lirayı Türkiye'deki turizm olgusuna tah
sis eden bir planlama zihniyetine karşı çıkıyorum. Bu, turizmin önünde bir engeldir. Çok kü
çük, çarpıcı bir örnek olsun diye söylüyorum: Okan Holding'in kot pantalon tesisine 272 mil
yar liralık teşviki uygun görenler, 260 milyar liralık bir finansman kaynağı ile Türk turizmine,
bu devasa gelişmeye cevap vereceğini zannediyorlarsa, yanılgı içindedirler. Bu yanılgıyı, geçen
yıl bu kürsüden de tekrarlamıştım. Geçen yıl, dış tanıtımı çoğaltabilmek için seyahat acentele
rinin teşviki müjdesi verildiği zaman, hepimiz sevindik ve övündük. Ancak, zabıtlara bakacak
olursanız, geçen sene biz, bu kürsüden, "Dış tanıtımı teşvik amacıyla seyahat acentalarını teş
vik kapsamına alırken, 1 milyar lira sermaye ve 1 milyar liralık da paket program ödülü karşı
sında, seyahat şirketlerinde 1 milyar liralık sermaye limiti aramak demek, bu teşviki kullan
dırtmamakla eşanlamlıdır" demiştik; bu uyarımızı hiç kimse dikkate almadı. Sayın iktidar men
suplarını tekrar uyarıyoruz ve buradan soruyorum: Geçen sene sizi burada uyarmamıza rağ
men, 1 milyar lira sermaye limiti getiren teşvikten Türkiye'de 1 yıl içinde kaç firma faydalan
mıştır? Bunu bilmek istiyoruz ve bunu bilmek hakkımız. Sanırım, Sayın Bakan biraz sonra
buna da cevap verebilir. Biz burada sorularımızı Turizm Bakanına yöneltiyoruz; ama, eminim
ki kendisi kürsüye çıktığı zaman "Vallahi bu konu Devlet Planlamanındır" ya da "Bu konu
Kalkınma Bankasınındır, ben onunla ilgili değilim" diyecektir. Ormanlarla ilgili konu Bakanı
ilgilendirmez, Planlama ile ilgili konu Bakanı ilgilendirmez... Bence, bugün Türk turizminin
önündeki en büyük handikap, Planlama Teşkilatının turizme bakış perspektifinden kaynak
lanmaktadır ve Türkiye'deki turizmin düşmanı, Devlet Planlamanın ta kendisidir.
Değerli üyeler, söz Devlet Planlama Teşkilatından açılmışken, turizmimizi bekleyen ve bu
günkü Hükümetin kendi temel politikalarına ters düşen bir olguyu da bilgilerinize sunmak is
tiyorum. "Planlama" derken, sanırım, -rakamları karıştırabilirim- 140 bölgede 209 yer turizm
bölgesi olarak ilan edildi. Bunların tahsisleri 9 ilan sonucunda yapıldı ve yaklaşık olarak yüz
de 25 civarındaki bölümü ön tahsistedir, yüzde 51 civarındaki bölümü kesin tahsistedir. Ve yi
ne, yüzde 24'e yakın bir bölümü de işletme haline dönüşmüştür.
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Şimdi, ben, bu Planlamadaki ölçüleri bilmek istiyorum. Bakanlığın temel politikası, Tür
kiye'deki turizmi, Türkiye geneline yaymak ve çeşitlendirmektir. Doğrudur. Ülkemizin, tarihî,
doğal, kültürel binlerce kaynağının her birini ayrı ayn devreye sokmak politikası doğrudur;
ancak, bazı bölgeler artık yığılmanın eşiğine gelmiştir. Bunlardan bir tanesi de, örnek olarak
benim seçim bölgem olan Muğla ilidir, tümde, yaklaşık 38 bin belgeli yatak, yaklaşık 100 bin
civarında belediye belgeli yatak, yine yaklaşık 30 bin civarında da ikinci konutların doğurduğu
bir potansiyele sahip. 38 bin yatak dediğiniz zaman, bu, Türkiye'deki toplam yatak kapasite
mizin yaklaşık yüzde 22'sini falan teşkil ediyor. Bu ilden, Bodrum'u örnek alalım. Bodrum,
20 kilometre yarıçapında bir yarımadadır. Sayın Bakanlık mensupları ne zaman ağızlarını açsalar, "Bodrum binalarla yığıldı" derler; doğrudur, "Deniz kapandı" derler; doğrudur. "Alt
yapı buna yetmez" derler; doğrudur ve Bodrum'da da 10 bin belgeli yatak var... Bu kadar yı
ğılmanın üzerine Bakanlığın bu politikalarını anlamak mümkün değil. Kamu arazileri tahsis
ediliyor; Yalıkavak turizm bölgesinde 2 700 yatak kapasitesi, Çiftlik'te 8ı000 yatak kapasitesi,
etti 10 700; Türkbükü'nün doğusu, Demir Körfezinde yaklaşık 1 500-2 000 yatak kapasitesi,
etti bilmem kaç; Karaada projesi 3 000... Yani, 15 000 yataklık yeni bir yeri, "doldu" denilen,
"tıkandı" denilen yerlerde kamu arazilerini, tahsis yoluyla turizme açacağız... 15 000 yatağın
Bakanlık ölçüleriyle yapılaşma hacmi, 200 000 metrekarelik yeni bir inşaattır. 15 000 turiste
cevap verecek işgücü, asgarî 10 000 insandır. Yani 15 000 yatak, 10 000 de çalışan, eder 25 000;
25 000 insanı 20 kilometre yarıçapındaki bir potansiyelin üzerine, tükenen, tıkanan bir potan
siyelin üzerine, "Ben turizmi planladım" diye koymak, oradaki turizmi katletmektir. Bunun
başka cevabı yok.
Kamu arazilerini tahsis politikası doğruysa, bu, turizmin gelişmediği, turizmin teşvik edi
leceği bölgelerde olmalıdır. Oysa, o bölgede turizmde; ikinci konutta, diğer yapılaşmada opti
mum noktaya gelinmiştir. Oradaki kamu arazilerini tahsisin, turizmi teşvikte hiçbir gerekçesi
yoktur; çünkü, o bölge, kendi reklamıyla zaten girişimcinin yeteri kadar dikkatini çekmekte
dir. Başka?.. Turgut Reis Belediyesi, Yalıkavak Belediyesi, Bodrum Belediyesi gibi belediyelerin
kendi imar alanları içerisinde yüzlerce hektarlık, özel şahıslara ait, henüz kullanılmamış tu
rizm alanı da beklemektedir. Bodrum'un suyu yetmez, Bodrum'un kanalizasyonu da yetmez;
Bodrum'un hiçbir altyapısı bugünkü potansiyeli taşıyamazken, bu 15 000 yükün, hangi plan
lama yaklaşımıyla, hangi zihniyetle o bölgeye yığıldığını, ciddî biçimde merak etmekteyiz.
, "önümüzdeki devasa turizm potansiyelinden daha büyük pay alabilmek için, turizm po
litikalarımızı hep baştan gözden geçirelim" derken, dünyadaki turizm olgusunun hangi nokta
ya doğru hızla gittiğini de izlemek durumundayız. 1990'lı yıllarda gelişen teknoloji, ulaşım ko
laylıkları vesatr sebepler, artık kitle turizminden bireysel turizme doğru hızlı bir geçişi yaşat
maktadır. Bireysel turizm bugünkü dünya turizm hareketindeki yaklaşık yüzde 20'lik payın
dan, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, yüzde 45-50 noktalarına taşınacaktır. Bireysel turizm
de, şimdiki kitle turizmi gibi, personel açığı çok olmaz. Niçin?.. Çünkü o, dar, pansiyon çerçe
vesinde yürütülen, gelen insanın kendi kültürünü aradığı değil, gittiği noktadaki kültüre razı
olduğu bir olgudur. Bugün bireysel turizmin başarısını Bakanlığın kendi istatistiklerinde gör
mek mümkündür. Bakanlığın doluluk istatistiklerine bakıyorsunuz; pansiyonlarda doluluk yüzde
87,7; apartlarda yüzde 64 civarında, iki yıldızlılarda yüzde 50-54 civarında; üç, dört, beş yıl
dızlılarda doluluk oranı yüzde 47... Buradaki durum, bireysel tercihlerin, kitle turizmi tercih
lerinin giderek önüne geçmekte olduğunun en somut örneğidir. Onun için de, planlamalar, de
ğişen bu tirzm olgusuna koşul olarak değiştirilmelidir. Bugün bu bölgelerdeki turizmde kitle
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turizmiyle bireysel turizmi çakıştıracak bir planlama içine gidilmelidir; ama, baktığımız za
man -demin örneklerini verdiğim- planlamada, 3 000 yatak kapasitesi bir kitle turizmi ölçüsü
dür, 2 700 yatak kapasitesi bir kitle turizmi ölçüsüdür, 8 000 yatak kapasitesi bir kitle turizmi
ölçüsüdür...
önümüzdeki günlerde, gelişen turizme daha büyük katkılar sağlayabilmek için -yine de
sadece Bakanlığın sorumluluğunda değil- bütün Planlama Teşkilatının temel ölçülerinde alt
yapıyı çözmeliyiz. Oysa, biz üç yıldır burada, çözülmüş altyapıları dinledik. Çözülmüş altya
pılar konusunda Muğla örneğini bilgilerinize sunmak istiyorum.
En başarılı olduğunuzu iddia ettiğiniz konu, haberleşme. Muğla tlinde turizmle ilgili ol
mayan köy yok; ama bakıyorsunuz Muğla'ya; Çamiçi Belediyesi, Turgut Belediyesi, Yeşilyurt
Belediyesi, Yeşilbağalar Belediyesi, Seki Belediyesi, Üzümlü Belediyesi, hâlâ otomatik haber
leşme imkânlarından mahrum.
Bakıyorsunuz Muğla'ya; 896 yerleşim ünitesi var ve bu 896 yerleşim ünitesinden 365 tane
sinde, yani yüzde 39'unda içme suyu var, 106 tanesinde, yani yüzde 12'sinde yetersiz içme suyu
var, 489 tanesinde, yani yüzde 49'unda hiçbir şekilde içme suyu yok. "Altyapısını tamamladık"
dediğiniz turizm bölgesi Muğla, Urfa'dan sonra Türkiye'nin ikinci susuz kenti. Hani nerede
altyapı?..
3 772 kilometre köy yolu var ilimde ve ilim, turizm potansiyeli olarak Türkiye'deki turiz
min yaklaşık yüzde 25'ini yalnız başına sırtlamış götürüyor. 3 772 kilometrelik bu köy yolun
dan, 68 köy karayolu güzergâhında kurulduğu için, toplam 170 köy asfaltlı ve asfaltlı köy yolu
uzunluğu 300 kilometre, yani onda biri asfaltlı. Nerede altyapı?..
Geçen yıl Türkiye kıyılarına yaklaşan bütün yat sayısı 107 bin. Bu 107 bin yatın içerisin
den 88 bin tanesi Muğla limanlarına giriş çıkış yapmış; ama, baktığınız zaman, Datça Lima
nında liman başkanı yok. Liman başkanı da bir altyapı. Yatçı, tekne giriş çıkış evrakını yaptı
rabilmek için Marmaris'e gitmek mecburiyetinde, çünkü Göcek'te de yok. Hangi altyapıdan
bahsediyoruz?..
tlim, turizmle ilgili yat limanları ve yatçılıkla, bugün harcama gruplarından yüksek po
tansiyeldeki turiste hitap eden, yani övündüğümüz döviz girdilerindeki en ciddî katkıları geti
ren bir il. Bu konuda ilimizdeki yat sayısı yaklaşık 3 bin, bunların taşıdığı yatak kapasitesi
ise 30 bindir. Bu 30 bin rakamı, Türkiye'deki yatak kapasitesinin yaklaşık yüzde 18'idir; ama
daha bunların bağlanabileceği liman yok. 125-135 tekne bağlama kapasitesiyle, Bodrum Yat
Limanı, 700 tekne bağlama kapasitesiyle de Marmaris Yat Limanı var ve bunların toplam ka
pasiteleri 800 teknelik. Akdenizde dolaşan tekne ve yat sayısı ise 600 bin adet. Bunlar için çe
kek yeri de yok; var olanlar da Allah'a emanet... Bütün bunlar altyapı ve bütün bunlar yapıla
bilmeli. Bütün bunlar nasıl yapılacak? Biz burada Sayın Turizm Bakanını, Turizm Bakanlığı
bürokratlarını almışız karşımıza, bunun hesabını soruyoruz; ama bunun hesabı yalnız başına
Bakana sorulmaz. Neden?... Bu sorumluluğun bir bölümü Devlet Limanlarında, bir bölümü
Bayındırlık Bakanlığında, öbür bölümü karşısında ve finansman konusunda ise Turizm Baka
nı, turizmin finansmanını etkilemeye yetkili bile değil.
ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — Sayın milletvekilim, daha önce bunlar var mıydı? Ya
ni, yat, yat limanı, yatak; beş sene önce bunlar varmıydı bize ondan bahsedin.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sayın milletvekili, dün bazı şeylerin olmaması, uygula
madaki bazı aksaklıkların düzeltilmesi için getirilen önerileri olumsuz noktaya getirmez.
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BAŞKAN — Sayın Gökbel, sürenizi zayi ediyorsunuz; arkadan laf atabilirler, siz devam
edin.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Meclisin en anlayışlı Başkanına teşekkür ederim, sağ ol
sun; bana gösterdiğiniz anlayış için de şükranlarımı sunarım.
Bugün, önce turizm olgusunun, Türkiyemizde yasal bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. Ben
den önceki konuşmacı arkadaşımın dediği gibi, Turizm Bakanlığının yetkileri artırılmalıdır,
ilgi alanları artırılmalıdır. Turizmin, yaşamla ilgili olmayan, yaklaşık hiçbir bölümü yoktur.
1991 yılında sektörün temel ihtiyacı olan dış tanıtımla ilgili temel çalışmalar yapılmalıdır,
kaynaklar ayrılmalıdır. Bu kaynaklar, rastlantılarla değil, hedef ülkeler ve hedef gruplar üzeri
ne yoğunlaştırmalıdır.
Bütün bunlan sağlayabilmek için, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri Birliği Yasası tekrar göz
den geçirilmelidir.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren herkesin örgütlenmesi sağlanmalıdır. Bugün turizm
sektörü, sahipsiz, yalnız, güdük kalmıştır.
Turizmde, otel işletmecileri ve turizm işletmecilerinin, bugün, kendi başlarına kamu kuru
mu niteliğinde bir örgütü yoktur. Küçük küçük dernekcikler halinde, dar, kısır çabalar içinde
dirler.
Turizmde, turizm yatırımcılarının bir örgütü yoktur. Bugün Türkiye'deki turizm örgütlen
mesi adına, sadece "Seyahat acentaları" var ve seyahat acentâları, bu olgunun sadece bir bö
lümü, bütünü değil.
BAŞKAN — Beş dakikanız kalmıştır Sayın Gökbel.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Uyarınıza teşekkür ederim Sayın Başkan.
Teşvikler, kesin kalıplarla değil, büyük bir seyyaliyet içerisinde dağıtılmalıdır. Bunu ör
neklemek gerekirse, artık, Muğla bölgesinde yatak yapımını teşvik etmenin, pratikte, şu nok
tada çok anlamı yoktur. O bölgede altyapı organizasyonlarını teşvik etmektir büyük ihtiyaç.
Nedir altyapı? Çamaşırhaneden çöp toplamaya kadar, gıda dağıtımından çöp kaldırmaya ka
dar, denizaltı sporlarını teşvike kadar, ulaşım sektörüne kadar; yani oradaki turizmi hayata
geçirecek, turizme kan getirecek olaylara teşvikleri aktarmak mecburiyetindeyiz.
Yatak teşviklerini, ülkemizin bu konuda henüz yeterli doyuma ulaşmamış bölgelerine ak
tarmalıyız. Bunda, başka bir şeye ihtiyaç var. Şu gün, sektör, bütün başarılara rağmen, büyük
bir kriz içindedir. Sektör, 1990 yılında, başlangıçta Dünya Kupası, arkasından Saddam krizi
ile sezonun çok ciddî bir bölümünü büyük bir kriz içinde geçirmiştir.
Şimdi, Bodrum örneğinde demin getirdiğim 15 000 yatak kapasitesi ile siz, Bodrum'daki
kurulmuş tesislere, Muğla'daki tesislere kan mı vermektesiniz, yoksa, haksız bir rekabetin içi
ne mi itmektesiniz? "Haksız rekabet" derken, neyi getiriyorum? Sayısal rakamlarla getireyim.
Bugün, Türkiye'deki, elimizdeki kapasiteden 180 000 belgeli, bunun iki katı kadar da belediye
belgelilerle, yaklaşık 550 000 civarında yatağa sahibiz. Bu 550 000 yatağı, geceleme noktasına
vurduğunuz zaman, 165 000 000 geceleme potansiyeline sahip bir sektör. Gelen turist sayısı
belli, 4,5 milyon; bunların Türkiye'de ortalama kaldıkları gün de belli, 3,1 gün; çarptığınız zaman, 15 000 000 geceleme eder. tç turizm de belli;.bugünkü konaklama istatistiklerinden, yak
laşık yüzde 15'i iç turizmle ilgili. Vur, çarp; 15 000 000 milyon geceleme yabancının, 10 000 000
da yerlinin 25 000 000 geceleme eder. Elimizde 165 000 OOOTuk bir geceleme kapasitesi var,
bunun 25 000 OOO'unu kullanabiliyoruz. Bu devasa kullanılmamış rantı, daha kullanılır hale
getirebilmek için, daha çok turist, daha dengeli planlama gerekir.
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Bugün, turizmi oniki aya yaymanın, devletçe, Hükümetçe başka tedbirleri alınmalı. Me
sela, yoğun talep aylannda, iç turizmi kış aylarına doğru kaydırmanın tedbirleri alınmalı; ka
mu personelinin, kamu çalışanlarının izin aylarını, özendirici tedbirlerle, sezonun diğer bö
lümlerine yaymak, temmuz, ağustos; deniz, kum, güneş turizminin dışında arayışlara itmek,
Bakanlığın yönlendirici görevleri olmalı.
Elimde, Bakanlığın ağustos ayında, "Gelişen Turizm" diye yayımladığı bir kitap var.
BAŞKAN — Sayın Gökbel, lütfen efendim... Rica edeyim toparlayınız.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sizi kırmak mümkün değil Sayın Başkan, cümlemi bağlı
yorum.
BAŞKAN.— Estağfurullah.
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Teşekkür ederim, Genel Kurul da, kibarlığım konusunda
benimle hemfikir, hepinize teşekkür ederim.
Geçen yıl bu kürsüde Sayın Bakan 1990 bütçesi üzerinde görüşlerini belirtirken, "İkinci
konutları turizme kazandıracağı" ifadesinde bulunmuştu. "İkinci konut, ayrı bir özel ilgi, zor
bir konuydu" demiştik ve bu umutla da 1990'ı bekledik. Ağustos ayı sonunda "Gelişen Turizm"
diye kitapçık yayımlandığı zaman, ikinci konutların turizme kazandırılmasıyla ilgili, ne teşvik
var, ne tedbir var. Sayın Bakanın geçen sene bu kürsüden söylediği şeyin, 1991'in dar imkânla
rıyla bile olsa, 1991'de hayata geçirilmesini; atıl vaziyette bekleyen yüzbinlerce yatak potansi
yeline sahip ikinci konutların dış pazara sunulmasından organizasyonuna, onların turizme ka
zandırılmasına kadar her konuda, temelli, ciddî, kalıcı bir politika üretilmesinin görev olduğu
nu hatırlatıyorum.
Bu duygularla, Turizm Bakanlığı 1991 yılı bütçesinin hepimize katkılar getirmesini diler,
saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
DYP Grubu adına, Sayın Abdülkadir Cenkçiler; buyurunuz.
DYP GRUBU ADINA ABDÜLKADİR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere
huzurunuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini geçen sene de ben izah
etmiştim. Ümit ederim ki, bu sene, bütün siyasî partilerin ve turizm camiasının eleştirdiği ko
nular dikkatle ele alınsın ve Türk turizminin hak ettiği yere ulaşması konusunda daha çok me
safe kat edilsin. Ancak, görüyoruz ki, bugünkü Hükümet, dünyadaki gelişmelerin farkında
değildir. Dünyada, turizmde ileri gitmiş ülkelere bakınız; hepsinde, devlet, turizm yatırımı ya
pacak müteşebbisleri, seyahat acenteleri ve işletmecileri turizm sahasına çekmek için elinden
geleni yaparken, bizim Hükümet, âdeta, turizm sahasında yatırım ve işletme yapmak isteyen
leri frenliyor ve bu sahadan kaçırıyor... Mesela, bugün, İspanya'da turizm belgeli 1,5 milyon
civarında, İtalya'da 2 milyon civarında, Yugoslavya'da 1 milyonun üzerinde ve Yunanistan'da
600 bin yatak kapasitesi varken, Türkiye'de belgeli yatak adedi halen 140 bin civarındadır. Hal
buki, Türkiye, rahat bir tanıtımıyla ve devletin de yardımcı olduğu pazarlama çalışmalarıyla,
1 milyonun üzerinde yatak kapasitesini rahatça kazanabilir; ama, devletin, pazarlama ve tanıt
ma faaliyetleri komik denecek bir ölçüdedir. Mesela, Yunanistan'ın, yalnız Londra'da yaptığı
tanıtma için sarf ettiği parayla, Türkiye, bütün dünyada Türkiye'yi tanıtmakta ve tabiatıyla
başarısız olmaktadır.
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Bütçe müzakereleri yapıyoruz; Turizm Bakanlığı bütçesi, 211 milyar gibi komik bir raka
ma bağlanmıştır. Bütçeye bu rakamı koymak, devleti yönetenlerin Türk turizmini bilmedikle
rinin ve Türk turizmini ileriye götüremeyeceklerinin bir ifadesidir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 211 milyar, bugünkü enflasyonda sadece çok lüks beş
yıldızlı bir otelin yapımına yeterlidir. Turizmde iddialı olması gereken hangi ülke, bir otel yapa
bilecek kadar bir parayı Turizm Bakanlığı bütçesi olarak ayırma durumunda kalabilir?
Yukarıda söylediğim gibi, bugünkü Hükümet, turizmde gelişmeyi destekleme şöyle dur
sun, yavaşlatma ve engelleme intibaını vermektedir. Dünyanın hiçbir yerinde, turizmde ileriye
gitmek isteyen ülkelerde turizm yatırımları için yüzde 80 civarında faiz ödeyerek yatırım yapıl
maz. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim Devlet Planlama Teşkilatının turizmciye layık gördüğü
ölçülerdeki teşviklerle turizm ayakta duramaz. Bu husustaki tespitlerimizi sizlere ifade edece
ğim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün turizm camiası gibi, Doğru Yol Partisi olarak
biz de, 1991 yılı bütçesinden turizm sektörünün, ülke ekonomisindeki ağırlığına paralel bir pay
alacağını bekledik. Ancak, netice, tam bir düş kırıklığıdır; kısaca, Hükümetin, koskoca bir
sektöre verdiği önem bu kadardır. Oysa, 1990 yılında turizmden sağlanan döviz girdisi, yakla
şık 3 milyar dolar olacaktır. Bu ihracatfmızın yüzde 20'sini turizm finanse ediyor demektir.
Turizm döviz girdilerindeki ithal ikamesi payının çok düşük olduğu gözönüne alınırsa, bu 3
milyar dolar, diğer ihracat sektöründeki S milyar dolara eşittir.
Diğer yandan, 1990 yılında 40 bin civarında belgeli yatak işletmeye açıldı ki, minumum
1 trilyonluk yatırım değerini ifade eder. Böylesine dinamik, hane halkından ülke ekonomisine
kadar önemli katkısı olan, istihdam gücü yüksek, döviz girdisi son derece önemli olan bu sek
töre devletimizin ayırdığı pay, sadece 211 milyar liradır. Daha önce de söylediğim gibi, bugün
beş yıldızlı bir otelin inşaat maliyeti dahi bu rakamlardan daha büyüktür.
Turizm Yatırımcılar Derneğinin de bir süre önce açıkladığı gibi, Hükümet, bu sektörün
gelişim hızını ve yatırımları frenleme kararındadır. Daha bir yıl öncesine kadar, Türk turizmini
yeniden yarattığı iddiasında olan ANAP Hükümeti gitmiş, yerine, sektörün dinamizminden
ve yapılanmasından korkan bir ANAP Hükümeti gelmiştir. 1980'Ierin başındaki, plansız ve
programsız bir şekilde, kendini dış turizmin sihrine kaptıran ANAP İktidarı yerine, yine, ken
di hatalarının faturasını sektöre ödetmek isteyen ve daha işin başlangıç döneminde bindiği dalı
kesen bir ANAP İktidarıyla karşı karşıyayız.
1990 yılı turizm teşviklerine bir göz atalım. Teşvik tebliği, değil yeni yatırımları, mevcut
yatırım projelerini dahi zora sokan, engelleyen bir anlayışı benimsemiştir. Hükümet, artık cid
dî yatırım projeleri istemiyor; "Zamanında tamamlansa da olur, hiç olmasa da olur" diyor.
Planlamanın yayınladığı teşviklere bakılırsa, Turizm Bakanlığımızın, şimdi pansiyon tipi otel
lerin peşinde olduğunu görüyoruz; bunları teşvik ediyor. Yalnız, Bakanlığın, 1990 yılı teşvikle
rinden memnun olmadığını; fakat, taleplerini Devlet Planlama Teşkilatına kabul ettiremediği
ni de biliyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı, bu konuda, kapalı kapılar ardında kendine göre
tedbirler saptamış ve yayınlamıştır; Turizm Bakanlığını dinlediği falan da yoktur; zaten, Dev
let Planlama Teşkilatı yetkilileri de çeşitli toplantılarda, "Evet, biz turizmi frenledik" diye,
çekinmeden konuşuyorlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; turizm sektörü, bürokrasi çıkmazı içerisindedir. Ülke
mizde, turizm yatırımcısı, pazarlamacısı, işletmecisi, kısaca turizm sektörü, maalesef sahipsiz
dir. Kâğıt üzerinde, turizm sektörünün sahibi olarak Turizm Bakanlığı görülüyor; ama, Dev— 685 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O:2

let Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Ulaştır
ma Bakanlığı ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Merkez Bankası, tiler Bankası, Türkiye
Kalkınma Bankası, sektörle ilgili kararlarda daha çok söz sahibidirler. Turizm Bakanlığına da
nışmadan karar alırlar; Turizm Bakanlığına da, ricacı koordinasyon görevi düşer. Dolayısıyla,
Türk Turizm yatırımcılığı, dışarıdan sanıldığı gibi, keyifli bir iş değil, aksine, oldukça dertli
bir konudur. Her şeyden önce, yatırımcı, yoğun bir bürokrasi ile karşı karşıyadır. Bakanlıktan
ön tahsis almakla, yatırım belgesi arasında, bazen iki yıl uğraşır durur, oradan oraya gider;
bir kıyı-kemer şeridi için altı ay koşturur; çünkü, tiler Bankası ile, il bayındırlık müdürlükleri .
arasında bir yetki sürtüşmesi vardır. Tesisin önüne yapılacak basit bir iskele için Ulaştırma Ba
kanlığının kapısında beklenir; "Acaba bu iskele, savaş sırasında tehlike yaratır mı, NATO Bu
na ne der?" gibi sorunların halledilmesi için ayrıca zaman kaybolur. Tabiî, bu arada, hiç umul
mayan merciler, bazan bir gecede yeni kararlar alırlar, yapılan fizibiliteler suya düşer, yabancı
ortak varsa, iş kopma noktasına gelir.
Sayın milletvekilleri, sağlıksız finansman şartları, sektörü güç durumda bırakmıştır. Fi
nansman kredisi temini işi başlıbaşına bir romandır, öncelikle şunu söyleyeyim: Turizm Ban
kasının bir gecede lağvedilerek Kalkınma Bankasına bağlanması, bizce hata olmuştur. Yurt ça
pında, otelinden tatil köyüne, yat yatırımından pansiyonculuğuna kadar çeşitli sahalarda yatı
rım yapan binlerce müteşebbisle muhatap olan, ülkenin bu dinamik ve büyük gelecek vaadeden kuruluşunun, ihtisas bankasının, işçi yatırım şirketleriyle aynı çatı altında işi nedir?.. Tu
rizm Bankası kadroları dağıtılmış, konu, turizmden hiç anlamayan bankacıların ellerine veril
miştir. Şimdi, Kalkınma Bankası turizmi öğreniyor. Yapılan işin, ne işçi şirketlerine, ne de tu
rizm yatırımlarına bir faydası olmamıştır. Görünen o ki, konu, Kalkınma Bankasında da he
nüz sahibini bulmuş değildir.
Ülkemizde, turizm yatırımlarında devlet finansman desteği, başından beri sağlıksız olmuştur.
Sektörün koşullarına uymayan, rakip Akdeniz ülkelerindeki benzerî finansman modellerinden
hiç istifade edilmemiş bir sistem yürürlüğe konulmuştur. Üstelik de, "Turizm finansmanına
devlet çözümü" adı altında ilan edilerek, "yatırımcıların da çok lehine olduğu" hakkında Hü
kümete raporlar verilerek -tabiî, yatırımcılığıyla övünerek, beğenerek- kendisine teklif edilen
bu sistemi, "Devlet benden daha iyi bilir" anlayışı ile kullanmıştır; ama, neticede, elini ver
miş, kolunu kurtaramamıştır.
Bir kere devlet, turizm yatırımlarının yoğun olarak yapıldığı dönemlerde projeleri kredilendirmek için, bula bula, dünyanın en süratli değer kazanan parası Japon Yenini bulmuştur.
Ayrıca, başlıca rakip Akdeniz ülkelerinde benzeri kredilerin geri ödeme süresi en az 12-13 yıl
iken, bizde 7-8 yıl olmuştur, ödemesiz süreler, o ülkelerde 4 yıldan başlar, bizde ortalama 2
yıldır. Japon Yeninin kur farklarına, bir de Merkez Bankasının reeskont kredilerinin devamlı
yükselen faizlerini de ekleyince, ortaya inanılmaz rakamlar ve yatırımcıyı maddeten ezen so
nuçlar çıkıyor.
Şöyle ki: Bir tesise 1985'teahnan 500 milyon lira kredinin maliyeti, 1988 sonunda 2 mil
yar lirayı geçmiştir. Bir başka yatırımcı 1986'da 5 milyar kredi almış, 2 yılda, sadece kur far
kından 2 milyar lira kaybetmiştir ve tesis, işletmeye açıldığı 1989 yılında, sadece turizm kredisi
faizi olarak 3 milyara yakın ödeme yapmak zorunda bırakılmıştır. Düşünün, henüz işletmeye
açıldığınız yıl, sadece faiz olarak, Turizm Bankasından aldığınız toplam kredinin yarısından
fazlasını geri ödüyorsunuz. Bu anlayışla, bir yatırım sektörü, sağlıklı olarak finanse edilemez.
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Doğrusu, bu şartlarla ve Hükümetimizin bugünden yarına makabline şamil ne gibi karar
lar alacağı da bilinmeden yatırım yapan müteşebbisleri, cesaretlerinden dolayı kutlamak isti
yoruz. ANAP hükümetlerinin acı ve sürprizli yıldırım kararları ve vaatlerini yerine getirme
mekteki hünerleri, yatırımcıların korkulu rüyası olmuştur, örneğin Merkez Bankası reeskont
kredi oranları bir gecede indirilmiş, faizleri artırılmıştır. Üstelik, bu krediden yararlanmak, deveye
hendek atlatmaktan zor olmuştur. Aynı şekilde, hak edilen kaynak kullanımı destekleme pri
mini alabilmek için Ankara'ya sandıklar dolusu evrak götürmek de aylarca, hatta bazen bir
yıl beklemeyi icap ettirmiştir. Devletin bu umursamazlığı, müteşebbisi, yatırım sırasında mec
buren köprü kredilere itmiş ve maliyetler biraz daha yükselmiştir. Öte yandan, kabul edilmiş
turizm kredisini almak, görevli bankalara laf anlatmak dahi mesele haline gelmiştir.
Turizm sektöründeki devlet finansmanı en kısa zamanda ele alınmalı, ıslah edilerek gü
nün şartlarına uydurulmalıdır. Kırtasiyecilik azaltılmalı, sisteme işlerlik ve sürat kazandırıl
malıdır. Bu, hem mevcut yatırımdaki tesislerin makul ve çağdaş geri ödeme sistemine kavuştu
rulması için ve hem de yeni yatırımlarda işadamının kendi millî bankalarıyla, ürkmeden, kork
madan ve önünü görerek diyalog kurması için zorunludur.
Konuşmamın başında söylediğim gibi, Hükümet, kendi bindiği dalı kesmiş, önceki yılla
rın plansız, programsız hareketinin faturasını tüm sektöre malederek, âdeta turizm yatırımla
rından vazgeçmek ister gibi bir tavır takınmıştır. Oysa, Türkiye, turizmde daha yolun başında
dır. Akdeniz ülkelerinin mevcut 5 milyon yatak kapasitesinin yalnızca 140 bini, 80 milyar do
larlık turizm gelirlerinin ise, ancak 3 milyar doları ülkemize aittir. Türkiye'nin zengin doğal,
tarihî ve kültürel potansiyeli göz önüne alındığında, daha, gidecek çok yolumuz vardır.
Yatak kapasitesine paralel olarak, pazarlama, altyapı, havayolu ulaşımı, işletme ve nite
likli personel konularında yeterli gelişme sağlandığı takdirde, Türk turizmini fevkalade bir ge
lecek beklemektedir; ancak, kısmen konjonktürel, kısmen bazı yörelerde plansızlık sonucu,
birden artan yatak sayısı ve pazarlama hatalarından kaynaklanan geçici olumsuz görüntülerin
yarattığı panikle, 1991 yılı kararnamesinde teşviklerden âdeta vazgeçildiğini görüyoruz.
Halbuki, aynı tecrübeleri yaşayan Yunanistan ve İspanya gibi, yatak kapasiteleri bizim kat
be kat üstümüzde olan ülkelerde turizm yatırımları, hâlâ çok etkin bir şekilde teşvik edilmek
tedir. Yunanistan'da turizm yatırımlarına yüzde 10 ilâ yüzde 50 arasında değişen karşılıksız
devlet yardımı ve belli tutarın üzerindeki yatırımlarda da sermayeye devletin katılımı, kredi fa
izlerinde yüzde SO'ye kadar yatırım indirimi ve kârın yüzde 90'ına kadar vergi muafiyeti sağ
lanmakta; ayrıca, hızlandırılmış amortisman imkânları tanınmaktadır.
ispanya'da devletin karşılıksız yardımı yüzde 35'e ulaşmakta, turizm yatırımlarına verilen
kredilerde geri ödeme süresi 12-14 yılı bulmakta ve ayrıca faiz indirimi sağlanmaktadır.
Bizde ise, 1990 teşvik kararına göre, yatırımcıdan istenen özkaynak oranı, yüzde 50-60 gi
bi çok yüksek oranlara çıkartılırken, özkaynaktan yapılan harcamalarda ki prim ödemeleri dü
şürülmüş, yerli malı yatırım malzemeleri için yatırımcıya verilen teşvik primi tamamen kaldı
rılmıştır. Türk turizmi özellikle Akdeniz ülkeleriyle yoğun bir rekabet içerisindedir. Tesisleri
mizin niteliği en azından onların seviyesinde olmazsa, rekabet şansımız yoktur. Ancak, 1990
teşvik kararları bu imkânı turizm yatırımcısının elinden almıştır. Yayımlanan ve muaf ithalata
imkân veren, doğrudan teşvik edilen yatırım malları listesinde turizm yatırımları için gerekli
olan malzeme ve donatımın pek çoğu yer almamıştır. Bu durumda, kurulacak turistik tesisler
ya yatırım maliyetleri çok yüksek ya da uluslararası standartların altında ve dolayısıyla reka
bet gücü zayıf olmak gibi bir çelişki ile karşı karşıya kalacaktır.
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Bunlardan başka, özkaynak oranının yüzde 60 olması zorunluluğu, kredi yatırımının yüzde
40'ının gerçekleşmeden verilmesi, reeskont kaynaklı kredilerin kaldırılması, kur garantili kredi
yatırımlarının yalnız ithal ihracı için kullandınlabilmesi gibi yeni şartlarla, yatırımların pratik
ve rasyonel yatırım kredisi kullanma imkânı pek kalmamıştır. Tüm bu kararlar, ülkemizdeki
ciddî turizm yatırımlarını mağdur edecek ve dünya turizm pazarında daha yeni yeni yerini al
maya başlayan Türk turizmini sekteye uğratacak sonuçlar doğuracaktır.
Turistik tesis yatırımında ithali gerekli malzemeler, doğrudan teşvik yatırım malları liste
sine ilave edilmeli ve bunlardan alınan fonlar yüzde 5-10 düzeyini aşmamalıdır. Eski kararlara
dayanarak teşvik belgesine bağlanmış yatırımların, ithalattan doğan müktesep hakları korun
malıdır; yatırımcıya ek liste hazırlama imkânı sağlanmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir başka mesele de şudur: Devlet, örneğin mal ihraç
edene özel teşvikler tanımış; ama, hizmet ihraç eden turizmciyi ihracatçı saymamış, ona bir
şey vermemiştir. Turizm bir ihracattır, üstelik bu olay kendi ülkemizde gerçekleşiyor. Turizmin
hizmet ihracatındaki ithal ikamesi de, diğer endüstrilere kıyasla çok düşüktür; yüzde 20'yi da
hi bulmaz. Bu itibarla, turizmci, ihracatçı sayılmalı ve sektöre yüzde 10 katma değer muafiyeti
tanınmalıdır.
Bütçe, 1992 yılı için hiçbir hazırlık öngörmüyor. Avrupa 1(992'de birleşiyor, 1992'den son
ra turizmdeki rekabet daha çok artacaktır. Pazarlamacılara, seyahat acentelerine dış pazarlar
da daha çok iş düşecektir. Dolayısıyla, bu sektörün de güçlendirilmesi, teşvik edilmesi gerek
mektedir. Esasen Türk turizminin dış pazarlarda entegrasyona gitmesi zamanı gelmiştir. Türk
yatırımcı, pazarlamacı ve taşımacısının Avrupa'da şirket kurmasını, hatta satın almasını des
teklemeliyiz ve teşvik etmeliyiz.
Hep şikâyet ettiğimiz bir konu da, tesis işletmeciliğidir. Maalesef, ülkemizde henüz ciddî
bir işletmecilik sektörü yoktur. Aslında, işletmecilik de, yatırımcılık gibi bir sermaye konusu
dur, onun da önemli yatırımları vardır ve rekabete son derece açık bir konudur. Eğer, güçlü
ve yeterli işletmecilik kesimi görmek istiyorsak, bu sahada da teşviklerimizi tespit etmeliyiz.
Sektörde otorite boşluğu vardır; turizmin en önemli sorunu, bizce sektördeki bu otorite
boşluğudur. Turizmin gerçek sahibi kimdir? Bu soruya bugünkü konumu ile Turizm Bakanlı
ğıdır şeklinde cevap verilmesi mümkün değildir. Neden verilemez hususunun sebeplerinden bir
kısmını yukarıda izah etmiştim. Turizm Bakanlığı en kısa zamanda yeniden teşkilatlanmalı,
kadroları, yetkili uzman, dünya ve turizm hakkında görgü sahibi elemanlarla takviye edilmeli
dir. Orman Bakanlığının ikinci bir Turizm Bakanlığı gibi arazi tahsisine son verilmelidir. Kısa
ca, turizm alanı ve merkezi ilan etme yetkisi, buralarda planlama ve yapılaşma otoritesi, sade
ce Turizm Bakanlığına verilmelidir. Turizm alanları dışında turizm amaçlı imar planlarını yap
tırma, onaylama yetkisi, Turizm Bakanlığının olmalıdır.
Planlama diyoruz; Türkiye'nin hâlâ bir turizm fiziksel planlaması ve bu plana dayalı yö
resel mastır planları yoktur. ' 'Nereye ne yapılacak? Bir bölgeye ne gibi turizm ürünü gerekli
dir? O bölge, çevre ve doğa dengesi açısından nasıl bir tesis tür ve kapasitesi kaldırır?" gibi
soruların cevabı el yordamıyla ve günlük kararlarla verilmeye çalışılmaktadır.
Ayrıca, her şeyden önce, şunu unutmayalım: Türkiye, daha henüz işin başındadır, tyi plan
lanmış, doğaya uyumlu, pazar araştırmasına dayanan deniz turizminin tesislerini Anadolu'
nun rakipsiz zenginliklerinden yararlanacak termal, kültür ve benzeri tesislere ihtiyacımız bü
yüktür. Turistin cebindeki parayı harcatacak rekreasyon tesislerinin yapımı şarttır.
Turizm Bakanımızın kendisini çok şanslı addetmesi lazımdır; çünkü, bünyesinde dinamik,
dünyadaki gelişmeleri devletten daha iyi bilen ve takip eden bir sektöre sahiptir. Turizm Yatı
rımcıları Derneği, TÜRSAB, Otelciler Dernekleri, ciddî meslek kuruluşları çevresindedir. Sek— 688 —
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törün bu potansiyelini, yaratıcılığını ve işbirliği arzusunu çok iyi görmeli ve değerlendirmelidir. Aksi
takdirde, böyle yanlış ve aceleci tedbirlerle sektörü frenlemeye çalışır ya da frenlemek isteyenlere
ayak uydurursa, Türk turizmi dünya turizminden kopar ve bunun vebali Bakanlığa ait olur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüldüğü ve her konuda olduğu gibi, Türkiye'nin ge
leceği ile ilgili hayatî bir konu olan turizm sahasında da, Hükümet, çok başarısızdır. Bu Hü
kümetin işbaşında olduğu süre içerisinde Türk turizmi gelişememiştir; ancak, kim engellerse
engellesin, Türk turizminin ergeç hedefine ulaşmasına hiç kimse mani olamayacaktır. Her ko
nuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'yi Akdeniz ve dünya turizminde ulaşacağı yere ulaştı
racak hükümetler gelecek ve Türk turizmi şahsiyetine kavuşacaktır.
Bir de, Körfez krizi ile ilgili görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz. Körfez krizi çıktığından
bu yana, Türkiye'ye gelen turist adedi, ciddî şekilde azalmıştır. Otellerin, hava taşımacılığı ya
pan şirketlerin rezervasyonlar! iptal edilmeye başlanmıştır. Turistik alışveriş yapan mağazalar,
turistlerin devam ettiği eğlence yerleri boşalmıştır. Kriz çıkana kadar Türkiye'ye yurt dışından
gelen turist artışı normal seyrini takip ederken, Türkiye'nin harp bölgesi olarak tanımlanması,
Türkiye'ye dışarıdan girişi birdenbire azaltmıştır. Türkiye'nin harp bölgesi olarak tanınmasın
da ve Türkiye'de dünyaya karşı, tansiyonun yüksek gösterilmesinde Hükümetin ve bilhassa Cum
hurbaşkanı Sayın özal'ın yanlış tutumlarının büyük rolü vardır. Sayın özal, bu bölgede âdeta
harbin çıkmasını isteyen bir tavırla ve harp olduğu takdirde bu işi yöneteceklerden birisi olmak
görüntüsüyle Türkiye'nin harp bölgesi olarak bütün dünyaya tanıtılmasında en önemli rolü
oynamıştır. Tek tesellimiz, bu buhranın yeni yılın ilk ayında bitmesidir. Aksi takdirde, 1991
ve onu takip eden yıllar, Türk turizmi için telafisi çok güç şartları getirecektir.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, bu temenni, tavsiye ve tenkitlerimizi ifade etmiş bulunu
yorum.
Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor ve saygılarımı sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyursunlar Sayın Namal.
DYP GRUBU ADINA HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Başkan, Sayın milletvekille
ri; 1991 malî yılı Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini
arz edeceğim. Hepinizi, Grubum ve şahsım adına en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Değerli milletvekilleri, turizm, ülkelerin ekonomik kalkınmasında neredeyse birinci dere
cede rol oynayan ve ödemeler dengesi içerisinde önemli yer tutan bir sektördür. Tarihî ve kül
türel zenginliğiyle, tabiî güzelliğiyle, deniziyle, kumuyla, kaplıcasıyla, yaylasıyla, yeşiliyle, ormanıyla, dünyanın eşsiz Ülkelerinden olan güzel yurdumuz, turizm için gerekli bütün imkânla
rı bizlere vermektedir. Bizim yapacağımız iş, bu zenginliklerimizi, bu imkânlarımızı iyi bir plan
ve organizasyonla dünya turizmine sunmaktır. Ancak, ülkemizde turizm sektöründe yavaş sey
reden bir kıpırdanma gözlenmektedir. Bunda da, kanaatimizce, özel sektörün daha fazla rolü
vardır.
Alınan bilgilere göre, 30.10.1990 tarihi itibariyle, Türkiye'de işletme belgeli yatak sayısı
180 bin civarındadır. Sayın Bakanın iddialarına göre, bu rakam hedeflenenin üzerindedir; bize
göre, değildir. 1980 yılında yatak sayısı 55 bin civarındadır. 1980 yılına gelinceye kadar, Kıbrıs
savaşının etkileri 1974 ve sonraki yıllarda kendisini göstermiş, sonraki yıllarda devam eden anarşik
olaylar 1980 yılına kadar Türk turizmini büyük çapta etkilemiştir.
1980 yılından sonra, Türkiye'de turizmi menfi yönden etkileyecek bir olay olmamıştır. Her
imkân elinizdedir, her vasıta elinizdedir. Sizin icraatınızı engelleyecek hiçbir faktör yoktur; ama,
bütün bunlara rağmen, işletme belgeli yatak sayısını ancak 180 bin lere çıkarabilmişsiniz.
Biz bir Akdeniz ülkesiyiz. Bugün dünya turizminin büyük payı Akdeniz ülkelerine düş
mektedir. Turizm açısından diğer Akdeniz ülkeleriyle kendimizi mukayese edersek, yukarıda
saydığımız bütün zenginliklere rağmen, en az gelir sağlayan ülke durumundayız. Yaklaşık 180
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milyon insan Akdeniz Bölgesinde turizm olayı içerisindedir ve en büyük gelir kaynağı da bu
bölgeye yansımaktadır.
Değerli milletvekilleri, Akdeniz ülkelerine turizm dolayısıyla gelen bu kaynaktan İspanya
17 milyar dolar, italya 14 milyar dolar pay almakta, Türkiye ise 2,6 milyar dolar almaktadır.
Bunun içerisinden 600 milyon dolar kadar turizm gelirlerini düşersek, kanaatimizce bu miktar
2 milyar civarındadır. Yine Akdeniz ülkelerinden İspanya'da 1,5 milyon, italya'da 2 milyon
civarında, Yunanistan'da 600 bin civarında turizm belgeli yatak olmasına karşın Türkiye'de
bu sayı 180 bin civarındadır.
Böylece, Akdeniz ülkeleri içerisinde bütün bu zenginliklerimize rağmen, bütün bu imkân
larımıza rağmen, istediğiniz gibi icraat yaptığınız halde turizm geliri en az olan ülke Türkiye'
dir. Bakanlıkça yapılan açıklamalara göre, yatırım belgeli yatak sayısı 313 bindir, işletme bel
geli yatak sayısı ise 180 bindir. Demek ki, aradaki 133 bin yatak, hâlâ yatırım safhasında olup,
işletmeye açılamamıştır. Yatırım süresi neden bu kadar uzamıştır, bunun sebebi nedir? Bunun
sebebi turizm politikanızın yanlış, hatalı veya eksik uygulaması mıdır, yoksa ANAP Hüküme
tinin turizme dar açıdan bakması mıdır? Zira, Turizm Bakanlığının bütçesi her yıl küçülmek
tedir, genel bütçeden aldığı pay azalmaktadır; buna paralel olarak da yatırımlara ayrılan pay
küçülmektedir.
Turizm Bakanlığının 1990 yılı bütçesi 117 milyar 792 milyondu. 1991 yılı bütçesi ise 211
milyar 297 milyondur; artış oranı yüzde 79'dur. Aynca, Turizm Bakanlığı bütçesinde yatırım
lar için ayrılan pay 1990 yılında 64 milyar 30 milyon olup, 1991 malî yılında 112 milyar 500
milyondur. Yatırım harcamalarında yüzde 76'lık bir artış gözlenmektedir. Ancak, bu artışlar
zahirîdir. Aslında, Bakanlık bütçesi veya yatırımlara ayrılan pay, bu yıl da küçülmüştür. 1990
Hırizm Bakanlığı bütçesinde yatırımlara ayrılan pay yüzde 54 olduğu halde, 1991 yılında, bu
pay yüzde 53'e düşmüştür. Yani, yatırımlarda patlama 1 puan geriye doğru gitmiştir.
Değerli milletvekilleri, mevcut yatak kapasitemizle, yatırımlara ayrılan paylarla, tanıtım
ve pazarlamadaki kısırlığımızla, Akdeniz ülkeleri seviyesine çıkmamız çok zordur. Turizm ge
lirinde ANAP Hükümetinin 1990 yılı hedefi 3,3 milyar dolardır. Sayın Bakanın söylediği gibi,
ulaşılan miktar, giderler düşüldükten sonra, 2 milyar civarındadır. Yani, 1990 yılında, turizm
den beklenen gelir elde edilememiş, hedefe ulaşılamamıştır.
Hükümet yetkilileri bunun sebebini, Körfez krizine bağlamaktadır; biz, bu kanaatte deği
liz. Körfez krizinde bize komşu ülke Irak'tır. Kuveyt bize komşu değildir ve en önemlisi, bölgede
halen savaş yoktur. Halbuki, iki sınır komşumuz Irak ve Iran arasında on yıl savaş devam etmiş,
her iki devlet de sınır komşumuz olduğu halde, bu savaşın Türk turizmine etkisi olmamıştır.
Körfez krizinin Türk turizmine bir etkisi varsa, bunun sebebi ANAP Hükümeti ve Sayın
özafdır. Turisti Türkiye'den kaçıran yine ANAP Hükümeti ve Sayın özal'dır.
Bazı çevrelere şirin gözükmek için Türkiye Büyük Millet Meclisinden savaş yetkisini Hü
kümete verdiniz hem de Anayasaya aykırı olarak... Ayrıca, Sayın özal gittiği Amerika'da ve
Japonya'da, devamlı, dünya kamuoyuna karşı, "Körfezde tek çare savaştır" nutukları attı, be
yanatlar verdi.
HtLMt BtÇER (Sinop) — ûzal'dan başka diyecekleri...
HASAN NAMAL (Devamla) — Yalan mı arkadaş, onu ben mi söyledim? Siz söylediniz.
Evet, biz de iddia ediyoruz...
BAŞKAN — Meclis savaş yetkisi vermedi ki...
HASAN NAMAL (Devamla) — Yani, Hükümete devretmediniz mi, karar alma yetkisini?
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, bunları Hükümet konuşsun.
BAŞKAN — Ben de milletvekiliyim herhalde...
Devam edin efendim.
HASAN NAMAL (Devamla) — Hükümete ne verdiniz Sayın Başkan?
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BAŞKAN — Devam ediniz efendim... Devam ediniz...
HASAN NAMAL (Devamla) — Türk turizminde 1990 yılında bir kayıp varsa, Türkiye'
den turistler kaçmışsa, gelecek turistler rezervasyonlarını iptal ettirmişse, bunun tek sebebi,
sizsiniz; körfezi bahane etmeyiniz. İnşallah bu tutumunuzla Batı'dan geleceğini umduğunuz
beklentileriniz gelir de bu kayıpları karşılarsınız.
ABDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — İnşallah.
HASAN NAMAL (Devamla) — İnşallah.
Ancak, bu kayıpları karşılarken, zarara uğrayan turizm işletmelerini hakkaniyetle araştı
rın, inceleyin ve zarara uğrayanların zararını ödeyin ve bu olayda da adam kayırmayın.
Sayın Bakan, 1991 turizm sezonu için dış dünyaya vermiş olduğunuz bu kötü izlenimleri
silmek için şimdiden hangi tedbirleri aldınız veya hangi tedbirleri almayı düşünüyorsunuz? Bu
hususlarda Bütçe Komisyonunda hiçbir şey söylememişsiniz, inşallah burada söylersiniz. Ayrı
ca, Körfez krizi 1991 yılında devam ederse, sizin almış olduğunuz savaş yetkisi ve Sayın Özal'ın, "Tek çare savaştır" sözlerini telafi edecek ve "Körfez krizinin Türk turizmine etkisi yoktur"
imajını verecek tanıtıma bugünden başladınız mı?
Değerli milletvekilleri, Turizm Bakanlığının Kuruluş Kanununda, amaç olarak şunlara yer
verilmiştir : "Yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu'katkılar
sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılayacak şekilde değerlendir
mek."
Demek ki, Turizm Bakanlığının baş hedefi, Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını
karşılamak olacaktır. Biz, bu amaç kapsamına insanımızdan başka, doğayı korumayı, yeşili
korumayı ve ormanlarımızı korumayı da ilave ediyoruz.
Sayın Bakana soruyorum; turizm alanı ilan ederken, yatırımları planlarken, yatırımları
gerçekleştirirken, insanımızı, ormanımızı, yeşili, doğayı düşünüyor musunuz?
Bu güzelim kıyılarımızı, Çanakkale'den Mersin'e kadar holdinglere, şirketlere kiraladınız;
kıyılarımıza, otelden, motelden bir duvar ördünüz, kıyılarımızı betonlaştırdınız. Bunları söy
lerken, bizi turizme karşı falan zannetmeyin; turizmin büyümesi, turizmin gelişmesi için biz
de varız. Ancak, bunları yaparken, kendi insanımızı unutmayalım; insanımızın, bu toprakla
rın gerçek sahibi, gerçek efendisi olduğunu unutmayalım. Doğayı koruyalım, ormanımızı ko
ruyalım, tarihî ve kültürel zenginliklerimizi de koruyalım.
Bu hususta sizlere bir örnek vereceğim. Ben, Antalya tli Serik tlçesindenim. Serik İlçesine
bağlı Belek ve Kadri ye Köyü sahilleri dünyanın en güzel, cennet köşelerindendir. Bu sahil şeri
di, fıstık çam ormanlarıyla kaplıdır. Sahil şeridinde, deniz, kum ve bitişiğinde fıstık çamları
uzanır. Turizm Bakanlığımız bu güzide yöremizi yeni keşfetmiş ve turizm alanı ilan ederek, 19
holding ve şirkete kiraya vermiştir. Bu holding ve şirketler de, hemen, dev otel ve motellerin
inşaatına başlamıştır ve herhalde 1991 turizm sezonuna yetiştirme gayreti içindedirler. Diğer
yerlerde olduğu gibi buraları da betonlaştırdınız; buraları da insanlarımıza kapattınız ve bura
da, ne yazık ki, orman katliamına göz yumdunuz.
HÎLMt BİÇER (Sinop) — Oralarda tesisleri pamuktan yapacaksın...
HASAN NAMAL (Devamla) — Büyük Atatürk "Yaş kesenin başı kesilmelidir" demiş.
Bunu size hatırlatıyorum milletvekili arkadaşım.
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İBRAHİM ÖZEL (Burdur) — Yani, yapmayalım mı?..
HASAN NAMAL (Devamla)'— "Yapalım da, Sayın özel; ama, ormanları da koruyalım.
Diğer yerlerde olduğu gibi, bunları da yapalım canım.
Arkadaşlar, ben bunu, doğup büyüdüğüm yer olduğu için, gidip şahsen gördüm, müşa
hede ettim. Bu yatırımcılar inşaatları yaparken, bu güzelim fıstık çamlarını katlettiler.
BAŞKAN — Sayın Namal, laf atmalara cevap verirseniz, konuşmanızı süresinde tamam
layamazsınız.
HASAN NAMAL (Devamla) — Burası benim doğup büyüdüğüm yerdir; inşaatları baş
larken ve devam ederken sürekli izledim ve bu hususta Sayın Cumhurbaşkanına ve Sayın Tu
rizm Bakanına, buradaki orman katliamım durdurmaları için telgraf çektim. Sayın Cumhur
başkanı, maalesef, telgrafıma cevap vermedi; Sayın Bakanımız telgrafıma cevap verdiler; an
cak, Sayın Bakanımızın vermiş olduğu cevabı da, ben, işin önemiyle bağdaştırmadım.
Sayın Bakanımız telgrafa verdiği cevapta, "Yörede turistik tesis yapmak üzere tahsis al
mış olan müteşebbislerle yapılan görüşmelerde, kendilerine çam ağaçlarının korunması konu
su, yatırımın tüm aşamalarında (planlama, inşaat ve işletme) üzerinde hassasiyetle durulması
gereken bir husus olduğu hatırlatıldı" demiştir.
Sayın Bakan, "Plan safhasında da" diyorsunuz telgrafınızda. Plan yapma işini de mi ya
tırımcılara bıraktınız? Zaten, Resmî Gazetede turizm alanı ilan ettiğiniz bölge, çam ormanla
rıyla deniz kenarında gösterilmiş. Aslında, turizm alanı ilan edilen yer ve akabinde otel ve mo
tellerin yapıldığı yerler tam ormanın içerisinde kalmaktadır Sayın Bakanım.
Ayrıca, golf sahası ilan ettiğiniz bölgeler vardır. Golf alanı ilan ettiğiniz bölgelerde yüz
lerce çam ağacı ve binlerce çam korusu katledilecek diye vatandaş korku içerisinde telgraf gönı

dermektedir bizlere.
Bakınız, Antalya ve Titreyen çöl'den birçok telgraflar gelmiştir.
Sayın Bakan, Belek ve Kadriye Sahilinde çam katliamım gözlerimle gördüm, müşahede
ettim. Vatandaş da haklı olarak, golf alanı ilan edilen yerlerde böyle bir katliam olabileceğini
dile getiriyor. Sizlerden istediğimiz, bu alanlarda da çam katliamına meydan vermeyiniz.
Değerli milletvekilleri, bu bölgede yaz ayları çok sıcak ve kurak geçer. Vatandaşın günü
birlik gideceği bir yaylası yoktur. Bu sahillerin turizm alanı ilan edilmesiyle, ne yazık ki, ba
kanlık yöre halkını yazın sıcağında evlerine hapsetmiştir. Sayın Bakana, bu durumda olan va
tandaşlarımız için bir teklifte bulunuyorum : Bazı bölgelerde, belediyelere deniz kenarında gü
nübirlik yerler tahsis ediyorsunuz. Köyler de tüzelkişiliklere sahiptir. Bu durumda olan köy
tüzelkişilikleri adına da deniz kenarından günübirlik yerler tahsis etmenizi talep ediyorum.
Sayın milletvekilleri, turizm bahanesiyle insanımıza reva görülen bir olay da Alanya tncekum da cereyan etmiştir. Bu, Titaş meselesi. Burada daha önce gündeme gelmiştir, onun için
ben bunu burada gündeme getirmiyorum.
Biz aslında, bu güzelim kıyılarımızda mutlu bir Almanyalı, mutlu bir Hollandalı ve bun
ların yanında da her şeyden önce mutlu bir Türkiyeli görmek istiyoruz. Hepsi beraber olsun...
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, turizm, kıyı ağırlıklıdır. Turizmi deniz ve kum ağırlıklı
yapmışız, kıyılarımızın kapasitesini doldurmuşuz. Türkiye turizmini diğer alanlara kaydırmak
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lazımdır. Yurdumuzun bütün yöreleri turizme elverişlidir. Kültür turizmine, yayla turizmine,
kış sporlarına, kaplıca turizmine de ağırlık verilmek lazımdır.
Bakınız, Samsun'un Havza tlçesinde 500 yıllık bir mazisi olan kaplıcalar hâlâ turizme el
verişli bir hale getirilmemiştir.
Ancak, bunları yaparken, kıyılarımızdaki turizm bölgelerinde bulunan altyapı eksiklikle
rini tamamlayalım. Bir yer turizm alanı ilan ediliyor, kiraya veriliyor. Holdingler, şirketler he
men yatırımlara başlıyor, bir sonraki turizm sezonuna yetiştirmeye çalışıyor, fakat altyapı ça
lışmaları başlamıyor; başlanılan yerlerde de yatırımların hızı ile birlikte yürümüyor ve oteller
kanalizasyon olmadan, suyu olmadan, hatta yolu olmadan işletmeye açılıyor. Birçok turizm
merkezlerinde yaz aylarında nüfus 300 bini, 500 bini buluyor. Bu sorunlar daha belirgin vazi
yette, turizmi ters yönde etkiler vaziyette karşımıza çıkıyor.
Turizm gelişmesi, cazip hale getirilmesi için altyapı çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi,
olmayan yerlerde bir an evvel başlaması lazımdır. Altyapı eksikliği çevre sağlığını da etkile
mektedir. Sayın Bakan Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasında açıkça, altyapı eksiklik
lerini dile getirmiştir. Ancak, bu güne kadar, ellerinde her imkân olduğu halde niye yapmadık
larını söylememiştir.
Sayın Bakan, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi kapsamında olan Tekirova içme su
yu ve kanalizasyonu ve atık su arıtma tesisleri ile aynı projede bulunan Kızıltepe atık su arıtma
tesisleri inşaatlarının sürdüğünü, Side Turizm Gelişim Projesi kapsamında olan Titreyen Göl
merkezinde, göl ve çevre tanzimi çalışmalarının devam ettiğini, 17 bin yatak kapasiteli ve 6 golf
sahasının planlandığı Belek Turizm Merkezinde içme suyu, enerji ve haberleşme tesislerine baş
landığını, Sarıgerme Turizm Merkezinde içme suyu ve kullanma suyu inşaatlarının tamamlan
dığını. Kayak merkezi olarak planlanan Bolu Kartalkaya Turizm Merkezinde içme suyu ve kul
lanma suyu temini için proje çalışmalarına başlandığını, Pamucak Turizm Merkezinde içme
suyu tesisi için kaynak tespit çalışmalarına başlandığını, Erciyes Kış Sporları ve Kayak Merke
zinde, Sarıkamış Kayak Merkezinde altyapı faaliyetlerinin sürdüğünü, Kapadokya Turizm Mer
kezinde altyapı eksikliklerinin giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini, bu proje kapsamın
da olan Nevşehir, Ürgüp, Avanos, Mustafapaşa, Uçhisar, Tatlarin ve Aksaray'da yol, kanali
zasyon ve park düzeneleme gibi altyapı çalışmalarının devam ettiğini söylemiştir. Böylece, Sa
yın Bakan Türk turizminde altyapı eksikliğini açıkça beyan etmiştir.
Değerli milletvekilleri, Türkiye, Akdeniz ülkelerine gelen turist sayısından ve turizm geli
rinden daha fazla pay alacaksa, her şeyden evvel bu altyapı eksikliklerinin tamamlanması ge
rekir. Bunun için, kanaatimizce, Bakanlık, turizm merkezlerindeki belediyelerle işbirliği yap
malı. Turizme yönelik diyaloglar kurmalı ve belediyelere gerekli yardımı yapmalıdır.
Birçok turizm merkezlerimizde çöp toplama, çöp imha, oto garaj eksiklikleri vardır. Bu
eksiklikler de turizmi ters yönde etkilemektedir.
Biraz da şu hususlara temas edeceğim : Ben bu hususlara bizzat şahit oldum.
Bazı yerlerde altyapı çalışmaları tam turizm sezonuna rast gelmektedir. Güzel yurdumuza
büyük heveslerle tatil yapmaya gelen turist bu pislik, toz, duman ve çukurlar arasına geldiğine
pişman olmakta, hatta bu sebeple yurduna geri dönmektedir.
Değerli milletvekilleri, artan yatak sayısıyla orantılı olarak eğitilmiş ve yetiştirilmiş perso
nel ihtiyacımız vardır. Bu personelin hiç olmazsa büyük kısmına yabancı dil öğretilmeli, turis
te yaklaşımı ve eğitimi sağlanmalıdır.
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Bugün, yatırımcıların büyük bir kısmı malî sıkıntı içindedir. Almış oldukları krediler ye
tersizdir. Kredi faizleri çok yüksektir. Gerek kredileri ve gerekse yüksek faizleri ödemede bü
yük sıkıntı çekmektedirler. Ayrıca, hakettikleri kaynak kullanım primlerini almaları da bir iş
kence haline gelmiştir. Sandıklar dolusu evraklarla Ankara'ya gelen yatırımcılar, Kalkınma Ban
kasında bu evrakların incelenmesinin çok uzun süre alması sonucu, bu yönden de sıkıntıya
düşmektedirler.
Ben burada teklifte bulunuyorum. Yatırımcıyı bu sıkıntılardan kurtarmak ve işlemlere bir
sürat kazandırmak için, Kalkınma Bankasına bağlı şubelerin bazı turizm merkezlerimizde açıl
ması ve evrakların buralarda süratle incelenerek bir rapor halinde Ankara'ya gönderilmesi, ka
naatimizce, daha iyi olacaktır. Tabiî, bunun için de, turizme hizmet eden Kalkınma Bankası
dahil, tüm kuruluşların Turizm Bakanlığı bünyesinde toplanması, sistemin işleyişi bakımından
daha iyi olacaktır. Yatırımın hangi safhasında olursa olsun, her konuda bakanlık söz sahibi
olmalıdır.
Bazı işletmecilerimiz yurt dışı tur acentelerinden alacaklarını alamamakta ve dış ülkeler
de mahkeme kapılarında sürünmektedir. Sayın Bakanlığın bu hususta da bazı tedbirler alma
sı, garantiler getirmesi yerinde olur kanaatindeyiz.
Değerli milletvekilleri, yapılan istatistiklere göre, turistler beş yıldızlı otellerden kaçmakta
ve genellikle iki, üç yıldızlı otellerle, pansiyonlara iltifat etmektedir. Dünyadaki turizm etkinli
ği kitle turizmi şeklindedir. Orta sınıf turizmine daha fazla ehemmiyet verilmeli ve yatırım po
litikasında, dört, beş yıldızlı otellere ağırlık verilmemelidir. Bakanlığın kuruluş amacında da
belirtildiği gibi, Türk toplumunun turizmde tatil imkânlarını genişletici tedbirler getirilmelidir.
Değerli milletvekilleri, biraz da Antalya ve havalisinin Türk turizmine katkısından bahse
deceğim.
Kilometrelerce uzayan kumsalı ve deniziyle Antalya ve havalisi Türk turizminin öncüsü
durumundadır, iklim koşulları itibariyle kış aylarında da spor turizmi için çok uygun bir yöre
dir. Ancak, Antalyamız ne yazık ki, uluslararası ölçekte bir spor kompleksine sahip değildir.
Futbol, basketbol, voleybol, atletizm dallarını içeren bir spor kompleksi ve kamp yerleri yapı
larak, kış aylarında boş kalan otellerimize iyi bir pazar sağlanacaktır.
Değerli milletvekilleri, 1989 yılında, Antalya'ya 580 bin yabancı turist gelmiştir, bu rakam
1991 yılında 860 bine ulaşmış ve yüzde 40 artış olmuştur; ancak, ağustos ve eylül aylarında
bu oran yüzde 3 5'e düşmüştür.
Alınan bilgilere göre, körfezde bulunan 200 bin Amerikan askerinin dinlenme ve moral
kazanma düşüncesiyle tatilini Antalya'da geçireceklerini duyduk. Bu, ne derece doğru bilemi
yorum; fakat, bu askerlerin gelmesiyle, Antalya, kaybını bir nebze -inşallah- telafi edecektir.
Ancak, bu askerler Antalya'ya gelecek olursa, asayiş yönünden gerekli tedbirlerin alınmasını
Sayın Bakandan istirham ediyorum.
Değerli milletvekilleri, Antalya Havalimanı, istanbul Atatürk Havalimanından sonra
ikinci sırada yer almaktadır. Bunun yanında, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Anamur gibi tu
rizm merkezlerine de hitap edecek bir havaalanının acilen yapılması lazımdır.
Antalya'ya gelen turistlerin yüzde 54'ü Alman, yüzde 12'si Avusturyalı, yüzde 5*i ingiliz,
yüzde 5'i Danimarkalı, yüzde 24'ü de diğer ülke vatandaşlarıdır. Bu tablo bize, Türk turizmi
nin sadece Avrupa ağırlıklı olduğunu göstermektedir. Türk turizmi, bunların yanında başka
ülkelere de açılmalıdır.
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Türkiye, ayrıca yat turizmine de önem vermelidir. Diğer Akdeniz ülkelerine baktığımızda,
Türkiye bu yönden de fakir bir ülkedir. 17 bin yatak kapasiteli 6 golf sahası düşünülen Belek
turizm merkezinde, proje safhasında olan yat limanının da bir an evvel yapılması lazımdır.
Değerli milletvekilleri, sözlerime burada son verirken, 1991 malî yılı Turizm Bakanlığı büt
çesinin Turizm Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi sevgiyle,
saygıyla selamlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Erkan Kemaloğlu; buyurun. (ANAP sıralarından
alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA ERKAN KEMALOĞLU (Muş) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Turizm Bakanlığı 1991 yılı bütçesi ile ilgili, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini
arz etmek üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; izin verirseniz, şu anda bütçesini görüştüğümüz Tu
rizm Bakanlığının işlevini ve turizm ekonomimiz içindeki önemini belirtmek istiyorum. Çün
kü, inanıyorum ki, turizm, bu ülkenin geleceğinde önemli bir ekonomik gösterge olacaktır.
Dünya turizmine baktığımızda, 1989 yılında toplam 405 milyon insanın, ülkeleri dışında
seyahat ettiklerini ve aynı yıl, turizm gelirinin 209 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Yine aynı
yıl ülkemize gelen turist sayısı 4,5 milyon civarında olup, elde edilen turizm geliri ise, 2,5 mil
yar dolardır. Bu rakam, tüm ihracat gelirimizin yüzde 22'sine tekabül etmektedir.
Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel varlıklar dikkate alındığında, bu rakamları üç
beş katına çıkarmamızın mümkün olduğu, üstelik bunun içinde dövize bağlı büyük yatırımla
rın gerekmediği görülmektedir, tşte, turizmin bu yönü de çok önemlidir çünkü, döviz harca
madan döviz getiren sanayi durumundadır.
Bugün, bütün dünyada, doğal çevre giderek bozulmaktadır, yok olmaktadır. Gelişen tek
noloji, harplar, afetler ve insanların sorumsuzca davranışları gibi nedenlerle, insanlığa hayat
veren kaynaklar kurutulmaktadır. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, özellikle Akdeniz
çanağında, doğal çevresi en az bozulan ülke durumundayız.
Denizlerimizin temizliği, doğal güzelliğimiz ve hiçbir ülkede görülmeyen mucizevî varlık
larımız, Tanrı'nın bize bahşettiği hazinelerdir.
Sahip olduğumuz tarih ve kültür mirasını, bir Kapadokya'yı bir Pamukkale'yi, antik kent
lerimizi, dünyanın yedi harikasından ikisini aynı ülkede görmek mümkün değildir.
Bütün bu değerleri, üstelik Türk insanının sahip olduğu sıcak, sevecen, mert ve misafir
perverliği ile turiste sunan bir ülkenin turizm geliri neden üç beş misline çıkmasın? Benim siz
lerden istirhamım şudur : Bu konuda politika yapmayalım. Millî menfaatlerin tartışıldığı bir
ortamda, mümkünse fikir üretmeye yöneldim. Daha iyiyi, daha doğruyu nasıl bulacağımızı
tartışalım.
Bu doğruların bir kısmı bulunmuş, uygulanmış ve doğruluğu ispatlanmıştır, özellikle son
beş altı yıl içerisinde Türk turizmi önemli bir aşama kaydetmiştir.
Değerli milletvekilleri, biraz önce muhalefete mensup değerli konuşmacıları dikkatle din
ledim. Bu konuşmacılar, bilhassa turistik yörelerimizden değerli milletvekilleriydi; mesela
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Muğla'dan, Antalya'dan.. Şimdi kendilerine huzurlarınızda soruyorum : Cenab-ı Allah, bir
güç verse, bir kuvvet verse; bir vinç yapsak... öyle bir vinç ki, bu vinç şehirleri, kasabaları
yukarıya kaldırsa ve bu vinci getirip Antalya'da, Muğla'da kursak. Beş yıl önceden bu yana
yapılan bütün turistik tesisleri belli bir müddet için havaya kaldırsak, soruyorum değerli arka
daşlarıma, acaba geride ne kalır? (ANAP sıralarından alkışlar)
HASAN NAMAL (Antalya) — Zaman tüneline gir sen.
ERKAN KEMALOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşların tenkitlerini dinledim; saygı
duyuyorum. Lütfen beni de dinlesinler.
Yataktan bahsettiler; otelden, motelden, yattan, yat limanından bahsettiler. Acaba beş yıl
önce bunlar var mıydı; bunlardan bahsedebiliyorlar mıydı?
HASAN NAMAL (Antalya) — Temenni ettik, daha çok olsun dedik.
BAŞKAN — Sayın Namal, dinleyeceksiniz efendim. Zatı aliniz konuşurken hiçbir arka
daş sizin sözünüzü kesmedi. Demokratlık iddiasında bulunuyorsunuz, demokrat olamıyorsu
nuz. Lütfen...
HASAN NAMAL (Antalya) — Ben kimseye çatmadım ki. Bir tek sana çatacaktım, ça
tamadım.
BAŞKAN — Bana çatamazsınız; çünkü, Türkiye Büyük Millet Meclisi, sizin dediğiniz şe
kilde bir karar vermemiştir. Bunu açıklamak Başkana aittir. (ANAP sıralarından alkışlar) Ba
na ne diye çatacaksın?..
Devam edin Sayın Kemaloğlu.
ERKAN KEMALOĞLU (Devamla) — Saygıdeğer Başkanım; değerli milletvekilleri; özel
likle son beş altı yıl içerisinde Türk turizmi önemli bir aşama kaydetmiştir. Daha beş yıl önce
60 bin olan belgeli yatak kapasitemiz 180 binlere ulaşmış, önümüzdeki üç yıl içerisinde bu sa
yı, yaklaşık 500 bin civarında olacaktır. Turiste hizmet sunan belgesiz tesisler de dikkate alın
dığında, ülkemizin yatak kapasitesi, 1993 sonunda 1 milyona ulaşacak ve bu sektörde yaklaşık
500 bin personel istihdam edilecektir.
Sanıyorum ki, bundan sonra yapılması gereken, ülkemizi daha iyi tanıtmak ve sahip ol
duğumuz potansiyeli en iyi şekilde pazarlamak olacaktır. Bu nedenle, bakanlık bütçesinde de
görüldüğü üzere, öncelikli politika olarak tanıtıma, eğitim ve altyapıya ağırlık verilmelidir. El
bette, sektörün çeşitli kesimlerinde görev alan özel teşebbüsün de çalışmalara katılması bek
lenmektedir. Çünkü, devlet öncü ve yol göstericidir. Bu nedenle, özellikle pazarlama konusun
da özel teşebbüsün etkin ve belirleyici rol üstlenmesi gerekmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm olayı yatak ve pazarlama ile bitmiyor; sahip
olduğumuz tüm kaynaklan değerlendirmek, belli bölgelerde yoğunlaşan turizm potansiyelinin
bölgeler arası dengeli dağılımını sağlamak için de tedbirler gerekiyor. Bakanlığın bu tedbirleri
aldığını, program, bütçe ve plan hedeflerinden anlıyoruz. Bunları da olumlu gelişmeler olarak
değerlendiriyor ve destekliyoruz.
Golf, termal, yayla, kış turizmi gibi turizm çeşitlerinin yaygınlaştırılması, özellikle sana
yiin gitmediği kırsal bölgelerimiz açısından olumlu gelişmelere sebep olacak ve aynı zamanda
bu potansiyelin de değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Bakanlık bütçesinde tanıtıma ve eğitim faaliyetlerine öncelik verildiğini memnuniyetle gö
rüyoruz. Gerçekten, tanıtamadığınız ürünü pazarlamak mümkün değildir. Hele böylesine bir po— 696 —
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tansiyele sahip olduğumuz halde, bunu tanıtamamak ya da pazarlayamamak, tabiri caizse, aciz
liktir, gaflettir; ancak, kabul etmek gerekir ki, tanıtma sanıldığı kadar da kolay değildir, pro
fesyonel bir iştir; her türlü teknik ve yöntemlerden yararlanmayı gerektirmektedir, özellikle
menfi propagandalara karşı alternatif programlar üretmeyi, sürekli değişken metotlarla, iyi za
manlamayı zorunlu kılmaktadır. Aynca, tanıtmayı sadece devletten beklemek ya da Turizm
Bakanlığını tek başına bu işten sorumlu tutmak haksızlık olacaktır. Bu yüzden, özel ve kamu
olsun, her kuruluş veya vatandaşın bu konuda gücü oranında faaliyetlere katılması millî bir
görev olmalıdır.
Bakanlığın önündeki mevzuat engelleri kaldırılmalıdır. En azından, yeterli olmasa bile,
devlet imkânları ölçüsünde Turizm Bakanlığına bütçeyle verilen ödeneklerin kullanımında es
nek davranılmasını özellikle Maliye Bakanlığından istirham etmekteyim. Çünkü, bu konunun
özelliği ve önceliği vardır. Ülkemizde turizm sezonu nisanda başlamaktadır. Dolayısıyla, Tu
rizm Bakanlığı, turizm sezonunun açılışına kadar tüm hazırlıklarını tamamlamış olarak gir
mek durumundadır. Martta, temmuzda veya ekimde serbest sırakılan ödeneklerle, o yılın faa
liyetlerini engellemiş olursunuz. Kaldı ki, bazı ödenekler belli projeler için bir bütün olarak
düşünülür. Aynı zamanda bu projenin turizm sezonunun açılışından önce gerçekleştirilmesi
gerekli olabilir -ki turizmde genellikle böyledir-, bu durumda siz, ödenekleri martta, temmuz
da veya ekimde, bir de yüzde 30-40 gibi parçalayarak verirseniz bu faaliyetin yapılmamasına
sebep olursunuz. Bunun tedbirinin bu bütçede yer almasını bir kere daha önemle belirtmek
istiyorum.
Yine, bu bütçede, eğitim faaliyetlerine ağırlık ve önem verildiğini memnuniyetle görüyo
ruz. Her şeyde olduğu gibi, turizmde de, başarının temel şartının eğitim olduğunu kabul et
mek zorundayız; çünkü, turizmde pazarlanan şey özellikle hizmettir. Dolayısıyla, sunduğu
muz hizmetin standardı ne kadar yüksek olursa, turisti o derece memnun etmiş olursunuz. Bu
da turistlerin daha çok sayıda ülkemize gelmesini ve turizmin gelişmesini sağlar. Eğitimin ge
niş kapsamlı düşünülmüş olması ve yaygın eğitime ağırlık verilerek, tüm toplumun turizm bi
lincinin geliştirilmesine yönelik projelerin bütçede yer alması, sevindirici gelişmeler olarak tes
pit edilmiştir.
Bu düşünce ve duygularla, Turizm Bakanlığı 1991 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize, Bakan
lığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Başta Sayın Turizm Ba
kanı olmak üzere, Bakanlığın değerli mensuplarına, yıllardır süren gayretli çalışmalarından dolayı
huzurlarınızda teşekkür ediyorum.
Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kemaloğlu.
ANAP Grubu adına, Sayın Zeybek; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar)
ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamaya devam etmeye başlamadan, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlarım.
Turizmi, genel ve basit anlamda, ülkemizin, tarihî, doğal, kültürel değerlerinin ülkemiz
ekonomisine katkı sağlayacak şekilde işletilmesi olarak tarif edebiliriz. Önemli olan, bu işlet
menin nasıl yapılacağıdır, tşte bu noktada, yani planlama, koordinasyon ve icra noktasında
görevi Turizm Bakanlığımız omuzlarına almış bulunmaktadır. Kuruluşundan bugüne, çeyrek asır— 697 —
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hk bir geçmişe sahip olmasına rağmen, en etkili olduğu dönem, son beş altı yıldır. Çünkü,
Turizm Bakanlığının tek başına yapacağı planların gerçekleşmesi, doğrudan hükümet progra
mı ve hükümeti teşkil edecek olan siyasî partinin tüzük ve programıyla yakından ilgilidir.
Biraz önce sayın konuşmacıların, "tek adam" olarak niteledikleri ve bugün turizmimize
büyük balta vurduğunu söyledikleri Sayın özal'ın işte bu noktada Anavatan Partisiyle Türk
turizmine çok büyük katkısı olmuştur. Çünkü, memleketin çıkış yolunun döviz meselesini hal
letmek, serbest piyasa ekonomisine geçmek, Türk Parasını Koruma Kanunu ve kambiyo reji
mini değiştirmek, altyapı yatırımlarına önem vermek olduğunu parti programı ve tüzüğüne
hatta seçim bildirgesine yazan ve iktidara geldiği 1983 Kasımından bugüne kadar söyledikleri
ni de harfiyen yerine getiren bir Anavatan Partisi ve onun iktidarı olmasaydı bugün hâlâ daha
biz, 1980'li yılların başındaki 100 milyon dolarla ifade edilen turizm gelirlerinde kalacaktık.
Ülkemizin, binlerce kilometrelik sahili de, Pamukkale'si de, Kapadokya'sı da, İstanbul'u da,
Nemrut'u da tarihî birer değerimiz olarak duracak; ancak, ülke ekonomimize katkısı, bugün
sayın muhalefet sözcülerinin bazen alaylı bir şekilde, bazen de kıskançlıklarını bastırmak için
çeşitli matematik hilelerine başvurup ancak 2,5 milyar dolara kadar düşürebildikleri turizm
gelirlerine ulaşmamız mümkün olmayacaktı.
Bir de zaman zaman bazı zeminlerde, bu turizm gelirlerinin net olmadığı, bu arada tu
rizm giderlerimizin de arttığı konusunda düşünceler ve görüşler var. İşte, bizim, bu noktada
da diğer siyasî partilerden bir farkımız var. Biz genelde, görüş olarak, vatandaş iki yılda bir
yurt dışına çıksın, yanına da şu kadar dolardan fazla para almasın deyip de vatandaşı sıkıntıya
sokmuyoruz. İsteyen istediği zaman, istediği kadar parayla istediği yere gider, yurt dışına çıkar
diyoruz ve bu konuda da vatandaşı rahatlatıyoruz. Onların dedikleri gibi, eski turizm giderle
rimizle, şimdiki turizm giderlerimizi mukayese etmek de mümkün değil. Çünkü, o zaman, dev
letin sınırladığı belli bir miktar var, vatandaş o miktar parayla dışarı çıktı zannediliyordu, ce
binde bin dolar göstermelik; ama, bavulunun gizli gözlerinde binlerce dolar, bir bavulla yurt
dışına çıkış, 11 bavulla yurda geri dönüş, tşte o bakımdan, o zamanki giderlerimizle bugünkü
giderlerimizi kıyaslamak mümkün değil. Bu bir bavulla çıkıp, 11 bavulla geriye dönüşün de
neticesi olarak kaçakçılık, rüşvet, eziyet, zorluk, kısacası çağdışılık. Bu çağdışı şartlar içinde
o günkü rakamlara ulaşabildikleri için, eskiden turizme hizmet eden iktidarlara da bütün sa
mimiyetimizle teşekkür etmek istiyoruz.
Yatak kapasitesi, tesis sayısı, tesis çeşidi artmış, teşvikler yerinde ve zamanında uygulan
mış ve bugünkü rakamlara ulaşmışız.
"Turizm patladı, patlayacak, patlayamaz, patlatamazsın" sözleriyle zaman kaybetmeye
lim. Yatırımcının kafası yeterince bulandırılmış. Kimisi iki yılda köşe dönme sevdasına kapıl
mış, iyi etüt etmeden yatırıma girmiş, kredi batağına saplanmış, boğulma noktasına gelmiş;
kimisi ürkek davranmış, elini uzatamamış. Turizmin sadece yatak, viski, nescafe, doğa, tarih
olmadığını anladığımız yıllara gelmiş olmamız lazım. Artık bu yıllarda, doğayı, tarihi ve kül
tür mirasımızı korumak, çevre kirliliğini önleyici tedbirler almak, turizm yatırımlarına paralel
olarak içme suyu ve kullanma suyu teminine yönelmek, kanalizasyon, arıtma tesisi, telekomü
nikasyon, elektrifikasyon, karayolu, havaalanı, yat limanı ve benzeri teknik altyapı donanımı
nın tamamlanması, personel eğitimi, tanıtma ve pazarlama gibi konulara gerçekçi çözümler
, arama aşamasındayız. Bu da bize, sektördeki gelişmenin bir göstergesi olarak geliyor ve bun
dan, Anavatan Partisi olarak gurur duyuyoruz.
— 698 —

T.B.M.M.

B : 51

17 . 12 . 1990

O :2

Her sektörde olduğu gibi, turizm sektöründeki gelişme de, bir plan disiplini ve mantığı
içinde uygulanmalıdır. Bu bakımdan, Turizm Bakanlığımızın, özellikle turizm mastır planı yak
laşımını takdirle karşılıyoruz. Ege, Akdeniz ve Kapadokya bölgelerinde çevre düzenleme plan
larını üreterek, turizm planlaması konusunda bilgi ve tecrübe birikimine sahip olan Turizm
Bakanlığının, yeni planlama çalışmalarına devam etmesi, sektöre yeni potansiyel alanlar ka
zandırması, farklı pazarlara yönelik kış, kayak, dağ sporları, yayla, golf, termal, sağlık, eğlen
ce, kamp, karavan gib konularda turizmimizi çeşitlendirerek yabancı turistin ülkemizde kalış
sürelerini uzatmak, tesislerin doluluk oranlarını artırmak ve turizmi ülkemiz sathına ve yılın
12 ayına yaymaya, dolayısıyla da turizm gelirlerimizi artırmaya yönelik çalışmaları gerçekten
takdire şayandır.
Ancak, bu konuda Bakanlığımızı da uyarmak istiyoruz, bü takdir duygularımızın, özel
likle turizm alan ve merkezlerinin ilan edilmesi esnasında, Bayındırlık Bakanlığı başta olmak
üzere, diğer bakanlıklarımız ve mahallî idarelerle işbirliği ve görüş alışverişine engel teşkil et
memesini diliyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizin bildiği gibi, Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı
Teşvik Yasası gereğince, turizm potansiyeli arz eden yörelerimizde turizm yatırımlarını yoğun
laştırmak, arazi kullanımını disiplin altına almak amacıyla turizm bölge alan ve merkezleri
ilan etmektedir. Yeni ihtiyaçlara cevap vermek için bundan sonra da bu çalışmalara devam et
melidir. Bu yerlerdeki kamu arazilerinin yatırımlar için tahsisi söz konusudur. Bir de bu bölge
lerin altyapı yatırımları problemleri vardır, özellikle bu konularda, bütün iyi niyetle çalışmala
ra rağmen, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile koordi
nasyonun, beklenilen düzeye çıkarılamayışı, önemli bir problem teşkil etmekte, özel çevre ko
ruma bölgelerinin durumu da, bu problemi daha da büyütmektedir,
özel çevre koruma bölgelerine ve gereğine kesinlikle ve yürekten katılıyoruz; ancak, bü
tün gayretlere rağmen, bu kurulun çalışmalarında beklenen sürat sağlanamamıştır. Bu bakım
dan Çevre Kanunu ve Çevre Fonu Kanununun bir an önce çıkarılması gerekmektedir.
Turizm Bakanlığının, Tanıtma Genel Müdürlüğü, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, İş
letmeler Genel Müdürlüğü ve Yatırımlar Genel Müdürlüğü olarak teşkilatlandırılmasıyla ba
kanlığın, kuruluş amacı doğrultusunda daha iyi faaliyet göstereceğine inanıyoruz.
Altyapı Genel Müdürlüğünün, Güney Antalya, Side Turizm Gelişim projeleriyle Belek,
Bolu - Kartalkaya ve Sarıalan, Pamucak ve Sarıgerme turizm merkezlerindeki çalışmalarını;
Ürgüp, Avanos, Uçhisar, Mazıköy, Mustafapaşa, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir - Terme ve Karakurt kaplıcalarındaki ve Kapadokya yöresinin havayolu taşımacılığı için Tiızköy pistinde; Pamukkale - Karahayıt merkezinde, Erciyes ve Sarıkamış kış sporları merkezlerinde yürütmekte
olduğu altyapı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.
1991 yılı için hedefledikleri, kıyı bandı gerisinde kalan alanların planlanması, yat turizmi
mastır planının hazırlanması, ikinci konutların turizme kazandırılması, turizm eğlence mer
kezlerinin kurulması, turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yörelerde özel sağlık merkezlerinin
kurulması, turist çekim merkezlerine küçük uçaklarla hava ulaşımının geliştirilmesi, Karade
niz'in turizme açılması, karavan ve kamping alanlarının kurulması, yaygınlaştırılması ve turiz
min çeşitlendirilmesi çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Ege'de Altınoluk'tan başlayıp, Akdeniz'de Gazipaşa'ya kadar uzanan sahil şeridindeki 59
belediyenin içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri ve çöp imha tesislerinin gerçekleş— 699 —
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tirilmesini hedefleyen Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesini gündeme getiren ve çalışmaları
başarıyla sürdüren Sayın Bakanı, özellikle kutlamak istiyoruz. Kısa adı GAÇ olan bu proje
nin, aynen GAP'ta olduğu gibi desteklenmesi gerektiğinin bilincinde olduğumuzu ve bu konu
da her türlü desteğin Anavatan Partisi Grubunca Bakanlığa verileceğini belirtmek isteriz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Turizm Bakanlığı bütçesi konuşulurken genelde dış tu
rizme ağırlık veriliyor. Turizmin sadece ülke ekonomisine bir katkı meselesi olmadığı, insanla
rımız arasındaki dayanışmayı, yakınlaşmayı ve barışı sağlayacak bir faaliyet olduğu gözden
kaçıyor. Tatil hakkının sosyal bir hak olarak toplumumuza kazandırılmasıyla turizm sektörü
nün uzun vadede gerçek anlamda güvenebileceği bir kaynağa kavuşacağı gözlerimizden kaçı
yor. tşte bu kaynak iç turizmdir, özellikle büyük şehirlerimizde yaşayan ve son zamanlarda
mahallî idarecilerin de beceriksizlikleriyle, su gibi, ulaşım gibi en önemli hayatî ihtiyaçları kar
şılanamayan insanlarımız, bunalmakta, üç günü aşan her resmî tatilde yollara düşerek, yol ha
riç iki gün büyük şehirlerde yaşamın getirdiği stresten kurtulma çareleri aramaktadır.
Türk insanının günlük ihtiyaçlarına ve yaşantısına uygun tarzda inşa edilmiş olan ikinci
konutların, iç turizmde gerçekçi bir şekilde değerlendirilemediği kanaatindeyiz. İkinci konuta
getirilecek vergilerin bu konuya kesin çözüm getireceğine inanmıyoruz. Vergi toplumumuzda
hoş karşılanan bir olay değildir, hatta cezalandırmak şeklinde değerlendirilmektedir. Belki bu
ikinci konuttan elde edilecek kazancı vergilendirmemek özendirici bir tedbir olabilir. Ayrıca,
bu işi organize edecek kuruluşlara ihtiyaç vardır. Mal sahibini birçok külfetten kurtaracak olan
bu tür kuruluşların teşvik edilmesi faydalı olacaktır. Ülkemizde bazı büyük kooperatif ve tatil
köylerinde bu konutların çok iyi değerlendirilebildiğini görmekteyiz. İkinci konutlarını kendi
tatilleri dışında değerlendirecekler için, konutlarının asgari standartları belinlenmeli, hatta oteller
gibi sınıflandırılıp, mahallî kuruluşlarca belgelendirilmelidir. Bu suretle Ankara'dan bavulları
nı alıp, otobüse binerek, Bodrum'a veya Alanya'ya gelen bir vatandaşımız, bu tür bir ikinci
konutta kalmayı planladıysa, karşılaşacağı şartları önceden bilmelidir. Bu organizasyonun da
hi, ikinci konutları turizme kazandırmak ve iç turizmi canlandırmak konusunda büyük bir adım
olacağına inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; uluslararası standartlarda gerçekleştirdiğimiz yatak ka
pasitemizi, eğitilmiş, nitelikli personelle desteklemediğimiz ve sahip olduğumuz doğal ve kül
türel potansiyeli değerlendirecek ulusal bilinci sağlayamadığımız takdirde, ülke ekonomimiz
için umut bağladığımız ve beş yıl sonra 10 milyar doların üzerinde gelir beklediğimiz turizmi
mizin hedefine ulaşamayacağı açıktır. Bu amaçla, Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğünün baş
lattığı faaliyetlerden olan profesyonel turist rehberliği kursları, meslekî eğitim kursları, işbaşı
eğitim kursları, pansiyonculuk eğitimi, turizm haftası kutlamaları, dokümantasyon faaliyetle
ri, eğiticilerin eğitimi, otelcilik ikram ve turizm eğitimi projesi çalışmalarını kutluyoruz.
1991 yılında hedefledikleri, "Ulusal Turizm Bilincini Geliştirme Projesi" çalışmalarının
başarıya ulaşmasını diliyoruz. Tanıtma Genel Müdürlüğünün faaliyetlerinin sadece tirajla de
ğerlendirilmesinin yanlış olduğuna, gerçek ölçünün, ülkemizin yeterli bir şekilde tanıtılması
olduğuna inanıyoruz ve devletin bütün kurum ve kuruluşlarınca desteklenmediği takdirde, bek
lediğimiz hedeflere ulaşamayacağımızı biliyoruz.
Dış ilişkilerde altın çağını yaşayan ülkemizin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Ja
ponya, Rusya ve Almanya başta olmak üzere, Uzakdoğu ülkeleriyle de turizm ilişkilerini geliş
tirmek için, üst düzey temas ve görüşmelere devam edilmesini diliyoruz.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, siyasî parti
lerin konuşmacıları tarafından, zaman zaman gerçekten çok güzel noktalara değinildi. Bun
lardan birisi ve en önemlisi, Turizm Bakanlığı yatırımlar bütçesinin ödeneklerinin Maliye Ba
kanlığı tarafından zamanında serbest bırakılmaması konusudur. Ben de, bir Muğla Milletveki
li olarak, bölgemizde turizm sezonunun nisan ayında başlayıp inşaat yasağını getirdiğimiz za
mana kadar bu ödeneklerin serbest bırakılamayışından dolayı sıkıntılarımız olduğunu belirt
mek isterim. Ekim ayına kadar da, turizm sezonu olduğu için, zaten faaliyette bulunamıyoruz.
Ekim ayından sonra serbest bırakılan ödeneklerin -o da bu sene kısmen oldu- turizmimize,
bütçede hedeflenen ve amaçlanan şekilde hizmet etmesi gerçekten mümkün olmuyor. Bu ko
nuda bizler, İktidar Partisi Meclis Grubu olarak, üzerimize düşen görevi, her zeminde yapacağız.
Bu arada, Muğla Milletvekillerimiz, Sayın Doğu ve Sayın Gökbel'in, bölgemizdeki turizmle
ilgili birkaç sorusuna da cevap vermek istiyorum. Bu sene bölgemizde iptallerin çok olduğunu
söylediler. Gerçekten çok oldu. Otelciler zor durumda dediler. Otelcilerin zor durumda olma
larının, bu iptallerden değil, daha ziyade, artan turist sayısına rağmen, otel sayısındaki ve tesis
sayısındaki büyük artıştan dolayı, otel başına düşen turist sayısının azalmasından kaynaklan
dığını biliyoruz, tşin bir enteresan tarafı, özellikle Marmaris'te iptal olayı çok az, hatta artış
var. önümüzdeki yıl için de, bugünlerden, hemen hemen sezonun tamamı rezerve edilmiş du
rumda. Bunda...
BAŞKAN — Sayın Zeybek, bunları Sayın Bakana'bıraksak, acaba daha iyi olmaz mı?
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Efendim, şimdi, Muğla Milletvekillerine
karşılık, tutanaklarda bulunsun. Üstelik vaktimiz de var, onun için efendim.
Marmaris'te, önümüzdeki yıldan itibaren artan turizm talebinin, hem altyapının tamam
lanmasından hem de tanıtma faaliyetlerinin son bir yıldan beri layıkıyla yapılmasından kay
naklandığını da iyi biliyoruz.
Balıkaşıran'ın özel çevre korumanın dışında bırakılmasının, birtakım kişilere peşkeş çe
kilme amacını taşıdığı şeklinde yorumlandı. Sanıyorum bu konuda yeterli araştırma yapılma
mış. Şu anda hitap etme şerefine nail olduğumuz bu kürsünün sahipleri için, hatta hitap eden
lerin kendileri için de değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi için, o bölgede bir çalışmamız var.
Belki de orayı kastettiniz. Onun dışında başka bir yer varsa, onu da beraber takip edelim.
TUFAN DOĞU (Muğla) — Balıkaşıran'ın dışında tamamıyla... Gidip takip edelim.
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — "Sahiller ortadireğe kapalı" dediniz. Mar
maris'te halk plajları açıldı. Eskiden önünden geçilemeyen büyük otellerin önüne yürüyüş yolları
yapıldı, buralar halka açıldı. Bu yıl, zannediyorum ki turizm sezonuna kadar, Marmaris'in
içinden tçmeler'in soruna kadar, 8 kilometre civarında, çok güzel, sahilden bir yürüyüş yolu
na sahip olacağız.
TUFAN DOĞU (Muğla) — O, gezi yolu... Neyi kastettiğimi çok iyi biliyorsun.
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — O büyük otellerin de önünde vatandaşı
mızı hem gezdireceğiz hem de orada kurmuş olduğumuz halk plajlarından denize girmeleri
imkânım sağlamış olacağız. Bir kere, zaten bu sene kanalizasyonun çalışmaya başlamasıyla,
Marmaris Körfezinde, yerlisi de yabancısı da, yeni yeni denize girmeye başladı.
TUFAN DOĞU (Muğla) — Sen tutanaklara geçir, daha sonra konuşuruz.
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SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Tabiî. Bu sene Marmaris'te kanalizasyon
ların kısmen çalıştırılmasından sonra yapmış olduğumuz ölçümlerde, kolibasilinin en fazla 50'ye
çıktığını tespit ettik. Finlandiyalılar inanmadılar; bizden habersiz gidip bir de kendileri tespit
ettirmişler. Elde ettikleri neticeler bizimkinden de düşük çıktı ve önümüzdeki sene Marma
ris'e, Finlandiya'dan ve kuzey ülkelerinden çok büyük miktarda talep var.
"Hükümet turizm kredilerini diğer sektörlere göre az veriyor" dediniz. Umuyorum ve di
liyorum ki, seçim kampanyalarında, bundan önce bizi yıpratmaya çalıştığınız gibi, bu konuyu
yeterince kullanırız.
HASAN NAMAL (Antalya) — Sayın Zeybek, Hükümet adına mı konuşuyorsunuz?
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Ben muhalefet partilerine hitap ediyorum.
Burada konuşmacılar konuşmalarını grup adına yaptılar. Muhalefet partilerinin konuşmacıla
rı Muğla gibi bir seçim bölgesinde, her zeminde, özellikle çiftçi kesiminde, bizi sürekli, "turiz
me fazla önem veriyorlar, krediyi hep turizmcilere veriyorlar, çiftçiye bir şey vermiyorlar" diye
tenkit ettiler. Bunu da bugün ağızlarından düzeltmiş oldular. Teşekkür ediyoruz.
"Bodrum doldu, yeni alanlar turizme açılıyor" deniyor. Ancak, Bodrum'u dolduran, plan
sız, hesapsız yapılan yapı kooperatifleridir, turizm tesisleri değildir. Eğer takip edildiyse, bu
sene Marmaris'te 500 milyar liralık döviz bozuldu» Bodrum'da 200 milyar liraya ulaşılamadı.
İşte, bunun için Bodrum'da turizm tesisleri yapıyoruz. Bodrum'u da biraz Marmaris seviyesi
ne getirelim diye uğraşıyoruz.
"Suyu gelmedi" dendi. Mumcular Barajının yapımı bitti, oraların da suyu geliyor.
"Çamici, Turgut, Yeşilyurt, Seki, Üzümlü gibi beldelerin telefonları yok" dendi. Maale
sef, buralardaki belediye başkanlarımız, yakınlarındaki köyler kadar bu işe öncelik veremedi
ler, binalarını hazırlayamadılar. Hükümetimiz, binalarını hazırlayanların hepsinin telefonları
nı koyuyor. Turgut ve Yeşilyurt bu sene programda, inşallah onbeş gün sonra ilk telefonu da
size açtıracağız.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — tşte şimdi ayıp ettin. Belediyenin PTT binalarına davet edi
yorum Şükrü seni.
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Devamla) — Evet.
Fethiye Yat Limanı genişliyor; bu, önümüzdeki yılın programında.
Marmaris Rıhtımı genişliyor.
Bunun yanında, çekek, yerlerine ve turizm yatırımcılarına, yat yerlerine imkânlar sağlandı.
Çöp toplama işi belediyelerimizin meselesi. Ona baştan talip oldunuz, o görevi de millet
size verdi.
Ben, bu sene hazırlanmış olan Turizm Bakanlığı bütçesinin hedef ve politika olarak doğru
tespitlere dayandırıldığına inanıyorum. Grup olarak inanıyoruz. Teklif edilen bütçe imkânla
rıyla, tespit edilen öncelikli faaliyetlerin gerekli olduğunu benimsiyoruz.
Bütçenin Türk turizmine hayırlı olması dileğiyle, saygılar sunuyorum. (ANAP ve SHP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Şükrü Bey, seni, belediyelerin PTT binalarına davet ediyo
rum; teslim ettiklerine...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkışlar)
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TURİZM BAKANI tLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin saygıdeğer üyeleri; Turizm Bakanlığının 1991 Bütçesini Yüce Heyetinizi takdim et
mek için huzurlarınıza çıkmış bulunmaktayım. Bu vesileyle, sizleri en derin saygılarımla se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar)
Bu arada, biraz evvel grupları adına konuşan değerli arkadaşlarımın da değindikleri ko
nulara, tenkit ve yapıcı eleştirilerine elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışacağım.
Saygıdeğer milletvekilleri, ben her zaman ve her yerde ortaya koyduğum bir realiteyle, bir
gerçekle, müsaade ederseniz, sözlerime başlamak istiyorum.
Son yıllarda, son yedi sekiz yıl içerisinde, yani daha doğrusu, açıkçası Anavatan Partisi
iktidara geldikten sonra, Türk turizminde çok önemli gelişmeler oldu. Şöyle bir etrafınıza ba
kın; ülkemizde, hiçbir komşu ülkeyle, hiçbir rakip ülkeyle mukayese edilmeyecek şekilde geliş
meler olduğu bir vakıa. Kalkıp bunun aksini söyleyemezsiniz, hiç kimse bunun aksini iddia
edemez.
Zaten, Dünya Turizm örgütü de, 1980 -1990 yılları arasında, turizmde gelişen ülkeler içe
risinde, yüzde 620'lik bir artış gösteren Türkiyemizi örnek ülke olarak ilan etmiş.
Netice itibariyle ben şuraya gelmek istiyorum : Tekrar ediyorum, hiç kimse bu dedikleri
mizin aksini söyleyemez; ama, şunu söyleyebilirsiniz : Efendim, ufak tefek yanlışlar var... Say
gı duyarım. Efendim, eksikleriniz var... Saygı duyarım; ama takdir edersiniz ki, kabul edersi
niz ki, her hızlı gelişmenin, her hızlı büyümenin yaratacağı veyahut da beraberinde getireceği
birtakım problemler olacaktır. Daha doğrusu, güçlendikçe, geliştikçe birtakım yeni ihtiyaçlar
ortaya çıkacaktır. Ben bunu böyle telakki ediyorum ve böyle düşünüyorum. Çünkü, bakın,
burası çok önemli; bunu hiçbiriniz söylemiyorsunuz, hiç düşünmüyorsunuz; Türkiye'de turizm
geç başlamış geç... Başlayalı beş sene olmuş. Efsanevî ülke olarak kabul edilen ispanya'da, tu
rizm 1905 senesinde başlamış, altmış yetmiş yıl sonra bizim bugün bulunduğumuz noktaya gel
miş. Kalkıp diyebilir misiniz ki, efendim, Türkiye'de şunlar yapılmadı, bunlar yapılmadı... Ama,
Türkiye'de turizm, geç başlamasına rağmen, genç bir turizm olmasına rağmen, kısa zamanda
çok önemli mesafeler katetmiş, çok önemli sıçramalar yapmış ve bugün bulunduğu noktaya
gelmiş.
Gelin bugünkü noktaya bakalım; nereye gelmişiz?..
1983... Türkiye'deki turizm gelirleri 300 milyon dolar. 1989, Türkiye'de rekor yılı; 2,5 mil
yar dolar. 1990... 11 ay itibariyle, yani kasım ayı sonu itibariyle konuşuyorum, körfez krizine
rağmen -olumsuz yönde etkisi vardır, doğrudur, biraz sonra geleceğim-, Dünya Kupası, bir Ak
deniz ülkesi olan İtalya'da oynanmasına rağmen, 11 inci ayın sonu itibariyle ne, biliyor musu
nuz?.. 3.175 milyar dolar. Şimdi, kalkıp diyebilir misiniz ki, efendim, siz ne yaptınız?..
Şimdi gelelim turist sayısına. 1983'te Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 400 bin; 1989'da
4 milyon 600 bin; yine 1990 Kasım ayı sonu itibariyle konuşuyorum, 5 milyonu aşmış.
Yatak sayısına geliyoruz. Biraz evvel bir milletvekili arkadaşımız bu yatak sayıları az dedi,
başka bir milletvekili de fazla. dedi. 1983'te, Türkiye'deki işletme belgeli yatak sayısı 50 bin
civarında ve sonra, bakımsızlıktan inişe geçmiş. Bugünkü tarih itibariyle konuşuyorum, 185
bin... ayrıca, 313 binin üzerinde de yatırım belgesi var. Yani, önümüzdeki yıllarda, üç dört se
ne sonra Türkiye'de 500 bin yatak olacak. Diğerlerini de hiç saymayalım değerli milletvekili
arkadaşlarım.
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Diyeceksiniz ki, doğru, bunlar güzel yatakta iyi olmuşsunuz, şunda iyi olmuşsunuz, bun
da iyi olmuşsunuz; ama tanıtımda, eğitimde, altyapıda problemleriniz var... Yalnız, tekrar edi
yorum, Türkiye'de turizm geç başlamış. Ben bundan gurur duyuyorum, demek ki, artık biz
turizm yapan ülkeyiz ki bunları gündeme getirebiliyoruz.
Bundan beş altı sene evvelini çok iyi hatırlıyorum, -Bütçe Komisyonunda da söyledim bunuburada milletvekili arkadaşlarımız da var, Türkiye'de hiç kimse kalkıp tanıtımdan bahsetmi
yordu, kimse kalkıp eğitimden bahsetmiyordu. Herkes ne diyordu?.. Efendim, Türkiye çok zengin
bir turizm potansiyeline sahip, Türkiye çok zengin bir turizm potansiyelini haiz; ama bu tu
ristler gelip nerede kalacak; beş yıldızlı otellerimiz yok, yatağımız yok, yorganımız yok, hiçbir
şeyimiz yok.. Ama, şimdi diyoruz ki, efendim, evet, yataklarımız var, otellerimiz var; ama bu
sefer eğitim eksik...
Şimdi gelelim, biz neler yapmışız?.. Asıl konumuza dönelim. Ben Bakan olduktan sonra,
üç tane önemli hususu tespit ettim. Bunlardan biri tanıtım, biri eğitim, diğeri de altyapı idi.
Teşkilat Kanununda hemen gerekli değişiklikleri yaptım, bunları birer genel müdürlük haline
getirdim; daha fonksiyonel olsunlar, daha rahat çalışsınlar diye. Tanıtıma, Tanıtım Genel Mü
dürlüğü, eğitime, Eğitim Genel Müdürlüğü, altyapı için Yatırımlar Genel Müdürlüğü... Bir de
bildiğiniz gibi İşletmeler Genel Müdürlüğü var.
Şimdi, müsaade ederseniz, tanıtımda neler yaptık, neler yapıyoruz; kısa başlıklarla bun
lardan bahsedeceğim.
Biz dedik ki, 1990 ve müteakip yıllar, yani önümüzdeki yıllar, tanıtım ve pazarlama yılla
rıdır. Şimdi, bütçemizi büyüttük. Bakıyorum, 1989'da reklamlara ayırdığımız rakam 377 mil
yon TL. 1989'da 12,5 milyar TL. 1990'da 23,5 milyar TL; 377 milyondan 23,5 milyar TL.'ye
çıkıyor; artı, bundan tahminen birbuçuk ay evvel bu Körfez krizi nedeniyle, sektör temsilcile
riyle Ankara'da üst seviyede bir toplantı yaptık; bazı bakanlarımız da davetimize icabet ettiler,
huzurlarınızda kendilerine teşekkür etmek istiyorum; orasında değilim, bu toplantının sonun
da bir mutabakata vardık, 23,5 milyar TL artı 50 milyon dolar daha tanıtıma konuyor, 25 mil
yon dolarını devlet,25 milyon doları sektörden. Şimdi, soruyorum; dünyanın hangi ülkesinde
turizm gelirlerinin yüzde 1'inden fazlası tanıtıma ayrılmış?
tşte bu bizim tanıtıma verdiğimiz değerin açık bir göstergesidir. Gelin, biz müşavereye açı
ğız, gelin biz diyaloga açığız, gelin oturup konuşalım... Bunları Komisyonda da söyledim, öne
rileriniz varsa, saygı duyarız. Biz istişareye açığız. Ne yapacaksak beraber yapalım; ama tanıtı
ma değer verdiğimizi siz de kabul etmek durumundasınız. Başka ne yapmışız; tanıtıcı yayınlar
1989'da 2,5 milyondan 1991'de 22 milyon hedef almışız. Biz dedik ki, dış bürolarımızı daha
fonksiyonel bir hale getireceğiz. Daha fonksiyonel hale getirmişiz. Personeli takviye etmişiz.
Üç tane büro açacağız dedik, bir tanesini açabildik. Helsinki fuarını açtık. Geçen sene 18 fua
ra katıldık, bu sene 26 fuara katılıyoruz ve dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Berlin
Fuarında stand olarak, yer olarak, dünya birincisi olduk. Bakınız, tekrar ediyorum Türkiye
nerden nereye gelmiş. Tanıtımdan bahsediyoruz, bir tek şeyi kabul ediyoruz; efenin çorbası geç
kaynar. Türkiye'de turizm geç başlamıştır, yavaş yavaş; ama, şu anda biz, artık turizm yapan
ülkelerle rekabet ediyoruz. Niye bunu böyle kabul etmiyorsunuz? Niye demiyorsunuz ki, efen
dim sunumuz eksik. Biraz evvel, milletvekili arkadaşımız dedi, yani beş sene olmuş.
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Şimdi, gelelim Cumhuriyet hükümetlerine : Cumhuriyet hükümetlerinin hiç dahli olma
mış mı? Onları da saydım, onlar da muhakkak birtakım şeyler yapmak istemişlerdir; ama Tür
kiye'de Turizm Bakanlığı, yanılmıyorsam, 1963'te kurulmuştur, ya müdahaleler olmuş, biri çıkmış
bir düdük çalmış, iktidarlar devam etmemiş ya uyguladıkları politikalar uyum sağlamamış;
ama ben şuna inanıyorum : Bakın, Türkiye bu duruma niçin gelmiş biliyor musunuz? Türki
ye'de turizm bu noktaya neden gelmiş biliyor musunuz? Uyguladığımız ekonomik politikala
rın sayesinde. Zaten artık bütün ülkeler bu politikayı savunuyor, yani bu serbest pazar ekono
misi var ya, beğenmediğiniz; bazen beğendiğiniz, bazen beğenmediğiniz; daha derli toplu ifa
de etmek gerekirse, dışa açık serbest pazar ekonomisinin getirdiği nedenler Türk turizminin
bu hale gelmesine nedendir. Yoksa, şahıslarla kaim değildir, tlhan Aküzüm olmaz, başka bir
arkadaşımız olur, yine bu rakamlar artar. Bu tutmuş, bu sistem tütmüş, turizm Türkiye'de tut
muş. Gelin, yapıcı olalım, yıkıcı olmayalım; ama açıkça şunu söylüyorum; bugüne kadar, mu
halefetten de turizm sektöründe hep destek gördük; bazı istisnalar hariç olabilir.
Şimdi, pazarlama konusuna geliyorum : Biz, tanıtım ve pazarlamaya önem verdiğimizi
söyledik ve dedik ki, 1990 ve önümüzdeki yıllar, tanıtım ve pazarlamaya ayrılan yıllardır. Teş
vikleri çıkardık. Biraz evvel bir arkadaşımız söyledi, hakikaten, teşvikler bizim arzu ettiğimiz
şekilde çıkmadı; ama bunun peşindeyiz, destek olmak mecburiyetindeyiz; çünkü, seyahat acen
teleri bizim elimiz ayağımızdır. Biz bu teşvik vagonuna atladık. Bu, hareket eden vagondur,
kolay kolay kimseye bir şey vermiyorlar. Şu anda ayaktayız. Bize yer verecekler. Vermezlerse,
biz de kaldırıp oturacağız, mecburuz, bu sektörn devam etmesini istiyorsak, bu teşviklerden
faydalanmak mecburiyetindeyiz.
Yeri gelmişken, bir de otelciler birliğinden de bahsetmek istiyorum. Turizm Teşvik Yasası
nın 16 ncı maddesini değiştirmek mecburiyetindeyiz. Ortada bir haksız rekabet vardır. Bunu
bütün milletvekili arkadaşlarımdan rica ediyorum, bunu ortadan kaldırmak durumundayız.
Ben, bugüne kadar...
HİLMÎ ZÎYA POSTACI (Aydın) — Getirin değiştirelim.
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Getireceğiz, zaten öyle bir teklif
de var, getireceğiz ve inşallah kaldıracağız. Bizim, bugüne kadar, sektör temsilcileriyle, yatı
rımcılar olsun, otelciler birliği olsun, seyahat acenteleri olsun, en üst düzeyde ve iyi bir şekilde
de ilişkilerimiz mevcuttur.
Şimdi gelelim altyapı meselesine : Biraz evvel bir arkadaşımız altyapıyı gündeme getirdi.
Bakın, altyapıda eksiklerimiz var, altyapıda önemli sıkıntılarımız var; ama tekrar ediyorum,
efe - çorba misali, Türkiye'de turizm geç başlamış, beş sene olmuş, durun bakalım. Ne yapmı
şız? Meşhur GAÇ Projesi. Her zaman bahsediyoruz, geçen sene de bahsettik; fakat bu sefer
ismini değiştirdik : GAÇTAP diyoruz. Neden? Güneybatı Anadolu Çevre Turizm Altyapı Pro
jesi olduğu için.
GAÇ Projesi, Dünya Bankasının finanse ettiği bir proje. 202 milyon dolarlık bir proje;
ama, önü açık bir proje. Yani, 500 milyon dolara kadar da çıkabilir ve bu Antalya - Mersin
il hududundan başlıyor, Balıkesir - Çanakkale il hududuna kadar devam ediyor; 43 tane yerle
şim merkezini içeriyor. Biliyorsunuz, pis su, arıtma, kanalizasyon, çöp imha tesisleri yapıla
cak. Netice itibariyle, bu proje bittiğinde, bu bölgelerin de altyapı problemleri sona erecek;
ama, biz yalnız burada kalmıyoruz -Biraz evvel Sayın Namal da bahsettiler- bizim, bu büyük pro— 705 —
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jenin dışında, bütçe kaynaklarından finanse ettiğimiz altyapı çalışmalarımız da var. Ben, mü
saade ederseniz, onlara satırbaşlarıyla değineceğim; çünkü, sayın arkadaşımız benden evvel
değindi.
Bir tanesi, Güney Antalya Gelişim Projesi. Tekirova'da içme suyu, kanalizasyon, arıtma
inşaatları sürüyor; Kızıltepe'deki arıtma tesisi de tamamlandı.
Side Turizm Gelişim Projesi ki, burası da Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir.
Belek Turizm Projesi. Bunlara açıklık getirmiyorum; çünkü, arkadaşımız söyleyecekleri
min hemen hemen aynısını söyledi. Sarıgerme Projesi. Bolu Kartalkaya Projesi. Pamucak Pro
jesi. Pamukkale Projesi. Yalnız bu Pamukkale, alternatifi olan bir yer değildir. Diğer bölgele
rin alternatifi vardır. Pamukkale'ye farklı bakmak mecburiyetindeyiz ve biz de farklı bakıyo
ruz. Farklı bakmamız gereken bir proje de Sarıkamış. Sarıkamış'la beraber, doğuyu da kış tu
rizmine açıyoruz. Mekanik tesisleri inşallah bu önümüzdeki yıl bitecek ve şubat ayı sonunda
da şölen yapıyoruz; değerli milletvekili arkadaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Bir de Kapadokya'nın alternatifi yoktur. Kapadokya ile beraber Ihlara'yı da düşünüyoruz.
önem verdiğimiz altyapılardan bazıları da, havaalanları : Nevşehir - Tuzköy, Kaş - Kal
kan, Kâhta ve Bodrum, bu havaalanlarını bir an evvel bitirmeyi düşünüyoruz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz altyapıya neden önem veriyoruz? Çevreye önem ver
diğimiz için.
Bir şeyi hatırlatmak istiyorum sizlere. Türkiye'de, turizm bitmez; Türkiye'de turizm öl
mez; ama -bütün arkadaşlarımı tenzih ederim- bir tek şekilde ölür; o da, çevreye olan sevgi
miz, saygımız sona ererse. Bizim altyapıya önem vermemizin en önemli sebeplerinden biri de bu.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, altyapıdan bahsettik, tanıtımdan bahsettik; sıra geldi
eğitime. Eğitim bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi. Bizim eğitime önem verdiğimizin
açıkça ifadesi de şu : Biz, Eğitim Daire başkanlığını, Genel Müdürlük haline getirdik ve bütçe
sini 3,5 milyardan 28 milyara çıkardık.
Personel açığımız var; bu bir realite, bunun aksini kimse iddia etmiyor. Neden var? \atak
sayısındaki artış yüzde 150 -160 nispetinde olmuş; tabiî aynı oranda artış personelde olmamış.
"Makasın iki ucu" tabiri var; bu bütçede bu çok kullanılıyor. Makasın iki ucu gibi açılmış;
bunu kapatmak mecburiyetindeyiz. Nasıl kapatacağız? Okullarımızdan mezun olanlar 3 500
- 4 000 civarında; ama, ben şuna inanıyorum : 60 milyonluk Türkiye'de, böyle, sevimli, cazip
sektör haline gelen turizm sektörüne biz 100 - 150 bin tane gencimizi bulacağız. Bazı çalışma
larımız var; biraz evvel arkadaşımız da bahsetti, "Sertifikasyon" sistemi dedi. Onun son aşa
masına geldik.
Netice itibariyle şuraya gelmek istiyorum : Biz bu işin üstesinden geleceğiz, bundan endi
şe etmeyin, merak etmeyin.
Bir de ben okulların müfredatında bir eksiklik görüyorum. Çünkü, bir müfredat birliği
sağlamamız lazım. Sebebine gelince : Sektörün istediği nitelikte talebe yetişmiyor. Biz ayrı bir
müfredat uyguluyoruz. TUREM'Ier olarak, YÖK ayrı bir müfredat uyguluyor, Millî Eğitim
Bakanlığı ayrı bir müfredat uyguluyor. Dolayısıyla, mezun olanların yüzde 40 - 50'si bu sek
törde çalışmıyor. O çalışmanın da sonuna gelmiş bulunmaktayız.
Ben eğitimden fazla bir endişe duymuyorum. Tekrar ediyorum, 60 milyonluk Türkiye'de
biz 100 - 150 bin gencimizi bulacağız, bu sektörde çalıştıracağız.
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Şimdi gelelim, turizmin çeşitlendirilmesine.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir gerçeği ortaya koyalım; Türkiye, çok zengin bir tu
rizm potansiyeline sahip. Türkiye'nin, her türlü iklime ve her türlü irtifaa hitap eden coğrafî
bir konumu var. Dolayısıyla, turizmin bütüh çeşitlerini Türkiye'de gerçekleştirebilmek müm
kündür. Türkiye, tarih ve kültür bakımından da çok zengin bir ülke. Bu topraklar üzerinde
yaşamış olan uygarlıkları görüyoruz; çağlar değişmiş... Üç tarafı denizlerle çevrili. Neticede
şuna gelmek istiyorum: Biz, bu ülkede turizmin bütün çeşitlerini gerçekleştirebiliriz; ama, Türki
ye'de turizm geç başlamıştır. Biraz müsaade edin, daha beş sene olmuş...
Bakınız, bu arada biz neler yapmışız : 14 tane golf alanı planlamışız ve bunların S adedi
için de müteşebbislere ön izin verilmiş. Şimdi, "Golf" deyince, golfle ilgili bir açıklama getir
mek istiyorum. Biz, "Golf turizmine girelim" dedik, karşı çıktılar. Tabiî, taviz vermedik, geri
dönmemiz de mümkün değil.
Şimdi, golf turizmi ne getiriyor, gelin bir ona bakalım :
Sayın milletvekili arkadaşlarım, birinci olarak, sezon uzuyor. Siz Antalyalısınız... Sezon
uzayınca, doluluk oranı artıyor ve bu turizm çeşidi üst gelir grubuna hitap ediyor ve daha kül
türlü insanlar ülkemize geliyor, Türkiye'yi daha iyi tanıyorlar ve dışarıda Türkiye'yi daha iyi
tanıtıyorlar.
HASAN NAMAL (Antalya) — Ağaçları kesmeyiniz... Biz ona karşıyız.
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Ağaçlar kesilmiyor. Bakın, elma
ile armutu karıştırmayın, ağaçlar kesilmiyor. Bir şeyi bilmeden de konuşmayın. Ağaçlar koru
nuyor, doğa korunuyor. Buna kim karşı çıkıyor biliyor musunuz? Ya rakip ülkeler ya da yap
satçılar. Çünkü onlar bu bölgelere giremiyorlar. Bu bölgeler koruma altına alınıyor ve bu böl
gelerin etrafındaki arazilerin değeri artıyor. O bölgedeki insanları düşünün... Şimdi, hem do
ğayı seveceksiniz, hem yeşili seveceksiniz, hem turizme saygı duyacaksınız, hem de geleceksi
niz, golf turizmine karşı çıkacaksınız!.. Bunda bir çarpıklık, var, bunda bir yanlışlık var, bun
da bir tenakuz var.
HASAN NAMAL (Antalya) — Golf turizmine karşı olan mı var burada?
TURİZM BAKANI ÎLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Ee, neye karşı çıkıyorsunuz o za
man?.. Neyse, Hasan Bey, bu konuyu sonra konuşur, başka bir platformda tartışırız.
Şimdi, gelelim yayla turizmine. Karadenizi turizme açıyoruz. Biraz önce bir arkadaşımız
Karadenizden bahsetti. Sekiz tane yaylayı turizm merkezi olarak ilan ettik. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) Karadenizliler fazla herhalde.
Yalnız, bu Karadenizli milletvekili arkadaşlarımdan, ocak ayında yardım istiyorum; çün
kü, bu sekiz yaylayı turizm merkezi olarak ilan ettik; ama, altyapı çalışmalarına başlayabilme
miz için, ödenek çıkması lazım.
Şimdi, Karadenizden sonra tabiî kış turizmine geçiyoruz ve Doğu Anadolu'yu da turizme
açmamız lazım; Sarıkamış ve Palandöken'de çalışmalarımız var. Biz, 11 tane eğlence merkezi
planladık, ikinci harcamaları yaptırmamız lazım, yakında bunları ilana çıkacağız değerli mil
letvekili arkadaşlarım.
Sağlık turizminde de Sağlık Bakanımız ile iyi bir diyalog içindeyiz, inşallah onu da gerçekleştireceğiz. Yat turizmi de hakikaten en önemli turizm çeşitlerimizden bir tanesidir ve yat
turizmine çok daha fazla değer yermemiz lazım. Bu konuda, Sayın Gökbel arkadaşımıza katı
lıyorum; kongre turizmi de önemlidir.
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Değerli milletvekilleri, şimdi gelelim iç turizme; sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum :
Bir arkadaşımız "tç turizme önem vermiyoruz" dedi; doğrudur; ama yine tekrar ediyorum,
Türkiye'de turizm geç başlamış, her seferinde bunu söylüyorum, beş sene olmuş, durun baka
lım... tç turizme niçin önem vermiyoruz, nasıl önem vermiyoruz? Bakınız, ben Bakan olur ol
maz şunu söyledim ve "Eğer bir ülkede, iç turizm olmazsa, o ülkede turizm olmaz" dedim.
Doğu Avrupa ülkeleri, zamanında iç turizme kapılarını kapatmışlar, şimdi o ülkelerde turizm
yok. Biz, 70 yatak sınırını kaldırdık. Biliyorsunuz, Türkiye'de 70 yatağın altı teşvik görmüyor
du; bunu kaldırdık. Niye?., tç turizme imkân vermek için. Bugün, 10 yatakla bile geliyorsu
nuz, teşvik alabiliyorsunuz. Belediyelere iç turizm için planlarda günübirlik alanlar tahsis edi
yoruz. Biraz evvel, Hasan arkadaşımız, "Köylere tahsis verin" dediler. Biraz evvel, dışarıda,
kulise Antalyalı köylü arkadaşlarla gelmişlerdi, yarın bunu halledeceğimizi söyledim; fakat,
kendisi gene bunu gündeme getirdi, ona da bir mana veremedim.
HASAN NAMAL (Antalya) — Ben, genel olarak söyledim Sayın Bakan.
TURtZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Peki.
Pansiyonculuğu teşvik edeceğiz, tkinci konutlann turizme açılması meselesine gelince :
Bu, öyle, kolay bir hadise değil. Geçen sene, evet, söyledik; ama, kolay kolay da üstesinden
gelemiyoruz. Bunun için bir sistem geliştirmemiz lazım. Bu sistem üzerinde çalışıyoruz. Benim
çok teşvik ettiğim bir mesele; kamping alanları daha fazla devreye girdiği takdirde, biz iç turiz
mi bir nebze olsun halletmiş oluruz.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, betonlaşmaya ve kıyı yağmasına gelince: Herkesin yanlış
bildiği bir mesele var; herkes bunu yanlış biliyor; bundan Bakanlık sorumlu değil. Dikkat et
tik, yapılaşmanın yüzde 17'si, belki yüzde 15'i turistik amaçlı. 'Yani, bu kıyalardaki yapılaşma
nın yüzde 15 'i turistik amaçlı; tatil köyü veya otel. Geri kalan ne biliyor musunuz? Kentsel
yapılaşma veyahut da ikinci konutlar. Turizm Bakanlığının burada günahı ne? Ama, bu demek
değil ki, biz bunların takipçisi olmayacağız...
TUFAN DOĞU (Muğla) — Sayın Bakan, zaten size bir suçlama getirmedik; bunu özel
likle belirtiyorum.
TURtZM BAKANI tLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Peki, teşekkür ediyorum.
Değerli milletvekili arkadaşlarım, şimdi gelelim güncel bir meseleye; körfez krizine : Za
ten bu bütçede ya Körfez krizi konuşuluyor ya da Cumhurbaşkanlığı. Ben Cumhurbaşkanlığı
konusuna girmek istemiyorum, ayrı bir platformda bunları tartışırız; ama bir şey hatırlatmak
istiyorum.
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Aman aman, hiç girmeyin o konuya.
TURtZM BAKANI tLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Yanlış anlamayın, girmek istemi
yorum; ama bir şey hatırlatmak istiyorum.
Bakın, otuz yıl sonra... (SHP sıralarından "Girmeyin, girmeyin" sesleri)
TEVFtK KOÇAK (Ankara) — Lafını ederseniz moralimiz bozuluyor. Oraya girmeden geçin.
TURİZM BAKANI tLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Müsaade edin. Yok, bunu söyle
mek mecburiyetindeyim. Bir cümle söyleyeceğim. Bazı arkadaşlarımız bunu gündeme getirdiği
için söyleyeceğim. Bu kürsüden gündeme getirdiler.
Bakın, otuz yıl sonra, Parlamento, hür iradesiyle bir Cumhurbaşkanı seçmiş; ama biz ge
lip her gün bunu burada tartışıyoruz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)
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Değerli milletvekili arkadaşlarım, yani, bu, demokrasi açısından doğru değil. Bakın, dün
yanın hiçbir ülkesinde, geçmişinde herhangi bir siyasî partiyle ilişkisi olmayan, demokrasiyle
idare edilen ülkelerde herhangi bir siyasî partiyle ilişkisi olmayan ne cumhurbaşkanı vardır ne
de o ülkede başkanlık sistemi varsa, başkan vardır; ama bundan otuz yıl evvel, neden olduğu,
niçin olduğu hâlâ tartışma konusu olan yapanların bile, bir kısmı birbirlerini gördükleri za
man başlarını öne eğdikleri bir ihtilale takılmışız, oradan çıkamıyoruz. Onun için geçmişinde
tarafsız insan arıyoruz!.. Aramıyoruz... Bakın, bundan üç ay evvel na'şların nakli münasebe
tiyle yapılan bir törenle tarihin derinliklerine gömülen bir ihtilalden çıkamıyorsunuz. Çıkın,
çıkın bundan!.. Bakın, biz bunu gerçekleştirdik, Parlamento olarak biz bunu gerçekleştirdik.
Her gün bunu gündeme getiriyorsunuz. Bu, yol olacak, yol!.. Bundan sonra, siyasî partilerden
gelen cumhurbaşkanlarına, muhalefete munsup milletvekilleri her gün gündeme getirecek...
Bu yanlış! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu yanlış!.. Turizm Bakanlığı bütçe
sinde bu konuşuluyor?!..
Şimdi gelelim körfez krizine. Onu orada bıraktık. Daha konuşuruz, sonra konuşuruz. Körfez
krizine geldik.
Bakın arkadaşlar, körfez krizinin Türk turizmine olumsuz etkisi var mıdır, yok mudur?..
Kalkıp diyebilir miyiz, "Körfez krizinin Türk turizmine olumsuz etkisi yoktur"? Tabiî ki, var
dır; ama yalnız Türkiye'ye mi var? Akdeniz çanağındaki bütün ülkelere bu tesir var. Körfez
krizine rağmen, artan rakam 700 milyon dolar. Kalkıp bizi şimdi, turizm yaptı diye suçlayabi
lir misiniz? Ben ona gelmek istemiyorum. Asıl değinmek istediğim mesele şu : Körfez krizi,
•Türk turizmini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu bir realite; fakat, Körfez krizi, bizim irademi
zin dışında tecelli etmiştir, yani bizim arzumuzun dışında vuku bulmuştur. Biz isteseydik de
istemeseydik de bu Körfez krizi olacaktı. Körfez krizini bir tarafa bırakıyoruz; oldu, bitti...
"Körfez krizinden sonra -bakın, çok önemli burası- alınan siyasî kararların, uygulanan politi
kaların Türk turizmine olumsuz eti kişi vardır" diyorsanız, buna karşı çıkarım. Hiç alakası yok.
Körfez krizi, oldu, bitti. Olumsuz etkisi var; ama ondan sonra alınan kararların ne alakası var?
Yani, biz Birleşmiş Milletler kararına uymasaydık...
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Gene uydunuz.
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Dinle, dinle bir dakika... Dinleme
sini öğren. Birbirimize karşı saygılı olalım.
Birleşmiş Milletler kararına uymasaydık, Batıyla beraber hareket etmeseydik, aşağıdaki
ülkeyle, yani Irak'la beraber olsaydık veyahut tarafsız kalsaydık, Türkiye'ye milyonlarca turist
mi gelecekti? bu turistler Yemen'den mi geliyor, Küba'dan mı geliyor? (ANAP sıralarından
"Bravo" sesleri, alkışlar) Bu turistler Batı'dan geliyor. Size soruyorum : Bir sıcak harbin eşi
ğinde, arifesinde, siz, müttefik olduğunuz, ülkeye, dost olduğunuz ülkeye mi gidersiniz, yoksa
karşınızda olan ülkeye mi? Gelirsiniz dost olduğunuz ülkeye, oturursunuz; sıcak harp çıkarsa
da, binersiniz uçağınıza gidersiniz; ama ya dostunuz olmayan ülkeye giderseniz, sıcak harp çık
tığında belki de geri dönemezsiniz... Niye gideceksiniz? Onun için, bir şey söylerken, biraz dünüşelim ondan sonra konuşalım değerli milletvekili arkadaşlarım.
Tekrar ediyorum : Körfez krizinin Türk turizmine olumsuz etkisi vardır. Körfez krizinden
sonra alınan siyasî kararların Türk turizmine olumlu etkisi vardır. (ANAP sıralarından, "Bravo"
sesleri, alkışlar)
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Ne alakası var?
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TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Değerli milletvekili arkadaşlarım,
bu konuda hiç tartışmaya girmeyin, bu konuda yanlışsınız ve haksızsınız, bu konuyu kapatın.
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Bu konuda sen yanlışsın Sayın Bakan.
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — "Savaşla bunun ne alakası var?..M
Ben "dört" diyorum, siz "dokuz" diyorsunuz, bunu anlamak mümkün değil ki.
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Turistlerin hatırı için mi savaş açalım?
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Devamla) — Şimdi gelelim Amerikalı askerler
meselesine : Bu Amerikalı askerler meselesi, çok önemli mesele değil; bunu herkes çok büyüt
tü, işte, "Amerikalı askerler geldi, gitti" falan diye laflar edildi; ben onu büyütmüyorum. Ba
kın, Amerikalı askerler kendileri buraya gelmek istedi. Körfezdeki Amerikalı askerler, izinleri
ni yakın bir ülkede geçirmek istiyorlar. Bu neresi olabilir? Güvenilir bir ülke. Neresi olabilir?
Güzel bir ülke, turizme uygun bir ülke. Aileleriyle beraber gelecekler, burada kalacaklar. Biz
bu işin parasının peşinde değiliz; yani, artık, 25 milyon dolarlar, 50 milyon dolarlar Türkiye'
nin çok uzağında kalmış, biz 3 milyar dolarlardan, 5 milyar dolardan bahsediyoruz. Bizim bir
tek amacımız şu değerli milletvekili arkadaşlarım : Bunlar gelecekler, burada kalacaklar. Nere
de kalacaklar? Türkiye'de. Kim gelecek buraya? CNN... Kim gelecek? BBC... Yani, bütün dünya
televizyonları gelecek. Televizyona neyi alacaklar? Bunları alacaklar. Kime gösterecekler? Bü
tün dünyaya. Nereyi gösterecekler? Türkiye'yi gösterecekler. Bundan niye vazgeçelim? Alın si
ze 1 milyar dolarlık tanıtım... Burada muhalefet partisine mensup milletvekili arkadaşlarım
bana destek olmuştur, açıkça söylüyorum; fakat, bazı istisnalar için de şunu söylüyorum... Neyse,
onları da unutalım.
Bir de, "Filipinler milipinler" diyorlar. Kusura bakmayın, bu konuda en az, bunları di
yenler kadar hassasızdır şahsiyet olarak da kişilik olarak da. Bunun Filipinlerle ne alakası var?
Füipinler'e gidenler maksatlı gidiyor, bilinçli gidiyor, Türkiye'ye gelenler de tembihti geliyor.
Böyle şey olur mu?
Değerli milletvekili arkadaşlarım, konuşmamın sonunda, müsaade ederseniz, bütçemden
bahsedeceğim.
Bu arada da bir binaya kavuştuk. Bütçe Komisyonunda, binamızın olmadığından bahset
tiler. Sayın Başbakanımızın emri üzerine, bize her zaman destek olan Ulaştırma Bakanımızın
da büyük gayretiyle, büyük bir binaya kavuştuk; bunu da burada sizlere müjdeliyorum.
Şimdi gelelim bütçemize : Diyeceksiniz ki, Turizm Bakanı çıktı, bütçeden bahsetmedi. Büt
çemizi yüzde 79 nispetinde artırdık; genelde artış yüzde 40, bizimkinde artış yüzde 79. Gönül
isterdi ki daha fazla olsun; ama, devletimizin imkânları bu kadar.
Müsaade ederseniz, bütçe rakamlarını da vereyim ve konuşmama da bu vesileyle son ver
miş olayım.
Bütçemizin tamamı 211 milyar 297 milyon liradır. Yatırımlara 112 milyar 500 milyon lira,
cari ödeneklere 83 milyar 512 milyon, transferlere 15 milyar 285 milyon ayırmışız. Ayrıyeten,
kamulaştırma için 6 milyar ve Toplu Konuttan da 80 milyar kaynak sağlamışız. Bunlar bütçe
mizin dışında. Bunları da katarsak, 1'991'de, 300 milyara yakın para harcayacağız.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — 300 milyarla ne yapılabilir ki?.. Size bu para bile az.
TURİZM BAKANI İLHAM AKÜZÜM (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekili
arkadaşlarım, 1991 bütçesinin vatanımıza, milletimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyor,
hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. (Alkışlar)
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BAŞKAN — Sayın Gürbüz Yılmaz; buyurun.
GÜRBÜZ YILMAZ (Ordu) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten, ülkemizin
geleceği bakımından çok önemli olan ve istikbal vaat eden Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde
şahsım adına konuşmak benim için bahtiyarlıktır; bu vesileyle hepinize saygılar sunarım.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz, süreniz 10 dakikadır, ama o kâğıtların hepsini okursanız 30
dakikayı bulur zannediyorum. Rica edeyim.
GÜRBÜZ YILMAZ (Devamla) — Hepsi değil Sayın Başkan.
Turizm sektörünü dinamik bir yapıya kavuşturmaktaki en büyük etken, 2634 sayılı Turiz
mi Teşvik Kanunudur. Söz konusu yasa, Hükümetimizin uyguladığı serbest piyasa ekonomisi
doğrultusunda yeniden yapılaşması sürecinde atılan önemli adımlardan biridir.
Sayın üyeler, tarihsel ve kültürel miraslarımızı korumak, çevre kirliliğini önleyici tedbirler
almak, süratle artan turizm yatırımlarımıza paralel olarak içme ve kullanma suyunu, teleko
münikasyon elektrifikasyon, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, karayolu, yat limanları gibi tek
nik altyapı donatımının tamamlanması; eğitilmiş personel açığının giderilmesi, tanıtma ve pa
zarlama konularını tartışır ve bu konularda rasyonel çözümler arama açısına geldiğimizi gör
mekten memnuniyet duyduğumu, özellikle belirtmek isterim. Zira, bu konuların tartışılması
nı, sektördeki hızlı gelişmenin bir göstergesi olarak kabul ediyorum.
Bakanlığın, turizm master planı yaklaşımının il ve ülke bazında ele alınmasında, sektörün
yönlendirilmesinde çok önemli yararlar olacağına inanıyorum. İşte, turizmin bu yönü de çok
önemlidir; çünkü, döviz harcamadan döviz getiren sanayi durumundadır. Bugün, bütün dün
yada, doğal çevre giderek yok olmaktadır. Gelişen teknoloji, harpler, afetler ve insanların so
rumsuzca davranışları gibi nedenlerle, insanlığa hayat veren kaynaklar kurutulmaktadır. Bü
tün bu olumsuz gelişmelere rağmen, özellikle Akdenizde, doğal çevresi en az bozulan ülkeler
arasındayız.
Sayın Başkan, sayın üyeler, denizlerimizin temizliği, doğal güzelliğimiz ve hiçbir ülkede
görülmeyen mucizevi varlıklarımız, âdeta Tanrı'nın bize bahşettiği zenginliklerdir. Sahip oldu
ğumuz tarih ve kültür mirasının, bir Kapadokya'yı, bir Pamukkale'yi» antik kentleri, dünyanın
yedi harikasından ikisini bir arada aynı ülkede görmek mümkün değildir. Bu amaçla, sektöre,
yeni potansiyel alanları kazandırmak, farklı pazarlara yöneltmek, kış, kayak, dağ sporları, yayla,
golf, termal, sağlık, eğlence, kamp, karavan ve benzeri konularda turizmi çeşitlendirerek ya
bancıların ülkemizde kalış sürelerini uzatmak, tesislerin doluluk oranlarını ve ülkemizin tu
rizm gelirlerini artırmak, turizm hareketlerini ülkemiz sathına ve yılın oniki ayına yaymaya yö
nelik çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum.
Görüyorum ki, Bakanlık, önceleri tespit ettiği belirli alt bölgelerde yatırımlarını yoğun
laştırdıktan sonra, şimdi, yatırımlarını ülke sathına etaplar halinde yayma politikasını, sürekli
gelişme gösteren turizm anlayışına uygun olarak bilinçli bir şekilde gerçekleştirmektedir.
Sayın üyeler, biliyoruz ki, turizm olayına katılan, yerli ve yabancı turistin beklentileri gü
nümüzde gittikçe çeşitlenmekte, fiyat-kalite konusuna ve çevre bilincine önem verilmektedir;
gittiği yerde, genelde, lüks değil, belirli standart ve kalitede temiz yatak, gıda ve sağlıklı çevre
aramaktadır. Turizm sektörünün neden hassas olduğunu; harp, terör, anarşi gibi olaylarla menfi
yönden etkilendiğini biliyoruz. Kanaatimce, bu olaylar kadar önemli, belki de bunlardan daha
önemli olan, çevrenin korunması, sağlıklı bir çevre oluşturulması, ekolojik dengenin korun
ması sorunudur.
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Sayın Başkan, değerli miletvekilleri, Doğu Karadeniz Bölgemiz, doğal ve tarihî değerle
riyle, ülkemiz turizminde önemli bir yer olma özelliğine sahip yörelerimizdendir. özellikle, yay
lalarda ve kırsal kesimde bozulmadan kalmış sivil mimarî örnekleri, Roma, Bizans, Selçuklu
ve Osmanlı dönemlerinden günümüze kalan tarihî eserleri, yüzyıllardır yöre özelliğini kaybet
meden devam eden şenlikleri, anma günleri ve diğer folklorik özellikleriyle, nispeten el değme
den kalmış bakir doğası, buraya yönelik turistik ilginin nedenlerini oluşturmaktadır. Bakanlı
ğımızca planlama çalışmalarına başlanan Doğu Karadenizde doğa özelliklerinin bulunduğu
yaylalarda, 14 Ağustos Trabzon-Rize, Trabzon-Akçaabat, Artvin şenlikleri yapılmaktadır. Şenlik
ve festivallerin yapıldığı yerlerde, yol, elektrik, PTT, içme suyu mevcut olup; olmayan yaylala
rın da planlama kapsamına alınacak olmasından memnun olduğunu söylemek isterim.
Yaylalarda ve tarihî eserler arasında turistik yürüyüş rotaları tespit edilmekte olup, bu ro
talar üzerinde kamp yerleri, çeşmeler ve diğer altyapı yatırımlarının yapılacağını öğrenmiş ve
memnun olmuş bulunmaktayım.
Bakanlığımız tarafından, ayrıca, diğer bölgelerde, Ordu'da ve Doğu Karadeniz Bölgesinin
diğer birçok yerleşim yerlerinde yayla turizminin geliştirilmesiyle ilgili olarak başlatılan çalış
malar kapsamında; Çambaşı, Aybastı, Perşembe, Akkuş ve Argın yaylalarıyla ilgili çalışmalar
da yapılmıştır. Bunlardan Çambaşı yaylasının turizm merkezi olarak ilanına ilişkin çalışmalar
tamamlanarak, 11 inci grup turizm alan ve merkezleri paketi içinde Resmî Gazetede yayımlan
mak üzere, Başbakanlığa gönderilmiş olmasından, şahsım adıma, memnu olduğumu söylemek
isterim ve ayrıca, arkadaşlarımızın değinmediği bir konuya değineceğim: Bugün, Karadeniz çok
yoğun bir trafik akımına uğradığını, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinden çok miktarda
turist kafilesi geldiğini ve Karadenize hayatiyet kazandırdığını hatırlatmayı da bir borç bilirim.
Bakanlığımız tarafı nadan tespit edilecek köylerde; köy meydanları düzenleme çalışması,
tarihî ve turistik değerleri olan köy konaklarının restorasyonu yapılarak misafirhane şeklinde
tefriş edilip turizmin hizmetine sunulacağını öğrenmiş bulunmak beni memnun etmektedir.
Yaylalarda bulunan evleri pansiyon olarak işletmek isteyenlere ev pansiyonu destekleme
kredisi verileceğini duymuş bulunmaktan dolayı da ayrıca memnunum.
Doğu Karadeniz Bölgemiz, ülkemizi bir ağ gibi birbirine bağlayacak olan anatur güzergâ
hı üzerinde mola noktalarının tespiti çalışmaları kapsamına alınmış olup, tç Anadolu ve Doğu
Anadolu Bölgesi tur güzergâhlarına bağlanacaktır.
,
Ülkemizin bu bölgesinin tanıtımı, gerek yurt dışı, gerekse yurt içi kuruluşlar tarafından
çeşitli tanıtım araçlarıyla yapılacak ve seyahat acentelerimize ve diğer ilgili kuruluşlara bu ko
nuda brifing verilecek olması da memnuniyet vericidir. Böylece, Karadeniz kıyılarının ve kıyı
gerisinin turizme açılması konusundaki çalışmalar hızla sürdürülmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakanlık bütçe tasarısının tetkikinde ve Sayın Baka
nın açıklamalarında, sadece altyapı yatırımları için 1990 yılına göre 1991 yılında yüzde 105
artışla 62,2 milyar TL. ödenek tahsis edildiğini ve bu ödeneğin, ağırlıklı olarak, Antalya, îzmir, Muğla, Nevşehir, Aksaray bölgeleriyle, kış turizm merkezleri, Karadeniz ve kentsel turizm
merkezlerindeki turizm altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere ayrılmış olduğunu görüyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; altyapı yatırımlarının maliyetlerinin yüksek olduğu,
sadece ülkemize gelen yabancı için değil, vatandaşlarımızın sağlığı yönünden de önem arz ettiği
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malumlarınızdır. Turizm yatırımlarının yoğuşlaştığı yörelerdeki altyapıların, üstyapı tesisleri
nin işletmeye açılması süresine uygun olarak tamamlamak mecburiyetinde olduğumuzu, daha
da ileriye giderek, bir anlamda ülke turizminin geleceğinin, altyapı yatırımlarının tamamlan
masına, ekonolijik dengenin korunmasına, sağlıktı, temiz ve yeşil bir çevre oluşturulmasına
bağlı olduğunu, özellikle belirtmek isterim. Bu bakımdan, turizm altyapıları için ayrılan öde
neğin artırılmasını gündeme getirmeliyiz; genel bütçe dışındaki kaynaklardan Bakanlığa des
tek vermeliyiz.
Görüşlerimi belirtmeden önce, Ege'de Altınoluk yerleşimi ile Akdenizde Gazipaşa arasın
daki 59 belediyenin içme suyu, kanalizasyon, atıksu arıtma tesisleri ve çöp imha tesislerinin
gerçekleştirilmesini hedefleyen Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesini gündeme getiren ve ça
lışmaları başarı ile sürdüren Sayın Bakanı özellikle kutlamak ve bu projeye, uygulama safhası
içinde ihtiyaç duyulacak desteği vermemizin gerekli olduğunu belirtmek isterim.
Sayın Başkan, sayın üyeler, 1991 yılı bütçemizin, ülkemize, bakanlık mensuplarına ve he
pimize hayırlı, uğurlu olmasını dilerim.
Saygılar sunanm. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Mahmut Almak, buyurun efendim.
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, turizm sektörü ve hiz
meti bir bütündür; ama, Turizm Bakanlığının yetkilerinin neler olduğu da belli değildir, örne
ğin, turizm kredisini Kalkınma Bankası veriyor; ama bu banka devlet Bakanlığına, Devlet Plan
lama Teşkilatı da Başbakanlığa bağlıdır; orman tahsisleri, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğınca yapılmaktadır; arazi tahsisleri, Millî Emlak Genel Müdürlüğünce yapılıyor; bu genel mü
dürlük ise, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı bir kuruluştur; Genelkurmayın sakıncalı gör
düğü alanlar, tahsis dışı bırakılmaktadır; Çevre Müsteşarlığı da, Turizm Bakanlığına bağlı de
ğildir. Turizmi teşvik ve ortam yaratmada en önemli rol oynayan TURBAN tesisleri dahi, Tu
rizm Bakanlığına bağlı değildir. Kredi veremiyorsunuz, ortam yaratamıyorsunuz...
Devlet Planlama Teşkilatının içinde Turizm sektörünü temsilen bir daire var; planlamayı
kafasına göre yapıyor. Tarım Oreman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlü
ğü, kendisi tahsis yapabiliyor ve turistik tesis yapılmasına izin verebiliyor. Keza, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı da aynı durumdadır. Millî Emlak Genel Müdürlüğüde kendi başına tahsis yapa
bilmektedir. Genelkurmay Başkanlığı da, belirli noktalarda turizm yapılmasına izin vermemek
tedir. Çevre Müsteşarlığı, kendisini kabul ettirebilmek amacıyla, her işe karışmaya başlamıştır.
Çevre Müsteşarlığından ayrı olarak, özel Çevre Koruma Başkanlığı da, kendisini turizmde yet
kili ve söz sahibi ilan ederek, çalışmalarına başlamış bulunmaktadır. Turizm Bakanlığı, Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığını da, turizme karışan kuruluşlar arasında saymak
mümkündür.
StT alanlarının ilanında, turistik belgelerin göz önünde bulundurulması, ona göre karar
üretilmesi gerekmektedir.
Hep dışa açılmak isteniyor, niçin kendi vatandaşlarımıza tatil yapma imkânı sağlanma
ma ktadır?.. Dar gelirli atandaşlara kredili tatil yapma imkânı sağlanmalıdır. Termal enerji kay
nakları değerlendirilmeli ve turizme açılmalıdır. Turizm potansiyelinin yurt dışında pazarla nmasında en büyük rol oynayan yabana tur operatörlerinin devre dışı bırakılarak, yerli tur opera— 713 —
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törlerinin desteklenmesi grekmektedir. Eğitilmiş personele yönelmek gerekmektedir. TUREM'lere
(Turizm Eğitim Merkezlerine) gerekli önem verilerek, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerek
mektedir. Askerî tesislerin ve üniformaların, olabildiğince, turistik tesislerin uzağına kaydırıl
ması gerektiğini arz eder, hepinize saygılar sunarım.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
7. — Turizm Bakanlığı 1991 Malî Yılı Bütçesi
A — CETVELÎ
Prog.
Kodu
101

111

900

999

Açıklama
Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hiz
metleri
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.
TOPLAM
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Bölüm
Program
33 145 000 000

163 370 000 000

4 710 000 000

10 072 000 000

211 297 000 000

Turizm Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun.
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 18 Ara
lık 1990 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 19.01
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Sağlık Bakanlığında görev yapan genel müdürlere ve gö
den uzaklaştırıldığı iddia edilen yöneticilere ilifkin soruşu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgm'm yazdı c
(7/1700)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorulanmın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Ali Uyar
Hatay
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ladınız?

Bakanlığınızda kaç tane Genel Müdür vardır?
Bunlardan kaçı asaleten, kaçı vekaleten görev yapmaktadır?
Görevinden uzaklaştırdığınız veya görevini değiştirdiğiniz kaç yönetici vardır?
Bunların adları nedir?
Bunların kaçı için Danıştay göreve iade kararı vermiştir?
Kaç tanesini göreve iade ettiniz? Yani Danıştay'ın kararını ne dereceye kadar uygu

T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : HM. 9239/2249
Konu : Sayın Ali Uyar'ın Yazılı Soru Önergesi.

17.12.1990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 29.11.1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1700-6293/28151 sayılı yazıları.
Hatay Milletvekili Ali Uyar tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Halil Şıvgın
Sağlık Bakanı
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın yazılı soru önergesi cevabı
Soru 1. Bakanlığınızda kaç Genel Müdür vardır?
Cevap 1. Bakanlığımda, altısı merkez teşkilatında ve biri de bağlı kuruluşta olmak üze
re, yedi Genel Müdür bulunmaktadır.
Soru 2. Bunlardan kaçı asaleten, kaçı vekâleten görev yapmaktadır?
Cevap 2. Bunlardan üçü müşterek kararname ile, ikisi 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanunu'nun 38 inci maddesine göre ve ikisi de vekaleten atanmış bulunmaktadır.
Soru 3. Görevinden uzaklaştırdığınız veya görevini değiştirdiğiniz kaç yönetici vardır?
— 715 —
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Cevap 3. Bu soru, Danıştay'da dava açanlar ile ilgili S inci soru göz önüne alınarak ce
vaplandırılmış olup;
Bunlar arasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre hakkında görevden uzak
laştırma tedbiri uygulanan yönetici mevcut değildir.
Bir başka göreve atanmak üzere görevlerinden alınıp naklen tayin edilenlerin sayısı ll'dir.
Soru 4. Bunların adları nedir?
Cevap 4. Bunların adlan; Dr. Adil Olcay (Müsteşar Yardımcısı), Dr. Abdurrahman Kocer (Müsteşar Yardımcısı), Abdülgani Sınık (APK Kurulu Başkanı), Dr. özgül Atakent (Refik
Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı), Dr. Nilüfer Ünver (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Mü
dür Yardımcısı), Dr. Ali Tekin Çelebioğlu (Tedavi Hizmetleri Gene Müdür Yardımcısı), Dr. Ci
hangir özcan (Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Banlaması Genel Müdür Yardımcısı), Dr. Recep Akdur
(Sıtma Savaş Daire Başkanı), Mustafa Başdurak (Bakanlık Müşaviri), M. Ekrem Altıntaş (Ba
kanlık Müşaviri) ve Dr. Temel Pamir (Bakanlık Müşaviriydin
Soru 5. Bunların kaçı için Danıştay göreve iade kararı vermiştir?
Cevap 5. Bunlann ll'i Danıştay'da dava açmış olup, bu davalardan biri reddedilmiş, di
ğer 10 davada ise yürütmenin durdurulmasına veya işlemin iptaline karar verilmiştir.
Soru 6. Kaç tanesini göreve iade ettiniz? Yâni Danıştay'ın kararını ne dereceye kadar uy
guladınız?
Cevap 6. Anayasamızın 138 inci ve 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 28 inci
maddesine göre Danıştay ve İdare Mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ve işlemin esasa
ilişkin kararları bütün merci ve organları bağlayıcı olup; Bakanlığımda, Anayasa ve adıgeçen
Kanun hükmüne göre bütün idarî yargı kararları tamamen yerine getirilmiştir.
Sözkonusu davalarda verilen yürütmenin durdurulması ve iptal kararları gereğince ilgili
lerin tamamı, 2577 sayılı Kanunun 28 inci maddesindeki süre içerisinde eski görevlerine iade
edilmişlerdir. Bunlardan ikisi isitekeleri üzerine, biri de yaş haddinden dolayı emekliye ayrıl
mış; biri başka kuruma geçmek üzere Bakanlığımızdaki görevinden ayrılmıştır. Diğerleri, iade
edildikleri görevlerinde halen devam etmektedirler.

2. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, AN$P ihtidan döneminde açılan sağlık liselerine ilişk
sorusu ve Sağlık Bakam Halil Şıvgm'tn yazılı cevabı (7/1702)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakam Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Ali Uyar
Hatay
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ANAP iktidarı döneminde kaç tane sağlık lisesi açılmıştır?
Bu liseler hangi kentlerde açılmıştır?
Her birinde kaç öğrenci, kaç öğretim üyesi vardır?
Bu okullara öğrenciler nasıl bir sınavla alınmaktadır?
Bu sınavlarda sorulan soruları açıklamanız mümkün müdür?
Bu okullarda ki öğrenciler hangi hastanelerden istifade etmektedirler?
Bu okullarda bir sağlık lisesinde bulunması lazım gelen araç gereç var mıdır?
Bu okullarda laboratuvar olanakları nasıldır?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 29 Kasım 1990 tarih ve 7/1702-6295/28153 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesi
cevabı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Halil Şıvgın
Sağlık Bakanı
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından ANAP iktidan döneminde açılan sağlık li
selerine ilişkin yazılı soru önerge cevabı :
Cevabımız :
1. 1983 - 1990 yılları arasında toplam 166 Sağlık Meslek Lisesi hizmete açılmıştır.
2. 1983-1990 yılları arasında hizmete açılan Sağlık Meslek Liselerinin bulunduğu iller
ekli listede belirtmiştir.
3. Okulların her birinde mevcut öğrenci, öğretmen «ayıları ekli listede belirtilmiştir. Mil
lî Eğitim Bakanlığına bağlı okulların öğretmenleri ile doktor, tıbbî teknolog ve diğer uzman
lardan da ek ders ücretli olarak istifade edilmektedir.
4. Gündüzlü Sağlık Meslek Liselerine mahallî olarak yapılan seçme imtihanları ile, yatı
lı Sağlık Meslek Liselerine ise Millî Eğitim Bakanlığınca "Kurumlar Sınavı" adı altında yapı
lan imtihanla öğrenci alınmaktadır.
5. öğrenci seçimi için yapılan imtihanlarla ilgili sorular; imtihan yapan kurumlarda te
şekkül ettirilen komisyonlar tarafından tespit edilmektedir.
6. Okullardaki öğrenciler, bölümün özelliğine göre, ortalama olarak 1 inci sınıfta yal
nızca teorik ders görmelerine rağmen, 2 nci sınıfta 8 saat, 3 üncü sınıfta 12 saat, 4 üncü sınıfta
25 saat okulun bulunduğu il sınırları içindeki yataklı ve yataksız tedavi kurumlarında uygula
malı eğitim yapmaktadırlar.
Uygulamalı eğitim kriterlerine ulaşılmadığı tespit edilen okullarımızın öğrencileri 3 ve 4
üncü sınıfta uygulamalı eğitim imkânı müsait olan okullarımıza nakledilerek gerekli eğitimi
almaları sağlanmaktadır.
7. Okullarımızda kullanılması gereken ders araç, gereçleri ile laboratuvar malzemeleri
müfredat programı doğrultusunda standart hale getirilmiştir. Tüm okullarımızın bu liste dahi
linde gerekli araç, gereç ve malzemeleri temin etmeleri için ihtiyaç duydukları ödenekler gön
derilmiştir.
8. Okullarımızda;
a) Anatomi Laboratuvarı (Tüm bölümlerde)
b) Fizik, Kimya laboratuvarı (Tüm bölümlerde)
c) Teknik dershane (Tüm bölümlerde)
d) Bölümün özelliğine has diğer laboratuvarlar ile ve benzeri amaçla kullanılan derslik
ler bulunmaktadır.
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1983 -1990 YILLARI ARASINDA AÇILAN SAĞLIK MESLEK LİSELERİNİN HER BİRİNDE
MEVCUT ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SAYILARI

Okulun adı
Adana Osmaniye
Adana Kozan
Adana Ceyhan
Adana. Kadirli
Adana Karaisalı
Adıyaman
Afyon Çay
Afyon Bolvadin
Afyon Dinar
Afyon Sandıklı
Afyon Emirdağ
Afyon Ihsaniye
Amasya Merzifon
Ankara Beypazarı
Ankara Bala
Ankara Çubuk
Ankara Kalecik
Ankara Gölbaşı
Ankara Nallıhan
Ankara Polatlı
Ankara Kızıl
cahamam
Ankara Şerefli
koçhisar
Ankara Keçiören
Ankara Elmadağ
Ankara Etimesgut
Ankara Akyurt
Ankara Abidinpaşa
Ankara Pursaklar
Ankara Sincan
Aksaray
Antalya Elmalı
Altalya Akseki
Artvin
Artvin Borçka
Artvin Yusufeli
Artvin Şavşat
Artvin Nazilli
Aydın Söke

öğretmen
Sayısı

Öğrenci
Sayısı

10
12
6
6
4
17
2
9
6
10
2
3
3

164
140
70
70
60
169
90
106
128
120
60
30
60
154
50
158
259

!2
1
10
11
7
4
11

Balıkesir Dursunbey
Balıkesir Burhaniye
Balıkesir Gönen
Bayburt
Batman
Bilecik Gölpazarı
Bingöl 60. Yıl
Bolu Düzce
Bolu Gerede
Burdur Gölhisar
Burdur Bucak
Bursa Yenişehir
Bursa M. Kemalpaşa
Tatkavaklı
Çanakkale Biga
Çanakkale Çan
Çanakkale Gelibolu
Çankırı
Çankırı Eldivan
Çankırı İlgaz
Çankırı Çerkeş
Çankırı Yapraklı
Çorum İskilip
Çorum Sungurlu
Denizli Acıpayam
Denizli Çivril
Diyarbakır Ergani
Edirne Keşan
Elazığ Atatürk
Erzincan Atatürk
Erzincan Çayırlı
Erzincan Tercan
Erzurum Oltu
Erzurum Hınıs
Erzurum Narman
Erzurum Olur
Gaziantep Nizip
Giresun Atatürk
Giresun Şebinkarahi
sar (I)

75
104
203

2

35

1
6
6
8
4 .
5
5
1
9
5
5
12
4
1
1
2
6

30
93
62
160
56
240
50
60
178
115
66
150
131
70
70
60
166

Okulun adı

n,

Öğretmen
Sayısı

öğrenci
Sayısı

2
1
2
5
7
2
11
9
3
1
4
7

60
60
60
145
150
30
204
128
35
60
60
60

5
2
2
2
2
6
4
2

9
1
2
2
7
7

60
100
60
30
90
98
59
70
30
70
43
66
64
30
70
30
30
30
30
104
77
77
77
60
150

5

83

4

öğretmen
Okulun adı

öğrenci

- Sayısı

Sayısı

Giresun Piraziz
Giresun Tirebolu
Giresun Görele
Malatya Hekimhan
Malatya Darende
Malatya Doğanşehir
Manisa Selendi
Manisa Gördes
Manisa Demirci

5
5
5
6
2
2
1
7
11
5

'

70

Trabzon Akçaabat

120
130
104
60
60
60
76
76
70

Trabzon Çaykara

5

131

4

168

Kahramanmaraş Pazarcık
Nevşehir Atatürk
Niğde Atatürk
Niğde Bor
Ordu Ünye
Rize Çayeli
Sakarya Geyve
Sakarya Hendek
Sakarya Sapanca
Samsun Atatürk
Samsun Bafra
Samsun Terme
Samsun Vezirköprü
Siirt Atatürk
Sinop Durağan
Sinop Boyabat
Sivas Şarkışla
Sivas Suşehri
Tokat Erbaa

Tokat ple
Tokat Niksar
Trabzon Vakfıkebir
Trabzon Atatürk

Şanlıurfa Atatürk
Giresun Alucra
Giresun Bulancak

7
1
1
1
4
10
4
1
1
1
2
1
1
1
3
8
3
1
1
1
6
8
6

ıo-

120
36
60
64
60
240
60
33
60
35
60
48
60
40
81
99
47
60
70
140
140
117
179
216

Öğretmen

öğrenci

Sayısı

Sayısı

5
11

167
108
.
80
30
60
62
90
99
60
207
102
130
408
142
78
60
80
325
760
111
30
72
60
40
60
60
70
80
165
110
90
60
185
68
290
60
80
307
142

3
2
6
2
2

Gümüşhane
Hatay Kırıkhan
Hakkari
İsparta Yalvaç
İçel Erdemli
İçel Tarsus

Kahramanmaraş
Göksün

Trabzon Araklı

İçel Merkez

Kahramanmaraş El
bistan

Ataköy

İsparta Eğirdir

Kahramanmaraş
Afşin

Okulun adı
Trabzon Maçka

Giresun Şebinkarahi
sar (II)
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İçel Silifke
İçel Anamur
İstanbul Bakırköy
İzmir Atatürk
İzmir Torbalı
İzmir ödemiş
Karaman
Kars İğdır
Kastamonu Taşköprü
Kastamonu Tosya
Kastamonu İnebolu
Kayseri Develi
Kayseri Bünyan
Kırıkkale
Kırıkkale Atatürk
Kırıkkale Delice
Kırıkkale Çerikli
Kırıkkale Keskin
Kırıkkale Sulakyurt
Kırıkkale 60. Yü
Kırşehir Kaman
Kırşehir Mucur
Konya Atatürk
Konya Beyşehir

719 —

2
3
11
8
22
7
2
1
2
30
56
10
4
2
2
2
4
2
6
4
14
3
5
2
7
3
17
2
1
25
13
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Okulun adı
Konya Çumra
Konya Bozkır
Kütahya Emet
Kütahya Simav
Kütahya Gediz
Malatya Atatürk
Şanlıurfa Birecik

B : 51
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öğretmen
Sayısı

öğrenci
Sayısı

7
5
6
5
1
1
2

106
60
151
129
60
60
30

Okulun adı
Uşak Eşme
Uşak Ulubey
Uşak Banaz
Yozgat Sorgun
Yozgat Yerköy
Yozgat Boğazlıyan
Zonguldak Saf
ranbolu

0:2
öğretmen
Sayısı

öğrenci
Sayısı

2
3
6
8
6
6

60
60
60
62
66
82

6

90

Not : Öğretmen ihtiyacı olan okullarımıza tayin edilmek üzere 600 öğretmen planlanmıştır.

3. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'tn, Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Başhekim Yardtmcı
ügüi iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Halil Ştvgm'tn yazılı cevabı (7/1703)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Ali Uyar
Hatay
1. Acil Yardım ve Trafik Hastahanesi Başhekim Yardımcısının Dr. Necdet Güçlü cinayeti
ile ilgisi doğru mudur?
2. tddia doğru ise bu tayin nasıl gerçekleşmiştir?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : HM. 9239/2252

17.12.1990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 29 Kasım 1990 tarih ve 7/1703-6296/28154 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen "Acil Yardım ve
Trafik Hastanesi Başhekim Yardımcısı" ile ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önerge cevabı ekte
gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Halil Şıvgın
Sağlık Bakam
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın Acil Yardım ve Trafik Hastanesi Başhekim Yardımcı
sıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı soru önerge cevabı :
— 720 —
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Cevabımız: Acil "Virdim ve Travmotoloji Hastanesinde 3 başhekim yardımcısı mevcut olup,
Bakanlığımda mevcut özlük dosyaları ile sicil karnelerinde soru önergesinde yeralan iddialar
ile ilgili herhangi bir Adlî soruşturma ve kovuşturma evrakına rastlanılmamıştır. Kaldıki, soru
önergesinde isim de belirtilmemektedir.
4, — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Hıjzıssıhha Enstitüsünün akaryakıt ihalesine üişkin sorusu
ve Sağlık Bakam Halil Şıvgm'm yazüı cevabı (7/1704)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Ali Uyar
Ha,tay
1.
2.
3.
4.

Hıfzıssıhhanın akaryakıtını hangi şirket vermektedir?
Akaryakıt ihalesi kaça yapılmıştır.
Bu ihaleye kaç şirket katılmıştır?
Bu ihalede geçmişteki siyasî tercihin rol oynadığı doğru mudur?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : HM. 9239/2251

17.12.1990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 29 Kasım 1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1704-6297/28155 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından Bakanlığımıza yöneltilen Hıfzıssıhha Ensti
tüsünün akaryakıt ihalesine ilişkin yazılı soru önerge cevabı ekte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Halil Şıvgın
Sağlık Bakanı
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın Hıfzıssıhha Enstitüsünün akaryakıt ihalesine ilişkin
yazılı soru önerge cevabı :
Cevabımız : Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığının 1990 yılı yakıt ihtiyacını
karşılamak üzere aşağıda belirtilen şirketler başvuruda bulunmuştur.
A—1. Diker Petrol Akaryakıt Ticaret Fuel-Oil, Gaz, Motorin, Madeni Yağ Müessesesi.
2. Köse Petrol Hizmetleri Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti.
3. Işık Petrol H. Ömer Şahin Petrol Ofisi Bayii.
4. Çiftçi Petrol İbrahim Çiftçi Petrol Ofisi Bayii.
B) 1990 yılı Devlet İhaleleri 15 No'Iu Genelgesi'nde petrol ofisi ve bayilerinden yakıt ala
bilmek için en az % 3 indirim yapılması esası getirilmiştir. Tekliflerin idareye verildiği tarihte
özel kalorifer yakıtının kg. fiyatı (Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce tespit edilen) 759.24 TL.'dir.
Başvuruda bulunan 4 şirketde % 3 indirim yaparak KDV dahil kg. satış fiyatı 736.46 TL.'dan ver— 721 —
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meyi taahhüt etmeleri üzerine idarenin yakıtsız kalmaması için yukarıda belirtildiği üzere aynı
şartlarla dört şirketle protokol yapılarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 26.2.1990 gün ve 3342
sayılı yazıları ile vizesi, Sayıştay Başkanlığının 20.4.1990 gün ve 307503 sayılı yazıları ile de
, tescil ve kayıt işlemi yapılmıştır.
Ancak Maliye ve Gümrük Bakanlığının yukarıda belirtilen vizesinde 15.1.1990 gün ve 90/65
sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkı uygulanacağı belirtilmiştir.
c) Bu ihalede siyasi tercih rol oynamadığı gibi geçmişte de oynamamıştır.
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Koruyucu Sağlık Hizmetlerini yürütmekte
dir. tlaç ve Gıda Kalite Kontrolleri, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Zehirli Madde Teşhis ve Kontrol
leri, Aşı, Serum ve Antijen üretimleri, Bakteriyolojik ve Biyokimyasal analizleri ayrıca Refe
rans ve Araştırma Hizmetleri ile kısaca özetlemeye çalıştığımız hizmetleri yürüten Başkanlık
yakıt ihtiyacını tek şirkete bağlamayarak olağanüstü şartlarda yakıtsız kalmamasını ve hizmet
lerin aksamaması düşünülmüştür. Ayrıca aynı indirimi (% 3) yapan yukarıda adıgeçen 4 şir
ketle de ayırım yapılmaksızın aynı şartlarda protokol yapılmıştır.

5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'm, Ankara Numune Hastanesinde genel bütçeden karşılanma
gereken giderlerin döner sermayeden karşılandığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şt
yazılı cevabı (7/1705)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı olarak yanıtlan
masına müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Doç. Dr. Ali Uyar
Hatay
1. Ankara Numune Hastahanesinde döner sermayeden prim alanlara Kasım ayı primleri
neden ödenmemiştir?
2. Genel bütçeden karşılanması gereken giderler, niçin döner sermayeden karşılanmıştır?
3. Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında yaptığı toplu sünnet giderleri nedeni ile bu ödeme
nin aksadığı doğru mudur?
4. Toplu sünnet için Bakanlık ne kadar ödeme yapmıştır?
T. C.
Sağlık Bakanlığı
Hukuk Müşavirliği
Sayı : HM. 9239/2250

17.12.1990

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 29 Kasım 1990 tarih ve Kan. Kar. Md. 7/1705-6298/28156 sayılı yazınız.
Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar tarafından Bakanlığıma yöneltilen Ankara Numune Has
tanesinde Genel Bütçeden karşılanması gereken giderlerin döner sermayeden karşılandığı iddi
asına ilişkin yazılı soru önerge cevabı ilişikte sunulmuştur.
Bilgilerinize arz ederim.
Halil Şıvgın
Sağlık Bakanı
— 722 —
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Hatay Milletvekili Sayın Ali Uyar'ın Numune Hastanesinde genel bütçeden karşılanması
gereken giderlerin döner sermayeden karşılandığı iddiasına ilişkin yazılı soru önergesine ceva
bımız :
Soru 1. Ankara Numune Hastanesinde döner sermayeden prim alanlara Kasım ayı primleri
neden ödenmemiştir?
Cevap 1. 4.1.1961 gün ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun S inci maddesinde eklenen
fıkra hükmünde "Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden; o birimde gö
revli yardımcı hizmetler ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personele bunların bir yıl
da alacakları aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat tutarının % 30'sini,
diğer personele ise % 100'ünü aşmamak üzere, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek esas ve oran
larda ek ödeme yapılabilir" hükmü ile bu hükmün gereği hazırlanan yönergede de belirtildiği
üzere "ek ödeme yapılabileceği" hükmü bulunmaktadır, öncelikle hastane ihtiyaçları harca
maları yapılmakta, sonra prim verilebilmektedir. Prim hiçbir personel için kazanılmış bir hak
olmadığı gibi, seyyanen ödenen bir ücrette değildir. Sağlık ve yardımcı sağlık personeline ülke
düzeyinde döner sermayeden anılan mevzuat çerçevesinde ödemeler yapıla gelmektedir. Nu
mune Hastanesinde ise Kasım ayında hastane ihtiyaçları nedeniyle prim ödenememiştir.
Soru 2. Genel bütçeden karşılanması gereken giderler, niçin döner sermayeden karşılan
mıştır?
Cevap 2. Hastane bir bütün olup, iki finans kaynağı bulunmaktadır. Hastane giderleri
her iki kaynaktan da mevzuat gereği karşılanabilmektedir.
Soru 3. Sağlık Bakanlığı'nın Eylül ayında yaptığı toplu sünnet giderleri nedeni ile bu
ödemenin aksadığı doğru mudur?
Cevap 3. Numune Hastanesi Döner Sermaye bütçesinden toplu sünnet için herhangi bir
harcamada bulunulmamıştır.
Soru 4. Toplu sünnet için Bakanlık ne kadar ödeme yapmıştır?
Cevap 4. Bakanlığımca, ülke çapında yürütülen Toplu Sünnet Projesi, Temel Sağlık Hiz
metlerine entegre edilmiş ve hizmetlerin bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir.
Projenin yürütülmesinde diğer kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve şahıslar ile gö
nüllü kuruluşlardan destek sağlanmış olup, toplu sünnet uygulamaları için ayrı bir harcama
yapılması öngörülmemiştir. Sünnet projesinin maliyetine ilişkin olarak gerek tarafımdan ge
rekse Bakanlığımın ilgili birimlerinden verilen rakamlar ek bir harcama olmayıp sadece verilen
hizmetin malt değerinin karşılığıdır.

6. — Rize milletvekili Şadan Tuzcu'nun, 26 Mart 1989 mahallî seçimlerinden önce ve sonr
yüksehir belediyeleri ve bağlı ilçe belediyelerinde çalışan ve görevinden ayrılan personel sayısın
rusu ve içişleri Bakanı Abdûlkadir Aksu'nun yazdı cevabı (7/1706)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın tçişleri Bakanı tarafından İçtüzüğün 94 üncü maddesi uya
rınca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Şadan Tuzcu
Rize
— 723 —
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1. 26 Mart 1989 Mahallî seçmlerinden önce Büyükşehir Belediyeleri ile bağlı ilçe Beledi
yelerde çalışan;
— Kadrolu personel sayısının
— Sözleşmeli personel sayısının
>
— Geçici personel sayısının
— Çeşitli statülerde çalışan işçi sayısının ne kadar olduğu?
2. 26 Mart 1989 Mahallî seçimlerden sonra (Bu gün itibariyle) Büyükşehir Belediyeleri
ile bağlı ilçe Beledeyilerinde :
—
—
—
—

Kadrolu personel sayısının
Sözleşmeli personel sayısının
Geçici personel sayısının
Çeşitli statülerde çalışan işçi sayısının ne kadar olduğu?

3. 26 Mart 1989 Mahallî seçimlerden sonra aynı Belediyelerce,
— Kaç kişinin görevden ayrıldığı veya işine son verildiği?
— Kaç kişinin çeşitli statülerde işe alındığı?
T. G.
içişleri Bakanlığı
Sayı : MÎGM. APK. AR. GE. ŞB. 571 (90)/90732

17.12.1990

Konu : Yazılı Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 29.11.1990 gün ve 1706-6303/28168 sayı
lı yazısı.
Rize Milletvekili Sayın. Şadan Tuzcu'nun "26 Mart 1989 Mahallî Seçimlerinden önce ve
sonra büyükşehir belediyeleri ve bağlı ilçe belediyelerinde çalışan ve görevinden aynlan perso
nel sayısına ilişkin" yazılı soru önergesine cevap teşkil eden bilgiler, çizelge halinde düzenlene
rek ekte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Abdülkadir Aksu
İçişleri Bakanı

— 724 —

26 Mart 1989 Seçimlerinden önce

Belediyeler

Adana B. Şehir
Seyhan
Yüreğir
Ankara B. Şehir
Altındağ
Çankaya
Mamak
Keçiören
Sincan
Yenimahalle
Bursa B. Şehir
Osmangazi
Nilüfer
Yıldırım
G. Antep B. Şehir
Şehit Kamil
Şahin Bey
İstanbul B. Şehir

Kadrolu
personel
Sayıa

607
—
—
2 601
731
1 020
503
633
74
664
1 544
—
—
—
1 486
—
71
2 810

Sözleşmeli
personel
Sayıa

Geçici
personel
Sayın

26 Mart 1989 Seçimlerin

Çeşitli
Statü Ça.Per.
Sayısı

4

1924
:

25
1
3
1

a

—
—
17

1 392
102
702
226
63
—
95
735

2 226
1 595
1273
805
893
326
1 487
1656

—

22

—

265
6 726

—

__
11

Kadrolu
Personel
Sayıa

244
197
155
3 223
1 116
1204
562
770
105
998
1 103
195
94
133
1240
91
77
3 216

Sözleşmeli
Personel
Sayıa

—
__
—
49
—
—
1
3
—
—
20
—
—
—
—
—
—
41

Geçi
Per
Sa
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26 Mart 1989 Seçimlerinden önce

. Belediyeler

26 Mart 1989 Seçimlerin

Kadrolu

Sözleşmeli

Geçici

Çeşitli

Kadrolu

Sözleşmeli

personel

personel

personel

Statü Ça.Per.

Personel

Personel

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Sayısı

250

Bayrampaşa
İzmir B. Şehir

1932

Konak

1 189

Karşıyaka
Bornova
»o Buca
Kayseri B. Şehir
Melik Gazi
Kocasinan
Konya B. Şehir
Meram
Selçuklu
Karatay
TOPLAM

288
205
—
426
—
—
499
—
24 144

—
—
—
1
—
—•

—
—
—
—
—
—
80

489
—
85
—
—
199
—
—
—
—
—

1767

1932

1154

1196

390
397
—

—
—
—

302
240
65
406
109
115
250
102
71
83

5 839

37 208

27 115

1156

—
—
1900

(*) Görevine son verilen veya ayrılan personel sayısına nakü, isti/â, emeklilik ölüm gibi ayrılanlar da dahildir.

Geçi

Per
Sa

1
3
2
1
1
2
1
—
—
—
—
—
9
143

Türkiye Büyük Millet Meclisi
GÜNDEMİ
51 İNCİ BİRLEŞİM
17 . 12 . 1990 Pazartesi
Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
x 1. — 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/752)
(S. Sayısı: 488) (Dağıtma tarihi; 6.12.1990)
x 2. — 1989 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/732,3/1398) (S. Sayısı: 495)
(Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
x 3. — Katma Bütçeli İdareler 1991 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe
Komisyonu Raporu (1/753) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
x 4. — 1989 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1989 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/733, 3/1399)
(S. Sayısı: 493) (Dağıtma tarihi: 6.12.1990)
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
'
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN
GELEN DİĞER İŞLER

(x) Açrk oylamaya tabi işUri gösterir.

