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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki oturum yaptı. 
1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli tdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/618, 1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları: 281, 282, 287,288) görüşmelerine de
vam edilerek : 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ve 1988 Malî Yılı Kesinhesabı ile; 
Kültür Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi ve 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı; 
Kabul edildi. 

24 Aralık 1989 Pazar günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 19.24'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çanakkale istanbul 

Mümin Kahraman Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 12 . 1989 Pazar 

Raporlar 
1. — Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılma

sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerin
de Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları (1/446, 1/480) (S. Sayısı : 243'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi: 24.12.1989) 
(GÜNDEME) 

2. — Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. 
Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 24.12.1989) (GÜNDEME) 

3. — Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komsiyonu Raporu (1/464) (S. Sayısı : 305) (Da
ğıtma tarihi : 24.12.1989) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — tzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Mardin tli Ömerli tlçesi Çimenli Köyünde 16.12.1989 

tarihinde meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/651) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.12.1989) 

2. —- Erzurum Milletvekili tsmail Köse'nin, İstanbul'daki Fener Patrikhanesinin yeniden 
açılmasına hangi makamlarca izin verildiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/652) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.12.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Yılmaz'ın, İdarî ve Malî İşler Daire Başkanı ile ilgili 

iddialara ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/1013) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.12.1989) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş İlinde organize 
sanayi bölgesi kurulması için yapılan çalışmalara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1014) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.12.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), Kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S. Sayıları : 281, 282, 287, 288) (1) 

A) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Mali Yılı Bütçesi 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla, 1988 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Programa göre, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet buradalar. 

Grupları ve şahısları adına söz almış olan sayın üyelerin adlarını sırasıyla okuyorum : Ana
vatan Partisi Grubu adına Uşak Milletvekili Sayın Mümtaz Güler, Rize Milletvekili Sayın Şa-
dan Tuzcu, Sakarya Milletvekili Sayın Ersin Taranoğlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına Kahra
manmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu; Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem. 

Şahısları adına; lehinde, Siirt Milletvekili Sayın Zeki Çeliker, Çanakkale Milletvekili Sa
yın Mümin Kahraman. 

Aleyhinde, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin. 
Görüşmelere başlıyoruz. 

(1) 281, 282, 287, 288 S. Sayılı Basmayazüar 12.12.1989 tarihli 44 üncü Birleşim Tutanağına 
eklidir. 
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Anavatan Partisi Grubu adına, Uşak Milletvekili Sayın Mümtaz Güler; buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu 
adına görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Gurubum ve şahsım adına hepinizi say
gı ile selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin bildiği üzere, anılan Bakanlık 13 Aralık 1983 tarihine ka
dar Bayındırlık Bakanlığı ile tmar tskân Bakanlığı olarak iki ayrı hakanlık halinde yönetil
mekte idi. 1983 yılında yapılan genel seçimler sonucunda, Anavatan Partisinin iktidar olması 
ve Birinci Sayın özal Hükümetinin ilk icraatlarından olan, devletin yeniden yapılaşmasının 
bir sonucu olarak, 13 Aralık 1983 tarihinden itibaren, tek olarak, "Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığı" şeklinde yeniden tanzim edilerek, yeni faaliyet dönemine girmiş bulunmaktadır. 
O yıllarda muhalefet partileri bu yeni yapılaşmayı müspet bir faaliyet olarak görmemişlere* 
de, aslında birimlerin ana gayesi, ülkemizin altyapı hizmetleriyle, imarını gerçekleştirmek ol
duğu için, ünitelerin bu birleşmeden dolayı merkez ve taşra teşkilatının yeni organizasyona gö
re tanziminden ötürü, küçük bazı alışkanlıklar olmasına rağmen, kısa süre içerisinde birimler 
arası koordinasyon dikkatle sağlanmış ve uzun zamandan beri arzu edilen hizmete, verimli ça
lışma hedefine ulaştırılmıştır. 

Ayrıca, 17 Ekim 1986 tarihinde, yine yeni bir organizasyonla, ülkemizin emektar temel 
taşı kuruluşlarından olan Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü de, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
bünyesine alınarak, hizmet kervanı, çok daha büyük bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, yine çok iyi hatırlanacağı üzere, siyasî partiler, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin yenileneceği dönemlerde, bu iradenin gerçek sahibi olan milletimizin huzuruna bi
rer seçim beyannamesiyle çıkarlar. Bu, demokratik rejimin bir fazileti olup, sandıktan çıkan 
iktidarın genel seçim beyannamesi millet tarafından tavsvip görmüş demektir. 

Bu tasvip gören seçim beyannamesi, ana hatları olarak, millete karşı bir taahhüt, bir söz
leşme belgesi anlamı taşır. Bu ana çerçeve esas alınmak üzere, dönemi için hükümet, progra
mı, millî iradenin yüce temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine sunarak, iktidar olduğu 
süre içinde siyasî tercihini de esas alarak uygulayacağı politika için, yetki alır ve bu yetkiye 
dayanarak, iktadar, bu taahhüdünü, yönetimde bulunduğu süre içerisinde uygular. 

Anavatan Partisi iktidarı da, 1983'ten beri millete olan bu taahhüdünü sürdürmektedir. 
Bu sürede uyguladığı icraatı, siyasî tercihiyle birlikte, yine yüce millet iradesi olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayından geçmiş bulunan Beş Yıllık plan dönemlerini de içine almak
tadır ve bu beşer yıllık planlara intikâl edecek şekilde uygulamalar gerçekleştirilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda sunmaya çalıştığımız Anavatan Partisinin seçim beyanna
mesi, Birinci ve tkinci Sayın Turgut özal hükümetleriyle, İS Kasım 1989 günü Yüce Meclisin 
güvenine mazhar olan Sayın Yıldırım Akbulut Hükümetinin programlarının beş yıllık plan dö
nemlerinin uzantısı olarak uygulamalarının devam ettiği malumlarınızdır. Bu uygulamaların 
en sade birimi ise, yıllık bütçe uygulamalarıdır. 

Sayın milletvekilleri, her bütçe yılı, yukarıda arza çalıştığımız seçim beyannamesi, hükü
met programı ve beş yıllık plan dönemlerinin bir diliminin uygulaması olduğuna göre, o yıla 
ait siyasî tercihlerini de beraberinde taşır. Bu görüşlerin siyasî platformda olması tabiîdir. 
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Bütçenin siyasî tercih taşıması, demokrasinin gereği olan rejimin faziletinin bir sonucudur. Sa
yın muhalefet partilerinin, konuya bu ölçüde yaklaşmaları, onların da varlığının bir icabıdır, 
gereğidir. 

Sayın milletvekilleri, bu girişten sonra, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşla
rının faaliyetlerine özetle değinmek istiyorum. 

Genel olarak yol, köprü, enerji, su işleri, kanalizasyon ve çeşitli kamu bina ve tesislerini 
içine alan geniş kapsamlı hizmetlerin en belirgin ve ortak özelliği, ülkemizin altyapısını meyda
na getirmeye yönelik faaliyetler olmasıdır. 

Altyapı yatırımları, bir yandan toplumumuzun refahını artırmak, diğer yandan uluslara
rası ilişkilerimize güç ve millî ekonomimize dinamizm kazandırmaya yönelik projelerdir. Alt
yapı yatırımlarının dengeli bir şekilde dağılmasıyla, sosyal adaletin gerçekleştirilmesine önem
li katkılar sağlanmasına çalışılması; giderek artan sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar karşısında hiz
metlerimizin etkinlik ve süratinin artırılmasına uğraşılması ve son yıllarda önemli ve farklı bir 
uygulama başlatılarak, ülkemizde uzun bir geçmişi bulunan fon uygulamalarının genişletilip, 
gerekli ve yararlı sahalara yaygınlaştırılması; süratle tamamlanması gereken büyük projelerin 
sadece bütçeye dayanmasının geçmişte görülen olumsuz etkilerinin giderilip, bütçe dışı kay
naklarla desteklenen otoyol, baraj gibi büyük altyapı projelerinin yapımına hız kazandırılma-
sıyla, ülke hizmetine sokulmasındaki gelişmeleri memnuniyetle kaydediyoruz. 

Yine, Anavatan İktidarının reform niteliği arz eden, önceleri Bakanlık bünyesinde bulu
nan ve aslında yerel konular olan imar planları, kentsel yatırımlar gibi konularda, mahallî ida
relerin yetkileri artırılarak, belediyelere gerek malî, gerekse teknik yönden destek olma konu
sundaki uygulamanın daha yararlı olacağı kanısındayız. 

özellikle, devam eden projelerin bir an evvel tamamlanmasına ağırlık yerilmesi, yapımı 
zorunlu görülen yeni projelerin ise, en kısa zamanda hizmete sokulacak şekilde programlan
masına özen gösterilmesi, ihale öncesi hazırlıkların inşaat mevsiminden önce tamamlanması 
ve gerçekçi keşiflerin hazırlanması gibi tedbirlerle uzun yıllar süren yatırımların hızlandırıla
rak hedeflenen sürede bitirilmesini, dolayısıyla yeni yatırımların programlanmasına ait Bakanlık 
faaliyetlerini olumlu karşılıyoruz. 

Bakanlığa bağlı kuruluşlardan söz edecek olursak; 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü : Bilindiği gibi, devlete ait bina ve tesislerin proje ve keşifle
rini, inşaatlarını ve büyük onarımlarını yapmak ve yaptırmakla görevli olan Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü, yapıları, ülkemizin tabiat şartları ve teknolojik imkânlarına en uygun şekilde pro
jelendirip, gerçekleştirmeye özen göstermesi, bu arada, Genel Müdürlükçe yapı teknikleri ve 
gereçleri konusundaki gelişmelerin izlenip uygulama imkânlarının araştırılmasını; yapılarda yerli 
malzeme kullanımını özendirmek suretiyle yapı malzemesi sanayiimizin gelişmesine yardımcı 
olmasını; ayrıca, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün kendi yatırım programındaki işler dışında 
çeşitli kamu kuruluşlarınca planlanan ve ödenekleri kendi bütçesine aktarılan çeşitli devlet ya
pılarının inşaatlarındaki başarılı çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü : Genel Müdürlüğün, 1990 malî yılı bütçe tasarısında yer 
alan 5 125 milyar Türk Lirası carî ödeneği hariç tutulursa, yatırım tutarı olarak, yine bütçe 
tasarısında yer alan ve tamamı Avrupa tskân Fonu kredisi karşılığı olan 37 milyar Türk Lirası 
ve diğer gelirlerle birlikte, Deprem Fonu dahil, Afetler Fonu toplamı 145 milyar Türk Li-
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rasını bulmaktadır. Bu miktarın 105 5 milyar Türk Lirasının yatırımlara ayrılması, mevcut öde
nekle, devam eden işlerden, kalkınmada öncelikli illerden olan ve Kuzeydoğu Anadolu deprem 
kuşağı kırsal kalkınma projesine dahil ve yatırımları Avrupa tskân Fonu kredisiyle destekle
nen 11 ildeki yatırımlara öncelik verilmesi üzerine, birinci ve ikinci derecede özellikli illerimiz
deki diğer yatırımlardan fizikî seviyeleri yüksek olanların öncelikle tamamlanmasının düşü
nülmesi sevindiricidir. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü : Sosyal ve ekonomik gelişme içerisin
de olan ülkemizde planlı ve düzenli şehirleşmenin gerekliliği yanında, en küçük yerleşme bi
rimlerimizin köy ve mahallelerimizle ilgili çalışmalarıyla birlikte, Türkiye'nin Avrupa Toplulu
ğuna müracaatıyla başlayan süreç içinde yoğunluk kazanan Topluluğa ilişkin çalışmaların yön
lendirilmesi amacıyla bu Genel Müdürlük bünyesinde yeni bir şube müdürlüğünün kurulması
nı tasvip ederek, övüyoruz. 

tiler Bankası Genel Müdürlüğü : Ortakları olan mahallî idarelerin, özellikle belediyelere-
mizin harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon, turizm ve belediye hizmetleri sektöründeki 
yatırımlarına teknik ve matî.yönden yardımcı olan, ülkemizin en önemli kuruluşlarından biri
sidir. Bu kuruluşun, ülkemizin her sathında emeği ve alın teri mevcuttur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : Gelişmekte olan ülkemizin, ana altyapı meselelerinin ge
niş bir perspektif içinde ele alınması zorunludur. Türkiye'nin, yeni liman, yol ve benzerî altya
pılarına, özellikle yeni metropolitan alanlara ihtiyacı bulunmaktadır. 

Ülkemizin gerçekleri, ekenomik ve sosyal durumu dikkatle araştırılarak yapılan etütler so
nucu, Çukurova'nın yeni bir metropolitan alan olarak geliştirilmesinin yararları ortaya çıkmış
tır. Bu yeni alanın otoyollarla Türkiye'nin diğer yönlerine bağlanması gerekmektedir, tşte, Tarsus-
Adana-Gaziantep otoyolu, bu sebeple başlatılmıştır. Bu yol, Habur Hudut kapısına kadar uza
nacak, ülkemizin önümüzdeki yıllarda çehresini müspet yönde değiştirecek olan GAP da dev
reye girdiğinde, Urfa-Mardin-Diyarbakır, yüksek kapasiteli yollarla bu alana bağlanacaktır. Aynı 
yol, Doğu Anadolu'ya (Gürbulak Sınır kapısına) kadar uzanacaktır. Ayrıca, tzmir-Aydın oto
yolu, yine Adana'ya kadar inecek ve bir yandan Ankara'ya bağlanacak; Ankara'dan da Kara
deniz'e bağlantı yapılacaktır. Böylece, ilk aşamada 2000'li yıllara doğru 3 500 kilometre, bila-
hara, ikinci aşamada yaklaşık 11 bin kilometre otoyol ağı ortaya çıkacaktır. Bu çok gerekli ya
tırımlar, 1984 yılında uygulamaya konulan Kamu Ortaklığı Fonuyla yeni imkânlara kavuştu
rulmuştur. 

1985 yılında Anavatan İktidarı tarafından düşünülerek uygulamaya konulan akaryakıt tü
ketiminden ayrılan payların, otoyol ve her türlü karayolu yapımında kullanımasıyla daha fazla 
yol yapımının gerçekleşmesini ve sağlam kaynaklar sağlanmasını memnuniyetle karşıladığımı
zı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ancak, ülkemize yüzumlu olan otoyollara ağırlık ve
rirken, Karayolları Teşkilatımızın uhdesinde bulunan, takriben 60 bin kilometrelik devlet ve 
il yolu ağına da aynı ağırlığın verilmesini bilhassa bekliyoruz. Hatta, toplam 60 bin kilometre 
yol ağının ülkemizin büyüklüğüne göre kâfi gelmeyeceğini, bu ağın artırılması lazım geldiğini 
de özellikle belirtmek istiyoruz. 

Bu kutsal hizmette arzulanan düzeye ulaşılabilmesi için genel bütçeden alınan miktarın 
yetmeyeceği de tabiîdir; bunun idrakindeyiz. Bunun için, teknik bir çalışmayla daha ilave kay
naklar araştırılması, mevcut ve hatta artırılarak elde edilecek yol ağının, özellikle satıhı, kısa 
sürede kaliteli asfaltla kaplamalı ve bu sathın da sağlıklı olarak devamlılığı ve sürekliliği mut
laka sağlanmalıdır. 
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Çağın medenî insanının ihtiyacı olan her yerleşim birimine uzanan yol ağının, köylerimi
ze kadar üstün vasıf ve standartta ulaşılması en büyük hedefimiz olmalıdır. Zira, yapılan her 
şey insan içindir. Toplumumuzun mutluluğunu, refahını, çağımızın teknolojisine yetişmekte 
ve yakalamakta görüyoruz. Bunun için de, siyasî tercihimizi, milletimizin refah seviyesinin yük
seltilmesinde buluyoruz. Her şey insan için var olduğuna göre, insan unsurunun önemi üzerin
de ne kadar durulması gerektiği ortadadır. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı personelinin en ufak biriminden, en üst makama kadar 
hizmet içi ve hizmet dışı eğitimine önem verilmeli, insanımızın, Müslüman Türk Milletine ya
raşır şekilde yetiştirilmesi hedef alınmalıdır. 

Planlanan ve tasarlanan her projenin titizlikle incelenerek, ülke şartlarına en uygun terci
hin yapılması ve uygulamaya süratle geçilmesi ana prensibimiz olmalıdır. Bakanlığımızın bu 
prensibinde tutarlılığının devamına yürekten inanıyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün, ülke sathına yayılan yol ağının bakım ve onarım, yol 
boyu inkişafı gibi temel unsurların ikmalindeki yetersizliğinin malî imkânsızlıklardan kaynak
landığını çok iyi biliyoruz. Bunun için de, yeni kaynak imkânlarının araştırılacağı inancımızı 
da tekrar ifade etmek ihtiyacını duyuyorum. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü : Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, ülkemizde su kay
naklarının (yeraltı ve yerüstü) geliştirilmesi ve milletimizin hizmetine sokulmasında en büyük 
emeği olan bir kuruluşumuzdur. Bu kuruluşumuzun çalışmalarını takdirle karşılıyoruz; başa
rılarının devamlılık arz etmesini diliyoruz. 

Benden sonra söz alacak olan arkadaşım Sayın Şadan Tuzcu Bey, bütçe üzerinde sizlere, 
Karayolları ve Devlet Su tşleri Genel müdürlükleri hakkında geniş izahatlarda bulunacaklardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün hizmet alanına 
giren, hepimizin bildiği üzere, cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olan Gü
neydoğu Anadolu Projesinden de (GAP'tan) biraz bahsetmeme müsaadelerinizi istirham 
ediyorum. 

Ülkemizin gruru, Yüce Milletimizin büyük eseri, devletimizin alın teri olan, aynı zaman
da, muhtemelen düşmanlarımızın ürkeceği; ama, dostlarımızın mutlaka sevineceği bu millete 
mal olan eserden, ne kadar bahsetsek az olur. 

Bilindiği üzere, GAP, Fırat nehrinin Keban Barajı mansabından başlamak üzere, Fırat ve 
Dicle nehirlerinin, Botan kolu hariç, aşağı kesimleri ile, iki nehir arasında uzanan eski Mezo
potamya ovalarının yukarı kısımlarını kapsamakta olup, toplam proje alanı, yaklaşık 70 bin 
kilometrekareyi aşmakta, başka bir ifadeyle, ülkemizin toplam yüzölçümünün onda Tine te
kabül etmektedir. Proje, bölgede yer alan Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mar
din ve Siirt illerinin tamamını veya bir kısmını kapsamaktadır. Bu illerimizde, 1985 nüfus sayı
mı sonuçlarına göre, yaklaşık 4,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı belirlenmiştir. GAP, bağım
sız bir proje olmayıp, bölgede tasarlanan, takriben 1 milyon 700 bin hektar sulama ve enerji 
amaçlı 13 adet proje demetinden oluşmaktadır. 

GAP içinde yer alan projenin, 7 adedi Fırat Havzasında, 6 adedi Dicle Havzasında bulun
maktadır. Urfa tünelleriyle birlikte, proje tamamlandığında, yukarıda zikrettiğim 1 milyon 700 
bin hektar alan sulama imkânına kavuşturulmuş olacaktır. 

1990 yılında GAP yatırımlarına, 500 milyar Türk Lirası Kamu Ortaklığı Fonundan olmak 
üzere, toplam 1 096 trilyon ödenek tahsisi öngörülmüştür. 
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GAP Aşağı Fırat Birinci Merhale Projesi kapsamında yer alan Şanlıurfa Tünelinin bu
günkü durumu ile bir bölümünün iki aynasının birleşmesi, yaklaşık bir ay sonra da ikinci bö
lümünün aynalarının birleşmesi, tünel kaplamasının süratle devam etmesi ve 1992 Mayıs ayın
da tamamen, 53 bin metre olarak bitirilip hizmete girmesi mutlu bir sonuç olacaktır. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün, tarım, enerji ve hizmetler sektörü için 1990 yılın
da, dış kredi ve Kamu Ortaklığı Fonundan da sağlanan gelirler dahil olmak üzere, toplam 3 
340 trilyon Türk Lirası civarında yatırım ödeneği bulunmaktadır. Elbette ki, siyasî tktidan-
mızca, Yüce milletimize layık bu ve diğer hizmetlerde daha çok imkân sağlanması düşünül
mektedir; ancak, devletimizin ve ülkemizin imkânları bu kadarına müsait olabilmektedir. 

Bakanlık ve mensuplarından temennimiz; milletimizin verebildiği bu imkânları layıkıyla 
yerinde kullanmalarıdır. Bunun da tahakkuk edeceğine olan inancımız tamdır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, Türkiyemiz nereden nereye gelmiştir... Geçtiğimiz dönem 
ve yıllarda ülkemize ve milletimize çok büyük hizmetler yapan büyük siyaset adamları mevcut
tur. Kendilerine, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum; ebediyete intikal edenleri rahmetle anı
yorum; hayatta olanlara sıhhat ve afiyet temennilerimi sunuyorum. 

Geçtiğimiz dönemlerde ülkemize büyük hizmet yapanlar, verdikleri hizmetlerin semeresi
ni alamamış; yani, millete olan faydalarını görememişlerdir. Bu sonucu, acı bir tecelli, talihsiz 
bir hizmet dönemi olarak ifade etmek istiyorum. 

Yüce milletimize büyük hizmet verenlerin sonu idam sehpası olmamalıdır. Bu netice, is
tikrarsızlığın acı bir sonucudur. Genç demokrasimizin kamburu, lekesi ve büyük ayıbı olan 
bu acı, milletimizin kalbinin derinliklerindeki yerini hâlâ muhafaza etmektedir. Ondan sonra
ki yıllarda da, ülkemiz, siyasî, sosyal ve ekonomik darboğazlar geçirmiştir. "Bu kadar enerjiyi 
ne yapacağız; toprağa mı vereceğiz?" diyen, "Birinci Boğaz Köprüsüne hayır. Zenginlerin bo
ğazı seyretmesi için park yeri yapılıyor" diyen, hatta televizyon için de "Zenginlerin eğlence 
kutusu" diyerek ülke sathında siyasî propaganda yapılan bir zaman tünelinin içinden geliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, böylesine bir evveliyata sahip olan ülkemizde, Anavatan iktidarı, 29 
Mayıs 198S tarihinde temelini attığı ikinci istanbul Boğaz geçişi olan gerdanlığı; tarih kütü
ğünde "Fatih" unvanını tescil eden, çağ açıp çağ kapatan büyük hakan Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünü kısa bir zaman süresinde ikmal ederek milletimizin hizmetine sokmanın büyük gu
rurunu yaşamıştır. Hatta bugünlerde, Üçüncü Boğaziçi geçişinden bile söz edilmektedir. Sevi
nerek kaydetmek istiyorum ki, "Köprüye hayır, otoyola hayır" sloganları, artık tarihin derin
liklerinde ve zaman tünelinin içinde kalmıştır. 

Hafızalarımızı tazelersek, Birinci Boğaz geçişinin temeli 1969 yılında, iktidarda olan Adalet 
Partisi zamanında atılmıştır. Tüm zorluklara, siyasî istikrarsızlıklara, "hayır" sloganlarına rağ
men, büyük bir cesaretle Boğaz geçişi inşaatına başlayan Sayın Demirel Hükümetine ve siyasî 
iktidarına, köprüyü bitirip, milletinin hizmetine sokmak nasip olmamıştır. Ne yazık ki, istik
rarsızlıklar ve bunalım dönemleri yüzünden, birinci Boğaz Köprüsü geçişi yapımı, tam 5 hü
kümet dönemi geçirmiştir. 

1. 1969, Sayın Süleyman Demirel Hükümeti, 
2. 1971, Sayın Nihat Erim Hükümeti, 
3. 1972, Sayın Nihat Erim Hükümeti, 
4. 1972, Sayın Ferit Melen Hükümeti, 
5. 1973, Sayın Naim Talu Hükümeti. 
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Yukarıda özetle ifade etmeye çalıştığım husus şudur : hizmetler, ülkede, sürekli huzur ve 
istikrar olduğu takdirde, arzulanan zaman içinde millet hizmetine sunulabilmektedir. 

Anavatan Partisi olarak, ülkemizin gerçek sahibinin millet olduğu, yapılan tüm hizmetle
rin millet için yapıldığı, bir başka deyişle, devletimizin millet için var olduğu ve böyle olması 
gerektiği, milletle devletin beraber olmasına özen gösterilmesindeki titizliğin devam edeceği 
inancı ile Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, Yüce Meclisimize ve Bakanlık 
camiasına hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz eder, Yüce Heyetinize en derin saygılarımızı 
sunarız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Rize Milletvekili Sayın Şadan Tuzcu, buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA ŞADAN TUZCU (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığına bağlı, katma bütçeli, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçeleri üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun gö
rüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihlerde, 1 385 kilometresi tamamen tamire muhtaç şo
se, 4 450 kilometresi de tesviye halinde olmak üzere, toplam 18 335 kilometre yolumuz bulun
maktaydı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, yol yapımı konusunu ele alarak, çeşitli kanunlar 
çıkarmışlar ve meseleye bölgesel olarak yaklaşmışlardır. 

Ancak, İkinci Dünya Savaşından sonra hızla gelişen teknoloji ve artan araç sayısı, kara
yolları çalışmasının yeni biçimde ele alınmasını gerekli kılmış ve bu düşünce ışığında, 5539 sa
yılı Kanunla 1 Mart 1950'den sonra Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuş ve yol yapımı 
Türkiye sathında bir elden yürütülmeye başlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Şose ve Köprüler Reisliğinden, yüzde 4'U asfalt, yüzde 96'sı 
bozuk evsaflı stabilize, makadam ve ham yol olmak üzere, 47 080 kilometre yol devralmıştır. 
Bu yolların bakımı, onarımı ve standart düzeye getirilmesi o kadar zordur ki, mevcut yolları 
yeniden ele almak ve mevcut standartlara ulaştırmak için, büyük ıslah projeleri geliştirilmesi 
gerekiyordu. 

Yol çalışmalarının bu dönemi, ülkemizin her köşesine geçit sağlamak ve her yere imkân 
ölçüsünde ulaşma çabalarıyla geçmiş; bundan sonra gelişen trafik ihtiyaçlarına göre, kademeli 
olarak, geometrik ve fizikî standardın geliştirilmesine başlanmıştır. Bu faaliyetler sonucunda, 
1989 yılı başında, 58 980 kilometrelik yol ağına -ki bu yol ağının yüzde 78'i asfalt kaplıdır-
erişmiş bulunmaktayız. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana faaliyetlerini, kendi bünyesinde ha
zırladığı kısa, orta ve uzun vadeli planlarla gerçekleştirmeye çalışmış, ülke genelinde bir ulaş
tırma planı yapılmamış olması, diğer kuruluşlar gibi Karayolları Genel Müdürlüğünün de plan
larını, genelde kendi ihtisas alanı içerisinde yönlendirmesine neden olmuştur. Ancak, 1965'ten 
itibaren uygulanan beş yıllık kalkınma planları sayesinde, teşkilatımız, faaliyetlerini ülkesel kal
kınma planlarının bir parçası olarak ele almaya başlamıştır. 

Ülke kalkınmasının en büyük itici gücü olan ulaştırma sektörünün genel planlamasının 
1981 yılında çalışmalarına başlanmış ve bildiğiniz gibi, 1983 yılında 10 yılı kapsayan "Ulaştır
ma Master Planı" olarak devreye girmiştir. Bu ulaştırma ana planı içinde her kuruluş kendi 
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planlarını hazırlamış, Karayolları Genel Müdürlüğünün planın genel hedef ve ilkelerine uygun 
olarak tespit edilen faaliyetleri de karayollarının planı içinde yer almıştır. Bu plan hedefleri 
arasında yer alan en önemli konulardan biri, -ki, bence altını çizmeye değer bir konudur- yol 
yapımında yaklaşık yüzde 60 emanet, yüzde 40 ihaleli olarak yapılan yapım oranının, dönem 
sonunda yaklaşık, yüzde 25 emanet, yüzde 75 ihaleli olarak düzenlenmesi ilkesi öngörülmekte 
idi. Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, ihaleli çalışmaya ağırlık vermiş, proje hizmetleri 
dahil, yapım hizmetlerini çoğunlukla ihaleli olarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. 1980'li yıllar
da emanet olarak yürütülen etüt, proje ve yapım hizmetleri de, bu hedef çerçevesinde, yüzde 
35 emanet, yüzde 65 ihaleli noktasına getirilmiştir ve bunun da Türkiye'de senelerdir özlemi 
duyulan profesyonel proje bürolarının açılması ve gelişmesinde büyük yardımları olduğu ka
nısındayım. 

Buna bağlı olarak, geçmiş yıllarda emanet yapım için planlanan makine parkı da, son 
yıllarda bakım ağırlıklı olarak teçhiz edilmeye başlanmıştır. 

Karayolları trafiği süratle artarken, makine parkı karayolları faaliyetlerinin, Türkiye'deki 
gelişme temayülünün karşısında çok geride kaldığını maalesef söylemek zorundayız. Eski ve 
kifayetsiz bir makine parkı, gerek yeni yapım, gerekse bakım icap ettiren karayolları faaliyetini 
önemli ölçüde aksatmıştır. 1980 yılından itibaren müteahhitlik hizmetlerinin gelişmesi ve Ulaş
tırma Ana Planında öngörülen yüzde 25 emanet, yüzde 75 ihaleli yol yapım ilkesinin benim
senmesi nedeniyle, mevcut makine parkının yenilenmesi ve dengelenmesi çalışmalarına ağırlık 
verilmiş, bu proje TETEK Projesiyle desteklenerek, daha ziyade, yapıma yönelik değil, bakım 
ve onarıma yönelik makine parkı yenilenmesi yapılmıştır. Aynı zamanda, yol yapım işlerinin 
müteahhite yaptırılmasıyla, Karayolları Genel Müdürlüğünün, emanet yapım yerine bakım ça
lışmalarına yönlenmesinden dolayı, toplam bütçe içinde makine ve ambarlar hizmetinden ay
rılan pay giderek azalmış, böylece yapım hizmetlerine daha çok ödenek aktarma imkânı elde 
edilmiştir. 

Bütün bu tercihler sonunda yol standartlarının yükselmesi karşısında, mevcut yolların trafiğe 
açık tutulması ve makine parkının, makine ve bakım hizmetlerini yönlendirmesi ilkesi -altım 
çizerek söylüyorum- artık karayollarımızda benimsenmiş ve en rasyonel ilke olarak ele alınmış 
durumdadır. 

Sayın üyeler, bu noktada, bir teşhisimi söylemek istiyorum. Bildiğim kadarıyla, Karayol
ları Genel Müdürlüğünde yol yapımında ana makine olarak 350 civarında dozer, 750 civarın
da greyder, 380 civarında da yükleyici bulunmaktadır. Bunların 1987-1988 yılları içinde toplam 
çalışma saatlerine de bir göz atarsanız; dozerde 1 080 saat, greyderde -ki bu daha ziyade ba
kımla ilgili bir olay içinde çalışır- bu 1 300 saate yakındır, yükleyicide de 1 700 saattir. 

Sayın üyeler, bugün dünya standartları içinde bu tip yol makineleri için ortalama çalışma 
saati, yılda 3 000 - 3 500 saattir. Şu andaki verilere göre, mevcut makineler Karayolları bünye
sinde günde 4 veya 5 saat çalışmaktadır. Tabiî, bu sistem içerisinde, bu güçle yapılacak inşaat 
veya yol, çok pahalı bir yapımdır. Dolayısıyla, mevcut imkânlar içerisinde bu yöne gitmek, 
hem pahalı bir imalata sebep olacağı gibi, hem de imkânları ve kaynakları da rasyonel kullan
madığımız anlamına gelir. Bu noktadan, Karayollarının bu şekilde ve Ulaştırma Ana Planında 
öngörülen ilkeler doğrultusunda yönlenmesi ve hatta bu ilkeyi bugünden yakalaması; yani 1992 
yılı için Ulaştırma Ana Planında öngörülen yüzde 25 emanet, yüzde 75 müteahhitlik hizmetle
riyle yapım ilkesinin şimdiden yakalanmış olması, takdire şayan bir noktadır. Bunu burada özel
likle, kıvançla arz etmek islerim. 
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Karayolları Genel Müdürlüğü, kapasite artırımı gereken yerlerde yeni yatırımların yapıl
masında kaynak yönünden darboğaza girmiştir. Bu nedenle, bu kesimlere dış kredi temin edi
lerek otoyol yapılması; otoyolun bitimini müteakip toplanacak geçiş ücretleriyle, temin edilen 
kredilerin faiz ve ana paralarının ödenmesi prensip haline getirilmiştir. 

Karayollarının ağır taşıt trafiği çok yüksek orana ulaşmış durumdadır. Pek çok ülkede 
yüzde 10-15 arasında olan bu oran, bizim yollarımızda ortalama yüzde 50 ve bazı yollarımızda 
da, maalesef yüzde 90 seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle de, yüksek kapasiteli otoyolların yapı
mı zorunlu hale gelmiştir. 

Bölünmüş yolların giriş-çıkış kontrolü bulunmadığından, trafik disiplini korunamamak
ta, yolun kapasitesi düşmektedir. Otoyollar ise, aynı genişlikte başka bir yola göre daha yüksek 
kapasite kullanım imkânı yaratmaktadır. Otoyolları diğer yollardan ayıran en önemli özellik
lerinden bir tanesi de, mevcut giriş-çıkışın yükseklik ve tonaj bakımından kontrol edilebilmesi 
ve böylece hızlı, güvenli bir trafik akışı sağlandığından, zaman ve işletme gideri açısından önemli 
tasarruf sağlanmaktadır. 

özellikle trafik kazalarında büyük azalma olduğu otoyollarda müşahede edilmektedir; ki, 
ileride misallerini vereceğim. Genelde otoyolların memleket ekonomisine katkısını özetlemeye 
çalışırsak, memleket ekonomisine getirdiği faydaları satırbaşlarıyla şöyle özetleyebiliriz : 

1. Motorlu taşıt işletme giderlerinde tasarruf, 
2. Kaza giderlerinden tasarruf, 
3. Yolcu ve zaman giderlerinden tasarruf, 
4. Eşya zaman giderlerinden tasarruf, 
5. Yabancı plakalı araçlardan elde edilen gelirler. 
Kaza noktasında bazı örnekler vermek istiyorum. Otoyol olarak yapılan; ancak, Boğaziçi 

Köprüsü dışında ücret alınmayan istanbul birinci çevre yollarında 1980 yılında toplam 530 ka
za meydana gelmiş, bunun 8 tanesi, maalesef, ölümle neticelenmiştir. Çevre yollarına trafik 
taşıyan otoyol standardına sahip olmayan istanbul'da aynı uzunlukdaki diğer şehiriçi yolların
da ise, aynı dönem içinde 876 kaza meydana gelmiş ve maalesef, üzülerek söylemek zorunda
yım ki, bu kazalardan 48 tanesi ölümle neticelenmiştir. 

Bu noktadan hareket edersek, tzmit-Istanbul yolu üzerinde de bir inceleme yapıldığında; 
burada, yalnız hasarın az olmasından dolayı 58 milyar civarında bir millî servetin korunmuş 
olacağı söylenebilir ki, bu, yetkililer tarafından hesap edilmiştir. Burada, kazaların önlenmesi 
nedeniyle kaybedilmemiş olan bu 58 milyar para ile 10-12 kilometre yeni otoyol, 120 kilometre, 
7 metre genişliğinde iki şeritli devlet yolu veya 15 bin kilometre devlet yolunun bir yıllık bakımı 
yapılabilir. 

Gelişmekte olan ülkemizin ana altyapı meselelerinin geniş bir perspektif içinde ele alın
ması zorunludur. Türkiye'nin, yeni liman, yol ve benzeri altyapılara, özellikle yeni metropoli
ten alanlara ihtiyacı vardır. 

Ülkemizin gerçekleri, ekonomik ve sosyal durumu dikkatle araştırılırsa; yapılan etütler 
sonucu, Çukurova'nın yeni bir metropoliten alanı olarak genişlediği ortaya çıkmaktadır. Bu 
yeni alanın otoyollarının Türkiye'nin diğer yörelerine bağlanması gerekmektedir ve bu nedenle 
Tarsus-Adana-Gaziantep yoluna başlanmış ve benden evvel konuşan sayın milletvekili arkada
şımın söylediği gibi, bu proje 11 000 kilometreye baliğ olacak ve burada başlayan GAP'ın ge
tirdiği ekonomik katkı, bir yandan da Adana'ya, tzmir'e, Ankara'ya ve kısmetse, Karadeniz'e 
bağlanacaktır. 
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Burada bazı rakamlar vermek istiyorum. 1983 yılında Türkiye'de 41 kilometre otoyolu
muz vardı. Bu otoyolun uzunluğu 1987*de 97 kilometreye ulaşmış, 1993'te de 1 600 kilometre
ye ulaşacaktır. Yapılan değerlendirme ve inceleme sonucunda program dahiline alınan, 2000 
yıllarında TUrkiyemizin 3000 kilometre otoyola ulaşacağını burada rahatlıkla ve iftiharla söy
leyebiliriz. 

Tabiî bu olayın gelişmesi içerisinde bu trendin muhafaza edilmesinin bütçe imkânları ile 
olabileceğini söylemek çok rahat değildir; bugüne kadar bu yaşanmıştır. Türkiye, mevcut dün
ya standartlarında gelişmişliğin alt sınırı olarak kabul edilen kilometrekare başına 1 kilometre 
yol sınırının çok altındadır. Bu rakam ttalya için geçerli, ingiltere'de, gelişmişlik sınırının çok 
üstünde olan 1 500 kilometre, Almanya'da 1980, Japonya'da 3 000 kilometredir. Türkiye'miz
de bu rakam, mevcut 250 bin kilometre köy yollarımızı ve 50 bin kilometre olan orman yolu
muzu ve karayolları ağındaki 59 yahutta 60 bin kilometre yolu da eklediğimiz zaman, kilomet
rekareye düşen yol miktarımız 400 metredir. Bu rakam, takdir buyurursunuz ki, gelişmişliğin 
alt sınırı olan 1 kilometrenin, hemen hemen ikibuçukta biri nispetindedir. 

Gönül ister ki, devlet imkânları ile bunları bir an evvel yapalım; ama, şartların gelişmesi, 
bütçe disiplini içerisinde buna ulaşmayınca, yapılacak bir tek şey vardı ve işte Anavatan Hükü
meti bunu yaptı; diğer imkânları hayatî problemlere yöneltti ve böylece geliştirdiği... 

ALt ESER (Samsun) — \ap-işlet-devret... 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Evet, yap-işlet-devret formülüyle veyahut da Kamu Or

taklığı Fonuyla da böylece bu noktaya ulaşmıştır. 
Sayın üyeler, hakikaten, yap-işlet-devret formülü, çok akılcı bir formüldür. Bu şimdiye 

kadar niye bulunmadı; merak ederim. Senelerdir eski bürokratlar, siyasiler, skolastik bir sis
tem içerisinde, alışıklığın dışına çıkma cesaretini kendilerinde bulamamışlardır. Anavatan Hü
kümetinin mümeyyiz vasfı da işte budur; bu skolastik çerçeve içerisinden dışarı çıkmış ve aldı
ğı cesur kararlar neticesinde, Türkiye'de yok denen imkânları bulup, ortaya çıkarıp, ekonomi
ye aktarmasını bilmiştir. Tabiî bunu anlamak zor; zamanla anlaşılacaktır, buna inanıyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın özal'dan iyi ders almışsın; öyle görünüyor. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Evet, Sayın özal'dan ders aldım; şeref de duyuyorum. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O şeref size yeter. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Ama, benim bunu alma yeteneğim vardır; senin için aynı 

şeyi söyleyemiyorum sevgili üstadım. 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Devlet Su İşlerinin çalışmaları hakkında da kısaca bilgi arz 

etmek istiyorum. 
Ülkemizde su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesiyle görevli kılınan Devlet Su İşleri Ge

nel Müdürlüğü, 6200 sayılı Kanunla; taşkın, koruma, sulama, bataklık kurutma, sudan enerji 
üretme ile ilgili olarak etüt, proje inşaat, sulama ve taşkın koruma tesislerini işletme, 167 sayılı 
Kanunla; yeraltı suyu etüt, araştırmaları için kuyu açma veya açtırma, kuyuları devretme veya 
kiralama, yeraltı sularının korunması ve tescili; 1053 sayılı Kanunla da, nüfusu 100 bini aşan 
şehirlere içme, kullanma ve endüstri suyu temini amacıyla baraj, isale hattı ve inşa etme işleri
ni de, merkez teşkilatı ve 23 adet bölge teşkilatı ile yürütmektedir. 

Ülkemiz toprakları 26 adet akarsu havzasına ayrılmış, bu havzalarda yapılan etütler so
nucu, tarım arazisi 27,7 milyon hektar ve bunun içinde ekonomik olarak kullanılan arazi 8,5 
milyon hektar olarak hesaplanmaktadır. 1987 itibariyle net 3 milyon 360 bin hektar tarım 
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alanı sulanmakta olup, bunun 1 milyon 609 bin hektarı Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünce 
gerçekleştirilmektedir. Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün 1987 yılı başına kadar sulanma
sını gerçekleştirdiği 1 milyon 609 bin hektar araziye, 1989 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 60 bin 
hektar ve 1990 yılında gerçekleştireceği 90 bin hektar araziyi de katarsanız, 1990 sonu itibariy
le Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştireceği sulanabilen tarımsal arazinin top
lam miktarının 1 milyon 759 bin hektara ulaşacağını, sevinçle ve iftiharla söyleyebilirim. 

Ülkemizin hidroelektrik enerji potansiyeline kısaca bakmak istediğimiz zaman; toplam 
hidroelektrik santrallarının potansiyeli, kurulu güç olarak 30 bin megavat civarında olup, ha
len işletilenlerin toplam kurulu gücü 6 565 megavattır, tnşa halinde olanları da buna ilave edersek 
-ki, bu da 4 684 megavattır-11 249 megavata baliğ olmaktadır. Bunlardan mevcut potansiyel
lerde elektrik ürettiğimizi düşündüğümüz zaman, yıllık üretim 124 milyar kilovat/saat; ama, 
mevcut işletmelerden aldığımız güç -ki, bunu dikkatinize sunmak isterim- 24,3 milyar kilovat 
civarındadır, işletme halinde olan yahut da inşası devam eden tesislerin hidroelektrik santral-
lann da devreye alınması halinde, bu rakama 15,4 milyar kilovat daha ilave edilmiş olacaktır. 

1989 yılında Kapulukaya Barajının 1, 2, 3 nolu; Karakaya Barajının 4 nolu, Ataköy Hid
roelektrik Santralının 1 nolu, Zernek Barajının 1, 2 nolu üniteleri devreye girecek olup, böyle
ce, kurulu güce 364 megavat ilave edilmiş olacaktır. 

Devlet Su tşleri faaliyetlerinde, yeni uygulamada dikkate değer bir nokta da, Gaziantep 
ve Diyarbakır tilerinde yapılan uygulamadır. Biraz evvel de söylediğim gibi, bu proje gereğin
ce, nüfusu 100 bini aşan il ve ilçelerde yapılan uygulamalarda, bu dönem içerisinde Gaziantep 
tline yılda 44 milyon metreküp, Diyarbakır tline -ki, bu acil olarak ele alınmış bir projedir-
15 milyon metreküp içme suyu temin edilmiştir. Tabiî bunu, içme, kullanma ve endüstri suyu 
olarak da genişletebiliriz. Bu proje içerisinde Ankara, istanbul, tzmir, Bursa, Mersin, Sam
sun, Şanlıurfa -ki bunu çoğaltabiliriz- gibi 14 ile, yılda ortalama 2 milyar 290 milyon metreküp 

' su ilave edilecek ve 1989 yılı sonuna kadar da; kullanma, içme ve sanayi suyu olarak 1 mil
yar 068 metreküp su hizmete arz edilecektir. 

Barajlar konusunda çok konuşuldu, çok söylendi; "Ne yapıldı, ne yapılmadı?" dendi; 
meraklıların kulakları çınlasın diye söylemek istiyorum; 1983 yılına kadar Türkiye'de 84 baraj 
işletmeye açılmış, 1984'ten 1989'a kadar işletmeye açılan baraj sayısı 50'dir. 

ALAETTtN KURT (Kocaeli) — Gölet, gölet... 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Yani, 1989 yılı sonuna kadar toplam 134 hidroelektrik ba

rajı işletmeye açılmış olacaktır. Eğer anlamakta zorluk çekildiyse, isterseniz rakamı toplam olarak 
bir daha söyleyeyim; 1983 yılına kadar 84 baraj, 1984'ten 1989'a kadar 50 baraj yapılmıştır. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün yatırım programındaki 50 adet baraj ve hidroelek
trik santral inşaatı devam etmekte, bunların 22 adedi de doğu ve güneydoğu illeri dahilindedir. 

Bu noktada Devlet Su İşlerindeki teşhisimi ve tespitimi burada belirtmek istiyorum. Dev
let Su tşleri Genel Müdürlüğü yüklendiği görevlerin yapısından da olacak; daha iyi bir nokta
ya gelmiş olup, mevcut portföyündeki işlerin yüzde 5'ini emanet usulüyle, yüzde 95'ini de mü
teahhitler vasıtasıyla yahut da diğer ihtisaslaşmış kuruluşlar vasıtasıyla yapmaktadır. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünün 3 trilyon 339 milyar olan yatırım ödeneklerinden 
2 trilyon 297 milyar lirası büyük su işleri projelerine aktarılmıştır ki, buna, 600 milyar lira, 
Toplu Konut Kamu Ortaklığı Fonundan yardım edilmekte yahut da ödenek temin edilmek-
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tedir. Hakikaten bu rakamı takdirlerinize arz etmek istiyorum, Devlet Su işleri yatırım bütçe
sinin yahut da genel harcama bütçesinin hemen hemen beşte biri mertebesindedir. Bu da, kay
nağın, işte demin de arz ettiğim gibi, Türkiye'de geliştirilen sistemler sayesinde yatırıma akta
rılması ve şu veya bu şekilde kullanılmayan veyahut da devlet hizmetinde, millet hizmetinde 
kullanılmayan Türkiye'nin imkânlarının memleket hizmetine aktarılması ve bunun neticesin
de Türk ekonomisinde gerçek değerler olan bazı tesislerin kazandırılmasıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Devlet Su işlerinin 1990 yılı programında, yani portföyünde 
115 adet sulama ve ıslah, 28 adet enerji, 14 adet içme suyu projesi yer almakta olup, bu proje
lerin toplam maliyeti, 1989 fiyatlarına göre 36 trilyondur ve 1989 yılına kadar bu projelere har
canmış para 19 trilyon ki, bu cari fiyatlarla 20 trilyona yakın bir paradır. Yani, şu anda mevcut 
portföyündeki işlerin tamamlanması için cari fiyatlarla, Devlet Su işlerimize 16 trilyon civa
rında bir ödenek gerekmektedir. 

Kaynakların rasyonel bir şekilde kullanılması bakımından, 1990 yılı bütçe uygulamasında 
inşaatları belirli aşamaya gelmiş baraj, sulama, hidroelektrik santralleri ve içme suyu tesisleri
ne ağırlık verilerek, bir an evvel faydaya dönüşmesine çalışılmaktadır, yani bütçe imkânları 
daha ziyade bitmekte olan işlere yöneltilmiştir. 

1990 Programında yer alan 115 adet tarım projesi toplam sulama alanı 1 milyon 338 bin 
hektardır. Bu miktar alanın 1989 yılma kadar 378 bin hektarı muhtelif yıllarda işletmeye açıl
mış ve 447 bin hektarında inşaata devam edilmektedir. 

Yine, bazı ilgililerin kulakları çınlasın diye dikkatlerine arz etmek istiyorum : 1990 yılında 
ise 26 megavatlık Derbent Barajının 1 nolu, 32 megavatlık Karacaören Barajının 1 ve 2 nolu, 
93 megavatlık Menzelet Barajının 1, 2 ve 3 nolu; 4.4 megavatlık Koçköprü Barajının 1 ve 2 
nolu, 124 megavatlık Kılıçkaya Barajının 1 ve 2 nolu, 15 megavatlık Tercan Barajının 1, 2 ve 
3 nolu üniteleri devreye girecek olup, bu ünitelerin toplam gücü 294 megavata baliğ olacaktır. 

Bir de, bu iki genel müdürlüğümüzün, sorunlarına satırbaşlarıyla kısaca değinmek is
tiyorum. 

Artan trafik karşısında ağır ve transit trafiğine maruz yolların altyapıları yetersiz kalmak
ta, üst yapıları da, maalesef süratle bozulmaktadır. Bu nedenle, yapımı geçmiş yıllarda tamam
lanmış yolların, bir yandan tekrar takviye edilip günün koşullarına uygun hale getirilirken, di
ğer yandan da yeni yolların yapımı sürdürülmektedir; ancak, bu hizmetlerin yapılabilmesi için 
Karayolları Genel Müdürlüğüne yeterli ödenek verildiği ve bu ödeneklerin de rahatlıkla kulla
nılabildiğini, burada maalesef söyleyemiyorum. Bu sorun, Devlet Su işleri için de geçerlidir. 

Diğer taraftan 1985 yılından bu yana Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesine fonlardan 
kaynak temin edilmektedir; ancak, Akaryakıt Tüketim Fonundan tahsili öngörülen ve prog
ramlı projelere dağıtılan ödenekler, sene sonunda gerçekleşememektedir. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, bir sayın üye daha süre kullanacaktır, takdir zatı âlinizin. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Estağfurullah efendim, takdir Yüce Başkanlığındır; biti

reyim efendim. 
BAŞKAN — Çok zarifsiniz, çok teşekkür ederim. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Sizden ilham alıyorum Sayın Başkan. 

— 15 — 



T.B.M.M. B:56 24.12.1989 0 : 1 

Bu durum, yatırım programlarının aksamasına, ödeneği verilmeyen taahhütlerin yerine 
getirilememesine ve müteahhitlerin zor durumda kalmalarına sebep olmaktadır. Bunu rahat
lıkla söylüyorum; hakikaten, vermeden bir şey yaptıramazsınız yahut da zamanında vermezse
niz, hem programı aksatırsınız, hem de yaptığınız işler sağlıklı olmaz. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü, ihtiyacı olan perso
neli kendisi yetiştirmektedir ki, bu, takdire şayan bir konudur; ama bu yetiştirdiği elemanları 
imkânları ölçüsünde kendi bünyesinde tutmakta zorluk çekmekte olduğu, hatta tutamadığı da 
söylenebilir. Teknolojinin geliştiği, teknolojik çağın hızla geliştiği bu düzende, iyi teknik ele
man gerekli olduğu gibi, bu kuruluşlarımızda, en az bir dil bilen elemanın bulunmasında bü
yük zaruretler vardır. Artık, bu durum, genel bir problem midir, yoksa teknik personel için 
özendirici bir noktaya mı gelmesi lazım gelir; bunu ilgililerin dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Ayrıca, Maliye ve Gümrük Bakanlığının ödenek kayıt işleri de uzun sürede sonuçlanmak
tadır; hakikaten, bu noktayı açıklıkla ve gönül rahatlığıyla söylemek istiyorum. Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Su tşleri Genel Müdürlğü ihale yapıyor, bu ihaleler Sayıştaya ve
yahut da Maliye Bakanlığına vizeye gidiyor. Tabiî "aksaklıklar, eksiklikler var mıdır?" diye 
bunların tahkik edilmesi lazımdır; ama görüyoruz ki, şu anda Maliye Bakanlığında, Karayol
ları Genel Müdürlüğünün 60 civarında ihale dosyası var. Sayın üyeler, eğer aksaklık varsa, bunlar 
düzeltilsin; ama, yok, tasarruf politikası içerisinde bu dosyalar Maliye Bakanlığında tutulu
yorsa, bu yanlıştır. Ya bu ihaleyi yapalım, ya da yapmayalım. Bütçe imkânları içerisinde bazı 
şeyleri çıkaralım, tamam; ama "yap" emrini veriyorsanız ve yaptığınız şey yasalara uygunsa 
devam ettirelim. Aksi halde, o projeler, o ihaleler, o bakanlıkta toplandığı müddetçe -maalesef 
üzülerek söylüyorum- bazı ciddî olmayan teşebbüslere önayak olmuş oluyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onları da açıkla. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Anlasan, açıklarım; ama anlamazsın. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Açıkla da anlayalım. 
ŞADAN TUZCU (Devamla) — Bunu, burada Yüce Meclisin huzurunda gönül rahatlığıy

la ve cesaretle açıklamak istiyorum, t haleyi yapalım, eğer ihaleyi yaptıksa ve bu da yasalara 
uygunsa, tasarruf tedbirleri veya başka sebeplerden dolayı bu meseleleri bekletmeyelim. Aksi 
halde, yanlış kokular çıkıyor, yanlış söylentiler çıkıyor; bunları konuşturmaya hiç lüzum yok. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Karayolları Genel Müdürlüğümüzün ve Devlet Su tşleri Genel 
Müdürlüğümüzün 1990 yılı bütçesinin yüce milletimize, devletimize ve bu genel müdürlükleri
mizde çalışanlara hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuzcu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sakarya Milletvekili Sayın Ersin Taranoğlu; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA ERSİN TARANOĞLU (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi 
Grubu adına görüşlerimizi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım adına saygı
lar sunuyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, vakti bir hayli sıkıntıya soktuğumuzun farkındayım. Sayın 
Başkanın müsamahası ve hocam olan SHP Grup Başkanvekili Hasan Fehmi Güneş'ten, SHP'nin 
hakkından bir miktar zaman talebimle sözlerime devam ediyorum. 
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Konuşmamı, Bakanlığın ilgili kuruluşu olan tiler Bankası, dolayısıyla belediyeler ve ma
hallî idarelerin faaliyetleri üzerine yoğunlaştırmaya gayret edeceğim. 

Cumhuriyetin kurucusu Büyük önder Atatürk'ün talimatlarıyla, 11 Haziran 1933 tari
hinde 2301 sayılı Kanunla 15 milyon sermayeli Belediyeler Bankası kurulmuştur. Bilahara, ku
ruluş sermayesinin, hızlı nüfus artışı ve şehirleşmeye eş biçimde artan kredi ihtiyacını karşıla
yabilecek miktarda olmayışı, ayrıca malî kaynak ve teknik yardıma muhtaç il özel idareleri ve 
köylerin yardımlardan yararlandırılması gereği dikkate alınarak, Belediyeler Bankası bünyesi 
değiştirilmiş, 13 Haziran 1945 tarihinde 4759 sayılı Kanunla tiler Bankası olarak kurulmuştur. 

Bankanın görevi ise, ortak idare ve bunlara bağlı kurumların istekleri üzerine, harita, plan, 
proje, içme suyu, kanalizasyon, enerji ve çeşitli yapı işlerine ait etüt, proje ve tesislerin yıllık 
yatırım programları içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Bu işleri, kalkınma planlarına bağlı ka
larak, yıllık yatırım programlarına da uygun olarak gerçekleştirmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bütçeler, siyasî iktidarların programlarının tartışıldığı, program
larına göre icraatlarının muhakeme edildiği, kamuoyunun gözleri önüne serildiği, artı ve eksi
lerinin dile getirildiği ve gelecek için de, siyasî kadroların hedeflerini kamuoyuna takdim ettiği, 
kamuoyu beklentilerinin dile getirildiği faaliyetlerdir. Bu cümleden olmak üzere, sözlerimin 
başında, bütçesini konuştuğumuz kuruluşun ilgi sahasındaki şehirleşme, altyapı ve belde hiz
metleriyle ilgili parti programımızda, seçim beyannamemizde ve Hükümet programımızda ya
zılı olan hususları sizlere takdim edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, parti programımızda aynen şöyle ifade edilmektedir: "Şehirler top
lumun aynasıdır. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi, şehirlerin düzenli ve planlı oluşu ile ölçülür. 
Türk insanını gelişmişliğin zirvesinde görmek isteyen partimiz, şehirlerimizin ve şehirlilerimi
zin meselelerine büyük önem vermenin zaruretine inanmaktadır. 

tktisadî ve sosyal yapımızdaki gelişmeler ve nüfus artışı sebebiyle köyden şehire akımın 
devam edeceği muhakkaktır. Ancak, şehirleşme politikamız,,büyük şehirlerimizi daha da bü
yütmek değil, yurt sathında dengeli bir şekilde yayılmış, kendi kendine yeterli orta büyüklük
teki şehirlerimizi geliştirmek hedefi esas olacaktır. 

Altyapı, içmesuyu, kanalizasyon, belediye hizmetleriyle birlikte sosyal hizmetler, şehirleş
me hızına paralel olarak süratle büyüyen ve bu yüzden de süratle çözüm gerektiren hizmet alan
larıdır." 

Şehir, şehirleşme, belde hizmetleri ve altyapılarıyla ilgili bu görüşler, 1983-1987 seçim be
yannamemizde aynen geçerli olmuştur. 

Birinci ve İkinci özal hükümetleri programlarıyla, Birinci Yıldırım Akbulut Hükümeti 
programlarında da kesintisiz ve tavizsiz olarak) ilk günün sıcaklığı ile bunlar devam ettirilmiştir. 

Şehir, altyapı ve insanca yaşanan bir çevrenin temini için, gayret açısından bakıldığında, 
yakın siyasî hayatımızın tartışılmaz ve rakipsiz icraatı Anavatan Partimizin iktidarları devrin
de olmuştur. 

Bizden önceki siyasî kadroların, gerek Hükümet programlarını, gerek beş yıllık planlarını 
ve yıllık programlarını usanmadan, tek tek okudum, inceledim ve şimdi sizlere, 1960 yılından 
bu yana gelen bütün siyasî hükümetlerin kalkınma planlarında altyapı ile ilgili kısımları müsa
ade ederseniz takdim etmek istiyorum. 
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27 Ekim 1965-3 Aralık 1969 dönemi Birinci Demirel Hükümetinde, bakın altyapı ile ilgili 
neler var : "Bölge planlama, şehircilik, konut, yapı malzemelerinin ıslahı gibi esaslara daya
nan düzenli ve dinamik bir politikaya bağlanacaktır, tiler Bankası Teşkilatının ve gelir kaynak
larının geliştirilmesi ve artırılması, köy ve özel idarelere kredi ayrılması imkânı temin edilecektir" 
deniyor. 

Bu döneme ait Devlet istatistik Enstitüsünün endekslerine baktığımız zaman; bir tek ka
nalizasyon veya içme suyu işini programda görmek mümkün olmadığı gibi, bitirilen bir tek 
işi de görmek mümkün değildir. 

3 Aralık 1969-6 Mart 1970 tarihleri arasındaki ikinci Demirel Hükümeti döneminde, "Tür
kiye, hızlı bir şehirleşme meselesiyle karşı karşıyadır. Düzensiz bir şehirleşmenin kontrol altına 
alınmaması halinde, çözümünde ciddî zorluklar çekeceğimiz durumlarla karşılaşılması mukad
derdir." denildikten sonra ve altyapı ile ilgili olarak da, "Modern şehirciliğin icabı olan ve halk 
sağlığı bakımından büyük önem taşıyan soğuk hava tesislerine ağırlıkla ve öncelikle yer 
verilecektir" denilmektedir. Bu devri de etüt ettiğiniz zaman, bir tek altyapı ile ilgili işin tatbi
kata konulduğunu görmek mümkün değildir; bu devirde de yine bir tek kanalizasyon ve bü
yük iller bazında bir tek içme suyu işini görmek mümkün değildir. 

6 Mart 1970-12 Mart 1971 tarihleri arasındaki Üçüncü Demirel Hükümeti döneminde de, 
ikinci Demirel Hükümeti döneminde yazılı laflar aynen yazılmış, altyapı ile ilgili de bir tek 
laf ilave edilmemiştir. Samimiyetle konuya baktığımızda kanaatimiz unutulduğu veya bu ko
nulardan vazgeçildiği yolundadır. 

Bilahara, Birinci ve ikinci Erim Hükümetlerinde, hükümet programlarında bu konuyla 
ilgili laflar şu şekildedir : "Nüfus artışının ve sanayileşmenin bir sonucu olarak, hızla gelişen 
şehirleşmeye bilim ve memleket gerçeklerine uygun bir yön verilecektir" denmektedir. Bundan 
başka herhangi bir teferruatlı bilgi bulmak mümkün değildir. 

15 Nisan 1973-26 Ocak 1974 tarihleri arasındaki Naim Talu Hükümetinde de, altyapı ve 
belde hizmetleriyle ilgili herhangi bir lafa rastlamamış bulunmaktayız. 

19 Kasım 1974-30 Mart 1975 tarihleri arasındaki Sadi Irmak hükümetlerinde de, altyapı 
ve belde hizmetleriyle ilgili bir tek ilke de yoktur. ' 

ilk defa, altyapı ve şehirleşmeyle ilgili birtakım kelamlara Dördüncü Demirel Hükümeti
nin Hükümet Programlarında raslamak mümkün olmuştur. 

21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978 tarihleri arasındaki Beşinci Demirel Hükümeti döneminde, 
Üçüncü Ecevit Hükümeti ve Dördüncü Demirel Hükümeti programlarında bir cümleyle yazı
lanlar; "Şehirlerimizin altyapı hizmeti çalışmaları hızlandırılacaktır" şeklindedir ve ilk defa 
rastlanmıştır. Takdir edersiniz ki, 40-50 sayfa tutan hükümet programlarında bir satırla geçiş
tirilen bu şehir ve belde hizmetlerinin sebebini araştırdığımızda şuraya varıyoruz : Tabiî ki, o 
yıllar anarşi, yokluklar, karaborsa, kuyruklar ve siyasî istikrarsızlık devridir. O yıllarda siyasî 
iktidarların, "insan" denilen değerli varlığın yaşadığı çevreyi ne düşünecek halleri, ne zaman
ları ve ne de bunları gerçekleştirecek iktisadî güçleri vardı. 

Muhterem milletvekilleri, aynı şekilde, geçmiş siyasî devrenin kalkınma planlarına da bak
tığımızda, belde hizmetleri, belediyeler ve mahallî idarelerle ilgili herhangi bir nota raslamak 
da mümkün olmamıştır. En yakın Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında; "Su kaynakları
nın kirlenmeye karşı korunması, ilgili yasaların hazırlanması, içme suyu ve kanalizasyon ko
nularında yeterli ve yetişmiş teknik eleman sağlanması, içme suyu ve kanalizasyon için gerekli 
projelerin hazırlanması bakımından yeterli gayretler gösterilecektir" denilerek, hedefler proje 
bazından da öteye geçmemiştir. 
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Bütün bunları şunun için ifade ettim : Biraz sonra rakamlarla faaliyetlerini irdeleyeceği
miz tiler Bankası ve devrimizin altyapı ile ilgili hizmetlerinin mukayese edilmesi açısından, ma
zinin bir tahlili gerekirdi. Konuşmamın sonunda da, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, İk
tidarımızın ileriye bakışını, bu konudaki umdelerini arz ederek, sözlerime son vereceğim. 

Muhterem milletvekilleri, İktidarımız, mahallî idarelere ve altyapıya verdiği önemi, bunu 
gerçekleştirecek olan tiler Bankasının malî imkânlarını güçlendirerek göstermiştir, iktidarımız, 
mahallî idarelere, şehirlere ve altyapılara büyük önem vermektedir. Bunun ilk göstergelerini, 
kurucumuz, tabiî liderimiz, dünün Başbakanı, bugün Reisicumhurumuz Sayın Turgut özal 
1970'li yıllarda Amerika'da iken; devrin siyasî iktidarlarına, köyden şehre göçün neticesinde 
istikbalde bir problem haline gelecek olan düzensiz şehirler meselesini, o günkü gücü nispetin
de, mektupla bildirmek suretiyle, konunun ehemmiyetini, daha o günden Türkiye siyasî gün
demine getirmiştir. Ancak, bugünün düzensiz şehirleri ve yığılmış problemleri, bize, o günün 
kayıtsız siyasî iktidarlarının bir mirası olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, İller Bankası, bu kadar büyük külfet ve hizmet yükü altında, 
bu işleri nelerle yapmaktadır? 1980 öncesine baktığımız zaman, İller Bankasının kaynaklan, 
Gelir ve Kurumlar Vergilerinden kesilen yüzde 5 paylardan oluşmaktaydı. Bu rakamlarla, şe-
hirleşen Türkiye'nin, 21 inci Yüzyıla girecek olan Türkiye'nin, meselelerini halletmesi müm
kün değildi. İktidarımız, ilk planda 1983-1985 yılları arasında bu oranı yüzde 7,15'e, 1986-1989 
döneminde yüzde 8,55'e ve bilahara 1989 yılında da 9,75'e çıkarmak suretiyle, 1980'e oranla 
yüzde 195 fazlasıyla, İller Bankasının eline malî kaynak aktarmıştır. İşte, altyapıdaki bu bü
yük başarının sebebi, İktidarın akılcı çözümü ve tiler Bankasına temin edilen bu büyük malî 
kaynaktır. 

Muhterem milletvekilleri, konuşmanın bundan sonraki bölümünde vereceğim rakamların 
hepsi de, 1989 yılına getirilmiş sabit rakamlardır. Bu espri içerisinde, 1989 sabit fiyatlarıyla, 
cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 1 trilyon 646 milyar 328 milyon lira tutarında kana
lizasyon inşaatı yapılmış ve bitirilmiştir. Bunun 272 milyar 606 milyonu 1970-1980 devresinde, 
bakiye kalan 1 trilyon 198 milyarı da 1980-1989 döneminde kullanılmıştır. Şimdi, biz kalkıp, 
"1980'e kadar olan hizmetleri dörde katladık" dediğimiz zaman, kastettiğimiz budur. 

Muhterem milletvekilleri, rakamsal olarak baktığımız zaman görürüz ki, bu devre içeri
sinde, cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar İller Bankası marifetiyle 71 proje bitirilmiş, 
halkın hizmetine sunulmuştur. Bunun 3 adedi 1980 öncesi, yani 1933-1980 devresine aittir; 68 
adedi ise 1980'den sonrasına aittir. Matematiksel hesapta, "Bunu 20'ye katladık" dediğimiz 
zaman, herhalde hayal mahsulü laf etmemiş oluruz. 

Aynı gerçekleri içmesuyu bazında da görmek mümkündür. 1963-1989 yılları arasında, sa
bit fiyatlarla, içmesuyuna 4 trilyon 154 milyar 750 milyon lira tutarında yatırım yapılmıştır. 
Bunun 1 trilyon 481 milyar lirası 1970-1980 arasındaki devrede yapılmıştır, ki, bunlar Demirel, 
Ecevit, Melen, Irmak iktidarlarınca gerçekleştirilmiştir ve hissedarları bir hayli fazladır. Yalnız 
1980-1989 yılları arasında, Birinci ve tkinci özal iktidarları döneminde, hissedarı tek olan, 2 
trilyon 242 milyar liralık yatırım yapılmıştır, ki, bu da cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımın 
2 katı kadardır. 1965-1970 Demirel Hükümetleri döneminde -ki, onlar için altın devirlerdir-
yapılan yatırım miktarı da 336 milyardır ve "Bu da, Özal iktidarlarının 1/6'sı kadardır" der
sek, herhalde fazla ayıp etmemiş oluruz. 
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Mukayeseleri, Sayın Demirel'in yaptığı gibi, demagojik bir mukayese metoduyla yapar
sak; "Benim işçim, benim köylüm, benim esnafım, benim sanatkârım, dulum, yetimim için" 
diyerek 1963-1983 uevresi arasında kanalizasyon için toplam 40 OSS kilometre içme suyu boru
su döşeyen Süleyman Demirel ve ortakları iktidarı devrine nazire olarak, Birinci ve İkinci özal 
iktidarları devresinde, Demirel'in memuru, işçisi, esnafı, köylüsü, dulu, yetimi için, döşediğin
den daha fazlası olan 42 000 kilometre boru, onun 1/S'i bir zamanda S senede döşenmiş ve 
halkın hizmetine sunulmuştur. Bunu, sabahın mahmurluğunu gidermek için, bir espri olarak 
söyledim. 

21 inci Yüzyıla girerken, "Modern şehirler, insanca yaşanan çevre" esprisinin gündeme 
geldiği günlerde, imar planı yapımında da, iktidarımız, geçmişe büyük fark atmıştır. 1933-1980 
arasında, kırkyedi yılda 221 tane imar planıyla meşgul olan siyasî iktidarlara nazire olarak, 
1980-1989 devresi sırasında İller Bankası marifetiyle 3 454 proje yapılmış, milletin hizmetine 
sunulmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, 1989 yılı sonu itibariyle, 1989 sabit fiyatlarıyla İller Bankasının 
elinde 3,5 trilyon liralık proje yapım halindedir ve toplam 1 240 iş üzerinde çalışmaktadır. Bu 
işlerin 213 tanesi harita, 136 tanesi imar planı, 618'i içme suyu, 105'i kanalizasyon, 147'si de 
yapı işleridir. 

1989 yılı programına içme suyu sektöründe 154 adet yeni iş girmiş bulunmaktadır. Bunun t 

100 adedinin, nüfusu 3 000'den küçük ünitelerde olduğunu da hatırlatmak isterim. Bu da gös
termektedir ki, Türkiye'nin büyük şehir''»inden başlanan altyapı hizmetleri, artık küçük üni
telerde de yapılabilir hale gelmektedir. 

Bu 1 240 işin, 133'ü harita, 79'u imar planı, 123'ü içme suyu, 15'i kanalizasyon, 58'i de 
yapı işi olmak üzere, toplam 408 adedinin bitirilmesi için de 1990 yılı hedef alınmıştır. 

1983 yılı sonundan 1987 yılı sonuna kadar İtler Bankası yatırımlarında önemli artışlar sağ
lanmış; ancak, 1987 yılından sonra yatırım tavanları yetersiz kalmıştır. 

Kanalizasyon sektöründe eskiden "iş" denince, sadece, şebeke ve toplayıcı yapımı anlaşıl
makta iken, bugün bir yandan deniz deşarjları, diğer yandan da büyük arıtma tesislerinin ya
pılmaya başlanması, yapılmakta olan işlerin boyutlarını ve malî külfetlerini artırmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, 26 Mart'tan sonra siyasî hayatımıza giren birtakım meseleler 
var. Müsaade ederseniz, bunlara da değinmek istiyorum. 

ALİ ESER (Samsun) — Süresi geçmedi mi Sayın Başkan..? 
BAŞKAN — Sayın Taranoğlu, Sayın Güneş'in hocanız olmasına hürmeten bir 10 dakika 

tanıma imkânı bulduk. Doğru Yol Partisinin değerli sözcüleri oradan devamlı süreyi hatırlatı
yorlar. Oradan da bir hoca bulmamız imkânı var mı, yoksa toparlayalım mı? (Gülüşmeler) 
Takdir zatı âlinizin, lütfen... 

ERSİN TARANOĞLU (Devamla) — Efendim, Sakarya Milletvekili Sayın Ahmet Neidim 
benim sınıf arkadaşım; 5 dakika da onun hakkını kullanırım. 

BAŞKAN — Sayın Neidim, sınıf arkadaşlığınız... 
AHMET NEİDİM (Sakarya) -— Benim bugün söz hakkım yok. Olsa, ben ona bir şeyler 

söylerdim. Sayın Çakırpğlu cevaplayacak onları. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Uncu ile Sayın Çakıroğlu, Doğru Yol Partisinin sayın sözcü

leri olarak zaten bekliyorlar. 
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AHMET NEtDtM (Sakarya) — Çakıroğlu, Taranoğlu'na yeter. 
BAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Bu espri içinde anlayışınızı istirham ediyorum. 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla) — Efendim, ben "Demokrasilerde çare tükenmez" la

fı üzerine bunları ürettim; affınıza sığınıyorum. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bir şeyler öğrendin yani... 
ERSİN TARANOĞLU (Devamla) — Efendim, belediyelerin hisselerinden yapılan kesin

tiler meselesine gelmek istiyorum. Çünkü, 26 Marttan sonra, tktidann belediyeleri kaybetmesi 
vesilesiyle, belediyelerin hakkı olan paralarının kesildiği ve kendilerine iş yaptırmamak için bütün 
imkânsızlıkların yaratıldığı iddialarına gelmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, hepinizin bildiği üzere, İller Bankası, 2380 sayılı Kanunla, dev
let bütçesindeki gelirlerden ayrılan belli bir payı, nüfus esası dahilinde belediyelere gönder
mektedir. Bu oran da, İktidarımızda yüzde 6 olarak tespitli olup, nüfus esasına göre bütüne 
belediyelere gönderilmektedir. 

1983 yılında 3 bin küsur lira olan bu rakam, 1989 yılında 39 bin lira rakamına baliğ ol
muş, 26 Marttan önce verilen bu 39 bin lira, 26 Marttan sonra da aynen verilmeye devam edil
miştir. Bunları engellemek mümkün değildir; çünkü Türkiye de, Anayasa ve buna bağlı ka
nunlarla idare edilen bir hukuk devletidir. Bunun yolu demagoji yapmak değil, bir aksilik, ka
nuna bir hilaf varsa, olaya bu şekilde yaklaşmaktır; şikayet edilecek yerler bellidir. 

Ben burada şunları ifade etmek istiyorum : Belediyelerin üç türlü borçları vardır. Bunla
rın birincisi, yatırımdan dolayı borçları, ikincisi kefalet borçları, üçüncüsü de kısa vadeli borç
larıdır. 

Muhterem milletvekilleri, kefalet borçları dediğimiz borçlar, belediyelerin, zamanında, ma
kine, ekipman, çöp kamyonu, otobüs, yangın aracı, beton ve asfalt tesisi makineleri gibi, mem
leketin ve insanımızın hizmetine alınacak makineler için İller Bankasından aldığı kefaletli borç
lardır. Bu alınan makineler bugün milletin hizmetindedir; ama dün ANAP'lı belediyeler idare 
ediyordu, bugün SHP'liler... Değişmeyen bir tek şey vardır; bu makinelerin hepsi, memleketi
mizin, insanımızın hizmetindedir. Bu borçlardan gocunmaya gerek yok. 

Yatırım borçları meselesine gelince : 1980'e kadar bir tek kanalizasyon yapmayan, içme-
suyu getirmeyen iktidarların, belediyeleri tabiî ki borçlu olmayacaktır. Bugüne kadar 71 tane 
kanalizasyon projesi yaptığımızdan dolayı iftihar ediyoruz. Tabiî ki, bunların geri dönmesi ka
nun hükmü gereğidir, bu borçlar da kesilecektir. Bir tek şey için İktidarımızı suçlamak müm
kündür, "Kısa vadeli borçlarda siz, 1989'un 26 Martından sonraki bizim hisselerimizi yediniz" 
diyebilirsiniz. Bu da bir çarpıtmadır. Şöyle ki; tiler Bankası yetkililerinden şu rakamı aldım; 
1989 başı itibariyle, yani 26 Mart itibariyle, muhalif belediyelere bizim devrettiğimiz kısa vade
li borç 155 milyar 775 milyon liradır. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünden Türkiye'deki bü
tün belediyelerin bütçelerini öğrendim. 2 021 belediyenin 4 trilyon 210 milyar 263 milyon 618 
bin Türk Liralık bütçesi vardır. 155 milyar 775 milyon liralık borcu bu bütçeye böldüğünüz 
zaman, yüzde 2.71 borç külfetini bulursunuz. 

Muhterem milletvekilleri, eğri oturalım, doğru konuşalım; size yüzde 2.71'lik bir borç bı
raktık, siz yüzde 97.29 hissenizle bu memlekete hizmet edemiyorsunuz da, kabahati, bizim size 
bıraktığımız yüzde 2.71'de buluyorsanız; onu Allah'a havale ediyoruz. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 
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ALİ ESER (Samsun) — Büyükşehir belediyeleri de dahil mi? 
ERSlN TARANOĞLU (Devamla) — Muhterem milletvekilleri, bir konuyu daha ifade ede

rek sözlerimi bitiriyorum. Belediyelerin bu borçları nasıl kesilmektedir? Biliyorsunuz, 1945 yı
lında kurulan tiler Bankası, 4759 sayılı Kanuna göre idare edilmektedir, borçları da bu kanuna 
göre kesilmektedir ve bu kanun da 1945 yılında çıkarılmıştır. Bunun içinden, Maliye ve Güm
rük Bakanlığı tarafından TEK, sigorta, vergi ve diğer borçlardan, bildirileri rakamın yüzde 25'i 
kesilmektedir, yüzde 100'ü de değildir ve bunda da halkın ezilmesi ve muhalif belediyelerin 
kamuoyundaki bu baskılan üzerine İktidarımız insafa gelmiş, merhametlenmiş, halkımıza acıdığı 
için bu oranı, 7 Aralık tarihinde üstelik değiştirmiş, yüzde 12.5'e düşürmüştür. 

Muhterem milletvekilleri, laflarımı burada sona erdirmek istiyorum. Kamuoyunda öyle 
bir kanaat hasıl oldu ki; sanki, 1989'un 26 Martına kadar beş kuruş para tahsil etmeyen tiler 
Bankası, 26 Marttan sonra, bir şahinleşmiştir. Halbuki, işin aslı o değildir. 1988 yılında beledi
yeler için tahakkuk ettirilen 821 milyar liranın, 406 milyar lirası yatırım harcamaları karşılığı, 
35 milyar lirası TEK, vergi, SSK ve diğer borçlar karşılığı tahsil edilmiştir. 1989'daki bu rakam 
da 67 milyar 860 milyona ulaşmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, demokrasinin faziletlerinin bir tanesi de vakte saygıdır. Bu ko
nuda sözlerimi toparlamadan bitireceğim; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı için partimiz ve 
Hükümetimizin hedeflerini söylemek istemiyorum. 

Bu vesileyle, 1990 Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milletimize, 
Bakanlığa hayırlı olmasını diliyor, bugüne kadar liyakatli, kabiliyetli ve başarılı çalışmalarıyla 
Türk Milletine hizmet eden İller Bankası mensuplarını kutluyor, 1990 yılının da en hayırlı şe
kilde icra edileceğine inancımı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taranoğlu. 
Hocalık ve sınıf arkadaşlığı gibi saygın bir hatır hukuku sebebiyle sürenin hayli aşıldığını 

kabul ediyorum. Diğer grup sözcüleri müsterih olsunlar, Başkanlık, aynı tutumu değerli arka
daşlarım için de sürdürecektir. 

Doğru YoJ Partisi Grubu adına Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Ahmet Uncu, buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın üye
ler; Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Grubum adına görüşmek 
için huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Hepinize en derin saygılarımı sunarım. 

Bu Bakanlık, bir yatırım bakanlığı olduğu için ve bütçe yatırım kısımlarının da yüzde 70-80 
miktarını içine aldığı için, Bakanlığın yatırımcı bölümleri olan Karayolları ve Devlet Su tşleri 
üzerinde görüşmek istiyordum; ama, ANAP sözcüleri, yani daha açık söylersem, değerli son 
sözcü o kadar çok büyük yanlışlar ve hatalar yaptı ki, mecburen, imar konusu ve belediyeler 
meselesini, hafızalarda canlı iken öne getirmek istedim. 

Söylediklerini nereden hazırlamış, nasıl hazırlamış bilemiyorum; açık konuşuyorum. Bu
radaki söylediklerinin özü şu : Diyor ki, "Başka iktidarlar hiçbir şey yapmadı." Kim yaptı?.. 
ANAP iktidarı yaptı, tşin garibi, bir de tavsiye mektubundan bahsediyor. Bir bey varmış, Ame
rika'da imiş o bey ve Amerika'da ne yapıyorsa, memleketini öyle düşünmüş ki, memleketinin 
şehir imarını öyle biliyormuş ki, yüreği yanmış oradan, parçalanmış, sonra buraya, hükümet
lere mektup yazmış... (DYP sıralarından alkışlar) 
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Adama sorarlar bu kürsüden, sorarlar : Altı sene, yedi sene senin iktidarın var; yaptığını 
söyle şurada, yaptığını. Altı-yedi yıldan beri belediyeler ve imar konulannda ne yaptığınızı apaçık 
buraya koymanız gerekir. Belediyelerin malî konularının tartışması yeni de değildir. Yani, 2380 
sayılı Kanunla, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere verilen payların artırılma meselesi, 
defaatle Yüce Meclisin huzurlarına gelmiştir. Ayrıca, imar konuları ve bilhassa 3194 sayılı tmar 
Kanunu buralarda çok tartışılmıştır. Bu kadar tartışma olmasına rağmen, iş, "Biz geldik, kay
nak bulduk" noktasına getirildi. Şimdi de yoksunuz siz işte. Millet sizi götürdü 26 Mart'ta. 
"Niye sızlanıyorsunuz, niye parasızız diyorsunuz; size kaynak verdik" diyorsunuz. Hayır, Ana
vatan İktidarı, 26 Mart'ta kendisinden devralınmış belediyelere hiçbir zaman kaynak aktarma-
mıştır; borç aktarmıştır, borç yükü aktarmıştır. Bunu, her yerde, her şartta görürüz. Gerçek
ten, 2380 sayılı Kanunla belediye gelirlerinin artırılan miktarları 1984'te, 1985'te yatırım yapı
lacak düzeyde iken, yüzde 70-80 enflasyonu durdurmadığınız için, bugün belediye gelirleri, be
lediyelerin bırakın yatırımlarında, cari harcamalarında bile az gelmektedir. 

Bu bakımdan, Anavatan sözcülerinin, Türkiye'de meydana getirdikleri yüzde 100'e yakla
şan enflasyonu unutarak, belediyelere devrettikleri bir yığın borçları unutarak, buralara gelip, 
"Biz size bir yığın para verdik, para bulduk, yasa çıkardık" demelerinin hiçbir faydası olmadı
ğını belirtmek isliyorum. 

tmar meselesine gelince, şunu apaçık söylüyorum : 3194 sayılı tmar Kanunu yapılırken, 
muhalefetin, yani bizlerin üzerinde durduğumuz en önemli konu şuydu : Mahallî yönelimlere 
imar planı yapma yetkisinin verilmesine muhalefet asla karşı değildi ve taraflardı; ama ortada 
bir ana mesele de vardı ve biz "Denetim de getirin" diyorduk. Siz, 3194 sayılı Yasa ile de imar 
denetimini, maalesef getirmediniz. Sonra, çeşitli usûllerle bu yetkileri bugün almak istiyorsunuz. 

Değerli üyeler, bakınız, belediyelere verilen planlama yetkileri; belediyelerin imar planları 
yetkisi olarak, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile bir kısmı geri alını
yor; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile bir kısmı geri alındı ki, üzülmek gerekir. Bu Hükü
met 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak çıkarılan turizm mer
kez ve alanları Kararnamesinde, "14499/89 ekte listesi görülen yerlerdeki mevkilerin ve sınır
ları belirtilen 28 adet alanın, turizm alan ve turizm merkez alanları tespiti Turizm Bakanlığının 
25.5.1989 tarih ve 16740 sayılı yazısı üzerine, turizm bölgesi, turizm alanları ve turizm merkez
leri belirlenmesi için çalışma grupları oluşturması, görev ve yetkileri içinde çalışma şekline iliş
kin yönetmelik hükümlerine göre Bakanlar Kurulu karar vermiştir" diyor. 

tşte siz, turizm alan ve merkezleri için değişik illerde 28 tane yere "tşte, şurası turizm mer
kez ve alanı" diyorsunuz. Yani, belediyelerin nazım planları içerisinde olan ve tatbikat planla
rıyla planlanan bir yeri Turizm Bakanlığının Bakanlar Kurulu kararı ile "Turizm merkez ve 
alanları kurulur" şeklindeki gerekçesinden istifade ederek, 28 tane özel turizm bölge ve alan
ları doğuruyorsunuz. Bu alanların içinde birinci sırada Ankara Atakule Turizm Merkezi vardır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum; Ankara Atakule Turizm Merkezinin, turizm alan 
ve merkezleri olarak özel şekilde ilan edilmesinin ne sebebi ve gereği vardır? Bunun gibi, istan
bul Taksim'de dedikodusu edilen otel yerleri, şurada, buradaki meseleleri kendi turizm merkez 
ve alanları haline getirip, kendi yapmış olduğunuz kanunun içinden parça olarak koparıyorsu-
nuz. Bu koparmalarınız, şimdi de kanun kuvvetindeki kararnamelerle devam ediyor. 

"özel çevre koruma bölgesi" adı altında Fethiye, Göcek, Gökova, Köyceğiz gibi yerleşme 
merkezlerini, Çevre Kanununun 9 uncu maddesine göre özel Çevre Koruma Kuruluna ve-
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rerek, imarı durduruyorsunuz ve sonra da özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı altında ka
nun kuvvetinde yeni bir kararname çıkarıyorsunuz. Burada, resen bile imar planı yapma, tas
dik etme, kabul etme yetkisi veriyorsunuz, bu da yetmiyor, Çevre Koruma Alanları ve Çevre 
Koruma Fonu Kurulması Hakkında Kanun Tasarısıyla da yetkileri, Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığına tekrar vermek istiyorsunuz... 

Değerli üyeler, biz burada şunu söylemek istiyoruz : Belediyelerin tümü ile planlanması 
gereken planlama anlayışları, Bakanlık tarafından bugün parça parça kopartılmaktadır. Bun
lar niçin alınmaktadır?.. Çünkü, 26 Mart 1989'da Anavatan Partisi, bütün büyük şehir beledi
yelerini 54 tane il belediyelerini kaybetmiştir de ondan bu imar yetkileri tekrar geri alınmakta
dır. Sizin imar anlayışınız işte budur. Belediyelerde hâkim iseniz, kazanmışsanız, imar yetkisi
ni yerel yönetimlere taşıyorsunuz, (1985'te 3194'Ie yaptığınız gibi) yok, bugünkü gibi kaybet-
mişseniz, bu sefer yetkileri parça parça yine merkeze alıyorsunuz. Bunun adına "tmar 
planlaması" denmez; bunun adı kaostur arkadaşlar. 

Bugün bu kürsüden, Amerika'dan bir mektupla, vesaireyle imar konulan açılmasaydt, belki 
bu meselelerin çoğunu söylemezdik; ama, öyle görüyoruz ki, tiler Bankasını Sayın İktidar te
keline geçirmiş, tiler Bankasının hiç geçmişini bırakmıyorsunuz; iyi ne varsa, hepsini kötü ya
pılmış olarak gösteriyorsunuz; ama, bugün yapılanların hepsine kendiniz sahip çıkıyorsunuz... 
Laf konuşması kolay. Sayın Bakan söylesin buradan; kaç tane kanalizasyon bitirdiniz, kaç ta
ne büyük şehir kanalizasyonu bitirdiniz? Büyük şehirlerin, daha doğrusu, büyüyen şehirler de 
dahil olmak üzere, Türkiye'de nüfusu çok 20 ilin kanalizasyonundan kaç tanesini yaptınız? 
Kaç tanesinin su problemini hallettiniz? 

Meseleyi şu şekilde görmekte fayda var : Rakamlar büyümüşse, enflasyondan büyümüş
tür. Rakamları gerçek anlamda, geçmişteki reel değerleriyle değerlendirdiğimiz zaman, aynı 
rakamların olmayacağını görmekteyiz. Sonra, Türkiye, gelişen bir ülkedir; bazen 1940'ta ya
pamadığınızı 1950'de yapıyorsunuz, bazen 1950'de yapamadığınızı 1960'ta yapıyorsunuz, ba
zen 1970'te yapamadığınızı 1980'de yapıyorsunuz. Bazı yeni konuları "Bugün benim iktida
rım yapıyor" diye getirip, geçmişi karalamanın hiçbir anlamı yok. 

Sayın üyeler, şimdi, Bakanlığın çok önemli bir birimi olan Karayolları Genel Müdürlüğü 
hakkındaki görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün, 1988 yılında bölge müdürleriyle yapmış olduğu bir top
lantı var. Yapılan bu toplantıda Karayolları Genel Müdürlüğünün en yetkili kişisi, bazı önemli 
hedefler ortaya koyuyor; diyor ki : "Nüfusu yoğun olan, çok gelişmiş ülkelerde bu rakam 3 
000 metreye kadar çıkabilmektedir. Gelişmişliğin alt sınırının kilometrekare başına 1 000 metre 
yol olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ise, otoyol, devlet il, köy ve diğer yolları dikkate alındı
ğında, kilometrekare başına düşen yol tulü 370 metre civarındadır. Yalnız Karayolları Genel 
Müdürlüğünün sorumluluğu altındaki yollar hesaba katıldığında, bu rakam 76 metredir. De
mek ki, gelişmişlik seviyesinin alt sınırını yakalayabilmek için, bugünün üç katı bir yol ağına 
sahip olmamız gerekir." Bunu, 1988 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün bölge müdürle
ri toplantısında en üst düzeydeki yetkili söylüyor; "Otoyollar hariç tutulursa, mevcut devlet 
ve il yollarımız ağının bugünkü trafik ihtiyaçlarına cevap verebilir hal e gelebilmesi için 15 tril
yon, bugünkü rayiçle 40 trilyona ihtiyaç var. Kaldı ki, yollarımızın hızlı trafik artışı dolayısıyla 
erişmesi gereken seviye standardı da, her geçen gün yükselmektedir. Nitekim, 1987 yılında 
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beton asfalt kaplama yapılması gereken yol tulü, 19 700 kilometreye ulaşmıştır. 1989 yılında 
ise bu, beton asfalt kaplama olması gereken yol uzunluğu 22 000 kilometredir. Mevcut beton 
asfalt uzunluğu ise, sadece 4 161 kilometredir" diye de devam ediyor. 

Burada Sayın Genel Müdürlük yetkilisi, uluslararası mukayeseler yapıyor ve gelişmişliğin 
alt sınırı olan kilometrekare başına bin metre yolun üçte bir seviyesinde olduğumuzu vurgulu
yor, bugünkü trafiği gerekli standartlara yükseltebilmek için ise, otuz yıl ve 140 trilyon liranın 
olması gerektiğini belirtiyor. Şimdi, bu ifadelerle beraber, Karayolları Genel Müdürlüğümü
zün 1990 yılı programı, 1989 yılı çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ve bir de otoyollar üzerinde
ki görüşlerimizi belirtmeye çalışacağım. 

ti yolları, Karayolları Genel Müdürlüğüne devredildiğinden bu yana, 60 bin kilometre ile 
yol tulü âdeta sabit hale gelmiş ve yirmibeş seneden bu yana değişmemiştir. 1989 yılında yapı
lan basit hesaplar göz önüne alındığında, her sene trafiğin yüzde 6,5 oranında artmakta oldu
ğunu ve il ve devlet yolu şebekesine derhal asgarî 25 bin kilometre ilave yapılması gerektiğini, 
yani 85 bin kilometreye çıkarılması gerektiğini söylemek şarttır. Netice olarak, bu şebeke yeni
den düzenlenerek, önceliklerin süratle programlanması ve gelir kaynaklarının sağlam esaslara 
istinat ettirilmesi gerekmektedir. Bu iktidar döneminde uygulanan yanlış politika sonucu, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün devlet ve il yolları yapımında iflas görüyoruz. Altına basa basa 
söylüyorum; bu İktidar döneminde, gerek devlet yolu, gerek il yolu yapımında iflas görüyo
rum. Neden?.. 1990 yılı programına bakıldığında, bu programda Karayollarıyla ilgili bir tek 
iş dahi yoktur. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, 1990 yılında devam eden 200 adet projeden bitirilecek olan
lara ayrılan ödenek, bu projelerin bitirilmesi için gerekli ödeneğin ancak yüzde 12'sidir. Kara
yolları Genel Müdürlüğü, halihazırda 200 projeyle çalışmaktadır. "1990 yılında bunların içeri
sinden şu kadarını bitireceğim" diye öncelikler tanıyor ve öncelikler tanıdığı bu projelerin biti
rilmesi için gerekli ödeneğin, ancak yüzde 12'sini programa koyabiliyor... O zaman, o yolun 
yapımı biter mi, bitmesi mümkün mü? 1989 yılı programında bitirilmesi öngörülen 13 adet 
devlet yolu yapımı projesinin, ancak 3 adedi bitirilmiştir. Bugünkü rakamlarla çok da büyük 
sayılmayan 4,5 milyar lira, 1989 yılında bu 10 proje için verilmiş olsaydı, bugün bu 10 proje 
de bitirilecekti. 

1989 yılı yatırım programında yer alan ve 1989, 1990 yıllarında bitirilmesi planlanan 36 
adet devlet yolu yapımı projesini teşkil eden 2 021 kilometre yolun ikmali (bitirilmesi) 1990 
ve 1991 yıllarına atılmıştır. Hani iş bitirici İktidardı?.. Bu 2 021 kilometre yolun ikmali için 
programda belirli ödenek ihtiyacı 100 milyar liradır. 

Sayın milletvekilleri, il yollarında da durum aynı şekildedir. 1989 yılı programında yer alan 
ve 1990 yılında bitirilmesi Öngörülen 10 proje, 1991 ve daha ileri yıllara ertelenmiştir. Projeler 
hep erteleniyor... Bu projelerin kapsadığı toplam yol uzunluğu 469 kilometredir. 1990 yılında 
bitirilmesi için gerekli ödenek 50 milyar Türk Lirasıydı. Ayrıca, toplam 3 423 kilometre devlet 
yolunu ihtiva eden 42 adet proje, 1990 yılı yatırım programına Ter milyon Türk Lirası ile gir
miştir. Dikkatinizi çekiyorum; programı baştan aşağıya araştırdığınızda, 42 adet devlet yolu, 
1990 yılı yatırım programına 1 milyon lira ödenekle konuluyor. 1 milyon lira ödenekle ne ka
dar mazot alınacağını, kaç dozere kâfi geleceğini söylememize gerek yok. 

Aynı şekilde 1 400 kilometrelik il yolu yapımını ihtiva eden 22 adet proje de, programda 
1 milyon lira ödenekle gösterilmiştir. Netice olarak, toplam 64 adet projenin ikmali için devlet 
yollarına 860 milyar, il yollarına 135 milyar ödenek lazım. 
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Burada biraz açıklama yapmak istiyorum. Bu tablo incelendiğinde, gördüğümüz gerçek
ler şunlardır : 

Bu bahsetmiş olduğum 64 tane proje yeni değildir; bir kısmı çok eski senelerde başlamış
tır, bir kısmı daha yakın senelerde başlamıştır, "1990'da zaten hiç iş konmamıştır" dedim. Öy
le oluyor ki, bu ödeneklerin l'er milyonları buralardadır ve 64 tanedir. Yani, bu projeler, devlet 
yolları için 860 milyar, il yolları için 135 milyar lira; toplam 1 trilyon lira para beklemektedir. 
Bunun üstüne neden basarak söylüyorum? tleride otoyolla mukayese yapacağım için. 

Bugün, doğuda, Konya Vilayeti büyüklüğünde, yurt çapında; yani Hakkâri, Van, Ağrı 
civarında bir kilometre dahi karayolu yoktur. Sayın Genel Müdürlük yetkilisi, "Uluslararası 
ölçeklere göre gelişmişliğin alt sınırına, erişmek için (Kilometre kare başına 370 metre olduğu
na göre) bizim daha üç katına çıkmamız lazım, diyor. "Burada da, Konya büyüklüğünde bir 
alanda; Hakkâri, Van ve Ağrı yöresinde 1 kilometre devlet karayolu veya il yolu yapmamıştır, 
yoktur. 

Bugün haritada görülüp, aslı olmayan 2 964 kilometre geçit vermeyen yolların, geçit verir 
hale gelmesi ne zaman mümkün olacaktır? Bu geçit vermeyen yolların yapımı için, bugünkü 
para ile 500 milyar Türk lirasına ihtiyaç vardır. Bu meblağ ile otoyol savunucuları (müsaade 
ederseniz, yanlış anlamayın, fatih olanlar var, biz bunu o zeminlerde görüyoruz) 50 kilometre 
eksik otoyol yapsanız da, şu Türkiye'de geçit vermeyen 3 000 kilometrelik yolu ortadan kaldır-
sak daha iyi çağ atlamaz mıyız? 50 kilometre otoyol karşılığı... Otoyol yapımına sarılıp, çağ 
atladığını iddia eden bu iktidara, Türkiye'de 1990 yılında 2 964 kilometresi toprak ve geçit ver
meyen durumdaki yol oluşunun aciliyetini, hayatiyetini ve hayırlılığını anlatmak isterim. Bu
radan bir başka gerçeğe geçmek istiyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün elindeki projelerin yaşları nedir?.. Geçmiş iktidarlar da 
sorumlu, yenisi de sorumlu. Kim daha çok övünüyorsa, ona söylüyorum. Bakın, Türkiye'de 
26 tane proje, 20 ila 30 yıldan beri devam ediyor. Türkiye'de 86 tane proje, 10 ila 20 yıldan 
beri devam ediyor. Türkiye'de 54 tane proje, 5 ila 10 yıldan beri devam ediyor. Türkiye'de 27 
tane proje, 1 ila 5 yıldan beri devam ediyor. Toplam 193 proje, 7 tane de diğer küçük tesis, 
onarım ve asfalt tankı gibi projeler var; 200 proje üzerinden çalışılıyor. 

Burada soruyorum : 1990 yılı bütçesiyle 1983 yılı bütçesi arasındaki, sanat yapılarını, top
rak tesviye işlerini, stabilize ve asfalt yapımını mukayese edersek, 1983 yılında 2 318 kilometre
de sanat yapıları yapılırken, 1990'da 583 kilometrede yapılabiliyor; ancak yüzde 24'ünü teşkil 
ediyor. Toprak tesviyesi işleri; 1 736 kilometre 1983'te toprak tesviyesi işleri yapılırken, 1990'da 
512 kilometre yapılıyor; ancak yüzde 29 olarak gerçekleşebiliyor. Stabilize, 2 143 kilometre 1983'te 
yapılırken, 1990'da 716 kilometre yapılıyor, yalnız yüzde 33'ü gerçekleşiyor. Asfalt yapımı ise, 
9 605 kilometre 1983'te, 7 685 kilometre de 1990 da yüzde 80 olarak gerçekleşiyor. Buradan 
bir diğer gerçeğe geçiyorum. 

Karayollarının üstyapısına bir göz atarsak; halen mevcut beton asfalt Ustyapılı yolumuz, 
sadece 4 161 kilometredir. 22 bin kilometre olması gerekli olduğuna göre, 18 bin kilometre da
ha yapmamız gerekmektedir. Bu uzunluğun yüzde 60'ı çözülüp dağılacak ve geçite kapanacak 
haldedir. Burada iktidar sözcüleri de aynı ifadeleri kullandılar. Karayollarında yapılan asfalt 
üstyapısının yüzde 60'ı, çözülüp dağılacak ve geçite kapanacak haldedir. 
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40 bin kilometre uzunluğundaki sathî kaplamalı yolun yüzde 60'ı ise delik deşik ve yama 
kabul etmez durumdadır; âdeta üzerindeki yükü taşıyamamış ve çökmüş bir hali vardır. Bu 
gerçeğe rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğünün yıllık sathî kaplama yollarını yenileme ve 
yeni kaplama yapma kapasitesi, her geçen gün düşerek, bugün ancak 6 bin kilometreye gelmiş
tir, her yıl 6 bin kilometre asfalt kaplaması yapabilmektedir. Bu rakam, yedi sekiz sene önce 
10 kilometre civarındaydı. Bundan anlaşılıyor ki, yedi senede bir ancak kaplama yapılmakta
dır. Yukarıdaki söylediğim yolların çökmüş olmasının, delik deşik olmasının ispatı da budur. 

Sayın üyeler, burada ben gerçek bir lafı söylemek istiyorum. Hani iş bitirici iktidardınız?.. 
Karayollarının devlet ve il yollarındaki olan meseleleri söyledim. Hani iş bitirici iktidardınız?.. 
Bunu şunun için söylüyorum : Şimdi, başınıza bir de otoyolları sardınız. 1988 senesinden beri 
ben Yüce Meclisi burada dinliyorum, komisyonları takip ediyorum bu komisyonun üyesi ola
rak. Sayın eski bakanımız, yeni bakanımız ve yetkililer, (Hele bilhassa eski günlerin tartışması 
olduğu için çok büyük heyecanla buradan, bu kürsüden bugün yine tekrarlayanlar oldu) "2 
bin kilometre otoyol yapacağız, 3 bin kilometre otoyol yapacağız, 10 bin kilometre otoyol he
defimiz var" dediler. Neyle yapacaksınız? Geçmişe dönüyorum; "Dış krediyle yapacağız" di
yordunuz. Bizim, bütçeden böyle bir kaynağı otoyola ayırmamız mümkün değil; Türkiye'nin 
kalkınması için diğer yerlere gereken ödenekler şart. "Bizim marifetimiz, dış kaynak bulaca
ğız, bu dış kaynakla bu otoyolu yapacağız" diyordunuz... Şimdi soruyorum : Ne kadar dış 
kaynak buldunuz? Söylüyorum : Bu miktar 1 milyar 400 milyon dolarda. Halihazırda sizin 
müteahhitlere ödemek durumunda olduğunuz miktar ne kadar? 7 milyar dolara yakın. Bu far
kı nereden kapatacaksınız? "Yeni bir imkân getirdik" diyeceksiniz. Nedir bu imkân? "Kamu 
ortaklığı projesi haline getirdik otoyolları, otoyollar Kamu Ortaklığı idaresinden finanse edi
lecek..." Otoyollar Kamu Ortaklığı Fonundan finanse edilecek de, bu Kamu Ortaklığı Fonuyla 
daha ne yapacaksınız? Kamu Ortaklığı Fonu acuze gibi oldu; yani, herkes oraya elini uzatır, 
sarılır ve medet umar hale geldi. Bakın, Kamu Ortaklığı İdaresinin, otoyollara her sene 1 mil
yar dolar karşılığı -bugünkü Karayolları bütçesi kadar- para bulması lazım; ama nasıl bulacak? 

Meseleyi ben şöyle anlatmak istiyorum : 1985 yılından başlamak üzere, 1986 ve 1987 yılla
rında otoyolların ihalesi yapıldı. Bu ihalelerden, birinci ihale olan Kınalı-Sakarya, Fatih Sul
tan Mehmet Köprüsü dahil, normal usullerle yapıldı; yani keşifleri çıkarıldı ve bu, keşifler me
toduyla yapıldı. 

Ondan sonra yapılan Edirne-Kınalı, Kazancı-Gümüşova, Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara 
ve çevre yolu, tzmir-Aydın, Tarsus-Gaziantep olmak üzere, 968 kilometre tutan bu otoyolları, 
hiçbir projesi yapılmadan ihale edildi. 

Projesi yapılan Boğaziçi Köprüsü dahil, Kınalı-Sakarya otoyolunun ihalesi 1985 yılında 
yapıldı ve şu anda yüzde 75 oranında gerçekleşme olmasına rağmen, yüzde 60 fiyat artaşına 
gidildi. 550 milyon dolara ihale edilmişti; fakat 335 milyon dolar bir artış arz etti. tkinci keşif
ler geldiğinde de görülmektedir ki, artışlar yüzde 100'e yakındır. 

Sayın üyeler, dikkatinizi çekiyorum, otoyollar, keşifleri yapılmadan ve projeleri çıkarıl
madan ihale edildiği için, ihale miktarı olarak belirtilen rakamlar bugün ikiye katlanmış ola
rak Karayollarının önüne gelmektedir. 

Bakın, halihazırda bugüne kadar yapılan iş, toplam 918 milyon 708 bin dolar, ilk ihale 
bedeli 1 680 596 000 dolar olup, bu miktar içerisinde, birinci ihale olan Sakarya-Kınalı-Boğaz 
Köprüsü yolunda bugüne kadar meydana gelen yüzde 75'lik gerçekleşme olduğu için, çok 
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büyük miktarda bir pay aldığından, bugün 918 milyon 708 bin dolar hakedişin, yalnız 247 mil
yon 243 bin doları, diğer saydığım ihalelerin gerçekleşmesi içindir ve oranı da yüzde 15'tir. 

Yüzde 20 avans vereceksin, 2-2,5 yıl içinde yüzde 15 gerçekleşme... Bunu kabul eder misi
niz?... Lütfen cevap istiyoruz. Sözleşmede yüzde 20 avans var; o zaman bu kürsüden, "Bu avans 
çok yüksektir, doğru değildir" demiştik. Şimdi aradan 2,5 sene geçmiş; ama, gerçekleşme yüz
de 15 olmuş. O bakımdan biz bu konuya çok ciddî bakıyoruz. 

671 milyon 564 bin dolar Kınalı-Sakarya, ikinci Boğaz köprüsü parasal olarak almış; geri
ye kalan 247 milyon 243 bin dolar diğer 7 firma tarafından gerçekleştirilecek. Bunların aldık
ları avans 336 milyon 120 bin dolardır; yani avanslarının 3/4'ünü 2,5 yıl içerisinde almışlar, 
işin yüzde 15'ini yapmışlar; yüzde 85'i ne zaman yapılacak? Aldıkları para da 1 milyar dolara 
yakın bir paradır. Hükümetin bu işi dış kredi ile yapacağını sözümün başında söylemiştim; 
ama, bugüne kadar dış kredi olarak 1,4 milyar dolar gelmiştir. Bunun 900 milyon dolarını da 
müteahhitlere gerçekleşme avansı olarak vermiştir. Sonrasında ise, Kamu Ortaklığı Fonu çalı
şacaktır; endişemiz orada. Kamu Ortaklığı Fonu her yıl 1 milyar dolar para bulmak zorunda
dır; bu parayı nasıl bulacaktır; bu soruyu sormak hepimizin hakkıdır. Buna bir açıklık getiril
mesinde de büyük fayda vardır. 

Tek tek konuyu inceleyerek vaktinizi almak istemiyorum; ama, bir misal daha vereceğim 
: tzmir Aydın -tzmir çevre yolu dahil- otoyolu 150 kilometredir. 16.12.1987 tarihinde (\ani bundan 
2 yıl kadar önce) 296 milyon dolara ihal*» edilmiştir; Kutlutaş Firması ve ortaklarına pazarlık 
usulü ile verilmiştir. Firma 59 milyon 200 bin dolar avans almıştır; gerçekleşme oranı ise yüzde 
8'dir. Aldığı avansın daha yüzde 12'si ise karnında bulunuyor. Bu firmanın ortaklarından biri
si -isim vermeden konuşuyorum- yatı ile meşhurdur. 

Nedense ikinci defa açılışı yapıldı bu yolun ve bizlere de davetiye gönderildi. 9 Aralık gü
nü yapılan bu açılış ikinci midir, değil midir; Sayın Bakan lütfen bu kürsüden söylesinler. Ni
çin açılış yapılmıştır; açılışı daha önce yapılmasına rağmen niçin ikinci açılış yapılmıştır. Sayın 
Bakan bunun sebebini söylemediği takdirde, endişelerimizin devam ettiğini de belirtmek is
tiyorum. 

AHMET ERSİN (tzmir) — Daha ne açılışlar yapılacak, ikinci açılışlar az bile. 
AHMET UNCU (Devamla) — Efendim, müsaade ederseniz, otoyollarla ilgili fiyat farkı 

kararnamesinden bahsetmek istiyorum. 
Aklınıza şu gelecektir : Otoyollar dolar karşılığı ihale edilmedi mi; evet. Türkiyemizde 

1960'lardan sonra bugüne kadar hükümetler fiyat kararnamesi çıkarmışlar. Bir işin yapılamaz 
hale geldiği tam olarak tespit edilirse, ona göre eskalasyon fiyat kararnamesi çıkarılmış; ama, 
meselenin özü şudur : Bu kararnameye kadar yabancı para birimleriyle ihale edilmiş bir işe 
Türkiye'de hiçbir zaman fiyat farkı verilmemiştir. İlk defa iş bitirici hükümet olan bu Hükü
met -kimin işini bitiriyorsa- bu işe başlamıştır. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Vatandaşın işini bitiriyor. 
AHMET UNCU (Devamla) — Ben şunun için söylüyorum : Fiyat Farkı Kararnamesinin 

gerekçesi nedir? Fiyat Farkı Kararnamesinin yayımlanmasından önce ve sonra yapılan işler için, 
kararname, "Yabancı para birimleri cinsinden tespit edildiği baz yılından sonra gerçekleştiri
len işlere uygulanacaktır" demektedir; bundan bir şey anlıyor musunuz sayın üyeler? 
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Burada bir misal vermek istiyorum : Yabancı para birimiyle yapılan ihaleler var. Mesela 
Atatürk Barajı ihalesi, dolar karşılığı yabancı para birimleriyle ihale edilmiş. Nitekim, Ata
türk Barajı ihalesi için sonra karar değiştirilerek, eskalasyona tabi olur hale getirtilmiş. Muka
velede tadilat yapılarak, fiyatı dolar bazından verilmiş. 

Burada şu gerçeği anlatıyorum : Atatürk Barajı müteahhitleri, "Bizi zarardan kurtarın" 
diye Hükümete başvurmuşlar; nedenlerini arz etmişler, söylemişler, hatta -zannediyorum- ispat 
da etmişler. Hükümet de, hiç değilse bunların zararlarını kurtaralım diye dolara tabi tutarak, 
onları kurtarmış. 

Dolara tabi olan bu Karayolları müteahhitlerini kim kayırıyor? Neden daha özel bir ka
rarname getirttiriliyor? Bu kararnamenin Karayollarına maliyeti 1,5 milyar dolardır arkadaşlar. 

Geçmişteki sayın bakan, 1184 kilometre otoyolu 2,3 milyar dolara ihale ettiklerini bu kür
süden söylemişti; iyi hatırlıyorum. Maliyetinin de, olsa olsa bu rakam olacağını ve bir de dış 
kredi alındığı için faiz çalışacağını söylemişti; ama, şimdi maliyetine yakın bir eskalasyon (fı-c 
yat artışı) geliyor. Tereddütlerimizin artması yanlış mı? 

Bir de, bu meselenin bir başka tarafına bakmamız lazım. Dış kredi ile yapılan bir iştir; 
1,4 milyar dolar kredi alınmış. 1,4 milyar dolar kredinin ise faizi 560 milyon dolar tutuyor; 
bu miktara İkinci Boğaz Köprüsü için 340 milyon dolar ilave edin. Sakarya-Kınalı için artış 
yapılan ikinci keşif bedeli, bu miktara dahil değildir. O para ödendi, ama, firmanın krediyi 
bulması lazım. Yani, rakam 1,4 milyar doların üzerine çıkacaktır. 

Eskalasyon olarak, 1 milyar 500 milyon dolar veriyorlar; anapara ne kadardır? Anapara 
nasıl hesaplanır? Keşif bedelinden hesaplanır değil mi? Ama, hiçbir keşfi yapılmamış ki... İkinci 
keşi İleriyle anapara ortaya çıkıyor. 

Bizim aldığımız ölçü; kanunlara göre yasal olarak ihale edilen tkinci Boğaz Köprüsü ve 
çevre yolları, 210 kilometre olan Sakarya-Kınalı arasıdır. Sakarya-Kınalı arasındaki yol 550 milyon 
dolara ihale edilmiş -ihale şekli de normal olan- bu yolun fiyat artışı 340 milyon dolardır; yani 
yüzde 60 artış yapmış. Aynı meseleleri hiç keşif yapılmadan olanlarla mukayese ettiğimizde, 
yüzde 100 artış olacağı inancındayız. Onun için diyoruz ki, bugün Birinci Boğaz Köprüsüyle 
beraber Ki nalı-Sakarya arasındaki çevre yolu 900 milyon dolar -Daha da artacaktır- dersek, 
ihale edilen diğer otoyollara 2 milyar dolara yakın ödeme yapılacak, artı keşif bedelleri bilin
meden ihale edildiği için, keşifle beraber yüzde 100 artış olursa 4 milyar 900 milyon dolara 
mal olacaktır ve bunun neticesinde bu yollar, 7 milyar dolara doğru tırmanmaktadır. 

Sayın üyeler, burada şunu söylemeden geçemeyeceğim : Bu memleketin parasını hepimiz 
her şeyin üstünde, kendi paramızdan daha çok tutmaya itina göstermeliyiz. Kimse kimsenin 
parasını kullanamaz, bu, vatandaşın parasıdır. Biz, bir otoyol sevdasıyla bugün 7 milyar dola
ra çıkmışız. Yetkililerin ifade ettikleri gibi, bunlar daha 1 200 metreden çıkıp da 2 000, 3 000, 
4 000 metrelere doğru giderse, işte biraz önce benim söylediğim il yollarına çare bulamayan 
bir Karayolları, devletin yollarına hizmet edemeyen bir Karayolları ortaya çıkar. Yani, geriye 
kalan diğerleri üvey evlat olmuştur. Bir de bunların yerine ekspres yollar rahatlıkla yapabiliriz. 
Bugün mevcut yolların üstü yeniden kaplanıp, yanına 12 metrelik duble ekspres yol yapmış 
olsak, maliyet 500 milyon dolar olacaktır. Şunu söylemek istiyorum : Bugün 1 kilometrelik 
otoyol karşılığında 8-10 kilometre ekspres yol yapabiliriz. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bu devirde otoyola karşı mı çıkıyorsunuz? El insaf yani! 
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AHMET UNCU (Devamla) — Ona da cevap vereyim. 
Biz otoyola karşı çıkmadık. Benim ifadelerimde öyle bir şey yok. Yalnız öncelikleri koya

lım diyoruz. Gerektiği yerlerde otoyol yapalım. Buyurun, İstanbul çevre yolu... Orada yapa
lım. Bazı yerlerde tırmanma şeridi yapalım. Yine çift yol olsun, gerektiğinde de tırmanma şeri
di olsun. Yani, bunlar planlama meselesidir; ama, sil baştan Edirne'den şuraya kadar otoyol 
yapıyorsunuz; ama, yarın tıkanacaksınız, bu parayı da bulamayacaksınız. Göreceğiz; parayı 
nasıl, nereden bulacağınızı göreceğiz. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Bulunuyor, bulunuyor merak etmeyin. Bir Boğaz Köprüsü yap
tık iki üç senede bitti; fena mı yani? 

AHMET UNCU (Devamla) — Ben, müsaade ederseniz Devlet Su İşleri konusuna da de
ğinmek istiyorum; ama, süremi çok aştım, arkadaşımın süresine de tecavüz ettim. Çok kısa 
olarak... 

BAŞKAN — Sayın Uncu, Grubun süresi malumu âliniz 1 saatti, görüşmeleriniz 12.25'te 
bitecekti; arz ettiğim gibi Anavatan Sözcüsü arkadaşlarım 20 dakika fazla kullandıkları için, 
aynen 20 dakika daha ek süre tanımak görevimizdir. O bakımdan Doğru Yol Partisinin değerli 
sözcülerine 12.45'e kadar adalet içre söz vermek imkânımız var. Takdir sizin. 

AHMET UNCU (Devamla) — Teşekkür ederim. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak -bildiğiniz gibi- yatırım projeleri üç ana safhada 

toplanmaktadır. Tarım sektörü, enerji sektörü ve içme suyu sektörü. Ben burada, sürenin de 
azalması dolayısıyla konuyu satırbaşlarıyla arz etmeye çalışacağım. 

Tarım sektöründe, proje stokunun devamlı aynı kaldığını, çok az projenin bitirildiğini gör
mekteyiz. Takriben 10 milyar metreküp depolama tesisiyle 1 milyon 353 bin hektar sulama sa
hasında çalışılmaktadır. Ayrılan yıllık ödenekler toplam proje bedelinin yüzde 10'u civarında 
kalmaktadır. Tabiî bunun sonucu olarak, en iyi ihtimalle, hedefin yüzde 5 oranında gerçekle
şeceği görülmektedir. "Ayrılan yıllık ödenek yüzde 10" diyorsunuz; sonrada hedefin yüzde 5'le 
gerçekleşeceğini söylüyorsunuz. 

Bunu şunun için söylüyorum; ödeneklerin bir kısmı, yatırım içinde cari harcamalar ola
rak gitmekte, işçilik, akaryakıt olarak gitmekte, bir kısmı da depolama işleri olarak sulamanın 
yan hizmetlerine gitmektedir. Bunlar olunca, sulamaya aktarılan miktar azalmakta ve hede
fin, yani, mevcut 1 milyon 353 bin hektar sulamanın ancak yüzde 5'i gerçekleşmekte, ki, bu 
da 1989 yılı için 60 bin hektar etmektedir. Bunlar bizim sözlerimizin doğru olduğunu göster
mektedir. Hedefimiz ise 100-120 bin hektardır. 

1983'ten sonra başlanan barajların durumları hakkında burada uzun uzun durmamın bir 
faydası yok. İktidar mensubu değerli arkadaşlarımız bu konu üzerinde özellikle durdular. Ben, 
bunların projeleriyle ilgili bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. 

1984 yılında başlanan 13 adet projenin 403 milyar 446 milyon liralık bir maliyet bedeli 
var. 1984'te başlanan 13 adet projenin maliyeti beş yıl sonra, yani, 1989 yılında, 1 trilyon 170 
milyar 114 milyona çıkmıştır. Bu da gösteriyor ki, yüzde 290 artış olmuş. 1985 yılında, 17 adet 
projeye başlanmıştır; maliyeti 238 milyar 413 milyondur; 4989 fiyatlarıyla bugün 814 milyar 
952 milyona çıkmıştır; buradaki artış, yüzde 342'dir. 1986 yılında 11 tane projeye başlanmış, 
maliyeti 130 milyar 482 milyondur; 1989 yılında, bugünkü rayiçle maliyeti 358 milyar 296 mil
yona ulaşmıştır; artış, yüzde 275'tir. 
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Yani, bunlar şunu gösteriyor; Anavatan Partisi İktidarının 1984-1985-1986 yıllarında baş
latmış olduğu 13.17.11 adet projelerin maliyeti bugün üç katına çıkmış durumdadır. Diğer 9 
projenin bedelleri, çeşitli nedenlerle belli olmadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Bu pro
jeler, henüz başlangıç safhasındadır. Daha başlangıçta bu kadar büyük artış ortaya çıkmıştır. 
Bilhassa, sulama projeleri de daha büyük hacimde olmaktadır. 

Burada ayrılan yıllık ödeneklerin 1989 sabit fiyatlarıyla 1983 senesinden beri aynı kaldığı
nı görmekteyiz. Hiçbir gelişme yoktur. Enerji sektöründe, gerçekten, 1983 fiyatlarıyla ondan 
sonraki fiyatlar aynı değerde bulunuyor. Fiyatlar da devamlı artırıldığı için bu büyük projeler 
devamlı ertelenmek durumundadır. Bu gidişe, bu tesislerin 10 yılda yapılması gerçekten zordur. 

tçme suları sektöründe ise durum daha da kötüdür. 1983'ten beri proje stokunda artış 
olduğu halde, yıllık ödenek gittikçe düşmektedir, tiler Bankasında proje artıyor; ama, buna 
karşılık yıllık ödenekleri gittikçe azalıyor. 1989 yılında, üzerinde çalışılan projelere göre, ayrı
lan ödenek 26'da l'dir. 

Demek ki, su konusunda programa devamlı alınanlar var; ama, gerçekleşmesi için kâfi 
miktarda ödenekler konmuyor. O yüzden, programa alındı diye çok sevinen Konya, tçel, Sam
sun, Şanlıurfa, Kocaeli, Elazığ, Antalya, Sivas, Balıkesir illeri, bu sulara, -bilmiyorum- bu öde
neklerle 20 senede zor kavuşur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, herhalde toparlıyorsunuz? 
AHMET UNCU (Devamla) — Değerli üyeler, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1990 malî 

yılı bütçesi hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini sizlere arz ettim. 
Bu bütçenin, Bayındırlık ve tskân Bakanlığındaki bütün kuruluşlara hayırlı ve uğurlu ol

masını diliyor, saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uncu. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Trabzon Milletvekili Sayın Mehmet Çakıroğlu; buyurun. 

(DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamaya devam edeceğim. Bu vesileyle, Yüce Meclise say
gılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sayın Anavatan sözcüsü, Türkiye'nin altyapı konusunda çağ atladı
ğını anlattı; ama, burada iftiharla anlattığı programlardan acaba, milletvekili seçildiği Sakar
ya Vilayetine ne yapıldı? Bunu hiç anlatmadı. Benim orada yakınlarım olduğu için, arada sıra
da Sakarya'ya giderim. Biraz yağmur yağdığında Sakarya sular altında kalıyor. 

Şimdi, Sayın Bakan ve sayın sözcüden Aşağı Sakarya Projesinin akıbetini soruyorum? Seçim 
malzemesi yapılan göstermelik ihalelerin, ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorum. Pembe 
laflar yerine, arkadaşlarımın, seçildiği vilayetlerin altyapı çalışmalarına hizmetini bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım ilk önce kendi şehrindeki kanalizasyonları halledip ondan sonra bu
rada Türkiye'deki gelişmeleri anlatsa daha iyi olurdu. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Tuzcu arkadaşımız, burada "Yap-işlet-devret" modeli ile bir
çok yolun yapıldığını zikrettiler. Acaba, bu "Yap-işlet-devret" modeli ile ne kadar yol ihale 
ettiniz, ne kadar yol trafiğe açıldı? 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığının, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Parlamentoya ver
miş olduğu değeri kısa bir örnekle izah etmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, 1988 senesi Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, 
•bölgeyi gezdikten sonra- Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanına, Çatak felaketine uğramış va
tandaşlarımıza ne zaman ev yapacaklarını, burada canlarını kaybetmiş olan vatandaşlarımızın 
ailelerine ne yardım yapacaklarını sormuştum. Trabzon'un Pelitti İlçesinde yer yapılıp, 1989 
yılında yerleştireceklerini söylemişlerdi. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 96 ncı sırasında yer alan 
sorumuza, 21 Aralık 1989 tarihinde verdikleri cevapta da, Çatak'ta felakete uğramış olan va
tandaşları, 1990 yılında Trabzon'un Pelitli ilçesinde yerleştireceklerini, bununla ilgili inşaatı 
ihale edeceklerini zikrediyorlar. 

Aradan birbuçuk sene geçti; sorumuza da, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının bütçe gö
rüşmelerinin zamanı geldiği için cevap verdiler. İşte, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının çalış
maları ve hizmetleri meydanda!.. 

Biz bunlardan, bu bütçeden nasıl iş istiyoruz, ne yapacaklar? Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğı, bir taraftan yapılacak işlerin ödeneklerini keser; milletvekilleri müteahhitlerin önünde, Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı ödenekleri vize etmez, bütçede serbest bırakmaz. Ondan sonra da, 
bu ödeneklerle geleceğiz, iş isteyeceğiz?.. Ne iş yapacaksınız, siz iş yapmak için değil, iş yık
mak için seçilmiş bir grupsunuz. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Buzağıyı anlat. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Anlatacağım, biraz sonra buzağıyı anlatacağım 

size. Yomra'da buzağıyı sel aldı götürdü, şimdi ANAP'ı da sel alıp götürecek. 
MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Köprüden nasıl uçtu, köprüden? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Anlatacağım... Sizin iktidarlarınızın zamanı... 
MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Senin müdürlüğün zamanında. 
KEREM GÜNEŞ (Kars) — Kendi zamanını anlat. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen, hatibe müdahale etmeyelim. 
Sayın Çakıroğlu, devam buyurun efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Anlatacağım, anlatacağım, buzağıyı mutlaka an

latacağım. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve tskân Bakanlığımız, büyük, yatırımcı bir bakanlıktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bakıyoruz, şu kadar rakam var; -değerli arkadaşlar, ben ra
kamları bu sefer konuşturmayacağım- gerçekleşme yok. "Yapıyoruz" diyorsunuz. Trabzon'
da, cumhuriyetten önce yapılmış, Çaykara-Bayburt anayolu vardır. Buraya, defalarca sel, he
yelan geldi, tki senedir Çaykara-Bayburt istikametinde, sel dolayısıyla kapanmış olan bir bö
lümü açmaya, Karayolları nedense bir türlü muvaffak olamadı. Burada meseleyi sadece Kara
yolları teşkilatının üzerine atmayalım. Mesele nedir? Mesele, ANAP'ın taraflı, yanlı, siyasî baskı 
ve istikrarsızlıkları doğrultusunda Trabzon Valisine, Trabzon Vali Muavinine ve Karayolları Bölge 
Müdürlüğüne verdiği talimatlardır. Bu sel sonucu kapanan yol, birbuçuk yıldır açılamıyor de
ğerli arkadaşlarım. 

Bu memlekette, bundan evvel de yağmurlar yağıyordu, bundan evvel de heyelanlar olu
yordu. Bu yolun niye açılmadığını ben bir türlü anlayamıyorum. 

ANAP Hükümetinin valisi, vali muavini ve oradaki Yapı tşleri Müdürünün verdiği uy
durma raporlar ve o bölge ANAP milletvekillerinin bunlara yaptığı baskı ile o kişilerin çıkarı 
için devleti bu türlü kullanmaktadırlar. 
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Devletin valisi milletin vergisiyle ayakta durur, milleti temsil eder. ANAP Hükümetini ve 
ANAP'h kişileri temsil etmez. Devlet, halktan aldığı vergilerle valiye maaş verir. Vali, tarafsız 
olarak hizmet yapmak mecburiyetindedir. Devleti bu kadar partizanca kullanmaya hiçbirimi
zin hakkı yoktur. Bir gün gelir, usulsüz yapılan işlerin hesabını sorarlar, sorumlularını da kim
se kurtaramaz. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Çakıroğlu yalnız Trabzon'un bütçesini anlatıyor galiba. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bu yetmiyormuş gibi, Bayındırlık Müdürünün 

bazı kişilerin emriyle hareket ettiği de görülmektedir. 
AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Bayındırlık Bakanlığı bütçesini değil, Trabzon'un büt

çesini anlatıyorsun galiba. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Evet, Trabzon'da gördüklerimizi anlatıyoruz. 
Eğer, Karayolları iş yapıyoruz diyorsa, bu yaptığı işler nerede? 
Şimdi kaza yapılacak olan Hayrat Nahiyesi var. Cumhuriyet devrinden önce buraya kaz

ma kürekle 9 kilometre yol yapılmıştır. Bu yol, karayolarının bazı haritalarında asfalt olarak 
gösterilir. Buradan 50'nin üzerinde köye yol gitmektedir. 

Bayburt'u vilayet yaptınız. Bayburt vilayetine bağlı köyler kadar o nahiye üzerinden in
sanlar gitmektedir. Acaba burayı ne zaman yapacaksınız? Niçin yapmıyorsunuz? Kimin emir
lerini bekliyorsunuz? 

Sürmene-Köprübaşı yolu. Bu yola ne yaptınız? Hayrat Nahiyesinde çay fabrikası vardır. 
Bu fabrikaya çay bu yoldan taşınmaktadır. 

Araklı-Köprübaşı yoluna ne yaptınız? Bu yola yıllar önce başlanmış, fakat yaptığınız nedir? 
Karayolları, "Gümüşhane-Trabzon arasında yıllardanberi çalışıyoruz" diyor. Ne yaptılar? 

Müteahhitleri parasızlıktan inim inim inliyor. Trabzon-Gümüşhane arasında herhangi bir şey 
yapılmış değildir. 

Trabzon-Rize istikametindeki devlet yolunda ne yapıldı? tki yıldır, üç yıldır iki loder ora
da, yol kenarında devamlı olarak uğraşmaktadır. Şadan Tuzcu bu yolun niçin yapılmadığını 
niye söylemedi? Yıllardır vatandaş, Rize-Trabzon arasındaki 70 kilometrelik yolu vasıtayla iki 
saatte almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, başında söylediğimiz gibi, Karayolları bütçesine baktığımızda para 
diye bir şey yok. Çevre Müsteşarlığına ayrılan ödenek kadar karayolları bakım işlerine ayrılan 
bir ödenek var. 60 bin kilometrelik yol ağı bulunan Türkiye'de yeniden bir şey yapmayacaklar 
mı? Yoksa, müteahhitlere yap-bekle mi diyeceksiniz? Tablo meydanda/para belli, bununla ne 
yapacaksınız? Parasız yaparız derseniz, ya sihirbaz olmanız lazım ya da davulcu olmanız la
zım. Bundan başka bir şey olamaz. 

ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Kemençeci ol
maz mı? 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Henüz kemençeciler orada bir şey bulmadı Sayın 
Oltan Sungurlu. Gümüşhane'ye gidebiliyor musun? Gel de onu söyle. Onun ifadesini ver. 
Gümüşhane-Bayburt arası, Trabzon-Gümüşhane arası yol yapım çalışmaları yıllardır sürmek
tedir. Sayın Bakanınız onun cevabını versin. Bayburt-Gümüşhane arasında çalışan müteahhit
ler, yıllardır, para, istihkak bekliyorlar. Sayın Bakanınız onların ifadesini versin. Müteahhit 
inim inim inlemektedir. Laf atıp da kaçmayın. 
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BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, sevilen bir hatipsiniz, size bu kabil hitaplar, devamlı zama
nınızı alabilir. Değerli fikirlerinizi arz etmeye devam edin. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Her yılın ödeneği geçmiş yıldakinden daha az. 
"Şunu yaptık..." Bir sürü rakam kargaşasından başka bir şey değildir. Karayollarının durumu 
çok vahimdir. Mevcut yol ağımız tümüyle ihmale uğramıştır. Bakıma ayrılan ödenekler mey
danda. Arttığını söylediğiniz yol miktarı değil, mutlak sayılardır, yatırımların gerçek durumu
nu vermemektedir. Bu rakamlar, ancak ANAP Grubunun kendi kendini aldatmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, mutlak sayıların üstündeki perdeyi kaldırın, gerçeklere baktığınızda 
yatırıma bir şey dönüşmediğini görürsünüz. Karayolları yatırımlarının cidden azalması söz ko
nusu iken, Bakanlığın, bu kadar dış borçlanmalarla birtakım iç ve dış firmalara çıkar sağlayan 
politikası, asıl üzerinde durulması gereken konudur. 

Gelişmekte olan ülkemizde kıt olan kaynaklarımızı programlı bir şekilde kullanmak zo
rundayız. Büyük kaynak gerektiren, kalkınmayı yavaşlatıcı ve enflasyonu yükseltici, ne olaca
ğı belli olmayan işleri iyi etüt etmek lazımdır. Bir ulaşım ana politikası tespit edip uygulamak 
zorundasınız. Genel ulaştırma politikasını, kara, deniz, demiryolu, havayolu sistemlerini den
geli kuramazsanız, ANAP İktidarları gibi, yolların da içinden çıkamaz bir hale gelirsiniz, ör
nek, Ankara-f stanbul tren yolu yapılsaydı, vatandaşlarımız rahat ederdi. Bunu görmek istemi
yorsunuz. 

Sayın milletvekilleri, Fransa'da, İngiltere ve Japonya'da saatte 200-300 kilometre hız ya
pılan tren yolları vardır. Ankara-tstanbul arasındaki tren yolunun yapımını durdurdunuz. Bu 
yol yapılsaydı da, vatandaşımız Ankara'dan İstanbul'a 3-4 saatte gitseydi iyi olmaz mıydı? 

200-300 kilometre hız yapılabilen bir tren yolunun maliyeti 2x2 otoyolundan daha ucuza 
mal olmaktadır. Sorarım, hangi akla hizmetle bu yolların yapımını durdurdunuz? 

Şimdi, yaptığınız otoyollara ve işlemlerinize bakalım. Burada söylediklerinizin hepsinin 
teyp bandına kaydedildiğini bilmeniz lazım. 

Değerli milletvekilleri, 450 milletvekili ve Sayın Bakan, Oran istikametinde yapımı devam 
eden otoyol niteliğindeki 2 kilometrelik bir yol var. ANAP iktidarının 3 senede yapamadığı 
bu otoyol varken, kalkıp da "Türkiye'de 3 bin kilometre otoyol yapacağız" sözünü milletve
killerine nasıl söylüyorsunuz, buna nasıl inanıyorsunuz. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Hanginizin altındaki araba bu yolda zarar görmedi? Siz, kendinizin gittiği 2 kilometrelik 
otoyolu yapamadıktan sonra, 3 bin kilometre otoyolu nasıl yapıp, Türk Milletinin hizmetine 
sunacaksınız? Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın bunu açıklamasını istiyorum. 

öyle tahmin idiyorum ki, bu otoyol 19 uncu dönem milletvekillerine yetişecektir; ama ne 
yazık ki, siz ANAP Grubundaki milletvekili arkadaşlar bunu göremeyecektir. (DYP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, ülkemizde inanç hürriyeti vardır. Herkes inandığına, inan
makta serbesttir. Siz inanmadığınızı söyleyin kâfidir. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, aynı yol istikametinde herhalde 
siz de seyrüsefer halindesiniz. 

Sayın milletvekilleri, cumhuriyet hükümetleri, "Gidemediğin yer senin değildir" sözünü 
hedef alarak köy yollarının dışında, 60 bin kilometre uzunluğunda çeşitli cinste devlet ve il 
yolları yaparak vatandaşın hizmetine sunmuşlardır. Belirli zaman aralıklarıyla yapılan yollar 
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değişik ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, değişik tipte ve ebatta inşa edilmiştir. Bu yolların bö
lünmüş yol mu, devlet yolu mu, il yolu mu olacağına kafalarından karar vermeyip, aşağıda 
arz edeceğim kriterleri devamlı olarak göz önünde bulundurmuşlardır. Bu bahsedeceğim ko
nu, otoyolların ne halde olduğunu gösterir. 

a) O yoldan o anda geçen araç sayısıyla yirmi yıl sonra geçecek olan araç sayısını tespit 
ederek, 

b) Yapılacak yolun hizmet vereceği yörelerin sosyal ve ekonomik durumu, turistik, aske
rî önemi ve jeolojik yapısı gibi kriterlerdir. 

198S yılından sonraki hükümetler, teknokratların ellerindeki bu kriterleri bir tarafa ko
yup, hiçbir teknik kritere, hiçbir fizibiliteye, hiçbir ekonomik incelemeye gerek duymadan 2000 
yılına kadar iktidarda kalacaklarını garanti altına aldıklarına inanarak, kendi kendilerini alda
tarak 2000 yılına kadar 3 000 kilometre otoyol yapılmasını planladılar. Planladılar diyorum; 
çünkü, bu Meclis kürsüsünden zamanın Başbakanı, Bayındırlık ve İskân Bakanı teyp bandı 
gibi bunları zaman zaman tekrarladılar. Onun için planladılar diyorum; çünkü, bunlar plan 
yapmasını bilmezler. 

Planda, işlerine gelmediği için inanmadıkları tek şeyse, teknik kriterlerdir. "3 000 kilo
metre otoyol yapacağız" derken, hangi verilere dayanarak yapıyorsunuz? Amerika, Avrupa'da 
bir yolun otoyol olarak yapımına karar verilirken, o yolda inşaata başlandığı an, günlük geçen 
araç sayısı asgarî 30 000 olması gerekmektedir. 3 000 kilometre olarak yapımına karar verilen, 
yapımına başlanan bu yolların şu andaki günlük geçen araç sayısını bir kenara bırakalım, yir
mi yıl sonra kaç tanesinden günde 30 bin araç geçecektir? . 

Hükümetin buna vereceği cevap açıktır. Biz otoyolları teknik kriterlere göre değil, hol
dinglerimizin yurt dışından, banker ortaklarından buldukları dış kredilere göre planladık. Bu 
nedenle bir gecede tzmir, Aydın, Denizli; İzmir, Çeşme, Toros Dağlarından geçen yolları oto
yol yaptık... Bu nasıl mantık?.. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, 20 dakikalık ekstra süre doldu, lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bulunan dış krediler hibe midir? Bu dolarlar faizi ile birlikte sonunda geri verilmeyecek mi? 
Otoyollar para kazanacak. Bu paralarla mı borçlarını temizleyeceğiz? Otoyol şartlarını ta

şımayan bir yoldan alınacak geçiş ücretleri, alınan bu kredilerin faizlerini bile ödemeyecektir. 
Bunu böyle bilin. Bunun da kolayını bulursunuz; Deli Dumrul hikâyesinde olduğu gibi "Ge
çenden bir akçe, geçmeyenden bin akçe" alınacaktır, kanunu çıkarır borçları ödersiniz. 

198S yılından bugüne kadar dış kredi bulan yerli ve yabancı holdinglere ihale edilen oto
yol miktarı takriben 1 300 kilometre uzunluğunda olup, bu yolların bedeli ise 3 milyar dolar, 
Türk parasıyla 6.2 trilyon TL.'dir. Rakamları konuşturursak, 1 kilometre otoyol maliyeti Kara
yolları teknokratlarınca ortalama 2 milyon dolar olarak hesaplanmıştır. 

Bu maliyet bölünmüş yolun takriben 5 katı, birinci sınıf bir devlet yolunun 10 katıdır. Ya
ni 1 kilometre otoyol yerine, 5 kilometre bölünmüş yol, 10 kilometre birinci sınıf devlet yolu 
yapılabilmektedir. Bölünmüş yollar, devlet yolları daha bitmemiş veya yeterli olmayan bir ül
kede, otoyol şartlarına haiz olmadığı halde, sırf dış kredi bulundu diye, böyle pahalı çözüme 
karar verilmesi doğru bir politika mıdır? 

Şayet dış kredi bulunabiliyor ve bu beceriye sahip iseniz, bölünmüş yollara, devlet yolları
na bu kredileri bulsaydınız daha ekonomik olmaz mıydı? Hükümet olarak, otoyollar kralı ol
mayı özlediniz; fakat, olamadınız. Ancak, enflasyon kralı oldunuz. Çünkü, 1985 yılından bu 
yana yüzde 70Merin altına düşmeyen enflasyonların sebeplerinden birisi de bu yanlış otoyol 
politikasıdır. 
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tik başlarda hesaplanan otoyol kilometre maliyeti her ne kadar 2 milyon dolar olarak be
lirlenmiş ise de, bu maliyetin gerçek maliyet olmadığı, işlerin devamı sırasında ortaya çıkmıştır. 

TAYFUR ÜN (Bilecik) — Maçka yollarından bahset. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Biraz sonra zikredeceğim. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, toparlayın lütfen. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Toparlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, biz otoyolların yapılmasına karşı değiliz. Şöyle ki, 215 kilometre uzun

luğundaki Kınalı-Sakarya otoyolu, başlangıçta 550 milyon dolara ihale edilmiş, daha sonra işin 
bu bedelle bitmeyeceği tespit edilmiş, ancak 990 milyon dolarla biteceği belirlenmiştir. Maliyet 
hesabı, yapımına devam edilen yolların çoğunda aynı şekilde artmaktadır. Yani, otoyolların 
kilometresinin maliyeti 2 milyon dolar değil, gerçekte 5 milyon dolardır. Otoyolların maliyetle
ri, yapım sahiplerini bulduktan sonra birden bire 2,5 katı arttı. Acaba neden? 

Sayın milletvekilleri, otoyollar sabit fiyatla ihale edilmiştir. Kimin çıkarı için, bu otoyollar 
sabit fiyatla ihale edildikten sonra, maliyeti 2,5 kat artmıştır? 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Açıkla, isim ver. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Kişiler burada yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, lütfen... 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Holdinglere yapsın diye verilen bu otoyolların 

verildiği anda mevcut bir projesi var mıydı? Proje yok idiyse, projesi olmayan bir yolun mali
yet hesaplarını nasıl yaptınız da ihale ettiniz? Bana "Hangisi?" diye soruyorsunuz. Kişileri 
mi buraya getirelim? Kişiler kendilerini nasıl savunacaklar? Sizin ortak olduğunuz holdingler... 

Otoyolların projeleri, yolu yapacak holdinglere yaptırılmadığı için maliyet arttı. Holding
ler ekonomik proje üretemedi. Dış kredi bulup işleri almaya hak kazanan holdingler, 3 milyar 
dolara 1 400 kilometre yol yapıp hizmete açmak yerine aynı para ile 700 kilometre yol inşa 
edip, nasıl olsa başlanmış işleri devlet baba bitirecektir, bitirmek zorundadır zihniyetiyle, tek
rar yedi düvele dağılıp, itibarlı hükümetin forsundan faydalanıp yeni dış kredi bulup yolun 
kalan diğer yarısını yapmayı planladılar. Otoyoldaki maliyet artışlarının tek cevabı budur. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, o üç daktilo sayfasını okuyacak mısınız? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Bitti Sayın Başkanım. 
İhtiyaç olan otoyollar, yapım kriterlerine uygun düşen otoyollar yapılamadı. Yapılamadı

ğına göre, yapılmış olmak için yapılan otoyollar, inşa eden şirketleri, sadece dış kredi bulduk
ları için seçtiğiniz, geçmişte bir kilometre yol yapmayan bu kişilere nasıl bu otoyolları yaptırdı
ğınız göz önündedir. 

Otoyolların nasıl yapıldığını, tekniğine uygun yapılıp yapılmadığını yapılan işlerin metraj 
bedellerini tespit eden kontrollük örgütü hizmetlerinde Avrupaî bir görüşle çağın şartlarına 
uygun olarak, ihale yoluyla yaptırdığınız tespit edilmiştir. Bu, Avrupa'da ve Amerika'da uygu
lanan bir sistemdir. Bizde de uygulanması doğaldır; ama, dikkat buyurun beyler, Kınalı-Sakarya 
yolunu yapan holdingin kontrolünü, Ankara-Gerede yolunu yapan holding, Ankara-Gerede 
yolunu yapan holdingin kontrolü, tzmir-Aydın yolunu yapan holding yapmamalıdır. Bunlar, 
yabancı mühendislere dolar karşılığında yaptırılmamalıdır; yetenekli Türk mühendisleri var
dır, bu işleri daha iyi yaparlar. Türk Mühendislerine Türk Lirası, yabancı mühendislere dolar. 
İşte sizin insafınız... 
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MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Türk parasını beğenmiyor musunuz? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Türk parasını sıfır ettiğiniz meydandadır. 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, bir dakika müsaade eder misiniz? 
Genel Kurulun uyumlu, olumlu esprisini sürdürmek için, hatır hukuku dedik, 20'şer da

kika ekstra süreler verdik. Zatı âlinize, Çakıroğlu hukuku dedik, on dakika geçti, hâlâ konuşu
yorsunuz. tstirham ederim... Usul var, Başkanlık müşkül durumda kalıyor ve çalışma süremiz 
dolmak üzere. Lütfen... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, çalışma süresi içinde bitireceğim. 
Son söz olarak, bu tip işler, belirlenen sürelerde bitirilirse ekonomik olur. Bitirilmediği 

takdirde, ülke ekonomisi için felaket olur. Yapımına başlanan otoyollar ve yolların bitim tarihi 
1990, 1991,1992 gibi yıllar olarak tespit edilmiştir, tki kısa örnek vereceğim sayın milletvekille
ri; bu yapılmış olan otoyollar 1990, 1991 yılında bitecekti. Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gerede 
kesiminde 1986 sonunda 188 milyon dolara ihale edilmiş, 37 milyon dolar avans alınmış 198* 
yılı sonuna kadar yüzde 75'inin bitmesi lazım. Gerçekleşme yüzde İS. Bu avans olarak almış 
olduğunuz kredilerle, yüzde İS'i bitmiş olan bir yolu 1990 yılında nasıl bitireceksiniz? 

Gerede-Ankara, Ankara-Çevre yolu 1986 yılında 480 milyon dolara ihale edilmiş. 1987 yı
lında işe başlanmış, 96 milyon dolar avans alınmış. 1989 yılına kadar yüzde 66'sının bitmesi 
gerekirken, bu yolun yüzde 16'sı bitirilmiş. Yoksa bu krediyi bulup, bunlara avans verip, başka 
işlerle uğraşsın diye mi bu işleme tabi tuttunuz? Biz, bunun için diyoruz ki bu otoyolların yapı
mı yanlıştır. Otoyola karşı değiliz, yollar yapılsın; fakat, şu anda yapılan çalışmalar, yürütülen 
hizmetler göz önüne alınırsa, bu işlerin tamamı aynı şekildedir. 

Sayın milletvekilleri, buzağıya çok meraklı olanlar var, onun için sizlere buzağıyı anlata
cağım. 1974 yılından 1982 yılına kadar "YSE" dediğimiz birimde YSE müdürlüğü yapıyor
dum. YSE müdürü iken, Yomra'nın bir köyünde hasbel kader yol, köprü yaptık. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Köprü çöktü. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Köprüyü bitirmeden, Ecevit iktidara gelir gel

mez, haftasına, şimdi milletvekili olan eski Bakanımız Sayın Ali Topuz, bizi Trabzon'dan pa-
laspandıras Urfa'ya tayin ettiler. 

ALİ ER (İçel) — Gördün mü bak? 
ZİYA ERCAN (Konya) — Ne olarak gittin? 
BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, süre dolmak üzere; oturumu kapatır veya süreyi uzatır mı

sınız? Lütfen... Artık, Başkanlığı devraldınız... tstirham ediyorum... Saygılarınızı sunun ve kür
süyü terk edin. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım, sizin iyi niyetinize inanarak, iki 
kelimeyle köprüyü söyleyeyim; ondan sonra saygılarımı sunacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Köprüyü yaptık, Cumhuriyet Halk Partisi ikti

dar oldu, haftasında bizi görevden aldı; tabiî köprünün korkulukları yapılmadı. Aradan yıllar 
geçti. Politikaya dönünce, bu vesileyle tekrar aynı köye gittik, köyün tamamı da o zamanın 
Cumhuriyet Halk Partili olan köylüleri. "Mehmet Bey, çok iyisin, hassın, yolu yaptın, köprü
yü yaptın. Yalnız köprünün korkuluklarını yapmadın." dediler. "Ne oldu? Biz, devlet memu
ruyduk; bizi aldılar Urfa'ya verdiler, köprünün korkulukları da kaldı. Gelen hükümet, sizin 
tasvip ettiğiniz, tuttuğunuz hükümetti, korkulukları bunlar yapmadı, bunun hesabını onlar-
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dan sorun; bana niye soruyorsunuz?" dedim. "Mehmet Bey, öyle olmadı" dediler, "ne ol
du?" diye sordum. "Buzağı köprünün altına düştü" diye cevap verdiler. "Buzağıya ne oldu" 
dedim, "Dere aldı götürdü" dediler. Anlaşıldı, bu köyden rey yok, bize rey vermeyecekler dedim. 

Şimdi, ANAP da köprüden aşağıya düştü, buzağı durumuna geldi, dere alıp ANAP'ı gö
türecek. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ZtYA ERCAN (Konya) — Orada oyu kim aldı? 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Oradaki oyun çoğunu SHP almıştır. 
ZtYA ERCAN (Konya) — Siz de almadınız yani. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Devamla) — Sözlerime son verirken, Bayındırlık ve tskân Ba

kanlığı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını diler. Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu. 
Sayın milletvekilleri, görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve saat 14.00'te toplan

mak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Ertuğrul Özdemir (Ordu), kadir Demir (Konya) 

BAŞKAN — Türjkiye Büyük Millet Meclisinin 56 ncı Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu • Tasarıları 
ile 1988 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/618, 
1/619; 1/598, 3/993; 1/599, 3/994) (S Sayıları : 281, 282, 287, 288) (Devam) 

A) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI (Devam) 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1988 Malî Yüı Kesinlıesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

L — Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yüı Kesinhesabı • 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yüı Bütçesi 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Gruplar adına konuşmalara devam ediyoruz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu Sözcüsü, Ankara Milletvekili Sayın Eşref Erdem; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçesini görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili ola
rak, Sosyaldemokrat Halkçı Partinin görüş ve düşüncelerini sunmak üzere huzurunuzdayım, 
bu vesileyle Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1984 yılında 209 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile görevleri yeniden düzenlenmiştir. Bu görevler ana başlıklarıyla şunlardır: 

Kamu yapıları ile konut yapımı, deprem ve yapı malzemesi araştırması ve afet hizmetleri
ni yürütmek, imar işleri, karayolları yapmak ve ülkemizdeki su ve toprak kaynaklarını geliştir
mektir. Bunlara ek olarak da, ilgili kuruluş İller Bankasının çalışmalarından söz edilebilir. 
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Genel olarak, altyapı yatırımlarının önemli bölümünü gerçekleştirmekle görevli bu kuru
luşumuzun yatırımları arasındaki denge ile yurt düzeyindeki tüm yatırımları arasındaki den
genin ülke ekonomisini temelden etkileyeceği düşünüldüğünde, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
bütçesi, Millî Savunma, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıkları bütçeleri arasında dahi ön sıralar
da yer alabilecek önemdedir. 

Dünya ekonomisinde, 1988 ve 1989 yıllarında olumlu gelişmeler kaydedilmiş; 1988 yılında 
sanayileşmiş ülkelerde reel büyüme hızı yüzde 4,1, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 4,3 olmuş 
ve bu trend 1989 yılında da devam etmiştir. Türkiye'de ise, 1989'daki iyimser tahminlerle bü
yüme hızı önce binde 2, arkasından yüzde 1,1 ve daha sonra da yüzde 1,8 olarak açıklanmıştır. 

Bu, açıkça şu demektir; Çağdaşlaşma yolunda hızla gelişmesi gereken ülkemiz, bugün arayı 
kapamak şöyle dursun, ortalamanın çok gerisinde kalmıştır. Nitekim, Avrupa Topluluğu Ak
deniz Ülkeleri Sorumlusu Abel Matutes, birkaç gün önce AET'ye girişimizle ilgili olarak yap
tığı açıklamada, Türkiye gelir ortalamasının, Avrupa Topluluğu gelir ortalamasının 1/3'ü ora
nında olduğunu, yani bir başka deyişle, Türkiye gelir ortalamasının, Avrupa Topluluğu gelir 
ortalamasının yüzde 66 gerisinde olduğunu ifade etmiştir ve burju da Türkiye'nin AET'ye ka
bul edilmeme temel gerekçelerinden biri olarak sunmuştur. 

1990 malî yılı bütçesine genel olarak göz attığımızda; konsolide bütçenin 63,264 trilyon 
olduğu görülür. Bunun yüzde 31,6'sı personel, yüzde 11,5'i diğer cari giderler, yüzde 14,4'ü 
yatırım harcamaları, yüzde 42,5'i de transfer harcamalarıdır. Bütçede yatırım toplamı 9,088 
trilyon iken, borç ve faiz ödemeleri bütçenin yüzde 23,1'ini, yani 14,6 trilyonunu oluşturuyor. 
Bu oran, 1984»te yüzde 11,6; 1985'te yüzde 12,5; 1986'da yüzde 16; 1987'de yüzde 17,7; 1988'de 
yüzde 23 ve 1989'da da yüzde 28'dir. Görülüyor ki, bütçenin önemli kaynağı borç ödemeleri 
şeklindedir. 

Altyapı yatırımlarının önemi, yatırımlar arasında denge kayboldukça ön plana çıkıyor ve 
bu dengesizliğin yarattığı olumsuz sonuç, boşuna diyebileceğimiz borçlanmaları ve ardından 
da birtakım ekonomik ve politik ödün ve baskıları getiriyor veya getirebiliyor. Son zamanlarda 
çıkarılan ve dövizle yapılan ihalelerde, fiyat farkı ödemesini mümkün kılan kararname bunun 
en çarpıcı örneklerinden birisidir. Bu konuyu ileride biraz daha açacağım. 

Temelinde ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı katkıda bulunabilecek büyük hizmetle
rin planlanmasının ve gerçekleştirilmesinin görev olarak verildiği bu kuruluşumuz, acaba ne 
derece başarılı oluyor, ne derecede ülke ekonomisine katkıda bulunuyor ve ne derecede ülkenin 
baş sorunu haline gelmiş olan enflasyonu körüklüyor. 

Plansız ve önceliği olmayan altyapı yatırımlarının enflasyonu körüklediği ve gelir dağılımını 
bozduğu bir gerçektir. Nitekim, Sayın Başbakan, bir televizyon konuşmasında; Atatürk Barajına 
harcanan paranın günde 3 milyar Türk lirası olduğunu ve bunun da enflasyona neden olduğunu 
ifade etti. Plansız altyapı yatırımlarının enflasyonu körüklediğini sadece Sayın Başbakan söyle
miyor, TÜStAD-Türk Sanayici ve tş Adamları Derneğinin Başkanı Sayın Cem Boyner, 5 Kasım 
1989 günlü Cumhuriyet Gazetesinde, "Arabesk politikalar devam edemez" başlığıyla yapılan mü
lakatta bakın neler söylüyor: "Yabancı finans çevreleri 1989'a kadar Türkiye'ye kredi muslukla
rını açarken, âdeta önkoşul olarak altyapı yatırımlarını tercih ettiler. Böylesi daha emindi, kredi
lerin bir kısmı makine ve teçhizat olarak kendi ülkelerine geri dönüyordu ve yeni sınaî ürünlerle 
dünya pazarlarında kendileriyle rekabet etmemiz tehlikesini ortadan kaldırıyordu." 
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Son iki yıldır bütçe konuşmalarımızın otoyolla ilgili bölümünün temelini oluşturan, bazı
nı oluşturan "Gelen kredinin tamamı Türkiye'ye gelmiyor, başta müteahhitlik kârı olmak üze
re, büyük bölümü makine ve teçhizat olarak ülkesine geri dönüyor" iddiamızın, sanıyorum 
ki, başta sayın Anavatan Partisinin destekçisi olan sanayiciler tarafından telaffuz ediliyor ol
ması ayrıca önemlidir. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır bu kürsüden söylediğimiz yanlış borçlanmanın en veciz ifa
desidir bu. 3 milyar dolar borçlandığımız ve üç yılda bitirilmesi öngörülen otoyol borçlanma
sının sanıyorum ki, anaamacı bu olsa gerek. 

Atatürk Barajı, kendi gücümüzle günde 3 milyar Türk Lirası ödemeyle enflasyona neden 
oluyor da, yabancı parayla hiç dönmeyecek bir yatırım için, üç yılda bitirilme hesabıyla günde 
6,3 milyar Türk Lirası, dört yılda bitirilme hesabıyla ise, günde 4,7 milyar Türk Lirası harcan
ması, acaba hiç mi enflasyonun sebeplerinden değildir? 

Bakanlığın yaptığı hizmetleri, kısaca iki başlık altında toplamak mümkündür : Birincisi, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet tşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı, daha çok altyapı yatırımlarına dönük çalışmalar
dır. Diğeri de, büyük oranda kentleşmenin, sanayileşmeye çalışmanın ve gelişmenin beraberin
de getirdiği imar, iskân ve yerel yönetimlerin çalışmalarıdır. 

Bu kadar geniş çaplı işlerin tek bir bakanlık tarafından yürütülmesinin zor olacağını yıl
lardır söyleyegelmekteyiz. Anavatan Partisi, iktidara geldikten sonra, hizmetlerin daha sağlıklı 
yürütülebilmesi gerekçesiyle, önce bakanlık sayısını azaltmıştır. Bu amaçla da tmar ve İskân 
Bakanlığını, Bayındırlık Bakanlığının bünyesine alarak, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı adı al
tında yeni bir bakanlık kurmuştur. Aslî görevi altyapı yapmak olan Bayındırlık Bakanlığı, böy
lece, esas görevlerini yapamaz hantal bir yapıyla karşı karşıya getirilmiştir. Oysa, sanayileşme
ye başlayan her toplumun karşı karşıya kaldığı kentleşme, imar ve iskân konuları, ayrı bir uz
manlık alanıdır. Nitekim, böyle bir gereksinmeyle, zamanında tmar ve tskân Bakanlığı kurul
muştur. Bu Bakanlığın yeniden kurulması, bize göre, kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığının bir başka görevi, ulaştırma anaplanını, belirlenen he
def ve ilkeler doğrultusunda hayata geçirmektir. Oysa, burada da önemli bir yanlışlık yapıl
mış; ulaştırma politikasının temel öğelerinden olan Demiryolları, Limanlar, Havameydanları 
tnşaatı Genel Müdürlüğü, bu Bakanlığımızdan alınarak Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. 

Bugün ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığının takriben yüzde 90'ı karayollarına yüklenmiş
tir. Bu dengesizliğin giderilmesi, ulaştırma sistem ve alt sistemleri arasında bir denge kurulması 

, son derece önemli bir meseledir. Bunun için, Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı 
Genel Müdürlüğünün, eskiden olduğu gibi, Bayındırlık Bakanlığının bünyesine alınması gerekir. 

iktidarının ilk yıllarında bakanlık sayısını azaltmayı önemli bir reform sayan Anavatan 
Partisi, her ne hikmetse, son zamanlarda bu anlayışından vazgeçmiş, bakanlık sayısı kadar devlet 
bakanlığı kurmuştur. Bunu anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Bayırdırlık ve tskân Bakanlığı gibi çok büyük bir kuruluşumuzun 
bütçesini, bir saat gibi bir sürede, ayrıntılarıyla değerlendirmek, takdir edersiniz ki, pek ola
naklı değildir. Onun için, bazı birimlerin faaliyetlerine kısaca değinerek geçeceğim. 

Yapı tşleri Genel Müdürlüğü, sadece kamu yapılarını ihale etmekle görevli bir aracı kuru
luş olmaktan çıkarılmalı ve daha etkin, daha işlevsel ve geleceğe yönelik önemli projeler üre
ten, kendi kendine yeterli bir yapıya kavuşturulmalıdır. 
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Afet İşleri Genel Müdürlüğü, benzer işleri yapması nedeniyle, Yapı îşleri Genel Müdürlü
ğü içerisinde, bir daire başkanlığı biçiminde düzenlenmelidir, özellikle Anavatan Partisi ikti
darında yaygınlaştırman, davetiye usulü ile ihale, adıgeçen kuruluşumuzun haksız birtakım it
hamlar altında kalmasına neden olmaktadır. Bu usulden vazgeçilerek, serbest rekabet koşulla
rının ve fırsat eşitliğinin herkese tanındığı bir yöntem geliştirilmelidir. İşlerin sürüncemede kal
masını önlemek için, birim fiyatlar, piyasa değerlerine ve gerçeğe yakın belirlenmeli ve hatta 
gerekiyorsa, yılda birkaç kez yenilenmelidir. 

İhale ve yeterlik komisyonları, kamu vicdanını rahatsız edici şayiaların asgariye indiril
mesi için, idarelerden gerçekten bağımsız ve özerk birer birim haline getirilmelidir. Asıl önem
lisi de, çalışanların tümünün ve başta da teknik personelin ücret ve maaşları, insanca yaşayabi
lecekleri bir düzeye çıkarılmalıdır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, kendisine verilen görevleri, politik ter
cihlerden uzak kaldığında, daha bir düzenli yapmaya çalışmaktadır; ancak, bu da yeterli değil
dir. Yerel yönetimlere yardımcı olan kuruluşlar değişik bakanlıkların bünyesinde yer almakta
dır. Bunun için de, bütün bu birimler, kurulacak bir "Yerel Yönetimler Bakanlığında birleşti
rilmen ve böylece, daha etkin bir hale getirilmelidir. 

Daha önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü, buradan 
alınarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlanmıştır. Bunu da anlamak mümkün değildir. 
Bir taraftan Bakanlığın adına "İskân" sözcüğünü koyacaksınız, konut yapmakla görevlendi
receksiniz, öte yandan, konut için arsa sağlayacak ve bunun planlamasını yapacak asıl birimi 
buradan koparacaksınız... Sanıyorum, Sayın Bakan, bu konuda bizi tatmin edecek bir cevap 
verirler. 

İmar çalışmalarına gelince : İktidarın imar planını yapma yetkisini yerel yönetimlere bı
rakması olumlu bir gelişmeydi; çünkü, demokrasinin beşiği oralardır. Ne var ki, son yapılan 
yerel seçimlerden sonra, İktidarın başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, çoğu yerde seçi
mi kaybetmesi, muhalefet belediyelerini âdeta bir hedef tahtası haline getirmiştir. Birdenbire 
İller Bankası borç ödeme miktarını birkaç misline çıkarmıştır, âdeta kendini bir icra memuru
nun yerine koyan bir anlayış sergilemiştir. 

Daha önce verilen imar planı yapma yetkisi de, tüccar bir zihniyetin, bir düşüncenin hâ
kim olduğu bu iktidar tarafından, parça parça alınmaya başlanmıştır. GAP Bölgesi, büyük 
şehirler, turistik bölgeler, çevre koruma alanları adı altında tüm illerimizin üçte birinin bu yet
kileri geri alınmıştır. Hep aynı mantık... Kural ve kaide dışına çıkmak; bütçe varken, fon ya
ratmak; yönetmelik varken kanun hükmünde kararname çıkartmak ve hep denetimden uzak 
ve ne yazık ki, suiistimallere, kayırmalara açık düzenlemeler yapmak. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Bakanlık bütçesini -geçen yıllarda olduğu gibi- rakamlarla ir
delemeye çalışacağım. Geçen yılkı bütçe konuşmamda, 1989 bütçesinin 1988 ve 1987'ye göre 
azalma gösterdiğini, yeni yatırımların yok denecek kadar az olduğunu ve bu trendin 1990 yı
lında da devam edeceğini söylemiştim. Bugün de, Bakanlığın 1987, 1988 ve 1989'un gerçekle
şen bütçeleriyle, 1990 bütçesinin analizlerini geçen yıllarda olduğu gibi üç kalemde vereceğim. 

1987 bütçesi şöyleydi : Harcama kalemi (cari); 1987 gerçekleşmesi 43 milyar 038 milyon 
800 bin. 1987 başı itibariyle 33 milyar 106 milyon 700 bin. 1987'de reel yatırım ise, 27 milyar 
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767 milyon 090 bin. Yatırım kaleminde 1987'de gerçekleşme 31 milyar 735 milyon 900 bin. 1987 
başı itibariyle, 24 milyar 412 milyon 230 bin ve 1987'de yatırımlarda reel yatırım 20 milyar 474 
milyon 780 bin. Transfer harcamalarında; 1987 yılı gerçekleşmesi 5 milyar 735 milyon 500 bin, 
1987 yılı başı itibariyle bütçe 4 milyar 183 milyon 690 bin, 1987'de reel yatırım, 3 milyar 513 
milyon 090 bindir. 

1988 bütçesi ise kabaca şöyle : Yine üç kalemde inceleyeceğim. Caride 1988 başlangıcı 59 
milyar 609 milyon. Harcama, 66 milyar 692 milyon. 1988 yılbaşı gerçek değeri, 38 milyar 100 
milyon. 1987 başına deflatörlerle çekildiğinde, 24 milyar 588 milyon. Yatırımlar 1988 başlangı
cı itibariyle 55 milyar 854 milyon, harcama -düşmüş- 50 milyar 351 milyon, 1988 yılbaşı gerçek 
değeri 29 milyar 344 milyon. Yine, 1987 başına deflatörlerle çekildiğinde, 18 milyar 932 mil
yon. Transferde başlangıç 2 milyar 588 milyon; harcama, 8 milyar 516 milyon, 1988 yılbaşı ger
çek değeri 4 milyar 866 milyon, 1987 başına çekildiğinde 3 milyar 140 milyondur. 

1989 bütçesi kabaca şöyle : Yine carilerde 1989 yılı başlangıç ödeneği 84 milyar 379 mil
yon, 1989 yılbaşı fiyatlarıyla 60 milyar 410 milyon, 1987 yılı başına deflatörlerle çekildiğinde 
22 milyar 292 milyona düşüyor. Yatırımlarda başlangıç 63 milyar 750 milyon. 1989 yılbaşı fi
yatlarıyla 32 milyar 537 milyon. Yine 1987 başına çekildiğinde, yatırımlar, 12 milyar 0,21 mil
yon olarak gerçekleşmektedir. Transfer harcamalarında başlangıç ödeneği 5 milyar 336 mil
yon. 1989 başında 4 milyar 271 milyon. 1987 başına çekildiğinde 1 milyar 576 milyon. 

Tablolardan da anlaşılacağı gibi, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi geçen yıllara göre 
sürekli bir düşüş göstermektedir. Asıl düşüşün de yatırım kaleminde olması,'üzerinde önemle 
durmamız gereken bir noktadır. 

1987 yılı Bakanlık bütçesi, 1987 yılbaşı fiyatlarıyla 51 milyar 755 milyon iken, 1988'de 46 
milyar 660 milyon Türk Lirasına, 1989'da ise, 1987 başı fiyatlarıyla, 35 milyar 890 milyon Türk 
Lirasına düşmüştür. 

Bu durumu, bir grafik ile göstermek gerekirse, bu trendin önümüzdeki birkaç yılda de
vam etmesi halinde, giderek -yatırımlar açısından- sıfıra yaklaşacağımız görünüyor. Yani, 1988 
bütçesi, 1987'ye göre reel olarak yüzde 10, 1989 bütçesi de 1987'ye göre yüzde 44 bir düşüş 
göstermiştir, tşin daha korkunç yanı, altyapı yatırımlarıyla övünen İktidar, Bayındırlık ve ts
kân Bakanlığı yatırımlarında öngörülen Ödeneklerin dahi altında kalırken, cari ve transfer har
camaları artış göstermektedir, örneğin, yatırım kaleminde 1989'un 1987 bütçesine oranı yüzde 
41 azalma göstermektedir. 

Diğer tabloda görüldüğü gibi, yıl içinde cari harcamalar, öngörülen ödeneklerin yüzde 
24 üstüne çıkmış, transfer harcamaları yüzde 38 artmış, yatırımlar ise öngörülen ödeneğin yüzde 
12 eksiğiyle gerçekleşmiştir. 

Şimdi, biraz da 1990 bütçesine bakalım. 1990 bütçesinde yılbaşı ödeneği, cari harcamalar
da, 172 milyar 834 milyon. Deflatörü 1,54 olarak alıyoruz; çünkü, Resmî Gazetede yayımlanan 
programın başında 1,54 olarak alındığı ifade ediliyor. 1990 yılbaşı fiyatlarıyla, bu defiatörle, bu 
yatırım kalemi 112 milyar 230 milyona düşüyor. 1988 başı fiyatlarıyla 34 milyar 10 milyona, 1987 
başına çekildiğinde ise, bu yatırım kalemi 23 milyar 930 milyona düşüyor. Yatırım kaleminde 
1990 yılı ödeneği 134 milyar 140 milyon, 1990 başına çekildiğinde 86 milyar 542 milyon. Yine 
üç yılın defiatörüyle çarpıldığında, 1988 başı itibariyle 28 milyar 562 milyon, 1987 başına çekil
diğinde ise, yatırımlar 18 milyar 572 milyon liralık bir reel gerçekleşme gösteriyor. 
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Transfer harcamalarında başlangıç ödeneği 9 milyar 699 milyon; 1990 yılı başına çektiği
mizde 6 milyar 298 milyon; 1988 başı fiyatlarıyla 2 milyar 0,79 milyon; 1987 basma çektiğimiz
de ise, bu kalem de 1 milyar 343 milyona iniyor. 

Enflasyon, deflatörde belirtildiği şekilde 1,54 değil de, bizim tahminlerimize göre, gelecek 
yıl yüzde 65 biçiminde gerçekleşirse, Bakanlık bütçesi şu duruma gelir : 

Toplam olarak söylüyorum. Cari yatırımda 1990 bütçesi, 1987 fiyatlarıyla 22 milyar 335 
milyon; yatırımda 17 milyar 222 milyon; transfer harcamalarında da 1 milyar 253 milyona düşmüş 
olur; reel olarak. 

Bu, şu demektir : 1990 yılı bütçesi, 1987 bütçesine göre yüzde 21 daha küçülmüştür. 1988 
bütçesine göre ise, yüzde 11 daha düşüktür. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, sırasıyla bağlı kuruluşların bütçelerini incelemeye çalışacağım. 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğümüz, ülkemize önemli hizmetler yapmış ve yapmaya de

vam edecek güzide kuruluşlarımızdan biridir. Şimdi, bu kuruluşumuzun bütçesini irdeleyerek, 
kendisine verilen ödeneklerle bu işleri yapıp yapamayacağını görelim. Burada da görülecektir 
ki, her bütçe, bir öncekine göre daha da küçülmektedir. 

1987 yılı başlangıç yatırımları olan üç kalemden birincisi Genel Yönetim ve Destek Hiz
metlerinde 12 milyar 375 milyon, 1988'de harcama 43 milyar 902 milyon, 1988 harcamaları 
1987 yılı baz fiyatlarıyla değerlendirildiğinde 15 milyar 735 milyon, 1989 yılındaki harcama 
52 milyar 828 milyon; bu, 1989 başı fiyatlarıyla 30 milyar 536 milyon; 1987 baz fiyatlarıyla 
1989 bütçesi 10 milyar 937 milyon; 199C bütçesi başlangıç ödeneği 139 milyar 118 milyon ve 
1987 yılı baz fiyatlarına göre 1990 yatırımı 17 milyar 468 milyona düşüyor. 

Büyük su işleri kaleminde, 1987 başı 296 milyar 835 milyon; 1988 harcaması 616 milyar 
903 milyon, 1987 baz fiyatlarıyla 1988 harcamaları 221 milyar 311 milyondur. 1989 harcaması 
796 milyar 634 milyon, 1989 başı fiyatlarıyla bu rakam 460 milyar 482 milyon; 1987 baz fiyat
larıyla 1989 bütçesi ise 164 milyar 935 milyona düşüyor. 

1990 bütçesinde ise, büyük su işlerinde 1 trilyon 889 milyar 88 milyon, deflatör 1,54 ola
rak alındığında bu miktar 1 trilyon 226 milyar 681 milyona düşmektedir. Rakamlar 1987 yılı 
başına çekildiğinde ise, 1 trilyonluk kaynak, yatırımlarda reel olarak 237 milyar 723 milyon 
biçiminde görülmektedir. 

Küçük su işlerinde de durum farklı değildir. Yine 1987 başı yatırımı 17 milyar 735 milyon, 
1988 harcaması 45 milyar 681 milyon. 1987 baz fiyatlarıyla 1988'in bu kalemi 16 milyar 422 
milyon; 1989'daki harcama 46 milyar 450 milyon. 1989 başı fiyatlarıyla bu miktar 26 milyar 
850 milyon. 1987 baz fiyatlarıyla da 1989'un bu kalemi 9 milyar 617 milyondur. 

1990 bütçesinde ise, küçük su işlerine ayırdığı kaynak 181 milyar 906 milyon; deflâtörle 
değerlendirildiğinde ise, bu miktar 117 milyar 121 milyona iniyor ve bu yatırım kalemini de 
1987 baz fiyatlarıyla oraya çektiğinizde, bu yatırım kalemi de reel olarak, 22 milyar 841 milyo
na düşmüş olur. 

Tabiî, 1990 yılı bütçesinde, büyük su işleri için Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanacak 600 
milyar Türk Lirası dahil değildir. Yani, büyük su işlerine ayrılan miktara fon eklentileri de da
hil edildiğinde, toplam 2 trilyon 297 milyar 230 milyon Türk Lirası, 1987 fiyatlarıyla 288 mil
yar 452 milyon Türk Lirası olur. Bu miktar, 1987 bütçesinin de yüzde 2,8 gerisinde kalmakta
dır. İşin vahim tarafı, yüzde 17'lere varan fonlardan yapılan bu ek yatırımda bir denetim de 
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sözkonusu değildir, önce genel bütçeyi daraltacaksınız, sonra fondan denetim dışı harcama
larda bulunacaksınız ve bu ne anlama gelecek?.. Denetimden kaçmak, ancak, kayırmacılık, 
istismar ve ne yazık ki nüfus ticaretiyle değerlendirilebilir. 

Sayın milletvekilleri, bir parça da GAP'tan söz etmek istiyorum. 
Güneydoğu Anadolu Projesi, ülkemizde herkesin göğsünü kapanacak ölçüde ve çapta bir 

yatırımdır. Düşünce ve planlaması da çok eskilere dayanır. Asıl önemle üzerinde durulması 
gereken yanı da, bence, bunu ulusal kaynaklarımızla finanse etmemiz ve tüm mühendislik hiz
metleri de dahil olmak üzere, projenin Türk çalışanlarınca gerçekleştiriliyor olmasıdır. Emeği 
geçen herkese SHP adına teşekkür etmek istiyorum. Bu arada, emeği geçen Anavatan Partisi 
tktidarına da teşekkür etmek istiyorum, ancak, Anavatan Partisi, lütfen bu projeyi kendisinin 
keşfettiği ve başlattığı anlayışından da vazgeçsin. Böyle bir anlayışı, her yurttaş gibi, ben de 
içime sindiremediğimi açıkyüreklilikle huzurunuzda söylemek istiyoruu:. 

KEREM GÜNEŞ.(Kars) — Finans kaynağını ANAP halletti, onu da inkâr etmeyin. 
EŞREF ERDEM (Devamla) — Ne kadar kaynak ayırdığınızı göreceğiz. 
GAP master planının geç de olsa bitirilmiş olması sevindiricidir. Proje bir bütündür; mü

hendislik yanı kadar, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları da önemlidir. Çalışmaların 
böyle bir bütüncül anlayış ve uyum içinde yürütülmesi de, ihmal edilmemesi gereken önemli 
bir noktadır. Nitekim, Sayın Bakan da eksikliği hissetmiş ve gözlemlemiş olacak ki, Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, bundan böyle projenin adım adım "critical path" me
toduyla inceleneceğini ifade etmek gereğini duymuştur. Bu titizliği için Sayın Bakana da huzu
runuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Master plan doğrultusunda yapılacak sektör ve alt bölge çalışmaları bir an önce başlatıl
malıdır. GAP ile ilgili olarak kurulan idarenin tüm olayı yönlendirme, koordine ve uygulama
ları izleyip müdahale imkânları yoktur. Görevlendirilen kamu ve özel kesimin de yapacağı yön
lendirme ve kontrolün, belirtilen program çerçevesinde yetki açısından belirsizlikleri olduğu 
kanısındayım. Ayrıca, bölge belediyelerinin yetkilerinin, kurulan bu idareye devri yanlıştır. Yö
redeki kentlerin sorunlarının, yerel yönetimlerin daha çok söz sahibi olacakları bir anlayışla 
çözümleneceği inancındayız, öte yandan, bölgenin sağlıklı bir envanteri yoktur, demografik 
yapı belli değildir ve acilen bölgede bir yeni nüfus sayımına gereksinim vardır. 

6 Kasım 1989 gün ve 20 334 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Güneydoğu Anadolu Pro
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) fıkrasında sıralanan görevler için ihdas edilen kad
rolar yetersizdir. 4 üncü maddede ise, bir yetki kargaşası vardır. Burada Proje Yüksek Kurulu, 
küçük bir kabine gibidir; Başbakan ya da vekili Devlet Bakanı, GAP'tan sorumlu Devlet Ba
kanı, Devlet Planlama Teşkilatının bağlı olduğu Devlet Bakanı, Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan oluşuyor. Böyle bir yapı içinde koordinatörlük de GAP İdaresince yürütülünce, işlerin iyi
den iyiye bir komisyona havale edildiği görülüyor. 9 uncu maddede "GAPın her türlü gideri 
Kamu Ortaklığı Fonu ile Toplu Konut Fonundan karşılanır" deniliyor. Kaynakları konut yapı
mına, kaynakları otoyol yapımına ayrılan bu fondan, master planda belirtilen şekilde kaynak 
sağlanması mümkün müdür? İşte burada fonun, otoyol gibi, önceliği olmayan bir yatırıma 
kaynak sağlamasının yanlışlığı da kendiliğinden ortaya çıkıyor. 

10 uncu maddede, "GAP İdaresi Başkanlığının her türlü araç, gereç, bina ve tesisleri Ba
yındırlık ve tskân Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca sağlanır" deniyor. Nerede kaynak? 
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Daha önce rakamsal olarak da belirtilen ve bütçesi gittikçe daralan, işlevsiz hale gelen bakan
lık, GAP'a bu kadar kaynağı nereden bulacak? 

Kararnamenin bir başka sakıncalı maddesi, daha önce de sözünü ettiğim, bölge belediye
lerinin yetkilerini adıgeçen idareye devretmiş sayılmasıdır. 3 üncü maddenin son paragrafında, 
"GAP İdaresinin görev alanına giren konularda 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3194 sayılı tmar 
Kanunu ve diğer kanunların ilgili idarelere verdikleri imar ve altyapıya dair hak ve yetkiler bu 
idareye devredilmiş sayılır" denmektedir. 

ANAP İktidarı, belediyelerin kaybedilmesi karşısında ne yapacağını şaşırmış ve her yö
nüyle merkezî idareyi devreye sokmaya çalışmıştır. Böylesine bir tepeden inmeci anlayış, de
mokrasiyle bağdaşmaz. 

Kararnamenin 11 inci maddesi üzerinde de önemle durulması gerekiyor ve Anavatan Par
tisinin devlet denetiminden kaçmasının çarpıcı bir örneği olması açısından ayrıca irdelenmesi 
gereken bir anlayışı sergiliyor. Madde şöyle formüle edilmiş : "Bu kanun hükmünde kararna
me hükümlerine göre yapılacak işlemlerde 1050 sayılı Muhasebeı Umumiye Kanunu, 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz." Dikkatinizi çe
kiyorum değerli milletvekilleri; kaynak olan fon denetimden uzak, tüm ihaleler denetim dışı, 
Sayıştay gibi bir kuruluşun burada denetim hakkı yok. Neyi kaçırmaya çalışıyorsunuz? Böyle 
bir anlayışı, siz ANAP'lılar, nasıl oluyor da görmemezlikten geliyorsunuz, nasıl oluyor da bu
nu devlet ciddiyetiyle bağdaştırabiliyorsunuz? 

Sayın milletvekilleri, GAP için Japonlar tarafından hazırlanan master plan, esas itibariy
le gelişmeyi üç anaseçenek üzerine oturtuyor ve bu seçeneklerden birinin tercihini veya tavsiye
sini de yapıyor. Bu seçenekler anahatlarıyla şunlar : (a) seçeneği maksimum sulama ağırlıklı 
olup, 28,8 trilyon yerli kaynağı ve 6,1 milyar dolar da yabancı kaynağı gerektirmektedir, (b) 
seçeneği, maksimum enerji ağırlıklı olup, 22,4 trilyon yerli kaynak ve 5,4 milyar dolar da ya
bancı kaynak gerektirmektedir, (c) seçeneği ise, yavaş gelişme anlayışı üzerine oturtulmuş olup, 
20,6 trilyon yerli ve 4,9 milyar dolar da dış kaynak gerektirmektedir. Şimdi, bu üç seçenekten 
hangisi iktidarın tercihidir ve sözü edilen kaynak nereden sağlanacaktır, bunu henüz bilmiyoruz. 

GAP projesinin realizasyonu ise üç aşamada olacaktır : Birincisi 1990 - 1994 yılları arası, 
ikinci aşama 1994 - 2004 yılları arası ve üçüncü aşama da 2005 yılı sonrasıdır. Bunun ilk aşa
ması için, yani 1990 - 1994 yılları arası için, 1990 yılında 1 trilyon 49 milyar 600 milyon, 1991 
yılında 1 trilyon 76 milyar 100 milyon, 1992 yılında 930 milyar 800 milyon, 1993 yılında 956 
milyar, 1994 yılında ise, 1 trilyon 19 milyar 400 milyon olmak üzere, toplam 5 trilyon 31 milyar 
900 milyon Türk Lirasına ihtiyaç vardır, önümüzdeki 1990 bütçe yılı içinde harcanması öngö
rülen 1 trilyon 49 milyar 600 milyon Türk Lirası nerelere harcanacak ve hangi kaynak, hangi 
idarece harcanacak? 

Sulama alanı 1 milyon 388 bin hektar olmasına karşın, henüz işletmeye açılan 378 bin 
hektardır, yani yüzde 20'sidir. Daha ihalesi bile yapılmayan 562 bin hektar, yani toplam yüzde 
40'ı durmaktadır ve ayrılan kaynaklar ise yetersiz durumdadır. "Bu yıl yaklaşık 1 trilyon kay
nak ayrılacak" deniyor. Bu da, herhalde sadece ve sadece Atatürk Barajı için gerekli. Ya diğer 
yatırımlar ne olacak, onu kimse bilmiyor. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılma dek projenin birinci aşamasında, Diyarbakır bölgesinde 
3 adet etüt, 14 adet baraj, sulama, yol, silo, dağıtım merkezi ve projeleri, Şanlıurfa bölge-
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sinde 5 adet etüt, 12 adet değişik proje, Gaziantep bölgesinde 4 adet etüt ve 5 adet altyapı pro
jesi, Siirt bölgesinde 2 adet etüt ve 7 adet altyapı ve diğer projeler, Adıyaman bölgesinde 3 
adet etüt ve 5 adet değişik projeler, Mardin bölgesinde 4 adet etüt ve 6 adet altyapı ve hayvan
cılık projeleri sözkonusudur. Bu projeler için 1990'da planlanan 1 trilyon 49 milyar 600 milyon 
Türk Lirası hangi kaynaklardan ve hangi projeler için harcanacaktır? Kaldı ki, bu fiyatlar, 1988 
yılı fiyatlarıdır; yani bu yıl Güneydoğu Anadolu Projesi için gerekli 1 trilyon 49 milyar 600 
milyon Türk Lirasını deflatörlerle çarpar, enflasyonu dikkate alarak bu yıla çekersek, bu yıl 
ihtiyaç, mutlak rakam olarak 4 trilyon 643 milyar 929 milyon liradır. Bu rakam bütçenin nere
sinde? Hani GAP'a verilen önem?.. Hani kaynaklar?.. Altyapıyı nasıl yapacaksınız? Devlet Su 
tşleri ve Karayolları yatırım ödenekleri sürekli bir düşüş gösterirken, eğitim, sağlık, şehirleş
me, demiryolu ve diğer agrimekanik ve agrikültürel tesisler nasıl ve hangi kaynaklarla yapıla
cak? GAP, sadece Atatürk Barajı değildir. Hükümet bu konuda daha ciddi bir tavır içerisinde 
olmalıdır. Bölgede toprakların toplulaştırılması çalışmaları hızlandırılmalıdır. Toprak reformu 
ise, önemli bir sorun olarak hâlâ hayata geçirilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de, kısaca Karayolları Genel Müdürlüğü bütçseni rakam ola
rak vermek istiyorum. 

Yine diğer bütçelerde olduğu gibi ve geçen yıllarda olduğu gibi, Karayolları Genel Mü
dürlüğü bütçemizi de üç anakalemde değerlendirmeye çalışacağım. 

Birinci kalem, genel yönetim ve destek hizmetleri. 1987 başı fiyatlarıyla harcama 9 trilyon 
622 milyon, 1988 harcama, 20 milyar 461 milyon, 1988 harcamaları, 1987 baz fiyatlarıyla de
ğerlendirildiğinde bu rakam 7 milyar 334 milyon, 1989 yılı harcaması 24 milyar 482 milyon, 
1989 harcamaları, 1987 baz fiyatlarıyla değerlendirildiğinde 5 milyar 069 milyon, 1990 bütçe
sinde bu kalem için teklif edilen 74 milyar 952 milyon, 1990 yılı başına çekildiğinde 48 milyar 
678 milyon, 1990 tarihi için tahmin edilen -bizim tahminlerimizde yüzde 65 oranında- enflas
yon 45 milyar 425 milyonu ve 1990 bütçesinin bu kalemi 1987 baz fiyatlarıyla 1987 yılı başına 
çekildiğinde, 9 milyar 405 milyona inmektedir. 

Yatırım kaleminde de seyir aynıdır. 1990 bütçesinde buna ayrılan kalem, 1987 yılı baz fi
yatlarıyla değerlendirildiğinde 125 milyar 529 milyona inmektedir. Oysa, 1990 yılı bütçesinde 
konan rakam 1 trilyon 33 milyar 400 milyondur. 

Bakım işletme giderlerinde de tablo aynıdır. Burada da 1990 yılı başında koyduğunuz ödenek 
306 milyar 309 milyon; ama 1990 bütçesi 1987 başına çekildiğinde, o da 59 milyar 190 milyona 
düşüyor. 

Görüleceği gibi, yatırım harcamaları 1987 fiyatlarıyla 1987 bütçesinin yüzde 17 gerisinde 
kalmış, daha da vahimi, bakım ve işletme harcamaları ise yüzde 34 oranında azalmıştır. Bu 
sonuç, yakında, il ve devlet yollarımızın önemli ölçüde elden çıkacağı anlamındadır. Yatırımla
rın yanlış yere kaydırılmasının da doğal sonucudur. Yatırım kaleminde 1988 bütçesinin üzerine 
çıkılmış olmasına karşın, 1987'nin gerisinde kalınmıştır. Bakım ve işletme giderleri ise sürekli 
düşme kaydetmektedir. Otoyollara milyar dolarların tahsisi açıkça yanlış bir kaynak kullanı
mıdır. Otoyol güzergâhları dışında ülkenin yollarının bakımlı tutulması Karayolları Genel Mü
dürlüğünün asıl görevidir. Nitekim, Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 malî yılı bütçe raporu
nun son paragrafında şöyle denilmektedir: "Devlet ve il yollarına gerekli ödeneklerin verilme
diği, bu sebeple ülke çapında mevcut trafiğin sıkıntıya düşeceği anlaşılmaktadır." Bütçe Ko
misyonunun büyük bölümü de, değerli ANAP'lı üye arkadaşlarımızdan oluşmaktadır. 
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Karayolları bütçesindeki yatırımlara baktığımızda kaynak şöyle : Bütçeden 1 trilyon 106 
milyar 800 milyon, fondan 14 Milyar 340 milyon, Akaryakıt Fonundan 185 milyar 177 milyon, 
otoyol geliri olarak 7 milyar tahmin ediliyor, toplam 1 trilyon 226 milyar 517 milyon; turizm
den de buna kaynak geldiğinde 49 milyar 800 milyon, enerji 37 milyar, toplam 1 trilyon 313 
milyar 317 milyon. Otoyol projeleri için aktarılan para 2 trilyon 055 milyar 300 milyon, ikisini 
topladığınızda kaynak önümüze 3 trilyon 368 milyar 617 milyon olarak çıkmaktadır. Bunu kı
yasladığımızda, fon ilaveleriyle Karayolları bütçesinin yüzde 61'inin bir denetime tabi olmadı
ğı gerçeği son derece ürkütücüdür. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi düşünün, bir bakanlık 
düşünün kendi bütçesinin yüzde 61'i denetimden uzak. 

Sayın milletvekilleri, daha önce çeşitli vesilelerle burada söyledim. Biz, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti olarak, otoyol yapımına karşı değiliz. Ancak, bunu, ulaştırma anaplanımn ön
gördüğü hedefler ve ilkeler doğrultusunda, kendi kaynaklarımızla ve trafiğin gerektirdiği yer
lerde yapmanın doğru bir tercih olduğu görüşündeyiz. 

Şimdi sizlere, her yıl olduğu gibi, izin verirseniz bugün de ihalesi yapılan yaklaşık 1 200 
kilometrelik otoyol yapımının ne durumda olduğunu ve ülke kaynaklarının nasıl çarçur edildi
ğini göstermesi bakımından bir kez daha son durumlarını gözlerinizin önüne sermek istiyorum. 

Edirne - Kınalı otoyolunun 1991'in haziranında bitmesi gerekiyor, özetleyerek okuyorum. 
57 446 421 dolarlık avans firmada duruyor, Firma, sözleşmeye göre yüzde 20 inşaatı gerçekleş
tirdikten sonra avansı geri ödemeye başlıyor. 1987'de başlayan bu işte avansın geriye dönüşü 
henüz gerçekleşmemiş ve bu yolun bugüne kadar yüzde 61'inin gerçekleşmesi gerekirken, bi
zim hesaplarımıza göre, gerçekleşme ne yazık ki yüzde 5 -Sayın Bakanın titizliğine teşekkür 
ediyorum, Plan ve Bütçe Komisyonunda sorduğum sorulara yazılı olarak cevap vermiş- Sayın 
Bakanımızın bulduğu rakam da yüzde 7. Bu kadar farkın olması da doğaldır; çünkü, ben ekim 
ayı istihkakları itibariyle gerçekleşmeyi hesaplamıştım. Sanıyorum ki Sayın Bakanımız ona kasım 
ve aralık aylarını da ilave etmiş olacak ki, gerçekleşme yüzde 7 civarına çıkmış. 

Kazancı - Gümüşova kesiminde gerçekleşmenin yüzde 73 olması gerekirken -en iyi çalışan 
yerlerden bir tanesi- bizim hesaplarımıza göre yüzde 35, Sayın Bakanın hesabına göre yüzde 37. 

Gümüşova - Gerede kesiminde bizim hesabımıza göre gerçekleşme yüzde 19. Sayın Bakan 
da yüzde 19 diyor; ama bu yolun yüzde 80'inin yapılmış olması gerekirdi şu ana kadar. 

Gerede - Ankara ve Ankara Çevre Yolunun da şu ana kadar yüzde 61'i yapılmış olması 
gerekirdi. Bizim hesapladığımız gerçekleşme yüzde 23, Bakanlığımızın hesabına göre yüzde 25. 

Tarsus - Pozantı ayırımı - Adana - Toprakkale - Gaziantep yolunun da bugüne kadar yüz
de 61'i gerçekleştirilmiş olması gerekirken, bizim hesaplarımıza göre gerçekleşme yüzde 13, Ba
kanlığımızın hesaplarına göre yüzde 15 civarındadır. 

îzmir - Çevre Yolu - Aydın otoyolunda yine bugüne kadar yüzde 44'lük bir gerçekleştir
menin sağlanması gerekirken, bizim hesaplarımıza göre bu ana kadar gerçekleşen yüzde 7, Sa
yın Bakanımızın hesabına göre de yüzde 8. 

Bu ihalesi yapılan yolların toplam uzunluğu 1 185 kilometredir. Ortalamayı alırsanız, bu
güne kadar bütün bu yolların yüzde 65'inin yapılmış olması gerekirken, ne yazık ki gerçekleş
me yüzde 17 civarındadır. 

Hatta bu rakam düşer de... Tabiî bizim arazide ne kadar yol yapılmış olduğunu tespit et
me gibi bir olanağımız da fazla olmadığı için, gerçekleştirme rakamları parasal olarak ifade 
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edilmiştir; oysa, bilindiği gibi, Türkiye gibi bir ülkede, ekonomisi çok istikrarlı olmayan bir 
ülkede, fiyatların hızla arttığı bir ülkede parasal gerçekleşme, çoğu zaman fizikî gerçekleşme 
parasal gerçekleşmenin altındadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda saydığım otoyollar dış kredi ile ihale edilmiştir. Bunlarla 
ilgili görüş ve düşüncelerimizi daha önce çok ayrıntılı bir şekilde ifade etmiştik. Onun için ye
niden anlatmayı gereksiz buluyorum. 

Şimdi öğreniyoruz ki üç yeni otoyol daha ihale edilmiş. Bunlar : tzmir - Urla - Çeşme 
otoyolu. Bu otoyol Türk müteahhitlerine ihale ediliyor; ama döviz üzerinden ihale ediliyor; 
70 milyon dolara. Tarsus - Pozantı ayırımı - E-5 bağlantısı ayırım - Mersin Serbest Bölge oto
yolu. Bu da döviz üzerinden 220 13S 000 dolara ihale ediliyor. Toprakkale - iskenderun otoyo
lu 237 978 000 dolara Türk firmalarına ihale edilecek; ama keşif döviz üzerinden hesap ediliyor. 

Ayrıca yedekte bekleyen yollarımız var. Gaziantep - Şanlıurfa yolu programa girmiş, ihale 
edilecek. İsterseniz not alınız, şu anda Atatürk Barajını yapmakta olan Ata tnşaatın ihaleyi 
alacağı söyleniyor. Lütfen, not alınız, olur mu olmaz mı? 

Aydın - Denizli otoyolu programa girmiş olup İNTES'e verilecek. 
Antalya - Manavgat yolu da ayrıca potansiyel bir yol olarak bekliyor. Hangi gerekçe ile 

orada otoyol yapılıyor bilemiyorum; ama Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı seçilme
den kısa süre önce Karayolları Genel Müdürümüz ve ilgilileri çağırarak bu yolların 1991'e ka
dar bitmesi talimatını vermiş olmasına rağmen, düşünün, programa alınmamış... 

tşin bir başka hazin yanı da var. Bu konuda bilgiler bende var; belki Sayın Genel Müdü
rün bilgisi de var; ama onun dışındaki yetkililerin bilgisi olduğunu zannetmiyorum. Bu ihale
ler, Toplu Konut İdaresi ile Hazine arasında hallediliyor, sonradan Yüksek Planlama Kurulun
da bu konuda karar alınıyor ve Türkiye'de bugüne kadar devlet ciddiyetiyle hiç bağdaşmayan 
bir anlayışla Devlet Planlama Teşkilatına ve Karayolları Genel Müdürlüğüne, Yüksek Planla
ma Kurulunun kararı olarak tebliğ ediliyor; bunu da ANAP'lı değerli arkadaşlarımın takdirle
rine sunuyorum. Böyle bir anlayışla, sanıyorum ki, kısa süre sonra devlet ciddiyeti denen şey
den söz etmemiz artık mümkün olmayacaktır. 

Geçen yıl büyük iddialarla "Yap-işlet-devreı" modeli dediğimiz, üzerinde erişme kontro
lünün uygulandığı karayollarının yapımına yetki veren bir yasa çıkardık. O vesileyle şunu söy
lemiştim o zaman, "Tarsus - Pozantı yolunu 'Yap-işleı-devret' modeli ile -bugünün Cumhur
başkanı, o zamanın Başbakanına- ne yapıp edip bunu Doğuş Firmasına verin Sayın özal." 

Doğuş Firması gidiyor, araştırma ve fizibilite yapıyor, dönüyor, geliyor, ilgililerle bir ara
ya geliyor, "Böyle bir anlayışla bizim bu yolu yapmamız mümkün değildir, çünkü bizim için 
fizibl değildir; ancak şöyle yapabiliriz; siz bize buradan bir trafik garantisi, bir sayı verin; yani 
"bu yoldan, bu koridordan günde 15 bin araç geçer" deyin, geçmez ise, farkını bana verecek
siniz. Ayrıca, aynı koridor üzerinde olan ve şu anda çalışmakta olan 14 kilometrelik Pozantı 
- Tarsus arasındaki kesimin gelirini de bana devredeceksiniz" diyor; buna rağmen, ihale ger
çekleşmedi. 

Sonradan öğreniyoruz ki, bu modelden vazgeçilmiş, "yüzde 45 - 55" denen bir modelle 
bu yol ihale edilmiş ve bundan böyle de böyle ihale edilecekmiş; bu konudaki mekanizmayı 
çok kavrayabilmiş değilim. Sayın Bakanımızdan da rica ediyorum, buraya çıktıklarında cevap 
olarak bu yüzde 45 - 55 mekanizmasının nasıl çalıştığını bize lütfen açıklasınlar. 
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Tabiî, "Ülke içerisinde ihale ediyorsunuz bu yolları; neden döviz üzerinden ihale ediyor
sunuz?" hususu, yeniden sorulması ve bence cevaplandırılması gereken önemli bir soru olarak 
önümüzde duruyor. 

Ayrıca, demin saydığım yollardan E-5 güzergâhında, İstanbul - Ankara arasındaki yolun 
tamamı ihale edilmiş zannederdik. Hayır, öyle değilmiş, Bolu Dağı civarında 25 kilometrelik 
kısmı hesapta yokmuş, ihale edilmemiş olup hazırlıkları yapılıyormuş. 

Şimdi Sayın Bakana soruyor um, fizibiliteyi yapan firma, 270 milyon dolarlık bir teklif ge
tirmiş size -o kesim 25 kilometre civarındadır değerli arkadaşlarım- 27 kilometre olarak kabul 
etsek tülü ve 270 milyon doları buna bölerseniz, 1 kilometre yol 10 milyon dolar, yani kabaca 
şu andaki fiyatlarla 25 milyar Türk Lirasına çıkıyor demektir. 

Bu Ülke hepimizin ve biz, buna karşı değiliz. Elbette ülkemizin çağdaşlaşmasını ve geliş
mesini, diğer ülkelerde olanların ülkemizde de olmasını istiyoruz; ama herhalde ayağımızı da 
yorganımıza göre uzatmak gerektiğini kavramamız gerekiyor. Yapacaksak, kendi kaynakları
mız elverdiği ölçüde yapalım. 

Şimdi insaf ile sorarlar, bu ülkede henüz ilçelerle illerimizin bağlantısı yokken, kış koşul
larında henüz ilçesinden kasabasına, iline, ilçesine gidilemeyen bir sürü yer varken, karayolla
rının sorumluluğundaki 59 bin kilometrelik ağın içerisinden 3 bin kilometresine henüz ulaşa
mamış iken, hangi anlayışla ve mantıkla kilometresi şu anda 25 milyar Türk Lirasına çıkacak 
otoyol yapıyoruz. Bu lüksü, bu anlayışı anlamamız mümkün değildir değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, otoyolların ANAP İktidarı tarafından ihaleye çıkarılacağı anlaşıl
dığı aşamada, Dünya Bankası Karayolları Genel Müdürlüğüne, buna katkıda bulunabileceği
ni; yılda 1 milyar dolar civarında kredi sağlayabileceğini ifade etmiş iken; Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz veya Hükümet -tabiî ben Genel Müdürümüzü böyle bir düşünceden ayrı tutu
yorum; bürokrasimizi ve devlet memurlarını eleştirilerimizin dışında tutmaya özen gösteriyo
rum. Eleştirilerimin muhatabı politikacılardır, onların uyguladığı politikalardır, onu da özenle 
ve altını çizerek ifade etmek istiyorum- bu krediyi kullanmak istememiştir. Bunun yerine, bir 
iddiaya göre Sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu Ahmet özal'ın çalıştığı banka aracı kılınarak, 
özel finans kurumlarından kredi sağlandığı hususu var. 

"Siz olsanız?.." Biz sizin yerinize iktidar olsak, böyle bir anlayışı sergilesek, acaba siz bi
zim için iyi şeyler düşünebilir misiniz? Dünya Bankası gibi, ciddiyetiyle tanınmış bir banka 
varken, neden özel birilerinden, firma gruplarından, konsorsiyumlardan kredi alalım demez 
misiniz? Acaba bunun altında bir şey aranmaz mı? Eleştirilerimi formüle etmeye çalışırken, 
sözcükleri ağzımdan tane tane çıkarmaya bu Genel Kurul salonunda büyük özen gösteriyo
rum; çok ağır şeyleri söylemek istemiyorum; ama sanıyorum ki, sizin yerinizde biz olsaydık, 
böyle bir anlayış içerisinde kat kat fazlasını bize reva görür, söylerdiniz. 

Sayın Bakana soruyorum : Hazine ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında, otoyolların 
uzunluğu, fizibl ve rantabl olup olmadığı hususunda bir çatışma çıkmış mıdır, çıkmamış mı
dır? Eski Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Sayın Yavuz Canevi, otoyollara yapılan bunca bü
yük yatırımın enflasyonu körükleyen önemli bir faktör olduğunu acaba söylemiş midir söyle
memiş midir? Bugün yapılmakta olan otoyolların fızibl olup olmadıklarını, ülke gerçekleriyle 
bağdaşır olup olmadığını tahkik için, Dünya Bankası tarafından Hazine aracılığı ile size ulus
lararası bir ihale açılması talebinde bulunulmuş mudur; böyle bir hazırlık var mıdır, şu anda 
hangi yollarda inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır? 
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İkinci sorum : Dünya Bankasının Türkiye ile ilgili genel anlayışını -ulaştırmada- Türkiye 
yollarının iyileştirilmesi; trafiğin yoğun olduğu yerlerde de 2 x 2 bölünmüş yol yapmaktır şek
linde özetleyebiliriz. Buna rağmen, böyle bir politika isteyen ve bu çapta ve büyüklükte otoyol 
yapımına karşı çıkan; Türkiye masasında bu sektörde görevli 3 Dünya Bankası yetkilisi görev
lerinden alınmışlar mıdır? Onların yerine kimler atanmışlardır o masaya? 

Biraz önce de söyledim : Sayın Cumhurbaşkanımız, giderayak, ilgililere, mevcut yolları
mızın 1991 yılına kadar kesinlikle bitirlmesi gerektiği, bunun bir politik tercih olduğu biçimin
de bir talimat vermiş midir, vermemiş midir? Eğer bu talimat doğru ise, özel finansman meto
du diye ihale ettiğiniz ve edeceğiniz yollara bu kaynağı tahsis ederseniz, o zaman, GAP'a nere
den kaynak bulacaksınız? 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, otoyollarda durum bu kadar vahim iken, yüklenici firmalar 
kapıları aşındırmaya başlamışlar ve dövizle yapılan işlerde de fiyat farkı ödenmesini mümkün 
kılan bir kararnameyi yayımlatmayı başarmışlardır. Kararname, Türkiye gündeminin Cumhur
başkanlığı seçimleriyle çok yoğun olduğu bir sırada çıkmıştır; çoğu insanın da dikkatinden kaç
mıştır. 30 Ekim 1989 tarih ve 20 327 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe de girmiştir.k 

Kararnamenin ne getirdiğine anahatlarıyla bir bakalım : 
1. Kararname ile yabancı para birimleri üzerinden yapılan ihalelerde, yüklenicilere fiyat 

farkı ödenecektir. 
2. Bu ödemeler geçmişe de uygulanacaktır. 
Kararnamenin 3 üncü maddesinin (0 bendine göre, örneğin, 1986'da sözleşme imzalamış 

bir müteahhit, sırasıyla, 1986, 1987, 1988 ve iş devam ettiği sürece müteakip yıllara ait fiyat 
farklarını da alacaktır. 

Kararname, baz olarak, fiyat farkı için, kuru, fiyat farkı yılından bir önceki yılın son gü
nündeki Merkez Bankası kuru olarak almaktadır. 

Fiyat farkı hesabında, Devlet istatistik Enstitüsüyle, Birleşmiş Milletler Ofisinin yayımla
dığı istatistiklerden yararlanılmaktadır. 

Kararname özetle bunları söylemekte. 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile müteahhit firmalar, 1985 yılından başlayarak, çeşitli ta

rihlerde sözleşmeler imzalamışlardır. Sözleşmeler, genelde tip projelerdir. Bu sözleşmelerden 
iki maddeyi, izninizle, dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Adıgeçen sözleşmenin 70 inci maddesi aynen şöyle : "İşlerin yapılış maliyetlerini etkile
yen işçilik ve/veya malzeme veya diğer hususların fiyatlarındaki yükselmelerde veya düşmeler
de, bunlarla ilgili ilave bir ödeme veya kesinti yapılmayacaktır." 

Madde net. Demek ki, yabancı paraya dayalı ihalelerde hiçbir şekilde fiyat farkını (eksi-
artı) ödeyemezsiniz. 

Bir 71 inci madde var, buna biraz cevaz veriyor. Hangi koşulda veriyor? Bunu da, önce 
iktidar partisi mensuplarının dikkatine büyük bir titizlikle sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 71 inci madde şöyle : "Ülke dahilinde o ülke hükümetinin döviz 
kısıtlamaları koyması veya ülke parasının devalüasyonu sonucu büyük bir ekonomik bunalım 
meydana geldiği takdirde (Altını çizerek söylüyorum, büyük bir ekonomik bunalım meydana 
geldiği takdirde), idare, sözkonusu ekonomik bunalım sebebiyle veya neticesinde işlerin icrası 
bakımından veya işlerle ilgili olarak artan masrafları müteahhite ödeyecektir." 
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Değerli arkadaşlarım, bir de, bundan önce çıkarılan Genel Fiyat Farkı Kararnamesi var. 
O, 1988 tarihli kararnamenin 16 ncı maddesi ise, fiyat farkı ödenmesinde bu işleri istisna tut
muş; "ödeyemezsiniz" demiş onu... 

Şimdi, bir yıl içerisinde ne değişti de, "Fiyat farkı ödemeyiz" noktasından, "Dövizle ya
pılan ihalelerde fiyat farkı öderiz" noktasına geliyoruz?.. 

Ne kadar tutuyor? Kabaca yaptırdığımız hesaplara göre, inşaat işlerinde yüzde 28, müşa
virlik ve mühendislik hizmetlerinde yüzde 18 - 19 civarında bir fark ödeyeceksiniz. Ne tuta
cak?.. Bizim tahminlerimize göre, otoyollar eğer 4 yıllık bir projeksiyon içerisinde bitecekse, 
kabaca 1 milyar doları birkaç firmaya peşkeş çekiyoruz. Olabilir; Türk parasıyla ihale ediyor
sunuz, elbette malzemenin fiyatı bir miktar artıyor, zaten o ödeniyor. 

Sohbetlerde duyduğum mantık, müteahhit firmalar cepnesinden gelen anlayış şu : "Efen
dim, bizim projeksiyonlarımızda, 1990 yılı başında doların 3 bin lira olması gerekiyordu. He
saplarımızı öyle yapmıştık, 3 bin lira olmuyor. Hükümetin aldığı sıkı tedbirler sonucu 2 300 
lirada kaldı; bu farkı bize verin..." 

Değerli arkadaşlarım, şimdi soruyorum : Bunu bile bile nasıl değiştirir; sözleşmede hal
kın, ülkenin çıkarlarını bir yana iterek, nasıl bir zeylname, yeni bir ek sözleşme imkânı getire
bilirsiniz?.. 

Peki, fiyat farkı verilecekti de, ihaleler neden dolar bazında yapıldı? Bütün bunlar, idare
nin kamu menfaatini ne denli hor kullandığını, kaynakları israf ettiğini ve en kötüsü de, dün
yaya, bence, Türkiye'nin çok derin bir ekonomik bunalım içerisinde olduğunu açıkça ilan eden, 
tescil ettiren bir anlayışı da beraberinde getiriyor. 

Sayın bakanlara soruyorum : 30 Ekim 1989 tarih ve'20327 sayılı Resmî Gazetede yayımla
nan 89/14657 sayılı Kararname, işte sizi böyle ne yaptığını bilemez bir konuma getirmiştir. Ne
rede ülke çıkarı, nerede halkın çıkarı, nerede halkın refahı?.. Bu kararnameyle sadece otoyol
lar için alınan borç miktarınız en azından önümüzdeki 5 yıl ve her yıl yüzde 25 artarak büyü
yecektir. Açıkça, yılda 200 milyon dolar, yani 50 ila 80 kilometre yapılmamış otoyol parası öde
yeceksiniz. 4 Yıllık bir projeksiyon içerisinde 1 milyar dolar ülke kaynağını ne hakla devredebi
lirsiniz? Oysa, teknik gereklere uygun, ülkenin çıkarlarıyla ters düşmeyecek ve gereksinimine 
cevap verebilecek bir yol ağı şebekesi çok daha olumlu karşılanır, Türkiye maliyesine de böyle 
bir kambur yüklenmezdi. "Ne mi yapılmalıydı?" diye sorulabilir. Otoyollara dökülen paralar
la Türkiye'yi, batı - doğu ve kuzey - güney istikametlerinde kucaklayacak bir grid (grate) siste
mi, bir ızgara sistemiyle ve hem de en iyi kalitede yer yer birinci sınıf devlet yolu, yer yer bö
lünmüş, "Duble yol" dediğimiz yollarla döşeyebilirdik. Doğu, batı yönünde 4 hat; kuzey, gü
ney istikametinde de 5 hat olmak üzere toplam 12 500 kilometrelik yol ve duble yol, tüm ülke
yi, en seri şekilde seyahat edilebilir hale getirir ve en önemlisi de bu işler yurt içinde serpilmiş 
bulunan yerli müteahhit, yerli projeci ve yerli müşavirlerce yapılabilirdi. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) Her şeyi yabancılara ihale alışkanlığında bulunan ANAP ise, işin en kolay ve 
şatafatlı yöntemini seçerek, "otoyol" diye tutturmuş ve ülkeyi ekonomik yönden bir daha ba
ğımlı duruma sokmuştur. Türkiye'nin ihtiyacı olan yol bakım ve yapım işlerine ayrılabilecek 
kaynakları da kurutmuştur. 

18 Ekim 1989 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı aracılığıyla Azaphane yolu ile 
ilgili verdiğim soru önergesine gelen yanıtlar -Sayın Bakan beni mazur görsünler- çok da teknik 
cevap değildi. Burada bu soru önergemi biraz daha açarak, cevaplarının da, çağımızın teknoloji
siyle artık kesinlik kazanmış tarifler ve ifadeler çerçevesinde verilmesini bir kez daha rica ediyorum. 
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Birinci sorum şöyleydi: "Azaphane geçişinde kurp yarıçaplarında ve varsa geçiş eğrileri 
parametreleri otoyol standardında mıdır?" 

Cevap şöyle: "Kurp yarıçapları R=250-1500 arasında değişiklik göstermekte ise de, kara
yolu standardına uygun bir yoldur." 

Şimdi, teknik hesap yapılabilir. Bu kitabı da onun için getirdim. Bütün dünyanın, başta 
da Amerikalıların kaynak olarak kullandığı bu kitabın 633 üncü sayfasındaki "Otoyolları" 
başlığı altındaki bir çizelgede, otoyollarla ilgili yol eğim azamilerinin ne olacağı belirtilmiş ve 
hızlara göre, 70 mile göre, (Bizim standartlarımıza uygun diyelim kabaca) 60 mile, 50 mile göre 
dizayn edilmiş. Azamisi yüzde 6. 

Şimdi, "150 metre" diyorsunuz. Benim arkadaşlara yaptırdığım bir hesapta, 110 kilomet
re süratle o yolda seyredebilmeniz için, o yançapın minimum 487 metre olması gerekiyor. Eğer 
95 kilometre süratle (Ki, bizim trafiğimiz azamî 99 kilometredir) yolda seyderecekseniz, o yarı
çapın minimum 305 metre olması gerekir. Oysa, burada 150 metreden söz ediliyor. Enine eğim 
yüzde 8 alınırsa -ki, uygundur- 70 mil veya İİ0 kilometre sürat için 580 metre, 95 kilometrelik 
sürat için de 410 metre civarında olması gerekiyor. Daha büyük hızlarda ise kurpların daha 
da büyüdüğünü görürüz. 

Değerli arkadaşlarım, otoyolda viraja girdiğinizde süratinizi düşürmemeniz gerekir. Yani, 
Türkiye karayollarında 100 kilometre süratle dönemece girdiğinizde hiçbir tehlikeyle karşı kar
şıya kalmamanız gerekir, tşte onun için de, bu yarıçapların o hızlara göre minimum o uzunluk
ta olması gerekir. Görülüyor ki, burada öyle değildir. 

İkincisi; ben burada, karayolları standardında mıdır diye sormuyorum. Azaphane Deresi 
kesimi otoyol mudur, değil midir, o stardartta mıdır, diye soruyorum. 

Geçiş eğrilerinin kullanılıp kullanılmadığına da cevap verilmiyor. Acaba ihale edilen oto
yollarda geçiş eğrileri anlayışı hiç gündeme getirilmiyor mu? 

tkinc sorumda, yol eğimlerinin otoyol standratlarına uygun olup olmadığını sormuştum. 
Cevap olarak, "Sözkonusu yol eğimi topografik özelliklerinden dolayı yüzde 2 ila yüzde 8 ora
nında değişime uğrayabilmekledir" deniliyor. Benim demin size verdiğim çizelge bunu üç ka
tegoride veriyor; düz arazide, engebeli arazide, dağlık arazide. Dağlık arazide maksimum yüz
de 6'dır. 

Otoyolun stardardı, topografya ile bir dereceye kadar bağımlıdır; ama, otoyolun asgarî 
standartlarla daha da çok bağımlı olduğu herhalde bilinmelidir. Yine, dünyaca kabul edilmiş 
standart olarak, şehir dışı otoyollarında 110 kilometre dizayn hızına göre maksimum eğim düz 
arazide yüzde 3, engebeli arazide yüzde 4 ve dağlık arazide de yüzde 5 olabilmektedir. 

Peki, cevap olarak verilen yüzde 2 ila yüzde 8 değişikliği ne anlama geliyor? Ben, buradan 
şunu sormak istiyorum : Bu kesimde kaç kilometrelik yol yüzde 5 eğimin üzerindedir? Ayrıca, 
bu kesimde kaç tane yarıçapı 300 metrenin altında kurp vardır? 

Sorumun 4 üncü şıkkı, "Bu kesime otoyol denilebilir mi?" idi. Cevap, yarım bir otoyol 
tarifi şeklinde, "Üzerinde erişme kontrolünün uygulandığı karayollarıdır." 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl da ifade etmiştim; bize göre, bu kesim otoyol değildir. Türkiye 
için bizim önerilerimize uygun 2x2 bölünmüş yoldur; ama, Sayın Bakan, yarım da olsa otoyol 
olduğunu söylüyor. 
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Sizden önceki sayın bakan, bu kesimin 5,5 - 6 milyar liraya malolduğunu burada ifade 
etti. O zaman 5,5 - 6 milyarı bu 14 kilometrelik yola bölersek, yaklaşık olarak kilometresi 400 
milyon Türk Lirasına malolmuş demektir. Demek ki, Türkiye kendi kaynaklarıyla, kendi tek
nolojik imkânlarıyla, sizin dediğiniz otoyol ise orası, bu otoyolu, kilometresi 400 milyon liraya 
malolacak şekilde inşa etme gücüne sahip. Peki, kilometresi 400 milyona otoyol yapıyoruz da, 
o zaman neden dışarıya ihale ediyoruz; yabancı firmalara, konsorsiyumlara, makul fiyatlarla 
kilometresi 8 milyarın, 10 milyarın altında olmayacak otoyol ihale ediyoruz?.. 

Bu otoyollar için bugüne kadar 2,5 milyar dolar kredi alınmıştır. Bunu kabaca yol uzun
luğu olan 1 185 kilometreye bölerseniz, 1 kilometrenin maliyeti 5 milyar Türk Lirası. Ancak, 
bu parayla bitirilmesi mümkün değildin Daha şimdiden 1,8 milyar dolara daha gereksinim vardır. 
Bunu da eklerseniz 4,3 milyar dolar eder. Bu rakamı, yol uzunluğuna, 1 185'e bölersek, yolun 
kilometresinin maliyeti yaklaşık 8 milyar Türk Lirasının üstüne çıkar ki, bu da çıplak maliyet
lerdir. Başından beri söylediğimiz başka şeyler de var. Kredi olarak gelen paranın tamamı Tür
kiye'ye gelmiyor. Kredi olarak gelen paranın yüzde 25'i, önce, müteahhit kârı olarak dışarıda 
kalıyor. Yüzdeö'sı faiz olarak dönüyor bir tarafa. Yüzde 1 - 1,5'i bankalardan alınan teminat 
mektuplarıyla ilgili komisyonlara gidiyor. Bir kısmı, asıl önemlisi, Sayın Cem Boyner'in de 
dediği, makine ve teçhizat olarak geriye dönüyor. Avans veriyorsunuz, o ülkeden, yurt dışın
dan makine alıyorsunuz, getiriyorsunuz buraya; gümrükten muaf makine alıyorsunuz, bir kıs
mı da öylelikle tekrar krediyi aldığınız ülkeye dönüyor. 

Başka konular da var, girmiyorum ayrıntılara; ama çalıştırdıkları insanlar açısından da 
farklı bir muameledeyiz. Yabancı bir mühendis firmada 7 bin dolar maaş alırken, bizim mü
hendislerimiz 2 - 2,5 milyon alıyor. Bizim sürveyanlarımız 400 - 500 bin lira maaş alırken, on
ların sürveyanları 3 bin, 4 bin dolar maaş alıyorlar; bire onüç, bire öndört fark var. O halde, 
verdikleri kredinin bir bölümü kendi insanlarına kendi yurttaşlarına iş bulma anlayışıyla yeni
den kendi ülkesine dönüyor. Hesabı böyle çok ayrıntılı olarak yaptığınızda, zaten bu yatırımın 
çok kârlı olmadığı görülecektir. 

İkincisi, başından beri de iddiamız, otoyollar hiçbir zaman kendini ödemez. O, bir uydur
macadır. Dışarıdan aldığınız kredi ile, dövizle yaptığınıza, o dövizi de geri ödeyeceğinize göre, 
hiçbir zaman, otoyollar kendini finanse eden bir yatırım değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini otoyol örneklerinde an
latmaya çalıştım. Ancak, biliyorum ki, İktidar yine de bildiğini okumaya devam edecektir. Ni
tekim, üst üste iki yıldır yapmış olduğumuz bütün uyarılarımıza karşın yeni ihaleler yapılmış, 
yedekte bekleyenler vardır. 

Bununla beraber, anamuhalefet partisinin sözcüsü olarak bazı uyarılarda bulunmayı da 
görev sayıyorum. 

Sayın Bakan, bu otoyol sevdasından vazgeçiniz. Ulaştırma anaplanının öngördüğü, hedef 
ve ilkeler doğrultusunda, ulaştırma sistem ve alt sistemleri arasında uyum ve dengeyi sağlaya
cak özellikle de demiryolu ve toplu taşımacılığı özendiriniz. Plansız gidişe dur deyiniz. 

Projesi olmayan işleri ihale etmekle ülkenin başına ciddi bir sıkıntı açtınız. Şimdi bedeli 
belli olmayan otoyol ihalelerindeki büyük fiyat artışlarına mani olamayacaksınız. 

Bugüne kadar ülkemize önemli hizmetler vermiş olan Karayollarının sadece bir onay mer
cii haline dönüştürülmüş olması, bu kuruma yapılabilecek en büyük haksızlıktır. 
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Müşavirlik ve kontrollük hizmetlerinin de yabancı firmalara verilmiş olması, projeler üze
rinde hiçbir denetimimizin kalmamış olması demektir. Projelerin yabancı firmalara bırakılma
sı, fiyatlarda büyük bir spekülasyon yaratacağı gibi, müteahhidin kendi yapım gücüne uygun 
proje değişikliği talepleri tüm yönetimi zan altında bırakacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bazı önerilerimi de sıralamak istiyorum : 
Başında söylediğim gibi, imar ve iskân bu bakanlıktan ayrılmalıdır. 
Demiryolları, Limanlar, Havameydanları tnşaatı Genel Müdürlüğü, yeniden, Bayındırlık 

Bakanlığının bünyesine alınmalıdır. 
Benzer işi yapan kuruluşlar bir araya getirilmelidir, örneğin; Köy Hizmetleri, eski adıyla 

Yol, Su, Elektrik işleri Genel Müdürlüğümüz de benzer işleri yapmaktadır. Büyük oranda su 
ve elektrik işleri kendisinden alınarak başka kurumlara verilmiştir. Yol "durmaktadır orada. Ma
kine parkı açısından son derece zengm ve yeni bir makine parkına sahip kurumdur. Karayolla
rı Genel Müdürlüğümüz, kendi teknolojik bilgi ve birikimleri nedeniyle, son derece yaşlı olan 
makine parkını yaşatabilmekte, onlarla iş görebilmektedir. O makineler, iyi biliyorum ki, bir 
başka kurumda olsa hiçbir şekilde çalıştırılamazlar. O zaman, Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğünün yolla ilgili üniteleri, makine parklarıyla birlikte Karayolları Genel Müdürlüğüne dev
redilmelidir. Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye yol ağının tamamından sorumlu 
hale getirilmelidir. Yapamıyorsunuz çünkü... Köy Hizmetlerinin kamulaştırma yetkisi de bu
lunmadığı için, daha önce çizilmiş bir kağnı yolundan, sadece şarampol açarak yol yapmaya 
çalışmaktadır. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl oraya verdiğiniz her türlü emeği, döktüğünüz her türlü stablize 
malzemesini, (yeni yeni son yıllarda sanat yapıları yapılmaya başlanıyor; orada o kadar önemli 
bir teknoloji birikimi de yok) 10 yıl sonra karayolları ağına almaya kalksanız o parçayı, Kara
yolları Genel Müdürlüğü onu dikkate almamakta, haklı olarak kendi ölçülerine, standartları
na uygun yeni bir güzergâhtan yol yapmaktadır. O zaman, 10 yıldır oraya yaptığınız tüm har
camalar bir manada anlamsız kalıyor. Dolayısıyla, 1965 öncesinde olduğu gibi,köy yotları da, 
Köy Yolları Dairesi Başkanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü içerisinde bir daire şeklin
de görevlendirilmelidir. O takdirde, hem makine parkının rantabl (verimli) kullanımı, hem de 
merkezî planlama açısından çok daha sağlıklı bir noktaya gelebiliriz. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, Kıbrıs Türk Federe Devleti için yaptığı gibi, ülkemiz 
için de en kısa zamanda bir master plan çalışması yapmalıdır. Şu anda kendi sorumluluğunda 
olan 60 bin kilometre yolun dışında, kabaca, Türkiye'de 250 bin kilometre kadar köy yolu ol
duğu gözükmektedir. Bu köy yollarıyla birlikte değerlendirildiğinde, sanıyorum ki, Karayolla
rı Genel Müdürlüğümüzün, Türkiye'nin tüm bu yol ağını hem çok daha rantabl (verimli) bir 
anlayışla, hem de büyük bir tasarruf anlayışıyla küçültebileceği kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, 1 saat 20 dakika oldu; toparlayın lütfen. 
EŞREF ERDEM (Devamla) — Derhal bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, sanayileşmeyi bir kenara bırakan Anavatan Partisi İktidarı, neyi amaç

lamaktadır? "Çağ atladık, atlıyoruz" diyen ANAP felsefesi, acaba doğru-mu söylüyor? ör
gütlenme, özgürce fikrini yayma ve söyleme konularında bugüne dek ne yapmıştır ANAP? As
lında ANAP, bugün ülkemizin karmaşık ve çözüm bekleyen sorunlarını, bir on yıl daha ertele
yerek, politikada arabesk yaratmıştır. Bunu ben söylemiyorum, TÜSÎAD Başkanının ifa
desi olarak söylüyorum. Sayın TÜStAD Başkanı, 'Arabesk politikalar devam edemez" diyor. 
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Aynen onun cümlesinden aldım. Ancak, bu arabesk politikaların biraz da kendilerinin ürünü 
olduğunu unutmamalıdır sanayicilerimiz. 

Anavatan Partisi iktidarı, önce işçiyi, sonra memur ve çalışanları, köylüyü, çiftçimizi, sa
nayicimizi boğazlamıştır. Oysa, çağ atlamayı ancak SHP'nin başarabileceği ve ancak &HP'nin 
işçi, memur, çalışanlar, köylü ve sanayicinin sorunlarına çözüm bulabileceği, artık kıtlelerce 
kavranmış bir gerçektir. Sosyaldemokrat Halkçı Parti, insana en üstün değeri veren, gücünü 
halktan alan, emeğe saygılı, demokrasiyi yaşamın her alanına yayan, üretimi artırırken sosyal 
adaleti gerçekleştiren, haksız kazancı önleyen, sosyal dayanışmaya öncelik tanıyan, ulusun bü
tünlüğünü ve bağımsızlığını güçlendirerek, bireylerin özgürlüğünü, eşitliğini, toplum yaşamın
da emeğin üstünlüğü ilkesini temel şiar edinmiş bir düzen kurmayı, sivil toplumun örgütlen
mesinde, partiler, sendikalar, meslek kuruluşları ve derneklerle basın ve kitle iletişim araçları 
üzerindeki her türlü baskıyı kaldırmayı amaçlar. 

MEHMET ALI DOĞUŞLU (Bingöl) — Son söylediğini kabul etmiyoruz; bunu yapamaz 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Teşekkür ederim. 
MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Keşke son cümleyi söylemeseydin. 
EŞREF ERDEM (Devamla) — Değerli milletvekilleri, Sayın Başkanımızın uyarısına uya

rak, Bayındırlık ve îskân Bakanlığı bütçesinin, başta Bakanlık çalışanları olmak üzere, ülke
miz için hayırlı olmasını diler, Yüce Kurulu, sabırlarından ve dikkatlerinden dolayı saygıyla 
selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Hükümet adına, Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, tabiatıyla, dilerseniz zatı âliniz de 1 saat 20 dakika kullanabilirsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bundan sonra bu müsamaha, herhalde her 

milletvekiline tanınacak?.. 
BAŞKAN — Sayın Genç, özlemiştim sesinizi bugün. Acaba, aralarında oturduğunuz de

ğerli partili arkadaşlarınıza bu soruyu sorsanız, alacağınız cevap sizi mi mahcup eder, beni mi? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bugün, Başkanlık Divanına layık bir davranış içinde bu

lundunuz. 
BAŞKAN — Sizi mahcup eder Sayın Genç. Doğru Yol Partisinin ve Sosyaldemokrat Hatkçı 

Partinin değerli üyelerine sorunuz, bugünkü yönetimimde acaba adalette, acaba tarafsızlıkta 
bir kelimelik yanlışım olmuş mu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir milletvekiline çok, bir milletvekiline az süre verirseniz... 
BAŞKAN — O anket sizi mahcup eder, beni etmez. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sizi ilzam eder. Biz kürsüye çıktığımız zaman kesin sö

zümüzü... 
BAŞKAN — özür dilerim Sayın Bakan; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Tüzüğü ihlal edemezsiniz. Her zaman keyfî yönetiyorsunuz 

bu Meclisi. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 1990 malî yılı bütçe tasarımız dolayısıyla, faaliyetle
rimize gösterdikleri ilgi ve bize yardımcı olacak değerli katkılarından ötürü, konuşma yapan 
tüm üyelere teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sabahtan bu yana, tabirimi affediniz, eğer telafi edilmesi icap eden bir zaman kaybımız 
var ise, o gayretin içinde olacağımı da ifade etmek istiyorum. 

1990 malî yılı bütçe tasarısında, fon gelirleri ve ilgili yatırımcı kuruluş bütçelerinden akta
rılacak olan ödenekler hariç olmak üzere, Bakanlığımıza ayrılan ödenek 341 milyar; Karayol
ları Genel Müdürlüğüne ayrılan ödenek 1 trilyon 819 milyar; Devlet Su tşleri Genel Müdürlü
ğüne ayrılan ödenek 3 trilyon 159 milyar; toplam 5 trilyon 320 milyar liradır. 

Hemen burada, Sayın Eşref Erdem'in Bakanlığın bütçesi üzerindeki değerlendirmesinin 
henüz sağlam temellere oturmadığını; çünkü, yatırımcı kuruluşlardan bize aktarılacak olan ya
tırımların bu rakamlara dahil olmadığını da ifade etmek istiyorum. 

Görüldüğü gibi, toplam 5 trilyon 320 milyar liralık bir bütçeyle 1990 yılına hazırlanmak
tayız. Ancak, kullanılacak fon gelirleri ve ilgili yatırımcı kuruluşların bütçelerinden aktarıla
cak ödenekler dahil edildiğinde : Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımız toplam 6 trilyon 700 
milyar liraya; İller Bankası Genel Müdürlüğünün, yatırımlar için öngörülen 753 milyar lira ite 
birlikte 7 trilyon 473 milyar liraya; ayrıca, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı 
programında yer alan otoyollar için de 2 trilyon 355 milyar lira ayrıldığına göre, tamamı birlik
te hizmetlerimize tahsis edilen miktar 9 trilyon 828 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu pay, Bakan
lığımızca gerçekleştirilen altyapı faaliyetlerine verilen önemin ve hizmetlerimizin büyüklüğü
nün önemli bir göstergesidir. 

Son iki yılda olduğu gibi, 1990 yılında da proje kredileri karşılığı ödenekler bütçe tavanı
na dahil edilmiş bulunmaktadır. Genel ve Katma Bütçeli İdarelerce 1990 Malî Yılında kullanıl
ması öngörülen proje kredileri karşılığı ödeneklerin tamamı 782 milyar lira olup, bunun içinde 
Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarımızın kullanımına ayrılan miktar 390 milyar liradır. 

Bütçe tasarılarımızda cari hizmet ödenekleri, bütçe disiplini ve tasarruf ilkelerine uygun 
olarak yer almış, yatırım ödeneklerimiz ise, devam eden ve kısa sürede bitirilmesi planlanan 
projelerimize ağırlık verilerek dağıtılmıştır. 

Gerek 1989, gerekse 1990 yılında kalkınmada öncelikli yörelere önemli paylar ayrılmıştır. 1989 
yılında bu yörelere ayrılan yatırım payları, genel müdürlüklerimizin toplam yatırımlarına göre; "Ya
pı tşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 34; Afet tşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 55; Karayollan 
Genel Müdürlüğünde yüzde 60; Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 52 civarındadır. 1990 
yılında da ayrılan payların korunmasına, bazılarında da artırılmasına özen gösterilmiştir. 

Yatırımlar açışından önemli bir hususa da değinmek istiyorum. Çeşitli vesilelerle prog
ramda yer alan proje sayıları gündeme getirilerek iş sayısında azalma olduğu ileri sürülmekte
dir. Oysa, kısıtlı ödeneklerle çok sayıda projeye yer verilen programların menfî sonuçları gö
rülmektedir. Yetersiz ödenekle ihalesi dahi yapılamayan, başlanıp da yarıda kalan veya yıllarca 
bitirilemeyen projeler, eski yılların önemli göstergeleridir, önemli olan ülkemizin altyapısı için, 
sosyal ve ekonomik kalkınmamız için gerekli hedefleri gerçekçi ölçüler içinde değerlendirmek
tir. Nitekim, son yıllarda başlamış işlerin süresinde, hatta süresinden önce bitirilerek hizmete 
sunulduğu, böylece yeni ve gerçekçi yatırımların planlandığı açıkça görülmektedir. 
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Gerek yasal, gerekse idarî tedbirler ve finansman konularındaki yeni uygulamalarla yatı
rımlarımızın seyrinde ve inşaat alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Türk inşaat sektö
rü, bugünkü durumu itibariyle, görev alanımıza giren inşaat işlerini tamamen gerçekleştirebi
lecek seviyeye de ulaşmaktadır. 

tnşaat alanındaki gelişmeleri şöylece özetlemek mümkündür : 
İnşaatların finansman sorunlarının çözümü için Kamu Ortaklığı Fonu, Akaryakıt Tüke

tim Fonu gibi kaynaklar ile yap-işlet-devret gibi modeller geliştirilmiş; bu şekilde desteklenen 
projelerin bitiş tarihleri öne alınarak, projeden beklenen faydanın bir an önce elde edilmesi 
sağlanmıştır. 

Yasal düzenlemelerle işi başarısızlığa uğratan aşırı tenzilatlar önlenmiştir. Yine yasal dü
zenlemelerle müteahhitlerin belli yörelerdeki inşaat işleri için yurt dışından yeterli iş makinesi 
sağlayabilmesi kolaylaştırılmıştır. 

Prefabrik inşaatın uygulama sahası genişletilmiş, bu sayede inşaat işlerinde yapım hızı art
mış, kalite yükselmiştir. \ 

Yan sanayii inşaat sektörüne bağlı olarak geliştirilmiş, inşaat malzemelerinin özkaynak-
lardan elde edilmesi mümkün olmuştur. 

tnşaat çeşitlerine göre ihtisaslaşma meydana gelmiş; inşaat firmaları, yurt dışı müteahhit
lik hizmetlerinde söz sahibi olabilecek duruma erişmiştir. Bittiğinde dünyanın sayılı barajları 
arasında yer alacak olan Atatürk Barajı inşaatı, tamamen, Türk mühendis ve müteahhitlik fir
malarınca, başarıyla yürütülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, 1989 yılında gerçekleştirdiğimiz ve 1990 yılında sürdüreceğimiz ya
tırımlar ve önemli faaliyetlerden her genel müdürlüğümüz itibariyle ayrı ayrı bahsetmek is
tiyorum. 

Bu arada, uygulamaya koyduğumuz yeni ve dinamik yatırım politikaları sonucu geçmiş 
yıllara göre aldığımız mesafeyi de ortaya koyarak bazı eleştirileri de cevaplamaya çalışacağım. 

Yapı tşleri Genel Müdürlüğü : Bilindiği gibi, devlete ait bina ve tesislerin proje ve keşifle
rini, inşaatlarını ve büyük onarımlarını yapmak, yaptırmakla görevli olan bir kuruluşumuzdur. 

Ülkemizin tabiat şartları ve teknolojik imkânlarına en uygun şekilde projeler gerçekleştir
meye özen gösterilmektedir. 

Ayrıca, yapı teknikleri ve gereçleri konusundaki gelişmeler izlenip, uygulama imkânları 
araştırılmakta, yapılarda yerli malzeme kullanımı özendirilmek suretiyle yapı malzemesi sana
yiimizin gelişmesine yardımcı olunmaktadır. 

Genel Müdürlük, halen kendi yatırım programında bulunan işler dışında çeşitli kamu ku
rum ve kuruluşunca planlanan ve ödenekleri bütçemize aktarılan çeşitli devlet yapılarının in
şaatlarını da yürütmektedir. 

1989 Kasım ayı sonu itibariyle Yapı tşleri Genel Müdürlüğünün yatırım ödeneği 49 milyar 
lira olup, diğer kuruluşlardan aktarılanlarla birlikte 429 milyar liraya baliğ olmaktadır. 

1989 Kasım ayı sonu itibariyle de 968 adet yatırım projesi üzerinde çalışmalar yapılarak, 
yüzde 87 gerçekleşme sağlanmıştır. Kasım sonuna kadar toplam 69 milyar liralık 31 iş ihale 
edilmiş ve 260 milyar lira maliyetli 151 iş bitirilmiş, 90 milyar lira proje maliyetli 66 iş de yıl 
sonuna kadar tamamlanmış olacaktır. Yaklaşık 350 milyar lira maliyetli 217 iş hizmete sunul
muş, buna karşılık 31 yeni iş programa ilave edilmiştir. 
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İşte, biraz önce bahsettiğimiz şekilde, bitirilmesine özen gösterilen, planlanan, program
lanan işlerin neticesinde bir yıl içinde 968 işin 217'si hizmete gunulmuş, sadece 31 iş alınarak 
önümüzdeki yılda gene ülkemizin hizmetine verilecek önemli işlere Öncelik verilerek, iş sayı
sında azalma; ama hizmete sunma sayısında da çoğalma göz lenecektir. 

Diğer taraftan, bütçemize aktarılmamakla beraber, keşif, ihale ve kontrollük hizmetleri, 
bayındırlık ve iskân müdürlüklerince yürütülen şehir ve köy lkokulları, özel idare yapıları, 
sanayi siteleri belediyeler ve Yurt-Kur'a ait yapılar ve muhtelif oıjarımlar da sürdürülmekte olup, 
bu kapsamda 1989 yılı içinde 393 milyar Türk Lirası ödenekli 4 716 iş üzerinde faaliyette bulu
nulmuştur. 

Ayrıca, Afet îşleri Genel Müdürlüğümüz ve Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlü
ğü programında bulunan konut inşâatları da artık Yapı tşleri (penel Müdürlüğü programında 
gerçekleştirilmektedir. 

Cumhuriyet dönemimizde, 1983 yılı sonuna kadar, önemli 5 sektör olan eğitim, sağlık, 
genel idare, tarım ve konut sektörlerinde yapılan bina ve tesis adedi 48 643 ve bugünkü fiyat
larla maliyet toplamı yaklaşık 7,6 trilyondur. Bu sürenin onda biri olan son altı yıllık Anava
tan hükümetleri döneminde ise, aynı sektörlerde gerçekleştirilen iş adedi 12 792, maliyeti de 
4,1 trilyondur. Rakamların mukayesesinde görüleceği gibi, son altı yılda gerçekleştirilen işlerin 
geçmişe göre adet olarak yılda artışı yüzde 163'tür. Maliyet açısından aynı bazdaki fiyatlarda 
da yıllık artışlar yüzde 445'tir. Son yıllarda gerçekleştirilen 40 bin yatak kapasiteli 61 adet öğ
renci yurdu binası, Atatürk Kültür Merkezi, Millî Kütüphane binası, Devlet Arşiv Sitesi, Abdi 
İpekçi Spor Salonu gibi binlerce bina ve tesis, faaliyetlerimizin tipik örnekleridir. 

Genel Müdürlüğümüz 1990 yılı yatırımları için ayrılan ödenek tutarı 92 milyar Türk Lira
sıdır. Diğer kuruluşlardan aktarılacağını tahmin ettiğimiz 428 milyar lira ile birlikte toplam 
519 milyar civarında programlanmıştır. 

İlgili yatırımcı kuruluşlarca teklif edilen yeni işler bu aşamada Bakanlığımıza intikal et
mediğinden, ayrılan ödenek miktarı bilahara kesinleşecektir. 1990 yılında 440 işin tamamlan
ması planlanmıştır. Bu işler arasında; 13 adet tarım, 2 618 daireyi ihtiva eden 71 adet lojman, 
89 adet eğitim, 66 adet sağlık, 56 adet güvenlik hizmet binası ile diğer sektörlere ait 147 adet 
hizmet yapısı yer almaktadır. 

Bunların dışında, bütçemize aktarılmayan yaklaşık 5 bin adet inşaat ve çeşitli onarım işiy
le, daimî iskâna yönelik afet konutları yapım işleri üzerinde çalışılacaktır. 

Afet tşleri Genel Müdürlüğü : Genel bütçede yer alan ödenek ve Afetler Fonunun diğer 
gelirleriyle birlikte 102 milyar liraya dengelenen Genel Müdürlüğün 1989 yılı fon bütçesinden 
yatırıma ayrılan miktar 78 milyar lira olarak belirlenmiştir. 

Bu yıl gösterilen faaliyetlerde kasım ayı sonuna kadar yüzde 65,5 gerçekleşme sağlanmış
tır ve yıl sonuna kadar da 4 milyar liralık daha harcama yapılarak, bu oran yüzde 70,4 olacaktır. 

Sayın Çakıroğlu'nun konuşmalarında sözünü ettiği Çatak heyelanı ve alınan tedbirler hak
kında kendilerine daha evvel yazılı olarak verilen cevapta, "ihale yapılacağı" yerine, işin bite
ceği gün, ay verilmiş olmasına rağmen, nasıl oldu da o türde bir değerlendirme yaptı, ben pek 
anlayamadım. 

Çatak felaketinden sonra 282 konutun yapımının kararlaştırıldığını, 4 936 000 000,liraya 
ihale edildiğini, 18 Aralık 1989 tarihi itibariyle yüzde 77 gerçekleştirilme sağlandığını, fiyat 

— 59 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

farklarıyla birlikte bu yıl sonuna kadar S 400 000 000 Türk Lirası harcanacak olduğunu, taah
hüt edilen konutun 120'sinin Şubat 1990 sonunda, çevre düzenlemesi hariç diğer tüm konutla
rın da Mayıs 1990'aa biteceğini kendilerine yazılı olarak bildirmişiz; ama, buna rağmen, henüz 
ihalenin yapılacağını kendileri bu cevaptan değerlendirmişler. Tabiî, takdir kendilerine aittir. 
Yüce Kurula da arz ediyorum. 

Afet tşleri Genel Müdürlüğü programında yer alan konutlardan 1 722 konut bitirilmiş, 
70S tanesi de yıl sonuna kadar tamamlanacaktır. 

1989 yılı mart ayında Doğu Karadeniz Bölgesinde, başta Gümüşhane tlinin Torul Vadisi 
olmak üzere, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu illerinde meydana gelen heyelanlar sebe
biyle yapılan etütler sonucu, 44 yerleşim yerinde 1 729 konut ve 11 işyerinin nakline karar ve
rilmiştir. Afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için valilikleri emrine de toplam 120 milyon 
lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir. 

7269 sayılı Kanun hükümlerine göre, kanunî süresi içinde müracaat edip, hak sahipliği 
ve borçlandırma işlemlerini tamamlayan 1 274 konut ve 9 işyeri için afetzedelere gerekli yar
dımlar yapılacaktır. 1989 programına alınamayan bu yerlerden Gümüşhane İlinde 10 yerde 380 
aileye kışı geçirebilmeleri için, 6 ay süreyle geçici iskân yardımı yapılması amacıyla valilikleri 
emrine de 137 milyon Türk Lirası ödenek gönderilmiştir. 

Karadeniz heyelanları sebebiyle nakline karar verilen konutların inşası, Avrupa Konseyi 
iskân Fonundan 1989 Ekim toplantısında, 32 milyon dolar bedelli acil afet yardım projesinin 
uygun görülmesi sonucu 1990 yılından itibaren başlanacak bir plan dahilinde bitirilecektir. 

7 Aralık 1988 tarihinde Kars îli Akyaka, Arpaçay ve Çıldır ilçelerine bağlı köylerde mey
dana gelen deprem afetinden sonra, hasar tespitleri tamamlanmış ve 542 konut ve 4 işyerinin 
yıkık veya ağır, 1 135 konut ve 11 işyerinin orta, 1 197 konut ve 11 işyerinin de az hasarlı olduğu 
belirlenmiştir. Afetzedelere kışı geçirebilmeleri için hasar durumlarına göre acilen aile başına 
450, 300 ve 100 bin lira arasında karşılıksız yardım yapılmıştır. Ayrıca, yıkık ve ağır hasarlı 
olan, az hasarlı olan konutlarla ilgili çalışmalar süratle tamamlanmış, 542 konut 1989 progra
mına alınmış, ihaleleri tamamlanıp, inşaata başlanmıştır. Kendi evini yapmak isteyen afetzede
lere teknik bilgi ve tatbikî kurslar da verilmiştir. 

Denizli İli Honaz tlçesinde, Muğla tli ören İlçesinde ve Tunceli İli Pülümür İlçesinde mey
dana gelen depremler neticesi -aynen Kars'taki gibi- hak sahipleri tespit edilmiş, hasar durum
larına göre ailelere karşılıksız yardımlar yapılmıştır. 

Genel Müdürlük prefabrik yâpt elemanı üretmeye devam etmiş ve bu yıl 160 konutluk ah
şap ve beton prefabrike yapı elemanı üretilmiştir. Ayrıca, acil bir durumda kullanılmak üzere 
300 konutluk ahşap ve 175 konutluk beton prefabrike elemanı da stoklarımızda mevcuttur. 

Edirne ve Kapıkule'de, soydaşlarımızın giriş yaptığı keşimde, Afet tşleri Genel Müdürlü
ğümüzün Millî Emlak Genel Müdürlüğü için prefabrike elemanlarla kurduğu demontabl ko
nutlar da 15 Kasım tarihinde teslim edilmiş ve yurda gelen soydaşlarımızın, daha önceleri ça
dırlarda yapılan giriş muamelelerinin, tabiat şartlarına daha mukavim yerlerde yapılmasına bü
yük katkıda bulunulmuştur. 

1989 yılı içinde Ankara İlinde de yer kayması ve kaya düşmesinden dolayı 150 konut, An
talya'da 272 konut, Silopi ve köylerinde 175 konut, Avanos İlçesi Bozca Köyünde 70 konut, 
Niğde İli Helvadere Kasabasında 68 konut, Tunceli tli Merkez İlçede 60 konut, Zonguldak İli 
Ulus İlçesine bağlı köylerde 84 konut yapımı, yaklaşık 18 milyar Türk Lirası harcanarak ger
çekleştirilmiştir. 
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Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 1990 malt yılı bütçe tasarısında yer alan 5 milyar Türk 
Lirası cari ödeneği hariç tutulursa, yatırım tutarı olarak yine bütçe tasarısında yer alan ve ta
mamı Avrupa İskân Fonu kredisi karşılığı olan 37 milyar lira ve diğer gelirlerle birlikte, Dep
rem Fonu dahil, Afetler Fonu toplamı 169 milyar Türk Lirasını bulmaktadır. Bu miktarın 130 
milyar Türk Lirası yatırımlara ayrılmıştır. Mevcut ödenekle devam eden işlerden, kalkınmada 
öncelikli illerden olan ve Kuzeydoğu Anadolu deprem kuşağı kırsal kalkınma projesine dahil 
ve yatırımları Avrupa tskân Fonu kredisiyle.desteklenen 11 ildeki yatırımlarımıza öncelik ve
rilmek üzere, birinci ve ikinci derecede öncelikli illerimizdeki diğer yatırımlarımızdan fizikî se
viyeleri yüksek olanların öncelikle tamamlanmasına da çalışılacaktır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzün 1989 Kasım sonu itibariyle yatı
rım gerçekleşmesi yüzde 63 civarındadır. Sosyal ve ekonomik gelişme içerisinde olan ülkemiz
de planlı ve düzenli şehirleşmenin temini için, özellikle kalkınmada öncelikli yöreler ile tarihî 
ve turistik yönden önem arz eden belediyelerin, imar uygulamalarına malî katkıda bulunmak 
maksadıyla bütçeden sağlanan ödeneklerle birlikte, Mahallî İdareler Fonu ve Akaryakıt Tüke
tim Fonundan yardımlar sağlanmıştır. Bu yıl içinde önemli bir artış gösteren bu kaynaklardan, 
Kasım ayı sonuna kadar elde edilen gelir 49,5 milyar lira olmuş ve bu miktar para içinden 1 086 
adet belediyeye 30 milyar 261 milyon Türk Lirası karşılıksız yardım gönderilmiştir. 

Ayrıca, belediyelerin görev alanı içinde kalan yol, köprü ve menfez yapımı işleri için, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler arasında yapılan protokol ile gerçekleştirilmiş işler 
gereği de 8 belediyeye 2 milyar lira yine karşılıksız malî destek sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, tiler Bankası Kanununun 19 uncu maddesi gereği, banka safi kazancının 
yüzde 50'sinden oluşan ve köy kalkınmasında, köylere gelir sağlayıcı tesislerin yapımında pro
je karşılığı sarfedilmek üzere ayrılan kaynağın tahsisi de bu genel müdürlüğümüzce yapılmak
ta olup, kasım sonu itibariyle 579 köye 6,9 milyar gönderilmiş; projesi bakanlığımıza intikal 
eden köylere yıl sonuna kadar 3,9 milyarın daha gönderilmesi sağlanacaktır. 

Belediyelere teknik yönden yardımcı olmak, imara ilişkin konularda yol göstermek ama
cıyla meslekî geliştirme ve eğitim faaliyetleri 1989 yılında da sürdürülmüş, kısa ve uzun süreli 
kurs ve seminerler düzenlenmiş, çeşitli araştırmalar yapılarak tip projeler geliştirilmiştir. 

3194 sayılı tmar Kanununun tanıtımı amacıyla 1985 yılından itibaren sürdürülen imar uy
gulamaları seminerleri bu yıl Erzurum ve tzmir illerinde düzenlenmiştir. 

Ülkemizde inşaatların proje ve fennî mesuliyetini deruhte etmekte olan mimar ve mühen
disler dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumluluklarına ilişkin esasların belirlen
mesi amacıyla 3194 sayılı tmar Kanununun 5, 38 ve 44 üncü maddelerinde değişiklik yapan 
ve 4 Mayıs 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3542 sayılı Kanun ile, yetkiler ve sorumlulukları tar
tışılan 600 bin civarındaki teknik elemanın yetkileri tarif edilmiş ve sorumlulukları çerçevesin
de bu yetkilerini kullanmalarına imkân veren yönetmelik yayınlanmıştır. 

Gene bu genel müdürlüğümüz, Yenihisar - Akbük - Güllük ve Çeşme - Karaburun çevre 
düzeni planları ile Karabiga • Gümüşçay çevre düzeni planlarını 1989 yılında sonuçlandırarak 
onaylamıştır. 

2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası kapsamındaki turizm merkez ve alanlarına ait nazım imar 
planları Bakanlığımızca onanmaktadır. Yerel yönetimlere ait imar planı çalışmalarında bütün 
belediyelerimize danışmanlık hizmeti de ücretsiz olarak verilmektedir. 

Ülkemizde dar gelirli ye konutsuz vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamayı amaçla
yan 775 sayılı Kanunda yapılan değişiklik dikkate alınarak bu yıl yeni iş alınmamış, yapımına 
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önceki yıUarda.başIanmış olan 116 dairenin inşaatı sürdürülmüş, Bakanlığımız kullanımında 
olan önleme bölgelerinden 30 konut kooperatifinin de 1 887 üyesi için arsa tahsisi yapılmıştır. 

Bu genel müdürlüğümüze ayrıca, afetlere karşı hazırlık olmak üzere gerekli bilgi ve dene
yim alışverişinde bulunmak ve aralarında erken haberleşme ağı kurmak üzere fikir birliğine 
varmış olan Avrupa Konseyi üyesi 8 Güney Avrupa ülkesiyle bilgi alışverişi ve her ülkede kuru
lan merkezlerle bilgi alışverişi sağlama görevi de verilmiştir. Bu amaçla, bünyesinde kurulmuş 
olan Avrupa Doğal Afetler Eğitim Merkezi (AFEM) konu ile ilgili kurs ve seminerler düzenle
miş, "Hareketin İmzası" ve "Deprem" adlı filmler hazırlamış ve TRT tarafından yayınlanmıştır. 

Yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerini yürüten kişi ve kuruluşların sicilleri tutul
muş, tutulmaya devam edilecek ve bunların izlenmesi, karnelerin yenilenmesi ve taklit edile
meyen yeni karnelerin verilmesi de bu yıl başlatılan yeni uygulamalar olmuştur. 

Ülkemizde hazırlanan sosyo-ekonomik kalkınma planlarının mekansal boyutta bir mas-
ter planı bulunmamaktadır. Yatırımların ülke düzeyinde nasıl dağılacağına ilişkin hiçbir fizikî 
belge olmayışı nedeniyle, gerek kamu, gerekse özel sektör yatırımları açısından belirsizlik ya
ratan bu durumun önlenmesi için her tür ve ölçekteki sektörel master plana temel olacak plan
lamalara veri oluşturmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere Türkiye genel yerleşme 
düzeni atlası güncelleştirme çalışmaları başlatılacaktır. 

3194 sayılı tmar Kanunu gereği çevre düzeni planlama çalışmalarında kullanılacak imar 
planı norm ve standartlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülecektir. 

Bakanlığın görev kapsamına giren konularda uluslararası toplantı, kongre ve benzeri faa
liyetler sürdürütecek, bu kapsamda Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik 
Komisyonunun bazı toplantılarına ev sahipliği yapılacaktır. 

Avrupa Afet Eğitim Merkezinin faaliyetleri kapsamında üç seminer, bir kurs düzenlene
cek, televizyon ve basılı yayın yoluyla yaygın eğitime ağırlık verilecektir. 

Bağlı kuruluşumuz olan Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde konuşmama baş
lamadan önce, bu konudaki çeşitli eleştirilere de göz atmak istiyorum. 

Sayın Erdem, Sayın Çakıroğlu, Sayın Uncu, Bakanlığımız bütçesi üzerindeki konuşmala
rı sırasında özellikle otoyollar üzerinde önemli addettiğimiz konularda kendi görüşlerini sundular. 

Ülkemiz karayollarının 60 bin kilometreyle hemen hemen dondurulmuş olduğu ve bu 60 
bin kilometre içinde devlet yolu, il yolu, stabilize yol, toprak yol ve geçit vermeyen yollar oldu
ğunu bilmekteyiz. Bunların içinde, 6 bin adet aracı geçen kesimlerde otoyol yapılmasının fizibl 
olmasından ötürü, özellikle büyük şehirlerimizin çevresindeki kesimlerden başlamak üzere oto
yollar ülkemizde düşünülmüş ve tabiî ki, yıllar önce bazı kesimlerde inşaatlara başlanmış, özel
likle, istanbul - Ankara gibi iki büyük şehrimiz arasındaki trafiğin ve hele bu arada İstanbul -
tzmit arasındaki trafiğin 80 bin, 90 bin civarına çıktığını da düşünürsek, ülkemizde otoyol tar
tışmasının gereksiz olduğunun açık bir şekilde orta yere çıktığı malumunuzdur. 

Şimdi, yolu yapmak bir tarafa, hizmete sunduğumuzdan bu yana aynı kalitede ve aynı 
sayıda trafiğe hizmet etmesini sağlamak mümkün olamamakta. Çünkü, yükseklik farklılığı 
olmayan bildiğimiz klasik yollara her türlü vasıtalar girebilmekte ve optimum bir seyir sağla
yamadığımız için gün geçtikçe yolun trafik kapasitesi aşağıya doğru inmektedir. Halbuki oto
yolda, erişme kontrolünden dolayı o yola ancak otomobiller, otobüsler girebilmekte ve belli 
bir trafik akışı sağlandığı için, o yolun ömrü boyunca sağladığı trafik akışı sayısında geriye 
gitme yerine planlanan seviyesini korumak mümkün olmaktadır. 
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özellikle Sayın Uncu'nun, tzmir - Aydın otoyolunun ikinci defa açılması hususundaki me
raklarına burada açıklık getirmek istiyorum, tzmir - Aydın otoyolu, Hükümetimizin, birçok 
projesinde olduğu gibi, tören yapmakta geç kaldığımız işlerden bir tanesidir. O yolun temel 
atma törenine ikinci defa değil, yalnız bir defa gidebildik; ama Edirne - Kınalı otoyolu çok 
önceden başlamış olmasına rağmen, işlerimizin yoğunluğundan ötürü orada henüz temel at
ma töreni yapamadık. Yine, bu sene su tuttuğumuz Adıgüzel Barajı, Menzelet Barajı ve Kara-
caören barajlarında da su tutulma törenleri, ne yazık ki, sevindirici bir sebeple, işlerimizin yo
ğunluğu sebebiyle yapılamamıştır. Bizim, tören yapma peşinde değil, iş yapma peşinde oldu
ğumuz bilinmelidir. Biten işlerimizi törensiz de olsa hizmete sokarız. Nitekim, bu hafta içinde 
su tutmaya hazır hale geldiğini öğrendiğimiz Ege Bölgesinde Büyük Menderes Ovasını sulaya
cak olan ve 14 senedir sabırsızlıkla beklediğimiz Adıgüzel Barajında su tutulması emrini ver
dik. Bugün, yarın veya 6 Ocakta, 7 Ocakta tören sevdasıyla belki su tutma işini erteleyebilir
dik; ancak 21 Aralık günü Adıgüzel Barajımızın su tutmaya hazır hale geldiğini öğrendiğimiz 
için ve bütçe görüşmeleri dolayısıyla o törene gitme imkânımız da olmadığı için ve her gün 
de 170 - 180 bin metreküp suyun akıp gittiğini de bildiğimiz için, talimat verdik, dedik ki : 
Töreni haziranda yaparız, temmuzda yaparız, sulama sezonunda yaparız, biz tören sevdalısı 
değiliz, biz hizmet sevdalısıyız; kapakları kapatın, suyu tutun... (ANAP sıralarından alkışlar) 

Anavatan Hükümetlerinden bu yana, altı yıldan bu yana Türkiye'de işler öylesine değiş
miş ki, bizim "Çağ atlama'* tabirimizi artık muhalefet sözcülerimiz de benimsemişler; bizim 
tabirimizi başka bir anlayışla yorumlamışlar; ama, gene de çağ atlamayı başka bir şekilde tarif 
edecekler... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Zaten siz olmasanız biz bir şey konuşamayız herhalde. 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — inşallah, in

şallah... 
Bakınız, Türkiye'de Bahçerasay Belediye Başkanını 22 Aralık tarihinde Ankara'da başka 

bir dönemde görmeniz mümkün değil. Cumhuriyet tarihinden bu yana aralık ayı içinde Bah-
çesaray Belediye Başkanı çıkmış, Ankara'ya ulaşmış. Kendisini cuma günü kuliste gördüğü
müz zaman, tabiî ki, hem tebrik ettik, hem de böylesine bir mizahla "Sayın Başkan, sen nasıl 
oldu da Bahçesaray'dan çıktın geldin?.." Ama, bir yol bulmuş, gelmiş. Demek ki, Anavatan 
Partisi zamanında birtakım yollar ıslah edilmiş ve 2 800 rakımlı bu yerden bu mevsim çıkmış 
gelmiş. Onun için, altı yıldır yapılan hizmetlerin neticeleri, tabiî, yeni yeni ortaya çıkacaktır. 

Otoyolun prensibinde hepimiz müşterekiz. Tahmin ediyorum ki, Türkiye'de yol yapıp, ta
mir edemez, bakamaz hale gelmektense, yolu kullanandan parasını alarak, onu hizmette tut
mak en akılcı sistem, en akılcı yöntem; yapımında dış kredi kullanılmış olmasına rağmen. 

Şimdi bakınız, bir 55/45 modeli bundan sonra belki daha çok kullanılacak. S5/4S belki 
de sabitleştirilmeyen bir rakamdır; bu, 60/40 olur, 65/35 olur veya 50/50 olur; tersine, 45/55 
olur; yani artık biz yaptırdığımız işin hakedişinin tamamını değil, sadece yüzde 55'ini ödeye
rek ve inşaatın servise verilmesinden sonraki kalan dört yıl içinde, yani para kazanmaya başla
dığından itibaren, ilerideki dört yıl içinde, arta kalan yüzde 45'in ödenmesi kaydıyla Türkiye'
deki yolların yapımına talipler bulunmaktadır. Belki aynı teklifleri başka projelerde de getire
ceklerdir. Burada ne Hazine, ne de Maliyenin kredisi, kefaleti yoktur. Herhangi bir firma, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü ve Kamu Ortaklığı tdaresiyle sözleşme imzalayarak, hakedişinin 
yüzde 55'inin karşılığında işi yapıp bitireceğini ve geri kalan yüzde 45'ini de, iş bittikten son-
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raki dört yıl içinde, eşit taksitler halinde alacağını kabul ederek, Türkiye'de yatırım yapmakta
dır. tşte, Türkiye'nin kredibilitesi dediğimiz hadise budur; hiçbir banka kefaleti getirmeden, 
hiçbir Hazine kefaleti getirmeden Türk firmalarımız bu seviyeye gelmiştir. 

Yabancı firma düşmanlığı güdülmesinin manasızlığını bir yana bırakalım, Türkiye'deki 
firmalarımızın onları görerek, onlardan ders alacakları hatta onlardaki mühendislerden, işçi
lerden ders alacakları noktaların olduğunu da burada vurgulamak istiyorum. Eğer, biz Türki
ye'nin kapılarını, yabancı firmalara kapatırsak, yabancı mühendis ve yabancı işçilere kapatır
sak, birçok konuda rekabet gücümüzün, rekabet unsurumuzun gelişmesinin yollarını kapatı
rız. Bugün ülkemiz için, işçilerimiz için, mühendislerimiz için ve firmalarımız için yabancı fir
malarla aynı şartlar altında rekabet edecek seviyeye kadar gelmek durumundayız. 

İzmit'teki yeni kent geçişi otoyolumuzun içindeki iki paralel tünel inşaatında, bugün Po
lonyalı işçiler çalışmaktadır. Polonyalı bir taşeron firma vardır ve bu firmanın bence Türkiye'
de bütün çalışanlara örnek olacak bir çalışma düzeni vardır. Bunlar bir demirperde ülkesinin 
işçileridir. Loder operatörü, yükleme işi bitinceye kadar loderin üzerinde çalışır, ondan sonra 
kaya bulonlama işi vardır, iner loderinden kayasını bulonlar ve nihayet kazma ile yapılacak 
bir iş varsa onu yapar ve bir tünelin gerçekleştirilmesinde en önemli unsur olan minimum per
sonelle, o inşaat en kısa sürede bitirilmiştir ve örnek olmuştur. Bundan sonra da tekrar tekrar 
yapacağımız tünel inşaatlarında, inşallah yerli firmalarımız aynı düzeni, aynı koordinasyonu 
yapacaklardır. Biz onu beklemek için, onu görmek için, yabancı firmaların da önemli proje
lerde yer almasında, memleketimizin geleceği için fayda mülahaza etmekteyiz. 

Karayolları Genel Müdürlüğüne, çeşitli vesilelerle, bütçesinin yetersiz olduğu, yolların ba
kımında gerilemeler olduğu konularında yüklenmeler oldu. Bakınız, Anavatan Partisinin ül
keyi idare etmedeki sorumluluk anlayışının neticesinde, gelecek yılların, gelecek dönemlerin 
mesuliyetinin de omuzlarımızda hissedilmesi neticesinde, biz Karayollarında ne yapmışız : 1984 
yılında, sayıları 40 798 sanat sınıfı elemanlarımızla birlikte, toplam 44 bin personeli, 1989 yı
lında 36 974'e indirimsizdir. Yani, önümüzdeki dönemde, seçimlerde oy alma hesabıyla, eski
den olduğu gibi 2 bin, 3 bin, 5 bin, 10 bin kişiyi Anavatan Hükümetleri olarak işe almamışız-
dır. Hemen hemen bütün kurumlarda olduğu gibi, eğer o tutumda olsaydık bütçesinin yüzde 
80'i maaşlara gidecek olan bu kurumu, biz iş yapabilir halde tutmak için, sürekli olarak yeni 
işçi taleplerine karşı direnebilmişiz. Belki bu yüzden siyasî kayıplara uğramışız; ama, Karayol
ları Genel Müdürlüğünü sağlıklı duruma getirmek üzereyiz. Altı senedir direne direne, işçi sa
yısını azaltmak için, emekli olanın yerine yenisini almadık. Bütçemizi akaryakıta, yedek par
çaya, istimlake ayırabilmek için, iş üretebilmek için, siyasî birtakım kayıplara uğrama uğruna 
da, bu kurumumuzun ve bütün kurumlarımızın sağlığı için mücadele etmekteyiz. Bunu eğer, 
bizden önceki hükümetler de yapmış olsaydı, bugün şikâyet etmeye hakkınız olmayan konula
ra çoktan çözümler getirilmiş olurdu ve Karayolları, Türkiye'de yüzde 45 - 50 seviyesinde maaş 
ödemek yerine, akaryakıtıyla, makinesiyle, istimlakiyle ve ihale edeceği işlerle, çok daha üret
ken bir kuruluş haline gelirdi. Biz, onu üretken hale getirmenin anapolitikasını, altı yıldır sür
dürmekteyiz ve sürdürmeye de devam edeceğiz. 

Çok detaylı bir şekilde Karayolları Genel Müdürlüğünün bütün projelerinden bahsetmeye 
vaktimiz elvermemektedir; ancak, gene Azaphane geçişinden söz etmek istiyorum : Buradaki 
yapılan işlem, mevcut taşıma yoluna 2 şerit ilave edilip, kilometresinde 450 milyon lira para 
sarfedilerek, bölünmüş yol haline getirilmesidir. Bu kesimde, alternatif bir devlet yolu olduğu 
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için, Hükümetimiz, Karayolları Genel Müdürlüğü, burayı erişme kontrollü yol haline getirmiş 
ve "parayı bastıran geçer" demiş. Şimdi, Azaphane yoluna ister otoyol deyin, ister bölünmüş 
yol deyin, isterseniz virajı dar yol deyin; eğer para vermek istiyorsanız o yoldan geçersiniz, pa
ra vermek istemiyorsanız, dolaşır Çamlıdere'den geçersiniz ve hiç kimse de size "neden oradan 
gittin" diye sormaz. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Niye para vereceğiz? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÇENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Para vere

ceksiniz efendim. Biz o otoyolları milletin parasıyla yaptık. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Bölünmüş yol... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Kim kulla

nırsa parasını o versin ve biz o yola o şekilde bakalım., (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten özür dileyerek, gene otoyollar üzerindeki 
konuşmamı sürdürmek zorundayım. Konu çok popüler hale getirildi ve birtakım yanlış değer
lendirmeler sonucunda, sanki hükümetlerimiz milletin parasını çarçur ediyor ve işleri orta yer
de yarım bırakıp kaçacakmış gibi, çok yanlış ifadeler kullanıldı. 

Şimdi, bir kere, eğer, Türkiye'deki ve Karayollarının otoyollarındaki dış borçlardan gözü
nüz korkuyorsa; eğer, biz bu paraları ödeyemeyiz diyorsanız, lütfen idareye talip olmayınız, 
bir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Eğer, gerçekten korkuyorsanız, idareye ta
lip olmaktan vazgeçiniz; ama, ben tahmin ediyorum ki, zaten muhalefet partileri, bu korku
dan ötürü, bu mesuliyetten ötürü, bu konuya pek talip değiller; ama, talip gibi de görünmek 
zorundalar. 

ALİ ESER (Samsun) — Seçime gidelim diyoruz Sayın Bakan. Toplayın grubunuzu, haydi... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Gideceğiz, 

ona da gideceğiz. O zaman hesaplaşırız. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Hayalle yaşayan aç olarak ölürmüş. 
ALİ ESER (Samsun) — Yarın toplayın grubunuzu, lafla olmaz; hemen gidelim. 
BAŞKAN — Sayın Eser... 
Sayın Bakan, devam buyurun. 
ALİ ESER (Samsun) — Hemen şimdi; var mısınız? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Değerli ar

kadaşlar, otoyollarda keşif artışları olduğu doğrudur. Otoyollarda da, tünellerde de keşif artış
ları olmasının tabiî ki geçerli, sağlam sebepleri vardır. Ülkemizde otoyollar önce 2x2 planlan
mış ve İzmit - Gebze arasında da yapıldığı gibi hizmete sunulmuş; ancak, daha sonra, hükü
metlerimiz veya idarecilerimiz, 2x2'nin yetersiz olduğunun farkına vararak ve telafisi müm
kün olmayan bir şekilde de neticelendiğinden ötürü, Türkiye'de öncelikle iki çarpı iki olarak 
planlanan otoyolların, 2x3 olarak yapılmasını düşünmüş ve buna göre revizyonlar yapılmış
tır. Bu sebeple maliyetlerde artışlar yüzde 30'a, yüzde 50'ye, tünellerden ve viyadüklerden do
layı yer yer artmaktadır. 

Biz, bugün 2x3 olarak istimlakini ve gövdesini, alt temelini yaptığımız otoyolların, sade
ce ikişer şeridinin son kaplamalarını yapmaktayız, ki 15 - 20 yıl sonra trafik arttığında, geliş-
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tiğinde yeniden istimlaklar yapılmasın, yeniden bir yol güzergâhı aranmasın, sadece bir şerit
tik bir asfalt ilavesiyle, o geleceğin ihtiyacı da karşılansın. İstedik, şimdi, tzmit - Gebze arasın
da aynı arayışı göreceğiz, birkaç yıl sonra başka bir güzergâhtan, başka bir otoyolla, o kesimde 
maalesef, o günkü kısır veya kısa görüşün cezasını tabiî her beraber çekeceğiz. Onu yaşama
mak için 2x2 yerine, 2x3 altyapısıyla yeni otoyollar planlanmıştır ve keşif artışları bu yüzden 
orta yere çıkmıştır ki, bu tür büyük projelerde, dünyanın her yerinde hangi ülkede yapılırsa 
yapılsın, keşif artışları olmaktadır. Man^.Tüneli (Fransa ile İngiltere'yi birbirine bağlayan) 4,1 
milyar Sterlin ile başlamış, 7,1 milyar Sterlin ile bitmiştir. Japonya'daki Seikari Tüneli iki adayı 
birbirine bağlamaktadır ki, bu yüzde yüz keşif artışıyla bitmiştir. 

Bir de otoyollardaki maliyetlerin, o kesimlerdeki tünelle, köprüyle, viyadük dediğimiz yüksek 
köprülerle çok bağlantılı olduğunu, arazinin apik olmasıyla, engebeli olmasıyla, düz olmasıy
la çok ilintili olduğunu ve 1 milyar lirayla, 12 -13 milyar lira. arasında değiştiğini, hatta köprü
nün yapım maliyetinin de otoyoldaki kilometre maliyetinin içine dahil edilmiş olduğunu, köp
rüdeki maliyetin, bir yol maliyetiyle mukayese edilemeyeceğini herhalde herkes takdir etmektedir. 

önümüzdeki yıllarda ihalesi yapılacak olan Gaziantep, Urfa, Aydın, Denizli veya İzmir, 
Salihli gibi yolların müteahhitlerinin; ki, burada isim vermek tabiî ki, mümkündür. Bir konuş
macı A firmasının, bir konuşmacı B firmasının, bir konuşmacı da burada C firmasının ismini 
verirse, bir de ihale onlardan birisinin Üzerinde kalırsa, "Ben demedim mi!" noktasında haklı 
olabilirler; ama neyi çözer, neyi halleder ve kime çamur atmayı hedef alır; onu, tabiî konuşma
cı kendisi değerlendirmiştir. Arz ederim. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın Bakan, bu kürsüden söylediklerimin ispatı vardır. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — İsterseniz no

terden de tespit ettirebilirsiniz. Bugün Türkiye'deki noter sayısı herhalde 2 bin civarındadır. 
Giderseniz, her bir noterde birisinin üzerine tutanak yaparsınız, ondan sonra da ben demiştim 
olur. 

Sayın milletvekilleri, bilgilerinize sunmak istiyorum ki, otoyolların gerçekleşme yüzdeleri 
başlangıç yıllarında oldukça düşük seviyelerde seyreder; çünkü, başlangıç yılı projedir ve en 
önemlisi istimlaklerdir; şantiyelerin kurulmasıdır; büyük hafriyatların yapılmaya başlanması
dır ve tıpkı Kınalı - Sakarya kesiminde olduğu gibi, sonuna doğru üç, dört ayda bir 250 - 300 
milyar liralık işlerin etap etap devreye girdiğini görürsünüz. İşte daha iki sene öncesine yüzde 
25 yerleşme olan Kınalı - Sakarya Otoyolunda, bu haziranda Sakarya'dan girerek Çatalca'ya 
kadar ve ağustos ayı sonunda da Kumburgaz'a kadar tıkır tıkır paralarını ödeyenler geçebile
ceklerdir. Para vermek istemeyenler, devletimizin diğer yolunu takip ederlerse parasız yollarına 
devam edeceklerdir. 

Şimdi, aynı güzergâh üzerinde Gümüşova - Gerede, Gerede - Ankara yolları da aynı bu 
seyri takip edecektir. 1991'e kadar Kınah — Sakarya programda kalacaktır, İzmit kent geçişi 
haricindeki kesimler, 1990 yılı sonunda hizmete girecektir. Sadece tzmit kent geçişindeki Tür
kiye'nin en yüksek (90 metre yüksekliğindeki) viyadükleri yapılmıştır, tünelleri açılmıştır ki, 
bu tüneller örnek olarak açılmıştır, biraz önce de bütün firmalara örnek olmasını söylemiştim. 

Şimdi, bu kesim hizmete girdikten sonra Gerede - Gümüşova ile Ankara - Gerede yolu
nun 1991'in haziran ayında biteceğini tahmin etmekteyiz ki, çok daha erken sürelerde bitmesi 
için de firmalara taleplerimiz vardır. Ancak, işlerin o yıllarda bitmesi de büyük başa-
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rıdır. Zannedersem, Türkiye'de böylesine büyük projeleri realize edememenin ezikliği altında, 
muhalefet partilerimiz ve geçmiş iktidarlarımız ezileceklerdir. 

Bir diğer önemli konu, çekinmeden burada da sözünü etmek istiyorum ki, otoyollara fi
yat farkının verilmesinin gerekçesidir. Hükümetimiz muhalefet sözcülerimiz tarafından suç
lanmıştır. Biz de bunun savunmasını değerli arkadaşlarımıza değerli üyelerimize yapmak mec
buriyetindeyiz. 

Kınalı - Sakarya otoyolu, 1985 yılındaki tekliflerden en düşük fiyatı sözleşmeye bağlamı
şız ve bundan sonraki işlerde, orası mihenk taşı olmuştur. O yılın en düşük fiyatı, Türkiye'de 
otoyol fiyatı olarak kabul edilmiştir. Ancak, büyük oranda -hafriyat dışında- hassas malzeme 
kullanan ve dünyanın en modern tesisleri olarak gözüken, en üstün standartlara sahip olarak 
inşa edilen bu yollarda, maliyetler, dış fiyatla artışı karşılamayacak seviyede olmuştur ve bu 
konuda, bizim hükümetlerimizin de, döviz fiyatlarını bir yerde tutma başarısı neticesinde, bu 
konuda biraz fedakârlık yapma durumunda kalmışız. Türkiye'de dövizin fiyatını, dış parala
rın fiyatını yerinde tutabilmenin mücadelesini 60 senedir yapmışız ve gelmişiz 1989 senesine, 
Anavatan hükümetleri çeşitli tedbirler almış; altın ithalatı yapmış, bankalarda döviz satmak 
için reklam yarışmalarına girmiş ve bir bakmışız ki, dolarda ve markta artış, enflasyonla yarı 
yarıya açılmış. Şimdi, bir kere işin bu yönü, bizim Hükümetimizin 60 senedir Türk Milletinin 
özlediği, başarıya koştuğu, yakaladığı noktadır. Eğer, biz Türkiye olarak döviz fiyatlarını sabit 
tutabildiysek, sadece otoyollarda yüzde 18'lik bir kararname artışı vererek, bu handikapı, bu 
döviz fiyatını bir sabit noktada tutabilme handikabını aşabiliyorsak, bir kere'ifÖ milyon olarak 
şükretmemiz lazım. Eğer, bu kadar büyük bir hadiseyi (3 milyar dolarlık otoyollarda yüzde 
18'dir, yüzde 55'de değildir) yüzde 18'lik bir artış vererek işverenleri, iş sahiplerini Türkiye Cum
huriyeti atlatıyorsa, buna da şükretmek lazım ve burada Anavatan Hükümetini tebrik etmek 
lazım. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALI ESER (Samsun) — Bu mantığa maşallah, teknik adam olarak bravo!.. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Mark nasıl durdu, döviz nasıl durdu? Mark 1 300 
lira, dolar 2 300 lira oldu. 

BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, bu 
soruları sorarken, bu tip bir cevap gelebileceğini ve mark nasıl durdu, döviz nasıl durdu diye 
tabiî ki düşünmek lazım. Bu işleri herkes bilmiş olsaydı, ne 12 Eylül olurdu, ne 12 Mart olurdu... 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Bırak şimdi... 12 Eylüle sebep arama... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 26 Mart da olmazdı. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... 

Sayın Durutürk, Değerli Çakıroğlu ne kadar konuştu biliyorsunuz ve yerinden Hâlâ de
vam ediyor. Bu müzakereler o zaman... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Sayın Başkan, konuşmaya itirazımız yok; yanlış an
ladınız. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, ül
kemizin medarı iftiharı olan bir diğer kuruluşumuz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi 
üzerinde de görüşlerimizi ifade etmeye devam etmek istiyorum : 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 20 dakikanız kaldı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Şimdi, geç
miş yıllarla son altı yılın rakamlarını karşılaştırdığımız zaman, elbette çok çarpıcı bir tablo 
ortaya çıkmakta. Rahatsız olan kesimlere rağmen, bu rakamları tekrar vermek istiyorum. 

Yurdumuzda 1983 yılı sonunda 84 olan baraj adedi, 1988 yılı sonunda biten 38 baraj ve 
1989 yılı sonunda tamamlanması beklenen 12 baraj ile birlikte 134'e yükselmiştir. Son altı yıl 
içerisinde 50 baraj devreye girmiş olup, bugüne kadar yapılan toplam baraj sayısına göre yüz
de 60 bir artış sağlanmıştır. Bu 12 barajın bittiği dönemde devam etmekte olan bir Atatürk 
Barajı vardır ki, bugün 74 milyon metreküplük dolgu seviyesine gelmiştir ve 13 Ocak 1990 gü
nü su tutmaya başlayacaktır; bunu da apayrı bir rakam olarak, bir olay olarak bir kenara koy
mak istiyorum. 

Devlet Su tşleride, 1989 yılı Kasım ayı sonuna kadar, gerçekleşme yüzde 82 mertebesindedir. 

1989 Ocak ayı itibariyle inşa halindeki sulama şebekesi toplamı 448 bin hektardır. Baraj 
ve ana isale kanalı inşa halinde olup da, sulama şebekesi ihale edilmemiş 531 bin hektar alan 
ile bu miktar 979 bin hektara ulaşmaktadır. 

Doğu ve Güneydoğuda yer alan 20 ildeki DSİ sulama projeleri toplamı 513 bin hektar 
olduğu halde, diğer 51 ilde bu miktar 466 bin hektardır. Tamamı kalkınmada öncelikli iller 
arasında yer alan 20 ile yapılan yatırımın, Türkiye geneline oranı yüzde 52'dir. Bu oran, bu 
yörelerin kalkınmasına verilen önemin bir göstergesidir. Çünkü, kalkınmada öncelikli yöreler
de DSİ Genel Müdürlüğünün görüşü, kalkınmanın sulama ile başlayabileceği doğrultusundadır. 

Hidrolik enerji potansiyeli olarak 35 bin megavat kurulu güçle, yılda ortalama 124 milyar 
kilovat/saat hidrolik enerji üretilmesi öngörülen ülkemizde, halen 6 565 megavat kurulu güçle 
24,3 milyar kilovat/saat enerji üretilmektedir. Devam eden baraj ve santral projeleri ikmal edil
diğinde, mevcut 6 500'e ilave 4 600 megavat kurulu güçle, yılda ortalama 15,4 milyar kilovat/saat 
ilave enerji üretimi gerçekleşmiş olacaktır. 

Devlet Su İşlerinin faaliyetlerinin, enerji, tarım ve hizmetler sektöründe olduğunu ve hiz
metler sektörü içinde de nüfusu 100 bini aşan illerimizin içme suyu temininde görevli olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

Bu cümleden olarak, Gaziantep içme suyu projesiyle, Diyarbakır acil içme suyu projesi 
bu yıl içinde işletmeye açılmış ve Gaziantep tline yılda 44 milyon metreküp, Diyarbakır'a da 
yılda 15 milyon metreküp içme, kullanma, endüstri suyu temin edilmiştir. Programda yer alan 
15 adet içme suyu projesi de inşa edilip, işletmeye açıldığnda, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, 
Mersin gibi illerimizin ihtiyacı karşılığında, yılda toplam 2 milyar 300 milyon metreküp su te
min edilecektir. 1989 yılı sonuna kadar, bunun 1 milyar metreküpü gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, cumhuriyet döneminin en büyük yatırımlarından biri olarak 
kabul edilen GAP, Fırat Nehrinin Keban Barajı mansabından başlamak üzere, Fırat ve Dicle 
Nehirleri arasındaki eski mezopotamya ovalarının yukarı kısımlarını kapsamakta ve toplam 
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13 proje demetinden oluşmaktadır. Proje, bölgede yer alan Gaziantep, Adıyaman, Urfa, Di
yarbakır, Mardin ve Siirt illerinin tamamını veya bir kısmını kapsamakta olup, bu bölgede 4,5 
milyon vatandaşımız yaşamaktadır. Yine, projenin tamamlanmasıyla, 1 milyon 700 bin hektar 
alanın sulanacağını ve 24 milyar kilovat/saat enerji üretileceğini düşünürsek, azametini biraz 
daha kavramak mümkün olabilir. 

Gene, Devlet Su tşlerince, bu yılın sonuna kadar 1 milyon 668 bin hektar alan sulamaya 
açılmış olup, GAP ile bundan biraz daha fazla bir alan daha sulanacaktır. Böylece, pamukta, 
pirinçte, antepfıstığı ve yonca gibi ürünlerde, getireceği tarımsal üretim fazlalıkları, Türkiye'
nin bugün ürettiğinin eşdeğerini oluşturacaktır. Bu suretle projenin önemini biraz daha vurgu
lamak mümkündür. GAP ile tam gelişme halinde, tarımsal üretimde ikinci bir Türkiye yaratıl
mış olacaktır. 

Genel Müdürlüğümüzün bütçesinin önemli bir oranı GAP yatırımlarının finansmanında 
kullanılmaktadır. Ayrıca, Kamu Ortaklığı Fonundan da, bu projelere büyük oranda katkı sağ
lanmaktadır. 1990 yılında GAP yatırımlarına, 500 milyar lirası Kamu Ortaklığı Fonundan ol
mak üzere, toplam 1 trilyon 102 milyar lira ödenek tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

1990 yılı programımızda 115 adet sulama ve taşkın; 28 adet eneröji ve 14 adet içme suyu 
projesi yer almakta iken; 6 adet sulama ve taşkın, 1 adet de içme suyu projesinin de ilave edil
mesiyle toplam 164 adet projeye ulaşmış durumdayız. Bu projelerin toplam maliyeti ise 36 tril
yon lira olup, 1989 fiyatlarıyla yıl sonuna kadar harcaması 20 trilyon lirayı bulmuştur. 1990 
yılında da, toplam bütçeden, 2 trilyon 335 milyar lira bu projelere sarf edilecektir. 

1990 yılında ise 12 adet sulama ve taşkın, 7 adet enerji projesi olmak üzere, toplam 19 
adet proje ikmal edilecektir. Programda bulunan büyük su işleri projelerinin toplam sulama 
alanları 1 milyon 400 bin hektar iken, yeni projelerin de ilave edilmesiyle, 1 milyon 430 bin 
hektara ulaşmıştır. Bu miktar alanın, 1989 yılı sonuna kadar, 378 bin hektarı muhtelif yıllarda 
işletmeye açılmıştır. 448 bin hektar alanın sulama şebekesi inşaatı devam etmekte olup, bunun 
185 bin hektarı (GAP dahil) doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini kapsamaktadır. 

1989 yılında Kapulukaya, Karakaya (6 no'lu ünitesi), Ataköy, Zernek devreye girmiş olup, 
bunların kurulu güçleri 364 megavattır. 1990 yılında, Derbent Barajı, Tercan Barajı, Karacaö-
ren Barajı, Menzelet Barajı, Koçköprü Barajı ve Kılıçkaya Barajı devreye girecek olup, toplam 
olarak 294,4 megavat kurulu güç, enerji üretimine eklenecektir. 

1990 yılında içme suyu projelerine ayrılan ödenekle, Şanlıurfa iline yılda 3 milyon 800 bin 
metreküp ilave su temini öngörülmektedir. 

GAP kapsamında yer alan Şanlıurfa Tüneli Mayıs 1992'de ikmal edilecektir. Atatürk Ba
rajı 1 nolu derivasyon tüneli Temmuz 1988'de, 3 nolu derivasyon tüneli 12 Mayıs 1989'da ka
patılmıştır. 2 numaralı derivasyon tüneli de 13 Ocak 1990'da kapatılarak su tutulmaya başla
nacaktır. 1 numaralı ünite ise, Mayıs - 1991'de su üretimine geçecek şekilde planlanmış ve prog
rama uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan destekle, GAP kapsamındaki projelerin termin tarih
leri öne alınmıştır. 1985 yılından itibaren, 1989 yılı da dahil olmak üzere, Atatürk ve Karakaya 
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Barajları ile hidroelektrik santrallarına, Kamu Ortaklığı Fonundan 1 trilyon 250 milyar Türk 
lirası destek sağlanmıştır. 

GAP sulamaları kapsamında; Şanlıurfa Ovası sulaması birinci kısım inşaatı (ana kanal, 
tahliye kanalları ve Şanlıurfa Hidroelektrik santralı), ikinci kısım işaatı (24 920 hektar kana-
letli sulama şebekesi), Harran Ovası sulaması birinci kısım inşaatı (Harran ana kanalının 75 
kilometrelik kısmı) devam etmektedir. Yine, GAP sulamaları kapsamında, 18 421 hektar alana 
sulama hizmeti getirecek olan Şanlıurfa Ovası sulaması üçüncü kısım inşaatı, Harran Ovası 
sulaması ikinci kısım inşaatı, 98 494 hektar alana sulama hizmeti getirecek olan Harran Ovası 
3, 4, 5 ve 6 ncı kısım inşaatları, 1990 yılında ihale edilecektir. 

Görüldüğü gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ülkemiz kalkınmasının temel taşların
dan olan tarım ve enerji sektöründe çok yoğun faaliyetler içindedir. Bu yoğun faaliyetlerin ger
çekleştirilmesi için, sağlanan imkânlardan ötürü Devlet Su İşleri camiası ve bakanlığımız, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetlerine ve özellikle Anavatan Partisi Hükümetlerine minnettardır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğündeki enerji yatırımlarında, reel fiyatlarla, yüzde 2 
nispetinde azalma olduğu doğrudur. Bunun sebebi, 1987 yılında tamamlanan Karakaya Bara-
jıyla, 1988 yılında tamamlanan Altınkaya Barajı gibi dev projelerin tamamlanmasıyla yakın
dan ilgilidir. Aslında, tarım sektöründe, reel fiyatlarla her yıl bütçede yüzde 5 oranında artış 
sağlanmaktadır. 1989 yılı içinde, ikisi yükseltme olmak üzere, 22 adet gölet de tamamlanarak 
tarım sektörünün hizmetine verilmiştir, 1990 yılında yapılacak yeni ihalelerle, 53 baraj ve 7'si 
eski göletlerin yükseltilmesi olmak üzere, 103 gölet inşaatına da devam edilecektir.Bu da, Hü
kümetimizin tarım sektörüne ve özellikle sulamaya verdiği önemin bir göstergesidir. İsteyen 
arkadaşlarımıza bu göletlerin yerlerini ve isimlerini teker teker vermemiz de mümkündür. Bu 
sene içinde bitirilmiş olan göletler hakkındaki bilgileri de, aynı şekilde isteyen üyemize, isteyen 
değerli arkadaşlarımıza daha sonra gösterebilirim. Şimdi, vakit harcamamak için onların isim
lerini burada saymıyorum. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşlerimi arz etmek üzere sözlerime 
devam ediyorum : 

Bilindiği gibi, bu kuruluşumuz, Bakanlığımızın ilgili kuruluşu; ortakları olan mahallî ida
relerin, özellikle belediyelerin, harita, imar planı, içme suyu, kanalizasyon, turizm, imalat ve 
belediye hizmetleri sektöründeki yatırımlarına teknik ve malî yönden yardımcı olan önemli bir 
kuruluşumuzdur ve bugüne kadar, herhangi bir siyasî yaklaşımdan çok uzak bir şekilde, tek
nik bir kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürmüştür, bundan sonra da devam edecektir. 26 Mart
tan sonra, maalesef çok haksız yüklenmelere hedef olan ve çok yanlış isnatlarla suçlanan bu 
güzide kuruluşumuzun bütün vatandaşlarımızca ve özellikle milletvekillerimizce çok iyi kol
lanması ve dünyada örneği olmayan, böylesine büyük hizmetler yapan, hayırlı hizmetler ya
pan bu kuruluşumuzun üzerine titrenmesi gerektiği kanaatindeyim. 

Özellikle, 26 Marttan bu yana hiçbir kısıtlayıcı mevzuat değişikliği yapılmadığı halde, ak
sine, bu idaremizle belediyelerimiz arasındaki ilişkileri oluşturan yönetmeliklerde, kanunlarda 
iyileştirmeler yapılmış olmasına rağmen, şikâyetlerin son bulmaması, sadece siyaset yapmaktan 
ibarettir. 
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Bakınız, 17 aralıkta, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Ali Rıza 
Sirmen, belediyelerin içinde bulunduğu sıkıntılardan söz ederek uzun bir konuşma yapmış, ti
ler Bankasını suçlamış ve -sözlerini aynen tutanaktan alıyorum- neticede, "Nasıl sekizbuçuk 
aydır hem hizmet verip, hem de çalışanlar ücretlerini zamanında almışsa, bu ay da alacak, bun
dan sonraki aylarda da zamanında alacak" diye tzmit Belediyesini veya belediyeleri bu şekilde 
tarif etmiş; yani, "Sekizbuçuk aydan bu yana belediyeler hem hizmet veriyorlar, hem de çalı
şanların ücretlerini zamanında veriyorlar, bu ay da çalışanlar ücretlerini alacak, bundan son
raki aylarda da alacak" şeklinde ifadeleri var. Demek ki biz, belediye idarelerini, mahallî ida
releri, "26 Marttan önce şöyle olur, 26 Marttan sonra böyle olur" gibi durumlara düşmüyecek 
tarzda, birtakım imkânlara kavuşturmuşuz. Merkezî hükümet ayrı da olsa, merkezî hükümet 
bir de olsa, mahallî idarelerin paraları, toplanan Gelir Vergilerinden otomatik olarak ayrılarak 
tarif edilmiş bir düzenle, bir mevzuatla ve tiler Bankası vasıtasıyla, büyük şehirlerde de buna 
ilaveten Maliye ve Gümrük Bakanlığı vasıtasıyla belediyelerine gönderilir. 

Biraz önce Sayın Taranoğlu bahsettiler, belediyelerden yapılan borç kesintileri, gelirleri
nin içinde çok büyük bir miktar değildir, çok küçük bir miktardır. Verilen o yüzde 2, 75 raka
mı doğrudur. Belki biraz garibimize gitmiştir, doğrudur; ama kesilen paranın tamamı 60 mil
yar liradır. Bunun üzerinde de çok fazla dedikodu yapıldığı için, bu belediyelerin başka ku
rumlara olan borçlarını (vergi ve TEK borçlarını) Maliye ve Gümrük Bakanlığımızın stopaj 
da tutarak ve yüzde 25 seviyesinde keserek ödetme uygulamasındaki bu oran da, yine belediye
lere bir miktar daha para gitmesini temin maksadıyla, Hükümetimizce yüzde 12,5'a düşürül
müştür. Biz Anavatan Partisi Hükümetleri olarak, başka partiye mensup belediye başkanları 
tarafından idare edilse de, bütün mahallî idarelerin de, merkezî idarelerin de tek Hükümetiyiz. 
Onlar başka siyasî partilere üye oldukları için, şikâyetlerine duyarsız davranmamaktayız ve özel
likle Çukurova Kentsel Gelişme Projesi için, tiler Bankası Kanununda değişiklik dahi yaptığı
mız, herhalde bu Yüce Meclisin hatırından çıkmamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız kaldı. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — tiler Banka

sının da geçmiş yıllarla mukayesesini yapmak bana gerçekten büyük haz veriyor, büyük kıvanç 
veriyor, büyük övünç vesilesi oluyor. 

Şimdi, tekrar, dikkatleri iki üç rakama çekmek istiyorum. 1983 yılına kadar, Anavatan 
Partisi Hükümetlerine kadar içme suyu borusu döşeme miktart40 bin kilometre, son altı yılda 
bu rakama ilave 42 684 kilometre. Dikkat ediniz, Anavatan'a kadar 40 bin kilometre, biz 1983' 
teki bu rakamın üzerine 42 684 kilometre daha koymuşuz, yüzde 104 artış sağlamışız. 

Kanalizasyon : Anavatan Hükümetleri işbaşına gelinceye kadar 4 800 kilometre kanali
zasyon yapılmış, bizim dönemimizde iki katı; 7 440 kilometre. Şimdi burada işi bilmek, işi bil
memek; işi bitirmek, bitirmemek... Bunların hepsini bir tarafa bırakınız, tçme suyu ve kanali
zasyon işi... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Enflasyon ne oldu? Enflasyonu unuttun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Enflasyon 

önemli değil, tçme suyu ve kanalizasyon enflasyondan önemlidir. Çünkü, insanlar o suyu iç
meye mecburdur, çünkü insanlar çevresini korumaya mecburdur. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — İnsanlar karnını doyurmaya mecburdur. İnsanların karnı
nı doyurun. 
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BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI CENGÎZ ALTINKAYA (Devamla) — Burada, bütçe 
konuşmalarının başında, Sayın Başbakanın, "kanalizasyon olmazsa, temiz içme suyu 
bulamazsınız" esprisini anlayamayanlar için açıklama getirmek istiyorum ; Bilmiyorum bunu 
izah etmeye gerek var mı? Eğer siz her türlü pisliğinizi derelere bırakırsanız, mezralara bırakır
sanız, yeraltına sızdınrsanız, ne barajlardan, ne yeraltından temiz su elde etmeniz mümkün 
değildir. Onun için, Anavatan Hükümeti 4 800 kilometre olan kanalizasyonu almışız, üzerine 
7 440 daha koymuşuz, üstelik arıtarak, deniz dibine dejarş ederek, insanların su kaynakların
dan uzaklaştırma gayreti içinde olmuşuz. Bu yıla kadar da 13 büyük vilayetimizin kanalizas
yon işi bitmiş, eski yıllardaki gibi sadece kanalizasyon borusu döşemek, pis suyu buradan alıp 
öbür tarafa bırakmak şeklinde de değil, o götürdüğümüz pis suyu da arıtarak, temizleyerek 
nehirlere veya denizlere vermeyi tercih etmişiz. 

özel olarak, Sayın Çakıroğlu'nun, Taranoğlu'na sorduğu bir soru var; "Sakarya ile uğ
raş, başka yerle uğraşma, Sakarya kanalizasyon Tesisi ne oldu?" Sakarya kanalizasyon tesisle
ri 19.12.1988 tarihinde 15 milyar lira keşifle ihale edilmiştir. 1989 yılı içinde yer teslimi yapıl
mış, tatbikat projeleri hazırlanmış, 1990 yılı için 2,1 milyar lira tahsis edilerek, 1994 yılında 
tamamlanması programlanmıştır; kendilerine gözleri aydın diyorum. 

Kanalizasyonda, 1980 yılından sonra bugüne kadar 77 adet tesis bitirilmiş, 1989 yılında 
1,4 trilyon proje bedelli 104 iş üzerinde çalışılmaktadır. Bu 104 işin, 48 adedi il merkezidir. 
Bu il merkezlerinin, bazıları Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gazian
tep, İsparta, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, tzmit, Konya, Malatya, Manisa, Kahraman
maraş, Rize, Samsun, Şanlıurfa ve Van illerimizdir. 

Yine vaktimi iyi kullanma gayreti içinde olarak, bazı merak sahiplarinin meraklarını gi
dermek maksadıyla, kanalizasyonu bitmiş olan 13 ilimiz olduğunu, bunların Amasya, Artvin, 
Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Erzincan, Giresun, Hakkâri, Muş, Siirt, ve Sinop oldu
ğunu, Bingöl'ümüzün de, Afet Fonundan sağlanan finansmanla, yine tiler Bankası tarafın
dan, kanalizasyon sorununun yerine getirilmiş olduğunu burada ifade etmek istiyorum, tiler 
Bankasının faaliyetleri, tabii ki, içme suyu, imar planı, harita, kanalizasyon ve yapı sektöründe 
yoğunlukla devam edecektir ve 1990 yılı1 yatırımları için öngörülen miktar, Yüksek Planlama 
Kurulunca, 753 milyar Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bunun 53 milyarlık kısmı belediye 
katkısı olarak planlanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, görev alanımıza giren, Türkiye'nin altyapı meseleleri
ne yaklaşımımız, yeni uygulamalarımız ve 1989 ile 1990 yılı faaliyetlerimiz hakkında sizlere 
bilgiler vermeye, politikamızı anlatmaya çalıştım. 

Bu bütçenin oluşmasına katkı sağlayan, emek harcayan herkese, Bakanlığım adına, Hü
kümetimiz adına teşekkürler ediyorum ve gene ülkemizin altyapı projelerinin, tarımsal kalkın
ma hamlesinin temel taşlarını oluşturan kuruluşlarımızı ilgilendiren, insanlarımızın sağlıklı çev
relerde, planlı beldelerde yaşamasını sağlayacak olan kuruluşları ilgilendiren ve topyekûn, in
sanın günlük yaşantısını etkileyecek olan her türlü yatırımın en son tekniklerle ve en son tek
niklerin getireceği modern imkânlarla donatılmasını arzu ettiğimiz ülkemizin hizmetinde olan 
bu kuruluşlarımıza, bu bütçelerimizin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. 

Bizi sabırla, dikkatle dinleyen Yüce Kurula tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Şahsı adına, lehinde, Siirt Milletvekili Sayın Zeki Çeliker; buyurun. 

ZEKİ ÇELtKER (Siirt) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının görüşülmekte olan bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi ifade etmek üzere yüce huzu-
larınızı işgal etmiş bulunuyorum; bu vesileyle, peşinen ifade edeyim ki, bu bütçenin milletimi
ze, memleketimize ve Türk âlemine hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Biraz evvel, Sayın Başkan, bütçenin lehinde konuşacağımı anons etti. Gönül arzu ederdi 
ki, tümüyle bu bütçe üzerinde methiye düzenleyecek espri ve ölçüler içerisinde konuşmamı sür
düreyim ve ifade edeyim; ama, içinde bulunduğumuz şartlar, bizi bir ölçüde, bu bütçenin aley
hine de konuşmaya zorluyor. Bu itibarla, Sayın Başkandan bu ölçüler içerisinde özür dileye
rek, konuşmamı sürdürüyorum. 

Huzurunuzda bulunan bütçe, Sayın Bakanın konuşmalarından yaptığım tespitler, Hükü
met Programı, Plan ve Bütçe Programından elde edilen rakamlar, şahsın niyetine göre iyi veya
hut da kötü şekilde bir elastikiyet ölçüsü içerisinde değerlendirilebilir niteliktedir. Ben şahsen, 
tümüyle, Bayındırlık Bakanlığının vitrine koymuş olduğu materyalin bir ölçüde hayranıyım; 
ama, harcamalarda tasarruf lazimesine riayet edilmediği için, biraz sonra ifade edeceğim veç
hile, bazı şikâyetlerim olacaktır. 

Her zaman, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda ve gerekse hasbel kader fırsat buldukça 
bu kürsüden, Yüce Milletimize seslenme fırsatı bulduğum her vesileyle, yatırımcı bir bakanlık 
olan bu Bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü şu anda, doğu ve batı arasındaki büyük dengesizli
ği ifade etmeden geçemeyeceğim. Zira, eğer böyle bir yolu ihtiyar edecek olursam, kendi as
lım, bana ekmek veren, beni yetiştiren Güneydoğu Anadolunun ekmeği bana haram olur. 

Sayın Bakan, bütçenin takdiminde ve hükümet programlarında, yatırım programlanma
sında doğu ve özellikle güneydoğuya büyük ölçüde yer verdiğini ve büyük payın buraya akta
rıldığını ifade ediyorlar efendim. 

Sayın başkan, delaletinizle Sayın Bakana soruyorum; yılların ihmaline uğramış olan doğu 
ve güneydoğuya bütün sektörleri kapatıp sadece oraya hizmet etmek suretiyle iki üç yıl bütün 
yatırım tahsisatlarını oraya teksif etmeniz, yine aradaki fahiş olan dengeyi kapatmanız müm
kün değildir. Kaldı ki, burada gözüken fark ve ağırlık, GAP projesini ele aldığınız zaman, da
ğılımın adaletsiz olduğu yine bir hakikat olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir karayolları ki, yıllar önce bütçelerin yüzde 12'sini, yüzde 13'ünü harcama imkânına 
sahip idi; bugün karşımızda, aşağı yukarı çok cüce bir bölümünü sarf etmek durumuyla karşı 
karşıyadır. 

Dev makine parkı ve büyük cesametteki personel imkânları ile, atıl bir kapasite ile , çalış
manın ezikliğini ve üzüntüsünü yaşadığını bu mümtaz personelin gözlerinden ve ifadelerinden 
anlamamak mümkün değildir. 

Biz, otobana, otoyola karşı değiliz. Otoban, otoyol üzerinde seyrüseferde iken, onun bize 
sağlamış, bahşetmiş olduğu zaman ve sürati inkâr edecek değiliz. Keza, yakıttan sağlamış ol
duğu tasarrufu da inkâr etme imkânına sahip değiliz. Trafik hadiselerinin azalmış olduğunu, 
yine müşahede etmeyecek kadar da dar görüşlü değiliz ve fakat, ortada bir hakikat vardır, "bi
ri yer, biri bakar...*" Lütfen, doğuya ve güneydoğuya geçmişte olduğu gibi, bugün de üvey ev
lat muamelesi yapmamanız gerekir. 
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Sözümün şurasında, hemen, milletvekilliğini yapmış olduğum Siirt'in yol durumu hak
kında, izninizle birkaç söz söylemek istiyorum : 

Bir taraftan "güneydoğu ile batı arasındaki dengesizliği bertaraf etmeye çalışıyoruz diyor
sunuz"; ama şimdi burada çok ince bir nokta var : Biz, "Bizi refah seviyesi olarak Batı Ana
dolu'ya yaklaştırın" derken, bunun altında yatan husus, başkaları tarafından kötü olarak ifa
de edilen, bizim tarafımızdan da iyi niyete mebni olarak huzurunuza getirilen kritik ve kronik 
hadiselerin olmasıdır ve bu hadiseleri bugün esefle ve Üzüntü ile hepimiz beraber yaşıyoruz, 
yaşamaktayız. 

Siz kalkar, kısır bir döngü içerisinde geçmiş hükümet programlarında ifade edildiği gibi, 
"Efendim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden şu 12'sine veyahut da 9'una öncelik tanın
dı, priyorite tanındı, öncelikli iller sayıldı" derseniz, bugün zabıta kuvvetiyle bastırmaya çalış
mış olduğunuz hadiseleri, korkarım ki bastırmanız mümkün4 olmayacaktır. 

Lütfen; mesele çok iyi düşünülecek boyutlara gelmiştir. Artık "Bu benim memleketimdir, 
ben bakanım, payın büyüğünü ben kendime alayım. Efendim, bu benim partilimdir, gelmiştir, 
hatırını kırmayayım, istediği bu yolu programa koyayım" meselesi, güneydoğu, özellikle Siirt, 
Hakkâri, Diyarbakır ve Mardin gibi yerler mevzubahis olduğu zaman ortaya konmamalı. 

Bana kalırsa, aklıselim şunu ifade eder : Bu aradaki açığı kapatmak için Siirt, Mardin, 
Diyarbakır, Hakkâri gibi kritik olan bu yerlerde özel planlar yapmak suretiyle, her yıl bir vila
yetin işini bitirmeli. Buna mecbursunuz... Eğer orası bizimdir diyorsanız -ki orası, bar bar ba
ğırıyor; sizinim diyor- bunu yapmak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Çeliker, süreniz dolmuştur, toparlayın lütfen. 
ZEKt ÇELlKER (Devamla) — Sayın Başkanım, ben daha konuşmamın onda birini yap

madım; izninizle... 
BAŞKAN — On katı mümkün mü efendim; zatı âliniz tecrübeli bir parlamentersiniz. Lüt

fedin... On katı mümkün mü efendim? 
ZEKt ÇELİKER (Devamla) — Toparlayacağım; ama, gruplara tanımış olduğunuz müsa

mahayı lütfen bana da tanıyın. 
BAŞKAN — Zatı âliniz grup adına söz almadınız; üstelik lehinde söz aldınız. 
ZEKt ÇELİKER (Devamla) — Efendim beni de bağımsızlar grubu adına bağışlayın; bu

rada 21 kişiyiz. 
Sayın Başkan, neye kızıyorsunuz? Hakikatleri söylemek yanlış mı? Ben gönülden... 
BAŞKAN — Sayın Çeliker, çok hassassınız. 
ZEKt ÇELtKER (Devamla) — Evet. 
BAŞKAN — Ben öyle bir müdahalede bulunmadım; sadece süreyi hatırlattım ve bugün

kü görüşmeler ziyadesiyle uzadığı için, bütün arkadaşlarımız da ısrarlı olarak süratlendirmemi 
istiyorlar. 

ZEKt ÇELtKER (Devamla) — Bir Şırnak yolu var; her sene 1 milyon lira tahsisat konu
yor, fakat şantiye açılmadan, bir kazma vurulmadan kapanıyor. 

Gazetelerde okuyoruz; Şırnak'ta hadise var, Şırnak'ta PKK şunu yapmış, bunu yapmış 
diye. Bunu bir tarafa bırakın; Şırnak'ta üretilen kömürler 27 ilimizi beslemektedir. Eski stan
dartlarla yapılmış olan bu yolun kapasitesi, 8 tonluk dingile göre yapılmıştır; oysa bugün, 
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13 tonluk dingil kapasiteli araçlar bu yolu kullanmaktadır. Bu itibarla, yolun kapasitesi bu
günkü trafiğe müsait değildir. 

Yarın, Suriye ve Irak kuyruğunu kaldıracaktır; siz bu yola muhtaçsınız. Ben yine size söy
lüyorum; eğer, maazallah, -hizmette geçmiş hükümetlerden bugüne kadar yapılan kusurlara 
rağmen-, Suriye ve Irak kuyruğunu kaldıracak olursa; oradaki hadiselere göğsünü siper edecek 
olan oradaki benim milliyetçi vatandaşımdır; bundan kimsenin şüphesi ve endişesi olmasın. 
Onun için, meseleye bu ölçüler içerisinde eğilin. 

Yol vardır, gerçekte yol yoktur, -Köy yolundan bahsediyorum-, elektrik var deniyor, had
dizatında elektrik yoktur. Su var deniyor, su yoktur. Yol var deniyor (menfez yok; sanat yapısı 
yok) kış şartlarında seyrüsefer yok. Her zaman söylüyorum, bugün orada asayişi teminle mü
kellef olan zabıta kuvvetleri, maişetini,iaşesini havadan helikopterle yapmaktadır. 

Yapı vardır; bunu batıdakilerle yan yana getirirseniz gülersiniz : Birisinde insanlar barı
nır, diğerinde hayvanlar dahi barınmaz. Bu bahsettiğim binalar; okul olsun, sağlık ocağı ol
sun, eski şartlarda yapılmış, bugün hepsi büyük onarıma muhtaç olan yerlerdir. Ama, gelin 
görünki orası turistik mıntıka değil, hiç kimse gidip görmüyor ve kontrol müessesesi de gereği 
kadar çalıştırılmadı, çalıştırılmıyor. 

Ben şu Hükümeti eleştirmek için huzurunuza çıkmadım. Bu konuda, dünden bugüne ka
dar görev yapmış bütün geçmiş hükümetleri suçluyorum. Lütfen bu geçmiş hükümetlerin ih
malini, dirayetli olan bu Hükümetimiz bertaraf etsin. Benim ricam bu, kötü niyetim yok. Bu 
Hükümetin bekasını, Anavatan Partili milletvekillerinin hepsinden daha fazla istiyorum ve bu 
ölçüler içerisinde, benim Anavatan Partisi Hükümetinden ve partisinden hiçbir beklentim ol
madığını da yüce milletimin huzurunda ifade ediyorum. Ama, buna rağmen memleketin için
de bulunduğu kritik ve kronik şartlar muvacehesinde, bu bütçeye ve genel bütçeye güvenoyu 
vereceğimi huzurlarınızda ifade ederek, konuşmamı, izninizle birkaç dakika daha sürdürmek 
istiyorum Sayın Başkanım. 

Doğuda büyük ölçüde işsizlik var. Bu işsizlik, yatırımsızlıktan kaynaklanmaktadır. Va
tandaş, kahvelerde pineklemektedir. Bir taraftan fakülte açıyorsunuz, fakat kuluçka makinesi 
gibi kaldırım mühendisliği üretiyorsunuz; ama bunlara iş verme imkânınız olmuyor. 

öte taraftan, doğuda işsizlik vardır, doğuda dengesizlik vardır... Ondan sonra, bu vatan
daştan aşırı derecede feragat istiyorsunuz; bu da mümkün değildir. 

Büyük şehirlerimizde, plansız yerleşimler vardır. Büyük şehirlerimizde gecekondulaşma 
hareketleri büyük boyutlara varmıştır. Bu kontrolün, badema bakanlık tarafından kontrol al
tına alınmasını ve bakanlığın bu kabil yetkilerle teçhiz edilmesinde fayda mülahaza ettiğimi 
de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. 

Daha uzun süre konuşmayı istememe rağmen, sabrınızı taşırmamak ve Sayın Başkanımı 
da fazla kızdırmamak için huzurlarınızdan ayrılırken, bu bütçenin, milletimize, memleketimi
ze, Yüce Heyetinize hayırlı ve uğurlu olmasını diler; hepinizi en derin sevgi ve saygılarımla se
lamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çeliker. 

Usta ve zarif üslubunuzdan, Sayın Başkanınızı kızdırmamak değil, müşkül durumda bı
rakmamak gibi bir ifadeyi beklerdim. Herhalde, o da, zamanın darlığına geldi. Çünkü, Sayın 
Başkanınız da sizi konuşturmak ve dinlemek ister; ama usul hepimizin üzerindedir. 
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Sayın milletvekilleri, bu defa -herhalde, aleyhinde; lehinde olup aleyhinde değil de, aley
hinde olup aleyhinde- şahsı adına görüşmek üzere, Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin; 
buyurun. 

HASAN ZENGÎN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığının ve ona bağlı kuruluşların, 1990 malî yılı bütçesi üzerinde konuşmak üzere, kişisel 
olarak, söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bayındırlık ile tmar ve tskân Bakanlığı gibi iki büyük bakanlığın birleştirilerek, tek ba
kanlık haline getirilmesi ve küçültülmesi (Hükümette, 15 devlet bakanlığının içinde görevsizle-
rin de bulunduğu düşünüldüğünde) Anavatan Partisince, bu bakanlıkların hizmetlerine yete
rince önem verilmediğinin açık göstergesidir. 

Kısa zaman içerisinde, Bakanlığın faaliyet sahasına giren bazı konular üzerinde durarak, 
düşüncelerimi açıklamaya çalışacağım. 

Türkiye'nin baştan başa kalkındırılması ve imarı için meskûn sahaların tespiti ve tarımsal 
üretimin planlanması yapılarak, çevrenin kirlenmesine fırsat vermeyacek şekilde sanayileşme
de kullanılacak sahaların ayrılmasıyla, tarım topraklarının yok olmasının önlenmesi; çok eski 
ve birçok medeniyetlerin gelip geçtiği Anadolumuzun kültür ve tabiat varlıklarının korunma
sıyla birlikte turizm planlamasının yapılması; kıyıların korunması, ülkenin her yerine ulaşacak 
şekilde (vücudun kan damarları gibi) yollarla örülmesiyle, bunların deniz ve hava yolları ile 
irtibatlandırılması; Türkiye'nin bir bütün halinde yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşma
nın (meskûn sahaların, şehirlerin ve köylerin) insanların yaşamlarını kolaylaştıracak şekilde 
imarıyla, sosyal hizmetlerinin yerine getirilmesi; sulamada, tarım topraklarının veriminin artı
rılması, enerji kaynaklarının, yeraltı ve yerüstü servetlerinin iyi bir şekilde değerlendirilmesi 
için planlamanın iyi yapılması gerekir. Bu halde, kişisel çıkarlardan çok toplumun yararı göze
tilerek hizmetler yapılırsa, Türkiye'de yaşayan 55 milyon Türk halkı mutlu olabilir. Yoksa, bu
günkü gibi idare düzeni devam ederse, halkın sıkıntıdan kurtarılması ve huzura kavuşturulma
sı mümkün olmayacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi İktidarının özelleştirme ve yabancılaştırma politi
kasıyla, talan ve kişisel çıkarlar ön planda tutulmaktadır. Çağımızın gerektirdiği ölçüde ciddi 
çalışmaların yapılmadığı ülkemizde, tutarlı imar ve iskân politikası yoktur, örneğin, imar faa
liyetlerini iyileştirme yönündeki yasal düzenlemelerde, adam kayırma, partizanca düşünce ve 
kişisel çıkarlar uğruna akîm kalmaktadır. 3194 sayılı tmar Kanunu 2960 sayılı Boğaziçi Kanu
nu, 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, gün geçmiyor ki deği
şikliğe uğramasın! Bu İktidar, kanun yapma tekniğine ve yasalara saygılı değildir. Türkiye'yi 
kanun hükmündeki kararnamelerle idare etme hevesine kapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin denetiminden kaçmakla bir yere varılamaz, halkımız bu durumu da görmektedir. Nite
kim, 26 Mart 1989 tarihinde yapılan mahallî idareler seçiminde, Anavatan Partisinin oylarını 
yüzde 21,80'e düşürerek gereken dersi vermiştir, tik genel seçimde, Anavatan PartisMktidarı-
nın son bulacağını sizlerin de bilmesi gerekir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ALt SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — O, senin fikrin. Aydoğmuş ne oldu? Genel Başkanın 
memleketi... ' 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bunun bütçeyle ne ilgisi var? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sık sık yapılan yasa değişiklikleri, Bakanlığın dışındaki 

çıkar çevrelerinin, sipariş verircesine istekleri üzerine gerçekleştirilmektedir. Bu değişiklikleri 
vatandaşların takip etmesi ve anlaması şöyle dursun, Bakanlığın yetkili en üst kamu görevlileri, 
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her gün gelişigüzel değişen yasa, tüzük ve yönetmelikler kendi bilgileri dışında oluştuğu için 
anlamakta ve uygulamakta sıkıntıya sokulmuşlardır. Görevlilerin etkisiz ve yetkisiz hale getiri
lerek, onurlarıyla oynanması tasvip edilemez. Ciddi devlet yönetiminde, buna benzer durum
lara rastlamak mümkün değildir. 

tlgisi dolayısıyla, örneklerle bazı konuları bilginize sunmak istiyorum : 

örnek 1 - Ülkemizde yabancıların iskânı için mülk edinmeleri konusunda çıkarılan 3029 
sayılı Kanunla, mütekabiliyet şartı aranmaksızın yabancılara mülk edinme hakkı getirildi. Ya
ni, istediği ülke halkına, istediği il, ilçe ve köylerde arazi verme yetkisi Bakanlar Kuruluna ve
rildi. Sosyaldemokrat Halkçı Partinin müracaatıyla, Anayasa Mahkemesi, kanunu Anayasaya 
aykırı buldu ve iptal etti. 

Sayın Özal Hükümeti, 3278 sayılı, aynı mahiyette bir kanun çıkardı. Bu yasa da Sosyal
demokrat Halkçı Parti tarafından Anayasa Mahkemesine götürüldü; Mahkeme, yasayı Anaya
saya aykırı buldu ve iptal etti. Anayasa Mahkemesinin bu açık hükmüne rağmen, bu arada, 
yangından mal kaçırırcasına bilhassa istanbul Boğaziçinin cennet kadar güzel tepeleri, beton 
yığını haline getirilme pahasına, Anavatan Partisi İktidarının yandaşlarının çıkarı için yaban
cılara peşkeş çekildi... 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Onlar eskiden oldu yahu. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, hukukçuların beyanına göre, "Ana
yasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, iptal edilen hüküm, aynı ve benzerini değişik de
yimlerle, aynı hükmü kanunlaştırma hareketi Anayasaya aykırılıktan, Anayasayı ihlal kavra
mına değin giden kuvvetli bir karinedir" denmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sizlere ve Sayın Bakana soruyorum; bu, Anayasa ihla
li değil de nedir? 

örnek 2 - 3030 sayılı Kanunla verilen yetkilerin iptali; 30.6.1987 tarihinde çıkarılan 3394 
sayılı Kanun ile 3194 sayılı Yasanın, 9 uncu maddesine ilave değişiklik yapılarak, 3030 sayılı 
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanunda değişiklik yapıldı. 3030 sayılı Ka
nuna tabi belediyeler dahil, imar planı hususunda belediyelere verilen yetkiler, Başbakanın onayı 
ile geçici olarak Bayındırlık ve İskân Bakanına verilebilir" denmiştir. Bu durumda, bakan, çevre 
düzeni planları bulunan alanlar dahil, mücavir alan, belediye ve imar hudutları içindeki çevre 
düzeni, nazım ve uygulama imar planlarıyla revizyonlarının tamamen veya kısmen -plan deği
şiklikleri dahil- ada ve parsel bozmaya kadar resen yapmaya ve yaptırmaya, değiştirmeye ye 
onaylamaya yetkilidir. "Belediyeler bu şekilde onanan plan ve değişikliklere uymak zorundadır" 
kararı alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Anavatan Partisi Hükümeti, 198S yılında çıkarılan 3030 sayılı Bü-
yükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Dağiştirilerek 
Kabulü Hakkında Kanunla, büyükşehir belediyeleri hudutlarındaki imar planlarının yapılan
masında ve uygulanmasında serbestlik getirmeyle övünüyorlardı. Bu düşüncelerinden ne oldu 
da vazgeçtiler? 

Örnek 3. - 2960 sayılı Boğaziçi Kanununun, 3194 sayılı İmar Kanununun maddelerinde 
yapılan değişikliklerle işlemez hale getirmek için yapılan değişiklikler de Anayasa Mahkeme
since iptal edilmiştir. Bu değişikliğe ne gerek vardı? Anavatan Partili belediye başkanlarının 
yaptıkları keyfi ve çıkar tasarruflarını kamufle etmek için mi bu değişikliğe lüzum görüldü? 
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Sebebi nedir? Sayın Bakandan soruyoruz. 
örnek 4. - 3086 sayılı Kıyı kanununun Anayasa Mahkemesince iptali. Lütfen tarihlere dikkat 

edelim. 1.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3086 sayılı Kıyı Kanunu, 10.7.1986 tarihinde Resmî 
Gazetede yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 1986'ya 4 sayılı kararıyla Anayasaya aykırı bu
lunmuş ve iptal edilmiştir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Üç sene evvel. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Evet, üç sene evvel. Üç senedir yasa çıkmamış, bu boş

luk nasıl dolduruldu; onu soruyoruz. (SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Anayasanın 43 üncü maddesine aykırı olan bu yasanın iptal nedeni; 
1. Tüm kıyı türlerini kapsamaması. 
2. Kıyılarda özel mülkiyete olanak verilmesi. 
3. Kıyıların kamu yararına kullanılması ve korunmasının yeterince güvenceye alınma-

masıdır. 
10.1.1987 tarihinde 3086 sayılı Kıyı Kanunu yürürlükten kalkmış oldu. Kıyılarla ilgili iş

lemler, yasal dayanağı olmaksızın, üç yıla yakın zamandır, 110 sayılı bakanlık genelgesiyle key
fi olarak sürdürülmektedir. Sayın Bakandan soruyorum; bugüne kadar kimlerin çıkarı için bek
lenmiştir? 

5. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü vasıtasıyla, imar faaliyetlerine iliş
kin olarak, bakanlıkça belediyelere yardımlar, 1989 yılında, Bakanın keyfine göre dağıtılmak
ta, bununla beraber, Anavatan Partili milletvekillerine seçim bölgelerine giden yardımlarla il
gili yazılı bilgi verilmektedir. Bu, devlet imkânlarının partizanca, keyfî biçimde kullanılması 
demek olmuyor da ne oluyor? Belediyelere yapılacak yardımların, belediye başkanlarının par
tisine göre değil, öncelikli esasların belirtilmesine göre yardım yapılmasını Sayın Bakan dü
şünse iyi olmaz mı? 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Bunlar proje karşılığı; yardım değil. Bunları söyleme 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Evet, muhalefet partisi milletvekilleri de proje gönderiyor. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, süreniz dolmuştur, toparlayın lütfen. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Başkan, müsamaha çerçeveniz içinde bitirmeye ça

lışacağım. 
Anavatan Partisi İktidarı yerel seçimlerde halktan tokadı yedikten sonra, oyları yüzde 21,80'e 

düşünce sinirleri iyice bozuldu. 
ALİ SAKİR ERGİN (Yozgat) — Sen sona gel, sona. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Sizin de sinirleriniz bozuluyor arkadaşlar; sakin olun. 

(SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 
...Partizanlığı hızlandırdı; Anavatan Partili belediye başkanları haklı veya haksız tiler Ban

kasına borçlandılar; onlar döneminde, aylık gönderilen hisselerden az kesilirken, muhalefet partili 
belediye başkanları işbaşına geçtikleri zaman, belediyeleri çalışamaz hale getirmek için, kesin
tilerin artırılması veya aylık ödentinin tamamen kesilmesi partizanlık değil de nedir? 

Netice olarak; yukarıda belirttiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi, hukuka saygısı olma
yan, Anayasayı çiğneyen, imar politikası ve ekonomik politikası olmayan, yakın yandaşlarının 
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çıkarı için partizanca davranan, cumhuriyet tarihinde görülmedik şekilde talan ve soygunun 
yapılması için keyfî uygulamalarda bulunmaktan çekinmeyen Anavatan Partisi Hükümeti ve 
onu bu haliyle destekleyenler , kamu vicdanında ve yargı karşısında sorumluluktan kurtula
mayacaklardır. Günü geldiğinde "Ne yapmam gerekiyordu?", " Neden yaptın?" ve "Nereden 
buldun?" kanunları çıkarılarak hesabın sorulacağını hiç kimse unutmamalıdır. (ANAP sırala
rından gürültüler, SHP sıralarından "Bravo" sesleri) 

Yapı işleriyle ilgili olarak; yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle inşaat malzeme
leri; demir, çimento ve sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kereste, kum, çakıl, nakliye, vesaire fiyat
ları hızla arttığı için, inşaat maliyetleri devamlı olarak çok yükselmektedir. 

Devlet ihaleleri zamanında bitirilmemekte ve müteahhitler paralarını alamamaktadır. 

Toplu konut ve kooperatif inşaatlarının tamamlanması uzayıp gitmektedir. 

tnşaat maliyetini artıran kalemlerden birisi de demir dedik, iskenderun Demir - Çelik iş
çileriyle 6 ay toplusözleşme yapmayarak, emekçileri ezen İktidar, (Sayın Özal Hükümeti) Bul
garistan'la soydaşlarımızın haklarını aramada izlediği tutarsız dış politikaya devam ederken, 
Bulgaristan'a, başka ülkelerden, ekonomik ambargo konmasını istemiş olmasına rağmen , ne 
yazık ki, Hükümetin yandaşlarını zengin etmek için Bulgaristan'dan kalitesiz inşaat demiri it
hal etmiştir. Bu, Anavatan Partililer için zül ve utanç verici olmalıdır. (ANAP sıralarından gü
rültüler, SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zengin... 
ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — Döviz var da ithal etmiş. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Evet, hem "Bulgaristan'a ekonomik ambargo koy" di
yeceksiniz, hem de... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Zengin, lütfen, konuşmanızı... 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Ayıp denen bir şey var arkadaşlar. Gülerler insana. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Konuşmanıza devam edin lütfen. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Sayın Bakandan soruyorum; ithal demirinden, inşaat
larda 1 metrekareye isabet eden maliyet artışı ne olmuştur? 

Çimento da yatırımlarda en gerekli malzemedir. 5 adet çimento fabrikasının 105 milyon 
dolara satılması, Fransızlara peşkeş çekilmesi üzücü olduğu gibi, Lozan Anlaşmasıyla kaldırı
lan kapitülasyonların yeniden gelmesi yönünde adım atıldığı gibi, çimento maliyetlerinin art
masına neden olduğu için, ayrıca inşaat maliyetleri de artırılmış olmaktadır. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Biraz da Kubilay'dan falan bahset; tam zamanı. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme İhale Yasası değiştirile
rek, komisyon ve puanlama sistemleri getirilmiş; ihalelerde rüşvet söylentilerinin ayyuka çık
masına neden olunmuştur. Bu yasadan bahsederken, gazetelerde haber olarak çıkan, Anava
tan Partisi Ankara Milletvekili Sayın Diker Şirketinin, Cumhurbaşkanlığı hizmet binalarını ve 
Devlet Mezarlığını alış şekli merak konusudur! 

Sayın milletvekilleri, 7269 sayılı Kanuna göre, afete uğrayan kişilerden, evini kendi yapa
na "Yardım metodu"nun tatbikatı iyi netice vermemektedir. Fakir olan bu insanlar, inşaat 
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malzeme fiyatlarının hızla artması neticesi, evlerinin inşaatını bitirememektedirler. Misal ola
rak; Manisa tli Demirci tlçesi Gömeçler Köyünde 14 ev 3 yıldır bitirilememektedir. Çatısı ka
patılmış olanlar bile vardır. Türkiye'de bu yasaya göre yapılan; bitirilememiş beşyüze yakın 
ev olduğu söyleniyor. Sayın Bakandan ricamız; çile çeken bu insanların evlerinin bitirilerek, 
dertlerinin kısmen de olsa hafifletilmesine yardımcı olunmasını beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, Manisa ilinde yapılan il - ilçe devlet karayolları ihmal edilmektedir. 
Yıllardır uzayıp giden Buldan - Sarıgöl - Alaşehir yolu, Kiraz - Alaşehir - Salihli Devlet Yolu, 
Demirci - Borlu Yolunun devamı, yani îzmir - Ankara Devlet Yoluyla bağlantısının sağlanması 
lazımdır. 2 yıldır yapımı uzayan Sivas - Demirci Yolu, eski yol da kapatıldığı için, bu yoldan 
faydalanan Yeniköy, Söğütçük ve köyler başka illerin ilçelerine geçmek için müracaat etmişler
dir. Bu bizleri çok üzmektedir. Bu yolun bir an önce bitirilmesi en büyük dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonuna gelmekteyim. 1989 yılında görülmemiş kuraklık 
dolayısıyla, tarımda, sulamada çok aksaklık olmuştur. Alaşehir • Salihli arasındaki bağlar, Ka
vaklıdere Kasabası merkez olmak üzere pompaj sularının bazik olması nedeniyle kuruma teh
likesi atlatmıştır. Onbinlerce dönüm bağ tehlikededir. Halkımız, bir an önce gerekli tedbirin 
alınmasını beklemektedir. Devlet Su tşleri vasıtasıyla, bu işin acil olarak halledilmesi gerek
mektedir. Buldan, Derbent ve Afşar barajlarının suyu Sarıgöl ve Alaşehir ovasını sulamaya 
yetmediği için, pompaj sistemi ile takviye su verilmektedir. Pompaj sayısının artırılması halin
de, Alaşehir tlçesi Killik Kasabasında, kanaletleri döşenmiş 1 000 dekara yakın arazi sulandığı 
gibi, bu kanaletlerin Tepeköy'e kadar uzatılmasıyla 5 000 dekara yakın tarım arazisini sulamak 
mümkün olacaktır. Halkımız ve ülke ekonomisi yönünden, acil olarak su sondajların yapılma
sında yarar vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi 
üzerinde, kısmen de olsa, bazı hususlarda görüşlerimi belirtmiş bulunmaktayım. Bütçede, yüksek 
enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilen memur, mühendis, işçi ve bütün çalışanlar ile yatı
rımlar için iyileştirici bir ödenek konmamıştır. Bütçeyi kabul etmek mümkün değildir. 

Buna rağmen, Bütçenin hayırlı olmasını diler, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla se
lamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlık olarak, bir hususu bilgilerinize ve takdirlerinize sunmakta 

zaruret gördüm. Sabahki çalışmalar esnasında, mensubu bulunduğum grubun değerli sözcüle
rinin, muhalefet partisindeki çalışmaları takip eden arkadaşlarımızın da fiilî mutabakatına da
yanarak ve "Maksat ne ise,, hüküm ona göredir" yorumunca, ahkâmı mecelleden bir madde
nin "Zaruretler memnuları mubah kılar; ancak, mani zail oldukta memnu avdet eder" yoru
munca, inancımca, gereğince ve Başkan olarak takdirimce, arkadaşlarımın sözünü kesmedim. 
Çünkü, Başkanlık olarak bize en acı gelen şey, bir sayın milletvekilinin sözünü kesmek şöyle 
dursun, sözüne müdahale etmektir. (Alkışlar) 

Yüksek teveccühünüzle şeref telakki ettiğim şu göreve geldiğim ilk gün, Riyasete çıktığım
da bir cümle kullanmış, sonra da "Acaba zait mi oldu?" diye düşünmüştüm. Neydi o? "Arka
daşlar, biz hoşgörü ile parlamenterlerin çalışmalarına yardımcı olmayı görev sayıyoruz; ama 
bu insiyatif kullanmamız, bazan 'Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür' şeklinde bizi üzü
cü yanlış değerlendirmelere yol açabiliyor. İstirham ederim, birbirimize bu şekilde muamele 
edelim" 
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demiştim. Nice zaman sonra, ilk günkü hassasiyetimin yersiz olmadığı, işte bugün görüldü. 
Bir başka hassasiyetimi arz etmek istiyorum. Burada makine var, "Az konuşturdun, çok 

konuşturdun, muhalefetten konuşturdun, iktidardan konuşturdun, batıdan konuşturdun, do
ğudan konuşturdun4' iddialarına karşı, bu işin makinesi var; ama yine, parlamenterin değerini 
müdrik bir Başkan olarak, bir sayın parlamenteri otomatiğe bağlamayı içime sindiremedim. 
(Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, işte bu duygular içerisinde, yine hoşgörünüze sığınarak, bu çalış
maları sürdürmeye devam ediyoruz; ama, "Bugün başladı, yarın başladı" denilmesin için şim
diden arz ediyorum : Bu, bütçedeki son nöbetimdir, müteakip çalışmalarımızda, ilk huzuru
nuza geldiğimde, -hiç kimse alınmasın- ne gündem, ne hatip, ne üslup söz konusu değil, maki
neyi çalıştıracağım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Arz ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, bütçe üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
Sorular bölümüne geçiyoruz. 
Yazılı soru sormak isteyen arkadaşlarım vardır; isimlerini okuyorum : Sayın Ahmet Un

cu, Sayın Mehmet Korkmaz, Sayın Ertekin Durutürk, Sayın Atilla tmamoğlu, Sayın Hasan 
Zengin, Sayın Fuat Kılcı, Sayın Haydar Baylaz, Sayın öner Miski, Sayın Ali Eser, Sayın Ab
dullah Ulutürk. 

Yazılı olarak müracaat etmiş bu değerli arkadaşlarımdan sonra, soru sormak isteyen sayın 
milletvekillerini tespit ediyoruz : Sayın Müftüoğlu, Sayın Bora, Sayın Aksoy, Sayın Erdem, 
Sayın Genç, Sayın Oksay. 

Başka soru sormak isteyen sayın üye bulanmadığına göre, soru sormak isteyenleri tespit 
işlemi bitmiştir. 

Şimdi, Başkanlığa geliş sırasına göre, yazılı soruları okutacağım. 
Sayın Ahmet Uncu'nun yazılı sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanına sorulmasına aracı olmanızı 

arz ederim. 
Saygılarımla. 

Ahmet Uncu 
Kahramanmaraş 

1. Türkiye'de ne kadar şehir ve bölgle plancısı vardır? Bu şehir plancılarından kaç kişi 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapmaktadır? Kaç kişi belediye
lerde görev yapmaktadır? Kaç kişi üniversitelerde görev yapmaktadır? Kaç kişi serbest meslek 
icra etmektedir? 

2. Türkiye'nin kaç bölgesinde bölge planlama çalışması yapılmıştır? 
3. Çevre Düzeni Planını hangi kurum yapar veya yaptırır? Türkiye'nin kaçta kaçının çevre 

düzeni planı yapılmıştır? Bayındırlık ve tskân Bakanlığının yapmış olduğu, bu dönem için, 
Çevre Düzeni Planı var mıdır? Nelerdir? 

4. tmar Planını, plancı niteliğini haiz olmayan kişilerden oluşan kurullar yapıp onay-
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layabilir mi? Yapıp onaylayabilirse, dünyadaki "şehir ve bölge plancılığı" mesleğine neden ge
rek duyulmuş ve Türkiye'de şehir ve bölge planlama eğitimi neden sürdürülüyor? 

5. Otoyollar için temin edilen kredilerin işleyişi, faizleri, geri ödeme başlangıçları ve sü
releri esaslarının açıklanması? 

6. Kınalı, Sakarya (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) ihalesi normal şartlarla, rekabete açık 
olarak yapıldığı halde, diğer kredili otoyol ihaleleri pazadıkla yapılmıştır. Pazarlıkla ihalelerin 
yapılması sebebi nedir? Müteahhitlerin-seçimi bir heyetçe mi yapılmış veya Genel Müdür re'-
sen mi seçmiştir? Veya Bakanlık makamı mı seçmiştir? 

Bunlarla ilgili dokümanların gönderilmesi; ihalenin bu çevre ve içinde tek tek açıklanması? 

özel finansman usulü ile ihale edilen tzmir - Urla; Pozantı - Tarsus - Mersin Otoyolu, 
rekabete açık olmadaa pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde müteahhit seçimi hangi kıstaslarla 
yapılmıştır? Bu seçimle ilgili alınmış bir heyet kararı var mıdır? Yoksa re'sen Genel Müdür ve
ya Bakan mı seçim yapmıştır? ihalelerin tek tek bu yönde açıklanması ve varsa heyet kararının 
bildirilmesi? 

Bundan sonra hangi ihaleler yapılacak ve ihale yöntemi nasıl olacaktır? Müteahhit seçim
leri yine rekabete kapalı, özel usulle mi olacaktır? 

Pazarlık usulü ile yaptığınız bu ihalelerde, diğer normal usulle yapılandan farklılıklar ve 
devletin menfaati nedir? 

88/14657 karar sayılı otoyollarla ilgili Fiyat Farkı Kararnamesinin gerekçesi nedir? Baz 
yıldan sonra gerçekleştirilen iş kalemlere uygulanacağı, kararnamede ifade edildiğine göre, ni
çin geriye dönük uygulama yapıldığının açıklanması? 

Kararname Genel Müdürlük ve Bakanlığın hangi kademelerince hazırlanmış ve tetkike ta
bi tutulmuştur? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soruların tamamını aldıktan sonra mı takdir ettiğiniz şekilde 
cevaplandıracaksınız? Yoksa... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGlZ ALTINKAYA (Aydın) — Tamamını al
dıktan sonra sözlü veya yazılı olup olmadığı hakkında karar vereceğim. 

BAŞKAN — Takdir zatı âlinizindir. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Mehmet Korkmaz, Burada mı?.. Burada. 

Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Korkmaz 

Kütahya 

1. Kütahya tli Altıntaş ilçesinde yapımı düşünülen Beşkarış ve Akçaköy barajlarının ya
pımına ne zaman başlanacağı hususunda verdiğim soru önergeme verilen cevapta; söz konusu 
barajların 79 milyar maliyetinde olacağı, proje çalışmalarının devam ettiği ve imkânlar ölçü
sünde önümüzdeki yıllarda programa alınacağı ifade edilmiştir. 
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a) Söz konusu Beşkarış ve Akçaköy barajları 1990 yılı programına alınmış mıdır? 
b) Programa alınmamışsa sebebi nedir?" 
BAŞKAN — Sayın Ertekin Durutürk?.. Burada. 
Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Ertekin Durutürk 
İsparta 

1. 2380 sayılı Kanun gereğince, vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden, Maliye Bakan
lığınca tiler Bankasına ne kadar para aktarılmıştır? Bu paraların ne kadarı TEK, Maliye ve 
banka alacaklarına karşılık olarak kesilmiştir? Ne kadarı belediyelere gönderilmiştir? (1.4.1989 
- 23.12.1989 tarihleri arası) 

2. 1 Ekim 1988 - 20 Mart 1989 tarihleri arasında, tiler Bankasından hangi belediyelere 
ne kadar borç verilmiştir? 

3. Bakanlığınızın idaresi altında bulunan ve belediyelerin yatırımlarına destek sağlayan 
Fondan veya Bakanlığınıza bağlı diğer kaynaklardan, 26 Mart 1989 - 23.12.1989 tarihleri ara
sında, hangi belediyelere ne kadar yardım yapılmış, destek sağlanmıştır? 

26 Mart 1989 tarihlerinden sonra, Bakanlığınızdan proje veya para alamayan belediyeler 
var mıdır? Varsa hangileridir? Bunlara para verilmemesinin sebebi nedir? 

4. Bakanlık Bütçesini görüştüğümüz şu anda, belediyelerimizdeki teknik eleman sayısı 
ne kadardır? Hiç teknik elemanı bulunmayan kaç belediyemiz vardır? Bunlar hangileridir? 

5. Bilindiği gibi, mahallî yönetimler 5 yıllık süre için seçilmektedir. Seçilen yönetimler, 
plan ve programlarını buna göre yapmaktadırlar. Bu nedenle; yeni seçilen belediye yönetimle
rine, görev süresi olan 5 yıllık dönem için tiler Bankasına borçlanma hakkı verilecek midir? 
Bu imkân, daha önceki belediye yönetimlerine verilmiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Atilla tmamoğlu?.. Burada. 
Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Geçen sene, Sayın Safa Giray tarafından, sorularıma yazılı olarak verilen cevaplar şu an
da elimde olmasına rağmen, sorularımı yenilemek durumundayım. 

Sorularıma ilişkin cevapların Bakanlık yetkililerinde hazır bulunduğu kanaatiyle, aşağı
daki sorularımı, Sayın Bakan lütfederlerse, hemen cevaplandırmalarına delaletlerinizi arz ve 
istirham ediyorum. 

Atilla tmamoğlu 
Kahramanmaraş 

1. 6 Ocak 1989 tarihi itibariyle bana verilen cevapta; Kahramanmaraş -Andırın devlet 
yolunun, Andırın ayrımı - Yenicekapı arasının 6 kilometrelik sanat yapısı ve 2 kilometrelik toprak 
işlerinin bitirildiği, 1989 yılı için de 300 milyon TL ayrılacağı ve harcanacağı ifade edilmiştir. 
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Buna göre, 38 kilometrelik yolda, 1989'da kaç kilometrelik sanat yapısı, kaç kilometrelik 
toprak işleri yapılmıştır ve kaç kilometrelik yol ulaşıma açılmıştır? 

2. Menzelet Barajı dolayısıyla, göl sahası içinde kalan yollar, 31 kilometrelik uzunluğun
daki Süleymanlı il yoludur. Bunların yerine yapılacak yollar ve durumdadır? 

3. Kahramanmaraş'ın en önemli kaplıcasının da bulunduğu Süleymanlı'ya ulaşabilmek 
için, yapımı 10 senedir süren 10 kilometrelik yolun tamamlanabilmesi için, daha ne kadar süre 
beklenecektir? 

4. Göl sahası içinde kalan ve bir saatte geçilen, 1989 yılı içinde ek ödeneği ile birlikte 
2 milyar 745 milyon TL'Iik harcama yapılacağı ifade edilen Suçatı - Kahramanmaraş yolunda 
asfaltlı geçişin geciktirilmesinin sebepleri nedir? 

5. Yeni yolun bu haliyle devreye girmesinden sonra, Göksün - Kahramanmaraş arasında 
ulaşım süresi kaç saate çıkmıştır? 

6. Göksün - Afşin - Elbistan Ovasında, 6 Ocak 1989'daki cevapta 2 585 hektar arazinin 
halen sulandığı, Elbistan'a bağlı Akbayır'da 300 hektar Ambarcık ve Demircilik'te 300'er hek
tar, Afşin ilçesinin Merkez Bucağında 200 hektar, Çobanbeyli'de halen sulanan alana ilave olarak 
140 hektar alanın sulanmasının hedeflendiği belirtilmiştir. 1989'da yukarıda zikredilen 1 240 
hektarlık arazi sulanması gerçekleşmiş midir? 

BAŞKAN — Sayın Hasan Zengin?..Burada. 
Sayın Zengin'in sorularını okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aracılığınız ile, aşağıdaki sorularımın Sayın Bayırdırlık ve tskân Bakanı tarafından, yazıb 

olarak cevap verilmesini arz ederim. 

Hasan Zengin 
Manisa 

1. 3194 sayılı tmar Kanununun 9 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, 3030 sayılı Ka
nunda yapılan değişiklik imar planının yapılmasında ve uygulanmasında Bakanlığa verilen yetki 
ile ilgili; 

a) 26 Mart 1989 yerel seçimlerden önce Bakanlık, hangi illerde, hangi bölgelerde imar 
planı yapmak için yetki almıştır? Neticesi ne olmuştur? 

b) 26 Mart 1989 yerel seçimlerinden sonra Bakanlığın yetkisini kullandığı il ve belediye
ler varsa hangileridir? İsimlerinin tek tek belirtilerek, konunun ne olduğu; ne için yetki alındı
ğının açıklanması; kaç yerde imar planı değiştirilmiş ve tasdik görmüştür? 

2. 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununun tatbikatında, yapılaşmada ne gibi aksaklıklar ve yol
suzluklar tespit edilmiş; kimler hakkında ne gibi yasal işlem yapılmıştır? Yasa değişikliğine ne
den lüzum görülmüştür? 

3. 3086 sayılı Kıyı Kanunu Anayasa Mahkemesince iptal edileli üç yıla yaklaşmaktadır. 
Niçin, bugüne kadar yeni kanun çıkarılma yoluna gidilmemiştir? Bu yasanın görev boşluğu 
nasıl doldurulmuştur? Şayet Bakanlık genelgesiyle bu boşluğu doldurma durumu olduysa, bu, 
Anayasayı bilerek çiğnemek değil midir? Türkiye'de, üç yıl içerisinde, kıyılardan yasal boşluk
tan faydalanarak çıkar sağlanmış mıdır? Bakanlıkça böyle bir tespit yapılmışsa, ne gibi işlem 
yapılmıştır? 
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4. 1989 yılında Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden, imar faaliyetleri 
ile ilgili hangi belediyelere, hangi konuda kaç milyon lira para yardımı yapılmıştır? 

5. Mütekabiliyet şartı dikkate alınmadan çıkarılan yasalar, Anayasa Mahkemesinde iki 
defa iptal edilmesine rağmen, yabancılar mülk edinmişler midir? Mülk edinenler hangi tarih
lerde, nerede, kaç metrekarelik parseller satın almışlardır? Bunlardan kaç kişi arsalarına bina 
yapmıştır? 

6. Bulgaristandan, getirilen ve teknik fennî şartnamelere uygun olmayan inşaat demirle
rini kimler getirmiştir? Kaç ton demir gelmiştir? İnşaatlarda kullanılan bu demirler, maliyeti 
ne kadar yükseltmiştir? 

7. tiler Bankasından belediyeye gönderilen hisselerin ve yardımların iyileştirilmesini dü
şünüyor musunuz? 

8. Ankara Anavatan Partisi Milletvekili Sayın Rıfat Diker'in şirketinin, "Cumhurbaş
kanlığı hizmet binalarını ve Devlet Mezarlığının Müteahhidi olduğunu" gazeteler yazmakta
dır. Bu ihaleler hangi şartlarla bu şirkete verilmiştir? Avukat milletvekilleri devlete karşı dava 
alamazken, müteahhitlik yapan milletvekillerinin , özellikle Hükümeti destekleyen tktidar mil
letvekillerinin, Hükümetten ihale işini alması yasalara uygun mu? 

9. 7269 sayılı \asa ile, âfete uğramış kişilere, evini kendi yapana yardım metodu ile iki 
defa yardım yapıldığı halde, inşaatı tamamlanmayan Manisa tli Demirci ilçesi Gömeçler Kö
yünde 14 adet evi ve Türkiye'de 500 adet olduğu söylenen bu yarım ve bitmeye yakın inşaatları 
nasıl bitirmeyi düşünüyorsunuz? 

10. Kiraz - Alaşehir - Salihli devlet yolu ve Buldan - Sarıgöl • Alaşehir yolu yıllardır de
vam etmektedir. Asfaltlanmış haliyle bu yollar ne zaman bitirilecektir? 

11. Demirci - Simav yolu, yapımı dolayısıyla, iki yıldır işlemez duruma .gelmiştir. Yeni-
köy ve Söğütçük köyleri, yolsuzluktan, Simav ve Sındırga'ya geçmek için müracaatlarını yap
mışlardır. Vatandaşı bıktıran, bezdiren bu yol asfaltlanmış vaziyette ne zaman getirilebilecektir? 

12. Demirci - Borlu arası yolun inşaatı tamamlanmış olmasına rağmen, devamı olan An
kara devlet yoluna Salihli - Kula arasında bağlanması gerekir. Bu yol ne zaman bitecektir? 

13. Alaşehir - Salihli arasında, özellikle Kavaklıdere arazilerinde, onbinlerce dekar ba
ğın sulandığı yeraltı pompa suları bazlı asitli çıkmıştır. 1989 yılının kurak gitmesi, bu durumu 
daha açık ortaya çıkarmıştır. Bağlar kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun için 
ne gibi önlem alınmıştır veya acil olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

14. Sarıgöl ve Alaşehir Ovasını sulayan Buldan derbenti ve Avşar Barajlarının suları ye
tersiz olduğu için, sondaj kuyuları açılarak, pompayla su çekilerek sulamaya katkıda bulunul
maktadır. Bugün mevcut pompalarla birlikte verilen su yetersizdir. Killik Kasabası arazilerinde 
sulama kanaletleri mevcut olduğu halde, bin dekar arazi sulanmamaktadır. Sulama kanaletle-
rinin Tepeköy arazilerine kadar uzatılması ve pompaj sayısının artırılmasıyla 10 bin dekarın 
üzerinde tarım arazisi sulama imkânına kavuşacaktır. Acil olan bu durumu, defalarca, şifahî 
olarak yetkililere duyurduk. Netice alamadım. Bu durumun hallini beklemekteyiz. Ne zaman 
gereken yapılabilir? 

İS. 22.10.1989 tarihli Resmî Gazetede Bayındırlık Bakanlığı 88/13181 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı eki ihaleli işlerde fiyat farkı verilmesiyle ilgili tebliğe göre : 

— 85 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

a) ihale dosyalarında "Zam yapılmaz" ibaresi olduğu halde, döviz karşılığı inşaat ya
pan firmalara yüzde 30 fiyat farkı zam yapıldı mı? 

b) Yapıldıysa bu firma isimleri nedir? Hangi işleri yapmakta ve işlerin ihale bedelleri nedir? 
c) Bu gibi kararlar alınmadan önce, yasalara göre Yüksek Fen Kurulunun görüşü alın

ması gerekmez mi? Görüş alınmış mıdır? 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — Sayın Başkan, İçtüzükte sorular hakkında bir hüküm yok mu? 
BAŞKAN — Var efendim; olduğu için böyle yapıyoruz Sayın Hocam. 
YILMAZ ALTUö (Sivas) — 15 sual sorulması, hakkı suistimal oluyor. 
BAŞKAN — Efendim, tahdit ve takyit bulunmadığı için; açık, kesin, gerekçesiz olmak 

kaydıyla namütenahidir. 
Arz ederim. 
Sayın Fuat Kılcı?.. Burada. 
Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanımız Sayın Cengiz Altınkaya tarafından cevap
landırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

Fuat Kılcı 
İzmir 

1. Küçük Menderes üzerinde yapılacak sulama barajı için 1990 programında ödenek kon-
muşmudur? ödenek konmuşsa ne miktar ödenek konmuştur? 

2. Küçük Menderes barajı 1990 programı kapsamına alınmamışsa, bu baraj ne zaman 
programa alınacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Haydar Baylaz?..Burada. 
Sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanınca cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

1. 1971 -1975 yıllan arasında meydana gelen depremler nedeniyle yapılmış prefabrik ba
rakaların, Doğu Anadolu kış şartlarına uygun olmadığı malumlarınızdır. Bu baraka konutla
rın yerine, yeniden, kış şartlarına uygun olarak konut yaptırılması düşünülüyor mu? 

2. Düşünülüyorsa ne zaman değiştirilecektir? 
Bingöl İli Gülbahar Barajı için 1990 yılında herhangi bir gelişme var mıdır? Varsa nelerdir? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, çok sayıda sayın üye müteaddit sorular sormak suretiyle, 
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Sayın Altuğ'un merakını mucip hususu gündeme getirmiştir; ama, bilinmektedir ki, en
gelleme kastı olmayan ve sorunun tarifine aykırı unsurlar taşımayan sorular sayısızdır, sınır
sızdır. Nitekim, hatırlarsınız; Ali Nejat ölçen Beyefendi tarafından kapsamlı 101 soru bir de
fada sorulmuştur. Böyle, 50 soru, 60 soru sorulduğu vakidir efendim. 

Arz ederim. 

Sayın öner Miski?..Burada. 

Sorusunu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Cengiz Altınkaya tarafından 
yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 

öner Miski 
Hatay 

Antakya'ya» merkez ilçeye bağlı Sümerler mahallesinde meydana gelen toprak kayması 
konusunda Bakana, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yönelttiğim soruma gelen cevap
ta; Bu kaymanın -12.11.1988 tarihli rapora binaen- temel hafriyatı ve arsa kazmak için yapılan 
hafriyat sonucu oluştuğu bildirilmiştir. Hatay Valiliği, Antakya Belediyesi bu rapordan sonra 
Bakanlığa tekrar başvurarak, bu soruna bir çözüm getirilmesini istemişlerdir. Ben de bu böl
geyi bizzat inceledim. Olay, sel sularının neden olduğu bir afettir. Sümerler'deki toprak kay
ması, yani heyelan, geçen yıl kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle aktif duruma geçmiştir. 
Bu yıl yağışlı geçmektedir. Bu afeti, bir an önce can kaybına neden olmadan önlemeniz gerekir. 

1. Sayın Bakan, buraya ciddi bir çözüm getirmek için bir girişiminiz olacak mı? 

2. Amik Ovasını sulayacak olan Kılavuzlu Barajı ihalesini ne zaman yapacaksınız? 

3. Kılavuzlu Barajı Sulama Tesislerinin kesin projesi ne zaman ihaleye verilecektir? 

4. Dörtyol - Deliçay üzerindeki barajın kesin projeleri hazır mı? Dörtyol - Payas - İsken
derun ve demir çelikle ilgili protokoller ne zaman imzalanacaktır? 

5. Uluçınar - Samandağ Sahil yolu 1980 yılı programı içerisinde idi, sonradan çıkarıldı. 
Uluçınar - Samandağ sahil yolu, Köy Hizmetleri tarafından geçit verir hale getirildi. Sanat ya
pıları için çalışmalar var. Bu yolu, bu yıl karayolları ağına alacak mısınız? 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser?.. Burada. 

Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, aracılığınızla Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanından sorulmasını 
arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ali Eser 
Samsun 
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1. Yabancı para birimlerine dayalı birim fiyatlarla ihalesi yapılmış işlere fiyat farkı öden
mesiyle ilgili olarak, 30 Ekim 1989 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Fiyat Farkı Kararname
sinden faydalanacak firmalar hangileridir, kaç adettir? 

2. Kendi beyanınıza göre, ödenecek fiyat farkının mertebesinin yüzde 18 olduğunu öğre
niyoruz. Projelerin bitiş tarihlerine göre, yeni bir fiyat farkı kararnamesi yayımlamayacağınız 
varsayımı ile, ihalenin bitişinde ödenecek toplam fiyat farkı nispeti ne olacaktır? 

3. Yine Sayın Bakanın beyanını esas kabul edecek olursak dahi, yüzde 18'lik bir fiyat 
farkı ödenmesini, ihaleye katılan veya katılmamış olan diğer firmalar da bilselerdi, davranışla
rı nasıl olurdu? 

4. Yine konuşmanızda, ödenecek yüzde 18 fiyat farkına mesnet olarak, bu projelerde 
kullanılan malzemelerin yüksek evsaflı malzeme olmasını neden gösterdiniz. Oysa 89/14657 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin -ki, bu kararname zatı âlinizce de imzalanmıştır- baş
lığının, "kontrollük, mühendislik, etüt, proje ve müşavirlik işlerinde fiyat farkı hesabında uy
gulanacak esaslar" diye başladığını nasıl izah edersiniz? 

5. Türkiye Büyük Millet Meclisi Personeline ait olan ve daha sonra yapımı, Bakanlığını
za devredilen lojmanların inşaatı ne safhadadır ve ne zaman bitirilecektir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Abdullah Ulutürk?.. Burada. 

Sorunuzu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Abdullah Ulutürk 
Afyon 

1. Afyon-Sincanlı İlçesi Serban Barajı, 1990 yatırım programına alınmış mıdır? Alınma
mışsa sebebi nedir? 

2. Sandıklı örenler Barajı sizce hangi tarihte bitirilebilecektir? 

BAŞKAN — Yazılı sorular tamamlanmıştır. 

Sözlü soru sormak isteyen arkadaşlarıma sırasıyla söz veriyorum. 
Sayın Güneş Müftüoğlu; buyurun. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın Başkan, önce olayı özetleyip, sonra... 

BAŞKAN — Yalnız, biliyorsunuz, şahsî görüş ileri sürmeden, gerekçesiz, açık ve kesin; 
sonuna "mi", "mı" koyarak değil, soru sorarak. Lütfen... 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Efendim, Zonguldak'ta bir tasman olayı var. Tas
man, kömür çıkarılan yerlerde heyelan veya göçük meydana gelmesidir. 

1989 Temmuz ayında, altı ayrı mahallede heyelan meydana gelmiş ve bin kadar ev hasar 
görmüş ve yıkılmıştır. Olay TRT tarafından da dile getirilmiştir; Sayın Bakan ve sayın üyeler de 
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seyrettilerse hatırlayacaklardır. Tasman olayı nedeniyle, vatandaşların gerek kömür işletmele
rine, gerekse devlete karşı tazminat istemelerine dair yasal yolların tümü kapalıdır. Vatandaş
larımıza sadece Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonundan yardım yapılabilmektedir. Dev
let imkânlarının, yardımlarının sağlanması için, tek çare, tasman olayının tabiî afet sayılması 
gerekmektedir. 

Şimdi, Sayın Bakandan sormak istiyorum : 

1. Acaba, Sayın Bakan, tasman olayını tabiî afet olarak kabul etmekte midir? 

2. Bakanlık, Zonguldak'taki olay için bir çalışma içinde midir? 

3. Keza, Sayın Bakanlık, tasman olayının tabiî afet sayılması yönünde, mevzuata uygun 
bir çalışma yapmakta mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Müftüoglu. 
Sayın Ferit Bora; buyurun. 

FERİT BORA (Diyarbakır) — Sayın Başkan, üç kısa sorum var. Bu sorularımı daha önce 
yazılı olarak Sayın Bakana vermiştim; fakat net ve açık bir cevap alamadım. Bu yüzden, ben, 
sorularımı tekrarlıyorum. 

1975 yılında -bildiğiniz gibi- Diyarbakır'ın, Hani, Lice, Dicle ve Hazro ilçelerinde bir dep
rem meydana geldi. Bugüne kadar konutları yapılmadı. Yapılan prefabrik konutların betonar
meye dönüşmesi mümkün mü, mümkün değil mi? Hak sahiplerinin konutları ne zaman yapı
lacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Veli Aksoy, buyurun. 

VELt AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan sekiz soru sormak istiyorum; 
bunlardan yedisi otoyollarla, biri de bölgemle ilgili. 

1. İhalesi yapılmış olan otoyolların fizibiliteleri yapılmış mıdır? Plan ve projeleri var mıdır? 

2. Plansız başlanılan bu işlerde neden sözleşmede olduğu halde, iş programı istenme
miştir? Bu iş programı işin sonunda istenilmektedir, tşin başında iş programı veren şirket var 
mıdır? 

3. Süre olarak, 12 ayı kalan otoyollarda, sürenin ortalama yüzde 75'i geçmiştir. Kalan 
yüzde 25'lik sürede, işlerin yüzde 80'inin tamamlanması mümkün müdür? Hangi otoyollar 
bu durumdadır? 

4. Yabancı para birimiyle ihalesi yapılan otoyol, köprü, tünel ihalelerinin tamamına mü
teahhit ve müşavir firmalara fiyat farkı vermek, Türkiye'de bugüne kadar hiç uygulanmış mı
dır? Bunun ülkeye yükleyeceği malî porte ne olacaktır? 

5. Trafik kazalarının çok yoğun olduğu yerlere, mesela, (Ankara-Sivrihisar arası) neden 
otoyol yapılmıyor? 

— 89 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 0 : 2 

6. yüzde 20'isini döviz bazında ödemiş olduğumuz; ama daha hâlâ otoyol inşaatına baş
lamamış olan şirketler var mıdır? Varsa, bu şirketlere yüzde 20 hangi tarihte ödenmiştir ve bun
ların aldığı yol ihaleleri hangileridir? 

7. Alınan kredilerin faizleri ve eskalasyon dahil edilirse, otoyol inşaatlarından dolayı dı
şarıya olacak borç miktarı ne olacaktır? Geri ödemeler başlamış mıdır? Geri ödemeler başla
mışsa, bugüne kadar ödenen para miktarı nedir? 

8. îzmir Körfezinin şu anda durumunu bilmeyen insan yoktur. Körfezin bu durumdan 
kurtarılabilmesi için, devletin oraya el atması gerektiğine inayoruz. Bu körfez ne zaman kurtu
lacaktır? Bu körfezin kurtarılabilmesi için izmir Belediyesine yardım etmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Buyurun Sayın Eşref Erdem. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana üç soru sormak 

istiyorum. 
Birincisi, Sayın Bakan konuşmasının son bölümünde, Ankara-tstanbul arasında Azapha-

ne kesimiyle ilgili olarak, mevcut yol yanına bir yol daha yaptıklarını ifade ettiler. "Bu, bölün
müş yol da olabilir, otoyol da olabilir; ama biz buradan para alıyoruz. îsteyen parasını verir 
geçer" diye ifadede bulundular. 

Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Bu yol otoyol mudur, değil midir? Eğer, otoyol diye 
cevaplandırırsa, sorumun ikinci bölümünü cevaplandırmasına gerek kalmayacaktır. Eğer bö
lünmüş yol ise, neden o kesimden para alınmaktadır? Bundan sonra, bu düşünce, iktidarı iste
diği yerde duble yoldan para alma alışkanlığına götürebilir mi? 

tkinci sorum, fiyat farkının verilmesiyle ilgilidir, sayın Bakan konuşmasında, fiyat farkı
nın yüzde 18 civarında olduğunu söylediler. Kararnamede fiyat farkı uygulanacak kalemler S 
kategoriye ayrılmış. Sayın Bakana şunu soruyorum : S kategorinin tümü için aynı oran mı ge
çerlidir? Her kategori için ayrı ayrı mı oran geçerlidir. Burların bildirilmesini rica ediyorum. 

Üçüncü sorum, elimde uygulamayla ilgili üç form var. Biri, bugün çıkmış olan kararna
meye göre fiyat farkını nasıl ödeyeceksiniz? tki, kararnameden önce bir çalışma yapmıştık; 
birtakım hesaplar. Üç, bugün Karayolları tarafından uygulanmak istenen formdur. Karayolları 
tarafından uygulanmak istenen formda, 1984 yılı 31 Aralık günkü dolankuru 421,67 TL. ol
maktadır. Kararnameye göre ise, 1984 yılının 31 Aralık günkü dolar kuru 442,50 TL. olarak 
alınmıştır. Bu çelişki nereden kaynaklanıyor? Hangisi hesaplamalara esas alınacaktır? Bugün 
müteahhit firmalarla idare arasında, bu konuda bir ihtilaf var mıdır, yok mudur? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. 
Buyurun Sayın Kamer Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, daha önce Sayın Bakana bir soru sormuş ve 
Tunceli tli Pülümür İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde 1968 yılında yapılıp da hak sahiplerine 
teslim edilen konutların tapusu ne zaman verilecek?" demiştim. Sayın Bakan bana şöyle cevap 
veriyordu : "söz konusu konutların kesin maliyetlerini tespit çalışmalarının tamamlanmasını 
müteakip tapuları verilecektir." 
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Şimdi, 22 sene önce teslim edilmiş bu konutların maliyetleri ne zaman tespit edilecek ve 
ne zaman ilgililere verilecektir? Birinci sorum bu. 

tkinci sorum, bu sene Pülümür'de bir deprem meydana geldi; Aşağı yukarı 105 konutta 
ağır hasar, bir miktar konutta da orta ve hafif hasarlı vardır. Bu konut sahiplerine ne zaman 
konut yapılacaktır ve ne zaman teslim edilecektir. 

Üçüncü sorum, Karayolları bu sene bazı eksikliklerle beraber Tunceli anayolunu yaptı, 
bundan dolayı gerçekten Karayolları Teşkilatına teşekkür ediyorum. Yıllardır, Elazığ'dan Tun
celi sınırına girinceye kadar, hatta Erzincan'a kadar yol bozuktu; Karayolları Teşkilatı bu yolu 
yaptı, teşekkür ederim. Bu yolun Pülümür Dağı çıkışı var ve oradan Erzincan'a, Erzurum'a 
geçiş Var. Bu anayol olduğu için, bu yolun Pülümür Dağı meselesi ne zaman çözülecektir? Bu 
hususta Sayın Bakanlık ne düşünüyor? 

Dördüncü sorum; efendim bizim Tunceli tlinin Pertek İlçesi -ki, üç beş asırlık bir ilçesidir-
yolu daha asfalt değildir. Ovacık ilçemizin yolu zaman zaman kapanmaktadır, stabilizesi dahi 
yoktur. Yine, Pertek-Hozat-Çemişkezek yolu kısmen asfalt, kısmen stabilizedir. Bu yolların as
faltları ne zaman yapılacaktır? 

Yine, Tunceli'nin bütün nahiye yolları, tabiî, Karayollarına bağlıdır. Dankent-Mazgirt il
çesinin yolu asfalt değildir; çok defa kapanmaktadır, hiç olmazsa stabilizesi ne zaman yapıla
caktır? 

Nazımiye-Dallıbahçe yolu kışın çalışmamaktadır, bunun stabilizesi «elaman yapılacak
tır, asfalt olmasını istemiyoruz? 

Gene, Pertek-Dere Nahiyesi arasındaki yolun stabilizesi yoktur, bu stabilize ne zaman ya
pılacaktır? 

Pertek-Akdemir Nahiyesinin bir küçük köprüye ihtiyacı vardı, bu konuyu geçen bütçe gö
rüşmeleri sırasında da dile getirmiştim; Çemişgezek'ten geçerken nahiyede arada bir dere var
dır, bu dere geçit vermiyor; bir ufak köprü yapılması lazım, hâlâ yapılmadı, ne zaman yapılacak? 

Gene, Pülümür-Balpayam Nahiyesinin yolu yoktur, bu yol ne zaman yapılacaktır? 

Tunceli-Dere Nahiyesi arasına bir karayolu yapılacaktı, ancak bu yolun daha doğru dü
rüst bir projesi ve sanat yapıları yapılmadı; bunun yapılması ne zaman düşünülüyor? 

Efendim, bir de geçen sene Ovacık İlçesinde "Yap-işlet-devret" modeliyle bir baraj yapıl
ması için bir tngiliz ve bir Amerikan şirketi ile sözleşme yapıldığı söylenmişti ve bu konu tele
vizyonda da yayınlandı. Acaba, bu baraj hangi safhadadır ve ne zaman yapılacaktır? 

MUSTAFA ŞAHÎN (Kayseri) — "Yap-tşlet-Devret" modeline katılıyorsunuz galiba? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben katılmıyorum da siz öyle yapmayı uygun görüyorsunuz. 

Efendim, bir de Tunceli'de gerçekten büyük bir işsizlik var. Buralarda bazı kuruluşlar yaz 
aylarında geçici işçi çalıştırıyorlar, bu geçici işçi çalıştıran kuruluşlardan birisi de DSt. Bu sene 
DSt işe aldığı geçici işçileri bir ay, iki ay çalıştırdıktan sonra işlerine son vermiştir, önümüzde
ki sene, Tüncelinin işsizlik sorununa çözüm getirebilmek için acaba DSt'deki geçici işçi kadro
sunu artırmayı Sayın Bakan düşünmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Genç. 
Son soru Say n Kâzım Oksay'ın. 
Buyurun Sayın Oksay. 
KÂZIM OKSAY (Bolu) — Sayın Başkan, şehir altyapısı için lüzumlu iş makine parkına 

sahip belediyelerin, projesi yaptırılmış ve tiler Bankasınca onanmış olan su ve kanalizasyon 
şebekelerini kendilerinin yapmasına izin vermeyi düşünmekte misiniz? 

tşin belediyelerce yapılmasının, kontrolünün ve istihkak ödemesinin tiler Bankasınca ger
çekleştirilmesinin belediyelerin lehine önemli tasarruflar sağlayacağı görüşüne katılıyor musunuz? 

Gerekçeli ve yazılı cevap takdire şayandır. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oksay. 
Sayın Bakan, sorulara cevap vermek üzere buyurun efendim. 

BAYINDIRLIKL VE tSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
gerçekten, soru sayısı çok. İçlerinde, haklı, ciddî sorular olduğunu kabul ediyoruz; ancak bir 
kısmının da bir hakkın suiistimali şeklinde olduğunu herkes hissetti. Bundan sonra bir bakan
lığımızın daha bütçe görüşmeleri bugünkü program içinde bitirilmesi öngörüldüğünden dola
yı, çokdeğerli soru sahipleri eğer mazur görürlerse, ben bütün sorulara yazılı cevap vermeyi 
tercih etmekteyim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 

— 92 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 044 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Devlet Yapı tşleri 244 843 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

113 Doğal Afetlerin Zararlarını önleme ve Giderme Hiz
metleri 30 123 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. , 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 10 059 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 8 399 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış Proje Kredileri 37 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 341 468 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bütçenin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1988 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1988 malt yılı kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 443 720 000 3 253 986 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 342 982 318 386 335 805 665 638 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

113 Doğal Afetlerin Zararlarını Önleme ve Giderme 
Hizmetleri 6 111 320 000 5 890 854 982 

| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
to edilmiştir. 
* 114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 4 033 796 852 2 804 317 712 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul 

edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 12 500 229 507 11 908 980 662 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 23 687 699 663 20 662 741 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 18 906 000 000 9 517 658 107 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

TOPLAM 411 665 084 408 389 844 204 977 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 1988 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

A) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 74 952 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Karayolları Planlama Proje ve Keşif Hizmetleri 83 045 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmetleri 1 135 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 471 716 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 796 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış Proje Kredileri 48 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. / 

TOPLAM . 1 819 109 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler Kurumlar Hâsılatı ve Hiz
met Gelirleri 9 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 809 309 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 1 819 109 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

özel kanu 
gereğince 

Genel ödenek Toplam yıla devr 
Açıklama toplamı harcama ödene 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 21 125 880 000 20 440 848 493 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Planlama ve Proje ve Keşif 
Hizmetleri 17 845 178 113 17 889 835 404 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Yatırım HizmeÜeri 327 789 336 844 328 995 777 388 531 30 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Bakım ve İşletme Hizmetleri 204 678 378 433 203 776 662 980 66 65 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 



Genel ödenek 
Program Açıklama toplamı 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 12 516 522 651 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I 990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yü-
g rütülmesi 81 286 872 155 
| BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 35 599 283 733 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 700 801 451 929 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Özel kanun 
gereğince er 

Toplam yıla devred 
harcama ödenek 

12 369 949 688 — 

76 334 245 459 4 952 626 

15 012 248 609 — 

674 819 568 021 5 550 588 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
Türü 

2 

3 

8 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Proje Kredisi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

4 351 000 000 

565 194 000 000 

Tahsilat 
Lira 

5 910 333 470 

581 306 987 468 

880 823 414 

83 277 344 541 

GENEL TOPLAM 569 545 000 00Ö 671 375 488 893 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Devlet su iğleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yûı Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 
BAŞKAN/— Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. ' 

112 Büyük Su İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

139 118 000 000 

314 359 000 000 

173 939 000 000 

1 936 088 000 000 

BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır; önergeyi okutup oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 1990 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 112-01-2-001-300 
harcama kaleminde Kayseri-Develi Ovasının sulanması projesinin ikinci merhale inşaatının baş
laması için konulan 2 milyar liralık ödeneğin sehven bu kalemde yer aldığı, projesi tamamlan
mış olan ikinci merhale inşaatına başlanabilmesi için bu ödeneğin 112-02-2-001-700 harcama 
kalemine aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Kaya Opan 
Sivas 

Yasin Bozkurt 
Kars 

Hikmet Biçentürk 
t/.»I 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Zeki U2 
Tokat 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bu önerge, bir yanlışlığı düzeltme yolunda verilmiş bir aktarma önergesidir. Şu anda Ko
misyon çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGtZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılmaktadır. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge doğrultusunda, bölümü yeniden okutuyorum : 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

112 Büyük Su İşleri 1 936 088 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Küçük Su İşleri 218 906 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 41 993 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 30 175 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış Proje Kredileri 305 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 3 159 578 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 69 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 3 090 078 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 3 159 578 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Su Işkri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yûı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Kesinhesabın bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Program Açıklama Toplamı Harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 47 098 160 000 43 901 841 075 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 100 351 573 171 95 090 615 206 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 52 295 440 000 49 607 325 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 686 387 255*16 617 458 381 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Kabul 
edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 47 603 591 498 45 815 927 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 10 709 400 000 9 410 382 338 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 



Genel ödenek 
Program Açııdama Toplamı 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 42 948 948 249 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

j 990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü-
ML tülmesi 424 524 023 520 
o 
* BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
I Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 335 687 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 747 606 152 054 

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

Toplam 
Harcama 

405 371 928 992 

236 569 325 441 

1 544 801 488 466 

41 575 760 806 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
Türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 23 830 000 000 29 256 432 747 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 285 553 000 000 876 944 830 452 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 Müessese ve Kurumlarca Yatırılan Paralar — 405 371 928 992 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 309 383 000 000 1 311 573 192 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 1990 malî yılı 

bütçesi ve 1988 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

B) TURİZM BAKANLIĞI 
1. — Turizm Bakanlığı 1990 Malî Yüı Bütçesi 
BAŞKAN — 1990 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1988 Malî Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarılarının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Programa göre, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Şimdi, grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyeleri sırasıyla arz ediyorum : Doğru 

Yol Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Abdülkadır Cenkçiler; Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına Bilecik Milletvekili Tayfur Ün, Muğla Milletvekili Musa Gökbel; Anavatan Partisi 
Grubu adına Burdur Milletvekili İbrahim özel, Adıyaman Milletvekili Mehmet Deliceoğlu, 
Aydın Milletvekili Mustafa Bozkurt. 

Şahısları adına; lehinde, Yozgat Milletvekili Seyit Ahmet Dalkıran; aleyhinhe, Aydın Mil
letvekili Hilmi Ziya Postacı; üzerinde, izmir Milletvekili Işılay Saygın. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
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tik olarak, Doğru Yol Partisi Grubu adına Bursa Milletvekili Sayın Abdülkadir Cenkçiler; 
buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ABDÜLKADÎR CENKÇİLER (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeiDoğru Yol Partisinin görüşlerini geçen sene de ben tak
dim etmiştim. Ümit ederim ki, bu sene bütün siyasî partilerin ve turizm camiasının eleştirdiği 
konular dikkatle ele alınsın ve Türk turizminin hak ettiği yere ulaşması konusunda daha çok 
mesafe kaydedilsin. Ancak, görüyoruz ki, bugünkü Hükümet, dünyadaki gelişmelerin farkın
da değildir. Dünyadaki turizmde ileri gitmiş ülkelere bakınız. Hepsinde, devletin turizm yatırı
mı yapacak müteşebbisleri, seyahat acentelerini ve işletmecileri turizm sahasına çekmesi için 
ellerinden geleni yaparlarken, bizim Hükümet, âdeta turizm sahasında yatırım ve işletme yap
mak isteyenleri frenliyor ve bu sahadan kaçırıyor, 

Mesela, bugün İspanya'da turizm belgeli 1,5 milyon civarında, İtalya'da 2 milyon civarın
da, Yugoslavya'da 1 milyonun üzerinde ve Yunanistan'da 600 bin yatak kapasitesi varken Tür
kiye'de turizm belgeli yatak adedi, halen 140 bin civarındadır. Halbuki Türkiye, rahat bir ta
nıtmayla ve devletin de yardımcı olduğu pazarlama çalışmalarıyla 1 milyonun üzerinde yatak 
kapasitesini rahatça kazanabilir; ama, devletin pazarlama ve tanıtma faaliyetleri komik dene
cek bir ölçüdedir. Mesela, Yunanistan'ın yalnız Londra'da yaptığı tanıtma için sarf ettiği pa
rayla Türkiye, bütün dünyada Türkiye'yi tanıtmakta ve tabiatıyla başarısız olmaktadır. 

Bütçe müzakereleri yapıyoruz. Turizm Bakanlığı bütçesi, 127 milyar gibi komik bir rakamla 
bağlanmıştır. Bütçeye bu rakamı koymak, devleti yönetenlerin Türk turizmini bilmediklerinin 
ve Türk turizmini ileriye götüremeyeceklerinin en bariz bir ifadesidir. 

Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 127 milyar, bugünkü enflasyonda sadece beş yıldızlı 
bir otelin yapımında yeterlidir. Turizmde iddialı olması gereken hangi ülke bir otel yapabilecek 
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 ileri 
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 durmaz. Bu husustaki tespitlerimizi sizlere ifade edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bütün turizm camiası gibi, Doğru Yol Partisi olarak 
biz de, 1990 yılı bütçesinden turizm sektörünün ülke ekonomisindeki ağırlığına paralel bir pay 
alacağını bekledik; ancak, netice tam bir düş kırıklığıdır. Turizm bütçesi, genel bütçenin binde 
1.9'udur. Kısaca, Hükümetin koskoca bir sektöre verdiği önem bu kadardır. Oysa, 1989 yılın
da turizmde sağlanan döviz girdisi yaklaşık 3 milyar dolar olacaktır. Bu, ihracatımızın yüzde 
20'sini turizm finanse ediyor demektir. Turizm döviz girdilerindeki ithal ikamesi payının çok 
düşük olduğu göz önüne alınırsa, bu 3 milyar dolar, diğer ihracat sektöründeki 5-5,5 milyar 
dolara eşittir. 

Diğer yandan, 1989 yılında 40 bin civarında belgeli yatak işletmeye açıldı ki, minimum 
1 trilyonluk yatırım değerini ifade eder. 

- — 106 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 0 : 2 

Böylesine dinamik, hane halkından ülke ekonomisine kadar önemli katkısı olan, istihdam 
gücü yüksek, döviz girdisi son derece önemli olan bu sektöre devletimizin ayırdığı pay, sadece 
127 milyar lira. Daha önce de söylediğim gibi, bugün beş yıldızlı yeni bir otelin inşaat maliyeti 
dahi bu rakamlardan daha büyüktür. 

Turizm Yatırımcılar Derrieğinin de bir süre önce açıkladığı gibi, Hükümet, bu sektörün 
gelişim hızını ve yatırımları da frenleme kararındadır. Daha bir yıl öncesine kadar Türk turiz
mini yeniden yarattığı iddiasında olan ANAP hükümeti gitmiş, yerine, sektörün dinamizmin
den ve yapıcılığından korkan bir ANAP Hükümeti gelmiştir. 1980'Ierin başında plansız ve prog
ramsız bir şekilde kendini dış turizmin sihrine kaptıran ANAP İktidarı yerine, yine kendi hata
larının faturasını sektöre ödetmek isteyen ve daha işin başlangıç döneminde bindiği dalı kesen 
bir ANAP İktidarı ile karşı karşıyayız. 

1990 yılı turizm teşvikleri açıklandı. Teşvik tebliği, değil yeni yatırımları, mevcut yatırım 
projelerini dahi zora sokan, engelleyen bir anlayışı benimsemiştir. Hükümet, artık ciddî yatı
rım projeleri istemiyor, "Zamanında tamamlanmasa da olur, hiç olmasa da olur" diyor. Plan
lamanın yayınladığı teşviklere bakılırsa, Turizm Bakanlığımızın şimdi pansiyon tipi otellerin 
peşinde olduğunu görüyoruz, onları teşvik ediyor. Yalnız, Bakanlığın 1990 teşviklerinden mem
nun olmadığı, fakat taleplerini Devlet Planlama Teşkilatına kabul ettiremediğini de biliyoruz. 
Devlet Planlama Teşkilatı, bu konuda kapalı kapılar ardında kendine göre tedbirler saptamış 
ve yayımlamıştır; Turizm Bakanlığını da dinlediği falan yok. Zaten Devlet 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 sahip olarak Turizm Bakanlığı görülüyor, ama Devlet Planlama Teşkilatı, 
Bayındırlık, Maliye, Ulaştırma, Tarım Orman Bakanlıkları, Merkez Bankası, tiler Bankası, Tür
kiye Kalkınma Bankası, sektörle ilgili kararlarda daha çok söz sahibidirler, Turizm Bakanlığı
na danışmadan karar alırlar; Turizm Bakanlığına da, ricacı koordinasyon görevi düşer. Dola
yısıyla, Türk turizm yatırımcılığı, dışarıdan sanıldığı gibi keyifli bir iş değil, aksine, oldukça 
dertli bir konudur. Her şeyden önce, yatırımcı, yoğun bir bürokrasiyle karşı karşıyadır; Bakan
lıktan ön tahsis almakla yatırım belgesi arasında bazen iki yıl uğraşır durur, oradan oraya gi
der, bir kıyı kenar çizgisi için altı ay koşturur; çünkü İller Bankası ile il bayındırlık müdürleri 
arasında yetki sürtüşmesi vardır. Tesisin önüne yapılacak basit bir tahta iskele için Ulaştırma 
Bakanlığı kapısında bir o kadar beklenir; "Acaba bu iskele savaş sırasında tehlike yaratır mı? 
NATO buna ne der? Bunlar için ayrıca zaman kaybolur. Tabiî bu arada, hiç ummadığı merci
ler bazen bir gecede yeni kararlar yayınlar, 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 söylemeliyim : Turizm Ban
kasının bir gecede lağvedilerek Kalkınma Bankasına bağlanması, bizce hata olmuştur. Yurt ça
pında otelinden tatil köyüne, yat yatırımından pansiyonculuğuna kadar binlerce müteşebbise 
muhatap olan, ülkenin, bu dinamik ve büyük gelecek vaat eden sektörünün, ihtisas bankası
nın, işçi yatırım şirketleriyle aynı çatı altında işi nedir? Turzim Bankası kadroları dağıtılmış, 
konu, turizmden hiç anlamayan bankacıların eline verilmiştir. Şimdi, Kalkınma Bankası turiz
mi öğreniyor. Yapılan işin, ne işçi şirketlerine, ne de turizm yatırımlarına bir faydası 
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olmamıştır. Görünen o ki, konu Kalkınma Bankasında da sahibini henüz bulmuş değildir. 
Ülkemizde, ti rizm yatırımlarına devlet finansman desteği, başından beri sağlıksız olmuş

tur. Sektörün koşullarına uymayan, rakip Akdeniz ülkelerindeki benzeri finansman modelle
rinden hiç istifade edilmemiş birsistem yürürlüğe konmuştur. Üstelik de turizmin finansmanı
na devlet çözümü adı altında ilan edilerek, yatırımcıların da çok lehine olduğu hakkında Hü
kümete raporlar verilerek, tabiî yatırımcı da övünerek, beğenerek kendisine teklif ettiği bu sis
temi, devlet benden daha iyi bilir anlayışı ile kullanmıştır. Ama, neticede elini vermiş, şimdi 
ise kolunu kurtaramamaktadır. 

Bir kere devlet turizm yatırımlarını yoğun olarak yapıldığı dönemde, projeleri kredilen-
dirmek için bula bula dünyanın en süratle değer kazanan parası Japon Yeni bulunmuştur. Ay
rıca, 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 malen ezen sonuçlar çıkıyor. 

Şöyle ki: Bir tesise 1985'te alınan 500 milyon lira kredinin maliyeti 1988 sonunda 2 milyar 
lirayı geçmiştir. Bir başka yatırımcı 1986'da S milyar kredi almış, iki yılda sadece kur farkın
dan 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 aldığı
nız toplam kredinin yarısından fazlasını geri ödüyorsunuz. Bu anlayışla bir yatırım sektörü 
sağlıklı olarak finanse edilemez. 

Doğrusu, bu şartlarla ve hükümetimizin bugünden yarına, makable şamil ne gibi kararlar 
alacağını da bilmeden yatırım yapan müteşebbisleri cesaretlerinden dolayı kutlamak istiyoruz. 

ANAP Hükümetlerinin acı ve sürprizli yıldırım kararları ve vaatlerini yerine getirmemek
teki hünerleri, yatırımcıların korkulu rüyası olmuştur, örneğin, Merkez Bankası reeskont kre
di oranları bir gecede indirilmiş, faizleri artırılmıştır. Üstelik bu krediden yararlanmak, deveye 
hendek atlatmaktan zor olmuştur. Aynı şekilde hak edilen kaynak kullanımını destekleme pri
mini alabilmek için Ankara'ya sandıklar dolusu evrak götürmek ve aylarca, hatta bazen bir 
yıl beklemek icap etmiştir. Devletin bu umursamazlığı da, müteşebbisi yatırım sırasında mec
buren köprü kredilere itmiş, maliyetler biraz daha yükselmiştir, öte yandan, kabul edilmiş tu
rizm kredisini almak, görevli bankalara laf anlatmak dahi mesele haline gelmiştir. 

. Turizm sektöründeki devlet finansmanı en kısa samanda 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, hem de yeni yatırımlarda iş adamının kendi millî bankaları ile ürkmeden, kork
madan ve önünü görerek diyalog kurması için zorunludur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, şimdi gelelim 1990 turizm teşvik sistemine. 
Konuşmamın başında söylediğim gibi, Hükümet kendi bindiği dalı kesmiş, önceki yılların 

plansız, programsız hareketinin faturasını tüm sektöre mal ederek âdeta turizm yatırımların
dan vazgeçmek ister gibi bir tavır takınmıştır. Oysa Türkiye, turizmde daha yolun başındadır. 
Akdeniz ülkelerin toplam mevcut 5 milyon yatak kapasitesinin yalnızca 140 bini, 80 milyar do
larlık turizm gelirlerinin ancak 3 milyon doları ülkemize aittir. 
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Türkiye'nin zengin, doğal, tarihî ve kültürel potansiyeli göz önüne alındığında, daha gi
decek çok yolumuz vardır. 

Yatak Kapasitesine paralel olarak pazarlama, altyapı, havayolu ulaşımı, işletme ve nitelik
li personel konularında yeterli gelişme sağlandığı takdirde, Türk turizmini fevkalade bir gele
cek beklemektedir. Ancak, kısmen konjonktürel, kısmen bazı yörelerde plansızlık sonucu bir
den artan yatak sayısı ve pazarlama hatalarından kaynaklanan geçici, olumsuz görüntülerin 
yarattığı panikle 1990 yılı kararnamesinde teşviklerden âdeta vazgeçildiğini görüyoruz. Halbu
ki, aynı tecrübeleri yaşayan Yunanistan ve İspanya gibi, yatak kapasiteleri bizim kat be kat 
üstümüzde olan ülkelerde turizm yatırımları hâlâ çok etkin bir şekilde teşvik edilmektedir. 

Yunanistan'da turizm yatırımcılarına yüzde 10 ilâ yüzde 50 arasında değişen karşılıksız 
devlet yardımı ve belli tutarın üzerindeki yatırımlarda da sermayeye devletin katılımı, kredi fa
izlerinde yüzde 50'ye kadar yatırım indirimi ve kârın yüzde 90'ına kadar vergi muafiyet 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 kararlarına göre, yatırımcıdan istenen özkaynak oranı yüzde 50-60 
gibi çok yüksek oranlara çıkartılırken, özkaynaktan yapılan harcamalardaki prim ödemeleri 
düşürülmüş, yerli malı yatırım malzemeleri için yatırımcıya verilen teşvik primi tamamen kal
dırılmıştır. 

Türk turizmi, özellikle Akdeniz ülkeleriyle yoğun bir rekabet içerisindedir. Tesislerimizin 
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 listesinin de turizm yatırımları için gerekli olan 
malzeme ve donatımın pek çoğu yer almamıştır. Bu durumda kurulacak turistik tesisler ya ya
tırım maliyetleri çok yüksek ya da uluslararası standartların altında ve dolayısıyla rekabet gü
cü zayıf olmak gibi bir çelişkiyle karşı karşıya kalacaktır. 

öte yandan, 3 kasım sabahından itibaren eski kararnamelere göre, teşvik belgesine bağla
nan yatırımcıların ithal ya da ek liste hazırlama hakları aniden ellerinden alınmıştır. Böylece 
halen yatırımı devam eden pek çok turizm yatırımcısının rantabilite hesapları altüst olmuş, it
halini programladığı pek çok malzemeyi, gümrük muafiyetli olarak ithal edemez duruma düş
müştür. 

Bunlardan başka özkaynak oranının yüzde 60 olması zorunluluğu, kredi yatırımının yüz
de 40'ının gerçekleşmeden verilmemesi, reeskont kaynaklı kredilerin kaldırılması, kur garanti
li kredi yatırımlarının yalnız ithal ihtiyacı için kullanılabilmesi gibi yeni şartlarla yatırımların 
pratik ve rasyonel yatırım kredisi kullanma imkânı artık pek kalmamıştır. Tüm bu kararlar 
Ülkemizdeki ciddî turizm yatırımlarını mağdur edecek ve dünya turizm pazarlarında daha yeni 
yeni yerini almaya başlayan Türk turizmini sekteye uğratacak sonuçlar doğuracaktır. 

Turistik tesis yatırımlarında ithali gerekli malzemeler, doğrudan teşvik yatırım malları lis
tesine ilave edilmeli ve bunlardan alınan fonlar yüzde 5, yüzde 10 düzeyini aşmamalıdır. Eski 
kararlara dayanarak teşvik belgesine bağlanmış yatırımların ithalattan doğan müktesep hakla
rı korunmalıdır. Yatırımcıya ek liste hazırlama imkânı sağlanmalıdır. 

— 109 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir başka mesele şudur : Devlet, örneğin triko ihraç ede
ne özel teşvikler tanımış; ama, hizmet ihraç eden turizmciyi ihracatçı saymamış, ona bir şey 
vermemiştir. TUrizm bir ihracattır. Üstelik bu olay kendi ülkemizde gerçekleşiyor. Turizmin hizn4et 
ihracatındaki ithal ikamesi de, diğer endüstrilere kıyasla çok düşüktür, yüzde 20'yi dahi bul
maz. Bu itibarla, turizm ihracat sayılmalı ve sektöre yüzde 10 Katma Değer Vergisi muafiyeti 
tanınmalıdır. 

Bütçe, 1992 için hiçbir hazırlık öngörmüyor. Avrupa, 1992'de birleşiyor, 1992'den sonra 
turizmdeki rekabet de daha çok artacaktır, pazarlamacılara, seyahat acentelerine, dış pazarla
ra daha çiok iş düşecektir. Dolayısıyla, bu sektörün de güçlendirilmesi, teşvik edilmesi gerek
mektedir. 

Esasen Türk turizminin dış pazarlarda entegrasyona gitmesi zamanı gelmiştir. Türk yatı
rımcı, pazarlamacı ve taşımacısının Avrupa'da şirket kurmasını, hatta satın almasını destekle
meliyiz, teşvik etmeliyiz. 

Hep şikayet 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 
bir yerli işletmecilik kesimi görmek istiyorsak, bu sahada da teşviklerimizi tespit etmeliyiz. 

Sektörde otorite boşluğu vardır. Turizmimizin en önemli sorunu bizce bu sektördeki oto
rite boşluğudur. Turizmin gerçek sahibi kimdir? bu soruya bugünkü konumuyla Turizm Ba
kanlığıdır şeklinde cevap verilmesi mümkün değildir. Neden verilemez hususunun sebeplerin
den bir kısmını yukarıda izah etmiştim. 

Turizm Bakanlığı en kısa zamanda yeniden teşkilatlanmak, kadroları yetkili uzman, dün
ya ve turizmi hakkında görgü sahibi elemanlarla takviye edilmelidir. 

Orman Bakanlığının ikinci bir Turizm Bakanlığı gibi arazi tahsisine son verilmelidir. Or
mancılar, ne zamandan beri turizmci oldular? Kısaca, turizm alanı ve merkezi ilan etme yetki
si ve buralarda planlama ve yapılaşma otoritesi, sadece Turizm Bakanlığına verilmelidir. Tu
rizm alanları dışında turizm amaçlı imar planlarını yaptırma, onaylama yetkisi Turizm Bakan
lığının olmalıdır. 

Planlama diyoruz... Biliyormusunuz ki, Türkiye'nin hâlâ bir turizm fiziksel planlaması 
ve bu plana dayalı yöresel master planları yoktur. Nereye ne yapılacak, bir bölgeye ne gibi tu
rizm ürünü gereklidir, o bölge çevre, 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 araştırmalarına dayanan deniz turizmi tesislerine, Anadolunun 
rakipsiz zenginliklerinden yararlanacak termal, kültür ve benzeri tesislere ihtiyacımız büyük
tür. 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
törün bu potansiyelini, yaratıcılığını ve işbirliği arzusunu çok iyi görmeli ve değerlendirmelidir. 
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Aksi takdirde böyle yanlış ve aceleci tedbirlerle sektörü frenlemeye çalışır ya da frenlemek iste
yenlere ayak uydurursa, Türk turizmi dünya turizminden kopar ve bunun vebali de 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 hükü
metin iş başında olduğu süre içerisinde Türk turizmi gelişememiştir. Ancak, kim engellerse en
gellesin, Türk turizminin er geç 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. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, bu temenni, tavsiye ve tenkitlerimizi ifade etmiş bulunu
yorum. Bütçemizin hayırlı olmasını diliyor ve Genel Kurulu saygı ile selamlıyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Cenkçiler. 
Sosyaldemokrat Halkçı. Parti Grubu adına, Bilecik Milletvekili Sayın Tayfur Ün. 
Buyurun Sayın Ün. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA TAYFUR ÜN (Bilecik) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri; Tu

rizm Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun gö
rüşlerini belirtmek üzere söz almış bulunuyor; Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygı 
ile selamlıyorum. 

Sözlerime, Parlamentonun şu günlerdeki durumu ile ilgili olarak; bu olumsuz gelişmeyi 
çözümlenmesi mutlak gerekli bir sorun olarak getirmekle başlamak istiyorum. Bütçe görüş
meleri sırasında, ne yazık ki, katılım oranı ortada. Buna bir çare bulmak gerekir diye düşünü
yorum. Sıraların boş olmasından şikâyetleri hepimiz biliyoruz. Bu müesseseyi halkın gönlün
de ve gözünde mutlaka itibarlı tutmak için ciddî çareler bulmalıyız. Artık bütçe görüşmeleri 
şeklen yapılıyor; bir formalite yerine getiriliyor gibi bir durumdan kurtarmak ve mutlak kalıcı 
bir çözüm bulmak gerekir diye düşünüyorum ve bu durumu son derece önemli görüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, söz turizm olayına gelince, ortaya çok değişik tanım
lar çıkıyor. Turizmi bilim adamları, yazarlar, siyasetçiler, turizmciler çeşitli şekilde tanımlıyor
lar. Gerçek sosyal bir olay olarak değerlendirilen turizm, insanların devamlı ikamet ettikleri, 
çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına seyahatleri ve bu
ralardaki genellikle turizm işletmecilerinin ürettikleri mal ve hizmetleri talep ederek geçici ko
naklamalarından doğan olaylar ve ilişkiler bütünü olarak tanımlanıyor. 

Son otuzbeş kırk yıllık dönemde uluslararası turizmin çok önemli gelişmeler gösterdiğini 
biliyoruz. Ülkemiz turizminin de gelişmesi için her türlü koşulun mevcut olduğunu da biliyo
ruz. Son derece müsait bir iklim, Akdeniz, Ege ve Karadeniz sahillerinde kilometrelerce uza
nan plajlar, zengin bir mutfak ve benzeri olaylar, tatil turizmi için gerekli tüm önkoşulların 
hazır olduğunu göstermektedir. 

Roma ve Grek uygarlıklarının pek çok sayıdaki en güzel kalıntıları; Hitit, Urartu eserleri, 
Selçuk ve Osmanlı mimarisinin en güzel örnekleri öğrenme, gezme ve araştırma amacıyla yapı
lan gezileri son derece özendirmektedir; ama hal böyle iken, "Patladı, patladı" diye naralar 
atılan Türk turizmi neden, hakettiği gelişmeyi gösterememekte, neden hakettiği mertebeye bir 
türlü ulaşamamaktadır? Turizm politikası, hedeflenen amaçlara ulaşmak için belirli araçların 
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kullanımını sağlamak üzere gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Bu sebepledir ki, politika 
saptanırken, önce mevcut durumun ve sorunun tespiti yapılmalı, daha sonra düşünülen politi
kanın uygulama ve amaca ulaşabilme şansına ilişkin veriler, gerçekçi bir açıdan değerlendiril
melidir. Saptanacak politika, devamlılık arzeden ve değişen ülke koşullarına göre ayak uydura
bilecek dinamik bir yapıya sahip olmalıdır. Diğer yandan da, çağdaş turizm anlayışında, ülke
mizin tüm bireylerinin, tüm insanlarının turizme katılmaları sağlanmalıdır. 

• • / • ' 

Ülkemizde turizmin ekonomik boyutlarının yanında, sosyal boyutlarının da ön plana çık
tığını göz ardı edemeyiz. Tüm bunlara karşın, ülkemizde turizm, halen, döviz girdisi ile ölçü
len, ekonomik bir anlayışın egemen olduğu kısır bir döngü içerisinde sıkışıp kalmıştır. Bu kısır 
döngüyü mutlaka aşmak, Türk turizmine gerekli tüm işlevleri mutlaka yerine getirmek zo
rundayız. 

Türkiyemiz için son derece önemli olan ve varolması, gelişmesi çok şeyin hazır olduğu 
turizmimizin değerlendirilmesi, geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gö
revde olan Turizm Bakanlığına bazı eleştiriler getirmek istiyorum. Malumları olduğu üzere, 
son iki yılda yatırımlar yerinde saymakta; hiçbir yeni yatırım yapılmamaktadır, önümüzdeki 
yılda, bu durumun değişeceğini gösteren hiçbir belirti yoktur. 1990 yılı yatırım piyasasının, ya
tırım hedeflerinin, 1989 yıtınınkinin ayrımsız benzeri olacağından şüphe yoktur. 1990 malî yılı 
bütçesine genel olarak baktığımızda, sadece devam eden projelerin çok ağır bir hızda sürdü
rülmek istendiği görülecektir. Yatırımsızlıktan, turizm yatırımları da olumsuz yönde etkilen
mektedir. Turizmdeki gelişme hızının,.öncelikle turizm altyapı yatırımlarının seçme sırasının 
doğruluğuna, yaygınlığına eşdeğer olduğu yadsınmamalıdır. tki-üç yıldır altyapı yatırımları ters 
yüz edilerek, tabandan çok tepede yoğunlaştırılmıştır, tç turizme dayandırılmayan, sadece ve 
sadece paralı turiste göre düzenlenen yapılaşma, bu olumsuz olgunun bir başka yönüdür. As
lında turizm işinde de ara aşamalar yaşamadan tepede olmanın olasılığı yoktur. Ayrıca, dün
yanın hiçbir yöresinde bu türden bir deneyim de yaşanmamıştır. Bugün, yurdumuza gelen tu
ristlerin, yüzde 75 ilâ 80'i Batıdan gelmektedir, yanı Batı kaynaklıdır. Yaşam düzeyleri elbette 
bizden daha iyi, beslenme, dinlenme eğlenme davranışları da bizlerden oldukça farklı bir du
rumdadır. Bu durumda, her şeyden önce bu ayrıcalıklar göz önüne alınarak turizmimizde ya
pılaşma yapay engellerle başka alanlara çekilmemeli, saptırılmamalıdır. Artık bugün Akdeniz 
ülkelerinde geleceğe yönelik turizm yapılaşması yeni içeriklerle donatılmaktadır. Biz, turizm 
konusunda Batıdaki bilgi, deneyim, uygulama birikiminden yararlanmalıyız. Günümüzde ar
tık şu iyice biliniyor ki, sadece güneş ve kum yeterli bulunmamakta, yeşil ve pırıl pırıl tertemiz 
bir çevre her türlü lüksten üstün tutulmaktadır. Günümüzde bireysel eğlence ve diğer etkinlik
lerin yerini, grupsal eğlence ve etkinlikler almıştır. Bugün, turistik bölgelerimizdeki kumun, 
denizin ve bitki örtüsünün korunması, yerel yönetimlerin gücünü aşmış vaziyettedir. Bunun 
için, devletin, özellikle Turizm Bakanlığının katkısı gerekmektedir. Yerel yönetimlerin en çok 
başarılı olacakları denetim yetkisi, nedense kıskanılır duruma gelmiştir. Son yürürlüğe soku
lan kararlarla, aslında, Bakanlığı çalışmalarıyla rahatlatacak olan yerel yönetimlerin denetim 
yetkileri kısıtlanmıştır. Yerel yönetimleri kendinden saymayan bir hükümet anlayışı, bir iktidar 
anlayışı, şüphesiz, doğayı daha da yıkıma uğratacaktır. 

Son yıllardaki doğa savurganlığı, buyruk dinlemez bir içerik kazanmıştır, tşte bu tepki
dendir ki, turistik yörelerde yaşayan halkımız, oylarını ANAP'tan esirgemiştir. 

— 112 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

Gökova körfezindeki Kemerköy Termik Santralının yapımı için bugüne kadar 400 milyar 
lira harcayan ve âdeta bir Gökova cinayeti işleyenlerin bugün hâlâ kararlarında direnmeleri, 
Türk turizmine ne kadar pahalıya mal olacağını ileride açıkça gösterecektir. Türkiye'nin en 
cennet kıyılarına kömür santralı yapılması, bir çevre cinayetidir, bir turizm cinayetidir. 

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı danışmanlarından Sayın Can Pulak'ın bulduğu, "Gö
kova termik oteli" projesi -gerçi, sonra, "bu fikirdi" diye, geri dönüş yaptı; ama- bunalım 
anımızda sanki içimize bir su serpti; "Eğer gerçekleşirse, dünya turizmcilerinin, çevrecilerinin 
Mekke'si olur" özlemlerini taşıdık. Ancak, hemen ardından ilgili bakan, olaya karşı çıktı ve 
yeşil Gökova'yi kapkara bulutlar yine kapladı. 

Şimdi, Turizm Bakanımız Sayın Aküzüm'den dileğimiz, olaya eğilsin, çevre bakanına, ya
ni çevre ile ilgili bakana karşı çıksın ve güzelim Gökova'yı Türk ve dünya turizmine kazandır
sın. "özlem ve istek, halkın, bizlerin, turizmcilerin, çevrecilerin; karar ve tercih ise, iktidarın" 
diyoruz ve iktidardan olumlu adımlar bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün tanıtmada, reklam ve propagandanın çok önemli 
olduğunu biliyoruz. Dünyanın, turizm ve çevre konusuna ne kadar önem verdiğini bilmeyen 
var mıdır acaba?.. Gökova'da yapılan termik santralın durdurulmasını, bugüne kadar ortaya 
çıkan yapının bir turistik otele çevrilip, çevresinin de doğal tedavi merkezi haline getirilmesini 
bir düşününüz. Çevreyi kirletecek, mahvedecek bir santral yerine, turizm hizmeti yapacak bir 
tesisi düşününüz. Eminim bunu yaparsanız, dünyanın gittiği yere doğru umutsuzlukla, gıpta 
ile bakılacağı yerde, 2000'li yılların uygarlığında bir nebze olsun bir yerlerde yerimizi alırız di
ye düşünüyorum ve sayın yetkililer, bu yüce kürsüden bir kez daha, "Yeşil Gökova, bilgilerini
ze ve ilgilerinize" diyorum. 

YILMAZ SANtOĞLU (Ordu) — Yeşil Karadenizi de unutma bu arada. 

TAYFUR ÜN (Devamla) — Turistik bölgelerimizin kıyılarının betonlaşmasına, karayolu 
ağımızın da olumsuz etkileri bulunmaktadır. Geçmişin eski kervan yollarını izleyen kıyı boyu 
karayolu ağının, deniz kıyısına çok yakın geçmesi, kentsel yerleşmenin denize bitişik yanlış ya
pılaşmasına neden olmuştur. Marmara kıyılarımızda bu olumsuz oluşumu adım başı görmek 
her zaman olası bir durumdur. Aynı türden oluşumun Ege ve Akdeniz Bölgelerimizde de sür
düğüne şahit oluyoruz. Bu sebepledir ki, kıyı boyu karayolu ağımız doğanın elverdiği ölçüde 
denizden uzaklaştırılıp, kara tarafına çekilmelidir. Bu önemli konu ile ilgili olarak, Turizm Ba
kanlığımız ile Bayındırlık Bakanlığı ciddî bir program çerçevesinde işbirliğine gitmelidir. Kıyı
dan uzaktaki karayoluna inecek dikey yolların çevresinde oluşacak kentsel yerleşim ile, hem 
arsa spekülasyonu önlenecek ve hem de kıyı boyundaki betonlaşma büyük ölçüde geriletile-
cektir. Yurdumuzun yaklaşık 8 bin kilometre uzunluğunda kıyısı bulunmaktadır. Bu rakamın 
hemen hemen yarısı turizme elverişli bir durumdadır. Bu sebepledir ki, turizme elverişli kıyı 
şeridi karayolu ağının yeniden gözden geçirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görülmek
tedir. Karayolları yapımına ayrılan turizm yatırım ödenekleriyle bu işin ne altından kalkabilir
siniz ne de üstesinden gelebilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz için oto yol yapımından da önemli olan, turistik yolların 
yapılmasına yeni kaynaklar aranıp bulunmalıdır. Ülkemizdeki oto yol yapımına kredi verme
yen Dünya Bankasının, turistik yol yapımına yeterli krediyi vereceği görüşünü taşımaktayım. 
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Ülkemizin kıskanılır doğa güzelliği ve tarihî kalıntı zenginliğinin turistleri gelmeye özen
dirmesine karşın, altyapı eksikliklerinin yarattığı birçok noksanlığın turisti kaçırdığı, turizmi 
baltaladığı kuşkusuzdur. Yaz aylarında, yazın ortasında yol yapmak, kanalizasyon çukuru aç
mak, çevreyi, yöreyi toza, dumana boğmak, turistlerin hiç hoşlanmadığı bir durum olarak gö
zükmektedir. Elbette burada, Turizm Bakanlığının denetimi kadar, yerel yönetimlere de ciddî 
görevler düşmektedir. Turistik bölgelerimizde yılın, hemen hemen 12 ayı inşaata ve diğer çalış
malara müsait iken, turizm mevsiminin £n iyi zamanında -yazın ortasında- bu türden çalışma
lar yapmayı da vurdumduymazlık olarak görüyorum. 

Bugün turizm alanında ilk göze çarpan özelliğin, temizliğe önem verilmediğinin açık se
çik olmasıdır, insanlarımızın son derece sevecen ve dost olmasının biz Türklerin en önemli bir 
yaratılış özelliği olduğunu dünyada bilmeyen yok gibidir; ancak, temizliğe önem vermeyişimizi 
anlamak da turistler açısından son derece zor olmaktadır. Turistin en çok sızlandığı konuların 
başında temizlik gelmektedir. Altyapı eksikliği ve insanımızın bazı alışkanlıklarının yeterli ol
maması, aşılması gerekli darboğazlardır. 

Tahminlere göre, 2000 yılında ülkemize 10 milyon turistin geleceği ve en az 5 milyar dolar
lık döviz bırakacağı hesaplanmaktadır. Bu hesaplar yapılırken, sadece yatak sayısı artışı amaç
lanarak yapılan bir planlama, yanlış ve yanılgılarla dolu olur diye düşünüyorum. Altyapı hiz
metleri yatak sayısından da önemlidir. Çünkü, altyapı turizme süreklilik kazandırır. Gerçekte, 
konaklamayla birlikte, ulaşım, iletişim, kanalizasyon, temiz içme suyu sağlanması, beslenme, 
eğlenme, dinlenme, yeşil çevre turistin hemen aradığı gereksinmelerdir. Buna karşılık, bugün 
turistik yörelerimizin çoğunda bu türden altyapı yoktur. 

Türkiye'ye gelen turist sayısının 1990 yılında 5 milyon 100 bin kişiye, turizm gelirlerinin 
ise 3 milyar 30 milyon dolara ulaşması hedefleniyor. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, 
gelecek yıl turizm gelirleri, 1989 yılına göre yüzde 16,5 oranında artacak, aynı yıl 526 milyon 
dolar tutarında da turizm amaçlı harcama yapılacaktır. 1989 yılı turizm gelirlerinin 2 milyar 
600 milyon dolar, giderlerinin ise 440 milyon dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece, 
turizm gelirlerinde 1988'e göre yüzde 10,4 artış sağlanacaktır. Geçen yıl turizm gelirleri 2 mil
yar 355 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş, 358 milyon dolar tutarında da gider kaydedil
mişti. Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, 1989'da 4 milyon 500 bin olarak tahmin edilen 
turist sayısı, bir önceki yıl 4 milyon 173 bindi. Yapılan hesaplamalara göre, net turizm gelirleri
nin 1989 yılında 2 milyar 160 milyon dolar, 1990 yılında ise 2 milyar 500 milyon dolar olması 
bekleniyor. 

Diğer yandan, edindiğim bilgilere göre, 1989 yılının ilk 9 ayında Türkiye'ye gelen turist 
sayısı 3 522 190'dır. 

YILMAZ SANÎOĞLU (Ordu) — Karadeniz hariç... 
TAYFUR ÜN (Devamla) — Sayın Sanioğlu, Karadeniz de Türkiye'nin bir parçasıdır. 
BAŞKAN — Sayın Ün, itidalinizi muhafaza ediniz. 
Sayın Sanioğlu, lütfen... 
Devam buyurun Sayın Ün. 
TAYFUR ÜN (Devamla) — İstatistiklere göre, dünya turizmi geliri içinde Türkiye'nin pa

yının yıldan yıla azaldığı görülüyor. Türkiye'nin 1988 yılında Yüzde 1.20 olan payının, verilere 
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göre, 1989 yılında yüzde 1, 13'e; 1990 yılında ise, yüzde 1,12'ye düşmesi bekleniyor. 
1989 yılında, turist başına yapılan harcamanın, dünya genelinde S48 dolar, Türkiye'de ise 

S78 dolar olacağı, 1990 yılında bu rakamın, dünya genelinde 600 dolara, Türkiye'de ise 590 
dolara ulaşacağı belirtiliyor. 1988'de turist başına yapılan harcama, dünya genelinde 498 do
larken, Türkiye'de 564 dolar olmuştur. 

Programda yer alan verilere göre, 1990 yılında 400 milyon turistten, sadece 5 100 000'inin 
Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. 

BAŞKAN — Sayın Ün, süreyi nasıl bölüşmüştünüz? 
TAYFUR ÜN (Devamla) — Efendim, 15 dakika oldu, daha vaktim var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Arkadaşlarınız işaret ediyorlar da onun için sordum. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (İstanbul) — \arım saat kullanacak efendim. 
TAYFUR ÜN (Devamla) — Zamanında bitireceğim efendim. Kesinlikle bu kürsüyü işgal 

etmeyeceğimi bilmenizi isterim Sayın Başkan. 
Bu yıl ise, toplam turist sayısının 420 milyon, Türkiye'ye gelecek turistlerin ise, 4 500 000 

dolayında olacağı tahmin ediliyor. 1988 yılında, toplam 389 milyon turistten, 4 172 727'si Tür
kiye'ye gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sanayi ve tarımsal atıkların, kanalizasyonların hiçbir 
arıtma tabi tutulmadan nehirlere akıtılması nedeniyle, bugün artık, nehirlerimizden de zehir 
akıyor. Gökova'lar, Aliağa'lar, Yatağan'lar, yeşili karaya çevirme çalışmaları alabildiğine sürü
yor. Büyük yerleşim yerlerimiz, artık güçlükle soluk alıyor. Kış turizminin yoğun olarak ya
şandığı bölgelerimizde, yüzde 70 zamlı fiyatla yeni sezon açılıyor. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine 
bağlı Karlık Köyü yakınlarında, erken Roma dönemine ait yerleşim merkezinin bulunmasın
dan sonra, Karlık Köyü ihtiyar heyeti, doğayı bozmadan turistik tesis yapmak isteyen herkese 
ücretsiz arsa vermeyi kararlaştırıyor. 

Geçmiş tarihimizle sık sık övünen ANAP İktidarı, kuruluşun tarihî toprakları Bilecik'te, 
tek bir turistik yatırım yapmıyor; Ertuğrul Gazi'den günümüze gelen Söğüt ilçemizi bir an ol
sun hatırlayıp, ona gereken önemi vermiyor. Bingöl'de, turistik otel olarak inşa edilen bina, 
PTT'ye devrediliyor. Turizmciler, "1990, Avrupa'da turizm yılı olacak" diyorlar ve Sayın Tu
rizm bakanı, "Türkiye, Altıncı Beş Yıllık Plan dönemi sonunda, dünyanın en önemli turizm 
merkezlerinden biri olacak" diyor. 

Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, "Ortak Geleceğimiz" konulu, 900 gün süren ça
lışmalar yaparken, ben de, 1990 malî yılı bütçesinin bir borç bütçesi olduğunu, daha başlan
gıçta açıkların arttığını, enflasyon ve hayat pahalılığının körüklenerek süreceğini ve ANAP'ın 
geleceğinin iyi olmayacağını söylemek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bence önemli bir konu daha var ülkemiz için : Türkiye'nin dış tanıtı
mına önemli katkıları nedeniyle folklorumuz. Folklorumuz, (halk dansları, tiyatro, halk mü
ziği ve el sanatları) gerek ülkemizin coğrafi yapısı, gerekse birçok medeniyetin Anadolu'daki 
yaşamları neticesinde, çok çeşitlilik ve zenginlik kazanmıştır. Ülkemizin bu folklor zenginliği
ni, bir kazanç olarak değerlendirmek ve dünyamız insanlarını, her zaman yakın ve sıcak gelen 
dans ve müziğimizle etkilemek gerekmektedir. 

Türk folklorunda en önemli ve etkileyici olgu, halk danslarımızdır. Dans ve müziğin bir
leşmesi ile ortaya çıkan görsel ve işitsel estetik, tüm insanları etkileyen ve coşturan bir tablo 
ortaya çıkarmaktadır. 

— 115 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

öğretim kurumları dahil, bugün Türkiye'de 1,5 milyon genç, halk dansları ile uğraşmak
tadır. Ülkemizin nüfusuna göre küçüksenmeyecek bu rakam, dünyada birçok ülkenin toplam 
nüfusunu bile geçmektedir. Dernek, kurum, vakıf ve öğrenim kurumları çatısı altında topla
nan bu gençler, halk danslarımızı yurt dışında temsil etmekte ve sergilemektedirler. Her yıl, 
yaklaşık 30'un üzerinde, bu türden kuruluş, yurt dışındaki festival ve yarışmalara katılmakta
dır. tşte, bu tür yurt dışı gösteriler, geleneksel kültür tanıtımımız ile birlikte, yine çok önemli 
bir tanıtım daha yapılmaktadır; bugünkü Türkiye'nin tanıtımı. 

Halk dansları gruplarının, yurt dışı gösterilerinde ana amaç, geleneksel dans ve müzik 
kültürümüzü çağdaş bir anlayışla tanıtmak ve sergilemektir. Bu sergilemenin tam olarak yapıl
ması neticesinde, seyredenlerin coşkusu ve alkışıyla ortaya önyargısız ve sempatik bir Türkiye 
imajı, Türk insanı gelmektedir. Bu arada en önemlisi de geleneksel kültürümüzü tanıtırken, 
dünyanın bugünkü Türk insanını da tanımasına olanak verilmekte ve en uç bağlamda fesli ve 
çarşaflı Türk insanı yerine, çağdaş, dil bilen, sevecen, diplomatik ve neşeli Türk gencini gör
mektedir. tşte hem geleneksel kültürümüzü, hem de bugünkü kültürümüzü bir arada gören, 
önyargıdan arınmış bir Türk insanı tablosu ortaya çıkmaktadır. 

Dünyada, bilhassa Batı'nın Türkiye ve Türk insanı hakkında birçok konuda yargısının 
yanlış olduğunu biliyoruz. Ortak Pazara girme çabasındaki Türkiye'nin, gerek demokrasi, ge
rek ekonomik, gerek kültür, gerekse turizm açısından tanıtım projeleri ve çabalan olduğunu 
da biliyoruz. Bu dört ana unsur içerisinde dış kültürel tanıtım, Türkiye'nin hem ekonomik hem 
de demokratik yapısına da gösterge olabilmektedir. Başka bir deyişle turistik ve kültürel tanı
tım, diğer iki tanıtımı da içine alarak dört görevi bir arada yapmaktadır. 

Bir gerçek var ki, çok iyi organize halinde olan bir halk dansı grubu yurt dışında, davra
nış, giyim, bilgi ve kültürleriyle Türkiye gerçekleri üstünde bir tanıtıma sahip olabilir. Dünya
da devletleri tarafından desteklenen birçok grup, bu türlü imajı başarı ile vermektedir. Çağ
daş, diplomatik, özgüvenli, kültürlü birçok halk dansı grubu Türkiye'yi tanıtım için yurt dışı
na görevlendirmektedir. Ancak, denilebilir ki, bu, Türkiye gerçeğini yansıtır mı, yansıtmakta 
mıdır? Şunu belirtmeliyim ki, amaç, üst düzey insanlarından çok, Batı halkını etkilemektir. 
Bilhassa siyasal iktidarlara karşı büyük söz sahibi olan Batı halkı, yaratılacak olan olumlu Tür
kiye imajı ile, uzun vadede bize destek sağlanmasına olanak verecektir. Bugünkü gerçek duru
mumuza paralel bir tanıtım yapmak daha dürüstçe, bir davranış olur dense de, bu günden ve
rilecek olumlu bir imaj, kaçınılmaz olan çağdaş ve demokratik Türkiye için ileriye dönük bir 
yatırım olacaktır. 

Tanıtımımız dolayısıyla turizm potansiyelimize çok olumlu katkıları olan halk dansları
mız ve örgütlü hale sokan dernek ve kurumlarımız bu tanıtım görevlerinde ülkesinin propa
gandasını en iyi şekilde yapmaları için, devletten, önce, yeterli bir destek görmeleri lazımdır. 
Ne yazık ki, bugün, ülkemizde, yurt dışına giden kaliteli gruplar, ne Kültür, ne de Turizm Ba
kanlığından yeterli destek alamamaktadırlar. Yine, ne yazık ki, gönderilen gruplarda adil ve 
dürüst bir ayrım yapılmamaktadır; kayırıcı bir tutum mevcuttur. Sadece Başbakanlık Tanıtma 
Fonundan destek alabilen bu kuruluşlar, fondaki uzmanların yetersizliği ve konudan uzak ol
ması ile sağlıklı bir destek alamamaktadır. Daha önce Turizm Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama 
Genel Müdürlüğünün destekleriyle yurt dışına çıkan kaliteli halk dansları grupları bakanlıkla
rın ayrılmasıyla Turizm Bakanlığının Tanıtma ve Pazarlama Genel Müdürlüğü devreden çık
mıştır. Bu olumsuz durumun düzeltilmesi gerekmektedir. 
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Yine sağlıklı bir denetimin olmaması neticesinde, yurt dışına gösteri yapmak, Türkiye'yi 
tanıtmak amacıyla çıkan birçok kuruluş, giden elemanların seçimi açısından, halk danslarımı
zı icra açısından son derece kötü bir imaj bırakmaktadırlar. Yurt dışına gönderilmede alınan 
ölçü, Bakanlıktaki yetkililerin kişisel ilişkiler neticesinde değerlendirme yapmaları ve halk dans
larımızın Türkiye'yi tanıtmadaki önemini kavramamış durumları, verimli bir şekilde bu değer
lerimizi kullanamadığımızı ortaya çıkarmaktadır. Türkiye'yi yurt dışına tanıtmak için çıkan 
özverili, amatör bu topluluklardan Toplu Konut Fonu alınmasının anlamsızlığını da burada 
vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, turizmin, yalnızca ekonomik sonuçları ele alınıp buna göre değer
lendirmesi yapılmamalıdır; turizm, sosyo kültürel ve sosyo-psikolojik boyutları ve sonuçları 
olan, günümüzde, özellikle bu yanları ile dünya ve Türk yazınında yoğun bir konudur, yoğun 
bir olaydır. Uygun koşullar altında, turizmin dünya insanları arasındaki tanışıklıkları, dost
lukları ve karşılıklı anlayışı artırmada, yaş, cinsiyet, dil, milliyet, din ve ırk ayırımı gözetmek
sizin, insanlar arasındaki psikolojik ve kültürel mesafeleri kapatmada son derece etkili bir araç 
olabileceği ileri sürülmektedir. Yapılan turizmin barışçıl sonuçlarının sosyokültürel analizi ile 
ev sahipliği rolünün ya doğrudan hizmet verme veya ziyaretçilerin davranış, yaşam biçimi ve 
ilişkilerini gözlemleme yoluyla günlük yaşantının bir bölümü durumuna geldiği görülmüştür. 
Doğrudan ilişkiler sayesinde, insanlar birbirleri hakkındaki ilişki öncesi önyargıları, peşin hü
kümleri terk ederek, bunların yerine, doğru, yaşanmış, denenmiş bilgileri koyabilirler. Eğer dünya 
ülkeleri ve elbette Türkiye, turizmin bu olumlu sosyöpsikolojik ve sosyokültürel sonuçlarını 
yaygınlaştırmak ve onlardan yararlanmak isterlerse, turizmin bu yönünü mutlaka gündeme al
malı, turizmin yalnızca ekonomik bir etkinlik olmayıp, ülkeler ve insanlar arasında uzun süreli 
ve sağlam bağlar kurulabilecek bir köprü olduğuna inanıp, öncelikle, gündemlerinde, listele
rinde daha üst sıralara yerleştirmelidirler. 

Sosyal turizm kavramı, yüzeysel olarak, ucuz tatil imkânı sağlama hareketi gibi düşünüle
bilire de, bunda kitlelerin sosyal ve kültürel yönden gelişmelerine yardımcı olma ve ekonomik 
verimlilikleri artırma amacı yatmaktadır. 

Kitlelerin sosyal turizme yönelmelerini önleyen en önemli etkenlerden birisi, gelirin yeter
siz olmasıdır. Az gelirlilerin düşük marjinal tasarrufları, onları bu işin tam bilincinde olmasa
lar bile, bu türden kısa dönem fayda maliyet analizleri yapmaya itmekte, yöneltmekte ve böyle
ce düşük tasarruf hacmi uzun dönemdeki maddî ve gayri maddî yararlar göz ardı edilerek, 
vatandaş, alternatif tedbirlere kayabilmektedir. 

Türkiye'de sosyal turizmin gelişmesi için, ücretli tatil haklarının elde edilmiş olması, tu
rizm sezonunun belli uzunluğu, turizm bilincinin suratla gelişmesini sağlayacak hızlı bir sos
yöpsikolojik değişim sürecine girilmesi gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. An
cak, sağ siyasal iktidarların ekonomik uygulamalarından doğan ortalama gelir düzeyinin dü
şüklüğü, kırsal alan koşullarının kırsal yapıların çözülmesine mani olması gibi önemli eksik
likler söz konusudur. Diğer önemli eksiklik ve olumsuzluk ise, bugüne kadar, devletin, belli 
bir sosyal turizm politikası gütmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, az gelirlile
rin, uygulanan ekonomik politikalarla yok olmaya yüz tutmuş ortadireğin turizm olayına ka
tılmaları yönünde gerekli tedbirler acilen alınmalı ve turizmin ekonomik boyutları yanında, 
mutlaka sosyal boyutları da dikkate alan yeni bir turizm politikası saptanmalıdır diyoruz. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, turizmde temel ilke, doğal ve kül
türel varlıklarını koruyarak kullanan yemyeşil ve masmavi bir ülke olmalıdır diyorum. 

Turizm Bakanlığımız bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım 
adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN —Çok teşekkür ederim Sayın Ün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel. 
Buyurun Sayın Gökbel. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
Grubum adına konuşmaya başlamadan önce, ANAP Hükümetini, Sayın Bakanı bir ko

nuda kutlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, bugüne kadar hangi Anavatan sözcüsü bu kürsüye 
çıktıysa," muhalefet, sadece eleştirmek değildir, alternatifiniz ne, öneriniz ne?" diye sorarlar
dı hep ve biz de hep geldik, Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı ayrı birer bakanlık olmalıdır 
dedik ve bunu bu sene uyguladılar. Bizim, tek bakanlıktan Kültür Bakanlığı ile Turizm Bakan
lığının bir arada olmasında ayrılış gerekçemiz farklıydı. Daha rantalb, daha düzgün, daha der-
li toplu olmasıyla ilgili. Ancak, yeni Hükümet, özellikle 26 Mart seçimlerinden sonra bakanlı
ğı ayırırken gerekçesi bu muydu, yoksa bir fazla üyeye bakanlık takdimi miydi, onu bilemiyo
ruz; ama sebep ne olursa olsun, bu doğruyu uyguladıkları ve önerimize geldikleri için kendile
rine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. 

Bugün, ülkemizin turizmde geldiği yer, başarıları, ortaya çıkarılan ürün gerçekten övünç 
vericidir. Bu noktaya gelirken, konunun en ciddî boyutu, bu Bakanlığın gerçek önemi ve ger
çek faaliyeti, gerçek niteliği yeteri kadar tanımlanmamıştır, bu konu belirlenememiştir. Şimdi, 
bunu belirleyebilmek için, isterseniz önce turizmin ülkemizdeki katkılarına bakalım. 

Şimdi, ülkemizin en ciddî sorunlarından birisi işsizlik diyoruz, işsizlikle ilgili istihdama 
baktığımız zaman, turizmde her oda için dünya standartlarında, yani 0-5 kişi ile 2 kişi arasın
da doğrudan istihdam, her doğrudan istihdamın karşısında da S kişilik dolaylı istihdam yara
tılıyor. Eğer bu kaba hesapla gittiğimiz zaman ülkemizdeki işsizlik sorununun en ciddî, en ka
lıcı çözümlerinden bir tanesi, turizm sektörüne gerekli ağırlığı vermektir. Türkiye'nin genel plat
formuna baktığınız zaman, gerçekten de en az işsizin olduğu bölgelerinin turizmin öne çıktığı, 
önde olduğu ve turizmde başarılı bölgeler olduğunu hepimiz elbirliği ile göreceğiz, tşsizlik ko
nusundaki yeri, önemi bu olan turizmin ödemeler dengesindeki yerine baktığımız zaman, da
ha ciddî sonuçlarla karşılaşıyoruz. 

1984'te ithalatın yüzde 5'ini, 1987'de yüzde 10'unu sadece turizm gelirleri ile karşılayan 
bu ülke, 1988-1989 yıllarında dış ödemeler açığının yüzde 43'ünü yalnız başına karşılayan bir 
sektör; ancak, bu sektörün ekonomik olarak getirdiği bu sonuçlar acaba bu konudaki gerçek 
değerini, gerçek önemini hiç bulabilmiş mi? 

Sektörlere verilen önem, onun bakanlığa ait olup olmaması, nerede olması değil; 
1. Genel bütçeden ona ayrılan pay, 
2. Teşviklerden bu payın ne kadarının yararlandırıldığı, en somut ölçüsü bu. Bugün, gayri 

safî millî hâsılamızın yüzde 2'sini veren turizm sektörü; ki, bu hâsılayı net olarak belirlemek 
değil, yaklaşık bir rakamdır, bugün genel bütçeden binde 19 oranında bir payla yetinmek duru-
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munda kaldığını, hem biz biliyoruz, hem Sayın Bakanlık yetkilileri biliyor, hem de daha önce
ki konuşmacı arkadaşlarımız biliyor. Genel bütçeden bu pay ayrılırken teşvik, teşvik diyoruz 
da; peki, teşviklerdeki pay nedir? Bunu finanse etmektir. 

Şimdi, sektörlere göre 1989 yılı dağılımına bakalım. Tarım sektörüne ayrılan kaynak 4 trilyon 
665 milyar, Sanayie 4 trilyon 413 milyon, esnafa 1 trilyon 91 milyar, inşaata 4 trilyon 323 mil
yar, iç ticarete 4 trilyon 953 milyar, dış ticarete 3 trilyon 757 milyar lira -1 trilyonun altında 
hiçbir rakam yok- turizm sektörüne 260 milyar lira kaynak ayrılmış, bunun da 211 milyarı fii
len uygulanmış, bu tablo karşısında turizmi teşvik ediyoruz demek mümkün değildir, turizmi, 
yasalarla, şu bölgeyi turizm bölgesi ilan etmekle falan teşvik edemezsiniz. Teşvik, fiilî ekono
mik gerekçelerini, karşılığını koyarak gerçekleşir. 

Bu teşviklerden bir noktaya varmaya çalışıyorum. "Turizmdeki yatak sayısında hedefler 
aşıldı" filan deniyor. Öyle, aşıldığı filan yok. 1989 plan hedeflerine göre turizmdeki yatak sa
yısı 185 bin olmalıydı, bugün yatak 140 bin, yani 35-40 bin eksiği var. Sayın Bakanın Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki açıklamalarına baktığımız zaman, gelecek seneki yatak sayısındaki hedef 
260 bin civarında olması lazım. 140 binden 260-270 bine yatağı vardırabümek için, yaklaşık 
2 trilyon liralık bir özkaynağa ihtiyaç var. Eh teşvik, edildiğine göre ve teşvik karşılığı da yüzde 
50 özkaynaklardan, yüzde 50 ortalama aldığımız zaman, Kalkınma Bankasının turizm sektö
rünün sadece yatak kapasitesindeki hedefe ulaşabilmek için 1 trilyon kaynak ayrılması lazım. 
Peki, Devlet Planlamanın Kalkınma Bankasındaki ayırdığı kaynak ne? 600 milyar; ama hiç 
sanmayın ki bu 600 milyar kullanılacak. Bunun en iyimser bir tahminle kullanılabileceği limiti 
450 milyar civarında dondurulacaktır. Bu teşvik, sadece yatakla ilgili teşviktir. Ya Sayın Ba
kanlığın hazırladığı programlardaki, işte termal turizmi, golf turizmi, ikinci konutların turiz
me açılması, çevre düzenlemesi gibi, say sayabildiğin kadar, yüzlerce proje ne olacak? Bunla
rın kaynağı, teşviki ne? 

Şunu söylemeye çalışıyorum : Dünden bugüne ülkemizin en ciddi sorunu döviz eksikliği
dir, döviz bulabilmektir. Yani, şunu söyleyebilirsiniz: "Döviz gelirlerimiz arttı". Bu doğrudur, 
ancak hâlâ ülkemizin gerçek ihtiyacı olan dövizi bulabilmiş değiliz, hâlâ bununla ilgili dış kay
naklar, dış borçlar aramakla meşgulüz. 

Turizmin, sektör olarak, ülkemizin döviz kaynaklarına yaptığı katkıyı şöyle bir inceleye
lim; demin teşviklerdeki -sektörlere göre- dağılımını okudum. Trilyonluk teşviki almış sektör
lerden, mesela tarım-hayvancılık konusundaki ihracat gelirimiz-tarım ülkesiyiz, hayvancılık 
ülkesiyiz- 1 milyar 852 milyon dolar. Madencilik 272 milyon dolar, sanayi 8 milyar 065 milyon 
dolar. Ancak, sanayide 8 milyar 065 milyon dolarlık döviz girdisini elde ederken, bunun karşı
lığında -yine sanayide- 10 milyar 346 milyon dolarlık ithalat yapmak durumunda kalmışız. Ta
rımda 1 milyar 852 milyon dolarlık döviz girdisini elde ederken, 762 milyon dolarlık ithalat 
yapmak durumunda kalmışız. Bütün bu sektörlerin içerisinde, sadece turizm sektörü 1 milyar 
208 bin dolar net döviz girdisiyle -1987 rakamlarıdır- onda biri, yirmide biri kadar finanse edilmiş 
tüm sektörlerden daha başarılı bir sonuç almıştır. 

Bütün bu sonuçları yok saymak, bütün bu sonuçların yanında, teşvik sisteminde turizmi 
en geri plana atmak; önce kendimizi, ülkemizi, tabiî ki bununla birlikte Bakanlığımızı başarı
sızlığa itmenin birinci yoludur. 

Turizm gelirlerindeki artış dediğimiz zaman, o konuda da bir belirsizlik vardır. Evet, ülke
mize gelen turist sayısı 4 milyonun üzerine çıkmıştır. Ancak, istatistikleri incelediğimiz zaman, 
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turizm sektöründe tüm Avrupa'da 180 milyon insanın Avrupa turizmine fiilen katıldığını gö
rüyoruz. Tüm Avrupa'daki akdeniz ülkelerini 180 milyon kişi ziyaret ederken, bunların para
sal kaynağı 40 milyar dolar civannki bir rakama tekabül ediyor, yani yaklaşık dörtbuçukta biri-
beşte biri oranında bir rakama ulaşıyor; ama her nasılsa bizim ülkemize gelen turist sayısı 4 
milyon 300 bin, turizm gelirlerimiz 2,5 milyar dolar civarında. Yani, kişi başına harcama 550-600 
dolar civarındaki bir rakama tekabül ediyor. 

Burada bizim anlayamadığımız bir şey var; insanlar Yunanistan'a giderken, italya'ya gi
derken, İspanya'ya giderken, bizim ülkemizdekinin yarısı kadar az bir para mı harcıyorlar? 
Bununla şunu söylemeye çalışıyorum; bu istatistik rakamlarında eksik, kusurlu bir taraf var. 

Parayla, krediyle ve dövizle ilgili yeni kanunlar yürürlüğe girmeden önce, ülkemizdeki tu
rizm gelirleri, doğrudan Merkez Bankasına intikal eden dövizlerin yapılan dökümü sonucun
da belirleniyormuş. O dönemlerde kişi başına harcama 220 dolarla 270 dolar arasında seyredi
yor. Her nasılsa, yeni para politikaları ve alınan kararlar, artık turizm gelirlerini bir anketleme 
yöntemiyle belirleme gibi bir tercihe götürmüş. Bu tercih doğrudur veya yanlıştır. Ancak, bu
nun sonuçlarına kaygıyla bakmak gibi bir durum hâsıl oluyor. 

1983*e kadar, kişi başına 220-270 dolar harcama yapılan Türkiye'de, 1985, 1986, 1987*de 
birden 450-500 dolara, 578 dolara yükselmişiz; ama, aynı dönemde İspanya'da, italya'da, Yu
nanistan'da yine 220-270 dolar düzeyindeki harcamalar söz konusu. Bu konuda yetkili arka
daşlara, bilgi almak için müracaat ettiğim zaman, bu rakamın gün başına değil de, kaldığı süre 
olarak belirlendiğini gördüm. "Kaldığı süre nedir?" diye sorduğum zaman da, aldığım cevap 
"Ülkemize giren her turist, yaklaşık, ortalama 9 gün gibi bir süre kalıyor" diyor. Bunu ülkede
ki yatak sayısıyla çarpıyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki, ülkemizdeki turizm tesislerinin doluluk 
oranları yılda yüzde 65-70 oranlarında seyrederken, 365 günlük turizm sezonunda, bir yılda, 
eğer her giren turist ortalama 9 gün Türkiye'de kalıyorsa, bir odayı 430 gün satmak gibi çok 
garip, çok çarpık bir sonuca ulaşıyoruz ki, bununla şunu söylemeye çalışıyorum; anketleme 
yöntemi yeniden gözden geçirilmeli, bu konuda ciddî kaygılarımızın olduğunu Meclisin bilgi
lerine sunmak istiyoruz. 

Ülkemizdeki turizmle ilgili her gün yeni hedefler konuluyor; hür gün daha büyüme. Bu 
hedeflerle ilgili 1989 Turizm bütçesini eleştirir, 1990 yılı bütçesiyle ilgili önerilerimizi yaparken 
Sayın Bakanımızın Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğu rapora baktığımız zaman, 1989'dan 
hiç bahsedilmemekte; hep 1983'ten alıp 1989'a intikal ettirilmekte olduğunu görürüz. Onun 
için, yani yapılanları, uygulamaları beş yıllık bir periyot içinde değerlendirme durumunda kal
maktayız. Bu beş yıl içerisinde yapılanlara baktığımız zaman, işte şu kadar bölgede, turizm 
bölge kararı alındı, çevre planlaması yapıldı, turizmde yatak kapasitesi yaratıldı... Bu çalışma
ların hepsi, gerçekten ihtiyaç olan ve yapılması gereken şeylerdir; ancak, Palandöken'in çevre 
planını yapmakla, Plandöken Dağına turizm potansiyeli yaratamazsınız. Turizm potansiyeli, 
ANAP iktidarının en çok övündüğü ve hep "yaptık" dediği altyapıyı yapmakla mümkündür. 
Altyapıyı yapmadığımız sürece, sizin planlarınız, prej el eriniz, hepsi birer bilgelik örneği ola
rak bakanlık arşivlerinde kalmak durumundadır. Bakın, Nevşehir'de, Ürgüp'te turizm olarak 
nereye bakmışsanız, Sayın Bakanın Plan ve Bütçe Komisyonunda sunduğu raporunda -Bu sa
mimi bir ifadedir, bunu kabul etmek lazım- Bakanlık sadece plan yapmış. Yol; yok, kanalizas
yon; yok, elektrifikasyon; yok. Var olanları saydığımız zaman, eğer bu var olanlar, yapılanlar 
1989 yılı içinde yapılsaydı saygı duyardık; ama bu bölümü, beş yıllık bir döneme, 
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aktarırsak, bu sadece, Türk turizmi adına ezinç olur, hepimizi utandıracak bir sonuç ortaya 
çıkar. Şimdi bunu söylerken, ilgili bakanlık bu konuyu yapmaktan kaçındı, yapmak istemiyor 
gibi bir şey söylemek istemiyorum; ama, bunca önemli bir sektörün eline, yapma araçlarını 
vermemişiz. 

Biraz sonra Sayın Bakanım buraya çıkacak, övünerek bir şeyi söyleyecek : Güney Anado
lu Çevre Projesi. Evet, geçen sene başlatılan... Bu elimizdeki kaynaklara baktığımız zaman, 
bu projenin malî portesi 202.5 milyon dolar. Bunun 112 milyon doları Dünya Bankası kaynak
larından karşılanacak, geriye kalan 90 milyon dolar civarındaki kısmı da, Turizm Bakanlığı, 
özkaynaklarından verecek. Rapor doğru. Birinci bölümü ihale edilmiş, bitmiş; ikinci bölümü 
ihale edilmiş; yani planlaması, fizibilitesi gibi çalışmaları. Bu konuda Dünya Bankasından 4.5 
milyon dolar civarında hibe alınmış ve bu Güney Akdeniz çevre Projesi dediğimiz, yaklaşık 
olarak, Çanakkale'den Silifke'ye, Mersin'e kadar uzanan kıyı belediyelerinin altyapı sorunları
nı çözmeye dayalı sorunu bu anlamda, 1995 yılını hedef göstererek "çözeceğim" diyor Sayın 
Bakanım. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan bunu çözebilir, Turizm Bakanlığı çözebilir; ancak, onun eline 
bu araçları verirseniz. Bu seneki ayırdığımız gibi pay ayırdığımız zaman (Turizm Bakanlığının 
bu sene yatırımlarla ilgili olarak ayrılan payı 64 milyar civarında) 64 milyar liralık yatırımın 
hepsini, sadece bu preje için 1995'e kadar ayırırsa, Güney Anadolu çevre Projesini tamamla
maya yetmez. 90 milyon doların karşılığı 250 milyar Türk Lirası. Peki, diğer projeleri nasıl 
uygulayacaksınız? Burada yüzlerce proje sayıyorsunuz. Hangi kaynaklarla; termal turizmini 
geliştireceksiniz, golf turizmini geliştireceksiniz, ikinci konutu turizm sektörüne yapacaksınız? 

Tabiî, Sayın Bakan, Hükümetin karşısına geçip de''Bana az para verildi" demek gibi bir 
' şeye sahip değil. Ne yazık ki, biz, onu, savunmak durumunda kalıyoruz; onu bir de istiyoruz; 
ama bunu bir parti yaklaşımıyla değil, ülke turizmine bir şeyler katacağına gerçekten inandığı
mız için. Bu, bizi değil, lütfen sizleri utandırmalı. (SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Ben, bir başka önemli konuya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu konuda Bakanlık büt
çesini eleştirirken hiçbir kaynağa başvurmadık; elimizde bir tek kaynak, Sayın Bakanın, Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki konuşmasıdır. Ben, yine kendisini kutluyorum; yürekli, onurlu bir 
bakan olarak, çıkıp, eksikliklerini açıkça ortaya koyabilmiş insanların karşısında herkes saygı 
duymalıdır. Şimdi, ne diyor Sayın Bakanımız : "Benim, dış tanıtımla ilgili elimde araç yok, 
para yok. Beni, Bütçeden bakanlığıma ayrılan parayla 1984 yılının altıda biri bir ödeneğe mah
kûm ettiniz." 1984 yılında bu ülkede 62 bin yatak var. Ülkeye giren turist sayısı 1,5 milyon 
civarında, ama dış tanıtımla ilgili aynlan para 1 milyon 400 bin dolar seviyesinde. 1988 yılın
daki dış ödenekle ilgili ayrılan fon ne biliyor musunuz? 300 bin dolar. 1989'da dış tanıtımla 
ilgili, Sayın Bakanın, altıncı aya kadar kullandığı rakam 182 bin dolar, şu anda da çok olmuş
sa 250 bin dolar olmuştur. 

Şimdi, sayın milletvekilleri, bu ekonomik sonuçlarla, Turizm Bakanlığı, ülkeyi yeteri ka
dar tanıtamadı iddiasında olamazsınız. Ülkemizi gerçekten tanıtamıyoruz. Eğer tanıtsaydık, 
1980'den sonra hava taşımacılığı dolayısıyla korkunç artan turizm potansiyelinden bu ülkeye 
çok daha ciddî turist katılımı olurdu. Evet, oteller yapıldı; ama, bu sene de satılmakta. Cum
huriyet tarihinin hiçbir döneminde 1989'daki kadar satılık otel ilanı yok. 
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Sayın bakan, sayın arkadaşlar, Sayın Hükümet, 1990 yılında yatırım planlamasında yatı
rım belgesi almış birçok girişimcinin otelini yapmadığını göreceksiniz. Bugün, teşvikle ilgili 
Bakanlığa müracaat edilmiş dosya sayısı 600 civarında, yani ellerinde 600 civarında dosya var. 
Yeni yapım projesi ne kadar biliyor musunuz? 50 dosya. 550 tanesi, tevsi, tamirat, tadilat... 
Bu tablolar, yarına karamsar bakmamızın yeterli sebebidir. Ancak, tedbir geçmiş değildir, alı
nabilecek çok şeyler vardır. 

Bakın, dünya havacılık sektöründeki gelişmeler sonucunda uzaklar yakın oldu. Uzaklar 
yakın.olduğu için de, ülkemize -sizin payınız ne kadarsa siz o payı kendinize ayırın- gelen turist 
sayısında milyonluk rakamlar ve milyonluk hedefler koymaya başladık. 

Turizm, sadece Turizm Bakanlığının dar yetkileri, dar etkileri, dar ekonomik şeyleriyle 
birlikte olmaz. Yani, o, bir hükümetin, yaklaşık iç güvenliğiyle, hava ulaştırmasıyla, kara yol
culuğuyla, jandarmasıyla, polisiyle, Tarım Bakanlığıyla her şeyiyle içice kombine ve kocaman 
bir sektördür. Bu sektör, uyum içinde mi çalışıyor; hayır. Ben, size burada bazı rakamlar ver
mek istiyorum : 1988 yılında ülkemize gelen turistlerin kullandıkları araç bakımından bir dö
kümü var. Ülkemize; havayoluyla gelmiş turist sayısı 1 883 485, denizyoluyla gelen 661 186 
karayoluyla gelen 1 milyon 5 bin, trenle gelen 59 bin. Aradaki korkunç fark, havayolunun öne
mini gösteriyor. Peki, 1 milyon 883 bin kişi bu ülkeye havayoluyla gelirken, kendi millî havacı
lık sektörümüz acaba bu yolcunun ne kadarını taşıdı biliyor musunuz; ancak yüzde 7'sini. Bu
gün Türk Hava Yollarının dışarıdaki her hattı, her iniş noktası fahrî bir turizm tanıtım acenta-
sı olarak çalışmazsa, bugün imanlı bir ülke yaratabilmek için ayırdığımız fonun yarısını imarlı 
bir ülke yaratabilmek için ayıramazsak, bu ülkede ne imar kalır, ne iman kalır. 

Bakın kentlerimize... Bugün Anadolu'da hangi kente gidersek gidelim, çirkin, kişiliksiz 
ve hep birbirine benzeyen kentleri görürüz. İstanbul'a gidin, Ankara'ya gidin, Orta Anadol'-
daki bir kente gidin, her kente gidişinizde yol kenarlarında araba tamirhanelerinin çevirdiği, 
salaş sokaklardan geçildiği bir ülke haline geldi. Oysa, geçen seneki turizm politikalarına bak
tığımız zaman, kişilikli kentler yaratmak için projeler vardı; bu sene yok. 

Bütün bunlardan sonra ne yapılmalı?.. Şu saatten sonra Turizm Bakanlığına yeni kaynak 
aktarma imkânı ne sizin elinizde var, ne de bizim elimizde var. O zaman, eldeki kaynaklar en 
iyi şekilde kullanılmalı. Geçici bir süre için, Turizm Bakanlığına yeterli kaynakları aktarıncaya 
kadar, şundan vazgeçmeliyiz : "1990 için, turizmi, ülkenin her tarafına dengeli dağıtıyoruz" 
politikasından vazgeçmelisiniz, vaz geçeceksiniz. Çünkü, bu kaynaklarla Doğu'da, Güneydo
ğu Anadolu'da, tç Anadolu'da, Karadeniz'de turizmi yaratalım derken, Ege'de, Akdeniz'de, 
Marmara'da turizmi foseptiğin içerisine soktuk. 

Anavatanın en çok övündüğü konu neydi? "Altyapıyı yaptık", "Turizmi teşvik ettik'.. Bunlar 
en iddialı olduğunuz iki konu. Turizm merkezlerinden Çeşme'de altyapı var mı, Ayvalık'ta var 
mı, Kuşadası'nda var mı, Bodrum'da var mı, Marmaris'te var mı; Köyceğiz'de, Datça'da, Kaş'ta, 
Finike'de, Antalya'da?.. Daha bir tanesinin altyapı sorunu çözülmemiş. Bugün, Bodrum'da 
trafiği en çok sıkıştıran şey, evlere ve tesislere su taşıyan traktörlerdir. Trafiği ikinci sıkıştıran 
şey, foseptikleri boşaltan vidanjörlerdir. 

Onun için, kaynakları dağıtarak, "Yeni noktalarda turizm doğsun" derken, doğmuş ve 
büyümüş olan turizmi öldürmeye hiçbirimizin hakkı yok. Bu pisliğin içinde boğulmaya hiçbi
rimizin hakkı yok, Başka ne yapabiliriz?.. 
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Turizmde hedefler hiç bitmez. Yeni ülkeler, yeni insanlar, yeni ilgi alanları... Şu gün, özel
likle kuzey komşumuzdaki siyasî gelişmelerin sonucunda, kuzey komşumuzdaki 10 milyonluk 
turizm paketi, insanı hazır, beklemektedir. Bununla ilgili gerekli girişimlerin yapılması, kuzey 
komşumuzdaki insan potansiyelinin Karadeniz kıyılarımıza aktarılması galiba en birinci he
deflerimizden birisi olmak durumundadır. 

Ben, ulaşılması mümkün olmayan hedeflerle ilgili pembe rüyalar görmektense, doğrudan, 
somut, gerçekçi hedeflere ulaşılmasını önermekteyim. 1990 yılı teşviklerinde golf turizmi de 
var. Evet, doğrudur; ancak şartlarımız ve teşvik imkânlarımız ona müsaitse. Bugün, Türkiye'
de golf turizminin kısa vadede başarıya ulaşması mümkün değildir. Golf turizmi için, asgarî 
800 dönümle azamî 1 200 dönüm arasında hafif engebeli ve çimlendirilmiş alanlara ihtiyaç 
vardır. Bu alanları haritalarda gösterebilirsiniz; "Biz burayı golf alanı ilan ettik" diyebilirsi
niz; ama 800 dönüm engebeli, ağaçlıklı bir çim alanı ne Akdeniz'de, ne Ege'de bulamazsınız. 
O alanı bulsanız, orada çim yetiştirecek suyu bulamazsınız, suyu bulsanız bu teşvik imkânla
rıyla, malî imkânlarıyla onu yaratamazsınız; o çim alanını yaratacak tek iklim özelliği bizde 
Karadeniz kıyılarımızda var; ama orada da 800 dönüm alanı bulamazsınız. Onun için, neden 
birbirimizi aldatıyoruz, ne diye "Golf turizmi, golf turizmi" deyip duruyoruz? Evet, olmalı
dır, gerçekleşmelidir; ama bu ülkede 55 milyon insanın içerisinde 50 bin kişi golf sopası ile 
bastonu ayırabilirce, sizin de bu ülkede golf turizmini başarıya ulaştırma hakkınız var. Bu Mecliste 
10 arkadaşımız golf sopasını ellerine alıp da golf yapmamıştır. Dışarıdan gelecek turist, içeri
deki yaşayan insanlarla, spor birlikteliğini, kültür birlikteliğini, o konuda yanyajıa yaşama im
kânını bulmadığı sürece, bu konunun başarılı olacağı kanatında değiliz. 

Bugün, Pakistan'da golf turizmi gider; çünkü, Pakistan golf takımı dünya polo yarışma
larında derece alıyor. Hindistan'da gider; çünkü golf turizmini fiilen Hisdistan uyguluyor; ama 
Türkiye'de golf geleneği yok. Benim ilçemde birkaç tane mini golf sahası yapıldı; ama hepsi 
kapandı. Dilerim, bu hayal, belki 2000'li yıllara doğru gerçekleşsin; eh, sizin de hedefiniz za
ten 2000'li yıllardı. 2000'li yıllara hepimiz ulaşacağız, bu ülke de ulaşacak, bu ülkenin turizmi 
de güzel bir şekilde 2000'li yıllara ulaşacak; ama Meclis çatısı altında galiba bu 2000'li yılları 
hep birlikte yaşama imkânını biraz zor bulacağız; çünkü dünyada hiçbir siyasî kadro, hiçbir 
kişi, hiçbir devlet yalnız yaşamıyor. Hep çevre ülkelerle, çevre insanlarla, çevre siyasî kadrola-
rıyla uyum içinde yaşıyor. 

Şimdi,''Turizmle ilgili konuşurken nereden nereye geldiğiniz?" diyeceksiniz; ama bildiği
niz gibi, sağlık turizminin, termal turizminin dünyadaki merkezlerinden birisi Romanya. Ro
manya'da yaşananlar ortada, daha onbeş gün önce parlamentolarının oybirliğiyle seçtiği ve 
ödün vermeyen bir Çavuşesku, birden ülkesinde barınamaz hale geldi. Onun için turizm dahil, 
tüm politikalarımızı üretirken, Meclisin kalın duvarları arasındaki sayısal çoğunluklarımızla 
ilgili sekter (ödünsüz, uzlaşmaz) tavrımızı sürdürdüğümüz sürece, yalnız kalmaya, acı sonuçla
rı karşılamaya hepimiz hazır olmalıyız; ancak ben, ülke insanımın çektiği bütün sıkıntılara rağ
men, romanya'daki Çavuşesku örneği gibi, devletin değişik kademelerine... 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, bir dakika lütfen... 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir. Görüşülmekte olan bütçe, çalış

malara devam etmemiz halinde tamamlanabilecektir. Bu itibarla, çalışma süremizin bugünkü 
program tamamanıncaya kadar uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Buyurun Sayın Gökbel. 
MUSA GÖKPEL (Devamla) — Çavuşesku, hepimizin televizyonlarda da izlediği gibi, basım 

organlarında izlediği gibi, çok dar aile fertlerini devletin kritik noktalarına yerleştirmek gibi 
bir sonucu yaratmıştır... 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Ne ilgisi var? 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Ben bir ilgisi var demedim sayın milletvekilim, eğer ilgisi 

varsa bunu siz beyninizde kuracaksınız ya da kurmayacaksınız. Turizmle ilgisine de Roman
ya'nın termali konusundan geldim... 

TEVFÎK ERTÜRK (Ankara) — Alakasız bir şey. Rejimlerimiz bile ayrı. 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Konuşmanızı takdir ediyoruz; ama sonucu iyi bağla

madınız; gereği yoktu. 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Sonuçta, 1990 yılı ile ilgili, Bakanlığın çok ciddî çalışma

ları da var. Bu çalışmalardan bir tanesi, ilk defa işsizliğin önüne ciddî bir biçimde geçen ev 
pansiyonculuğunu, yani düşük kapasitedeki yataklara teşvik sağlama gibi bir girişimi Bakan
lık yapmış, konuyu bilgilendirmişti. Umarım ve dilerim, şimdi bunun müjdesini de alırız, bu
nu gerçekleştirdiklerini kendileri özel olarak bana söylediler; bu nedenle, bu konudaki sonuç
ları için kendilerini kutlarım. Bu arada, bir şeye aklım ermiyor; ilk defa 1990 yılı içerisinde, 
Türkiye seyahat acentalan da teşvik edilecek. Ev pansiyonculuğunda küçük girişimci teşvik 
edilirken, Türkiye seyahat acentalarıyla ilgili teşvik konusunda sermaye limitine neden ihtiyaç 
duyuldu? Teşvik kararları, eğer doğruysa, eğer yanlış bilgilendirilmediysem, sermayesi 1 mil
yarın üzerindeki seyahat acenteleri teşvik edilecek. Türkiye'de yaklaşık 900 civarında seyahat 
acentesi var. içlerinde kaç tanesi 1 milyarın üzerinde sermayeye sahip?.. Belki 1, belki 5, belki 
de hiç. 

Seyahat acenteleri teşvik edilmeli mi? Edilmeli. Bugüne kadar teşvik edildiği gibi, getirdi
ği dövizle filan değil; ölü sezonda ülkemize getirebildiği insanla teşvik edilmeli. Bu da, serma
yeden kaç para, kaç kuruş falan değil; ne kadar insan getirmişsin, ne kadar döviz sokmuşsun 
ülkeye... Teşvikin ölçüsü bence bu olmalı. 

BAŞKAN — Sayın Gökbel, süreniz dolmuştur; tamamlarsanız memnun olurum. 
MUSA GÖKBEL (Devamla) — Turizmi tamamlamak mümkün değil; ancak ben, Mecli

simizin bütçeyle ilgili yaklaşık kırk gündür süren çalışmalarındaki yorgunluğunu göz önüne 
alıyorum ve Sayın Başkanımızın müsamahalarını daha fazla istismar etmiyorum. 

Hepinize, Partim ve şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın İbrahim özel; buyurun. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZEL (Burdur) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; Turizm Bakanlığının 1990 yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce Meclisin 
siz değerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, Turizm Bakanlığı, 24.1.1989 tarih ve 355 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnameyle kurulmuş yeni bir bakanlıktır. 
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Sayın milletvekilleri, Türk turizminin amacı, ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihî zen
ginliklerini, ülke ekonomisine katkıda bulunacak şekilde değerlendirmek, halkımızın dinlen
me ihtiyacını karşılamaktır. Turizmin hedefi, Türkiye'nin dış pazarda rekabet gücü yüksek ve 
verimli bir turizm ekonomisi yaratmaktır. Bu yolla, turizm arzının zaman içinde dengeli ola
rak geliştirilmesini sağlamak, uluslararası turizm pazarındaki döviz gelirlerindeki payımızı ar
tırmaktır. 

Bunu gerçekleştirmek, tesis ve yatak sayısı ile, yurdumuza gelen turist sayısını artırmakla 
yakından ilgilidir. Ülkemize, 1989 yılında 5 milyon turist gelmiş, tahminen 3 milyar liralık dö
viz geliri bırakmışlardır. 1990 yılında ise turist sayısının 7 milyon, turizm gelirlerinin ise takri
ben 5 milyar dolar olması beklenmektedir. 

1994'te 360 bine ulaşması hedeflenmiş yatakların ülke bazındaki dağılımına baktığımızda; 

Marmara Bölgesinde tesis başına 155, 
Akdeniz Bölgesinde 209, 
tç Anadolu bölgesinde 159, 
Karadeniz Bölgesinde 98, 

Ege Bölgesinde 169'dur. Yoğulaşma Ege ve Akdeniz Bölgesindedir. 

Ülkemize gelen turistlerin analizini yapacak olursak; ülkemize gelen yabancı ziyaretçile
rin yüzde 46,8'i turlarla, yüzde 38,9'u bireysel olarak gelmektedir. Seyahat acenteleri ile yapı
lan görüşmeler sonucu, tur harcamalarının yüzde 55'inin yurt dışında kaldığı öğrenilmiştir. 
Ülkemizde düzenlenen turların büyük ölçüde yabancı tur operatörleri kanalıyla yapıldığı da 
dikkate alındığında, yurt dışında kalan bu miktarın ülkeye kazandırılması için, yerli tur opera
törlerinin teşvik edilmesi ve paket tur fiyatı içinde önemli bir payı olması nedeniyle charter 
taşımacılığı yapabilecek millî bir charter filosu oluşturulması için çalışılmaktadır. 

Ülkemize gelen turistlerin içinde, milliyetlerine göre, sayı bakımından, Almanlar birinci 
sırada, ingilizler ikinci sırada, Yunanlılar üçüncü sırada yer almaktadır. 

Sayın milletvekilleri, turizmde hedefe ulaşmak için, bir kere yurt dışı bürolarının güçlen
dirilmesi, uluslararası fuarlara daha çok ve daha etkin bir biçimde katılınması, turist gönderen 
diğer ülkelerle de, pazar kazanılması amacı ile pazarlama ve tanıtıma ağırlık verilmesi gerekir. 

Ülkemize gelen turistlerin yüzde 76.6'sı tatil, yüzde 7.2'si kültürel değerlerimizi tanımak 
için gelmektedir. Bu da, kültürel ağırlığımızı turizmde hissettirmemiz gerektiğini ortaya koy
maktadır. 

Turizmin gereklerinden biri de vatandaşa tatil imkânı sağlamaktır. Bunun için, çalışan ke
sime tatil kredisi verilmesi için SSK, Emekli Sandığı gibi sosyal kurumların imkânları araştırıl
maktadır. Ayrıca, mevcut turizm tesislerine yenilerinin ilavesi temel hedefimizdir. 

Yabancıların konaklama oranı açısından tesisler, sırasıyla; iki yıldızlı oteller, tatil köyleri, 
üç yıldızlı oteller, dört ve beş yıldızlı oteller olarak sıralanabilir. 

Bunlardan tatil köyleri, ülkemizin kültürel özelliklerini merak eden turistlere hitap etmek
tedir. Altyapısı muntazam kurulmuş ve doğayla içice, büyük ve küçük kapasiteli işletmelerden 
oluşur. 

Beş yıldızlı oteller, altı sene önce 12 tane olduğu için eleştiriliyordu. Şimdilerde ise, "Beş 
Yıldızlı otel enflasyonu", "Beş Yıldızlı otel sevdası" gibi spekülasyonlara hedef olan bu 
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otellerin sayısı, hiç de bu şekilde eleştiriler alacak boyutta değldir. Halen işletme belgeli otel
lerin yüzde 3,2'si, yâtırımdakilerin ise yüzde 5,3'ü beş yıldızlıdır. 

Turizmin bir dinlenme olayı olduğunu göz önüne alırsak, ekonomik gücü yüksek gelir dü
zeyindeki turistlerin aradığı hizmet ve kapasiteye sahip olması açısından beş yıldızlı otellerin 
gerekliliği anlaşılır. Ülkemizdeki beş yıldızlı otel arzının yüzde 15-17 arasında olması gerektiği
ni söylersek, eleştirilerin haksızlığı ortaya çıkar. 

Yabacı turistlerin ülkemizden beklentileri nelerdir?.. 

Yapılan anketlerden, turistlerin ülkemizdeki konaklama, lokanta ünitelerindeki personel 
ve turizm rehberleri hakkında iyi bir izlenim sahibi oldukları anlaşılmıştır. Ülkemizde genelde 
sağlık imkânlarının artırılmasını istemektedirler. Bunu sağlamak için, turistik yerleşim alanla
rındaki sağlık ocaklarının personel ihtiyacının artırılması, çevre ve deniz kirlenmesinin önlen
mesi için altyapının üstyapıya uygun olarak ele alınması sağlanacaktır. Personelin dil eksikliği
nin giderilmesi için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; turizm millî bir olgudur. Devletimizin sağladığı im
kânlar yanında, millet olarak da bu olayı sevmemiz gerekir. Çünkü turizm, "Bacasız sanayi" 
diye adlandırılan; yani insan unsurunun ön plana çıktığı bir sektördür. Turistlerin ülkemizden 
memnun ayrılmasında en önemli katkı, verilen hizmetle ölçülür. Bunu verecek olan da insan
dır. Biz insan unsuru yönünden en şanslı ülkelerden biriyiz; çünkü millet olarak misafirperver
liğimiz en büyük hasletimizdir. 

Yeni turizm çeşitleri : 

Ülkemizde "Kaplıca Turizmi" denilen termal turizmi yeni gelişen bir daldır. Termal tu
rizm tesislerinde 1986 yılında hiç yabancı konaklama olmamasına rağmen, 1987'de 19 bin, 
1988'de 38 bin yabancı konuk ağırlanırken, 1989'da da bu rakamın takriben 44 bin civarında 
olması beklenmektedir. Ayrıca, kongre turizmi, kış turizmi, av turizmi yeni gelişen turizm tür
leridir. 

Bilindiği gibi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile turizm sektöründe bir dönüm noktası 
yaratılmıştır. Bu kanunun çıkmasından sonra ülkemiz bir şantiye alanına dönmüştür. 

1983 öncesi duruma bakarsak; ülkede 43 425 belgeli yatak olduğu, fiziksel planlamaların 
o gün için, gereken bölgelerde tamamlanma ve tasdik aşamasında olduğu görülür. 

Şimdi, 2634 ne getirdi, ona bakalım : 

Bu kanun, turizm alan ve merkezleri anlayışını getirdi. Sınırları bakanlar kurulu kararı 
ile belirlenen bu yerlerde, imar plan ve yapım, tadil ve tasdiklerinden orman ve hazine arazile
rinin tahsisine kadar birçok yetki Turizm Bakanlığında toplantı. Ayrıca, kambiyo, gümrük ve 
vergi mevzuatında yapılan değişikliklerle, sektör önemli ölçüde destek gördü. 

Değerli milletvekilleri, GAÇ Projesi diye de bilinen, Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesi 
iktidarımızın kapsamlı projesidir; Çanakkale'den Mersin'e kadar olan kıyı bandını kapsamak
tadır. 1989 yılında uygulanmasına başlanan bu projenin, 1995 yılında tamamlanması hedef
lenmiştir. GAÇ Projesi ile proje kapsamındaki turistik yerleşimlerde içmesuyu, kanalizasyon, 
atık su, arıtma ve çöp imha tesislerinin gerçekleşmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu bölgede yatak 
sayısının 950 bine çıkarılması hedeflenmektedir. 50 bin yataklı Side Projesi, Kemer Tatil Köyü 
ve beş yıldızlı otellerle Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesi, turizmde planlı kalkınmanın olumlu 
sonucudur. 
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1989 yılında Çanakkale Küçükkuyu kıyı kesimi, Zonguldak-Samsun kıyı kesimi, Burdur 
Yeşilova Salda Gölü çevresi, Van Gölü çevresi, Sarıkamış kayak merkezi planlanacak ve böyle
ce, yeni potansiyel alanlar turizm sektörümüzün hizmetine sunulmuş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Turizm Bakanlığı, GAP kapsamı içinde kalan altı ilimizin turizm 
potansiyelini tespit çalışmasının bu yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve 1990'da gerçekleşme
sini sağlayacaktır. 

Ülkemizde turizm harekatının önemli bir boyutunu da tur turizmi oluşturmaktadır, tç Ana
dolu ve Doğu Anadolu turları olmak üzere, iki aşamada ele alınacak proje ile, turizm yurt 
sathında planlı bir gelişme bazına oturtulacaktır. 

Sınır giriş kapılarında turistik tesis yapımına uygun arazî temini suretiyle sektörü kazan
dırılması yoluna gidilecektir. 

Turizmde bilinçlenmenin özellikle 1983 yılından itibaren başladığım söylersek, tüm arka
daşlarımızın da belirttiği gibi, mutabakat sağlamış oluruz. 

Turizm gelirlerimize baktığımızda; turizm gelirlerini geçmiş yıllara göre değerlendirirsek : 
1984 yılında turizm gelirimiz 548 milyon dolarken, 198S yılında 1 milyar 482 milyon dolar, 
1986 yılında 1 milyar 215 milyon dolar, 1987 yılında 1 milyar 721 milyon dolar, 1988 yılında 
2 milyar 355 milyon dolar, 1989 yılında da takriben 2 milyar 400 küsur milyon dolar olduğunu 
görürüz. Toparladığımızda, 23 trilyon gibi yüksek bir rakamı oluşturmaktadır. Bu rakam, 1923 
yılından 1990 yılma kadarki dönemin son altı yıllık bölümü içerisinde, kısıtlı bütçesine rağmen 
Anavatan iktidarının Türk turizmindeki kapasitesinin bir göstergesidir. 

1980'Ii yıllarda yatak sayımızın 43 425 civarında olduğunu düşünürsek, şu andaki yatak 
kapasitemizi değerlendirdiğimizde, 140 bin yatak kapasiteli bugünkü turizm gelişmemizin çar-
pıcılığı ortaya çıkar. 

Biz turizm alanında yeni bir ürün olmanın avantajına sahibiz. İspanya, Yunanistan gibi 
ülkelerin düştüğü hataya düşmeden, sahillerimizin doğal güzelliklerini koruyarak, yapılaşmayı 
bozmadan turizmde gelişmeye devam edeceğiz. 

Son olarak : Turizm, iktidarımızın akılcı bir şekilde önem vermesiyle, son altı yıldan bu 
yana gelişmiş yeni bir iş ve kazanç sahasıdır. Ekonomimize katkısı, dış döviz girdilerimizin yüzde 
22'si kadardır. Gayri safi millî hâsıladaki payı yüzde 8'dir. 2000'li yılların çağdaş Türkiyesine 
layık bir turizm canlanması, iktidarımız döneminde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 

Sözlerimi bitirirken, Turizm Bakanlığı bütçesinin, ülkemize, Bakanlık mensuplarına ve bu 
sektörde çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Meclisimizin siz değerli üyeleri
ne saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özel. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Mehmet Deliceoğlu; buyu

run. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET DELtCEOĞLU (Adıyaman) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Turizm Bakanlığının 1990 malî yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini açılamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan ön
ce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemiz ekonomisi açısından turizmin taşıdığı önemin ancak 1960'lı 
yılların başında farkına varılmış ve 1963 yılında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kurulmuştur. 
Bakanlığın kuruluşundan bu yana, 1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka
nunu ile sektöre getirilen çok yönlü teşvikler başlamış, sözü edilen Kanun, sektörün en büyük 
itici gücü olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, turizm olayı, ekonomik bir faaliyet olarak, ülkelerin ödemeler den
gesinde her gün ağırlığını hissettiren fevkalade önemli bir sektör haline gelmektedir. Nitekim, 
ülkemizde de her gün biraz daha önem kazanmakta, ödemeler dengesinde ağırlıklı bir kalem 
haline gelmeye devam etmektedir. 

1988 yılı turizm gelirlerinin ödemeler dengesindeki payının ilk defa işçi dövizlerinin pa
yından daha yüksek bir düzeye geldiği görülmektedir. Bu nedenle, turizm potansiyelini oluştu
ran kaynakları süratli bir şekilde değerlendirmenin yollarını arayıp bulup, ödemeler dengesin
de azamî istifadeyi sağlamalıyız. Çünkü turizm gelirleri, ihracat gelirleri gibi mütalaa edilmekte 
ve bu alan da ülkeler arasında ciddî rekabete dönüşmektedir. 

Ülkemizin turizmden elde ettiği gelirlerin, ödemeler dengesi bakımından fevkalade bir kay
nak teşkil ettiği inkâr edilemez bir gerçektir. Elde edilen bu kaynağı mümkün olduğu kadar 
geliştirmemiz, turizm potansiyelini harekete geçirirken, tarihî, kültürel ve tabiat varlıklarımızı 
elimizden geldiği ölçüde korumamız ve bu konuda azamî gayreti sarf etmemiz gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, turizm hareketleri ekonomik bakımdan, gelir getirici olduğu kadar, 
aynı zamanda milletleri birbirine yaklaştıran ülkeler arasında dostluk bağlarını güçlendiren çok 
önemli bir olaydır. Dünyadaki turizm gelişmelerine baktığımızda, gelişmiş olan ülkelerin, ge
lişmekte olan ülkelere nazaran, bir yandan turist çekici, bir yandan turizm hareketlerine katı
lımcı etkilerini görüyoruz. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde turizm faaliyetleri apayrı bir önem 
kazanmaktadır. Yine bilindiği gibi, gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi büyük ölçüde tarıma 
dayalı olduğundan, ihracatta tarım ürünlerinin döviz getiren gelirler arasında önemli bir yeri 
olmadığını görmekteyiz. 

Ayrıca, gelişmekte olan ülkeler, sanayi ürünlerinde teknolojik gelişmenin yeterli olmama
sı nedeniyle, dünya piyasalarında rekabet etme şansına çok fazla sahip değildirler; ama, Türki
ye gibi, gelişmekte olan bir ülkenin, tarihî ve doğal zenginlikleri var ise, bunu akıllıca kullana
biliyor ise, diğer dünya ülkeleriyle rekabet edebilme şansı da var demektir. 

Turizme, ekonomimizdeki olumlu etkilerini artırıcı hız verebilirsek, ödemeler dengemiz
de, döviz girdimizde çok önemli kazançlar temin edebilmek mümkün hale gelir. 

Ülkemize 1987 yılı içerisinde 2 milyon 855 bin 546 turist gelmiş ve turizmden 1 milyar 
721 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 1988 yılında önemli bir artış kaydedilerek; ülkemize ge
len 4 milyon 172 bin 727 turistten 2 milyar 355 milyon dolar gelir sağlanmıştır. 

Gelinen bu nokta, geçmiş yıllara oranla çok önemli bir seviyedir. Bu rakamlara çok önce
den varılması gerekiyordu. Ancak, geçmiş yıllarda turizme layık olduğu önemi bir türlü vere
meyen politikalar, arzu edilen neticeyi elde edememişlerdir. 

Ülkemizde, turizm, Anavatan Partisi Hükümetlerinin uygulamış olduğu turizm politika
larıyla ülke ekonomisinde hak ettiği yere getirilmeye gayret gösterilmiş ve büyük ölçüde mesa
fe alınmıştır, özellikle kambiyo rejiminde yapılan değişikliklerle, ülkemize gelen turist sayısın
da çok önemli artışlar sağlanmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, Türkiye'de turizm hareketini sadece Turizm Bakanlığının yönlendir
mesi mümkün değildir. Çünkü, turizm komplike bir olaydır; çünkü turizmin bir havayolu ağıyla 
bütünleşmesi lazımdır, bir karayolu ağıyla bütünleşmesi lazımdır, bir kültür politikasıyla bü
tünleşmesi lazımdır, bir eğitim politikasıyla bütünleşmesi lazımdır, PTT gibi bir telekomüni
kasyon meselesiyle bütünleşmesi lazımdır ve bir elektrifikasyon meselesiyle bütünleşmesi la
zımdır, bir teşvik ve finansman meselesiyle bütünleşmesi lazımdır. Kısacası, Turizm Bakanlığı
nın, turizmin tek sorumlusu olarak gösterilmesi insafsızlık olur kanaatindeyim. Bu nedenle, 
Turizm Bakanlığı, turizm sektöründeki ve turizm politikasındaki koordinasyonu üzerine al
malı ve ilgili bakanlıkları bu konuda koordine etmelidir. Aksi takdirde, turizm politikalarında 
önemli ve süratli mesafeler almak hayli güç olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Turizm Bakanlığının en önemli konularından birisi, turizm eğiti
midir. Yani, turizmin halkımıza ve her çağdaki öğrenim gençliğine öğretilmesi, turizm konu
sunda nitelikli idareci ve personel yetiştirilmesi konusunda çalışmaların yanı sıra, nitelikli ele
man yetiştirmek amacıyla eğitim faaliyetleri yapmasıdır. Bu konuda Bakanlığın profesyonel 
turist rehberliği kursları açmasını, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında Türkiyemizi yerli 
ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak olanlara gezileri süresince yardımcı olacak rehber
ler yetiştirmesini takdirle karşılıyoruz, bunun devamını diliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde turizm sektörünün hızla gelişmesine rağmen, yaratılan arz 
karşısında sektörde çalışan eğitilmiş personel sayısı oldukça düşüktür. Bu sektörde büyük öl
çüde mevsimlik işçi çalıştırılmaktadır. Yaratılan dolaylı istihdam modeliyle verilen hizmetler 
istenilen kaliteye ulaşamamaktadır. 

Personelin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, turizm sektörünün geleceği açısından 
son derece önem arz etmektedir. 

Mevcut belgeli tesislerde halen çalışmakta olan personelin yanında, yatırım aşamasındaki 
yeni turistik tesislerin ihtiyacı da göz önüne alınacak olursa, gelecekte yaklaşık olarak 70 bin 
nitelikli personele gerek olduğu hesap edilmektedir. 

tik defa, Turizm Bakanlığı, 1989 yılında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçeve
sinde, turizmde insangücü araştırması çalışmasını başlatmış, bu projenin 1990 yılında bitmesi 
beklenmektedir. Böylece, turizmde hangi düzeyde kaç personelin bulunduğu ve düzeyleriyle 
ihtiyaçlarının ne olduğu kesin rakamlarla söylenebilecek ve eğitim politikasında strateji ve he
defleri belirlemek mümkün hale gelecektir. Bu konuda fevkalade mesafe alınmış olmasını tak
dirle karşılıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Türk turizminde, 1983 yılından bu yana, hiçbir rakip ülkeyle muka
yese edilemeyecek şekilde gelişmeler olmuştur. Bu, inkar edilemeyecek bir gerçektir. Turizm 
sektörü, aynı zamanda ekonomiye katkısı olan bir sektör haline gelmiştir. Tabiî ki, bunun çe
şitli sebepleri vardır. Türkiye, durup dururken buralara gelmemiştir. Bu sebeplerin en önemlisi 
de, uygulanan ekonomik sistemdir. Bunda, Hükümetimizin uyguladığı dışa açık serbest pazar 
ekonomisinin çok büyük katkısı olmuştur. 

Bakınız, Türkiye turizm gelirlerinde 400 bin dolardan 2,3 milyar dolarlara gelmiştir. Yur
dumuza gelen turist sayısı neden artmıştır? Neden bu durum bundan on sene evvel olmuyordu 
da şimdi olmaya başlamıştır? Bunlara dikkat etmek lâzımdır. Artık turizm sektörü hepimizin 
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meselesi haline gelmelidir, iktidarıyla, muhalefetiyle, basınıyla ve vatandaşlarıyla herkes tu
rizm üzerinde birleşmelidir, bütünleşmelidir. Çünkü, turizm, bir ülkenin bacasız sanayii duru
mundadır. 

Değerli milletvekilleri, bugün turizmin bulunduğu nokta, ülkemiz için yeterli midir? Ha
yır, değildir, önce ülkemizin turizm potansiyeline bakmamız lazım. Dünyada hiçbir ülke, bu 
kadar, en üst derecede turizm potansiyelini haiz değildir. Hiçbir Akdeniz ülkesinde, hiçbir Av
rupa ülkesinde böyle doğa, böyle deniz, 8 300 kilometre sahil şeridi yoktur. Diğer yandan, her 
iklime, her irtifaa hitap eden coğrafî bir konum vardır. Turizmin bütün çeşitlerini ülkemizde 
gerçekleştirmek mümkündür; golf, termal, her şey... Diğer yandan tarihi ve kültürel zenginlik
lerimiz... Türkiyemizde, 2 250 000 tane tarihî eserimiz vardır. Onu da bir tarafa bırakıyoruz; 
eşsiz bir toplum, turizmle tarihî misafirperverliğiyle bütünleşmiş bir toplum mevcuttur. Hükü
mete düşen görev, bu eşsiz değerleri dünya turizminin hizmetine sunabilmektir. 

Sayın milletvekilleri, "Turizm" denince, sadece yabancılara sunulan mal ve hizmet anla
şılmamalıdır. tç turizm konusunda Bakanlığın, daha önce yapılan ve yaptırılan planlamalarda 
olduğu gibi, yeni planlamalarda da özen göstereceğini, bu amaca hizmet edecek gerekli kamu 
eğitim ve dinlenme tesisleri, sosyal turizm merkezleri, küçük otel ve pansiyon gibi daha ucuz 
hizmet veren yerlerin olabileceği alanlar planlayacağını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamı burada bitirirken, değerli çalışmalarından dolayı, baş
ta Turizm Bakanı Sayın İlhan Aküzüm olmak üzere, tüm Bakanlık mensuplarını şahsım ve 
Grubum adına tebrik eder, 1990 yılı bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetini
ze saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deliceoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Sayın Mustafa Bozkurt; buyurun. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BOZKURT (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; gerçekten, ülkemizin geleceği bakımından çok önemli olan ve istikbal vaat eden 
bir bakanlığımızın, Turizm Bakanlığımızın bütçesi üzerinde konuşmak benim için bahtiyarlık
tır. Bu hissiyatla hepinizi en derin saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bilindiği gibi, Turizm Bakanlığı, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını, ülke ekono
misine olumlu katkılar sağlayacak ve Türk toplumunun sağlıklı dinlenme ihtiyacını karşılaya
cak şekilde değerlendirmek; turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için 
tedbirler almak; turizm konularında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve işbir
liğinde bulunmak görevleriyle vazifelendirilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, kendisine bu kadar şümullü görevleri verdiğimiz bu Bakanlık, kifa
yetli bir bütçeyle teçhiz edilmemiştir; toplam bütçemizden ancak binde 2'lik bir pay almakta
dır. Bu da, Bakanlığımızın, ülkemizin turizme elverişli, bütün değerlerini meydana çıkarmaya, 
onlara hayatiyet vermeye yetmemektedir. Buna rağmen, konuşmamın başında da işaret ettiğim 
gibi, turizm, ülkemizin geleceği için çok önem arz etmekte olup, dış ticaret açığımızın kapatıl
ması için en büyük anahtardır. 

Diğer meselelerimizde olduğu gibi, turizm konusunda da son yıllarda ülkemizde hissedilir 
gelişmeler kaydedilmiştir. Turizm sektöründe, son yıllarda yatak kapasitesinin artışında büyük 
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bir gelişme olduğu hepimizin malumlarıdır. 1989 yılı itibariyle 140 364 işletme belgeli yatak 
sayısına ulaşmış olup, 1983'e göre artış oranı yüzde 113'tür. Bunun yanı sıra, yatırım belgeli 
yatak sayısı ise, 281 373'e ulaşmış olup, 1983'e göre artış oranı yüzde 548'dir. 

Diğer taraftan, aynı dönemdeki turist sayısı ve turizm gelişmelerindeki durumumuza ba
kıyoruz : 1983 yılında ülkemize gelen turist sayısı 1.6 milyon iken, bu sayı 1988'de 4.2 milyona 
ulaşmış olup, artış oranı yüzde 163'tür. Turizm gelirimiz ise 1983'te 411 milyon dolar iken, bu 
miktar 1988'de 2.3 milyar doları aşmış olup, artış oranı yüzde 460'dır. Yatak kapasitesindeki 
artış, plan hedefinin yüzde 33 üzerindedir. 

Verilen rakamlar turizmde üstyapının hızlı bir gelişim içinde olduğunu göstermekle bir
likte, mevcut altyapının bu ihtiyaçlara ayak uyduracak şekilde seyir takip ettirdiğini söylemek 
mümkün değildir. Bu durumda, turistik yörelerimiz ve yöre belediyeleri, insan çevre ve sağlığı
nı doğrudan etkileyen önemli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Altyapıya ilişkin bu so
runları, kanalizasyon, arıtma tesisleri, çöp imhası, elektrifikasyon, yeraltı suyu ve deniz kir
lenmesinin önlenmesi çalışmaları olarak sıralayabiliriz. Memnuniyetle müşahede edilmiştir ki, 
Bakanlık bu konuda ciddî tedbirler almış ve "Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesi "adlı özel 
bir projeyi başlatmış bulunmaktadır. Proje, Çanakkale'den Mersin'e kadar olan kıyı bandını 
kapsamakta olup, yukarıda belirtilen altyapı sorunlarının bir bölümünü çözümlemek amacı
na matuftur. 

Sayın milletvekilleri, bunlar sevindirici gelişmelerdir. Bu arada yapılan diğer faaliyetler; 
turizm sezonunun uzatılması, turizmin çeşitlendirilmesi, bütün yıla yaygınlaştırılması, gerekli 
olan çalışmalardır. Bu meyanda, turistik potansiyele sahip doğu ve güneydoğu illerimizin de 
bu turizm nimetlerinden faydalandırılması şarttır. Bilhassa altyapı yatırımları programlanır
ken ve tur güzergâhları tespit edilirken, bu hususlara hassasiyet gösterilmesini temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı
na sunulan Turizm Bakanlığı 1990 yılı bütçe raporunun tetkikinden, Bakanlıkça yürütülen fi
ziksel planlamalar kapsamında 1990 yılı yatırım programında GAP illerinin turizm potansiye
linin tespiti çalışmalarına yer verildiğini memnuniyetle müşahede ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, bu hususun iyi bir başlangıç olmasını ve bu tür yatırım faaliyetle
rinin sürdürülmesini temenni eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, lehinde, Yozgat Milletvekili Sayın Ahmet Dalkıran?.. Yok. 
Aleyhinde, Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Postacı?.. Yok. 
Hükümet adına, Turizm Bakanı Sayın tlhan Aküzüm; buyurun. (ANAP sıralarından, 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; ülkemiz turizmiyle ilgili özet bilgileri Yüce Heyetinize arz etmeden evvel, hepinizi 
en derin saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Benden önce grupları adına konuşan arkadaşlarımı dikkatle dinledim ve bir kere daha 
inandım ki, bu sektör, hepimizin meselesi olmuş, millî bir dava olmuş. Bundan duyduğum mem
nuniyeti bir kere daha belirtmek isterim. 
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Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarımın bu tenkitlerinden, eleştirilerinden faydala
nacağımızı, yararlanacağımızı bütün samimiyetimle, bütün iyiniyetimle ifade etmek istiyorum. 
Bu görüş ve düşünceler çerçevesi içerisinde, bunların ışığı altında, yeri geldiği zaman da değer
li arkadaşlarımın değindiği konulara temas etmek kaydıyla, ben de, 1989'da yaptıklarımızı ve 
1990'dan neler bekliyoruz; bunları sizlere arz etmeye çalışacağım. 

1989'da neler yaptığımıza geçmeden evvel, izin verirseniz bir realiteyi açıklamakta fayda 
mülahaza ediyorum. Son yıllarda, Türk turizminde çok büyük gelişmeler olmuştur. Hiçbir ra
kip ülkeye, hiçbir komşu ülkeye, hatta biraz daha ileriye gidersek, bir tabir vardır, biraz daha 
geniş tutarsak, hiçbir ülkeye nasip olmayacak şekilde Türk turizminde gelişmeler olmuştur. Bu 
gerçektir, bu doğrudur. Tabiri caizse, bu bir vakıadır ve tarihe de öyle geçecektir. Bunun aksini 
kimse iddia edemez. "Peki, ne olmuştur, neye istinaden bunu söylüyorsunuz?" diye bize bu 
soruyu yöneltebilirsiniz. Bakınız ne olmuştur. 

400 milyon dolar olan turizm girdileri 2 milyar 350 milyon dolara çıkmıştır; 1983 - 1988 
yılları itibariyle konuşuyorum. Turist sayısında yüzde 163 nispetinde bir artış olmuştur; 4 mil
yon 200 bine yaklaşmıştır, 1,5 milyonlardan. Beğenmediğiniz yatak sayısında; 60 binlerden 140 
binlere çıkmış işletme belgeli yatak sayısı, yatırım belgeli yatak sayısı da 282 bini bulmuştur. 
Bunlar çok enterasan ve büyük rakamlardır. Bunları kabul etmek durumundayız. Peki nasıl 
olmuştur? Gelelim nasıl olduğuna : 

Bunun bir tek önemli sebebi vardır, bir tek ana sebebi vardır; muhalefet milletvekillerimiz 
belki buna tepki gösterecekler ama, diğer siyasî partilerin kabul etmediği, fakat artık Doğu 
Avrupa ülkelerinin bile yavaş yavaş benimsemeye başladığı, uygulanan ekonomik politikaların 
neticesidir. Daha açık ifade etmek gerekirse, Anavatan Partisi iktidarlarının uyguladığı dışa 
açık serbest pazar ekonomisinin neticeleridir Türkiye'nin turizmde bu duruma gelmesinin se
bebi. Peki, yeterli midir? Yeterli değildir. Neden yeterli değildir? Çünkü, Türkiye çok zengin 
bir turizm potansiyeline sahiptir, çok zengin bir turizm potansiyelini haizdir; hiçbir ülkede ol
mayan tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir Türkiye; her türlü iklime, her türlü irtifaa hitap 
eden bir coğrafî konuma sahiptir. Turizmin bütün çeşitlerini Türkiye'de gerçekleştirebilirsiniz; 
karşı çıktığınız golften, termale, termalden yata, yattan, av turizmine kadar ve 8 333 kilometre 
sahil şeridi, hiçbir ülkede olmayan bir sahil şeridi vardır. Türkiye'nin Tanrı'nın bahşettiği bü
tün güzel koylar, doğa buradadır ve eşsiz bir toplumu vardır, turizmle bütünleşmiş bir toplu
mu vardır, tşte bunları birleştirdiğimiz zaman, bizim daha yukarılara çıkmamız lazım; ama 
Türkiye'de turizm gençtir. Türkiye'de turizm yeni başlamıştır. Bugün, Ispanya'daki turizm 50 
sene evvel başlamıştır ve ispanya'ya gelen turist 50 milyondur, Türkiye'ye gelen turist sayısı 
4 milyon 200 bindir. Fakat, ben şuna inanıyorum, Türkiye yakın zamanda hak ettiği yere gele
cektir ve Türkiye, Plan ve Bütçe Komisyonunda ifade ettiğim gibi, dünyanın en önemli turizm 
merkezlerinden biri olacaktır. 

Bir de, çok tartışma konusu olan bir konuya temas etmek istiyorum. 1989 yılında Türki
ye'de turizm patlaması oldu mu, olmadı mı? Olmadı; ama, daha evvelki yılla mukayese ettiği
miz zaman, Türkiye'de iyi bir 1989 yılı geçti. Bunu da kabul etmemiz lazım. Çünkü, Avrupa 
ülkeleriyle mukayese ettiğimiz takdirde, bir tek, artı gösteren, turist sayısında ve döviz girdisin
de artı gösteren ülke Türkiye. Diğer Avrupa ülkelerinin hepsinde eksi gösteriyor. Çünkü, geçen 
yıl Avrupa'daki turizm hareketinde, turist hareketinde bir yavaşlama vardı; bundan en az etki
lenen ülke Türkiye oldu. 
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Şimdi, Sayın Gökbel'in, "1989'da neler yaptınız; bunlardan bahsetmediniz?" dediği ko
nuya geliyorum. 

1989'da neler yaptık : Aslında buraya hepsini de geçirmedik. Önce, müsaade ederseniz 
size 1989 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri teker teker arz etmeye çalışacağım. Bir tanesi, 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasasının yeniden motivize edilmesi... Bunu gerçekleştirdik ve en 
kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağız. 

önem verdiğimiz bir diğer husus, çok hızlı artan yatak kapasitesinin gerektirdiği eğitilmiş 
personel ihtiyacının sağlanmasıdır. Halen, Bakanlığımızdan işletme belgeli 140 bin yatak mev
cuttur. Geçtiğimiz ay itibariyle yatırım belgeli yatak sayısı, biraz evvel de ifade ettiğim gibi, 
281 bindir, önümüzdeki üç yıl içerisinde bu tesisler de devreye girdiği takdirde, bunların eğitil
miş personel ihtiyacının karşılanabilmesi için yılda en az 10 bin personelin yetiştirilmesi gerek
mektedir. Bu ihtiyaç nedeniyle Dünya Bankasından sağlanan kredi ile turizm eğitim projesi 
uygulamaya konulmuştur. Bu proje kapsamında mevcut 5 tesise ilaveten 3 adet yeni turizm eği
tim merkezi kurulacaktır. 

Yani, şunu anlatmaya çalışıyoruz : Biliyorsunuz, 1983'lerde hiç kimse eğitimden bahset
medi, hiç kimse personelden bahsetmedi, hiç kimse kalkıp, "Tanıtım, pazarlama ne oldu?" 
demedi. Herkes, yatak, yatak, yatak... "Ne olacak, yarın bu turistler geldiği zaman nerede 
kalacak?" dedi. Yatak sayısında hedefimiz 1989'da 100 bindi, 140 bine ulaştı. Şu anda 281 
bin de işletme belgeli yatağımız var; ama aynı oranda, personelde artış olmadı. Yani, yatakta 
artış yüzde 120 nispetinde oldu; fakat, personel sayısındaki artış yüzde 30 nispetinde oldu; me
safe açıldı, işte bunu kapatmak için, 1990'da, önümüzdeki yıllarda eğitime çok önem verme
miz lazım. Onun için ben bunu vurgulamaya çalışıyorum. 

Ayrıca, eğiticilerin eğitimi projesiyle bu merkezlerde ders verecek monitörler yetiştirilmek
tedir. önümüzdeki ocak ayında 80 eğitici Balçova Eğitim Merkezimizde kurslara başlayacak
tır. Biz aynı zamanda hoca da yetiştiriyoruz. Eğitilmiş personel turizm sektöründe gelişmenin 
çok önemli bir unsurunu teşkil etmektedir. Bu nedenle, eğitim konusuna önem verilmekte ve 
çalışmalar titizlikle takip edilmektedir. 

Turizmin halka, her çağdaki insana öğretilmesi, turizm konusunda nitelikli personel ve 
idareci yetiştirilmesi çalışmalarının yanı sıra, turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirme faa
liyetleri de sürdürülmektedir. 

Turizm sektöründe ihtiyaç duyulan personele faaliyet dallarında formasyon kazandırmak 
ve kısa sürede geliştirmek amacıyla, turizm eğitim merkezi bünyesinde temel eğitim kursları 
açılmaktadır. Ayrıca istanbul, tzmir ve Antalya'da klasik eğitim yerine otel-okul sistemine im
kân veren düzenlemeler de yapılmıştır. 

Profesyonel turist rehberliği kursları Bakanlığın denetim ve gözetimi altında açılmakta
dır. Son beş yıl içerisinde ülke çapında 1 132, bölge çapında 293 kişi olmak üzere, toplam 
1 425 rehber yetiştirilmiştir. Personelin nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesi, turizm sektö
rünün geleceği açısından son derece önem arz etmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığımız, Anadolu Üniversitesi ve TRT'nin işbirliğiyle 1989 yılında başlatı
lan önemli bir proje de, turizmde beceri kazandırma kurslarıdır. Bu projenin birinci bölümü 
tamamlanmış ve başarı kazanan 1 600 kursiyere Bakanlığımızda staj imkanı sağlanmıştır. 
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Projenin ikinci bölümünde uygulamaya daha çok önem verilecektir. Kendilerine gönderilen 
ders kitapları ve televizyondan verilecek teorik bilgilerle stajlarını tamamlayacak olan kursi
yerler, 1990'da turizmin hizmetine girecektir. 

Bu arada İstanbul, İzmir, Antalya ve Ürgüp turizm eğitim merkezleri, yeni teknolojik ge
lişmeler de dikkate alınarak, otel-okul sistemi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Side ve Trabzon tu
rizm eğitim merkezlerinde de uygulamaya geçilebilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Ay
rıca, il özel idareleri ve belediyelere ait- 18 konaklama tesisi ve 3 kür merkezine proje teknik 
yardımı sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bilindiği üzere, ülkemizde seyahat acenteleri kanunla kurul
muş ve birlik olarak sektörümüzde önemli bir görev ifa etmektedir. Tahmin ediyorum 1973 
senesinde kurulmuştur. 1618 sayılı Kanunla bizim denetimimiz ve gözetimimiz altındadır. Fa
kat, 1618'le birlik haline geldikten sonra, seyahat acentelerinde çok büyük gelişme olmuştur; 
ama konaklama, yeme-içme, eğlence tesislerinin bağlı olduğu ülke çapında bir meslek birliği 
bulunmamaktadır. Halihazırda mevcut turizm işletmelerinin bir bölümü mahallî derneklere 
üyedir, büyük bir bölümü ise herhangi bir derneğe üye değildir. 

Bu dağınıklığın giderilmesi amacıyla 8 yıldır sürdürülen çalışmalar bu dönemde sonuç
landırılmış ve Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Kanun Tasarısı, mevcut otelciler 
dernekleri ve ilgili bakanlıkların görüşleri de alınarak hazırlanmış olup, en kısa zamanda Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. 8 senedir bir araya getirilemeyen otelcilerin ve lokantacı
ların bir araya getirilmeleri, birlik haline gelebilmeleri için her türlü imkân hazırlanmıştır. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir diğer çalışmamız, tur güzergâhları projesidir. Ülkemize karayoluyla gelen turist sayısı 
önemli derecede artış göstermektedir. Anadolu'da tur otobüsleri, kamp, karavan, motokara-
van veya özel araçlarıyla tura çıkan turistlerin izleyecekleri tarihî değerlerin ve doğal güzellik
lerin bulunduğu yöreleri birbirine bağlayan tur güzergâhları projesi hazırlanmıştır. 

Turistlerin konaklayacakları ve yiyecek, içecek ihtiyaçlarını karşılayacakları mola nokta
larını kapsayan bu proje ilk etapta İzmir, Aydın, Denizli, İsparta, Konya, Aksaray, Niğde ve 
Nevşehir güzergâhında başlatılmıştır. 

Sarp Hudut Kapısını açmamız ile Karadeniz'de büyük bir hareketlilik başladı, turist sayı
sında artış oldu. Nitekim, bu yıl, yanılmıyorsam, 2 500'ün üzerinde turist Sarp Kapısından-
Türkiye'ye girmiştir. 

Bu güzergâhlar içerisinde ikinci aşamada doğu ve güneydoğuyu ele alacağız. 
Turizm sektöründe zaman zaman sıkıntı yaratan bir diğer husus da, tesislerin sınıflandı

rılmasında görülüyordu. Bakanlığımızca ikinci etap sınıflandırma çalışmaları başlatılmış; sa
dece fizikî değerler ve ölçülerle sınırlı kalmayan, hizmet kalitesini de ihtiva edecek şekilde bir 
düzenlemeye gidilmiştir. Bu nedenle, sektör temsilcilerinin de katılımıyla turizm sektöründe 
hizmet kalitesi ve personel seviyesini de değerlendirmeye dahil eden sınıflandırma formlarında 
standart yükseltici değişiklikler yapılmış, yıldızlama sistemi günümüzün şartlarına uygun hale 
getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Akdeniz çanağında en ileri teknolojiyi kullanan, en 
yeni ve başarılı tesislere sahibiz. Burada iddia ediyorum, bu bölgede Avrupa standartlarının 
üzerinde, dünya standartlarının üzerinde tesislere sahibiz. 
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Bu güzel tesislerinve yapılan yatırımların başarısı, çevrenin korunmasından geçer, çevreye, 
şahsen ve hükümet olarak çok önem verdiğimizi sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Zira, tu
rizmin varlığı, sağlıklı bir çevre ile mümkündür. Bu konuda sizlere, biraz evvel Sayın Musa 
Gökbel arkadaşımızın bahsettiği ve önem verdiğimiz, önemli gördüğümüz bir proje hakkında 
gerçek bilgiler vermek istiyorum : 

Bu proje, Güney ve Batı Anadolu Çevre Projesi; yani kısa adıyla meşhur GAÇ Projesidir. 
GAÇ Projesi, Ege ve Akdeniz sahillerindeki turizm yerleşimlerinin içme suyu, kanalizasyon, 
atık su arıtma ve çöp imha tesislerinin proje ve inşaatının gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. 

Proje alanı Çanakkale-Balıkesir il sınırı ile Antalya-Mersin il sınırları arasında kalan kıyı 
bantıdır. tik belirlemelere göre önemli ölçüde deniz ve çevre kirliliğine konu olan 37 pilot bele
diye ele alınacaktır. 

Proje bedeli yaklaşık 202 milyon dolardır. Tesislerin projelendirilmesi işi için 4.6 milyon 
dolar hibe Dünya Bankasından temin edilmiş olup, kullanılmaktadır. 

GAÇ Projesinin birinci kısım ihalesi 2 milyon dolar bedelle yapılmış olup, tüm proje ala
nında master plan, fizibilite ve öncelikli yerlerin uygulama projeleri 1990 yılının ilk yarısında 
tamamlanmış olacaktır. 1990'ın ikinci yarısında ise, öncelikli yerlerde fiilen inşaatlara başla
nacaktır. Bu projenin, 1995 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 

Bu proje, Önü açık bir projedir; yani 202 milyon dolaF, 400 milyon dolara da çıkabilir; 
37 yerleşim merkezi velbelediye 137*ye de çıkabilir. Tekrar ediyorum : Bu projenin önü açıktır. 

Şimdi, değerli arkadaşımız Musa Gökbel, "Peki, bu projeyi nasıl gerçekleştireceksiniz?" 
diye bize sordular. GAÇ Projesiyle ilgili Türk Hükümetinin, üzerine düşecek görevi yerine ge
tireceğine inanıyorum. Yani, bu bütçe ile nasıl gerçekleştireceğiz? Bu imzaladığımız ikraz an
laşması uyarınca, bundan sonraki bütçelere 202 milyon dolar ödenek konacak. Yani, şunu ifa
de etmeye çalışıyorum : Hükümetle bir ikraz anlaşması yapmışlardır; bunu yapmak durumun
dalar. önümüzdeki günlerde bunun neticesini göreceğiz; 1990 yılında Sayın Gökbel arkada
şım, bunun neticesini inşallah hep beraber göreceğiz. Çünkü, bu, Türkiye'ye hayatiyet getire
cektir. Bu, hepimizin meselesi haline gelmiştir. Yalnız benim, yalnız sizin meseleniz değil, Türk
iye'nin meselesidir. Bu olmadığı takdirde -Ben de sizin fikirlerinize katılıyorum- Türkiye'nin 
bu bölgelerdeki altyapı meselesini çözmemiz mümkün olmayacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çalışma yanında, daha önceki yıllarda başlatıl
mış olup da devam eden ve sektöre fayda sağladığını tespit ettiğimiz faaliyetler de sürdürül
müştür. Bu kapsamda, Bakanlığımız ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığının işbirliği sonucu, ön
celikle tüm Ege ve Akdeniz kıyılarımızdaki potansiyel arz eden yöreler belirlenmiş ve 19 adet 
çevre düzeni planı kapsamında fiziksel planlamalar tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu planlar 
ile Ege ve Akdeniz kıyılarımızda yaklaşık 9S0 bin yatak için potansiyel hazırlanmıştır. Yani 
sizin bu konuda bir endişeniz olmasın; Ege ve Akdeniz kıyılarımızda 950 bin yatak için potan
siyel yaratılmıştır. Bizim, yatırımlardan vazgeçmemiz de mümkün değildir; böyle bir düşünce
miz de yoktur. Ancak, sektörün sadece kıyılardaki tatil tesislerinden ibaret kalmaması; ülke
mizin iç yörelerinde de gelişmesi ve çeşitlenmesi inancımızdır. Turizm için elverişli iklim koşul
larına, doğa ve kültürel değerlere sahip olan ülkemiz, kıyı kullanımlarının yanında, kış turiz
mi, kaplıca ve içmece kaynakları açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Onun için, bu 
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yörelerden biraz uzaklaşıp başka yörelere gitmek lazımdır. Bu gaye ile Sakarya-Zonguldak kıyı 
kesimi planı 33 bin, Hazar Gölü Çevre Düzeni Planı 1400 olmak üzere, toplam 34 400 yataklı 
bir potansiyel daha yaratılmıştır. 

Ayrıca Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu çalışmalarımız devam etmektedir. 
Ayrıca, içlerinde Yalova, Pamukkale, Bursa, Gönen, Sivas, Rize, Diyarbakır ve Kütahya'

nın da bulunduğu yörelerde 16 termal kaynağa ait merkezin planlaması yapılmış, yürürlüğe 
konmuş ve toplam 45 bin yataklık bir potansiyel yaratılmıştır. 

Buna ilaveten, kış turizmi konusunda da ülkemizde potansiyel arz eden yöreler belirlen
miş; aralarında Sarıkamış, Palandöken, Erciyes ve Uludağ'ın da bulunduğu 7 merkeze ait planlar 
tamamlanarak, 24 bin yataklık bir potansiyel hazırlanmıştır. 

Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya çıkarılması amacıyla Bakanlığımızda son zamanlarda 
önemle ele alınan ve planlamasına girişilen diğer bir turizm türü de, golf turizmidir. Turizm 
yönünden gelişmiş olan ülkelerde golf turizmi önemli rol oynamaktadır. Oldukça yüksek gelir 
getirici özellikleri olan bu turizm türünden ülkemiz bugüne kadar yararlanamamıştır. Bu çer
çevede 3 golf alanı tamamlanmış olup, 8 adedinin planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, golf turizmi üst gelir grubuna hitap eden bir turizm çeşididir; yani 
zengin turiste hitap eden bir turizm çeşididir. Biz bu zengin turistleri Türkiye'ye çekmenin yol
larını aramak mecburiyetindeyiz. Turizm konusunda bilgi birikiminin en üst düzeyde olduğu
na inandığım Sayın Gökbel arkadaşım -Her zaman da saygıyla karşılarım kendilerini- Türki
ye'de golf sopasını kaç kişinin eline aldığını ve bunu kaç kişinin gördüğünü, ifade ederek, ba
na bir soru yönelttiler. Benim, suale sualle cevap vermek âdetim değildir ama, ben de kendisi
ne sormak istiyorum : Bundan 10 sene evvel Türkiye'de tekvandoyu kaç kişi biliyordu? Acaba 
Musa Gökbel arkadaşım tekvandonun ne olduğunu biliyor muydu? Ben bilmiyordum. Bir su
al daha soruyorum : Bundan 10 sene evvel Amerikalılar futbol topunun ne olduğunu biliyor
lar mıydı? Şimdi Dünya Kupasına katılıyorlar. Bizim toplumumuz, bizim insanımız yeniliklere 
açıktın Biz bunlardan bunu saklayamayız ki; bunların önünü kapatamayız ki... Yani, bunlar 
olmamış diye, yok diye, bunları yapmayacak mıyız, vaz mı geçeceğiz? O zaman, dünya yerinde 
durur, hiç kimse gelişemez. 

Golf turizmi Türkiye'ye girecektir ve yenilikler getirecektir; bundan endişeniz olmasın. "Vani, 
bir şey yok diye, onun girmesini, gelişmesini du/duramayız ki... Devam etmek mecburiyetinde
yiz, yapmak mecburiyetindeyiz; golf turizmini de Türkiye'ye getirmek mecburiyetindeyiz. 

Bana şunu söyleyebilir misiniz : Bu golf turizmiyle ilgili olan ülkeler, acaba bu golf turiz
mine ne zaman başladılar? Dünya kurulduğundan beri bu ülkelerde golf var mıydı? Peki, bun
lar bu turizm çeşidinden acaba para kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar; biz de yapacağız, biz de 
kazanacağız. 

Teknoloji gelişmiştir. Yani, Karadeniz'de çim olur da, Akdeniz'de olmaz... Yok böyle bir 
şey. Dünyanın her yerinde bu çimi gerçekleştirebiliriz, bundan endişeniz olmasın. Teknoloji 
bunu gösteriyor. 

Bugün özel sektörce gerçekleştirilmekte olan -bu da ayrı bir konu- üst yapı yatırımlarının 
gerçekleştirilmesinde de en etkili teşvik tedbirlerinden birisi de, turizmi Teşvik Kanunu ile geti
rilen, kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisi^uygulamasıdır; bunu kabul etmek gerekir. 

.— 136 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 0 : 2 

Turizmi Teşvik Yasası uyarınca hazırlanan Kamu Arazilerinin Turizm yatırımlarına Tahsi
si Hakkında Yönetmelik kapsamında bugüne kadar arazi tahsisi için 8 ilan yapılmıştır; yani, 
1983 yılından 1989 yılına kadar. 

Yapılan bu duyurular neticesinde toplam 182 yatırımcıya kamu arazisi tahsisi yapılmış ve 
bunun sonucunda ülke turizmine 80 165 yatak kapasitesi sağlanmıştır. 

öte yandan, ülkemizde büyük bir potansiyel olmasına rağmen, uzun süre hiçbir varlık gös
teremeyen yat turizmi de ilk kez Turizmi Teşvik Yasası ile sektördeki yerini almış ve 1984'ten 
sonra da gelişmeye başlamıştır. Bu yasa çerçevesinde yaklaşık 3 bin yat kapasitesine sahip yat 
limanı tesisleri ve çekek yerlerinin yapılması amacıyla 9 müteşebbise turizm yatırım belgesi ve
rilmiştir; yat yatak kapasitesi de 5 bin yatağa ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizm sektörünün gelişiminde önemli unsurlardan 
birini teşkil eden tanıtma ve pazarlama konusunda, bütçe imkânları ile sınırlı çalışmalar yapıl
mıştır. 1983 yılından itibaren daha aktif tanıtmaya geçilmiş, son beş yılda yabancı tur opera
törleri, seyahat acenteleri, televizyon ve basın mensupları gibi kamuoyu oluşturabilecek nite
likte 8 bin konuk ağırlanmıştır. Bu hizmet için yapılan harcama 1 milyar 330 milyon TL. olup, 
sonuçta, ülkemizle ilgili olarak 416 milyar lira reklam değeri olan olumlu yayın yapılması sağ
lanmıştır. 

Bakanlığımızın ısrarlarıyla ilk kez 1983 yılında ülkemize yönelik olarak başlayan organize 
charter seferlerinde yıldan yıla artışlar olmuş ve 1984 yılında 1551 charterle gelen turist sayısı 
132 bin dolayında iken, 1988 yılında charter sayısı 22 148'e, turist sayısı da 1 milyon 236 bine 
yükselmiştir. Bunun bir örneği, merkezi Antalya'da kurulan Lufthansa-Türk Hava Yolları or
taklığıdır ki, bu, son sene içinde charter'e ne kadar önem verdiğimizin de açık bir göstergesidir. 

Gösteri faaliyetlerinin en önemlisini, yurt dışında düzenlenmekte olan uluslararası nite
likteki meslekî turizm fuarları teşkil etmektedir. Bu yüzden, özellikle Türkiye'ye yönelik ilgi 
ve talebin giderek artmakta olduğu ülkelerle kurulmuş olan iyi ilişkilerin pekiştirilmesi ama
cıyla,^ adeti bu yıl olmak üzere, 1983'ten bu yana toplam 121 uluslararası fuara katılınmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; baştan beri savunduğum bir düşünce var : tç turizm 
olmadan sağlıklı bir turizm gelişimi olamaz. Öte yandan, tüm dünyada iç turizm bile işletme
ciliğe dayanır. Bu yüzden, bugüne kadar 70 yatağın üstünü teşvik ederken, bu rakamı 30 yata
ğa indirdik. Böylece, küçük işletmelerin çoğalması sonucu halkımız ucuz tatil yapma imkânı
na kavuşacak ve kendi meselesine sahip çıkacaktır. Çün,kü halk, turizmi bizzat yaşadığı za
man; yani, sahip olduğumuz bu doğayı, bu kültür mirasını gördüğü an, turizmin önemini kav
rayacak ve en azından bu varlıkların korunması gerektiğine inanacaktır. Buna tatbiki eğitim 
de diyebiliriz. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu yerli turizme bir daha dönmek istiyorum. Bir kere, 
biz, Anavatan Partisi İktidarı olarak, yerli turizmin olmadığı bir yerde turizmin olacağına inan
mıyoruz. Ben, bunu çeşitli defalarca konuşmalarımda belirtmeye çalıştım. Neden inanmıyo
ruz?.. Bunun misalleri vardır; yerli turizmin olmadığı ülkelerde bugün turizm yoktur. Doğu 
Avrupa ülkeleri geçmişte yerli turistlere kapılarını kapatmışlar. Bugün o ülkelerde turizmin (T) 
harfini göremezsiniz. Bunun sebebine gelince, Türkiye'de yerli turistlere kapılarımızı kapattık; 
son yıllarda kapattık, ben bunun farkındayım ve buradan bütün müteşebbislere de sesleniyo
rum ve diyorum ki, yerli turistlerimize kapılarımızı kapattık. Bu turistler, ülkemizin 
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imkanlarından faydalanamıyorlar. Kendi ülkelerinin imkânlarından faydalanamayınca, imkânları 
dahilinde ikinci konutlara yöneldiler. Yani, kooperatifler esprisini kaybetti, onlar da sahillere 
yöneldi. Çünkü, müşteriyi orada bulmaya başladı. Bunun neticesinde altyapı imkânsızlığı or
taya çıktı. Altyapı imkansızlığı ortaya çıkınca, çevre kirliliği, çevre bozulması gündeme geldi 
ve netice itibariyle, ikinci konutların ağırlıklı olduğu yerlerde turizm hareketi durmaya başla
dı. Onun için, yerli turizmin çok önemli olduğunu ve yerli-turizme çok önem verdiğimizi bura
da bir kere daha vurgulamak istiyorum;. 

tkinci önemli mesele ise, -biraz evvel de ifade ettim- eğer biz bu insanlara kendi bölgemi
zin havasını, kendi ormanlarımızın havasını teneffüs ettirmezsek bu bölgeleri kim koruyacak? 
Yani, gelecek yabancılar mı koruyacak? Benim için çok önemli olan ve sizler için de çok önem
li olduğunun bilincinde olduğum bir şey. Turizm demek, yalnız döviz girdisi demek değildir; 
turizm demek, yalnız istihdam demek değildir. Tabiî ki, çok önemlidir; ama buna bu açıdan 
bakmamak lazım. Turizm, aynı zamanda, insanları sevgi bağıyla birbirine bütünleştiren, top
lumları birbirine kaynaştıran, onları birbirine yaklaştıran, daha doğrusu dünya barışına hiz
met eden bir kültür olayıdır. Şimdi, siz bana, gittiğim bir ülkede, o ülkenin insanlarını göster
mezseniz, ben bu dünya barışına nasıl hizmet ederim? Bizim ülkemize gelen insanların, turist
lerin, amaçlarından bir tanesi de Türkiye'deki insanları tanımak, Türkiye'yi daha yakından 
tanımaktır. Onun için turizm hareketi dünyada vardır. Yerli turiste kapıları kapatmak müm
kün değildir. Bundan sonra mümkün olması da bizim için mümkün değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, 1983 yılı ile birlikte kavuşulan huzur ve güven ortamında 
Hükümetimizin getirdiği dışa açık, serbest ekonomi anlayışı ile, turizm sektöründe gelinen ye
ri kısa başlıklarla sizlere anlatmaya çalıştım; rakip hiçbir ülkeye nasip olmayan üstyapıdaki 
başarımızı rakamlarla izah ettim. Aynı başarıyı tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinde de gös
terdiğimizi belirtmedim; ama, bugün burada bu kürsüden ilan ediyorum, önümüzdeki hafta 
Resmî Gazetede yayımlanmasını beklediğimiz pazarlama konusundaki teşvikler ile 1990 ve mü
teakip yıllarda, bu konuda hiçbir sorun kalmayacaktır. Doğru Yol Partisine mensup milletve
kili arkadaşım Sayın Abdulkadir Cenkçiler, benim bu konuşmamdan evvel konuşmasını yap
mamış olsalardı, tahmin ediyorum o konuşmalarından vazgeçerlerdi. 

Bugün için seyahat acentelerinin sağlamış oldukları döviz girdileri ihracat sayılan satışlar 
arasında sayılmasına ve toplam ihracat içerisinde önemli bir paya sahip olmasına rağmen, se
yahat acentelerinin yatırımlara tanınan teşviklerden yararlanamadıklarından bahsettim. Bu çe
lişkiyi ortadan kaldırmak ve turizm sektörünün pazarlama ve tanıtma yönünü geliştirmek ama
cıyla, seyahat acentelerinin hazırlayacağı bir projenin aynen bir yatırım projesi gibi, tüm teş
viklerden yararlanması anlayışını getiriyoruz. Proje, "konaklama-ulaşım-pazarlama" bileşim
lerinden olacaktır. Bu proje, bir hizmet yatırımı olarak, aynen bir otel veya sanayi projesi gibi, 
kaynak kullanımı destekleme priminden yüzde 20, yatırım indiriminden yüzde 100, Finans
man Fonundan yüzde 25 yararlanacak ve kredi kullanabilecektir. Bu yeni tedbirler ile Türk 
turizminin yeni bir kilometre taşına geldiği inancındayım. 

1983 yılında üstyapıda başlatılan hızlı gelişme, Hükümet Programımızda da belirtildiği 
üzere 1990 ve müteakip yıllarda pazarlama konusunda devam edecektir. Turizm Bakanı olarak 
iddia ediyorum; bu teşviklerin yürürlüğe girmesiyle, 1990 yılında çok başarılı bir sezon geçi
receğiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Heyetinize turizm sektöründeki gelişmeleri, tu* 
rizmin önemini ve Bakanlığımın bu konulardaki plan ve hedeflerini kısa başlıklarla ve bazı 
önemli konulara münhasır olmak üzere sunmaya çalıştım. 

Biraz da, huzurunuza getirilmiş olan bütçe hakkında özet bilgiler vermek istiyorum : 1990 
yılı genel bütçesinden Bakanlığıma ayrılan pay 117 milyar 792 milyon liradır. 117 milyar 792 
milyon lira olan 1990 yılı bütçemizin, 45 milyar 100 milyonu carî harcamalar, 64 milyar 30 
milyonu yatırım harcamaları, 8 milyar 662 milyonu ise transfer harcamalarından oluşmakta
dır. Ne yazık ki, biraz önce arz ettiğim acil ve öncelikli hedefler nedeniyle, genel bütçeden Ba
kanlığıma ayrılan bu payın yüksek olduğu söylenemez. 

Ancak, bir bütçe hazırlanırken, devletin genel imkânları ve bütçe dengelerini göz ardı et
mek de mümkün değildir. Maliye ve Gümrük Bakanlığının ve Yüce Meclisin, hatta, komisyon
ların bu konudaki ikaz ve müdahalelerini dikkate almak zorunda olduğumuzu takdirlerinize 
sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın sonuna gelmeden evvel Sayın Musa GÖk-
bel arkadaşımın temas ettiği bir konuya, müsaade ederlerse ben de değinmek istiyorum. Biraz 
evvel ifade ettiğim, turizm konusunda çok yüksek bir kültüre ve bilgiye sahip olan bu değerli 
arkadaşımız, Türkiye'deki turizm girdileriyle hesap yönteminin yanlış olduğunu ifade ettiler. 
Türkiye'nin turizm konusundaki bu istatistikleri doğrudur. Hesap yöntemi, Dünya Turizm Teş
kilatınca takdirle karşılanmıştır, aynı zamanda karşılanmaktadır. Dünyanın hgmen hemen bir
çok ülkesi bu yöntemi uygulamaktadır; eğer onlarınki yanlışsa, bizimki de yanlıştır. 

Yine, değerli arkadaşımız, İtalya ve ispanya'da kişi başına ortalama harcamanın az oldu
ğunu, kişi başına ortalama harcamanın bizde niye yüksek olduğunu sordular. Kendisine cevap 
olarak şunu söylemek istiyorum : ttalya ve ispanya'da kişi başına ortalama harcamanın az ol
ması, gelirlerini banka kaydına göre, yani, eski sisteme göre yapmaktadırlar. Ama, bizim siste
mimizle yapan ülkelerde bu rakamlar yüksektir, ingiltere'de 660 dolar, kişi başına irlanda'da 
408 dolardır; çünkü, sistem farklıdır. 

Değerli arkadaşımızın bir suali de, "Eğer, her giren turist ortalama 9 gün Türkiye'de kalı
yorsa, bir odayı 430 gün satmak gibi çok garip bir durum ortaya çıkıyor; burada bir yanlışlık 
var" dediniz. Doğrudur, sene 365 gündür; ama, ona da katılmamız mümkün değil, orada da 
bir yanlışlık var; ama, sizin yanlışınız. Ülkede ortalama kalış süresi 9 gün olarak hesaplanır
ken, yalnız belgeli tesisler değil, aynı zamanda belgesiz tesislerde de, yani, belediyeden belgeli 
tesisler var, belgesiz tesisler var; bunlar da hesaba katılmaktadır. Sayın Gökbel, dolayısıyla, 
bizim değil, sizin hesabınız yanlıştır. 

Ben Sayın Gökbel'e de, müsaade ederlerse, bu verilerle ilgili -bunun üzerinde çok durdu
lar, çok saydığımız bir arkadaşımızdır- hesap yöntemiyle ilgili bir küçük kitapçığı da Genel 
Kuruldan sonra takdim edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Aklın yolu birdir; bu yolda birleşmek hepimizin görevidir. Gönül isterdi ki, er veya geç 

varacağımız hedeflere, bu bütçemiz biraz daha büyük olsun, biraz daha yüksek olsun da he
men varalım. Fakat, imkânlarımız bu kadar, devletimizin imkanları bu kadar; üzerine fazla 
da gitmek bizim hakkımız değil. Ben inanıyorum ki, biz varacağımız yere er varacağız; 

— 139 — 



T.B.M.M. B : 56 24 . 12 . 1989 O : 2 

bu bütçeyle de olsa varacağız. Çünkü, muhalefetiyle, iktidarıyla, basınıyla ve bütün vatanda
şıyla herkes bu sektör etrafında birleşmiş; bu hepimizin meselesi olmuş. Sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, inanıyorum ki, Türkiye bu potansiyeliyle, bu heyecanıyla dünyanın en 
önemli turizm merkezlerinden birisi olacaktır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, üzerinde, tzmir Milletvekili Işılay Saygın; buyurun. (ANAP sıralarından 

"Bravo" sesleri, alkışlar) 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan?.. 
HÎLMÎ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — Konuşmasını tamamlasın, görüşürüz; müsaade buyurun. ' 
HÎLMt ZlYA POSTACI (Aydın) — Benim de, tutumunuz hakkında bir konuşmam olacak. 
BAŞKAN — Tabiî efendim... Tabiî Sayın Postacı. 
Buyurun Sayın Saygın. 
IŞILAY SAYGIN (tzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1990 malî yılı Turizm 

Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi sunmak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, toplam 117 milyar 792 milyon Türk Lirası olan Tû  
rizm Bakanlığı 1990 yılı bütçe teklifinin yüzde 38,3'ünü teşkil eden 45 milyar 100 milyonu cari 
harcamalara, yüzde 54,3'ünü teşkil eden 64 milyarı da yatırım harcamalarına ve yüzde 7,4'ü 
teşkil eden 8 milyar 662 milyonu da transfer harcamalarına ayrılmış bulunmaktadır. 

1989 yılı bütçesi 26 milyar 733 milyon iken 1990 yılında bu rakamın 117 milyar 792 milyo
na çıkmış bulunmasına rağmen, görülmektedir ki, Bakanlığın genel bütçeden aldığı binde 2 
civarındaki yüzde payı son derece mütevazı bir seviyededir. 

Ülkemizin büyümesi ve kalkınmasında büyük önem arz eden turizm konusunda, Bakan
lığın, beklenen hizmetleri layıkıyla gerçekleştirebilmesi için, bütçesinin daha büyük boyutlar
da ele alınması zaruretine inanıyorum. 

1983 yılında ülkemize gelen turist sayısı 1,6 milyon iken, bu sayı 1988'de yüzde 163 artış 
göstererek 4,2 milyona ulaşmış, turizm gelirimiz ise 1983'de 410 milyon dolar iken yüzde 469 
oranında bir artış kaydederek 1988'de 2,3 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bu, her şeyin 
ötesinde, takdir edilecek olumlu bir gelişmedir. Keza, 1983 yılında toplam 5 milyar 728 milyon 
dolar olan ihracat gelirlerimiz içinde turizmin payı yüzde 7,2 iken, 1988 yılında, toplam 11 milyar 
662 milyon dolar ihracat gelirlerimiz içinde turizmin payı yüzde 20,2 olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1989 sonu itibariyle, işletme belgeli yatak sayısı 140 
364 olup 1983'e göre artış oranı yüzde 113; 281 283'e ulaşmış olan yatırım belgeli yatak sayısı 
ise 1983'e kıyasla yüzde 548 oranında artış göstermiştir. Bu rakamlar, turizmde üstyapının hız
lı bir gelişme içinde olduğunu göstermekle birlikte, bugünkü altyapının, paralel bir gelişme 
arz ettiğini söylemek kolay değildir. Bu durumda, turistik yörelerimiz ve yöre belediyeleri, in
san ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen önemli problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Altyapıya 
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ilişkin bu sorunları; kanalizasyon, arıtma tesisleri, çöp imhası, içme suyu, elektrifikasyon, ye
raltı suyu ve deniz kirlenmesinin önlenmesi çalışmaları olarak sayabiliriz. Bakanlığın, bu ko
nuları ciddiyetle ele alarak, Çanakkale'den Mersin'e kadar olan kıyı bandını kapsayan Güney 
ve Batı Anadolu Çevre Projesini (GAÇ) özel bir projeyi başlatmış bulunmasını sevinç ve tak
dirle karşıladığımızı belirtmeyi bir görev kabul ettiğimizi bilmenizi isterim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Türkiye, medeniyetlerin beşiği olan bir ülkedir. Biz, 
turizmin dışında, tarih hazineleriyle de, yüzyıllardan beri süregelen millî hasletimiz Türk mi
safirperverliği ile de turist çekebilecek durumdayız ve bundan, maalesef, tatminkâr düzeyde 
faydalandığımızı söyleyemeyiz. 

Keza, Türkiye, konferans turizmi için dünyada en elverişli ülkelerden biri olduğu halde, 
bu dalda da gerekeni yapabildiğimizi iddia edemeyiz. Bu itibarla, bakanlıktan, bu hususlara 
daha çok ağırlık verilmesini, tanıtım etkinliklerinin yoğunlaştırılmasını; ayrıca, genelde "orta 
tabaka" dediğimiz kimselere, turistik hizmet sunabilecek daha küçük standartta tesislere teş
vik ve destek verilmesini istemekteyiz. 

Sahillerimizde, kasaba ve ilçe seviyesinde turistik bölgelerimiz vardır. Buraların kış nüfu
suyla yaz nüfusu fevkalade yüksek oranda farklılık arz etmekte, turistik mevsimlerde, akla he
saba gelmez nüfus artışı yaşamaktadır, tiler Bankası, bu bölgelere, kış nüfusu esasına göre pa
ra göndermektedir. Bunun, hiç olmazsa, kış ve yaz ortalamasını alacak şekilde düzenlenmesi
nin yolları bulunmalıdır diyorum veya Turizm Fonundan, bu bölgelerin altyapı yatırımlarına, 
devletin daha çok katılımda bulunmasının gereğine inanıyorum. 

Turistik illerimizde, valilere bilhassa görev düşmektedir. Vali yardımcılarından birinin, özel
likle turizm ve turist meseleleriyle ilgilenmelerinin sağlanmasını yerinde görüyorum. 

Türk mutfağının ve Türk el sanatlarının turizm sektöründe ayrı bir yeri vardır. Tarihî ve 
tabiî güzelliklerimizi tanıtırken, Türk mutfağı ve Türk el sanatları için özel çaba gösterilmesi
ni, lüzumlu ve faydalı buluyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1990 yılı yatırım programında, GAP illerinin turizm 
potansiyelinin tespiti çalışmalarına da yer verilmesini memnuniyetle karşıladığımızı bilhassa 
ifade etmek istiyorum. Ekonomik bakımdan verimli, sosyal bakımdan sorumlu, çevre bakı
mından bilinçli bir turizm poitikası izlemek için, mahallî kültürü deforme etmeye yönelik ol
mayan uyumlu bir çalışma; ağırlayan açısından turisti sömürmeye çalışmayan ve turizm ticare
ti ahlakına uyan ve nihayet, arazi kullanımında, mümkün olduğunca tabiatı değiştirmeyen uy
gulamalar içinde olmalıyız. 

Turizmde önemli darboğazlardan biri de, eğitilmiş hizmet personeli noksanlığıdır. Bu boş
luğu doldurmak amacıyla Bakanlığın çeşitli eğitim projelerini uygulamaya koymuş bulunma
sı, sorunun çözüme kavuşturulması hususundaki ümidimizi artırmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 1983-1989 yıllarını kapsayan dönemde, turizm eğitim 
yatırımı olarak, diğer uygulamaların yanında, tzmir-Balçova'da "turizm-otel-okul" sistemiy
le yapılan çalışmalar, yerinde ve yararlı olmuştur. Turizm Bankası ile işbirliği içinde, Gümül-
dür Sosyal Turizm Merkezi hizmete sokulmuştur. 1990 yılında, mevcut 3 sosyal turizm merke
zine ilaveten, 2 yeni sosyal turizm merkezinin de gerçekleştirilmesi için bütçede gerekli ödene
ğin ayrılmış bulunmasını memnuniyetle karşılıyorum. Kanaatimce, turistik işletmelerde 
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fiziksel standardı belirleyici sınıf sistemi yerine, komşu ve rakip ülkelerin uyguladıkları, hiz- x 

met ve personel niteliklerini değerlendirmeyi esas alan yıldız sistemine geçilmesi isabetli olmuştur. 

Bakanlık, pansiyonculuk yapmakta olan ve pansiyonda çalışmakta olanlara, işlerini bi
linçli olarak yürütmelerini sağlamak üzere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak için pansiyon
culuk eğitimi vermekte ve özellikle, toplumun turizme hazırlanması, turizm bilgi ve bilincinin 
yaygınlaştırılması amacıyla, turizmle yakın ilişkisi bulunan belediye personeli, yerel yönetici, 
gümrük memuru, trafik polisi, din görevlisi, meslek mensupları için seminerler, kurslar, kon
feranslar düzenlemekte veya bu kurumların düzenlediği çalışmalarda faal görev almaktadır. 

Ülkenin belli yörelerinde yoğunlaşmış olan turistik tesislerin, potansiyel arz eden diğer 
bölgelere de dengeli bir biçimde dağılımının gerçekleştirilmesi, mevcut tesislerin yılın 12 ayı 
boyunca hizmet verebilecek niteliğe kavuşturulması ve yan harcamaları teşvik edici üniteler ila
vesiyle, doluluk oranları ve verimliliklerinin artırılması önemlidir. 

Küçük kapasiteli tesislerin ve aile işletmeciliğinin teşvik edilmesi, charter taşımacılığının 
geliştirilmesi ve yerli seyahat acentelerinin tur operatörlüğüne teşvik edilmesi, atıl kapasite olan 
ikinci konutların turizme kazandırılması, Türk turizminin hitap ettiği uluslararası pazar yel
pazesinin, para harcayan türde turist gönderen yeni pazar ülkelere doğru genişletilmesi gibi 
hedefler doğrultusunda yoğun çalışmalar yapılması, geleceğe dönük ümitlerimizi güçlendir
mektedir. 

Bu itibarla, ülkemizin yurt dışında ve yurt içinde tanıtılması ve turistik değerlerinin pa-
zarlanması amacıyla çeşitli dillerde ye türde afiş, broşür, kent planı, karton gibi malzemeler 
ihtiyacı karşılayacak sayıda hazırlanmalı, bastırılmalı ve dağıtılmalıdır. Tanıtma için geniş bir 
kullanım alanı olan film ve videobantların yaptırılmasına, satın alınmasına ve dağıtılmasına 
daha geniş çapta devam olunmalı; bu amaçla, Bakanlığın maddî imkanları mutlaka artırılmalıdır. 

Profesyonel turist rehberlik kursları, Bakanlığın denetim ve gözetimi altında, Türkiye'yi 
yerli ve yabancı turistlere en iyi şekilde tanıtacak ve onlara gezileri süresince yardımcı olacak 
ve doğru bilgiler verebilecek rehberleri yetiştirmek yolunda başarıyla devam etmektedir. Bunu 
da memnunlukla izlemekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, enerjik ve sempatik Sayın Bakanımız tlhan Aküzüm'-
ün şahsında, tüm Turizm Bakanlığı mensuplarına, başarılarının devamı dileği ile tebrik ve te
şekkürlerimi sunar, Turizm bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını temenni 
ederim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saygın. 
Tutumum hakkında, buyurun Sayın Postacı. 
Yerinizden arz edin lütfen. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkanım, sabahtan bu yana görüşmeleri izli

yoruz. Sabah, süre kullanılmasında esnek davrandınız. Neden olduğunu siz benden iyi biliyor
sunuz. Biraz önce de konuşmanızda, "Bu bütçe görüşmelerinde son kez yönetiyorum. Bun
dan sonrakilerde bu esnekliği kullanmayacağım" diyen sizsiniz. Fakat, saat 20.00'de, oturuma 
devam etme kararı aldınız. Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel kurulumuzun almış ol
duğu karar; saat 20.00'ye kadar görüşmeler bitmezse, saat 21.00'de toplantı yeniden açılır, bi
tinceye kadar devam eder tarzındaydı. Saat 20.00'de siz, uygulayacağınız programı açıklamadan 
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değiştirdiniz ve iktidar grubu 1 saatlik süresini de demek ki kullanmadı. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

AHMET KARAEVLt (Tekirdağ) — Hayır kullandı; DYP Grubu kullanmadı. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, akşamın şu saatinde her şey çok ahenkli, lütfen müsa
ade buyurun efendim. 

Lütfen, arkadaşımızı dinleyelim. 
HtLMÎ ZtYA POSTACI (Aydın) — Görülen o ki, ben çok titizlikle izledim burayı. Saat 

20.00'de grup olarak üçüncü sırada Anavatan Partisi sözcüsü konuşmaya başlayınca, 1 saat 
de süreleri vardı, 20.10'da çıktım, çünkü 21.00'de başlaması gerekiyordu aslında; ama, sizin 
o anlayış çerçeveniz içerisinde, bir 20 dakikalık buradan ayrılış sürem var. Bu süre içerisinde 
hiç olmazsa grup yöneticilerimize "Uygulamam böyle oldu, grubunuzdan aleyhte söz isteyen 
arkadaş vardı" olarak bildirebilirdiniz. Tahmin ediyorum ki, lehte konuşacak arkadaş da var
dı. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi bu durumda, bütün müzakereleri izlemiş olmama rağmen, bu tutumunuzla, üze
rinde titizlikle durduğum bir bütçe üzerinde konuşamamanın sıkıntısını duyuyorum ve buna 
da sebep olduğunuz için ayrıca üzüldüğümü bildiriyorum... 

BAŞKAN — Ve ayrıca, usulen, usul dışı uygulamamdan dolayı, usul hakkında söz isti
yorsunuz. 

Bitti mi efendim? 

HtLMt ZtYA POSTACI (Aydın) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Şimdi dinleyin. 

Sayın Postacı, evvela, bu beyanınız usulî olmadı, insanî oldu, hissî oldu; çünkü, "Sayın 
Başkan şu davranışınız şu beyanınız, şu tasarrufunuz, şu maddeye aykırıdır" diye bir sözünüz 
olmadı. 

ikincisi, Sayın Gökbel, grubunuzun değerli sözcüsü olarak, kendisine yolladığım bir me
sajla da beğenimi ifade ettiğim muhteva dolu konuşmasıyla, saat tam 20.00'ye 1 kala henüz 
kürsüde iken, Başkanlık, mutad gereği, Genel kurula, bugünkü günlük program tamamlanın
caya kadar ara vermeksizin çalışmaların devamını önerdi; oyladı, Yüce Genel Kurul Kabul elti. 
Demek ki, 20.00'de ara verir, tekrar 21.00'de toplar falan... Bunlar, söylediğim oylamayla alı
nan karar muvacehesinde, ancak, varsayım. 

Gelelim bir diğer konuya : Zatı âliniz aleyhte söz istediniz. Sayın Dalkıran lehte söz isledi. 
Şerefli isimlerinizi usulü dairesinde burada açıkladım, okudum ve kürsüye davet ettim; ama, 
yazık ki, yoktunuz. Bu uygulamada, daha sonra gelmeniz halinde, size söz verme imkânımın 
olup olmadığım araştırdım. Bugüne kadar benzer durumlarda, değil şahıslar, gruplar için bile 
bir tek Örnek bulunmadığını ilgililer bana ifade etti. Artı, elinizde salladığınız, ama okumadı
ğınız -ve önünüzdeki şu anda grubunuzu temsilen bulunan Sayın Rıza Yılmaz'in imzasını 
muhtevi- programda ne yazıyor?., diyor ki: "Kişisel konuşmalarda içtüzüğün 62 nci maddesi
ne göre; bütçenin lehinde, -Lehinde Sayın Dalkıran'a davet ettim, yoktu- aleyhinde, -zatı âlini
zi davet ettim, yoktunuz- üzerinde" -Sayın Saygın, tabiatıyla, sayın Bakandan sonra bu hakkı 
kazanacaktı, verdik, bu usulî mukabelem. 
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HAZIM KUTAY (Ankara) — Durum tavazzuh etti. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Anlaşıldı, fazla uzatmaya gerek yok. 

BAŞKAN — Hayır. 

Bir de, bana gönderdiğiniz notta diyorsunuz ki, "Niçin sabahki hoşgörüyü veya esnekliği 
esirgediniz. Grup yöneticilerine sorabilirdiniz." Sayın Postacı, yazık ki, o esnada Genel Kurul
da bir tek Sayın Müftüoğlu vardı, tddia etmiyorum; ama, Sayın Yılmaz'ın da o esnada varsa, 
zaten size tatmin edecek açıklamayı yapacağına inanıyorum. 

Gelelim Sayın bakanın önde konuşma yapmış olmasına; çünkü, notunuza ben gerçekten 
üzüldüm, özel olarak söyleyecektim; ama, konuyu açtınız, herkes şahit olsun diye söylüyo
rum. Biz bu kadar küçük hesaplarla, böyle Yüce Genel Kuruldan gündem kaçıracak kimseler 
değiliz. (ANAP sıralarından alkışlar) Ne çıkar 10 dakika daha konuşsanız? Ne söyleyeceksi
niz? Saygıyla dinleriz, sükûnetle dinleriz Sayın Postacı; ama, dikkatinizden kaçan bir nokta 
var. Üzerinde söz verdim, elan şahsı adına iki üyeye söz verme imkânı bulunduğuna göre, yine 
sırasıyla lehinde veya aleyhinde bir sayın üyeye daha söz verebilirim; ama, bu, geriye dönmek 
suretiyle, adı okunmuş, bulunmamış şahıslar için mümkün değil. Şu anda Genel Kurulda lehte 
veya aleyhte konuşmak için söz isteyen bir başka sayın üyeye son sözü vermeye hazırım arka
daşlar. Söz kutsaldır, biz bunun idraki içindeyiz. Sizi mat etmek için değil, tatmin etmek için 
bu kadar uzun konuştum.' Yüce Kurulu da meşgul ettiğim için özür diliyorum. 

i 
Konu tavazzuh etmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu gerçekler muvacehesinde bir usulsüzlük yapılmadığı kanaa
tindeyim. 

Buyurun. 

HÎLMt ZIYA POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, bugünkü yönetiminiz -aslında, söyle
nmemek istedim; ama, konuşmanızdan sonra söylemek zorunda kaldım- hiç de alışageldiğimiz 
usul ve anlayış içinde olmamıştır. Her soruya, her sataşmaya ve tartışmaya ayrı bir yorum geti
riyorsunuz. Benim size sunduğum notun anlamını bile Yüce Kurula yanlış veriyorsunuz. 

Kimsenin bir şey kaçırdığını söylemiyorum. Sizin takdirinize bırakıyorum diyorum ve ba
kınız diyeceksiniz ki, "Bir üyenin daha söz hakkı var. Bugüne kadarki uygulamalarda, anons 
edilmiş de bulunmamış bir kişiye söz verilmez" diyorsunuz. Böyle bir uygulamanın da var ol
duğuna, ben bugüne kadar olduğum sürede şahit olmadım; ama, çok çok eskilerden beri geti-
riyorsanız, bunu da incelerim; ama, pek de haklı olduğunuzu söyleyemem. Ben şurada "21.00'de 
başlar" sözünü, Danışma Kurulunca onaylanmış bir kararın karşılığında söyledim. O yüzden 
de, İçtüzüğün 62 nci maddesini söyleme gereğini duymadım. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, Başkanlık değil Grup Başkanvekiliniz bu söze cevap versin 
lütfen... SHP Grup Başkanvekili lütfen cevap versin ve usulü öğrenelim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Devam edelim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konu tavazzuh etmiştir. Başkanlık, tutumunda, usul 
içredir; usul tartışması açılmasına gerek görülmemektedir. 

Sayın Gökbel, buyurun... 
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MUSA GÖKBEL (Muğla) — Efendim ben söz istemiyorum. Sadece konuşmam esnasın
da yaptığım açıklamalarda, yanlış anlamaya meydan vermemek için yerimden bir açıklama yap
mak gereğini duydum. 

Konuşmamda, golf turizmi olmasın diye bir konu açıklamadım. Ancak, gerek Devlet Plan
lamanın teşvik bölümünde ayırdığı fon, gerekse Bakanlığın bütçesi, ülkemizin şu anda reel tu
rizme katkısı bakımından, golf projesinin ertelenmesini önerdim. Onun için, golf projesine 
karşı değilim; bu birincisi. 

İkincisi, ülkemizdeki turizm gelirleriyle ilgili hesaplamada, bahsedilen rakamların yanlış 
ya da kasıtlı olduğunu söylemedim. Üzerine basa basa, bu belirlenen yöntemdeki değişiklikten 
dolayı, farklı sonuçlar alabilecek bir sonuç çıktığını söyledim ve Sayın Bakanın konuşmasın
da, tngiltere ve irlanda örneğini göstererek, aynı durumun, yani iki yıl öncesinde Türkiye gibi 
uygulayan ülkelerde yüksek, diğer uygulayanlarda daha, aşağıdaki bir rakam olduğunu söyle
dim. Bunu şu anlamda düzeltiyorum : "Ortaya çıkan istatistik yanlıştır" diye bir iddiam yok; 
ama, bu konuda anket aşamasında anketörlerin verdikleri cevap, ülke kaynaklarımızı yanlış 
bir bilgiye götürebilir diye dikkati çekmek istedim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bu anlamda, Sayın Bakamn şahsıma göndereceği o belgeyi 

de, tabiî büyük bir memnuniyetle şimdiden kabul ediyorum. 
Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Konu aydınlanmıştır. 
Sayın Milletvekilleri, konuşmalar tamamlanmış bulunmaktadır. 
Sayın Gökbel ve Sayın Altun soru sormak istemektedirler. 
Başka soru sormak isteyen sayın üye var mı? Yok. 
Tespit işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Gökbel. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, devletteki devamlılığı esas alarak, 1989 yılı 
bütçesi tartışılırken, Turizm Bakanlığının hedefleri arasına konulup, 1989 yılı içerisinde yapıl
ması daha önce vaat edilen şu konularda, hangi aşamada ve ne gibi bir çalışma yapıldığını 
bilmek istiyorum. 

1. Geçen sene bahsetmiştim. Arazi tahsislerinde yöresel girişimcilere öncelik verilecek 
denmişti. Bu konuda 1989 yılı içinde yöresel girişimcilere böyle bir öncelik tanındı mı? 

2. Kamu arazilerinin tahsisinde, kapasite üst sınırı belirlenecektir denilmişti. Şu ana ka
dar, üst sınırlardan, nerede, ne gibi belirlemeler yapıldı? 

3. Turistik belediyelere yapılan kaynak tahsislerinin artırılması ve tahsislerde yaz nüfu
sunun esas alınması, geçen yıl vaat edilmişti. Bu konuda ne yapıldı? 

4. Belli dönemlerde turizm sektöründeki yığılmayı önleyebilmek için, okul tatillerinin 
yıl içine yayılması konusunda bir çalışma yapılacağı vaat edilmişti. Yine bu anlamda, memur
ların, kamu görevlilerinin yıllık izinlerinin, işgünü hesabıyla dağıtılarak, iç turizmin yılın 12 
ayına dağıtılması projesi vardı. Bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldı? 
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5. özellikle yoğun yaz turizmi sezonlarında, tatil günlerinde, belli yol güzergâhlarında-
ki kamyon trafiğinin kesilmesi vaat edilmişti. Geçtiğimiz yıl içinde, bu konuda ne gibi bir çalış
ma yapıldı? 

6. Turizm müteşebbisliğini geliştirme projesi diye bir projemiz vardı. Bu konuda ne yapıldı? 
7. Dünya Bankasından alınan 5,8 milyar dolarlık krediyle, turizmdeki eğitilmiş personel 

açığını kapatmak üzere ciddî bir çalışma söz konusudur. 1990 yılı bütçesine baktığımız zaman, 
açılmış kredi kadar malzeme alımı söz konusu. Açılan kaynakla, yüzde 400'lük bir artışla, bir 
yılda 1 800 eğitilmiş personele ulaşacağımız varsayılmaktadır. Gerek bugünkü eğitilmiş perso
nel açığı, gerekse programlanıp, yarın devreye girecek olan turizm sektörü için bu rakam yeter
li midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •*- Ben teşekkür ederim. 
Sayın Altun buyurun. 
VEDAT ALTUN (Kars) —- Sayın Başkan, benim bir sorum var. 
Kış turizmine ilişkin, Bakanlığımızın bir çalışması var mıdır? Bu hususta bilgi edinmek 

istiyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 
TURİZM BAKANI İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sayın Başkan, suallere teşekkür ediyo

rum. Sayın Gökbel'e bugün çok cevap verdim; bu suallerine yazılı olarak cevap vermeyi düşü
nüyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşım Vedat Altun'a da yazılı olarak cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bu

lunmaktadır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

1. — Turizm Bakanlığı 1990 Malî Yılı Bütçesi 
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A — CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 16 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul Edil
miştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hizmetleri 93 128 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 307 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

999 Dış Proje Kredileri 5 657 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 117 792 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı 1990 malî yılı bütçesi kabul edilmiş bulunmakta
dır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 25 Ara

lık 1989 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 21.37 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

56 NCI BİRLEŞİM 

24 . 12 . 1989 Pazar 

Saat : 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
x 1. — 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/618) 

(S. Sayısı: 281) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 2. — 1988 Malî Yılı̂  Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/598, 3/993) (S. Sayısı: 287) 
(Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 3. — Katma Bütçeli idareler 1990 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/619) (S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

x 4 , - 1988 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk 
Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1988 Malî Yılı Katma Bütçe
li İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/599, 3/994) 
(S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 6.12.1989) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

(x) Âçtk oylamaya tabi işleri gösterir. 


