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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

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

Millî Eğitim Bakanlığı, 
Yüksek öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, " 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 
Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Dokuz Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 
Gaziantep Üniversitesi, 

1992 malî yılı bütçeleri ile 1990 malî yılı kesinhesapları kabul edildi. 

Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Artırımı Hakkında Kanunun (1/358, 3/325) (S. Sayı
sı : 53) görüşmelerine devam olunarak, 13. üncü maddesi kabul edildi. 
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16 Mart 1992 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşime 02.20'de son 
verildi. 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkanvekili 

Lütfü Esengün Işılay Saygın < 
Erzurum izmir 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen Halil Çulhaoğlu 

Manisa tzmir 
Kâtip Üye Kâtip Üye ••' 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

163.1992 Pazartesi 

Tasarılar 

1. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılmamızın Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/366) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığına geliş ta
rihi : 13.3.1992) 

2. — Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/367) (Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1992) 

3. — Türkiye Bağcılığının Modernleştirilmesi ve Bağcılığımızın Kalkındırılması Hakkın
da Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/368) (Tarım, Or
man ve Köyişleri ve Plan ve Büteçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1992) 

Teklifler 

1. — tzmir Milletvekili Atilla Mutman ve 15 Arkadaşının; 3030 Sayılı Büyükşehir Beledi
yelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/246) (İçişleri Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 103.1992) 

2. — Kars Milletvekili Atilla Hun'un; Kalkınmada öncelikli Yörelerde Uygulanacak Faiz 
ve Vergi Oranları Hakkında Kanun Teklifi (2/247) (Plan ve.Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 103.1992) 

3. — Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan'ın; Bir ti ve Bir ilçe Kurulması Hakkında Ka
nun Teklifi (2/248) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanhğa geliş tarihi: 113.1992) 

4. — Elazığ Milletvekili Ahmet Gemil Tunç ve 24 Arkadaşının; 4.8.1971 Tarihli ve 1462 
Numaralı Harp Okulları Kanununun 3 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/249) (Millî Eğitim ve Millî Savunma komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 113.1992) 

— 638 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 O : 1 

5. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 19 Arkadaşının; 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Sav
cılar Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanunu, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Bağ - Kur Kanununa Bazı Maddele
rin İlavesi Hakkında Kanun Teklifi (2/250) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 113.1992) 

6. — İstanbul Milletvekili Mukadder Başeğmez ve 20 Arkadaşının; Askerî Okullardan Ay
rılanların Devlete Olan Borçları Hakkında Kanun Teklifi (2/251) (Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.3.1992) 

7. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in; Diş Protez Teknisyen Odaları ve Diş Protez Tek
nisyenler Birliği Yasa Teklifi (2/252) (Adalet ve Sağlık ye Sosyal İşler komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 11.3.1992) 

8. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in; Doğankent Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkın
da Kanun Teklifi (2/253) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi 
: 11.3.1992) 

9. — Van Milletvekili Fethullah Erbaş ve 33 Arkadaşının; 28.3.1983 Tarihli ve 2809 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 33 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi (2/254) (Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.3.1992) 

10. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın; 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanla^ 
ra Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/255) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 12.3.İ992) 

11. — Gaziantep Milletvekili Hannan özüberk ve 8 Arkadaşının; Kilis Adıyla Bir İl Ku
rulması Hakkında Kanun Teklifi (2/256) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 12.3.1992) 

12. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın; 8.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Kamulaştır
ma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/257) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 123.1992) 

13. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
Ek 31 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/258) (Plan ve Bütçe 
Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1992) 

14. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının; 6570 Sayılı Gayrimen
kul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/259) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 123.1992) 

Tezkereler 
1. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 

Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kuru
lu Karma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

2. — Afyon Milletvekili Ethem Kelekçi'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/352) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 
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3. — Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Batman Milletvekili Adnan Ekmen, Diyarbakır 
Milletvekilleri Salih Sümer ve Fehmi Işıklar'ın \&sama Dokunulmazlıklarının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/354) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1992) 

4. — Ankara Milletvekili Mehmet Çevik'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/354) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, bir devlet Bakanının yanında çalışıp çalışmadığı
na ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/253) (Başkanlığa geliş tarihi : 43.1992) 

2. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
netim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/254) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1992) j 

.ı . 
Yazûı Soru Önergeleri 

1. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Nahcıvan ile Türkiye arasındaki tampon 
bölgeye ve giriş-çıkışlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/87) (Başkanlığa geliş tari
hi : 133.1992) 

2. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Türkiye ile Nahcıvan arasında başkon
solosluk ve dinî ataşelik açılıp açılmayacağına ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/88) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1992) 

3. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Nahcıvan - Türkiye arasında eğitim prog
ramına ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/89) (Başkanlığa geliş tarihi : 
13.3.1992) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Nahcıvan - Türkiye arasındaki telekomi-
nikasyon ağına ve uçak seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/90) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

5. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu'nun, Nahcıvan - Türkiye arasında ticarî ilişki
lerin artırılıp artırılmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/91) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

6. — Batman Milletvekili Nizamettin Toğuç'un, Batman - Kozluk İlçesi Yazılı Köyünden 
bir vatandaşın gözaltına alındıktan sonra intihar ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/92) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 

7. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, Edirne ve Trakya'da turizme ve tarıma elve
rişli arazilerin askerî bölge kapsamına alınacağı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/93) (Başkanlığa geliş tarihi : 133.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Boşkanvekili Fehmi Işıklar 

KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Lütfü Escngün (Erzurum) 

1 o — 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

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

A) TURİZM BAKANLIĞI 

1. — Turizm Bakanlığı 1992 Mali Ytlt Bütçesi 
2. — Turizm Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1992 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1990 Malî Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, Turizm Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adla
rını sırasıyla okuyorum : SHP Grubu adına İzmir Milletvekili Sayın Atilla Mutman ve Siirt 
Milletvekili Sayın Erdal Koyuncu, Refah Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Ha
san Mezarcı ve Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkatmış, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Kocaeli Milletvekili Sayın İsmail Kalkandelen ve Antalya Milletvekili Sayın Hayri Doğan, ANAP 
Grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı ve istanbul Milletvekili Sayın Bahat-
tin Yücel; şahısları adına, lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu; aleyhinde, Aksa
ray Milletvekili Sayın İsmet Gür; üzerinde, İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Baş. 

SHP Grubu adına, Sayın Atilla Mutman; buyurunuz. 
Sayın Mutman, grup adına 45 dakika görüşülecek; bu süreyi, arkadaşınızla birlikte kul

lanmış olacaksınız. 
SHP GRUBU ADINA ATİLLA MUTMAN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Grubum adına konuşmama başlarken, hepinizi saygıy
la selamlıyorum. 

(1). 25, 26, 48, 46 S. Saydı Basmayazüar 10.3.1992 tarihli 46 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

— 641 — 



T.B.M.M. B : 52 16 .3 .1992 0 : 1 

Turizm, Ülke ekonomilerinin, özellikle bizim ve bizim gibi ülkelerin ekonomisinin itici gü
cü olup, kalkınmada daima önemli bir yer işgal edecektir. Uluslararası rekabet gücü yüksek 
ve verimli bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, halkımız ve turistler için mümkün olan en 
iyi sosyal ortamın yaratılması, doğal ve kültürel değerlerimizin sürekliliğinin sağlanması, parr 

timizin turizm genel politikasının temel ilkeleridir. 

Dünya Turizm örgütünün 1987 verilerine göre, turizmin, dünya ekonomisine katkısı, 2 
trilyon Amerikan Doları olmuştur. Bu rakam, dünya gayri safî millî hâsılasının yüzde 12'sine, 
dünyadaki toplam mal ve hizmet satışlarının yüzde 5'ine ve toplam hizmet sektörü satışlarının 
ise yüzde 15'ine tekabül etmektedir. • 

1990 yılında dünya turizmine bakıldığında, uluslararası toplam turist sayısının 415 mil
yon, elde edilen gelirin ise 230 milyar dolar civarında olduğunu göroyoruz. Yine aynı yıl içeri
sinde ülkemize gelen turist sayısı 5 milyon 300 bin, turizm geliri ise 3 milyar 300 milyon dolar 
civarındadır. Turizm gelirimizin ihracat gelirimize oranı ise yüzde 25,5'tir. 

Bu denli önem kazanmış ve her geçen yıl önemi daha da artmakta olan bu sektörün ülke
mizdeki gelişme sürecinde, mümkün olduğunca hata yapılmamalı, geçmiş deneyimelerden azamî 
ölçüde yararlanılmalı ve sektörün sıkıntıları bir an önce giderilmelidir. 

Turizmin geliştirilmesi yönünde tedbirler alınırken, göz ardı edilmemesi gereken önemli 
hususlardan birisi, çağımızın belirgin özelliği haline gelmiş olan hızlı değişimlerdir. Şüphesiz, 
bu değişimlerin, dünya turizm talebi üzerinde önemli etkileri olacaktır. 

Başta, turizm ürününün arz ve talep durumu olmak üzere, dünyadaki sosyal, ekonomik, 
politik, yasal ve düzenleyici kurallar manzumesindeki değişiklikler, teknolojik ve ticarî geliş
meler, ulaşım altyapısı ile seyahat güvenliği konularındaki hızlı gelişmeler, turizmi çok yakın
dan etkilemektedir. 

Türkiye ekonomisini acilen onarmada ve canlandırmada, işsizlik sorununa olumlu katkı
ları açısından istihdam yaratmada kolaylık sağlayan turizmimizin coğrafî sınırlarını geliştir
mek, çeşitlendirmek, niteliğini yükseltmek ve özellikle de gelişmede öncelikli bölgelere doğru 
yönlendirmek için yeni stratejiler geliştirilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son yıllarda yatak kapasitemizdeki artış, plan hedef
lerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak, bu gelişmeye paralel olarak, tanıtım, eğitim ve altyapı 
hizmetlerinin -sınırlı kaynaklar nedeniyle- aynı gelişmeyi gösterdiğini söylemek mümkün de
ğildir. Bu durumda, daha fazla kaynak ayırmak zorunda olduğumuzu belirtmek gereğini du
yuyorum. Çünkü, turizmde herbir iş, en az üç ayrı işkolunda istihdam yaratacağı gibi, diğer 
sektörlere de bir hareket ve canlılık kazandıracaktır. 

Ayrıca, turizm, toplumsal yönüyle, insanlar arasında dostlukların ve uluslararası ilişkile
rin gelişmesine temel teşkil eder. thsan ilişkilerinin giderek önem kazandığı çağımızda, turizm, 
sosyal barışı güçlendirici en etkin faktörlerden biridir. Ülkemizde optimal ölçülerde turizmin 
geliştirilmesi, Batı ile bütünleşmeye ve çağı yakalamaya olanak sağlayacaktır. 

Türkiye'nin turizm alanındaki hedefleri belirlenmiştir, önümüzdeki dönemde, belgeli ya
tak kapasitesinin 1 milyona çıkarılması, mevsimlik niteliği ortadan kaldırılarak, yüzde 48 olan 
doluluk oranının yüzde 80'Iere ulaştırılması, özel sektörün yatay ve dikey örgütlenmesi tamam
lanarak yabancı tur operatörlerinin tekelinden kurtarılması ve turizmin, ekonominin verimli 
bir sektörü haline dönüştürülmesi, başlıca hedeflerimiz olmalıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; amacımız, ülkemizin her bölgesindeki mevcut turizm 
kaynaklarını doğru kullanarak, yeni kaynaklar yaratarak, zengin kültür mirasımız ile doğal 
güzelliklerimizin koruma kullanma dengesini muhafaza ederek, ülke tanıtımını en etkili bi
çimde yaparak, turizm gelirlerimizi artırarak, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamak ol
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, unutulmaması gereken diğer bir hedef de, yabancı turistlere, alıştık
ları ve bekledikleri standarttaki hizmeti sunmak yanında, yerli nüfusumuz için tatil olanakları 
yaratmak ve o yöre insanlarımızın turizm gelirlerinden pay almasını temin etmek olmalıdır. 
Bu gelişmeleri sağlarken, turizm yöreleri ve türleri, doğru zamanlamayla ülke turizmine ka
zandırılmalıdır. 

Yatak kapasitesindeki hızlı artışa karşın, etkin bir tanıtma politikası yapılamaması nede
niyle, bu potansiyel, geçtiğimiz dönemlerde iyi pazarlanamamıştır. Çok çeşitli turizm türlerine 
imkân verecek potansiyele sahip ülkemizde, turizmi, yöre ve tür olarak çeşitlendirirken, turiz
min kilit taşı olan çevre ile kültürel ve doğal değerlerimizin korunmasına özen gösterilmelidir. 

Bu çerçevede, Turizm Bakanlığınca öngörülen master plan çalışmasının bir an önce ta
mamlanması, sektörün eğitilmiş elman ihtiyacının rasyonel eğitim politikasıyla giderilmesi sağ
lanmalı ve sektörün finans konusundaki darboğazı ivedi olarak aşılmalıdır, önemli olan, tu
rizmde sadece kaynak yaratmak değil, yaratılan bu kaynaklarla, dünya turizm pazarında, yay
gın ve sürekli olarak, hak ettiğimiz yeri almaktır. 

Ttorizmden sağlanan faydanın toplumun bütün katmanlarına yayılmasını temin edecek tu
rizm çekim merkezlerinin taşıma kapasitelerini gözetecek, çevre sorunlarını asgarî düzeyde tu
tacak bir politika izlenirken, büyük kaynaklar sarf edilerek yaratılan turizm arzımızın gerçek 
değeri üzerinden pazarlanmasını sağlayacak stratejiler geliştirilmelidir. 

Hedeflenen pazar ülkelerde, rakip ülkelere göreli olarak farklı, ama güçlü olduğumuz alan
ların, profesyonel bir anlayışla tüketici turistlere anlatılması, pazar ülkelerde hedeflenen kesi
min iyi belirlenmesi açısından pazar segmantasyonuna gidilmesi, böylece tanıtmaya ayrılan kay
nakların verimli ve etkili kullanımının temin edilmesi, bir zorunluluktur. 

Turizm tanıtma ve pazarlamasında izlenecek politikanın belirlenmesinde olduğu kadar, 
kaynak oluşturulmasında ve sorumlulukların paylaşılmasında, kamu, artı, özel kesim işbirliği, 
mutlaka sağlanmalıdır, özel kesimin tanıtıma ayırdığı fonların, üst örgütlerince birleştirilmesi 
ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde belirlenecek pazar ülkelerde uygun araçların kul
lanımını içeren programlara tahsis edilmesi, beklenen yararın maksimizasyonu açısından ge
reklidir. 

özel sektör kuruluşlarının, sektörü ilgilendiren konularda karar alma erklerini artırabil
mesi, alınan kararların uygulanmasında etkinlik sağlamaları, yine Bakanlıkça öngörülen, sek
törün birlik yapısının bir an önce oluşturulmasına bağlıdır. 

Sayın Turizm Bakanının, Plan ve Bütçe Komisyonunda dile getirdiği sosyoekonomik grup
lara mensup, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın da tatil ihtiyacının karşılanmasını gerekli
lik olarak görmesi, memnuniyet vericidir. Bu amaçla, iç turizme yönelik küçük kapasiteli tesis
lerin gerçekleşmesi için, imar planlarında gerekli kararlar getirilmeli ve ayrıca, konut alanla
rında pansiyon yapma imkânları verilmeli, turizm sektörü teşvikleri ile kredi ilkeleri bu doğ
rultuda olmalıdıdır. 
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Turizm, emek/yoğun bir sektördür ye diğer sektörlerden farklı olarak da yatırımların ge
riye dönüşü hemen başlayan bir niteliğe sahiptir. Bu alana gelen girdilerin, kitlelere yansıması 
anında olmaktadır. 

Böyle hareketli bir sektörün, bugün Türkiye'de en büyük darboğazı da, çevre boyutunda 
yaşadığımız betonlaşma, çevre kirliliği ve doğanın bozulması tehlikesidir. Her ne kadar kıyıla
rımız hâlâ temiz kalmışsa da, bu konuda dikkatli olmazsak, İspanya'nın bugün yaşadığı olayla 
biz de karşı karşıya kalabiliriz. Sayın Turizm Bakanının bu konuya çok duyarlı olduğunu da 
biliyoruz ve kendilerini destekliyoruz. 

Ayrıca, Ege ve Akdeniz kıyı bandındaki turizm yörelerinde çevre kirliliği nedenlerinden 
biri olan altyapı eksikliklerinin giderilmesi için başlatılan Güney ve Batı Anadolu Çevre Tu
rizm Altyapı Atak Projesi tamamlandığında altyapı sorununun halledileceği inancındayız, 

Daha önce Turizm Bankası Anonim Şirketi, Turizm Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak, 
turizm szektöründe önce ve örnek hizmetlerin yerine getirilmesinde önemli görevler üstlenmiş
tir. Turizm Bankası Anonum Şirketi, bu hüviyetiyle, Türkiye'de turizm sektörününün gelişme
sinde bir okul görevi yapmıştır. Türkiye'de kıyı turizminden başlayarak dağ ve kış turizmi, sağlık 
ve termal turizmi, yat turizmi ve sosyal turizm gibi çeşitli alanlarda Turizm Bakanlığınca veri
len planlama, uygulama ve işletmecilik, Turizm Bankası Anonim Şirketince başarıyla yerine 
getirilmiştir. Daha sonra, Turizm Bankası, Bakanlıktan ayrılmış, bunun sonunda da, Turizm 
Bakanlığı Kuruluş Kanunuyla kendisine verilen görevlerinin bir bölümünü yapmak gücünden 
ve etkinliğinden mahrum kalmıştır. 

Bugün, Türk turizminin geliştirilmesi, belli tarihlerde yoğunlaşan talebin tüm yıla yayıla
bilmesi ne bağlıdır. Turizme tahsis edilen kaynakların ve mevcut yatırımların daha verimli kul
lanımını sağlayacak olan turizm aktivitesinin tüm yıla yayılabilmesi de, ancak turizm faaliyet
lerinin çeşitlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Turizm Bakanlığının, bu gibi yeni gelişim proje
lerinin hazırlanması, uygulanması, yeni aktiviteler için öncü ve örnek işletmeler kurulması ve 
işletilmesi için bir ihtisas kuruluşuna ihtiyacı vardır. 

Turizm Bankası Anonim Şirketinin kaldırılmasıyla, bankanın fonksiyonlarını üstlendiği 
varsayılan Türkiye Kalkınma Bankasının turizm alanındaki faaliyetleri, sektörün kredilendi-
rilmesinden öteye geçememiştir. Kaldı ki, bu alanda dahi turizm sektörü, bankanın aslî faali
yet alanı olan sanayi sektörünün finansmanı yanında bir tali faaliyet alan olarak kalmıştır. Bu 
nedenle, turizm sektörüne hizmet veren bir finansal kuruluşa gereksinme vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye, 
turizmde genç bir ülkedir. Mevcut potansiyelin kullanımı, sürekli kaynak yaratımı ve sistemli 
bir yapıya oturtulduğu takdirde, turizmde de dengeli gelişme kaydedilebilecektir. 

Turizm Bakanlığının asıl görevlerinden birisi de tanıtmadır. Turizm sektörünün gelişmesi
ne katkıda bulunacak en önemli etkenlerden biri de tanıtımdır. Ancak, son yıllarda tanıtım 
faaliyetleri, çok başlı karmaşık bir yapı içerisindedir. 

Tanıtma konusunda en önemli husus, tanıtım faaliyetlerinin çok başlılıktan kurtarılıp, za
ten sınırlı olan finans kaynaklarının en rasyonel şekilde kullanılmasıdır. 

Tanıtma konusunda etkili olan Tanıtma Fonu, Turizm Bakanlığının tanıtma projelerini, 
öncelikli olarak desteklemelidir. Bu desteklemeyle ilgili uygulama esasları, Turizm Bakanlığın
ca belirlenmelidir. 
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Sayın milletvekilleri, turizm sektörünün önemli sorunlarından birisi olan ve büyük bir yet
mezlik içerisinde bulunan, turizm personeli yetiştirilmesi ve eğitimine de gereken ağırlık veril
melidir. Çünkü, turizm emek yoğun bir sektör olup, pazarlanan ürün, özellikle hizmettir. Su
nulan hizmetin standardı, dünya ülkeleri standartlarını yakaladığı, çağa ayak uydurduğu ni
spette kabul görecektir. Buda, uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek ve verimli bir tu
rizm ekonomisinin yaratılmasını sağlayacaktır. 

Eğitim ve istihdam politikaları birlikte ele alınmalı, mevcut turizm eğitimi sistemi ve Ba
kanlık, özel sektör, Yüksek öğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığı, sektörün ihtiyacını müş
tereken karşılayacak şekilde yeniden yapılanmalıdır. 

Avrupa Topluluğu içindeki tek pazar uygulamasıyla yürürlüğe girecek olan, yabancı seya
hat tekellerinin, daha da etkin bir duruma gelecekleri göz önünde tutularak, yerli turizm ku
ruluşlarımızın ve finans kuruluşlarının, işbirliği yapmalarında ve yerli tur operatörlüğü kuru
munu oluşturmalarında yarar vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamızda da belirttiğimiz gibi, en önemli olay, 
tabiî ki, turizmde tanıtmadır. Bize göre, en iyi tanıtma, Türkiye'den memnun ayrılan turistle 
olacaktır. Bizi ziyaret eden kişilerin, ülkemizden memnun ayrılarak, çevrelerine güzel şeyler 
anlatmaları, başka insanları ülkemizi ziyaret etmesini teşvik etmeleri, en büyük tanıtmadır. Bu
nun da temel şartı, Türkiye'nin demokratik, laik ve çağdaş bir devlet yönetimine ve anlayışına 
oturtulmasıdır. 

Bağımsızlıklarına yeni kavuşan ve ortak kültür bağlarımız olan Orta Asya devletleriyle, 
her konuda olacağı gibi, turizm konusunda da sıkı bir işbirliği sağlanması gerekmektedir. 

Hükümetimizce izlenecek dış politikanın yönlendirici yaklaşımları çerçevesinde ikili ve böl
gesel ilişkilerimize yapıcı ve tutarlık İcazandıracak olan potilikamız, turizmimizi de olumlu yönde 
etkileyecektir. 

Sonuç olarak, turizm sektörünün istikrarlı ve sürekli gelişmesi, hedef ve ilkelerinin zama
na ve şartlara göre doğru olarak saptanması ve dünya kamuoyunun beklentilerinin göz önüne 
alınmasıyla mümkündür. 

Turizmin, ekonominin verimli bir sektörü haline dönüştürülebilmesi, Turizm Bakanlığı, 
bütçe kaynaklarının artırılmasına bağlıdır. Ayrıca, uygulamada karşılaşılan güçlüklerin gide
rilmesi için tanıtma ve altyapıya ayrılan kaynakların -bütçe malî yılının başında- tamamının 
serbest bırakılmasında zorunluluk vardır. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Mutman'a teşekkür ederiz. 
SHP Grubu adıria, Siirt Milletvekili Sayın Mehmet Erdal Koyuncu; buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA MEHMET ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Sayın Başkan, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; hepinizi en içten duygularla selamlarken, güneydoğuda yaşanan çığ faia-
sından sonra meydana gelen Zonguldak grizu ve Erzincan deprem felaketinde ölen vatandaşla
rımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 

Sayın milletvekilleri, 2000'Ii yıllara doğru yaklaşan dünyamız, geriye bakıldığında, çok 
hızlı değişimlere uğramıştır. Özellikle son 5 yıldaki değişimler, baş döndürücü niteliktedir. Do
ğu Batı ayırımının kalkması; soğuk savaş dönemlerinin bitmesi; insanların korkulu rüyası ha
line gelmiş olan nükleer silahların sınırlandırma kapsamına alınması; katı ve demokratik 
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katılımdan uzak bir nitelikte yönetilen ülkelerin, hızla, demokrasiye, özellikle kansız bir şekil
de ulaşması; yıllardır, bir masa etrafında oturamaz, denilen İsrail ile Filistinlilerin barış için 
masa etrafında anlaşmazlıklarına çare araması gibi sevindirici olaylar, insanların barışa olan 
arzularını göstermiştir, insanların savaştan uzaklaşarak barışa koşması, çağımızın özlemidir; 
çünkü, barışan insanlar, birbirlerini daha yakından tanıyacak.dostluklar kuracak, eskiden kaldığı 
dar çerçeveli dünyasından çıkıp, tüm dünyayı tanıma ihtiyacı içine girecektir. 

İşte, bu aşamada devreye, turizm olayı girecektir. Turizm, döviz kazanma ve istihdam yö
nüyle ekonomik, insanların dinlenme gereksinimlerini karşılayan ve farklı kültürleri bir araya 
getiren özelliğiyle sosyo kültürel, yarattığı kaynak kullanımıyla çevreyi etkileyen bir faaliyet 
olup, dünyanın en hızlı gelişen sektörlerinden birisidir. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, soğuk savaşın sona ermeye başladığı 1985 yılında 333 milyon 
olan uluslararası turist sayısı, 1990 yılında 415 milyona ulaşmıştır. Sovyetler Birliğini dağılma
sıyla, yerine kurulan Birleşik Devletler Topluluğunun daha önce yurt dışına çıkamayan Sovyet 
vatandaşlarının yeni kimlikleriyle dünyayı tanıma yönünde yaptıkları seyahat hareketleri, yu
karıda belirttiğim rakamların daha da yükselmesine neden olacaktır. Yine 1985 yılında ulusla
rarası toplam turizm geliri 109 milyar dolarken, bu rakam, 1990 yılında 230 milyar dolara yük
selmiştir. 

İşte, yukarıda bahsettiğim turizm hareketlerinden oluşan rakamlardan Türkiye'nin aldığı 
payların çok daha yükselmesini istemek, en doğal hakkımızdır. 

Açık hava müzesi niteliğindeki yurdumuz, Avrupanın en temiz denizlerine sahiptir. Yine 
çevre ve doğal güzellikler açısından, Avrupada tercih edilen ülkelerden birisidir. 

Yatak sayısı, Turizm Bakanlığından işletme belgeli olarak 200 bindir; belediyelerin kont
rolü altında da bu sayısının üzerinde yatak kapasitesi bulunmaktadır, önümüzdeki birkaç yıl
da devreye girecek olan 300 bin turistik belgeli yatak sayısı dikkate alındığında, 1994 yılında 
1 milyon yatak, turizmin hizmetine sunulmuş olacaktır. Ancak, bununla birlikte, turizmimiz, 
uluslararası turizm alanında yeterli oranda paya sahip değildir. Uluslararası turizm hareketleri 
içindeki payı binde 1,2 uluslararası turizm geliri içindeki payı binde 1,4 civarında olmuştur. 
Bu pay, komşumuz Yunanistan ile rakip gördüğümüz İspanya ve Portekiz'e oranla düşüktür; 

Ülkemize, 1990 yılında, 5 398 308 kişi, turist olarak gelmiş ve karşılığında, 3 milyar 308 
milyon 400 bin dolar döviz bırakmıştır. 1991 yılında, Körfez krizine karşın, 5 milyon 400 bin 
kişi, turist olarak gelmiş karşılığında, 2 milyar 600 milyon dolar döviz bırakmıştır. Bu turist 
sayısındaki göreceli artış, Doğu Bloku olarak bilenen ülkelerden gelen turistlerden olmuştur. 
Batılı ülke turistlerinin 1991 yılında Körfez Krizinden ötürü gelememeleri nedeniyle, döviz ge
lirlerinde azalma olmuştur. 

Döviz kazanmak amacıyla yapılan ihracatlardan elde edilen dövizler ile turizm dövizlerini 
karşılaştırdığımızda, 1990 yılında, 3 milyar 308 milyon 400 bin dolar turizm gelirine karşılık, 
aynı yıl, 12 milyar 624 milyon 700 bin dolar ihracat geliri olmuştur. Görüldüğü gibi, büyük 
teşvikler sonucunda yapılan ihracat geliri, turizm geliriyle kıyaslandığında, oran olarak pek 
fazla görünmemektedir. İşte bu nedenle, turizm gelirlerinin artırılması için, bu sektöre gerekli 
tüm kolaylığı, Yüce Meclis olarak sağlamalıyız. 

Değerli milletvekilleri, ülkemize gelen turistlerin nitelikleri araştırılacak olursa, daha çok, 
Batı Avrupa ülkeleri insanlarının ülkemizi tercih ettiği görülmektedir. 1990 yılında, Batılı ülkeler-
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den 3 212 002 kişi, Doğu Avrupa ülkelerinden 1 459 863 kişi, diğer ülkelerden ise, 89 924 kişi 
gelmiştir. Görüldüğü gibi, yurdumuza gelen turistlerin üçte ikisi, Batı Avrupa olarak adlandı
rılan ülkelerdendir. Bu nedenle, Hükümet ve Turizm Bakanlığı olarak, satış ağlarını genişlet
mek amacıyla, sektörün ihtiyacı olan tüm teşvikler ve pazarlama olanaklarıyla tanıtım organi
zasyonları sağlanmalıdır. 

özellikle yurdumuza gelen turistlerin yansından fazlasının havayoluyla geldiği göz önüne 
alındığında, teşvik edilmesi gereken unsurun, hava taşımacılığı olduğu ortaya çıkmaktadır. Tür
kiye, Avrupa pazarına göre uzakta sayılacak nitelikte olmamakla birlikte, Avrupa'da evinden 
çıkan bir turist, yaklaşık olarak 6 ila 12 saat arasında, kalacağı otele ulaşabilmektedir. Bu du
rumda, Türkiye'nin satışını, Avrupa'da zorlaştırmaktadır. Almanya'dan çıkan bir kişi, yakla
şık olarak 3 saat sonra İspanya'da denize girebilmektedir. Avrupa'da düzenlenen turların için
de uçağın payı, maliyet olarak, yarı yarıyadır. Bu da, Türkiye'ye satan acentelerin işini zorlaş
tırmaktadır. Avrupa'daki büyük tur operatörleri, uçak koltuğunun satışına bağlı olarak Tür
kiye'yi satış programlarına alabilmektedirler. Bu riski ortadan kaldırabilmek amacıyla, Avru-
pada faaliyet gösteren Türk kökenli seyahat acenteleri, Türkiye'deki büyük ölçekli seyahat acen
teleri, TURBAN, otelcilik alanında faaliyet gösteren Emekli Sandığı, Vâkıflar Bankası, TÜR-
SAB ve otellerin katılabileceği bir organizasyonla büyük ölçekli bir tur operatörlüğünün ku
rulması, bunun charter ftfolarıyla desteklenmesi konusunda gerekli teşvik olanaklarının sağ
lanması yararlı olacaktır.-Böyle bir kuruluşun kurulması, Avrupa'da, Türkiye'nin satışını da
ha kolaylaştıracaktır. Bu yolla da, gelişmenin artış trendi yükselecektir. 

Diğer yandan, teşvik politikaları hazırlanırken, teşvike doymuş konaklama sektörü yeri
ne, kalite yükseltmeye, turizm çeşitlendirilmesine ve golf, yayla, kaplıca, termal eğlence yatı
rımlarına teşvik verilmesi yararlı olacaktır. Teşvikten yararlanma, uzun bürokratik işlemleri 
gerektirmektedir. Bazen girişimciyi bıktıran ve uygulamanın kolaylaştırılması amacıyla Turizm 
Bakanlığıyla DPT arasında yapılacak bir düzenlemeyle, belli bir miktarın altındaki teşviklerin 
Turizm Bakanlığınca verilmesi sağlanmalıdır. Bu yönde de, Bakanlığın bünyesinde uzman ele
man takviyesiyle birim oluşturulması yararlı olacaktır. 

Teşvik çalışmaları yapılırken, yöre özellikleri dikkate alınmalıdır. Ülkemize gelen turistle
rin yaklaşık yüzde 10'una hizmet veren ve Doğu Anadolu turunun Önemli konaklama merke
zindeki oteller, yılın sadece 4 ayında çalışmaktadır; ekim ayından mayıs ayına kadar ise kendi 
kaderleriyle başbaşa kalmaktadırlar. Çalışmadıkları kış aylarında ise, bu tesislerinin yakıt gi
derleri, diğer tesislere göre daha fazla olmaktadır. Bu bölgede olan belgeli tesislerin yakıt fi
yatlarında teşvik sistemine bağlı olarak indirim veya sübvansiyon yapılması, zor durumda olan 
doğu otelcilerine bir ölçüde nefes aldıracaktır. 

Ayrıca, yine burada belirtmekte yarar gördüğüm bir hususa değinmek istiyorum. Doğu 
turunu kapsayan Artvin, Kars, Erzurum, Ağrı, Van, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman'da bulunan 
ve turistlerin uğramak zorunda oldukları ören yerlerinde, özellikle tuvalet sıkıntısı vardır; ya 
var olan tuvaletler kullanılmaz durumdadır ya da tuvalet hiç yapılmamıştır. Bakanlıkça, bura
larda yapılacak bir incelemeyle, bu gibi yerlere, yap-işlet formülü veya bir başka formülle, te
miz ve bakımlı tuvaletler yaptırılması, ören yerlerinin temiz ve bakımlı olmasını sağlayacaktır. 

Bakanlıkça ekim ayında yapılacağı açıklanan GAP sempozyumunda, doğu ve güneydoğu 
turunun tüm boyutlarıyla değerlendirileceğini, yöredeki otelciler ve ilgili diğer işletmecilerin 
sorunlarının dinleneceğini umut ediyoruz. 
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Ülkemizin turistik potansiyelinin değerlendirmesini yapacak olan Turizm Bakanlığının, 
bana göre, en önemli görevlerinden biri de, dış tanıtımı sağlamaktır. Yıllardır yapılmakta olan 
ve pek başarılı olduğunu sanmadığım tanıtım politikasından vazgeçilmesinde yarar umuyo
ruz. Dış tanıtımın kesinlikle organize edilmesinde yarar vardır. 

Bugün, otelciler, acenteciler, yatçılar ve bakanlık, tek başlarına tanıtım çabası içinde bu
lunmaktadır. Tür operatörlüğünde önerdiğimiz gibi, Bakanlık, TURBAN, ilgili resmî ve özel 
kuruluşların oluşturacağı bir havuz projesiyle, tanıtım içindeki savunganlık, kaynak ve zaman 
israfı önlenecektir. 

Artık, sadece broşür dağıtma yoluyla tanıtım devri kapanmıştır. Avrupa pazarından gele
cek turist, bizim dağıttığımız broşürden ziyade, kendi bölgesinde faaliyet gösteren acentesinin 
katalogundan etkilenmektedir. Bizim, Bakanlık olarak bu aşamada ne yapabiliriz sorusuna çö
züm getirmemiz gerekmektedir. 

Ayrıca, yukarıda değindiğim havuz projesine ciddî olarak yaklaşım getirilmesinin yararlı 
olacağını umuyorum. Şöyle ki, tanıtım yapma ihtiyacı olan işletmelerin büyüklükleri oranın
da yapacakları katkıyla birikecek parayla iyi bir projelendirme sonunda, Türkiye, daha ciddî 
ve etkili tanıtım yapma olanağını kazanacaktır. 

Diğer yandan, yurt dışında açılan sergi ve pazarlara katılımın, bulunmuş olmak için katıl
ma mantığından çıkarılarak, daha ciddî boyutlu tanıtım faaliyeti için fırsat olarak değerlendi
rilmesi gerekmektedir. 

Turizm Bakanlığının yurt dışındaki penceresi konumundaki bürolar, yeni baştan düzen
lenmelidir. Gittiği ülkenin dilini bilmeyen bakanlık görevlilerinin, nasıl tanıtım yapacağını, özel
likle reklamda etkili olan yüz yüze görüşmeyi nasıl başaracaklarını merak ediyorum. Ülkenin 
reklamı ve tanıtımı yapılmak isteniyorsa, yurt dışı görevlere atanacak personelin, ciddî bir araş
tırmayla seçilerek gönderilmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde, dil bilmediği halde, torpil 
aracılığıyla yapılmış olan tayinler, ülkemize, yarar yerine zarar getirmiştir. Bakanlığın bu ko
nuda daha fonksiyonel bir çaba içinde bulunması yararlı olacaktır. Gerekiyorsa, yeniden orga
nizasyon yapılmalıdır. 

Değişen dünyamızda, özellikle çevre sorunu gündeme gelmiştir. Doğa ve çevre olayına, 
ülke olarak önem vermeliyiz. Kıyılarımızın betonlaşması konusunda bakanlığa büyük iş düş
mektedir. özellikle arazi tahsisi yapılırken, arazinin kullanım yoğunluğu her aşamada denet-
lenmelidir. Çevre kirlenmesinin önüne geçilmesi amacıyla, turistik işletmelerin yoğun olduğu 
bölgelerde kanalizasyon sorununun çözümü yönünde gereldi projelerin ivedilikle yapılarak uy
gulamaya geçirilmesi zorunludur. Bu projenin dışında kalan yörelerde ise, çevrenin kirlenmesi
nin önlenmesi amacıyla, Dünya Bankasıyla çevre örgütlerinin katkısını alan yeni projelerin ha
zırlanması gerekir. 

Ekonomiye katkısı yadsınamayan turizm sektörünün, sosyal ve kültürel yönüyle toplum
sal yaşantımıza katkısı, bilinen bir gerçektir. Turizmin topluma kabul ettirilmesi, toplumun, 
turizm olayından dolaylı veya direkt olarak faydalanmasından geçer. Sadece turistlerin yoğun 
olarak yararlandığı turistik tesislerden kendi vatandaşlarımızın da yararlanması yönünde ciddî 
planlamalar yapılmalıdır. Halkımızın yararlanması için öndeki en büyük engel olarak, olayın 
ekonomik yönü gözükmektedir. Bu zorluğun kaldırılması için, kredili tatil olanaklarının, ko
naklama tesislerinden yararlanması karşılığında yaratılması, hem sektör açısından hem halk 
açısından hem de sosyal barış açısından yararlıdır. Bu yöndeki sosyal politikaların Bakanlıkça 
yapılıp, hayata geçirileceğini umuyorum. 
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Diğer yandan, kış aylarında atıl kapasite olarak duran tesislerin çalıştırılması yönünde, 
Avrupa'daki -üçüncü yaş turizmi denilen- emekli insanları kış aylarında Türkiye'ye çekmek 
amacıyla yapılacak çalışmalar, ülkemize döviz kazandıracaktır. 

Değerli milletvekilleri, turizmin sosyal bir olay olması yanında, diğer bir tarafı da istih
dam kaynağı oluşudur. Ülkemizdeki işsizliğin büyük boyutlara ulaştığı, özellikle 17-30 yaş ara
sındaki genç kitlelerin büyük bölümünün lise mezunu olup da iş bulamadığı düşünüldüğünde, 
turizm sektörünün istihdama katkısı daha da önem kazanmaktadır. Turizm sektörü, genel ola
rak yan sektörleri de harekete geçiren bir niteliktedir. 

Bununla birlikte, turizmde istihdam edilecek insanların kalitesi ön plana çıkmaktadır. Ba
kanlıkça düzenlenen, turizm sektörüne eleman yetiştirme kursları, bugünkü boyutlarıyla ye
tersiz kalmaktadır. Bu amaçla, Bakanlığın düzenleyeceği kurslara veya eğitim çalışmalarına, 
büyük ölçekli işletmelerin parasal veya eleman yönünden katkısını zorunlu tutacak bir sistem 
getirilmesi gerekmektedir. Zira, Bakanlığın çeşitli olanaklarıyla eğitilen personelin amacı, dört 
beş yıldızlı otel veya tatil köylerinde çalışmaktır. Bu nedenle, küçük ölçekli işletmeler, ciddî 
olarak, kaliteli personel sıkıntısı çekmektedir. Bunun önlenebilmesi için, mutlaka, büyük te
sislerin eğitim işine zorlanması, yararlı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, turizm sektörünün bugünlerdeki en büyük sorunu, sanırım kumar
hanelerdir. Kamuoyunda çok ciddî tartışmalara neden olan, "Türkler girsin mi girmesin mi, 
sorununun çözümlenmesi gerekmektedir. Talih Oyunları Yönetmeliğine göre Türklerin girme
si yasak olan bu yerlere, Körfez krizinden bu yana Türklerin de girebildiğini biliyoruz;' ancak, 
gerek işletmelerin gerekse oyun oynayan kişilerin zor durumda kalmaması için, bu sorunun 
çözümlenmesi gerekmektedir. Bakanlığın, kişileri, devleti ve işletmeleri koruyacak yönde ciddî 
girişimlerde bulunduğunu biliyorum ve bu çalışmanın sonunda sorunun çözümleneceğini umu
yorum; ancak, sorunun çözümünün en iyi yolu, sanırım çok etkin denetim yapılmasıdır. Yeni 
yönetmelik yapıldıktan sonra, oyun salonu olan tesislerin sürekli denetlenmesi ve usulsüzlük 
görülenlere ciddî cezalar verilmesi halinde, sorun belli ölçüde çözümlenecektir. 

Diğer yandan, denetim ve yıldızlama olayı, sadece bu tesislerle kalmamalı, diğer tesisler 
de sürekli incelenerek, kalitelerinin yükseltilmesi teşvik edilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, yıllar önce kurulmuş olan sektöre işletmecilikte önderlik etmiş, sek
törün şu andaki başarılı personellerinin yetişmesinde okul görevi yapmış olan Turizm Bankası
nın, Kalkınma Bankası bünyesine katılması, turizm açısından, son yıllarda yapılmış en ciddî 
yanlışlardan bir tanesidir. Şu anda sanayi, tarım, ticaret ve benzeri yatırımları kredilendiren 
kalkınma bankasının bünyesine bağlanan bu bankanın, sektöre öncülük ve rehberlik görevi 
bitmiştir. Turizmciler, bu durumdan dertlidir. Sanıyorum, Bakanlık da bu yönde düşünceye 
sahiptir. Özel bir ihtisası gerektiren turizmin de, kendine ait ihtisas bankası olması, en doğal 
hakkıdır. Bu nedenle, Turizm Bankasının yeniden kurulmasını, bir turizmci olarak istiyorum. 

öte yandan, şu anda Toplu Konut İdaresinin bünyesinde bulunan, öncü ve örnek işletme
cilik kapsamında iyi işler başarmış olan TURBAN'ın da Turizm Bakanlığına bağlanması ya
rarlı olacaktır ve bağlandığı takdirde de, turizm yatırımcılarının girmek istemediği yörelere ulaş
mada öncü ve örnek işler yapma ve turizmin çeşitlendirilmesi konusunda, Bakanlık, daha bü
yük bir işlevi yerine getirecektir. < 

Yine bir turizmci olarak istediğim, acenteleri bünyesinde toplayan Türkiye Seyahat Acen
teleri Birliği gibi, Türkiye Otelciler Birliğinin de kurulmasıdır. Böylelikle, oluşacak birlikler, 
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sektörün güçlenmesi için daha etkin çalışmalara girecektir; tanıtım için, eğitim için, tur opera
törlüğü için parasal kaynaklar, daha kolay temin edilecektir; sektörün gelişmesi, daha sağlam 
ve güvenli olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Körfez krizinin yaşandığı 1990 - 1991 yıllarını, turizm sektörü, çok 
zor şartlar içinde geçirmiştir. Bankadan kredi alan tesislerde el değiştirmeler yoğuşlaşmıştır. 
özellikle Avrupa'daki büyük tur operatörlerinin, Antalya'da tesis alma girişiminde bulunduk
ları bilinmektedir. Körfez krizinden ciddî olarak etkilenen tüm tesislere, gerekli kolaylıklar sağ
lanmalıdır. 

Diğer yandan, Körfez krizinden dolayı zor durumda kalan işletmeler, krizin etkisinin kalktığı 
1992 yılı turizm sezonunda Türkiye'ye olan yoğun talepten en yüksek faydayı sağlamak için, 
tüm rezervasyon taleplerini, kapasitelerinin üzerinde kabul etme yönüne girmişlerdir. 

Acentelerin en düşük fiyatı temin etmek için, "balon rezervasyon" tabir edilen, gerçek 
olmayan rezervasyon yaptırdıkları duyulmaktadır. Avrupa'da tüketici kanunları çok etkilidir. 
Bu nedenle, turizmimizin zarar görmemesi için, 1985 yılında yaşanan çifte rezervasyon olayı
nın tekrarlanmaması yönünde Bakanlığin etkili önlemler alarak ve bu tür sorunu olabilecek 
otelci ve acentecileri şimdiden araştırma yoluna giderek, sezon içinde olabilecek çifte rezervas
yon olayları önlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, 2000'li yıllara doğru gelişmesini umut ettiğimiz tüm sektörler gibi, 
turizm sektörünün de gelişmesi için, önümüzdeki sorunların çözümü amacıyla, Yüce Meclisin 
desteğiyle Bakanlığı, talepleri yönünde desteklememiz, en büyük dileğimizdir. 

İstihdama, ekonomiye, sosyal yaşantımıza damgasını vuracak olan turizmimizin, 1992 yı
lında iyi bir sezon geçirmesi dileğiyle, partim ve grubum adına Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Koyuncu'ya teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hasan Mezarcı; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HASAN MEZARCI (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; ülkemizin, coğrafyamızın, insanımızın ve insanımıza has örf, âdet, gelenek ve değer 
yargılarımızın; hâsılı, tek kelimeyle millî kimliğimizin tanıtılması bakımından, turizm fevkala
de önemlidir. 

Her şeyden önce, halkımızın inanç ve değer yargıları, turizmi benimsememesi, teşvik et
mesi ve desteklemesi bakımından önemlidir. Eğer, halkımızın turizmi benimsemesini, teşvik 
etmesini, desteklemesini istiyorsak, öncelikle örf, âdet ve geleneklerimizden kaynaklanan, di
nimizden kaynaklanan teşvikleri tespit etmeli ve turizmi anlatmaya çalışırken, benimsetmeye 
çalışırken, bunlardan faydalanmalıyız. 

Turizmi, sadece bir döviz girdisi, maddî girdi ve imkân sağlayan bir sektör olarak algıla-
mamalıyız. Nitekim, bizim inancımıza göre -ki, milletimizin yüzde 99'u Müslümandır- akra
bayı, hısımı, yakınları, eşi dostu ziyaret, ibadet sayılmıştır; hatta, "sılai rahim" adı altında 
farz olarak emredilmiştir. Bu unsurlar değerlendirilebilir. 

Ayrıca, Yüce Kitabımız Kur'anı Kerim'in pek çok ayetinde, yeryüzünü gezmemiz, dolaş
mamız ve ibret almamız emredilmektedir. İnsanları, bir yandan dinlendirirken, bir yandan eğ
lendirirken, diğer taraftan da, tanımak, tanıtmak, bilgilenmek ve bilgilendirmek için, seyahat 
konusu, turizm konusu, -gerek iç gerekse dış turizm açısından değerlendirilmelidir. Bunun 
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için de millî bir turizm politikası gerekmektedir -kesinlikle, sırf muhalefet etmiş olmak için, 
muhalefet ağzıyla bir konuşma yapmayacağım; bu şekilde bir üslubu, faydalı bulmuyor ve 
benimsemiyorum- ancak, hemen her konuda olduğu gibi, turizm konusunda da henüz millî 
bir politika oluşturulamamıştır. 

Turizm, mevcut haliyle, ahlakî değer yargılarımıza bir tecavüz alanı olarak ve diğer taraf
tan da bir misyonerlik alanı olarak kullanılmaktadır. Vur patlasın çal oynasın anlayışı turizm 
olarak benimsenmekte ve döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin anlayışıyla, bir taraftan maddî olarak 
bir şeyler elde etmeye çalışırken, diğer yönden pek çok yara, dolayısıyla pek çok sıkıntı meyda
na getirecek, telafisi gayri kabil meseleler ortaya çıkmaktadır. 

Her şeyden önce, Turizm Bakanlığının amblem olarak kullandığı Hitit Güneşinden işe baş
lamalı. Ankara'nın ortasında, Hitit buzağısı var. Ben, yeni Hükümeti ve onun Sayın Bakanını, 
millî bir turizm politikası oluşturulması, belirlenmesi için önderlik etmeye davet ediyorum. İk
tidarıyla ve muhalefetiyle, resmî ve sivil kurumlarıyla bir araya gelelim ve millî bir turizm poli
tikası oluşturmak için her türlü katkıyı, el ve gönül birliğiyle meydana getirelim. 

Turizm sektörü genellikle, yabancıların eline ve tekeline tevdi edilmiş durumda, özellikle 
Avrupa'ya yönelik teşvikler var ve genellikle buraya Avrupalılar davet ediliyor, turizm politi
kamız buna yönelik. 

Önce, bir istatistik yapmak lazım; Amerika ve Batı ülkelerinden buraya gelen turistlerin 
burayı seçmelerinin gerçek amacı ne; emperyalist amaçlara yönelik birtakım tahriklerle, içgü
dülerle mi geliyorlar; birtakım misyonerlik faaliyet alanı olarak mı düşünülüyor? 

Ülkemize gelen turistlere rehberlik edilirken, genellikle, Roma, Hitit ve Yunan kalıntıları 
gezdiriliyor. 

Devletimize büyük masraflar yükleyerek, genellikle yabancılara ait eserler yerin altından 
çıkarılmaya çalışılıyor; ama, bir taraftan, bizim ecdadımıza ait eserler, tahrip olmaya, yok ol
maya devam ediyor... 

Evet, dünyanın bütün ülkelerinden insanlar gelsinler buraya, biz de oralara gidelim; onlar 
bizi tanısınlar, biz de onları tanıyalım; ama, herhalde Yunanistan'a gittiğimizde, ecdadımızdan 
kalma eserler, oraya giden bizim turistlerimize gösterilmiyordur, en azından bu yönde gayret 
gösterilmiyordur; hatta, yok etmeye çalıştıkları malum. Herhalde Bulgaristan'da da aynı şey 
yapılmıyordun Mesela, Meryem Ana'da, devlet, her türlü şartları oluşturmuş, polis karakolu
nu yapmış, asfaltını yapmış; ama, öbür tarafta, ona çok yakın yerdeki, Selçuklulardan kalma 
Isa Bey Camii, haraptır, perişandır, onu kimse görmemektedir. Dolayısıyla, Roma, Hitit ve 
Yunan kalıntılarına yönelik turizm turları, zannediyorum ki, onların ülkemize yönelik iştahla
rını, amaçlarını yanlış yönde kabartmaya yaramaktan başka bir netice tevlit etmeyecektir. 

Daha çok plaj turizmi yerine -ki, olmasın demiyorum- deniz turizmi yerine, yayla turizmi 
de teşvik edilebilir. Bu, insanımızın örfüne, adetine, ananesine, yapısına ve gelenekleri benim
semesine daha da uygundur. Bu sebeple, biraz da yayla turizmine dağ turizmine yönelik proje
ler geliştirilmeli ve buralarda teşvik yapılmalı, krediler bu yönde de kullanılmalıdır. 

Biraz önce ifade edildi, daha çok Batı'ya yönelik turizm yerine, Batılıları bize çekmeye 
yönelik turizm yerine; Kafkaslara; Türk tslam cumhuriyetlerine, Ortadoğu'ya ve genellikle İs
lam ülkelerine yönelik turizme önem verilmeli; çünkü, bu gidiş gelişler, iletişimi artırıyor, kar
deşliği ve dostluğu pekiştiriyor, ticarete ve siyasî iletişime vesile oluyor. Bu bakımdan, Orta-
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doğu ülkelerinde, Kafkaslarda ve genel olarak tslam ülkelerinde tanıtım için yeterince büro açıl
madığı ve gayret gösterilmediği bilinmektedir. 

Tabiî, turizmin, sadece eğlendirme, dinlendirme yönü değil, bunun yanında sportif ve kül
türel yönü de olabilir; bîr taraftan eğlendirirken ve dinlendirirken, diğer taraftan da siyasî, kül
türel ve sportif vesaire bakımından da ilişkiler, diyaloglar kurulmuş olur. 

Romanya, Yugoslavya, Rusya ve Kafkaslardan gelen turizm hareketiyle âdeta bir fuhuş 
turizmi oluştu ve bu konu, gerçekten tehlikeli boyutlara ulaştı. Bu hususta gerekli önlem alın
mazsa; örfüne, âdetine, geleneklerine, değer yargılarına bağlı ferdî yapımız ve özellikle aile ya
pımız, tarumar olacaktır, perişan olacaktır. Bunıin, ülkemize hiçbir şey kazandırmadığı ma
lum; yani -affınıza sığınıyorum- fuhuş getiriyor, döviz götürüyor. Döviz de kazandırmıyor... 
Romanya, Yugoslavya, Rusya ve Kafkaslardan gelen turizm hareketi fuhuş getiriyor, döviz gö
türüyor. Devlet, bu konuya önem vermeli ve gerekeni yapmalıdır. 

Turizmle ilgili broşür ve kitapçıklarda, genellikle de okullardaki kitaplarda, Kafkaslar, hem 
coğrafî açıdan hem de diğer bakımlardan daha iyi tanıtılmalıdır. Kendileriyle tarihî, kültürel, 
etnik ve dinî bağlarımız olan diğer yerler, insanlar ve onların değer yargıları, daha iyi tanıtıl
malı ve daha iyi anlatılmalıdır. 

Bu arada, özellikle dinî amaçlı turizme temas etmek istiyorum. Genel olarak turizm sek
törü, döviz gelsin de nasıl gelirse gelsin anlayışıyla ele alınıyor, ahlakî ve insanî değer yargıları
mıza tecavüz alanı haline getiriliyor; halkımız da bunu benimsemiyor, kabullenmek istemiyor. 

Bir de misyonerlik alanı var; buna dikkatinizi çekmiştim. Turist adı altında gelenlerin pek 
çoğu, başka birtakım amaçlarla, belli yörelerimize gidiyorlar, oralarda âdeta misyonerlik yapı
yorlar, casusluk yapıyorlar, memleketimiz ve milletimiz aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu
nun, son yıllarda, özellikle güneydoğu bölgemizde yapıldığı herkesçe bilinmektedir. Millî tu
rizm politikası oluşturmamız gerekir derken, bunları kastediyordum. 

Bir de dinî amaçlı turizm var; hac. Şimdi, diğerini bıraktık; Hac turizmi, hac seyahati da
hi, tamamen yabancılara terk edilmiş durumdadır. Her şeyi anlıyorum; ama, dinî amaçla Mek
ke'ye gitmek, hacca gitmek isteyen insanların yabancıların tekelinde olan birtakım şirketlere, 
birtakım firmalara soydurulmasını anlayamıyorum. Şu kadar döviz girdisi olan şirketler haa 
taşıyabilir diye madde koymuşsunuz. Türkiye'de bizim bu kadar şirketimiz, bu kadar firma
mız var, yani bu hacıları bunlar götüremezler mi? Pekala götürebilirler; ama, böyle düzenlen
memiş... Genellikle, büyük ortaklarının veya sahiplerinin gayri müslim olduğu, Ermeni, Yahu
di, Rum olduğu malum olan şirketlerin tekeline verilmiş. Şu kadar döviz girdisi şart koşuluyor. 
Döviz girdisini kim yapacak; o şirketler yapacak. Onlar, bu döviz girdisini yapınca, bizim ha
cılarımız onların tekelinde olacak. Maalesef, bizim insanımıza ait olan şirketler, bu vesileyle, 
onlara masa başında para ödüyorlar. Hacının hiç yüzünü görmeyen, hacıyla hiç ilgisi bulun
mayan, ama haç turizmini tekelinde bulunduran şirketler, masa başında milyarları vuruyorlar. 

Tabiî, bu haç turizmi konusunda eleştirim Hükümete yönelik de değil. Hükümetten ve 
ilgili bakanlardan, özellikle Turizm Bakanından bu konuyla ilgilenmesini istirham ediyorum. 
Bir kere, hac meselesiyle Turizm Bakanlığı ilgilensin. Haccın dinî anlamı da budur; seyahat 
demektir. Yani, Meryem Ana'ya gelen insanla Mekke'ye giden insan arasında, demokratik ve 
laik devlet açısından ne fark vardır? Oraya gelen dinî amaçla geliyor, Mekke'ye giden de dinî 
amaçla gidiyor. Eğer Meryem Ana'ya gelen turistik anlamda, bizi ilgilendiriyorsa, oraya giden 
de bu anlamda ilgilendirmelidir. 
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Hükümet bir Hac Yönergesi yayımlamış. Bir kere, "hacı" kelimesini kullanmak Anaya
saya aykırı. Ben, bu meseleye dikkat çekmek istiyorum. Anayasamızın 174 üncü maddesinin 
teminatı altında olan bazı kanunlar var. Bunlardan bir tanesi de, Efendi, Bey, Paşa Gibi Lakap 
ve Unvanların Kaldınldıgına Dair Kanundur. Bu kanunun numarası 2590, kabul tarihi 
26.11.1934'tür ve bu kanun değişmemiştir. 1982 Anayasasının 174 üncü maddesinde de bu ka
nundan bahsedilir. 2590 sayılı Kanunun 1 inci maddesini aynen okuyorum : "Ağa, hacı, hafız, 
hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi ve hazretleri gibi lakap ve un
vanlar kaldırılmıştır" diyor. 

Laik bir devletin Hükümeti, Anayasanın bu hükmüne rağmen, bu kanuna rağmen nasıl 
Hac Yönergesi yayımlar? Bu Kanun "hacı" kelimesini kullanmayı yasaklıyor. Hac Yönergesi
nin derhal iptal edilmesini ve bunun bu şekilde zabıtlara geçmesini özellikle belirtiyorum. 

Yani, Hac Vönergesi yayımlamak bir yana, Anayasa, "hacı" kelimesini kullanmayı ya
saklıyor. 

Laik bir devletin hükümetini hacı ilgilendirmez!.. Devlet açısından, hükümet açısından, 
Mekke'ye giden insanın, Almanya'ya, ingiltere'ye, Afrika'ya giden insandan farkı yoktur; ama, 
maalesef, "din ve devlet işleri ayrıdır" diyen ve ısrarla bu konuyu vurgulayan hükümetlerimiz, 
ne hikmetse, zekâta gelince, zekâtı almak için kanun çıkarıyor; hacca gelince, hacıyı soydur
mak için kanun çıkarıyor. Bugün, sırf bu Hac Yönergesinden dolayı, hac seyahati dünyanın 
en pahalı seyahati halindedir. Çadırda kalan, namüsait şartlar altında seyahat eden hacımız, 
şu Hac Yönergesinden dolayı, asgarî 15 milyon lira ödemektedir. Mesela, ispanya'ya gitse ve 
en lüks otellerde daha fazla süreli olarak kalsa, şu ödediği paranın yarısından daha az para 
ödeyecektir, öyle garip uygulamalar var ki, hacılara asker gibi tek tip elbise giyme şartı getiriliyor. 

Şimdi, Allahaşkına, soruyorum: Meryem Ana'ya gelen insanlara tek tip elbise şartı geti
riliyor mu? Dolayısıyla, asker gibi, rap rap götürmek, rap rap geri getirmek... 

Bakınız Umre için seyahat sektöründe de hayli insan var, trilyonlar var. 
Diğer taraftan, hac konusu, Diyanet Vakfının tekeline verilmiş. Bir misal vermek istiyo

rum efendiler. Mekke'de ev kirası için, hacıdan, peşinen 750 riyal alınıyor. Bu paraları Diyanet 
işleri Başkanlığı almıyor, Diyanet Vakfı alıyor. Diyanet işleri Başkanlığı, devletin kuruluşu, 
Diyanet Vakfı ise, ismindeki "Diyanet" kelimesinden başka, diyanetle hiçbir ilgisi olmayan, 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı bir kuruluş; sadece bir isim benzerliği var. 

Hac Yönergesi, işi bir taraftan Diyanet işleri Başkanlığına verirken, öbür taraftan işin maddî 
tarafını, Diyanet'in emrinde olmayan, Diyanet'in denetleyemediği, teftiş edemediği "Diyanet 
Vakfı" denilen kuruma veriyor, yani patron Diyanet Vakfı, işçiliği Diyanet işleri Başkanlığı 
yapıyor. Bu vakıf, Türkiye'deki bütün müftülükleri kullanıyor, devlet imkânlarını kullanıyor, 
devletin memurlarını kullanıyor; ama, Diyanet işleri Başkanlığının eline hiçbir şey geçmiyor. 

Devlet imkânları kullanılıyor da, ne oluyor? Din görevlileri hacca götürülüyor. Diyanet 
işleri eski başkanlarından birinin, hacda din görevlileriyle yaptığı bir sohbette söylediği söz 
aynen şudur : Hocaların yüzüne bakarak, "Biz hacının sırtından değil, hocanın sırtından para 
kazanıyoruz" Hacda görevlendirilen bu personel devlet memurudur, 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanuna tabidir, resmî harcırahları verilmiyor; çünkü patron, Diyanet Vakfı. Diyanet işleri 
Başkanlığı değil. . 

Mekke'de sadece ev kiralarından çalınan kişi başına 350-400 riyaldir beyler ve bunlar mil
yarlara baliğ oluyor. Bundan, ne hacının ne de hocanın haberi var. Hacıya burada, "Saria Mek-
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ke'de 750 riyallik ev tutacağim" diyor, ücret böyle tespit ediliyor, Mekke'ye gidince kişi başına 
450 riyallik ev tutuluyor. O sebeple, Türkiye, büyük devlet olma iddiasında, ağabey olmak id
diasında, önder olmak iddiasında, Türk hacıları, hacda, Afrika'nın, devleti olmayan ülkele
rinden, Hindistan'dan gelen Müslümanlardan daha uzakta, daha gerilerde oturuyor; Pakis
tan'ın bayrağı en önde, Türkiye'nin bayrağı en geride. Neden?... Diyanet Vakfı milyarlar vur
sun diye. 

Diyanet İşleri Başkanlığında ve Diyanet Vakfında bu konuyla ilgili özel bir mafya oluş
muş, özel bir politbüro oluşmuş, ne hikmetse, bu konuyu Kenan Paşa da biliyordu, Başbakan
lığı döneminde Sayın Turgut özal da biliyordu; ama, bir türlü, bu mesele halledilmiyor... Yeni 
hükümetten, özellikle bu meselenin hallini istirham ediyorum. 

"Arafat'ta çadır parası" diyorlar, hacıdan aldıklarını harcamıyorlar. Benim de görevli ol
duğum bir yıl -tünel faciasının olduğu yıl- Arafat'a çıkmak için 300 araba tutmak gerekiyor-
ken 140 araba tuttular. Orada 160 arabanın bedeli 3 milyardır. Yani, hacıdan peşinen yüzde 
5 kâr alınıyor; ama, ayrıca oraya gönderilen ekipler, hacıdan alınan parayı hacıya harcamıyor
lar. Bu sebepledir ki, az araba tutulduğu içindir ki, Arafat'tan Müzdelife'ye hacımız zamanın
da intikal edememiş, binbir sıkıntıya ve ıstıraba maruz kalmışlardır. 

Tabiî, meselenin diğer boyutları da var. Ayrıca, ülkemizde dinî anlamlı yerler var. Eğer 
İslam ülkelerine, Ortadoğu'ya, Kafkaslara yönelik birtakım tanıtım programlarına girişirsek, 
Urfa gibi dinî anlamlı bir yerimizin turist akınına maruz kalmaması işten bile değildir. 

Ben, bu vesileyle, bir kere daha, Hac Yönergesinin derhal iptal edilmesini, hac konusunun 
seyahat organizasyonunun, maddî organizasyonunun Turizm Bakanlığınca yapılmasını, hacca 
hacı götüren şirketlere sadece din adamı olarak ve dinî konularda rehberlik etmek üzere ancak 
diyanetin görevlendirilmesini ve din adamlarının ev kiralamakla ve diğer konularla meşgul ol
malarının doğru olmadığını, zaten bu işi doğru dürüst yapmalarının da mümkün olmadığını 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Bu arada, millî bir turizm politikasının oluşturulması için, sözlerimin başında da belirtti
ğim gibi, Hükümetin Sayın Bakanın önderlik etmesini, muhalefet olarak bu konuya elimizden 
gelen katkıyı yapacağımızı belirtiyor ve turizm adı altında millî değerlerimizin, ahlakî değerle
rimizin, öz kimliğimizin tahrip edilmemesini ve ettirilmemesini özellikle istirham ediyorum. 

Bakıyorsunuz, kirazımızı tanıtacağız diyorlar, üzümümüzü tanıtacağız diyorlar; çeşitli fes
tivaller yapıyorlar; ama, her şey cinsellik aracı, her şey fuhuş aracı olarak kullanılıyor. Üzüm 
güzeli, karpuz güzeli, kavun güzeli, kiraz güzeli seçiyorlar... Kirazın güzeli kirazdan seçilir; ki
razın güzeli kadından seçilir mi? Karpuzun güzeli karpuzdan seçilir... Yani, her şey cinselliğin, 
her şey fuhşun, her şey ahlak tahribatının aracı olarak kullanılabilir mi? İnanınız, gelecek ne
siller bizim ne yaptığımızı anlayamayacaklar. Yaptığımıza mana ve anlam veremeyecekler. Dünya 
kadın güzeli seçiyorsanız kadından seçin; ama, kiraz güzeli seçerken de, kirazın güzeli kadın
dan seçilir mi? Kirazın güzelini kirazdan seçin, üzümün güzelini üzümden seçin, karpuzun gü
zelini karpuzdan seçin, kadının güzelini de kadından seçin. Yani, her türlü festivaller, fuar or
ganizasyonları ve turizmle alakalı her şey, maalesef millî bir perspektiften bakılarak, kendimi
zi tanıtmak, kendi tabiî varlıklarımızı coğrafi varlıklarımızı, tarihî varlıklarımızı, kültürel var
lıklarımızı tanıtmak yerine; ahlak tahribatının ve misyonerliğin aracı olarak kullanılıyor. Bu
nu, burada özellikle belirtmek istiyorum, , 
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BAŞKAN — Sayın Mezarcı, süre iki kişiye paylaşılmış; arkadaşımıza 15 dakika kaldı; onu 
hatırlatmak istiyorum. 

HASAN MEZARCI (Devamla) — Peki efendim. 
Bu vesileyle, bu sabah duyduğum bir haberi nakletmek istiyorum: Maalesef, İran'da, Azer

baycan'la Ermenistan masaya oturtulmuş. Sayın Başkan müsaade etsinler, bir cümle söyleyip 
son vereceğim. Türkiye bu hadisede geç kalıyor, geç kalmıştır ve bu konuda Ermenistan'la ma
saya oturmak, Karabağ'ı vermek demektir. İktidarı, muhalefeti ve herkesi bu konuyla ilgilen
meye davet ediyorum. Ateşkes demek Karabağ'ı Filistin yapmak demektir. Hepimize düşen, 
millî ordusunu oluşturması ve bu iç problemini halletmesi için Azerbaycan'a açıkça yardımcı 
olmaktın 

Sayın Başkana ve sayın milletvekillerine saygılarımı arz ediyorum. Sağ olun. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mezarcı'ya teşekkür ederiz. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Nevşehir Milletvekili Sayın Mehmet Elkat-

mış'a söz veriyorum. 
Buyurun efendim. . 
RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinize saygılar sunarım. 

Seyahat etmek, gezip görmek, çok güzel bir duygudur. Onun içindir ki, yapılan istatistik
lerde, dünyada yılda 400 milyondan fazla insanın seyahat ettiği hesaplanmıştır. Bu 400 milyon 
insan da -turist olarak- seyahat harcamaları olarak 230 milyar dolar ödemede bulunmaktadır. 
Bu miktarın yıldan yıla yüzde 40 dolaylarında arttığı hesap edilmektedir. Elbette ki, ülkemizin 
de bu paydan nasibini alması hepimizin en büyük dileğidir. 

Bu sebepledir ki, turizme gerekli önemi vermemiz, geliştirmemiz gerekir. Nitekim, Kur'an-ı 
Kerim'de de, "sizden önceki kavimlerin, insanların hatalarını görmeniz için gezin" buyurul-
maktadır. Yine, Yüce Peygamberimiz de, "Seyahatte sıhhat vardır" buyurur. Keza, şu atasözü 
de seyahatin ne kadar iyi bir şey olduğunu belirtmeye yeterlidir : "Çok yaşayan mı, çok gezen 
mi bilir?" Elbette ki, çok gezen bilir. Bunun en güzel örneği de Evliya Çelebi'dir. 

Değerli milletvekilleri, turizm, bir ülkenin güzelliklerinin, kültür ve sanat eserlerinin, özel
liklerinin, örf ve âdetleriyle yaşayışının, diğer insanların bilgisine ve istifadesine sunulması ola
yıdır. Ancak, şimdiye kadarki turizm anlayışımız bunun aksine bir seyir takip etmiş, turizm 
sadece gelir getiren bir sektör olarak anlaşılmış ve politikalar da bu anlayış üzerine geliştirilmiştir. 

Bize göre, şimdiye kadar izlenen turizm politikaları yanlıştır. Sayın Turizm Bakanımızın 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki sunuş konuşmasında, bu yanlışlığı tespit etmiş olmasını ve bun
dan böyle yanlışlıkların düzeltilerek, yeni bir turizm politikası oluşturmak içiri çaba gösterece
ğini söylemesini memnuniyetle karşılıyoruz. Yine, Sayın Bakanımızın, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda, "Nisan ayı ortasında bir Tanıtma Şûrası toplayarak, millî bir tanıtma politikası tespit 
edileceği'' beyanından da memnuniyet duyuyor ve şuraya siyasî partilerimizden de katılım sağ
lanması için davet bekliyoruz ve kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Ayrıca, millî 
bir turizm politikası tespiti için de çalışmalar yapılmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz hakikaten çok güzeldir. Bu güzel ülkede sayısız medeniyet
ler gelip geçmiştir; ancak, en büyük ve kalıcı medeniyeti ise atalarımız kurmuşlardır. Ataları-
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mızın kurduğu bu medeniyet ve halen yaşamakta olan kültür değerleri gezilip görülmeye de
ğer. Onuniçindir ki, "gez dünyayı gör Konya'yı" darbımeseli dahi yerleşmiştir. Vatanımızın 
her yeri gezip görülmeye değerdir; fakat biz, bunu gerektiği şekilde değerlendiremiyoruz.. 

Turizm Bakanlığı, turizm politikasını, sadece yabancı ülkelerden gelen kişilerin ülkemizi 
gezip, döviz bırakması olarak tespit etmiştir. Halbuki, turizm olayı, çok boyutlu bîr olaydır. 
Turizmin, diş turizm boyutu olduğu gibi, iç turizm boyutu, ülkenin propaganda ve tanıtımı 
boyutu, tabiî ve kültür varlıklarının korunması ve gelir getirici maddî boyutu da vardır. Rasyo
nel bir turizm politikası için, turizmin bütün bu boyutlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerekir. 
Ancak, ne yazıktır ki, Turizm Bakanlığı, bu görevini, şimdiye kadar hakkıyla yerine getirme* 
mistir. Turizmin geliştirilmesi için yapılan tanıtmalarda ülkemiz yanlış tanıtılmaktadır. Tanı
tım broşürlerinde âdeta ülkemiz üzerinde hak iddia eden Hıristiyan Batı âleminin propagan
dalarının haklı ve doğru olduğu izlenimi veren bir yol izlenmektedir. Bu cümleden olarak, biz
zat devlet eliyle yaptırılan tanıtım propagandalarında Türkiye'nin, Hıristiyanlığın merkezi ol
duğu, Yunan ve Roma medeniyetlerinin Anadolu'da kurulduğu ye yaşatıldtğı fikri işlenmekte 
ve broşürlerde bu medeniyetlerin kültür artıkları gösterilmektedir. Halbuki Anadolumuz, bin 
yıldan fazla bir zamandır Müslüman Türk Milletinin yurdudur ve bu medeniyetin eserleriyle 
doludur ve süslüdür. Biz, tanıtım propagandalarında ve broşürlerinde, bu hususun da işlenme
sini istiyoruz. 1992 yılında yapılması planlanan ve 18.5 milyon tirajlı yayınlarda bu durumun 
nazara alınmasını bekliyoruz. Turizm Bakanlığının yayımlamış olduğu bu broşürler içinde, bi
zim Osmanlı, Selçuklu ve diğer eserlerimizden hiçbir örneğe şahsen ben rastlayamadım. 

Turizmin ahlakî boyutunu, benden önce konuşan arkadaşımız izah etti, bu konuya girme
yeceğim; yalnız, güya, turistin daha fazla döviz bırakması için 2634 sayılı Turizmi Teşvik Ka
nununun 19 uncu maddesinin (b) bendi gereğince talih oyunlarına, yâni Türkçesi kumar maki
nelerine izin verilmiştir. Buralara ülkemiz vatandaşlarından kimlerin ve hangi şartlarda girece
ğinin takdiri ise, Turizm Bakanlığına bırakılmıştır. Turizm Bakanlığı da bu yetkiye istinaden 
8.1.1983 tarihli ve 17922 sayılı Resmî Gazetede, Talih Oyunları Yönetmeliğini yayımlayarak yü
rürlüğe koymuştur. Bu yönetmeliğin 13 üncü maddesi işlememiş ve özellikle,bu kumar maki
nelerinde bizim vatandaşlarımız kumar oynamıştır; yabancılar bizim vatandaşlarımız kadar oy
namamıştır ve beklenen gaye hâsıl olmamıştır. Bu durumdan sayın milletvekillerimizin de ra
hatsız oldukları tabidir. Biz kumar makinelerinin tamamıyla kaldırılmasını istemekteyiz ve bu 
konuda bir kanun teklifi de hazırlayarak Meclis Başkanlığına vermiş bulunuyoruz. Sayın mil
letvekili arkadaşlarımızın hepsinden de bu teklifi desteklemelerini bekliyoruz. 

Turizm yatırımlarında da bir savunganlık ve yanlış uygulama görmekteyiz. Ülkemizin ne
rede ise, bütün kaynaklarını turistik tesislere kaydırmayı isteme durumunda kalıyoruz. Halbu
ki, ülkemizin öncelikle sanayiyle kalkınması gerekir. Ülke kaynaklarını öncelikle sanayi yatı
rımlarına kanalize etmek zorundayız. Bu, bizim turizme karşı olduğumuz şeklinde anlaşılma
sın. Batı toplumu ve gelişmiş ülkeler öncelikle turizm yoluyla değil, sanayi ile kalkınmışlardır. 
Sanayi yönünden kalkındıktan sonra da haliyle turizm de canlanmış ve bu sektör de gelişmiş
tir. Ayni zamanda, ülke kaynaklarının tamamıyla turizme kaydırılması risklidir de. Nitekim 
batı aleminin ve bir kısım şer güçlerin menfî propagandalarıyla veyahut da etrafımızdaki cere
yan eden birtakım olaylar neticesinde turist gelmemekte ve bütün yatırımlar atıl kalmakta ve 
zarar etmektedir. Bunun son örneği de Körfez kriziyle yaşanmıştır. 

Turizm yatırımları, sadece Batı âlemi, yani Hıristiyan ülkelere yönelik hizmet esasına göre 
düzenlenmektedir. Halbuki, etrafımızda bir çok tslam ülkesi vardır; onlar da ülkemize gelmek 
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istemektedirler. Yapılan istatistiklerde son yıllarda Müslüman ülkelerden gelenlerin sayısında 
büyük bir artış olduğu ve en büyük harcamayı da bunların yaptığı saptanmıştır. Ayrıca, bu 
turistik tesislerden bizim kendi insanlarımızın da faydalanma hakkı vardır. Bu hususların da 
nazara alınması ve yatırımların Müslümanların inançlanna uygun olarak düzenlenmesi gere
kir. Yabancıların olduğu kadar bizim kendi insanımızın da tatil yapmaya, dinlenmeye, ülkesini 
gezip görmeye hakkı vardır. Bakanlığın bu görevini de hatırlaması ve bu konuyla ilgili gerekli 
tedbirleri alması gerekir. 

Kıyılarımız âdeta yağma edilmiştir. Bu yağmaya son verilmesi gerekir. Kıyılar ve denizler 
bütün millete aittir. Herkesin de bunlardan faydalanmak hakkıdır. Bunun için gerekli tedbirle
rin acilen alınmasını istiyoruz. 

Anadolu insanı için en önemli turizm olayı da yayla ve kaplıca (termal) turizmidir. Devle
tin şimdiye kadar bu konularda bir gayreti olmamıştır. İnşallah bundan sonra devlet bu saha
larda da kendi insanlanna en güzel hizmetleri sunar. Nitekim, Sayın Bakanımız, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, bu konuda bizlere güvence vermiştir. 

Hepimizin bildiği gibi, bakanlığın adı, Turizm Bakanlığıdır. Bu itibarla, bakanlık, ülke
mize daha fazla turistin gelmesine çalışırken, yurt dışına turist olarak giden vatandaşlarımıza 
hizmeti de unutmamalıdır. Bu görev de, bugüne kadar -maalesef- unutulmuştur. 

Turizm Bakanlığıyla, Kültür Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer bazı bakanlıkların gö
rev alanları çatışmaktadır. Bu konularda gerekli organizasyonların ve koordinenin sağlanması 
gerekir. 

Sit alanlarının tespiti de doğru yapılmamaktadır. Sit alanı ilan edilen kısımda gayrimen
kulu bulunan vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Nevşehir Kapadokya bölgesi sit alanı içe
risinde gayrimenkulu olan vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Bugün, Göreme, Zelve, Ürgüp 
ve diğer yerlerde, sit alanı içerisinde bulunduğundan, vatandaş, yıkılmaya yüz tutmuş bulunan 
evinin onarımını dahi yapamamaktadır. Buna rağmen, birçok holdingler, kişiler, sit alanı içe
risinde bulunan yerlerde, hatta Göreme'nin girişinde çok katlı oteller yapabilmektedirler. Me
sela, Göreme'nin tam girişinde Lapis diye bir şirketin yapmış olduğu bir otel var ve bu otel 
Göreme'nin bütün tabiî güzelliğini bozmaktadır. Ancak vatandaşın, briketten, derme çatma 
bir ev yapmasına mani olanlar, bu otele hiç ses çıkarmamaktadırlar. Bunun gibi sayısız örnek
ler vardır. Mademki, bu yöredeki insanlar, kendi evlerini dahi istedikleri gibi, yapamamakta
dırlar, o zaman devlet, yörenin ihtiyaçlarını da gözeterek, tip planlar yapmalı; vatandaşlara 
hiç olmazsa maddî yönden katkıda bulunmalı, para yardımı yapmalıdır. Göreme ve çevresinde 
vatandaşların asırlardır oturdukları kayadan oyma evleri, peri bacasıdır diye, ellerinden alın
maktadır. Bu konuda açılmış ve kazanılmış yüzlerce dava vardır, ilamların çoğu kesinleşmiştir, 
birkısım davalar da halen devam etmektedir ve bu yörede oturan insanlarımız mağdur duruma 
düşürmektedir. Bu zulmün bir av evvel durdurulması gerekir. Sayın Bakanımızdan bu konuda 
da yardım istiyoruz. 

Sayın Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada, bu yıl içerisinde Avus
turya'dan Kapadokya'ya 15 bin emeklinin geleceğini beyan etmiştir; ancak, Nevşehir'in altya
pısı ihmal edilmiştir. Tuzköyü'ndeki havaalanı bugüne kadar -yıllar önce kurulmasına rağmen 
ulaşıma imkân vermemektedir; sadece bin metre uzunluğunda bir pist vardır; onun dışında, 
ne bir hizmet binası ne de başka -güvenlik gibi- tesisler vardır. Bu itibarla, Tuzköyü'ndeki ha
vaalanının öncelikle yapılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 
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Yine, Nevşehir'in çevre yolu bugüne kadar yapılmamıştır. Nevşehir'e gelenler biliyor, tra
fik çok sıkışık, turist geldiğinde ne yapacak? Her yaz, turistlerin sebep olduğu veya turistlerin 
yaralanmasına sebep olan birçok trafik kazaları olmaktadır ye birçok turist bu konuda mağ
dur olmaktadır. Bu çevre yolunun da öncelikle bitirilmesi gerekir. 

Yine, bu trafik kazaları yoğun olduğundan, fazla miktarda da yaralı oluyor. Halbuki, Nev
şehir Devlet Hastanesinin durumu hiç de iç açıcı değil. Burayı bir yabancının gelip görmesi 
bizler için utanç vericidir. Nitekim, bir tarihte gelen turist heyeti Nevşehir Adliyesini gezmek 
istediler; zamanın savcısı adliyeyi gezdirmek istemedi; çünkü, adliye bir otelde hizmet veriyor
du, pisjik içerisindeydi ve namüsait şartlarda vazife yapılıyordu. 

Yeni devlet hastanesinin yeri istimlak edildi; ama, hâlâ inşaatına başlanmadı. 1989 ma
hallî seçimlerinden önce Sayın Akbulut geldi, temelini attı, aradan bir yıl geçti, hâlâ bir çivi 
çakılmadı. Eğer turiste hizmet verilmesi isteniyorsa, bu hastanenin de öncelikle yapılması ge
rekiyor. Yine turistin, Nevşehir'in, çok eski yıllarda yapılmış bulunan Devlet Hastanesindeki 
çirkin manzarayı görmemesi isteniyorsa bu yeni hastanenin inşaatının bir an önce bitirilmesi 
gerekir. v 

BAŞKAN — Sayın Elkatmış, süreniz tamamlanmıştır, toparlayın efendim. 
MEHMET ELKATMIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, bu vesileyle hepinize saygılar 

sunar, bu bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hayri Doğan; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA HAYRÎ DOĞAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Turizm Bakanlığımızın bütçe müzakeresi dolayısıyla Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi Genel Kurulun bilgilerine sunmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade eder, cümlenizi 
saygıyla selamlarım. ^ 

Değerli milletvekilleri, turizm, dünyada giderek gelişen yüzyılımıza damgasını vuran ve 
gündemden inmeyen bir konudur. Turizm olayı, bazılarına göre lüks, fakat genelde zorunlu 
bir ihtiyaçtır. Büyük ölçüde gelişmiş ülkelerde oluşan, ancak gelişen ülkelerin-kalkınma için 
umut bağladığı bir sektördür. 

Ülkemizde 1968 yılında 22 bin olan, Bakanlıktan belgeli yatak sayısı, 1991 yılı sonunda 
200 bin yatağa ulaşmış bulunmaktadır. Bu gelişmenin sağlanmasında, 1968 yılından bu yana 
ülkemizi yöneten hükümetlerin, özel sektörün önemli payı olduğunu belirtmeyi görev saymak
tayım. Ancak, turizm sektörünün yegane finans kurumu olan Turizm Bankası 1988 yılı sonun
da lağvedilmiş, turizm kesiminin kredi ile desteklenmesi görevi Kalkınma Bankasına verilmiş
tir. Kalkınma Bankası, hem sanayi kesiminin hem turizm kesiminin finans ihtiyacınrkarşıla-
mada fevkalade zorluklar içerisine düşmüş; nitekim, ANAP İktidarının yanlış bir politikası 
yüzünden, Kalkınma Bankası, tahsis ettiği turizm kredilerini yatırımcıya ödeyememiş, yatırımcı 
fevkalade zor şartlar yaşamış, bu yüzden yatırım maliyetleri yükselmiş; yatırımcı ticarî banka
ların kucağına düşürek, fevkalade ıstırap ve felaketi birlikte yaşamıştır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bu bir gerecektir : Bilhassa icra yoluyla satılan Akdeniz sahi
lindeki, Ege yöresindeki aşağı yukarı 100'e yakın turistik tesis Kalkınma Bankasına müracaat
larını yapmış, Dünya Bankasından para aktaracağız, vereceğiz umutlarıyla bir perişanlık yaşa
mış, bugün 100'e yakın turistik tesis icra yoluyla Vakıflar Bankasının veya bir başka bankanın 
veyahut da bir başka sektörün eline geçmiştir. Bu demektir ki, bankalarımız turizmciliğe başladı. 
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ANAP dönemi turizm bakanlarının bir yanlış uygulaması da, beş yıldızlı otellere teşviki 
artırmış olmasıdır. Halbuki, ülkemize gelen turistin kapasitesi bellidir. Beş yıldızlı otellerdeki 
maliyetler ve fiyatlar alabildiğine yüksek olmaktadır. Ne yazık ki, geçtiğimiz yıllarda bunun 
acı örneğini yaşadık. Bu otellerde bir yatak ücreti 80 mark iken, 30 marka kadar düşürmek 
durumunda kaldık ve Türkiye Avrupa'nın veyahut da diğer turizm ülkelerinin gözünde damping 
ülkesi olmuştur; yani ucuz satan bir ülke haline gelmiştir. 

Türkiye'nin yeni yatak kapasitelerine ihtiyacı olduğu genel kabulü karşısında, yatırımlar
daki gelişmelerin kesintiye uğramaması için gerekli teknik ve malî tedbirler alınmalıdır. Tu
rizm yatırımlarının kredilendirilmesinde uygulanmakta olan faiz oranları yüksektir, özellikle 
kur garantisiz döviz kredisi uygulaması, Türk turizmcisini darboğazlara sokmakta, fevkalade 
sıkıntılar yaşatmaktadır. Enflasyon oranının aşağı çekilebildiği nispette, turizm kredilerinin faiz 
oranlarının da düşürülmesine ihtiyaç bulunduğunu belirtmek isteriz. Turizm kredileri faiz oran
larının düşürülmesinin yanı sıra, turizm yatırımlarına uygulanan yatırım kredilerinin vadeleri
nin 6 ile 8 yıl yerine, 10 ile 12 yıllık dönemleri kapsamasında ve bu uygulamaya süreklilik ka
zandırılmasında fayda görmekteyiz. 

Turizm yatırımlarında sabit sermaye yoğunluğu nedeniyle yatırım projelerine harcanan kay
nakların geri dönüş süresi uzun olmaktadır. Turizmde işletmecilik dönemi sabit giderleri yük
sektir. Turizm pazarındaki çetin rekabet koşulları, çoğu kez yabancı gruplara ucuz satış fiyatı 
tatbikini getirmektedir. Bu özellikler dolayısıyla turizmciler zaman zaman kredi taksit ve faiz
lerini geri ödemekte güçlüğe düşmektedirler, tşte bu nedenlerle "turizm kredilerinde faizler 
mümkün olduğu ölçüde düşürülebilmeli, kredi vadeleri artırılmalıdır" demekteyiz. 

Bunun yanı sıra, turizm sektörüne tanınan teşviklere, en azından bir kalkınma dönemin
de, yani beş yıllık birsürede sadık kalınmalı; turizmde teşvik politikaları ve araçları sık sık de
ğişikliğe uğratılmamalıdır. Uygulamaların sürekliliği sayesinde istikrarlı ve güvenli bir ortamın 
sağlanması mümkün olabilir. 

Değerli milletvekilleri, kırsal alanlardan göçler çeşitli sosyoekonomik sorunlara yol aç
maktadır. Turizmde hizmet çok önemli bir yer tutmakta; hizmet de, insan tarafından gerçek
leştirilmektedir. Bu nedenle, turizm, işsizlik sorununu çözmekte önemli bir kesim olarak karşı
mıza çıkmaktadır. Nitekim, başta Antalya yöresi olmak üzere, Akdeniz yöresinde turizm yatı
rımlarının çoğalması nedeniyle yörenin kırsal kesiminde yaşayan insanlar, iş bulabildikleri için, 
büyük kentlere göç etmek durumundan kurtulmuşlardır, tşte bu ve benzeri nedenlerle, Doğru 
Yol Partisi Grubu olarak, Hükümetimizin turizmi ülkenin tüm sathına yaymayı hedeflemesini 
temenni etmekteyiz. , 

Saygıdeğer milletvekilleri, turizmin, ülke ekonomisine sağladığı önemli faydaları dikkate 
alarak, turizmi geliştirmek ve büyütmek yolundaki gayretlere destek olmak ve bütçeden turiz
me gereken payı ayırmak durumundayız. Hükümetimizin turizme verdiği önemi, bakanlık büt
çesinde artışlar sağlayarak göstermekte olduğunu müşahede etmekteyiz. Turizmin geliştirilme
si yönünde finansal desteklerin artırılmasına, Hükümetimiz döneminde devam edilecektir. 

Körfez Savaşının bu memlekete açmış olduğu badilerden darbeyi yiyen sektör, turizm sek
törü olmuştur. 

Aziz milletvekilleri, şöyle bir tabirle yola çıkıldı. Körfez Savaşından, bir koyup üç alaca
ğız... Ne yazık ki, üçünden bir tanesini alamadık. Bir perişanlık tablosunu, hep birlikte 
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turizm sektöründe olduğu gibi, ticaret sektöründe de yaşadık. Körfez Savaşının mağduriyetini 
gidereceğiz diyerek, fevkalade umut verildi, fevkalade öğütler verildi; ne yazık ki, hiçbirinden 
bir netice alamadık. 

Değerli milletvekilleri, Türk turizminin gelişmesi için yapılacak işler, daha, çoktur. Ülke
mizin, turizme elverişli, doğal, kültürel, tarihî ve sosyal kaynakları tam anlamıyla harekete ge
çirilememiştir. Turizm potansiyelimizin büyük olmasına, Türkiye'nin, dünya turizminin odak 
noktalarından birini oluşturmasına rağmen, Türkiye, dünya turizminde, gelen turist sayısı ve 
turizm gelirleri açısından ancak yüzde 1 gibi düşük bir paya sahiptir. Demek ki, Türkiye'nin, 
bugüne kadar turizme ayırdığı kaynaklar yeterli olmamıştır. Türkiye, bugüne kadar uyguladığı 
ve uygulamak istediği turizm politikasında yeterince başarılı olamamış, başaramamış ve bece-
rememiştir. 

Dış ülkelerdeki turizm müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimiz, diğer ülkelerle kıyaslanınca, 
dar bütçeler içinde çalıştıktan için, faaliyetlerini tam anlamıyla yerine getirememektedirler. Dün
yada, turizm ülkeleri, tanıtımlarına milyonlarca dolarlık bütçeler ayırırken, Türkiye'nin dar 
bütçeyle, rekabet şansı azalmıştır. 

ANAP Hükümeti döneminde, geçen yıl yapılan yegâne geniş çaplı reklam kampanyası, 
yaygın bir kitleye hitap etmeyen, dünyada sadece binde 2'lik seyredilme oram olan, haberden 
habere izlenen CNN televizyonuna milyonlarca dolar aktarılarak bir tanıtım kampanyasına gi
rilmiş. Bu yanlış politika, israfa neden olmaktan başka bir işe yaramamış, hiçbir çare de olma
mıştır. 

Çetin rekabet şartları altında, dünya turizm pazarında güçlü çalışmalar yapmak zorundayız^ 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; bu konuda, sizlere bu yıl için sevindirici haberler 
verebiliriz. Geçen hafta, Antalya bölgesinin yerel yöneticileri ve turizmcileriyle birlikte Berlin 
Fuarına katıldım. Berlin Fuarında, Türkiye'ye olan yoğun talebi gördüm ve büyük mutluluk 
duydum. Milano Turizm Fuarında, İtalyanların dahi, Türkiye'ye yönelik tatil taleplerinde yüz
de 150 oranında artışlar olduğunu öğrendim. Sektörün kamu görevlilerini, yurt içindeki ve yurt 
dışındaki Türk seyahat acentelerini ve turizm işletmecilerini, pazarlama konusundaki başarılı 
çalışmalarından dolayı, Grubum adına kutlamak isterim. 

Doğru Yol Partisi Grubu olarak, bu etkin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin devamında 
ve güçlendirilmesinde büyük yarar görmekteyiz. 

Avrupa'dan Türkiye'ye turist gönderen tur operatörlerinin önemli bir bölümünü, yabancı 
ülkelerdeki Türk tur operatörlerinin teşkil ettiğini müşahede ettik. Üstelik, bu tur operatörle
ri, yabancı tur operatörleriyle Ankara'ya davet edilmiş; Hilton Otelinde Sayın Özal tarafın
dan, kendilerine destek vaatleri yapılmış; ama ne yazık ki, bu vaatler havada kalmıştır. Bu tur 
operatörleri, Türkiye'den hiçbir destek görmemişler, kendi kavgalarını kendileri yaparak, Tür
kiye'ye döviz ve turist aktarabilmek için var kuvvetleriyle gecelerini gündüzlerine katarak ça
lışmışlardır. 

Geçen yıl ülkemize turist taşıyan tur operatörlerinin uçaklarına yakıt indirimi uygulana
cağı vaatleri de boş çıkmış ve Türkiye'ye turist taşıyan hava taşımacılığı şirketleri âdeta kandı
rılmış ve bir perişanlığa sürüklenmişlerdir. Geçtiğimiz yıllarda Almanya'dan ülkemize yılda yak
laşık 1 milyon turist gelmiştir, bu yıl da 1,5 milyon Alman turist beklenmektedir. 

Hükümetimiz döneminde, yurt dışındaki tur operatörlerimizin desteklenmesi planlanmıştır. 

— 660 — 



ZB.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 O : 1 

Saygıdeğer milletvekilleri, dünyadaki değişen koşullar dikkate alındığında, önümüzdeki 
yıllarda, sistem bütünlüğü içinde bir turizm anlayışı sonucunda, Türkiye, sahip olduğu potan
siyele uygun bir şekilde, turizmden daha çok büyük boyutlarda yararlanacaktır. 

Turizm Bakanlığının tanıtma bütçesinin, 1991 yılındaki 60 milyar Türk lirasından, 1992 
yılında 188 milyar Türk Lirasına yükselmiş olmasını ve yurt dışr reklam bütçesinin de 26 mil
yar Türk Lirasından 75 milyar Türk Lirasına çıkmasını, önemli bir artış olarak değerlendir
mekteyiz. Bu artışlar, geçen yıla oranla 3 katı bir artışı ifade etmektedir. Mevcut imkânlar çer
çevesinde, bu artışların ne derece önem taşıdığını, Yüde Kurulun takdirine bırakıyorum. 

Ülkemizin, turizm zenginliklerini harekete geçirebilmesi, iç ve dış turizmin geliştirilmesi 
açısından, turizmin altyapısını geliştirmeye devam edeceğine güvenimiz tamdır. Turizm sektö
rü, ülkemizde her yönüyle teşvik edilecektir ve teşvik edilmelidir. 

Doğru Yol Partisi olarak, Hükümet ortağımızla, doğaya, çevreye, kültürel değerlere du
yarlı bir turizm politikası uygulamayı amaçlamaktayız. Geçmişte doğayı bozan, çevreyi kirle
ten, kültürel değerlerin kaybedilmesine ve kıyıların yağmalanmasına neden olan hataların gü
nümüzde ve gelecekte tekrarlanmaması için, tüm gayretlerin sarf edilmesi ve tedbirlerin alın
ması zaruridir aziz arkadaşlar. 

Ülkemizde bugüne kadar 138 adet turizm bölge ve alan ve merkezi tespit edilmiştir. Tu
rizm alan ve merkezlerinin ilanında parsel ölçeğinde tespitler yapılmıştır. Bu uygulamayla kişi-

. sel çıkarlara dayalı kararlar alınmış, tahsisler yapılmıştır. Misal vereceğim. Kemer'den Gazipa
şa'ya kadar, Hazine arazisi, orman arazisi kalmamış, birtakım yakın çevreler tarafından yağ-
malanmıştır. Sayın Turizm Bakanımız, bunu incelettiğinde, buralara kimler sahip çıkmış, gö
receklerdir. 

Ülkemizde, bugüne kadar 138 adet imar ölçeğindeki turizm bölge alan ve merkezleri tes
pit edilmesinin fevkalade yanlış bir tutum olduğunu, Doğru Yol Partisi olarak bu sisteme karşı 
olduğumuzu beyan ediyoruz. Nitekim, Sayın Turizm Bakanımız, Plan ve Bütçe Komisyonun-

. da bakanlık bütçesinin sunuş konuşmasında, "parsel ölçeğindeki uygulamanın kaldırılacağını" 
açıklamıştır. Bu kararını memnuniyetle karşıladığımızı belirtir, kendisine peşinen teşekkür ederiz. 

Turizm Bakanlığınca planlanmış bulunan ve turizm alanı olarak ilan edilmiş olan Güney 
Antalya Turizm Projesinin kapsadığı alan, Türkiye'nin doğal güzellikleri açısından, en değerli 
kıyı kesimlerinden birisidir. Bu bölgede 1970'li yıllarda yapılmış olan çevre düzeni planı, 24 
bin yatak inşasını hedeflemiştir. Lakin, zaman içerisinde plan ilkeleri, özellikle ANAP İktida
rı döneminde delik deşik edilerek, bu bölgede öngörülen yatak kapasitesi 64 bine çıkarılmış 
ve amacından saptırılmıştır. 

Güney Antalya Turizm Gelişim Projesinin uygulandığı bölgedeki bu kötü gelişmenin so
nucunda, Dünya Bankasının kredileriyle gerçekleştirilen altyapı tesisleri, bugün, mevcut tesis
lere dahi yetmez hale gelmiş, çarpık yapılaşma her tarafı kaplamıştır. 

Plan ilke ve kararlarının ikide bir politik baskılarla değişikliğe uğraması sonucunda, doğa 
yer yer tahrip edilmiş, mevcut plandaki yatak yoğunluğu ve kat adedinin artırılmasıyla, çok 
katlı beton yığınları bu bölgede boy göstermeye başlamıştır. Sayın Turizm Bakanı, Bakanlığın
da inceleme yaptırdığında, bu gibi sayısız kötü örneklerin hangi amaçla, kimlere nasıl verildiği 
muhakkak ki dikkatinden kaçmayacaktır. , 
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Sayın milletvekilleri, demin de belirttiğim gibi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri daha güçlü 
kaynaklara dayandırılarak, bir bütünlük içerisinde sürdürülmelidir. Böylelikle, Türkiye'nin mev
cut toplam arz kapasitesinin yüzde 52 oranında değil, asgarî yüzde 70 veya 80 oranında kulla
nımı sağlanabilecektir. Bu faaliyetlerin en yararlı bir biçimde yapılabilmesi ise, uygun bir sis
tem içinde iyi organize edilmesine, kamu ve özel kesim koordinasyonunun iyi kullanılmasına, 
tanıtımda rol oynayan yurt içi ve yurt dışı araçlarının ve örgütlerinin isabetli seçimine bağlıdır. 

Şimdiye kadar unutulan tur operatörleri, Hükümetimiz döneminde teşvik edilecektir. Tu
rist taşımacılığının en önemli bölümünü oluşturan havayolu ulaşımında, millî havayollarına 
büyük görev düşmektedir. Avrupa'nın her ülkesinde millî havayoluna bağlı turist taşımacılığı 
yapan charter şirketleri mevcuttur. Türk Hava Yolları bünyesinde, turist taşımacılığına yönelik 
gelişen sayılara paralel olarak bir charter şirketi kurulup, pazardan pay alınmalıdır. Bu ürün 
paketi içerisindeki taşımacılıktan doğan dövizin, ülkemize kalması sağlanacaktır. 

, Böyle bir uygulama sonucunda, Avrupa'daki Türk ve yabancı tur organizatörlerine uy
gun fiyatlarla uçak koltuğu tahsisi mümkün olabilecek ve yurt dışındaki Türk tur operatörleri, 
dev yabancı şirketler karşısında ezilmekten kurtulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, turizm yörelerimizde, mevcut Muğla Dalaman ve Antalya Havaa
lanlarının kapasiteleri bugün için yetersizdir, ihtiyaca cevap vermemektedir. Bu nedenle, Dala
man ve Antalya Havaalanı kapasitelerinin bir an önce artırılmasına ihtiyaç vardır. 

Bunların yanı sıra, Alanya İlçesi Gazipaşa Havaalanının yapımı bir an önce başlatılmalı 
ve hızlı bir biçimde tamamlanmalıdır. Böylelikle, yabancı turistlerin havayoluyla ülkemize gel
mesinde sayısal artışlar, daha çok ilerilere gidecektir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde turizmin çeşitlendirilmesine, ülkenin her yöresine yay
gınlaştırılmasına ve turizm sezonunun uzatılmasına ihtiyaç vardır. Şehir, kıyı otelciliği ve deniz 
turizminin yanı sıra, kaplıca sağlık turizmini, göl turizmini, kış sporları turizmini, yayla turiz
mini, av turizmini, golf turizmini, dinî turizmi ve kongre turizmini geliştirip, iç ve dış turizmin 
hizmetine sunmak gerekmektedir. 

2000 yılında dünyada golf turizmine katılacakların sayısı 50 milyon kişi olarak tahmin 
edilmektedir. Ülkemizde Antalya - Side, Antalya - Serik'te ve İzmir - Selçuk'ta üç adet golf 
alanı planlanmış, daha sonra golf alanı olarak planlanan alan sayısı ll'e çıkmıştır. Golf turiz
mi, Akdeniz ve Ege bölgelerimizde ve ülkemizin diğer yörelerinde, kuşkusuz, önemli bir tu
rizm hareketi sağlayacaktır. 

Antalya yöremizde turizm sezonunu uzatabilmek için, yüzbinleri aşmış yatak kapasitesini 
doldurabilmek için, mutlak ve mutlak suretle kongre turizmini başlatma, yaygınlaştırmak du
rumundayız. Turizm Bakanlığının bir planlama çalışmasıyla Antalya'yı kongre şehri olarak dü
zenlemesi konusunda gerekenleri yapması için, bu kürsüden, Sayın Bakanıma ve Sayın Bakan
lığıma öneride bulunuyorum. Gerçekten de, ülkemizde kongre şehri olmaya en güçlü aday An
talya'dır. Çünkü, bölgede golf turizmi, av turizmi, yayla turizmi gibi benzeri turizm çeşitleri 
yaratmaya başlandığı gibi, nitelikli konaklama kapasiteleriyle, bölge, kongre turizmi için çok 
müsaittir. Üstelik, kongre turizmi için önem arz eden gerekli eğlence merkezlerinin çoğaltılma
sına yönelik olarak, Turizm Bakanlığımızca Güney Antalya ve Belek Turizm Merkezlerinde 11 
adet eğlence merkezi planlanmıştır. Bu yatırımların tamamlanması sonucunda, Antalya, kongre 
turizmi için en birinci adaydır. 
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Değerli milletvekilleri, turizmi partilerüstü bir konuma kavuşturmak durumundayız. Tu
rizm Bakanlığının halen bir politikası yoktur. Hükümet programımızda yer alan, ülke turizm 
master planı mutlaka yapılacaktır. Bunun yanı sıra, ulusal turizm politikası hazırlanmalı ve 
uygulamaya sokulmalıdır. Siyasî kadro değişikliklerinden etkilenmeyecek yapıda bir turizm po
litikası da yaşama geçirilmelidir. 

Turizm sektöründe sağlıklı bir meslekî örgütlenmenin kurulabilmesi için, Türkiye Seya
hat Acentaları Birliği, kuruluşunu nasıl 1618 sayılı Yasadan alıyorsa, Otelciler Birliği, Yatırım
cılar Birliği, Ulusal Turizm Konseyi ve benzeri meslek örgütlerinin de kuruluş, işleyiş ve geliş
me biçimleri yasaya dayandırılmalıdır. 

Turizmde sağlıklı ve düzenli kamulaşmayı sağlayabilmek için, söz konusu yasa tasarısı
nın, Turizm Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarının ortak çalışmalarıyla hazırlanıp Meclisi
mize sunulmasında, Doğru Yol Partisi Grubu olarak yarar görmekteyiz. '-•-.. 

BAŞKAN — Sayın Doğan... Sayın Doğan... 
HAYRİ DOĞAN (Devamla) — Hükümetimiz döneminde otel, okul türünde uygulamalı 

turizm ve meslekî eğitimin yaygınlaştırılmasının gereğine inanmaktayız. 
BAŞKAN — Sayın Doğan, uyan değil, hatırlatma yapıyorum. Sizden sonraki arkadaşını

za 15 dakikalık bir konuşma süresi kaldı. 
HAYRI DOĞAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bu konuda, Turban işletmelerinin imkânlarından yararlanma şekilleri titizlikle incelenip, 

uygulamaya geçilmelidir. Türkiye, turizm pazarlamasında, Avrupa ülkeleri üzerinde çalışma
larını her geçen yıl artırmak durumundadır. Zira, Avrupa'nın turizm faaliyetlerine katılımı gi
derek artmaktadır. Doğal, kültürel, tarihsel zenginliklerimiz bakımından bir açık hava müzesi 
olan ülkemizin, Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Japonya'da 
turizm faaliyetlerini yoğunlaştırması gerekiyor. Zira, Amerikalı ve Japonyalı turistlerin ortala
ma harcamaları oldukça yüksektir. Japonlar turist başına ortalama 2 200 dolar harcamaktadırlar. 

öte yandan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bölgesi Anlaşması imzalanmış bulunmakta
dır. Karadeniz kıyı turizminin geliştirilmesinde bu anlaşmanın turizme canlılık getireceğini umu
yoruz. Bu kapsamda, Türkiye'nin turizmde yeni pazarlara açılması için gerekli çabaları yo
ğunlaştırmasını, özellikle Orta Asya Cumhuriyetleriyle turizm hareketinin genişletilmesi için 
gerekli çalışmaların süratle ele alınmasını, Doğru Yol Partisi Grubu olarak zorunlu görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz, turizme göstermiş olduğu ve tesis ettiği kaynakla
rın meyvesini, ülkemize döviz,girişi sağlamakla, yeni iş imkânlarının açılmasıyla elde etmiş ola
caktır. Mevcut zor durumdaki tesislerimize yardım ederek, onları hayatiyete kavuşturarak, geçmiş 
dönemlerin hatalarından dolayı perişan olan turizmcimizin elinden tutup, belli bir noktaya ge
tirerek, hep birlikte, el ele, gönül gönüle vererek bu sektörü yaşatmak mecburiyetindeyiz. 

Genel bütçenin milletimize ve Turizm Bakanlığı bütçemizin turizm camiasına hayırlı ol
masını temenni eder, Turizm Bakanlığı bütçesine olumlu oy vereceğimizi arz ederim. 

Saygılarımla efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın ismail Kalkandelen. 
Sayın Kalkandelen, 15 dakikanız var. 
Buyurun. 
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DYP GRUBU ADINA ÎSMAÎL KALKANDELEN (Kocaeli) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; Turizm Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubumun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Konuşmama başlamadan önce, Yüce 
Meclisin değerli üyelerini saygıyla selamlarım. 

Cuma günü akşamı Erzincan ve çevresinde büyük bir deprem felaketi yaşanmıştır. Yüce 
Milletimizin acısı sonsuzdur, ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin doğal güzelliklerini, tarihî zenginliklerini, 
önce koruyup, sonra da değerlendirmek suretiyle, iç ve dış turizmi en yüksek düzeye getirerek 
ülke ekonomisine katkıda bulunmak en büyük amaç olmalıdır. 

Halkımızın dinlenme ihtiyacını gidermek, farklı kültürleri bir araya getirmek, dış turizm
de yüksek rekabet gücü ile ekonomiyi sağlamak, en büyük hedefimiz olmalıdır. 

Hepimizin bildiği gibi gelişmiş ülkelerde seyahate ayrılan gelirler, uluslararası ulaşım ola
nakları, ileri toplumlarda ücretli izin sürelerinin uzatılması gibi faktörler, dünya turizm sektö
rünü olumlu yönde etkilemekte, ülkelerarası gezen insanların sayısı hızla çoğalmaktadır. Bu 
faktörler turist potansiyelini artırmaktadır. Ülkemiz bu çoğalıştan yüksek ölçülerde yararlan
mayı bilmeli ve nasibini almalıdır. 

Başta Avrupa ve çevremizdeki ülkeler olmak üzere, dünyanın her yanından gelen yabancı
ları memnun ve tekrar gelmeye kararlı olarak göndermeliyiz. Türkiyemizi, görülecek.fevkala-
de iyi dinlenilecek bir ülke olarak tavsiye etmelerini, hizmetlerimizi ve konukseverliğimiz an
latmalarını sağlamalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmi geliştirmek, turist sayısını artırmak, sadece 
doğal güzelliklerimiz, tarihî ve kültürel varlıklarımızla olmaz. Bu zenginliklerimiz kadar, tu
rizm konusuna çok hassas bakılması gerekir. Tesisler ile yatak sayısı artırılmalı, mevcutlar iyi 
koordine edilmeli, yeni ilaveler süratle sağlanmalı, uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek, 
verimli bir turizm ekonomisi uygulanmalıdır. 

1990-1991 turizm girdileri titizlikle hesaplanmalı, önceki yıllara oranla turist gelişlerini art
tıracak tedbirlere özen gösterilmeli, uluslararası platformda süratle tanıtıma gidilmelidir. 

Sayın Başkan/sayın milletvekilleri; ülkemize 1991 yılında 5 300 000 turist gelmiş, 2,6 mil
yar dolar döviz girdisi sağlanmıştır. 1992 yılında hedef, asgarî 6 milyon turist ve 4 milyar dolar 
döviz sağlanması olmalıdır. Hedefe varmak için konuya dört elle sarılmalı, sanayi, sağlık eği
tim, hatta millî savunma gibi, turizme de önemle bakmalı ve millî mesele haline getirmeliyiz. 

O zaman, bu sektör, döviz getiren büyük kaynak olmakla kalmayacak, ayrtı zamanda, 
ülkemizi evrensel boyutlarda üst düzeylere götürecek farklı itibarlar kazandırarak, fevkalade 
iyi bir döviz kaynağımız olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmde sağlıklı hizmetleri verebilmek, turisti rahat 
ettirmek, mutlu göndermek için gerekli önlemleri şöyle sıralamak mümkündür : 

Mevsimlere göre gelen turist sayılarına, turistik merkezlere ulaşımlarına, yoğun olan mer
kezlerde tesislerin yeterliliklerine, tesislerde temizliğe, hizmetlerin kalitesine, otel, motel, pan
siyon, restorant gibi yerlerdeki hizmet karşılığı fiyatların devamlı kontrolüne, haberleşme ve 
telekomünikasyonun sağlanmasına; bütün bunların yanı sıra, çevre sağlığına, huzur ve güvenli 
seyahate, dinlencede rahat ortam teminine daha fazla özen gösterilmelidir. Banka hizmetleri 
pratikleştirilmeli, sürati de geliştirilmelidir. 
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Turizm Bakanlığı hizmetlerinde, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân, Maliye 
ve Gümrük, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ve Orman Bakanlıkları ile Merkez Bankası, tiler 
Bankası, Türkiye Kalkınma Bankası kuruluşları, beklenen başarıyı sağlamada etken bakanlık
lar ve kurumlardır. Turizmimizin süratle gelişmesi, ilgili bakanlık ve kurumların desteklerini 
artırmalarına da bağlıdır. 

. Çeşitli bürokratik nedenler zaman kaybı yaratmamalı; yatırımların maliyetleri ile bitirile
cek tesislerin kazançları dadikkate alınmalıdır. Yatak kapasitesi artırımına paralel olarak, pa
zarlama, altyapı, havayolu ulaşımı; işletmecilik, nitelikli personel, ülke içi turist taşıma; şehir 
turculuğü, ülkelerarası turizm firmaları ve turistik tesislerle koordine çalışmalar; yatak kapasi
tesi arttınmına paralel olarak, yabancı firma bağlantıları daha ciddî yaptırılmalı; yüksekokul 
mezunu ve birden fazla lisan bilir nitelikli personel sayısı artırılmalı, turizm belgeli işletmeler
de yabancı personel sayısına da önem verilmelidir. 

Profesyonel turist rehberliği kurslarının kapasitelerinin arttırılması, bölgesel ve ülkesel bo
yutlarda yerli ve yabancı turiste, gezileri süresince doğru bilgiler verecek ve yardımcı olacak 
bu tür elemanların sayılarının çoğaltılması gereklidir. 

Ülke içi turist taşıma ve şehir turculuğü, daha da kaliteli işletilmeli, turistik tesislerarası 
koordinasyon iyi esaslara bağlanmalıdır. 

Denetim konusu da titizlikle ele alınmalı, teknik, işletme ve genel denetimler aksatılma
dan yapılarak, disiplin devamlılığı da sağlanmalıdır. 

Tesislerin ihtiyaçlarında kullanacakları malzeme ithalatında da kolaylıklar sağlanmalıdır. 
Seyahat acentelerinin daha yüksek nitelik kazanmaları teşvik edilmeli, yurt dışı pazarlama

larına yönelik projeler kaynaklardan yararlandırılmalıdır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, turizmimizde ağırlama kapasitemizin önemli bir bö

lümünü pansiyonculuk oluşturmaktadır. Pansiyonculuk yapacak ve pansiyonda çalışacak olan
lara açılacak olan kurslar daha ciddiye alınmalıdır. 

Dokümantasyon faaliyetleri aktif hale getirilmeli; daha etkin kitap, dergi ve benzeri ya
yınlarla geniş ilgi alanları yaratılmalıdır. 

Ayrıca, TRT, ülkemizin turizmine yararlı tanıtım amaçlı özel programları daha sık ve et
kili biçimde yürütmeli, yurt dışında etkin reklamlar çoğaltılmalı, tanıtma, müşavirlik ve ataşe
liklerimizin faaliyetleri daha yüksek seviyelere getirilmeli, ülkemizle ilgili programlarına tanıt
ma kataloglarında daha fazla yer vermeleri de sağlanmalıdır. 

Ülkemizde kış sporları yapılacak yerler çok zengindir. Kars Sarıkamış, Erzurum Palandö
ken, Bursa Uludağ gibi kış sporları merkezleri çoğaltılmalıdır, örneğin, uluslararası ulaşım ve 
yerleşim merkezimiz İstanbul'a çok yakın olan Kocaeli-tzmit Kartepe bölgesi kış sporlarına, 
kar yağışı ve kalış süresi nedeniyle, olimpik kayak pisti alanları yapımına müsait, yerli ve ya
bancı turistin rağbet edeceği mükemmel bir merkez niteliğindedir. Aynı merkeze çok yakın ve 
göl turizmine elverişli, halen turistlerin de rağbet ettiği Sapanca Gölü ve dört yıldızlı oteli de, 
kış sporları merkezi olarak yapılacak Kartepe tesislerine entegre olacak yakınlıktadır. 15 daki
kalık mesafede, gölde balık avlama veya kış sporu yapılabilecektir. 

Uygun mevsimde inşaatı devam eden Kartepe, konaklama turistik tesislerin bitirilmesiyle 
turizme açılacak bu alan, dünya kayak merkezleri arasında yerini alacak, 2000'Ii yıllarda dü
şünülen kış olimpiyatları için de şimdiden kazandırılmış olacaktır. 

— 665 — 



T.B.M.M. B : 52 16 .3 .1992 0 : 1 

Dış turizmi artırabilecek kayak merkezleri yanında, spor olarak su kayağı, yelken, atıcı
lık, bincilik, dağcılık, golf gibi dallarda, ilave tesislerle, turisti, spor yapma olanakları ile de 
ağırlamalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, iç turizm konusunda da ülkemizin gelir düzeyinin 
yetersizliği, çalışma şartlarının zorluğuna rağmen, yine de, insanımız, imkânlarını kullanarak, 
dinlenme ve seyahate katılmakta, doğadan, kıyılarımızdan, tesislerimizden, gelir düzeylerine 
göre yararlanmaktadır. 

Diğer denizlerimizdeki gibi, Karadeniz'de turizme yönelik yatırımlara ağırlık verilmeli, teşvik 
edilmeli, kıyı değerleri potansiyeli dikkate alınmalı, Karadeniz sahil yolu projesi hızlandırıl
malı, temiz havası, denizi, ormanı ve balığı ile Karadeniz de turizme sunulmalıdır. 

Halen yapımı yavaşlayan Karadeniz sahil yolunun bir bölümünü oluşturan Karasu, Kan
dıra, Şile hattı bitirilerek, İstanbul ile Kandıra - Karasu şeridinde yemyeşil kıyıları, kumsalları 
olan turizme çok elverişli Kefken, Kerpe, Bağırgan ve diğer bölgelere bağlantısı sağlanmalıdır. 

Ayrıca, Kandıra, tzmit yolu projesi tamamlandığında, İstanbul'dan başlayan Karadeniz 
sahil yolu ile Kandıra'dan Marmara E-5 ve E-6 yolları bağlantıları sağlanmış ve bölgede tu
rizm yüksek seviyeye ulaştırılmış olacaktır, 

Ege'de, Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Marmara'da, 
Türkiyemizin her yanında, yeni yeni turistik tesisler yapılması hızlandırılmalı, mevcutlara, do
ğayı da bozmadan, yeşil örtüleri, ormanı, kıyıyı zedelemeden, ilave tesisler açmalıyız. 

Ayrıca, yoğun turizm bölgelerinde sağlık merkezlerinin oluşturulması çalışmaları da hız
landırılmalıdır. 

Kıyı denizlerimiz, kış sporlarımız, kültürel zenginliklerimiz yanında, orman zenginlikle
rimiz de turizm kaynaklarımızdandır. Ormanlarımızı korumak koşuluyla, yeni konaklama yerleri, 
parkları yapılmalıdır. 

Ilıca ve kaplıcalarımız için de, nitelikli tesisler teşvik edilmelidir, 
Denizli Pamukkale travertenleri de, dünyaca ün yapmış fevkalade ilgi çeken, doğal yapısı 

ile de korunması gereken turistik değerlerimizden biridir. Doğal tabiat harikası olarak da, UNES
CO tarafından kültür mirasları arasına alınmıştır. Devlet kredileriyle UNESCO'dan sağlana
cak yardımlarla, çevresinde yapısına dokunulmadan, uluslararası ünü, doğal güzelliği ve değe
rine uygun tesisler yapımına süratle gidilmelidir. 

En önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesinin altyapı eksiklikleri gi
derilmelidir. 

Van, Şanlıurfa, Diyarbakır,ve diğer doğu illerimize giden turist sayısı devamlı artmakta
dır. Bu illerimizde de yatırım programları süratle ele alınmalı, tesisler yapılması hızlandırılmalıdır. 

Eğitilmiş nitelikli personeli ile hizmeti, altyapısı, şehircilik, ulaşım, rehberlik hizmetleri, 
devlet millet işbirliği ile sahip olduğumuz doğal, kültürel zenginliklerimizin yanı sıra, kıtalara
rası yerimizle de ulaşılması kolay ülkemizde, bu sektörde beklediğimiz büyük aşamanın olaca
ğına inancımız tamdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığını bütçesine ayrılan imkânlar doğ
rultusunda, sektördeki üstyapı yatırımlarının plan ve hedeflerine ulaşacağı, altyapı hizmetle
rinde ise yatırımların devam edeceği kanısındayız. 

1992 yılında turizm sektöründe, başta Bakanımız Sayın Abdulkadir Ateş olmak üzere, üst 
düzey yardımcılarından, en küçük birimdeki turizm hizmetlisine kadar, çalışmaları en olumlu bi-
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çimde götüreceklerine, maddî imkânları sıfır düzeyde israfla, yeni yatırım, iyi hizmet düşünce
lerimiz doğrultusunda tamamlayacaklarına, Grubumuz olarak inandığımızı belirtiyorum. 

1992 Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı olması temennisiyle, şahsım ve Grubum adına 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yücel; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BAHATTİN YÜCEL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1992 malî yılı Turizm Bakanlığı bütçesine ilişkin Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmaya çalışırken, öncelikle bu oturumun başından beri büyük bir ilgiyle tu
rizm sektörünün sorunlarını izleyen sayın milletvekillerine, Grubum adına saygılarımızı su
nuyorum, 

Ülkemiz ekonomisinde ağırlığı giderek artan turizm sektörünün, uluslararası alandaki geç
mişi bundan 150 yıl kadar öncesine uzanmaktadır. Buhar gücünün insanlığın hizmetine sunul
masını sağlayan teknolojideki gelişmelerin, özellikle buharlı trenler ve buhar gücünden elde 
edilen enerjiyle çalışan gemiler aracılığıyla, 19 uncu Yüzyılda, o dönemdeki farklı gelir grup
larına mensup insanlara da, bulundukları yerden bir başka alana gidiş konusunda önemli im
kânlar verdiğine tanık oluyoruz. Özellikle, sanayi devriminin başlangıcı olarak tanımlanan 19 
uncu Yüzyıl, aslında, çağdaş anlamıyla, turizmin de, turizm sektörünün de öncü çağıdır. 

Başlangıçta, o dönemin güçlü ülkesi İngiltere'de ortaya çıkan bu akımın, kısa sürede Kıta 
Avrupasına da atladığını ve başta Fransa ve Almanya olmak üzere, onun ardından, yeni dün
yaya da taşındığını görüyoruz. 

Sanayi devriminin başlamasıyla birlikte, bu genç sektörün Osmanlı İmparatorluğu sınır
ları içerisinde de geliştirilmesi anlamında birtakım çalışmalara tanık oluyoruz. Gerçekten, o 
döneme göre, oldukça gerçekçi sayılabilecek birtakım girişimler ve turizm ekonomisi oluştu
rulması konusunda başlangıç sayılabilecek yaklaşımlar, Osmanlı ekonomistlerinin de ilgilerini 
çekmiş bulunmaktadır. Buna örnek olarak, Kurtuluş Savaşının hemen ardından İzmir'de top
lanan Birinci İktisat Kongresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret Odasınca hazırlanan bir raporda, 
o döneme göre oldukça gerçekçi önerilerin, ülkede, genç cumhuriyet Türkiyesinde turizmin ge
liştirilmesi anlamında birtakım planlamalar önerdiğine tanık oluyoruz. 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları nedeniyle uluslararası alanda gerileyen turizmin en par
lak dönemi, 1950'li yılların ortalarında başlamaktadır. İkinci Dünya Savaşının bitimiyle geli
şen teknolojinin özellikle hava taşımacılığına uygulanmasından elde edilen gelişim, bugün, gü
nümüz dünya ekonomisi içerisinde de, oldukça önemli bir yer tutan çok ciddî ve dev bir ticarî 
sektörün doğuşuna neden olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasındaki amacımız, ke
sinlikle, dünya turizm tarihini tartışmak -elbette- değildir. Ancak, altını çizmek istediğimiz ko
nu, dünyadaki gelişmeleri izlemek amacıyla günümüzden çok daha gerilere giden birtakım yak
laşımların, ancak 1980'Ii yıllarda tam anlamıyla güçlenmesi, hatta daha doğru bir anlatımla, 
gerçek anlamda yörüngesine oturmasıdır. Gerçekten, önceki yıllara oranla iyi niyetli olmanın 
ötesine gitmeyen bu girişimlerin, birdenbire ülke ekonomisini bu denli olumlu yönde etkileyen 
bir sektlör yaratması rastlantı değildir. 

Turizm, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin tümünün bileşkesi konumundaki, belki de 
tek sektördür. Toplumsal ve ekonomik ilişkiler, ülkenin doğal ve tarihsel zenginlikleriyle, bun-
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ların kullanımı, kültür birikimi, kısaca, o ülkede geçerli olan yaşam biçimiyle yakından ilgili
dir. örnek vermek gerekirse, çarpık kentleşme, iyi sağlanamayan belediye hizmetleri, kötü bir 
trafik düzenlemesi, korunamamış, tahrip edilen çevre ve istikrardan uzak gerçek dışı fiyat po
litikaları ve bu türden etkenler, turizmin geliştirilmesine çalışılan ve geliştirilmesi amaçlanan 
hiçbir ülkede bu gelişimin önündeki engelleri kaldıramaz niteliktedir. 

Turizmde gelişmenin sağlanabilmesi için, ülkede serbest rekabet koşullarının uluslararası 
ölçülerde geçerli olması ve geçerli kılınması zorunludur. Korumacılık, hatta son günlerde ülke
miz ekonomisinde rastlamaya başladığımız biçimiyle kollamacılık, uluslararası pazardan tu
rizm anlamında pay almayı hedeflemiş ülkelerde büyük talihsizliklere neden olur. Dünya tu
rizm pazarının vaçgeçilmez nitelikteki bu kurallarının görmezden gelinmesi, Türkiyemizin bu 
genç sektörünün sıkça ağır bunalımlara girmesine neden olur. Bu kurallara ters düşen davra
nışlar, dış pazardan pay alma hesabi yapan, örneğin, kendi insanlarının gezi ve tatil yapma 
haklarının kısıtlanmasının önündeki engelleri kaldıran ülkelerde, turizmin gelişmesinin de önemli 
nedenleri arasında sayılmalıdır. Gerçekten, özellikle bundan on oniki yıl öncesine baktığımız
da, Türkiye'nin yurt dışına çıkışlara getirmiş olduğu engellerin, aynı dönemde turizmin geliş
mesini engelleyen örneklerle buluşması bir rastlantı sayılmamalıdır. 

Ülkemiz, 1992 yılına girerken, turizm açısından gelişimi engelleyen faktörlerin önemli bir 
bölümünü ortadan kaldırmıştır. 1983 ile 1991 yılları arasında geçen 8 yıllık sürede yatak sayısı, 
taşıma kapasitesi ve bunlardan elde edilen döviz girdileri açısından bakıldığında, Türkiye, son 
10 yılın en parlak turizm ülkesi sayılmalıdır. O dönemde, tartışmalı sayılarla henüz 40 bini bul
duğu konusunda ciddî endişelerin bulunduğu bir dönemde, yatak sayımızın, 1992 yılında işlet
meye alınmış 220 bin belgeli yatağa ulaşmış olması ve belediyeler tarafından belgelenmiş tu
rizm amaçlı kullanılabilir nitelikteki 96 736 yatağın da eklenmesi ile 316 736'ya ulaşmış bir 
sayı ile karşı karşıyayız. Yatırımları tamamlanmak üzere olan yaklaşık 100 bin dolaylarındaki 
yatırım belgeli kapasite ile birlikte, Türkiye, önümüzdeki kısa süre içerisinde, 500 bin yatakla, 
dünya turizm pazarına çok ciddî ve özellikle de beğeni toplayan bir Ürünü sunacak duruma 
gelmiştir. 

Dünyada turizm sektörünün uluslararası pazara ürün sunabilmesi için, asgarî sayı 2S0 bin 
yatak olarak düşünülür ise, Türkiye'nin bu asgarî sayıyı çok kısa bir süre içerisinde ikiye katla
mış olması, elbette Türkiye'ye ve Türk ekonomisine turizm sektörünün katkıları açısından önemle 
üzerinde durulması gereken bir örnek oluşturur. 

Dünya turizm hareketinin yüzde 70'inin gerçekleştiği Akdeniz Bölgesinde, 8 yıllık süre içe
risinde bu ölçüde yatırımı gerçekleştiren bir başka ülke yoktur. Yatırımlardaki bu artışın, tu
rizmden sağlanan döviz gelirlerinde de, geometrik sayılabilecek nitelikte artışlara yol açtığı göz
lenmektedir 1980 'lerin başlarında 300 milyon Amerikan Dolarının altında gerçekleşen turizm 
gelirlerinin, 1990 yılında 3,3 milyar Amerikan Dolarına yükselmiş olması, sanıyoruz, bu ko
nuda verilebilecek en çarpıcı örnek niteliğindedir. 

Kısaca, bu sektörün en üst örgütlenmesi konumundaki Turizm Bakanlığının durumunu 
tanımlarken; uluslararası ölçülerde yeni teknoloji ile üretilmiş, başta, genç yataklara sahip ko
naklama sektörü ve dünyanın hemen hemen her tarafındaki pazara rahatlıkla ulaşabilen pa
zarlama ağı oluşturmuş seyahat acenteleri ile ülkemizin geleceğinde çok önemli bir yeri olan 
sektörün Bakanlığı konumundadır Turizm Bakanlığı. Ancak, biraz önce değindiğimiz, turizm 
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ekonomisinin, ülkede üretilen bütün mal ve hizmetlerden sorumlu bir ortamda yürütülmesi 
nedeniyle, Türkiye'de mevcut devlet yapısından kaynaklanan birtakım çelişkiler, hem sektörü, 
hem de Turizm Bakanlığım zaman zaman zorluklara, güçlüklere itmektedir. 

Yetkiler ve bu yetkilerin kullanımı açısından, Turizm Bakanlığının daha ötesinde, daha 
üstünde ağırlığı olan birtakım kamu kuruluşlarının ve bakanlıkların, Turizm Bakanlığının yet
ki alam içerisine girdiklerini ve ondan daha etkili olduklarını görüyoruz, özellikle sektörün 
önündeki gelişmeye yönelik girişimlerin en büyük engeli olan bu durumun, Hükümet Progra
mında da köklü bir biçimde çözüleceğine ilişkin yaklaşımı görememenin üzüntüsünü taşıyo
ruz. Gerçekten, 25 Kasım 1991 günlü Hükümet Programının 43 ve 44 üncü sayfalarında deği
nilen turizm bölümünde, özellikle bu anlamda ileriye dönük, kalıcı nitelikte yaklaşımların yer 
almayışım bir talihsizlik olarak görüyoruz. 

Çarpıcı bir örnek oluşturması açısından, Akdeniz Bölgesi başta olmak üzere, ekonomile
rinde turizm bölümü ağırlıklı ya da uluslararası anlamda, çok önemli yer tutan hiçbir ülkede, 
Turizm Bakanlığı düzeyinde bir üst örgütlenmenin bulunmadığım da bilgilerinize sunmak isti
yorum. özellikle, Akdeniz Bölgesinde turizmden en yüksek payı alan İspanya başta olmak üzere, 
İtalya ve Fransa gibi Ülkelerde de turizm, bakanlık düzeyinde örgütlenmemiştir. özellikle, yet
kilerin paylaşımı ve turizmle ilgili konuların ve bu konulardan kaynaklanan sorunların çözü
mü açısından, aradaki bu tartışmanın hızla ve bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. 

Dünyada, genel gelişime paralel olarak ortaya çıkan üst yapının dışında birtakım zorlama 
modellerle bir yere varılamayacağını da görmemiz gerekmektedir. 

Turizm Bakanlığının, özellikle, Türkiye'nin turistik anlamda tanıtımı konusunda 1960'h 
yıllarda İtalya'nın öncülüğünde geliştirilmiş ve bir süre uygulandıktan sonra ortadan kalkmış 
bir modeli ısrarla izlemek istediği gözlenmektedir. Bu, özellikle pazar hedefi olarak anılan ül
kelerde kamu kurumu niteliğindeki bakanlığın, kendi büroları ve kadrosu aracılığıyla bir tanıt
ma programı izlemesi ve bu program sonucu, o ülkeye turist gelişinde artış sağlanacağı beklen
tisidir. 

Bugün, özellikle Akdeniz Bölgesinde turizm alanında gelişmemiş, ekonomik anlamda da 
geri kalmış birkaç ülke dışında, benzer modeli uygulayan hiçbir ülkenin kalmadığını bilgileri
nize sunmak istiyorum. Dünyada terk edilen bu modelin yerine, zannediyorum, ülkenin turis
tik tanımı açısından bu sektör içerisinde yer alan yerli ya da yabancı seyahat acenteleri ve tur 
operatörleriyle, her alandaki işletmecinin kendi görüş ve bilgi birikimlerinden yararlanılarak 
bir platform oluşturulup, bu platformda tanıtma ve pazarlama alanındaki deneylerden yarar
lanılmalıdır. Ayrıca, bu konuda uzmanlaşmış, ciddî kamuoyu araştırması yapan, yerli ya da 
uluslararası kuruluşlarla yapılacak bir işbirliği sonucu ortaya çıkacak araştırma ve bu araştır
malara dayalı sonuçlar, Türkiye'nin, tanıtma konusunda gerçekten izlemesi gereken yolu gayet 
açık bir biçimde gösterecektir. 

Biraz önce, 1983-1991 arasında Türkiye'nin, gerek yatak sayısı, gerekse gelen turist sayısı 
açısından çok çarpıcı bir gelişmeye tanık olduğundan söz etmiştik. Bu çarpıcı gelişme içerisin
de sağlanan artışlar sırasında, Turizm Bakanlığının yurt dışındaki büro sayılarıyla, bu büro
larda istihdam edilen personel sayılarına baktığımızda, bir artışın değil, belki tam tersine, bir 
azalışın söz konusu olduğunu görüyoruz. Buradan varmak istediğimiz nokta, bu tür bir tanıt
ma modelinin, buradan yapılacak kadro takviyesi ne ölçülerde olursa olsun, çok başarılı olama-
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yacağını göstermek içindir. Nitekim, 1983-1991 yılları arasındaki 8 yıllık dönem içinde bu kad
rolarda bir iyileştirme ve gelişme sağlanamamışken, Türkiye'nin turizm girdilerinin ve gelen 
turist sayısının artışı, bu gerçeği çok açık bir biçimde göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, turizmin, Türkiye ve benzer ülkelerde gelişebilmesi için, özellikle he
def pazarlar konusundan yaklaşıldığında, günümüzde havayoluyla yolcu taşımacılığı konusu
na çok büyük önem verilmesi gerekmektedir, özellikle, sivil hava yolculuğu ve yolcu taşıması
na ilişkin bütün düzenlemelerin ve gelişmelerin sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ele alınma
sı kaçınılmazdır. 

Elli yılı aşkın bir süredir devlet desteğiyle ayakta tutulmaya çalışılan Türk Hava Yolları
nın, son yıllarda gözlenen çarpıcı iyileşmelere rağmenx ülkemize gelen turistlerin çok büyük 
ve önemli bir bölümünü taşıyamadığını gözlemekteyiz. 

Körfez bunalımından önce en parlak dönemini yaşayan, doluluk oranı yüzde 64,5'i geç
miş Türk Hava Yollarının, yurdumuza taşıdığı dış hat yolcu sayısı toplam 1 milyon 783 bin 
dolaylarındadır. Aynı dönemde, 5 760 koltuk kapasitesiyle taşınan 4,5 milyon kişinin, ancak 
yüzde 57'si iç hat yolcusu, geri kalan, haç ve özel kira döneminde kullandığı kapasite dışında-
kalanı ise, yüzde 30 dolayındadır. Kaldıki dış hatlarda taşınan 1 783 000 dolayındaki yolcunun 
önemli bir bölümü de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından oluşmaktadır. Burada ortaya çı
kan, Türk Hava Yollarının, yurt dışı taşımaya yönelik ayırdığı yüzde 30'u biraz aşan kapasite
nin, Türkiye'deki mevcut 500 bine hızla yaklaşmakta olan yatak sayısına, özellikle hedef alı
nan pazarlardan gerçekçi ölçülerde bir taşıma kapasitesini sağlamakta ciddî bir biçimde zorla
nacağıdır. 

Ancak, 1983 yılından sonra, özellikle yönetmeliklerde, yani mevzuatta yapılan birtakım 
değişiklikler sonucu, Türkiye'de bir başka özel havayolu sektörünün doğmasına tanık oluyo
ruz. Onların, 1990 ve Körfez bunalımının en yoğun olduğu döneme rastlayan 1991 yılı içindeki 
çalışmalarına baktığımızda, gerçeğin daha farklı bir tabloyla ortaya çıktığını görüyoruz. Ger
çekten, elimizde 1990 yılı sayılarına göre, Türk Hava Yollarının, organize turla gelen, bizim 
anladığımız anlamda, gerçek nitelikteki turist koltukları için ayırdığı kapasiteyle taşıdığı sayı 
274 400'dür. Ancak, aynı dönemde, eşdeğer dönemde, yine, Türkiye Cumhuriyeti Bayraklı özel 
havayolu şirketlerinin taşımış oldukları organize turla seyahat eden turist sayısı ise, 1,5 milyon
dur. Burada, hangi şirketin daha başarılı, hangisinin daha başarısız olduğunun tartışmasını 
elbette yapmıyoruz. 

Türk Hava Yolları, her ne kadar bir devlet kuruluşu olsa bile, sanıyorum, kendi çıkarları 
doğrultusunda en sağlıklı kararı verecek niteliktedir. Ancak, buradan şöyle bir gerçeğe varıyo
ruz : Türk Hava Yollan ve özel havayolu şirketlerinin toplam taşıma kapasiteleri üst üste ek
lendiği takdirde bile, Organize turla ülkemize gelecek olan turistlerin yüzde 30 kadarı dahi taşı
nabilecek durumda değildir. İşte, sanıyorum, Yugoslavya'daki iç karışıklıkların bir sıcak çatış
maya ve ardından da bölünmeye neden olması sonucu ortaya çıkan en can alıcı gerçek, Türki
ye'nin şu anda oluşturduğu ve yıllardır biriktirmeye çalıştığı hedef pazarla arasında en ciddî 
bağlantının havayoluyla sağlanabilecek olması gerçeğidir. 

Eğer, Türkiye, önümüzdeki kısa dönem içerisinden başlayarak, havayoluyla sağlayacağı 
hava köprüsünü sağlıklı bir bizimde kurup, kontrol edip denetlemezse, hem turizm ekonomi
sinden beklediği genel döviz gelirinde bir düşme hem de şu andaki mevcut üst yapısını fiyat 
yoluyla kontrol altına alma eğiliminde olan dış alıcıların baskısı arasında sıkışıp kalacaktır. 
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Böyle bir dengenin, özellikle Türkiye pazarında fiyat baskısını başarılı bir biçimde uygu
layan çokuluslu nitelik kazanmaya başlayan büyük tur operatörlerine karşı, ülkemiz turizm 
sektörünün en çok ihtiyaç duyduğu denge olduğunu söylemek istiyorum. 

özellikle, önümüzdeki kısa dönem için, eldeki yatak kapasitesinin dış fiyat baskılarından 
korunmasının başkaca bir yolu da yoktur. Yalnız, bu konuda, ne Turizm Bakanlığının ne de 
Ulaştırma Bakanlığının 1992 yılına ilişkin bütçe ve programlarına baktığımızda, bir kökten ve 
en azından gelişimi daha da ileriye taşıyacak nitelikte bir yaklaşımın olmadığını görüyoruz. 

Burada eleştirilecek yan, zannediyorum, Turizm Bakanlığının bu konuda bir model geliş-
tirmeyişi değil, ama biraz önce değinmeye çalıştığımız, turizmi çok yakından ilgilendiren, çok 
hayatî anlam taşıyan birtakım sorunların, farklı bakanlıklar ve farklı kamu kuruluşları arasın
da, çözümsüzlüğü artıracak nitelikte gidip gelmesidir. 

Havacılık konusundan söz ederken, 1992 yazından en yoğun hava trafiğine neden olacak 
nitelikteki Antalya Havalimanının, kendine komşu ve Türkiye genelinde yer alan, bu amaçla 
kullanılan diğer havaalanlarına oranla, en geri kalmış havaalanı olduğunu da söylemek istiyo
rum. Özellikle, temmez ve ağustos aylarında, gölgede artı 40 dereceye ulaşacak ısı nedeniyle, 
bu uçaklardan yolcu ve beraberindeki eşyanın boşaltılmasına ve yüklenmesine imkân sağlaya
cak tesislerin zamanında çalışmayışı ya da yeter kapasite olmayışı, çok ciddî şikâyetler alınma
sına neden olacak gibi görünmektedir. Böylesine basit bir önlemin bile giderilmesi için, geçti
ğimiz yıllarda oldukça büyük güçlüklerle karşılaşılması açısından, bu örneği dikkatle sunmak 
istiyorum. 

Türkiye'de yatak sayısındaki bu çarpıcı artışın, bütün bölgelerimizde çok uyumlu ve den
geli bir biçimde sağlandığını elbette söyleyemeyiz. Turizmin yaratmış olduğu heyecan ve onun 
birtakım temel vazgeçilemez nitelikteki özelliklerinin iyi kavranamayışı, belli bölgelerimizde 

* de çok yüksek ve ciddî bir kapasitenin fazla biçimde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu 
bölgelerden bir tanesi, zannediyorum hepimizin çok yakından bildiği Bodrum ve çevresidir. 
Yaklaşık 1 milyon turisti ağırlayacak kapasitedeki tesisler, Bodrum'un, Dalaman ve Adnan Men
deres Havalimanları arasında, neredeyse eşit uzaklıkta, tam ortada kalışı nedeniyle, hava yo
luyla beslenmesini engelleyen çok önemli bir neden oluşturmaktadır. Ancak, 1992 yılı progra
mında Bodrum Havaalanına sadece 2,3 milyar liralık bir ödeneğin ayrılmış olmasının, Hükü
metin, Bodrum'da havaalanı yapma projesini ertelediğini ve Bodrum'da bu anlamda bir geliş
meye çok fazla sıcak bakmadığını göstermektedir, özellikle, Bodrum'daki yatırımları temsil 
eden ve büyük güçlüklerle karşı karşıya bulunan turizmciler açısından, bu konuyu Sayın Tu
rizm Bakanının dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde turizmden elde edilen yararın daha da artmasını sağlaya
cak yöntemler, elbette, dünyada sürdürülen genel uygulamadan daha bağımsız düşünülemez. 
özellikle, bellibir çevrede, belli bir zaman süreci içinde gerçekleşen turizm olgusu, Türkiye'nin 
iç dinamikleri dikkate alınarak düzenlenmelidir. Sektörde atılımın başladığı yıllarda pazara su
nulan kapasitenin üçte ikisini kullanan iç talebin, giderek üçte bire düşmesi ise, kesinlikle bir 
rastlantı değildir. 

Her türlü mal ve hizmet üretiminde, kapasite kullanımının artışı için, iç dinamiklerin de 
V dikkate alınması zorunludur. Oysa, yurdumuzda, özellikle işletmeler bazından yaklaşıldığın

da, dış pazara oranla iç pazarın ve bu iç pazardaki yoğunluğun büyük ölçüde küçümsendiğine ta-
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hık oluyoruz. Ancak, bu eğilimi körükleyen ana nedenler, işletmelerden kaynaklanmamakta 
ya da işletmelerin yönetim anlayışından kaynaklanmamakta ve turizm için, belki de en tehlike
li yaklaşım olan korumacılıktan kaynaklanmaktadır. 

Kamuoyunda pek tartışılmayan, belki, varlığı birkaç örnekleme yoluyla ancak gösterile
bilecek olan bu korumacılığın en yaygın türü ise, kamu ve KİT'lere ait kamp ve dinlenme tesis
leri aracılığıyla gerçekleştirilen korumacılıktır. Türkiye'nin turizm envanteri, çok az bir yanıl
ma payı ile çok kısa bir sürede kolayca çıkarılabilecekken, kamu kuruluşlan ve KİT'lere ait 
dinlenme amaçlı tesislerin envanteri konusundaki bilgilerimiz, ne yazık ki yetersizdir ya da ka
muoyuna istediğimiz ölçüde yansımamaktadır. 

Son yıllarda ortaya çıkan ekonomik değişim sürecinde, ülke nüfusu artarken, turizm amaçlı 
tesislerin iç pazara ayrılan paydan yeterince yararlanamayışlarının nedenlerinden bir tanesi de, 
kamül kuruluşları ve KİT'lerin uluslararası nitelikten uzak, kendi tasarımları ile bu alanda or
taya çıkardıkları yanlış yapılanmadır; bir tür, eksik ve sağlıksız yatırımlardır. Profesyonel amaçla 
yönetilen ve yapılan tesislere oranla çok kısa süreli tatil ihtiyacı esas alınarak inşa edilen bu 
tür tesisler, özelde turizm ve genelde ülke ekonomisi için ağır yükler oluşturmaktadırlar, örne
ğin, yıllardır zarar eden birçok kuruluş, uluslararası nitelikteki tesisler hemen yanı başında boş 
dururken, kendi kıt kaynakları ile bir takım yatırımlara kalkışmaktadır. Bu alandaki yatırım
lar artmakta ve yatırımlara ayrılan gerçek maliyetler ile sübvanse edilen fiyatlar arasındaki fark, 
bu tesislerden yararlanma olanağı bulamayan bir kesime ödetilmektedir; eğer kamu kuruluşu 
ise, vergi gelirlerinden bir kaynak ayırımı yapmakta, KİT ise, üretmiş olduğu ürünlerin zam-
landırılması yoluyla, yine bu aradaki finansmanı buradan yararlanma olanağı bulamayan in
sanlardan almaktadır. 

Elimizde çok ciddî sayılar olmamakla birlikte, özellikle okul tatili döneminde hızla tırma
nan bu eğilimin Türkiye'de yaklaşık 2 milyon kamu ve KİT çalışanına -eş ve çocuklarıyla birlikte-
tatil olanağı sağladığına tanık oluyoruz. Bu sayının, bir başka anlatımla, turizm tekniğinde 
kullanılan bir hesaplama yöntemiyle, geceleme cinsinden ifadesi 14 milyonu bulmaktadır. 1991 
yılı içerisinde pazara sunulan turistik yatak kapasitesinin geceleme potansiyeli ile bu sayı eşde
ğer dönemde karşılaştırıldığında, Türkiye'de kullanılabilir yatak kapasitesinin yüzde 37'sinin 
bu biçimde kullanıldığı görülmektedir. 

Bu hesaplamayı özellikle dikkatlerinize sunmaktaki amacımız, bir yanda nitelikli, profes
yonel yönetimler eliyle ve bu ülkenin kaynaklarıyla hazırlanmış, yapılmış, inşa edilmiş tesisler 
boş dururken, öte yandan, çoğu kötü yapılaşma örneği, yönetim boşluğu içindeki kamu kamp
larında tüketilen kaynaklara, bir ölçüde de olsa, dikkatleri çekmektir. Üstelik, kamu ve KİT'
lerde çalışanlar da, hak ettikleri anlamda nitelikli tatil yapma hakkından, bir tür, mahrum edil
mektedirler. Makro ekonomi açısından, o tesislerde yapılan tatil ile profesyonel yönetim altın
daki tesislerde yapılan tatilin maliyeti açısından, ekonomi anlamında hiçbir fark yoktur. 

Bir an içine, bu tesislere ayrılan reel maliyetleri bir yanda toplayalım, bu tesislerde tatil 
yapan çalışanların bağlı oldukları kurumlar aracılığıyla toplu tatitl yapmak için turistik tesis
lerle anlaştıklarını varsayalım. Kapasite artışı, tesislerde doluluk oranlarında ciddî bir yüksel
meye yol açacağı için, serbest rekabet koşulları içerisinde, hem çalışanlar daha nitelikli tatili, 
daha üst nitelikteki tesislerde gerçekleştirecekler hem de artan kapasite nedeniyle, uzun süredir 
yakınma konusu olan Türkiye'de sezonu uzatma ye verimliliği artırma girişimleri de gerçekçi 
bir temele oturtulmuş olacaktır. Belki bu arada, serbest rekabet koşullarının iyi işle-
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meyeceği dikkate alınarak birtakım sorular akla gelebilir; ama, Türkiye'de her turizm işletme
cisinin, bir Alman turiste önerdiği fiyatı kendi insanından esirgeyeceği konusunu da, hepinizin 
dikkatlerine sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin bugün ulaştığı noktada pazarlanabilir yatak kapasitesi -
bütün bir yıl boyunca, 1990 yılı sayılarını esas alırsak- ortalama bir hafta geceleme süresi için, 
yüzde 70 doluluk oranı hesabı ile 11,5 milyon turisti ağırlayabilecek niteliktedir. 1992 yılı için 
beklentimiz -her kesimden, her ülkeden gelecek turistlerle birlikte- 6 ya da 6,5 milyon turist 
civarındadır. Yani, bir başka ifadeyle, Türkiye'nin kullanılabilir yatak kapasitesinin ancak yüzde 
56,5'i, 1992 yılında pazarlanması düşünülen bir hedef olarak önümüze konmuş bulunmaktadır. 

Burada asıl dikkatimizi çekmesi gereken önemli konu, bir pazarlama eksikliğinin ya da 
pazarlama güçsüzlüğünün ortaya çıkmasıdır. Gerçekten, pazarlama konusuneda böylesine el
de boş bir kapasite beklerken, pazarlama ile uğraşan sektörün en dinamik boyutunu oluşturan 
seyahat acentelerinin, yasal düzenleme yönündeki birtakım sorunlarının programda yer alma
mış olmasından da büyük üzüntü duyduğumuzu söylemek istiyorum. 

Hele, yabancı tekellerden söz edilen bir dönemde, yabancı tekelleşmenin, Türkiye'de tu
rizmin önündeki en ciddî engeli oluşturmasından söz edilen bir dönemde, onlarla pazarlama 
boyutunda ciddî anlamda rekabet edebilecek bir kesimin yasal düzenlemesinin, 1972 yılındaki 
eski tekniklerle sürdürülmek istenmesinin de, yeterince anlaşılabilir bir neden olmadığı orta
dadır. Türkiye'de seyahat acentalannın çalışmalarını düzenleyen 1618 sayılı Yasanın en kısa sü
rede, günümüzde uygulanan genel ekonominin ilkelerine ters düşmeyecek biçimde değiştiril
mesi, kaçınılmaz bir zorunluluk olarak ortadadır. 

Genelde, Türkiye'de kamuoyunda, yabancı tur operatörlerinin Türkiye'deki potansiyeli kendi 
istekleri doğrultusunda yönlendirdikleri ve çok aşırı bir rant elde ettikleri konusunda eğilim
ler, en azından bu tür tartışmalar bulunmaktadır. Tur operatörlüğünün evrensel gelişimi içeri
sinde Avrupa'nın, hem tarihinden kaynaklanan hem de Avrupa'daki toplulukların kendi ara
larındaki ilişkilerden kaynaklanan birtakım özellikleri ve önemi vardır. Gerçekten, millî gelir 
açısından daha yüksek düzeyde olan, o düzeye erişmiş ülkelere oranla, Avrupa ülkelerindeki 
tur operatörlerinin daha büyük boyutta bir çalışma programı izlediklerine tanık oluyoruz. 

Körfez bunalımından önce, 2000 yılına kadar, Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler içerisinde 
işlem yapan tur operatörü sayısının en fazla 10 olacağı ve Avrupa Topluluğunun oluşmasıyla 
ortaya çıkacak tabloya kadar, şirket evlilikleri yoluyla sınır ötesi büyümelerin, bu sektöre, bu 
pazara hizmet sunmakta olan bütün ülkelerde çok ciddî bir altüst oluşa yol açacağı bekleni
yordu. Ancak, Körfez bunalımı, çok büyümüş, âdeta devasa ölçeklerde çalışmak zorunda olan, 
havayolu ve finans kuruluşlarıyla da entegrasyonu girmiş olan bu tesisleri, belki de hiç bekle
medikleri bir anda yakaladı ve 1990 ile 1991 yılını, bu devasa yapılanmalarının yol açtığı çok 
ağır zararlarla geçirdiler. 

Şimdi, büyük tur operatörlerinin, pazarı ciddî anlamda kontrol ederek diğer ülkelerdeki 
hizmetlerin fiyatlarını diledikleri ölçüde aşağıya indirecekleri konusundaki eğilimin çok yoğun 
bir biçimde tartışıldığı bir döneme rastlıyoruz. Gerçekten, büyük tur operatörlerinin bu ma
nevra yeteneklerinin olmayışı sonucu ortaya çıkan durumun, birden çok ülkeye çok yoğun prog
ram uygulayan bu ülkeleri, onlara pazar durumundu olan; ama, kendi ülkeleriyle ilgili ilişki
lerde daha üstünlük sağlamış olan, yerli, küçük nitelikteki tur operatörlerinin ciddî bir ye-
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nilgiye uğrattığına tanık olduk; özellikle 1991 yılı içinde. Hem maliyetleri düşük hem de kendi 
hizmet sunmuş oldukları, pazarladıkları pazar dışında başka bir alternatifleri bulunmayan bu 
ülkeler, başta Türkiye olmak üzere, Tunus'tan, birtakım Güney Amerika ülkelerinden, hatta 
Fransa ve İspanya'dan gelerek, bu pazarlara turist yollayan ülkelerde çok ciddî bir pay aldılar. 
Belki 1992 yılı içerisinde, asıl ciddî ve yoğun rekabet, bu küçük ölçekçeki tur operatörleri yle, 
sadece bir ülkeyi, birden fazla ülkeyi satmayan nitelikteki tur operatörleriyle, devasa boyutlara 
erişmiş ve 1990 ile 1991 yılları içerisinde çok ciddî zararlara uğramış tur operatörleri arasında
ki kavgayla geçecektir, bu mücadeleyle geçecektir. Böyle bir durumda, Türkiye'den de, özellik
le Almanya ile ilgili turist trafiği konusunda birtakım sayısal örnekler vermemizde yararlar var. 

Son üç dört yıl içerisinde, yılda ortalama 1 milyon civarında Alman, turist olarak ülkemi
zi ziyaret etmektedir. Dünyanın ilk üç sırasını paylaşan üç büyük tur operatörü de Almanya'da 
bulunmaktadır. Bu üç büyük tur operatörü de, Türkiye'yi, bundan beş altı yıl öncesinden baş
layarak ciddî anlamda pazarlayan tur operatörleridir. Fakat, üçünün toplam kapasitesi, Türki
ye'ye gelen toplam Alman turist sayısının yüzde 36'sı kadarıdır. Geri kalan turistlerin önemli 
bir bölümü, Türkiye kökenli, sermaye paylan çok düşük, büyük ölçüde özveriye dayalı, dö
nem dönem Türkiye'den finansman yapılarak ayakta tutulmaya çalışılan Türk kökenli tur ope
ratörlerinin elinde ve onların kontrolünde bir pazardır. 

Böyle bir ortamda bu türden yapılanmaların, Türkiye'deki seyahat acenteleriyle büyük 
ölçüde organik bağları olduğunu da bilerek, ülkemizde uygulanan ekonomik politikaya dön
mek istiyorum. 1992 yılına ilişkin, özellikle ihracatla ilgili düzenlemeler, 18 Ocak 1992 günü 
ekonomiden sorumlu Sayın Bakan tarafından açıklandı. Ancak, uygulamalar sonucu elde edi
lecek hedef başarılı bir biçimde gösterilmişken, bu hedefe gidilirken, hangi yöntemlerin, hangi 
araçların kullanılacağına ilişkin açıklama -eğer yanlış hatırlamıyorsam- şu ana kadar ne yazık 
ki yapılamadı. Yalnız, birtakım duyumların ve açıklamaların -basına ve televizyona yansıdığı 
için- özellikle tartışılmasında da, sektör açısından çok büyük yarar görüyoruz. Bu yarar, Türk
iye'de kurlardaki artışla, enflasyondaki artış arasında bir farkın doğması ve doğacağının söy-
lenmesidir. 

özellikle bu sektörde çalışan bütün işletmelerin, hangi alanda olursa olsun, çok düşük 
kâr marjı; ama, çok yüksek cirolarla çalıştıklarını görmemiz lâzım, özellikle sermaye devir 
hızının bu ölçüde yüksek olduğu bir başka sektör Türkiye'de yoktur. O nedenle, enflasyonla 
kurlar arasındaki yüzde l'Iik, yüzde 2'lik fark bile, yüzde 4-4,5 kâr marjıyla çalışan bu işlet
melerin özkaynaklarının aşınmasına neden olacaktır. 1989 yılında sektörün, bunalımın baş
langıcında olmasına ana neden de budur. 1990 ve 1991 yıllarındaki Körfez bunalımı ölçüsünde 
ağır bunalıma girmesine neden olan uygulama budur. 

Şimdi, aynı uygulamanın, Türkiye'de eğer enflasyon önlenemezse -ki, öngörülen 500 günlük 
sürenin çok önemli bir bölümü Türkiye'de yaz sezonunun, yani turizm sezonunun da bitmesi-
ne veya tırmanma noktalarına rastlayacaktır- bu dönem içerisinde enflasyon tutulamaz ve dö
viz kurjarmda da bir düşüş eğilimi pompalanırsa, o zaman, 1992 yılı içerisinde ya da sonuna 
kadar, turizm sektörünün çok ağır bir bulanılam gireceğini hemen söylememiz gerekiyor. Bu
nun bir kehanet olmadığını da özellikle dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamuoyunda son dönemde tartışılan bir başka konuya da özellikle 
dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 
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Çevre, önümüzdeki yıllarda, eğer iyi korunmadığı takdirde, tatil turizmi alanındaki, özel
likle tatil yapmak amacıyla inşa ettiğimiz turistik tesislerin büyük ölçüde zarara girmesine yol 
açacaktır. Ancak, kamuoyuna verilmeye çalışılan imaj -ya da belki daha yaygın ve kolay bir 
anlaşımla- çevrenin kötüleşmesinde ve bozulmasında ana etken, turistik tesisler değildir. Her 
turistik tesis, kendi boyutunda bir pazarlama hedefi gözeteceği için, dünyadaki bu eğilime ters 
düşecek bir yapılanma modeli içerisinde olmaz, olamaz; en azından pazarlanamayacağı gerçe
ğini bilir. Gerçi, Kuşadası türü birtakım örneklerde bunun acı sonuçları yaşanmış; ama, sektör 
bu sonuçları yaşadığı için, bir daha bu tür bir uygulamanın sürdürülmesi konusunda ısrardan 
vazgeçmiştir. Ancak, 1990 yılında yapılan bir araştırmaya göre, 102 400 kadar ikinci konutun, 
ülkemizin çeşitli bölgelerine; ama, başta ülkemizin çekim alanı oluşunu gerçekleştiren doğal 
güzelliğiyle ünlü birtakım küçük yerleşim merkezlerimize yayıldığı anlaşılmaktadır. Geçtiği
miz günlürde de bu kapasitenin, yaklaşık 500 bin yatağa sahip olduğu konusunda bir tez orta
ya atılmıştır. Bu tür tesislerin, hiçbir altyapı girişimi olmaksızın, o güzellikleri beton yığınla-
rıyla bozmalarının yanında, çevrenin giderek yok olmasına neden olan; ama, aym zamanda 
da ekonomik anlamda kullanım olanağı bulunamayan nitelikte olmaları, Türkiye'de aslında, 
iç dinamiğin gelişmesini engelleyen en önemli engeldir. 

t _• 

Korkumuz, Türkiye'de pansiyonculuk ve buna benzer küçük işletmelerin özendirilmesi 
yöntemiyle, zaten çok az olan kıt kaynaklarımızın böylesine verimsiz bir alana yönlendirilme
sidir. Gerçekten, belli, seçilmiş ve özellikleri açısından yurt dışı ve yurt içinde pazarlanmaya 
elverişli birkaç küçük bölge dışında, şu anda önümüzde bekleyen en ciddî tehlike, pansiyon 
türü küçük işletmeleri desteklemektir. Tabiî, çevre konusunda, özellikle Pamukkale ve Kapa-
dokya bölgemizin.de, eğer bu yapılanma ve denetimsizlik sürerse, çok kısa bir süre sonra çe
kim alanı olmatan çıkıp, neredeyse, oraya gelen turistleri itici alanlar haline geleceğini söyle
memiz gerekiyor. 

Bütün bunlardan varmak istediğimiz sonuç; Türkiye'nin ve bu sektörün geleceğini böyle
sine ağır bir biçimde etkileyecek kararlar, ileriye dönük uzun perspektifli kararlar alınırken, 
sektörle kamunun bir araya gelmesi ve bu kararları, özellikle uygulamanın gerçekleşeceği yöre 
halkının da katılacağı bir demokratik platformda oluşturmalarıdır. Eğer bunu yapamasak, ül
kede diğer alanlardaki üretimden yeterli ölçüde rant elde edemeyen bir ekonominin, en yüksek 
kâr noktası olarak kentleşme ve şu anda da ortaya çıkan biçimiyle, turizm rantından yararlan
ma olduğu ve sonuçta da bunun geleceğimizi karartan, ortadan kaldıran bir uygulamaya dö
nüşeceği açıktır. 

Bütün bunları anlattıktan sonra, 1992 yılına ilişkin göstergelere baktığımızda, Türkiye'ye 
bu yıl içerisinde, 1990 yılı sayılarını yakalayacak ölçüde turist geleceği anlaşılmaktadır. Ancak, 
1990 ile 1991 sonunda gelen turistler arasında ciddî bir fark vardır. 20 nci Yüzyılın başıyla, 
20 nci Yüzyılın sonu Türkiye açısından çok çarpıcı benzerlikleri aynı tablo içerisinde karşımı-, 
za çıkarmaktadır. Gerçekten, Ekim Devrimi sonucunda Çarlık Rusyasından kaçak ve Karade
niz'in kuzeybatısını kullanarak o dönemde Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki tstanbul"a gelen 
Beyaz Rusların, daha sonra, Rumenlerin veyahut da birkısım Bulgarin 20 nci Yüzyılın sonuna 
yaklaştığımız bu dönemde aynı ölçülerde çok daha fazla sayıda ülkemize gelmelerini ve bu po
tansiyelden de ülkemizin, kalıcı anlamda, uzun vadeli yararlanmasının da bir gerçek olduğunu 
görmek istiyoruz. Bu gelen sayı içerisinde Türkiye'ye belki ufak tefek mal getirip satmak, bun
dan yarar sağlamak isteyenler çıkabilir. Hatta, Türk toplumunun gelenekselleşmiş ahlak anlayı-
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sına ters düşen davranışlarda bulunanlar da çıkabilir; ama dünyanın, hemen hemen her yanın
da suç teşkil eden bu tür davranışları önlemek, oradan buraya verilmiş olan akımı önlemekten 
çok daha mantıklı, çok daha akılcı bir yoldur, 

Türkiye'nin, şu andaki yapısı içerisinde sanayi ve diğer sektörlerle karşılaştırıldığında çok' 
ciddî olarak, belki küçük ölçekli işletmeler biçiminde görünen, ama tek merkezden kolaylıkla 
pazarlanabilir bir potansiyeli bulunduğunu ve bu potansiyelin ülkedeki bütün sektörlerden da
ha çok dış rekabet koşullarına açık olduğunu görmemiz gerekiyor. Zannediyorum her yıl böyle 
bir potansiyelin akılcı kullanımı turist ve döviz beklentilerimizde gelir cinsinden artışa da yol 
açacaktır. 

Sayın milletvekilleri, kısıtlı zaman içinde bir bölümüne değindiğimiz sektöre ilişkin konu
lar aslında sistematik bir bütün halinde ele alındığında, çözüm öncelikleri ve önerilerin yaşa
ma geçirilmesi anlamında uygulama planı yapıldığında, sözü sıkça edilmeye başlana master 
planın hazırlığı çok daha kolay olacaktır, 

Yüce Meclisin, ülkemizin bu en dinamik sektörüne göstereceği ilgiyi esirgemeyeceği inan
cı içinde, 1992 yılı bütçesinin başarı ve iyilikler getirmesini diler, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saat 14.00'te toplam üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 13.01 

— 676 — 



T.BM.M. B : 52 16 . 3 . 1992 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Ssnti: 14.00 

BAŞKAN : Bosknnvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Liitfi Esengün (Erzurum), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

_ : g , ; , n ı 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

A) TURİZM BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Turizm Bakanlığı 1992 Malî Yüı Bütçesi 
2. — Turizm Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinlıesabı 
BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada. 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmış, sıra şahıslar adına konuşmalara gelmişti. 
Şahısları adına, lehinde, İzmir Milletvekili Sayın Halil Çulhaoğlu konuşacaklardır. 
Buyurun efendim. 
HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlığı 

bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi bildirmek üzere söz almış bulunuyorum; Yüce Meclisi ve 
değerli Başkanı saygıyla selamlarım. 

İnanıyorum ki, turizm, bu ülkenin geleceğinde, kalkınmasında önemli bir ekonomik gös
terge olacaktır; çünkü, turizm, bu ülke ekonomisinin itici gücüdür ve kalkınmamızda daima 
önemli bir yer işgal edecektir. 

Her sektörde olduğu gibi, turizm sektöründeki gelişmenin de bir plan disiplini ve mantığı 
içinde uygulanması gerekir. Sektöre yenilik getiren her gelişmenin ve yeni ihtiyaçların tedbirle
ri, yapılacak plan ile yönlendirilmelidir. Bu ihtiyaçların ve tedbirlerin somut gerçeklere göre 
tespit edilmesi doğru ve olumlu sonuçlar doğurur. Aksi takdirde, çelişkili mesajlar, toplumu 
yanlışa sürükler. 

Turizm açısından doğru olan nedir? Turizm için en mükemmel kaynaklara sahip olduğu
muzu ve bu yüzden rekabet gücümüzün çok yüksek olduğunu bilmek gerekir. Turizmi yaratan 
olayın, sahip olduğumuz doğal çevre, tarih ve kültür mirası olduğunu kavramak, dolayısıyla 
bu değerlere sahip çıkmak gerekir. 

Turizmi tüm ülke sathına yaymak için çeşitlendirmek, esasen var olan potansiyeli değer
lendirmek; toplum olarak turiste sömürülecek insan gözüyle bakmamak; turizmin, özellikle 
bir hizmet sektörü olduğunu bilerek sunacağımız hizmette sıcak, sevecen ve bilhassa dürüst 
olmak; sosyal, siyasal ve teknolojik gelişmeleri takip ederek dünyaya ayak uydurmak önemlidir. 

Turizmin ekonomik yanı döviz girdileri olarak, istihdam olarak birçok boyutta anlatılabi-
lir. Oysa, bir önemli yanı var ki, gözardı edilemez : Turizm sosyal bir olay olduğuna göre, 
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birçok sosyal ve siyasal olayda araç olarak kulllanılabilir. İnsanların birbirlerini ve toplumları 
tanımasını, birtakım ilişki ve dostlukların kurulmasını, yanlış imaj ve inanışların ortadan kal
dırılmasını sağlar. Bu olay geniş perspektifte bakıldığında, ülkelerarası dostlukların tesisinde 
de etkili olabilir; yani, barışa katkı sağlar. 

Elbette, her gelişmeyle alınması gereken tedbirler de olacaktır, önemli olan, bu gelişme
den doğru sonuçlan çıkarmak, ekonomik ve kültürel kalkınmamız için gerekli olan politikala
rı üretmektir; üretileceğinden kuşkumuz yoktur. 

Kültürümüzün olumlu yanlan ve ülke insanının yaratılışında var olan misafirperverliğini 
koruyarak hizmet standardını yükseltmeyi olumlu buluyorum; ancak, turizmde iddialı olabil
mek için eğitim ve tanıtma konularına daha çok önem vermek zorunda olduğumuzu bir kere 
daha belirtmek istiyorum. 

Devlet, tanıtma görevini, elbette, en etkin biçimde sürdürmelidir; ama pazarlamada özel 
teşebbüsün aktif ve etkili faaliyet göstermesi zorunludur. Sanıyorum, bundan sonra yapılması 
gereken, ülkemizi daha iyi tanıtmak ve sahip olduğumuz potansiyeli en iyi şekilde pazarlamak 
olacaktır; ancak, kabul etmek gerekir ki, tanıtma, sanıldığı kadar da kolay değildir profesyo
nel bir iştir, her türlü teknik yöntemlerden yararlanmayı gerektirmektedir; özellikle menfî pro
pagandalara karşı alternatif programlar üretmeyi, sürekli değişken metotlarla iyi zamanlamayı 
zorunlu kılmaktadır. 

Ayrıca, tanıtmayı sadece devletten beklemek ya da Turizm Bakanlığını tek başına bu işten 
sorumlu tutmak haksızlık olacaktır. Bu yüzden, özel ve kamu olsun, her kuruluş veya vatan
daşın bu konuda, gücü oranında bu faaliyetlere katılması millî bir görev olmalıdır. 

Turizm olayı, yatak, pazarlama ve tanıtmayla bitmiyor, sahip olduğumuz tüm kaynaklan 
değerlendirmek, belli bölgelerde yoğunlaşan turizm potansiyelinin bölgelerarası dengeli dağı-; 

lımını sağlamak için de tedbirler gerekiyor. Bakanlığımızın bu tedbirleri aldığını, program, bütçe 
ve plan hedeflerinden hazırlıyoruz. Bunları da olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor ve des
tekliyoruz. 

Golf, termal, yayla, kış turizmi gibi turizm çeşitlerinin yaygınlaştırılması, özellikle sana
yinin gitmediği kırsal bölgelerimiz açısından olumlu gelişmelere sebep olacak ve aynı zamanda 
bu potansiyelin de değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

Bugün, bütün dünyada doğal çevre giderek yok olmaktadır. Gelişen teknoloji, harpler, 
afetler ve insanların sorumsuzca davranışları gibi nedenlerle insanlığa hayat veren kaynaklar 
kurutulmaktadır. Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, özellikle Akdeniz çanağında doğal 
çevresi en az bozulan ülke durumundayız. 

Her şeyde olduğu gibi, turizmde de başarının temel şartının eğitim olduğunu öncelikle 
kabul etmek zorundayız; çünkü, turizmde pazarlanan şey, özellikle hizmettir. Dolayısıyla, sun
duğunuz hizmetin standardı* ne kadar yüksek olursa, turisti o derece memnun etmiş olursu
nuz. Bu da, insanların daha çok sayıda ülkemize gelmesini ve turizmin gelişmesini sağlar. 

Biliyoruz ki, turizm olayına katılan günümüzün yerli ve yabancı turistinin beklentileri git
tikçe çeşitlenmekte, fiyat, kalite konusuna ve çevre bilincine önem artmaktadır. Gittiği yerde 
genelde lüks değil, belirli standart ve kalitede temiz yatak, gıda ve sağlıklı çevre aranmaktadır. 

Turizm sektörünün ne denli hassas olduğunu, olumsuzluklardan etkilendiğini biliyoruz. 
Bu nedenle, turizm ekonomisinin uzun vadede, tam anlamıyla güvenebileceği tek kaynak iç 
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turizmdir. Bu kaynağın piyasada gerçek yerini alması sadece Turizm Bakanlığının görevi değil
dir. Dünyada sosyal güvenlik kuruluşları emeklilerine, iş sözleşmeleri çalışanlara bu tesislerde 
birer müşteri olabilecek olanakları vermektedir. 

Sonuç olarak, Turizm Bakanlığı bütçesinin hedef ve politik olarak doğru tespitlere dayan
dırıldığını; ancak, ayrılan maddî kaynakların yetersiz olduğunu söyleyebiliriz. Mevcut bütçe 
imkânlarıyla, tespit edilen öncelikli faaliyetlerin gerekli olduğunu benimsiyor ve bu düşünce
lerle, bütçenin ülke turizmine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Sayın Çulhaoğlu'na teşekkür ederiz. 
Şimdi, Hükümet adına, Turizm Bakanı Sayın Abdulkadir Ateş'e söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; konuşmama başlarken sizleri saygıyla selamlıyor ve hemen, gerek şahsı adına konu
şan milletvekili arkadaşıma, gerekse grupları adına konuşan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 
Yine, Bakanlığım bütçesi üzerindeki görüşmelerde bizlere iletmiş oldukları fikirlerinden en iyi 
şekilde yararlanmaya çalışacağımızı da huzurunuzda ayrıca tekrarlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımın 1992 yılı bütçesini bilgilerinize sunma
dan önce, turizm sektörümüzün uluslararası ve ulusal düzeyde içinde bulunduğu koşulları, güçlü 
ve zayıf olduğumuz yönleri ve sektöre geleceğe yönelik olarak baktığımızda, stratejilerimizin 
ne olması lazım geldiğini ana hatlarıyla sizlere sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, Bakanlığımın görevi, uluslararası rekabet koşullarını sürekli değerlendir
mek ve bu koşullar çerçevesinde turizm sektörünü hedeflerine ulaştıracak önlemleri almaktır. 
1992 malî yılı bütçemizdeki kaynakların sınırlı oluşu, bu önlemlerin ancak öncelikli bir biçim
de gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle, huzurlarınızda uluslararası turizm 
nasıl gelişiyor, biz neredeyiz, neden bulunduğumuz noktadayız, nereye varmak istiyoruz ve na
sıl varmaya gayret gösteriyoruz; bunları çok kısa olarak değerlendirmenize sunmak istiyorum. 

Bilindiği gibi, turizm, döviz ve istihdam yaratma açısından ekonomik bir olgudur. İnsan
ların dinlenme ihtiyacını karşılayan, farklı kültürleri bir araya getiren özelliğiyle sosyokültü
rel, yarattığı kaynak kullanımı talepleriyle çevreyi etkileyen bir faaliyet olup, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın da vurgulamış olduğu gibi, dünyanın en hızlı gelişen etkinliklerinden 
birisidir. Bu hızlı- gelişmenin temelinde birkaç önemli değişiklik ve gelişme yatar. Bunlardan 
bir tanesi, bilindiği gibi, dünya insanlarının refahı giderek artmakta ve bu refah nedeniyle de 
"mobilite" dediğimiz olgu, giderek hızlanmaktadır. 

İkinci bir neden, sanayi toplumlarında ücretli izin sürelerinin giderek artmakta olması da, 
dünya insanlarının gezmesine, turizm faaliyetlerinden yararlanmasına olanak sağlamaktadır. 

Üçüncü bir neden de, ülkeleri ve kültürleri tanıma ve ayrıca bunun yanında, yüksek yo
ğunluklu kentlerde yaşayan insanların bu yoğunluktan, o büyük şehir bunalımından belli bir 
süre de olsa, uzaklaşmak istemeleri nedeniyle turizm tüm dünyada hızla gelişen bir sektör, bir 
faaliyet dalı haline gelmiştir. 

Geçmişteki ekonomik, siyasi, sosyal, ticarî ve diğer faktörlerin devam etmesi halinde, 2000 
yılında dünya üzerinde, global turist sayısının 638 milyona ulaşacağını hesaplamaktayız. 638 
milyon insan dünya ekonomisine 527 milyar dolar gibi bir katkıda bulunacaktır düşüncesi içeri-
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sindeyiz. İşte, dünya turizminin hızla gelişmesi nedeniyle turizm potansiyeli arz eden ve bu tür 
olanakları bünyesinde bulunduran ülkeler hızlı bir rekabet içerisine girmişlerdir. Bu rekabet 
önümüzdeki yıllarda daha da keskin bir biçimde devam edecektir. Bu rekabet içerisindeki bir 
ülkenin, pazar payını artırabilmesi için göz önünde bulundurması gereken birkaç önemli nok
ta vardır. Bunlardan bir tanesi, mutlaka ve mutlaka, ülkeler, sunmakta oldukları turizm faali
yetini çeşitlendirmek zorundadırlar; çünkü, turist talebi bu yönde gelişmektedir, ikinci önemli 
bir nokta, faaliyet-kalite ilişkisini korumak zorundadır, turizmde rekabet içerisine girmek iste
yen ve pazar payını yükseltmek isteyen bir ülke. Bunlann da ötesinde ve bugün birçok ülkede, 
özellikle Batı Ülkeleri başta olmak Üzere, Batı'dan gelen turistlerin önem gösterdiği turizm, 
doğa ve çevre dengesinin iyi korunması lazım gelmektedir, bir ülkenin turizm sektörünün dün
ya üzerinde rekabet edebilmesi için. tşte biz, Türkiye ve Türk turizmi olarak, Türk turizm sek
törü olarak ve onun bakanlığı olarak, söylediğimiz bu üç ana konuda faaliyetlerimizi yoğun
laştırdık. İstiyoruz ki, dünya turizm sektöründe, Türkiye, bugün almış olduğu ve almakta ol
duğu payı giderek daha artırsın, daha da büyütsün. 

Ancak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bugün çok şükür bu tartışmalar artık, yavaş ya
vaş sona eriyor. Günümüzde, turizm, hem büyük yararları hem de ev sahibi ülkelere getirdikle
ri bazı külfetleri olan bir sektör olarak görülmektedir ve bu belli ölçüde de böyledir. Biz turiz
min getirilerinin yanında, turizm yapılaşması ve turizm faaliyetlerinin turistlere sunulabilmesi 
için gereken yapılaşma sırasında, turizmin, ülkemizden, kültürümüzden, doğal güzelliklerimizden 
ve çevremizden bir şey götürmemesi için ayrı bir özen gösteriyoruz. Bunun gayreti içerisinde
yiz ve turizm politikamızı da bu yönde çizmeye ve uygulamaya başladık, bunu sürdüreceğiz. 
Bu nedenle, dengeli ve sürekli bir turizm arzu ediyoruz. "Yumuşak turizm" "Eko turizm" 
gibi tanımlar çağımızın yeni turizm anlayışlarıdır ve Türk turizminin de bu söylediğimiz ta
nımlar doğrultusunda, ilkeler doğrultusunda görevini yerine getirmesini, gelişmesini devam et
tirmesini arzulamaktayız. Çağdaş turizm anlayışı bugüne kadar bazı arkadaşlarımın da belirt
miş olduğu gibi, sadece ekonomik hedeflere öncelik Veren, başarıyı sadece döviz geliriyle öl
çen veya kısa vadede kâr maksimizasyonunu hedefleyen yaklaşımların terk edilmesi gereken 
bir dönemdir. Bu nedenle de arkadaşlarımızın göstermiş olduğu bu konudaki duyarlılığa te
şekkür etmek istiyorum. 

Turizm sektöründe ekonomik yönden verimli, bugünkü ve gelecekteki kuşaklara karşı so
rumlu, doğal ve kültürel kaynaklarımızın kullanımında bilinçli ve istikrarlı bir gelişme ancak 
ülke ve bölgeler düzeyinde entegre planlama yapılmasıyla ve en önemlisi de bu planların uygu
lanmasıyla, uygulanabilmesiyle mümkündür. 

Türk turizminde 1990 öncesi 15 yıllık dönemde yabancı turist sayısı, turizm geliri, belgeli 
yatak kapasitesi ve pazar payı açısından önemli gelişmeler olmuştur. Bu dönemde uluslararası 
turizm gelirleri içindeki payımız binde 3'lerden, yüzde 1.4'e; yabancı turist sayısı ise 1.4 mil
yondan, 5.4 milyona kadar çıkmıştır. Belgeli yatak kapasitemiz işletmede 50 binden 200 bine, 
yatırımda ise 300 bine yükselmiştir ki, toplam 500 bin yatak kapasitesi demektir. 

Geçici verilere göre 1991 yılında ülkemizi 5.4 milyon turist ziyaret etmiş ve buradan bizim 
elde ettiğimiz gelir 2,6 milyar dolar civarındadır. 1992 yılının ise, 1991 yılından çok daha hayır
lı bir yıl olacağına inanıyoruz. 6.5 milyonun üzerinde turist ve 4 milyar doların üzerinde ülke 
ekonomimiz için turizm geliri bekliyoruz. 
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Yatak kapasitesindeki hızla artışa karşın, aynı derecede önemli saydığımız pazarlama, ha
va taşımacılığı, turizm eğitimi, teknik altyapı gibi konularda arzu edilen gelişmeler, maalesef 
ülkemizde yeterince sağlanmamıştır. Seyahat acentelerimiz sayıca artmakla birlikte, yabana 
tur operatörlerinin egemenliği altında ayakta durmaya çalışan ve büyük çoğunluğu çok düşük 
kâr marjlanyla çalışan kuruluşlar olarak bugün faaliyet göstermektedirler. 

... Ülkemize havayoluyla gelen yabancı turistlerin ancak yüzde 30 kadarı Türk Havayolları 
ve özel havayolu şirketlerimizce taşınâbilmektedir. Bunun sonucu olarak, organize turizm ge
lirlerimizin yarıdan fazlası maalesef ülkemiz dışında kalmakta ve yabancı tur operatörleri ile 
hava taşımacıları arasında paylaşılmaktadır. Mevcut turizm eğitim kuruluşları, yetiştirilen ele
manların nicelik ve niteliği itibariyle sektörün ihtiyacını karşılamaktan maalesef uzak gözük
mektedir ve bu sorun olarak karşımızda bugün beklemektedir. Halen işletmedeki tesislerimi
zin ihtiyacı olan nitelikli personelin ancak yüzde 30'u eğitilmiş personel niteliğine sahiptir. 

Teşvik politikalarında büyük yatırımların özendirilmesine öncelik verilmiş, bu tercih, kü
çük ve orta büyüklükteki tasarrufların ve yerel sermaye birikimlerinin turizm yatırımlarına yön
lendirilmesini imkânsız hale getirmiştir. Sanayi sektörü esas alınarak belirlenen daha önceki 
teşvik politikaları, az gelişmiş turizm bölgeleri ve arz boşluğu bulunan turizm türleri itibariyle 
selektif olmadığından, sektördeki dengesizlikler kapanacağına, yok olacağına, maalesef art
mıştır. Turizm sektörünün bölgelerarası dengesizliğin giderilmesine sağlayabileceği katkı, bu
güne kadar maalesef kulllanılmamıştır; böylesi önemli bir sorunun çaresi olabilecek bir alet 
devreye sokulmamıştır. 

Arz ve talep analizleri yapılmadan, alt sektörler, coğrafi bölgeler ve turizm türleri itiba
riyle ürün geliştirme stratejileri ortaya konulmadan, turizm sektörüne tahsis edilen teşvikler, 
biraz önce bahsettiğim mevcut boşlukların giderilmesinde değil, daha da büyümesinde etki gös
termiş, olumsuz yönde bu sorunları daha da büyütmüştür. Ülkemizin çok çeşitli turizm potan
siyeline rağmen, arz çeşitliliği bugüne kadar Türkiye turizminde yaratılamamıştır. Bugün hâlâ, 
ülkemizde turizm faaliyeti, belli coğrafî bölgelerde, türlerde ve maalesef aylarda yığılmaya de
vam etmektedir. 

tç ve dış turizm dengesi kurulamamış, arzın, yabancı turistlerin tercihleri doğrultusunda 
oluşturulmasına öncelik verilmiştir ki, bu da kendi halkımızı unutmak anlamına gelen bir po
litikanın sonucudur. Belgeli tesisierimizdeki toplam gecelemeler içinde yerli turistlerin payı 1981 
yılında yüzde 68 iken, bu oran 199Ö'da yüzde 35'e düşmüştür. Yani, kendi insanımız, kendi 
vatandaşımız, kendi yurttaşımız, kurulan, açılan, kaynak ayrılan, yatırım yapılan bu tesisler
den daha az yararlanır hale gelmiştir; 1981'de yararlanma oranı yüzde 68 iken, 1990 yılında 
maalesef yüzde 35'e birden bire düşüvermiştir. Bunun yanlış bir politika olduğuna inanıyoruz 
ve Hükümet olarak biz, bu dengesizliği, bu haksızlığı, 1992 programımızla birilikte, önümüz
deki yıllarda gidereceğimizi, bu söylediğimiz çelişkiyi ortadan kaldıracağımızı iddia ediyoruz. 
Her ne pahasına olursa olsun, yatak kapasitesini artırmak için turizm merkezleri ilan edilir
ken, diğer teşvikler dağıtılırken, teknik altyapının; doğanın ve yerel sosyo kültürel sistemin ta
şıma kapasiteleri yeterince göz önüne alınmamış, dikkat edilmemiştir. Bu nedenle de, Türki
ye'de, doğada ve sosyo kültürel yapıda bir bozulma, bir gevşeme olduğunu söylemek müm
kündür. / 

Bütün bunları bilgilerinize sunarken, amacım, belli dönemleri veya kişileri suçlamak de
ğil, beni yanlış anlamayın; ancak, geleceğe yönelik sağlıklı kararlar alabilmek için, önce, mevcut 
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sistemi, mevcut düzeni ve mevcut politikaları gözden geçirmemiz lazımdır. Hepimizin, bir öze
leştiri yapıp, o özeleştiriden sonra doğruları bulup, bunları politikalara, uygulamalara dökme
miz lazım, Onun için bunları size arz etmek istiyorum ve bilmenizin de sizler için bir hak oldu
ğuna inandığım için bunları söylemek zorunda kaldım. 

Geçtiğimiz on yıllık dönemde, başta da vurguladığım gibi, turizmde önemli gelişmeler de 
kaydedilmiştir; ancak, çok önemli ve geri dönülmesi zor olan yanlışlıklar da yapılmıştır. Kıyı
larımızda bunların örneklerini görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz/Kendi geleceğini tüketen bir tu
rizm anlayışı, çağdaş turizm anlayışının tersidir ve biz böyle bir anlayış içerisinde hareket et
meyeceğiz, bizim yaklaşımımız bu olmayacaktır. Hangi faaliyet alanında olursa olsun, dengeli 
ve sürekli bir gelişme isteniyorsa ve kaynakların akılcı kullanımı hedefleniyorsa, kısa ve uzun 
vadeli planlar yapmak ve bunları uygulamak ve bunlara uymak zorundayız diyoruz. 

, Turizm sektörünün en önemli ve kronik hastalığı; merkezî ve yerel düzeydeki plansızlıktır. 
Biz, bu plansızlığa son vereceğiz. Turizm sektörünü, her yönüyle planlı bir sektör haline yeni
den getireceğiz. Bu amaçla, turizm ana planı çalışmasını yeniden başlattık ve inşallah kısa bir 
sürede tamamlayacağız. 

Şimdi, sizlere, bundan sonraki yaklaşımlarımızın ve temel tercihlerimizin ne olacağı hak
kında çok kısa ve öz olarak bilgi sunmak istiyorum : Turizm gelişmesinin her aşamasında eko
nomik, sosyal, kültürel ve çevreye ilişkin hedefler arasında denge gözeterek çalışmalarımızı sür
düreceğiz. Ekonomik hedefimiz, uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek ve verimli bir tu
rizm ekonomisinin Türkiye'de yaratılmasıdır. Rekabet gücünün göstergesi, yılda ortalama yüzde 
9'luk bir ivmeyle artacağı tahmin edilen global turizm gelirleri içerisinde Türkiye'nin payının 
ne olduğu ve gelecekte hangi hızla artacağıdır, buna bakarak kendimizi ölçeceğiz. Global tu
rizm gelirleri içerisinde Türkiye'nin payı halen yüzde 1,4'tür. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında öngörülen yıllık artış oranı dikkate alındığında, bu payın 1994 yılında yüzde 1,7'ye yük
selmesi hedeflenmiştir. Biz, 1994'te ulaşacağı amaç olarak alınan yüzde 1,7'yi önümüzdeki yılda 
yakalayacağız. Yani, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının turizm sektörü için öngörmüş oldu
ğu gelişme payını biz, 1993 yılı içerisinde; yani bir yıl öncesinden yakalayacağımızı ümit ediyo
ruz ve çalışlarımızı bu doğrultuda hızlandırıyoruz/Amacımız, bu oranı aşmak, beraberinde, 
turizm sektörünün teşvik ve sübvansiyonlara olan bağımlılığını azaltmak ve kapasite kullanım 
oranını yükseltmektir. Eğitim ve istihdam politikaları birlikte ele alınacak, mevcut turizm eği
tim sistemi, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır. 

. Teknik altyapı yatırımlarında, işletmedeki ve yatırım halindeki tesislerin ihtiyaçlarının kar
şılanmasına, çevre kirliliğinin önlenmesi ve onarılmasına, öncelik verilecektir. 

Yine, mevcut turizm tesislerinin doluluk oranlarının yükseltilmesine ve büyük bir atıl ko
naklama potansiyeli oluşturan ikinci konutların iç ve dış turizme açılmasına öncelik veriyoruz. 
Yeni yatırımlarda da, sadece öncelikli bölgelere ve arz boşluğu bulunan turizm türlerine destek 
verilecektir diyoruz. Türkiye'nin yurt dışındaki imajının geliştirilmesini amaçlayan tanıtma fa
aliyetleri, bakanlığımın öncülüğünde ve ilgili kamu kuruluşlarıyla koordinasyon sağlayarak ger
çekleştirilecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın bu bölümünde, bu noktasında değerli 
bir milletvekilimizin bir sorusunu yanıtlamak istiyorum. Turizm Bakanlığı yurt dışındaki bü-
rolarıyla tanıtma faaliyetini sürdürmeye devam edecektir. Değerli milletvekilimiz, konuşması 
sırasında iki konuyu birbirine karıştırmıştır. Tanıtmayla otel pazarlaması iki ayrı konudur. Dev-
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letin görevi, tanıtmadır; Türkiye'yi tanıtmadır, kültürünü tanıtmadır, doğasını tanıtmadır ve 
genel olarak pazarlamadan, otel, yatak pazarlamasından farklı bir konudur. Bu nedenle Tür
kiye, bakanlığımız aracılığıyla tanıtma faaliyetini yurt dışındaki büroları vasıtasıyla mutlaka 
sürdürmelidir, hatta bunu güçlendirip koordineli bir biçimde yapmaya devam etmelidir. Otel 
pazarlaması, tatil köyü pazarlaması, kış sporları pazarlaması ve diğer turistik faaliyetlerin pa
zarlaması görevi, bu faaliyetlerden kâr bekleyen ve bu nedenle de yatırım yapan kuruluşların 
görevidir. Bu konuda da, devlet olarak bizim bu pazarlama faaliyetlerine yardımcı olacağımızı 
burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. 

Bu nedenle, yurt dışındaki tanıtım bürolarımız aktif olarak çalışmayabilir -biraz sonra 
geleceğim- etkisiz de olabilirler, eksiklerimiz de olabilir; fakat devlet, kendi ülkesini, kendi kül
türünü, kendi doğal ve kültürel varlıklarını tanıtma faaliyetini belli bir politika ve düzenli bir 
program içerisinde yürütmek zorundadır. Bunîı biz seyahat acentelerine veya özel şirketlere bı
rakamayız, çok risklidir. Bu nedenle, konunun bu yönüyle değerlendirilmesini ben değerli mil
letvekili arkadaşlarımdan istirham ediyorum. 

önümüzdeki yıllardaki sorunlarımızdan bir tanesi de, tek pazar uygulamasıyla yürürlüğe 
girecek olan Avrupa Topluluğu iç turizm hareketlerini özendirici önlemlerden mümkün oldu
ğunca az etkilenmek için bu pazarlarda optimum talep dağılımının yaratılmasına çalışma faa
liyetinin içerisinde olacağız. Bu doğrultuda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya başta 
olmak üzere, EFTA ve Ortadoğu ülkeleri, Okyanusya ve Asya-Pasifik pazarlarına yönelmek, 
tanıtma faaliyetlerimiz ve pazarlama faaliyetlerimiz içerisinde ağırlık alacaktır. Türkiye'nin, 
uluslararası pazar için yeni tatil hedefleri oluşturan Orta Asya Türk cumhuriyetleriyle birlikte 
pazarlanmasına çalışacağız. Bu kardeşlerimizin de turizm potansiyellerinin artırılabilmesi için 
biz, Turizm Bakanlığı olarak, yaptığımız faaliyetlerde bu yeni cumhuriyetleri de programları
mız içine alıp destekleyeceğiz. 

Ortak Pazar tek pazarıyla birlikte yabancı seyahat tekellerinin daha da güçlenecekleri dikkate 
alınarak, yerli turizm kuruluşlarımızın ve finans kuruluşlarının iştirakiyle yatay ve dikey en
tegrasyonların gerçekleştirilmesine çalışacağız. Bunun da ötesinde, söz konusu ticarî kuruluş
ların uluslararası turizm şirketlerinin hisse hareketlerine aktif katılımlarının sağlanmasına ça
lışılacaktır ve yeni teşvik politikaları paketinde de biz, kamu olarak, devlet olarak bu tür giri
şimler içerisinde bulunacak seyahat şirketlerimize, tur operatörlerimize de bazı teşvikler ver-
.mekteyiz, bazı haklar tanımaktayız. Modern iletişim teknolojisinden azami ölçüde yararlan
maya gayret gösteriyoruz. Organize turizm gelirlerimizin ülke dışında kalan bölümünü azaltı
cı, bireysel turizm pazarından daha geniş ölçüde yararlanmamızı sağlayıcı önlemleri almaya 
başladık ve bu önlemleri en iyi hale getirmek içn gayret göstereceğiz. 

Turizmin sadece ekonomik hedefleri olmadığını söylemiştim; sosyal hedeflerimiz de mev
cuttur ve bu konuda da titizlik göstermemiz lazım gelmektedir. Turizm gelişmesinden beklen
tileri olan, başlıca üç toplumsal grup bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, yabancı turistler
dir; diğeri, yerli turistler, iç turizm dediğimiz turizm dalıdır ve bir diğeri de, yerleşik nüfustur. 
Hedefimiz, bunların tümünün ihtiyaçlarına cevap verecek ortamı yaratmaktır. 

Bu hedefler doğrultusunda, çeşitli sosyo ekonomik gruplara mensup vatandaşlarımızın 
tatil ihtiyacının karşılanmasını, bireysel bir ihtiyaç olmanın ötesinde, toplumsal bir gereklilik 
olarak görmekteyiz. Ülkemizin mevcut gayri safî millî hâsıla düzeyi ve gelir dağılımı göz önü
ne alındığında, sosyal turizm tesislerine ihtiyacımız olduğu yadsınmaz bir gerçektir. Bu nedenle, 
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kamu kampları, çalışanların belli bir kesimine hizmet sunmalarına rağmen, ülkemizdeki tek 
sosyal turizm tesisi örnekleridir. Amacımız, sosyal turizm tesislerini çeşitlendirmek, yaygınlaş
tırmak, mevcutlarını ekonomik,yönden kendini idame ettirebilen ve daha geniş kesimlere hiz
met veren işletmeler haline getirmektir. 

Çeşitli büyüklerdeki yerel sermaye birikimlerinin turizm yatırımlarına yönlendirilmesine 
çalışılacak; kamu arazilerinin tahsisinde yerel girişimcilere öncelik tanınacak ve turizmin ya
rattığı ekonomik faydanın halka yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Çevreye ilişkin hedeflerimiz ise, doğal ve kültürel değerlerin sürekliliğinin sağlanmasıdır. 
Doğal ve Kültürel kaynaklar, bu değerlerin kısa ve uzun dönemde varlığını tehdit edecek şekil
de kullanıma açılmayacaktır. Kaynak kullanımı kararlarında, ekolojik taşıma kapasitesi eşit 
olarak dikkate alınacak," yapıların doğal peyzajla, özgür mimarî yapıyla uyum içerisinde ol
masına özen gösterilecektir. 

Çeşitli dış etkilerle özgür niteliklerini kaybetmiş olan doğal ve kültürel varlıklarımızın ona
rımı için rehabilitasyon programları uygulanacak, turizm sektörüne daha nitelikli hizmet ver
meleri sağlanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce ana hatlarıyla özetlemeye çalıştığım turizm politikamızı 
hayata geçirecek araçlar, sayıca oldukça kabarıktır. Bunların bir bölümünü doğrudan bakan
lık olarak Turizm Bakanlığı yerine getirmekte, diğer bölümlerini ise, diğer bakanlıklarla birlik
te bir işbirliği içerisinde gerçekleştirmeye çalışmaktayız. Bakanlığımın 1992 bütçesi, eldeki maddî 
kaynakların sınırlılığı dikkate alındığında, öncelikli bir sıralama içerisinde bu söylediklerimizi 
yerine getirmeye çalışıyoruz. Konuyu bu çerçeve içerisinde değerlendirmede yarar olduğuna ina
nıyorum. 

Bakanlığımızın görevi, uluslararası rekabete açık bir sektör olan turizmin, içinde bulun
duğu değişken nitelikli iç ve dış koşullan sürekli değerlendirmek, ulaşmak istediğimiz ekono
mik, sosyal, kültürel ve ekolojik hedefleri belirlemek ve bunlara ulaşmamızı sağlayacak ön
lemleri tamamlayarak hayata geçirmektir. 

Bu bütünlük içerisinde, turizmi, partilerüstû, politikalarüstü, siyasetüstü bir anlayışla ele 
alan ülke turizm ana planının önümüzdeki dönemde tamamlatılmasına dönük çalışmalara hızla 
başlamış bulunuyoruz. 

Ülkemizin en büyük yatırım projelerinden birisi olan GAP Projesine entegre olacak şekil
de tamamlanan Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep, Siirt, Batman ve Şır-
nak illerine ait turizm envanteri ve turizm geliştirme planlarının öngördüğü bazı altyapı uygu
lamalarını desteklemek amacıyla, ilk defa -altını çiziyorum, ilk defa- bu yıl bütçemizden öde
nek ayrılmıştır. Bakanlığımızın, ihtisas bakanlığına dönüştürülmesi için teşkilat yasası yeniden 
hazırlanmış ve Plan ve Bütçe Komisyonunun gündemine girmeyi beklemektedir. 

Turizmin, 12 aya ve ülke sathına yaygınlaştırılması ile yeni turizm bölgelerinin faaliyete 
geçirilmesi amacıyla, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizi, turizm
de aktif konuma getirecek projeleri desteklemek ve bu kapsamda kış sporları, dağcılık, mağa
racılık, kanoculuk, rafting ve kaplıca merkezlerinin geliştirilmesi için, gerekli altyapı yatırım
larına bütçemizden ödenek ayrılmış, teşvik sistemi içinde de bu yörelere ve türlere ağırlık veril
miştir. Hep çeşitlendirmek istediğimiz; fakat bir türlü çeşitlendiremediğimiz turizmimiz, umu
yorum bu programda ve bu başlangıçta, bundan sonraki yıllarda çeşitlehecektir. 
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Çanaklake-Balıkesir il sınırından Antalya-tçel il sınırına kadar uzanan kıyı bandında yak
laşık 100 yerleşimi kapsayan Güney ve Batı Anadolu Çevre Turizmi Altyapı Projesi; diğer bir 
deyişle, ATAK Projesini kapsayan öncelikli 10 havzanın fizibilite raporları da tamamlanmış 
bulunmaktadır. Yerel yötetimlerce altyapı hizmet birliklerinin kurulması çalışmalarına valilik
ler nezdinde başlanmıştır. 

Türkiye'nin Akdeniz yat turizmi içerisindeki yerini belirleyen ve bunun sonucunda da Tür
kiye kıyılarını yat turizmi açısından değerlendiren yat turizmi master planı tamamlanmıştır ve 
bu planın öngördüğü fizikî boyutta yapılması gereken planlama çalışmalarına da başlanılmış 
olup hızla devam edilmektedir. 

Kıyı illerimizde yer alan ikinci konutların yılın belli dönemlerinde kullanılan, sair zaman
larda ise boş duran yatak potansiyelini ekonomiye kazandırmak amacıyla bir işletme modeli 
tespit çalışmalarımızı bitirdik. Buna göre, mevcut seyahat acenteleri, turizm işletmeciliği ya da 
bu amaçla kurulacak olan yeni anomim şirketlerce seçilecek yörelerdeki ikinci konutları, tu
rizm amaçlı olarak işletmeye, bu yaz başlayacağız. Bazı pilot bölgelerde başlayacak olan bu 
çalışmalar için, devlet olarak, Turizm Bakanlığı olarak, bu düzenleme ile birlikte özendirici 
bazı tedbirleri ve imkânları da beraberinde getirmiş bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yine Türkiye'de ilk defa bu yıl açılan doğal ve kültürel varlıkların 
turizm amaçlı kullanımı için altyapı uygulamaları projesi kapsamında, İstanbul'da S ül ey ma
niye Turizm Merkezi, Eyüp, Beyoğlu ve Galata'da yerel yönetimlerle işbirliği halinde birer tu
rizm gelişim projesi oluşturulması çalışmaları başlamış bulunmaktadır. Türkiye turizmi için 
çok önemli bir yer tutan ve bir yeri olan istanbul'un, hakikaten doğal güzelliklerimizi ve kül
türel zenginliklerimizi, geleneklerimizi ve yaşam biçimimizi, yurt dışından gelen misafirlerimi
ze daha iyi sunabileceğimiz bir mekân olması için uğraşıyoruz. Bu nedenle de, biraz önce say
mış olduğum 5 önemli projeyi, Turizm Bakanlığının katkıları ve yerel yönetimlerin de bizimle 
müşterek çalışmaları sonucunda, önümüzdeki yıllarda İstanbul'a yakışır bir biçimde bitirip 
güzel birer örnek olarak, dünyanın her tarafından gelecek insanlara sunuma ve onların yararı
na açacağız. 

Avrupa Çevre Eğitim Vakfınca yürütülen plajlarda ve marinalarda deniz suyu temizliği
nin ve hizmet düzeyinin yeterliğini özendirme yoluyla sağlamayı amaçlayan "Mavi Bayrak 
Kampanyasına" yine ilk defa bu yıl başlıyoruz. 1993 yılında mavi bayrak alınması için bu kap
samda yapılması gereken deniz suyu testleri çalışmaları, mart ayı içerisinde başlamak üzeredir. 
Bütçemizden bu konuyla ilgili gerekli tahsisat ayrılmış ve bu çalışmayı sürdürecek olan örgüte 
gönderilmiş bulunmaktadır. Umuyorum, 1993 yılı sezonunda güney ve batı sahillerimizde bir
çok bölgelerde deniz suyumuzun ve plajımızın ne kadar temiz olduğunu ifade eden mavi bay
raklar görmek, hepimize kısmet olacaktır. 

Ülkemizin tarihî, doğal ve turistik değerlerinin yurt dışında tanıtılması amacıyla 5,8 mil
yar liralık reklam ödeneği, yurt dışı tanıtma müşavirliklerimize gönderilmiş ve çeşitli dillerde 
12 türde, 13.5 milyon adet tanıtıcı yayın bastırılmış ve dağıtılmıştır. 

Başta Stuttgart, Milano ve Berlin olmak üzere, özel sektörle birlikte ve gerekse yurt dışı 
bürolarımız vasıtasıyla son üç ay içerisinde, 27 fuara iştirak edilmiştir. 

Yine geçtiğimiz günlerde dünyanın önemli kuruluşlarından birisi olan Amerikan Seyahat 
Acenteleri Birliğinin yıllık toplantısı -ki, 500 seyahat acentesinin katılımı ile gerçekleşmiştir-
ilk defa Türkiye'de istanbul'da olmuştur. Dünya Bankasından sağlanan kredi ile yürütülen turizm 
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eğitim projesine ilave olarak, 3,2 milyon Amerikan dolarlık yeni bir kaynak temin edilmiş; bu 
ek kredi ile doğu ve güneydoğuda açılması planlanan yeni turizm eğitim merkezlerinin teçhiza
tı ile eğitimci ve uzman yetiştirilmesine yönelik projelerimizi uygulamaya koymaya çalışıyoruz. 

Trabzon, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep, Adana ve Bursa'da bölge çapında profesyonel 
turist rehberliği kursları başlatılmış' bulunmaktadır. 

Sektörün finansman sorununu kökten çözebilmek için ve sektörün bundan böyle devlete 
yük olmasını önlemek için, sektörün kendi bankasının yeni bir finans kurumunun oluşturul
ması çalışmalarını da başlattık. Çok yakın bir zamanda, turizm sektörü, turizm sektöründe 
çalışan, sermaye yatıran veya işletmecilik yapan insanların kendi bankaları -kendi kaynaklarıy
la kuracakları- oluşacaktır; bunu da 1992 yılı bitmeden devreye sokabileceğimizi zannediyo
rum. İhtisas bankası konumunda olacak bu bankanın, diğer bir fonksiyonu da, turizm sektö
rünün sigortacılık işlemlerini yapmasıdır. Bu da tasarımız içerisinde bulunmaktadır. 

Yine iç turizmde kitle turizmini geliştirmek amacıyla, tüm kamu kamplarının halka açıl
ması için envanter çalışmalarına başladık ve zannediyorum birkaç ay içerisinde bu çalışmaları 
da bitirebilecek hale geleceğiz. 

Bugüne kadar kamu arazisinin turizm yatırımlarına tahsisi hakkında yönetmelik ve ilgili 
diğer mevzuat gereğince, Bakanlığımızca 264 müteşebbise konaklama tesisi yapmak üzere, ka
mu arazisi tahsis edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, gerçekleştirilmesi söz konusu olacak ya
tak sayısı, 87 916'dır. Ayrıca, 3 215 yat kapasiteli yat limanı ve yat çekek yeriyle, 4 715 kişilik 
günübirlik alanın da tahsisi yapılmıştır. Ancak, vecibesini yerine getirmeyen 36 müteşebbisin 
tahsisi Bakanlığımız tarafından iptal edilmiştir. 

1987 yılında serbest piyasa kuralları doğrultusunda otel fiyatları serbest bırakılmış; an
cak, özel sektörün örgütlenme düzeyi yükseltilemediği için, örneğin bugüne kadar bir otelciler 
birliği kurulamadığı için, konaklama işletmelerimiz kıyasıya bir fiyat kırma içerisine girmiş
lerdir. Bu durumu önlemek, bu tür karışıklıkları ortadan kaldırmak için -sektörün de görüşü 
alınarak- otelciler birliği yasası hazırlanmış olup, bütçe görüşmelerinden sonra ilgili komis
yonlara havale edilebilecek hale gelmiştir. 

önceki yıllarda gerçekleştirilen 21 adet çevre düzeni planına ek olarak, golf, kış, dağ, yay
la, termal, sağlık, yat, eğlence, karavan ve benzeri konularda turizmi çeşitlendirecek planlama 
faaliyetlerine hızla devam etmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında, öncelikle Ege ve Akdeniz 
sahil kıyılarında, 11 adet uluslararası golf alanı planlanmış ve 10 adet golf alanı için yatırımcı
lara ön izin verilmiştir. 

Yine, turizmi çeşitlendirmek, ikincil harcamaları artırmak ve yeni istihdam imkânları ya
ratmak için, Güney Antalya ve Belek turizm merkezlerinde toplam 12 adet eğlence merkezi 
planlanmış ve bunlardan üçü için yatırımcılara ön izin verilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarımın zaman zaman bahsettiği gibi, yayla turizminin önemine bu dönemde 
Turizm Bakanlığı olarak biz gönülden inanıyoruz. Bu nedenle, 17 yayla turizm merkezi ilan etmiş . 
bulunayoruz. Bu yaylaların belirlenen altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla, gerçekleşme prog
ramlan hazırlanmış, ilgili valilerle de görüşerek, kesinleştirmiş bulunuyoruz. Bu çerçevede, 17 yay
laya ait nazım planlar Bakanlığımızca hazırlatılmakta olup, bu yıl içerisinde tamamlacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun turistik potansiyeli ve bu po
tansiyelin değerlendirilmesiyle ilgili olarak altyapının oluşturulması ve mevcut potansiyelin turizm 
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açısından değerlendirilmesi konularının ele alınacağı, ekim ayında gerçekleştirmeyi düşündü
ğümüz GAP Sempozyumunun hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Ayrıca, 33 ilin turizm en
vanteri ve turizm geliştirme planları, Bakanlığımızca valilikler vasıtasıyla yaptırılmaktadır. Bun
lardan halen 18 tanesi tamamlanmış bulunmaktadır. Bu çalışmalarımızın, önümüzdeki yıl bütçe 
imkânlarımıza göre yaygınlaştırılacağı doğaldır ve bunu düşünüyoruz. 

Bilindiği üzere, ülkemizin hemen hemen her yöresinde şifalı sular ve termal kaynaklar bu
lunmaktadır. Bu kaynakların 1 300 civarında olduğu tespit edilmiştir. Bu kadar zengin şifalı 
su ve termal kaynaklarımızın öncelikleri belirlenerek, ilk etapta 21 adet kaplıca merkezinin imar 
planları tamamlanmış ve bunlardan 16 adedi turizm merkezi olarak bugün ilan edilmiş bulun
maktadır. Bu alanların planlama ve altyapı çalışmalarına hızla devam edeceğiz, 

2634 sayılı Turizm Teşvik Yasası gereğince, ülkemizin turizm potansiyeli arz eden yörele
rinde bugüne kadar 138 adet turizm bölge alan ve merkezi tespit edilerek, ilan edilmiş bulun
maktadır. Turizmin gelişmesinin, ülke yüzeyindeki yaygınlaştırılması politikası doğrultusunda 
yeni merkez ve alanlar belirlenerek, ilan edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, mayıs ayı içerisinde ulusal Gençlik Turizm Konferansını düzenle
yeceğiz. Özellikle gençlerimizin turizm imkânlarından, dinlenme olanaklarından bugüne ka
dar, bu döneme kadar çok etkin bir şekilde faydalanmadıklarını, maalesef müşahede etmiş 
bulunuyoruz. Bu amaçla, mayıs ayında Gençlik Turizm Konferansını düzenleyecek olan Ba
kanlığımız, bu yaz turizm sezonu içerisinde ülkemizin belli yörelerinde gençlik turizm kampla
rı açma projesini de hızla yürütmektedir. Bu proje doğrultusunda sadece kendi ülkemiz içeri
sindeki gençlerimizi değil, ebeveynleri yurt dışında çalışan, orada doğmuş gençlerimizin veya 
çok küçük yaşta Avrupa'ya giderek orada büyüyen gençlerimizin hem ülkelerini Öğrenmeleri 
hem dil yeteneklerini geliştirmeleri hem de buradaki kardeşleriyle kaynaşabilmelerini sağlamak 
için, bu turizm gençlik kamplarının önemli olduğuna inanıyoruz; bu doğrultudaki çalışmala
rımız da hızla devam etmektedir. Pilot projeler şeklinde yapacağımız uygulama ile bu yıl ülke
mizin en az dört beş yerinde, bu söylediğim nitelikteki kampları faaliyete geçireceğiz. 

Üzerinde durduğumuz önemli konulardan bir tanesi de, ülkemize gelen turistlerin, bazı 
sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarında, onlara yeterli sağlık hizmetlerini verebilmek için yapılan 
çalışmalarımız var. Bu doğrultuda, turizm potansiyeli açısından yoğunlaşmış bölgelerimizde 
ve özellikle de ilk etapta, Antalya Kemer, Belek ve Side'de olmak üzere, sağlık tesislerini inşa 
edebilmek için arazi ayrılmış, inşa edilecek yapıların özellikleriyle ilgili plan çalışmaları hızla 
devam etmekte olup, bitirilmek üzeredir. 

Kış turizmine yönelik olarak, Uludağ, Köroğlu, Elmadağ, İlgaz, Erciyes, Sarıkamış'a ait 
planlama çalışmalarına ilaveten, Palandöken, Zigana ve Kop Dağı kayak merkezleriyle ilgili 
çalışmalar da sonuçlandırılmak üzeredir. Bu kapsamda, kış turizmine hizmet verebilecek 24 
bin yatak kapasitesi yaratmayı düşünüyoruz. İnşallah, bu 24 bin yatak kapasitesini o bölgede 
yarattığımızda da Türkiye, Kış Olimpiyatlarını Kuzey Doğu Anadolu Bölgemizde yapabilecek 
bir düzeye gelecektir. Hedefimiz budur, bunun için çalışıyoruz. (SHP ve ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sektördeki üstyapı yatırımlarının plan hedeflerinin Üstünde gerçekleşmesine karşılık, tah
sis edilen kaynakların sınırlı olması sebebiyle, altyapı hizmetlerinin gereği gibi ifa edilmediğini 
söylemiştim. Buna rağmen, bütçe imkânlarını zorlayarak, altyapı çalışmalarında da önemli me
safeler almak için gayret gösteriyoruz. Güney ve Batı Anadolu çevre turizm altyapı projesi kapsa-
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mında, Güney Antalya turizm alanının Tekirova turizm yerleşim merkezinde, Side turizm ala
nının Titreyen Göl turistik istasyonunda, Belek ve Sarıgerme turizm merkezlerinde başlatılmış 
olan altyapı yatırım faaliyetlerine devam edilecek ve bunların büyük bir kısmı 1992 yılı içeri
sinde tamamlanacaktır. , 

Bakanlığımızca kayak merkesi olarak planlanmış olan Bolu Kartalkaya'da 2 400 yatak ka
pasiteli 14 tesisin ihtiyacı olan içme, kullanma suyunu temin amacıyla projelerimiz bitmiş ve 
çalışmalarımız başlamıştır. 1 adet golf alanı; 13 bin otel, tatil köyü, konaklama, 3 bin kamping 
yatağı öngören Pamucak Turizm Merkezinde, içme, kullanma suyu tesisi için kaynak tespiti 
çalışmaları tamamlanmış olup, bu yıl içinde içme suyu tesisi inşaatına burada başlanacaktır. 
Erciyes kış sporları ve kayak merkeziyle, Sarıkamış kayak merkezinde altyapı faaliyetleri hızla 
sürdürülmektedir. Ayrıca, Sarıkamış Kayak merkezindeki mekanik tesislerin montajı bu yıl içe
risinde mutlaka bitirilecektir. Turizm hareketlerinin yaşandığı yörelerde,teknik altyapı donanı
mı yönünden yeterli olmayan mahallî idarelerin, kanalizasyon, içme, kullanma suyu temini cadde 
park düzenlemesi, plaj düzenlemesi gibi hizmetlerin, gerçekleştirilebilmesi ve hızla tamamla
nabilmesi için Bakanlığımın bu konudaki yardımları 1992 yılı içerisinde de devam edecektir. 

Kapadokya Bölgesinin altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik bir proje kapsamında, va
lilikleri vasıtasıyla, Nevşehir, Ürgüp, Mustafapaşa, Üçhisar, Tatların, Avanos ve Aksaray'da 
yol, kanalizasyon, park düzenlemesi gibi, altyapı yatırımları gerçekleştirilmektedir. Bu faali
yetlerimizin 1992 yılında da devam edeceğini belirtirim. 

Ayrıca, yöreye havayoluyla turist taşıma talebinin karşılanması amacıyla -bir arkadaşım 
da sormuştu- Tuzköy veyahut da yeni ismiyle Gülşehir'deki Türk Hava Kurumuna ait mevcut 
pistin iyileştirilmesi için gayret gösteriyoruz. 1 100 metre uzunluğunda olan bu pisti 92 yılı so
nunda 2 bin metrenin üzerine çıkararak, 64 kişilik uçakların rahatlıkla inip kalkabileceği bir 
pist haline getireceğiz. Bu arada, bu sene Kapadokya böygesine olan yoğun turist talebi nede
niyle, de Ulaştırma Bakanlığı, Bakanlığım ve Savunma Bakanlığı arasında yapılan bir proto
kol sonucunda, Kayseri Askerî Havaalanını bu sene sivil uçaklara açıyoruz ve birçok charter 
uçaklarının Kayseri Havaalanına inmesi ve ondan sonra da 1-1,5 saatlik bir yolculukla Kapa-
dokya'ya rahatlıkla ulaşabilmesini temin etmiş bulunuyoruz; ancak, Tuzköy'deki havaalanını 
tam faaliyete geçirdiğimiz zaman, bu söylediğimiz geçici kullanıma da gerek kalmayacaktır. 

Yine, turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyen birtakım haşereyle, özellikle sivrisinekle 
çevreye zarar vermeyecek birtakım ilaçlama yöntemleriyle mücadele programımızda hızla sür
mektedir. Bunu, bu sene daha da yaygınlaştırıyoruz. Geçtiğimiz yıl Muğla Sangerme'de bu
nun bir denemesi yapılmış, bioınskoit yöntemiyle entegre bir mücadele sürdürülmüş ve başarı
lı olmuştu, bu sene bunu Güney Antalya'da tüm yöreye yaymayı düşünüyoruz. 

Turizm Yatırım ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle önümüzdeki 
dönemlerde yeni arz imkânları yaratılacak ve turizm türlerini bu yönde de çeşitlendirmeye ça
lışacağız. imar mevzuatı kapsamında rahat bir mekân kullanımı için genel prensipleri belirle
miş bulunuyoruz. Bu prensiplerimiz var; ancak, bu prensipler içerisinde, engellilere (fizikî en
gellilere, bedensel engellilere) birtakım kolaylıklar getirici şartların bulunmadığını gördük ve 
bu dönemde biz, Nitelikler Yönetmeliğimize ve imar mevzuatımıza da bu niteliği sokmayı plan
ladık ve uygulamalarımızda bunları titizlikle takip edeceğiz. 

Yine, yat turizminin gelişmesine paralel olarak, yat limanları işletmeciliğini de süratle ge
liştirmeye çalışıyoruz. Halen, Bakanlığımızdan turizm işletme belgesine sahip 8 yat limanı ve 
çekek yeri olup, kapasitesi 2 093 yattır. Bunların doluluk oranı, yaklaşık, yıl boyunca yüzde 95 
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civarındadır. Toplam 2 671 yat kapasitesine sahip olan 10 yat limanı ve çekek yerinin yatırımı 
ise devam etmektedir, bunları bir an Önce bitirtmek için uğraşıyoruz. 

1971-1972 şartlarına göre düzenlenen 1618 sayılı Kanun, ülke ve uluslararası koşullara ar
tık uyum sağlayamamaktadır. Seyahat acentelerinin yurt dışındaki tur operatörleriyle serbest
çe rekabet edebilmelerini sağlamak, tüketiciyi korumak, günün şartlarına uygun gerekli dü
zenlemeleri yapmak için 1618 sayılı Yasada gerekli değişiklik çalışmalarına başlamış bulunu
yoruz; çok yakında Yüce Meclisin huzuruna getirebilecek bir halde olacağız. 

1991 yılı teşvik kararnamesiyle Bakanlığımızdan (A) ve (A) geçici seyahat belgesi alan acen
telerin Bakanlığımızca onaylanmış yurt dışı pazarlamasına yönelik projeleri kapsamındaki har
camalarının yüzde 25 oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kredisinden yararlandırıl
malarına devam edilecektir. 

Ülkemizin tanıtılması amacıyla 1991 yılında çeşitli dillerde ve türlerde 13.5 milyon adet 
tanıtla yayın bastırılmış bulunmaktadır. 1992'de yayın tirajının 18.5 milyona çıkarılması plan
lanmış olup, maliyeti 35 milyar Türk Lirası civarında olacaktır. Tanıtımda önemli bir yeri olan 
film, video kaset üretim ve prezentasyonu ile ilgili olarak, Bakanlığımız bünyesinde, video ve 
film üretim laboratuvarları bir prezentasyon sisteminin geliştirilmesi çalışmaları devam etmek
tedir. 30 bin dialık arşivimizi turizm sektörünün her katmanında bilgi isteyen insanlara açık 
hale getirmiş bulunuyoruz ve bunu daha düzenli bir biçimde yürütme amaçları içindeyiz. 

Seyahat sektörü temsilcilerini bir araya getirerek, iş görüşme ve bağlantılarının yapılması
nın sağlanması ve ülkemiz turizm imkânlarının tanıtılması amacıyla, 1992 yılında, bürolarımı
zın bulunduğu bazı merkezlerde Work-Shop toplantıları düzenlemeyi düşünüyoruz, bir prog
ram içerisinde bunu gerçekleştireceğiz. 

Üçüncü yaş turizmini geliştirmek üzere yapılan çalışmalarımız çerçevesinde 1992'de Avus
turya'dan 15 bin, Almanya'dan 20 bin emeklinin ülkemize getirilmesi temin edilmiştir. 

Yurt dışı tanıtımında kamuoyu oluşturacak gazeteci, yazar radyo-televizyon yapımcısı, tu
rizm yazar ve gazetecileri gibi şahsiyyetlerin davet edilmesi faaliyetleri çerçevesinde ciddi çalış
malarımızı ve Türkiye'nin tanıtılması açışından etkin olabilecek bu kişilerin Türkiye'ye getiril
mesi doğrultusunda da çalışmalarımız sürmektedir. 

Körfez krizi, sığınmacılar olayı, Türk Hava Yolları grevi, Yugoslavya'daki iç karışıklıklar 
gibi, ülkemizde ve dünyada meydana gelen olumsuz gelişmelerin beraberinde getirdiği kayıpla
rı telafi etmek ve talebi canlandırmak için 1992 yılında reklam faaliyetlerine özellikle önem 
vermemiz gerekmektedir. 1992 yılı reklam faaliyetleri için 65 milyar Türk Lirası ödenek bu amaçla 
bütçemize konmuş bulunmaktadır. 

Yürürlükteki bütçe tekniği, reklam konusunda hassas bir zamanlamayı büyük ölçüde güç
leştirmektedir ve sonuçta bizi rakiplerimiz karşısında dezevantajlı bir konuma getirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız lütfen. 
TURİZM BAKANI ABDULKADÎR ATEŞ (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bu nedenle, Turizm Bakanlığı bütçesinin bu ödenek dalındaki tahsisatının sene başında 

serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. 
Yine, değerli milletvekilleri, 10-11 Nisan 1992 tarihlerinde, Bakanlığımızca, ilk kez olmak 

üzere, Türkiye'de, Ankara'da bir tanıtma şûrası toplayacağız; Türkiye'nin yeni tanıtma politi
kası, stratejleri ne olmalıdır, bunu tespit edeceğiz. Değerli milletvekillerimiz de konuşmaları 
sırasında buna değinmişlerdir. 
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Yine, 1991 yılı içerisinde Azerbaycan Cumhuriyetiyle imzalanan turizm işbirliği antlaş
masının, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ye Kırgızistan Cumhuriyetleriyle imzalanma
sı girişimlerine hızla devam etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, turizmde eğitim dedik; Eğitimle ilgili de, gerek Bakanlığım bünye
sinde, gerek Millî Eğitim Bakanlığı içerisinde ciddi çalışmalarımız devam etmektedir. Turizm 
eğitiminde entegrasyon ve koordinasyon sağlanarak, sağlıklı bir eğitim planlamasına gidilmesi 
için'gerekli teknik çalışmalar başlatılmıştır. Nitelikli personel yetiştirmek istiyoruz. Bu neden
le de daha ciddi ve hazırlıklı olmamız gerekmektedir ve bu amada, Bakanlığım bünyesinde 
faaliyet gösteren, eğitim veren TÜREM okullarımızın sayısının artırmayı düşünüyoruz. Şu an
da valiliklerden gelen teklifler doğrultusunda, Kastamonu, Sakarya, Van, Gaziantep, Kars, Ala-
çatı Gelibolu ve Akşehir gibi il ve ilçelerden bize gelen teklifleri değerlendirip TÜREM dediği
miz turizm okullarının açılmasını planlamaktayız. 

Değerli Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı genel bütçesinden Bakanlığıma ayrılan öde
nek 420 milyar 500 milyon Türk Lirasıdır. Bunun 176 milyarı cari harcamalar, 220 milyarı.ya-
tırım harcamaları, 24 milyar 500 milyonu ise transfer harcamalarından oluşmaktadır. Bu büt
çe, devletin bütçe olanakları dikkate alınarak hazırlanmıştır; ancak, mevcut bütçemiz, Ülke
mizin turizm Öncelikleri göz önünde tutularak en verimli şekilde kullanılacaktır. Sizler onay 
verdiğiniz takdirde, Bakanlığım emrine tahsis edilecek olan bu kaynakları tek kuruşuna kadar 
en dikkatli bir biçimde harcayacağımızdan emin olmanızı istirham ediyorum. 

Sonuç olarak, amacımız, turizm sektörünün, ülke ekonomisi içindeki payı ve etkinliğinin 
planlı olarak artırılması ve geliştirilmesidir. 

Sözlerimi burada tamamlarken, beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 
1992 bütçesinin ülkemize ve sektörümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise 

saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şimdi, şahısları adına, aleyhte, Aksaray Milletvekili Sayın İsmet Gür; buyurun efendim. 
İSMET GÜR (Aksaray) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Turizm Bakanlığı bütçesi 

üzerinde kişilsel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sözlerime başlarken, Zonguldak'ta grizu patlaması ve Erzincan'da meydana gelen dep
rem dolayısıyla hayatlarını kaybeden kardeşlerimize; ayrıca, Karabağ'da, Azerbaycan'da zu
lüm gören, şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, büyük Türk Milletine de başsağlığı di
liyorum. Çetin şartlar altında yardım ve kurtarma çalışmalarını canla, başla sürdüren tüm yet
kili ve gönüllülerin de azim ve güçlerini artırması için Cenabı Allah'a dua ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; turizm, döviz ve istihdam özelliği ile ekonomik; din
lendirici ve kaynaştırıcı özellikleriyle sosyal, kültürel; kaynak kullanımı itibariyle de, çevreyi 
etkileyen, ekolojik meseleleri içine alan ve dünyada petrokimye ve otomobil sanayiinden sonra 
üçüncü sektör olma durumunda olan bir olgudur. 

Uluslararası turizm talebi günden güne artış göstermektedir. İnsanlar, yükselen refah se
viyelerine paralel olarak, gelişen ulaşım ve iletişim imkânları sayesinde yeni ülkeleri ve kültür
leri tanıma, yüksek yoğunluk arz eden kentsel alanlardan kaçma, doğayla bütünleşme, iş ve 
hayat şartlarının ortaya çıkardığı gerilimlerden kurtulma özlemi içinde, turizme yönelmekte
dirler. 2000'li yıllarda, global olarak, dünya turist sayısının 600 milyonun üzerine çıkacağı ve yine 
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turizm gelirlerinin de 500 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanmaktadır. Turist çeken ülke
ler bu büyüyen pazardan daha büyük bir pay alabilmek için de gittikçe hareketlenen bir reka
bet içine girmektedirler. Bu rekabette, Türkiye, en önde gelen ülkelerden birisi olması gerekir
ken, bu aşamayı yakalayamamış, OECD ülkeleri arasında ancak 14 üncü sırada bulunmakta
dır. Bunun en önemli sebebi, yeterli tanıtımın yapılamaması ve demokratik bir huzur ülkesi 
olduğumuzu anlatamamanın gerçeği altında yatmaktadır, örnek vermek gerekirse, Körfez kri
zi sırasında turizm açısından tercih edilen ülkeler arasında yer almamıza rağmen, gerekli güve
ni sağlayabileceğimizi ikna edemediğimiz için, pek çok rezervasyonun iptal edilmesini önleye
medik. Dolayısıyla da, pek çok turistik tesis, hak etmedikleri bir kapasite ile yetinmek zorun
da kalmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; turist, bir Ülkeye değişik amaçlarla gelebilir, ancak, 
bunların en önemlilerini başlıklar halende sıralamak istiyorum. 

1. Dinlenmek, tarihi tabiî ve kültürel güzellikleri tanımak amacıyla. Bu gruplar, genel
likle belirgin kaliteli organizasyonlarla gelirler. 

2. Macera aramak için gelenler. Bunlar, her türlü sosyal, kültürel ve ahlakî kuralları ters 
yönde zorlamaktadırlar. 

3. Yeraltı ve yerüstü tarihi eser ve zenginliklerimizin dışarıya taşınmasını sağlamak için 
gelenler. Bunlar için gerekli tedbirleri alamaz isek, turizmin getiri ve götürüleri arasındaki dengeyi 
aleyhimize işlemekten kurtaramayız. 

Turisti en güzel şekilde ağırlayalım. Bu, geleneksel Türk misafirperverliğin gereğidir; ama, 
ahlakî değerlerimizi, millî, manevî ve maddî değerlerimizide koruyalım. Tabiî bu arada, turis
tik değerlerimizi de korumak zorundayız; ama, bugün sahillerimiz özel sektör ve kamu sektö
rü tarafından adeta yağmalanmıştır. Dolayısıyla, nerede ise, halkımıza kıyılarımızda yer kal
mamıştır. 

Kamuya ait dinlenme tesislerinin halka açılmasını, özellikle turizmin ölü olduğu mevsim
lerde, dar gelirli işçi ve memurların da hizmetine verilmesini; ayrıca, çalışkan ve başarılı öğren
cilerin, devreler halinde buralarda ödüllendirilmelerini uygun buluyorum. MÇP Grubunda bu
lunan arkadaşlarımızın bu konuda verdiği bir araştırma önergesinde, kamuya ait turizm tesis
lerinden; 

1. Tüm memurlar yeteri kadar faydalanamıyorlar. 
2. Bu tesislerde de bir hiyerarşi hâkim görülmektedir. Hiyerarşinin olduğu bir yerde tatil 

yapmak mümkün değildir. 
3. Kış döneminde atıl durumda olmaları dolayısıyla, bir araştırma yapılarak, bu tesisle

rin turizm sektörüne devredilmesinin kiralanmasının ya da satılmasının fayda ve zararları te
spit edilmeli; buna alternatif olarak da memura tatil yardımı yapılmalıdır. 

Turizm, aynı zamanda bir sosyokültürel olgudur. Kültür Bakanlığını, Millî Eğitim Bakan
lığını, belediyeleri ve tabiî ki, Turizm Bakanlığını da doğrudan ilgilendirmektedir. 

Bu saydığım kuruluşların koordinasyonu ve organizasyonları ile birçok festivaller düzen
lenmekte, kültür yapımızı yerli ve yabancı turistlere sergilemeye çalışılmaktadır. Ancak, her 
geçen yıl bu organizasyonlar önem ve heyecanını kaybetmektedir; ama, her yıl heyecanını kay
betmeyen bir organizasyon vardır ki, bu da bizim açımızdan bir acayip handikap halini almış
tır : Eurovision şarkı yarışması. Türkçe sözlü, Batı müziği dalında, her yıl girdiğimiz ve her yıl da 

— 691 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 0 : 2 

sonuncu olduğumuz bu organizasyonun karşıtı olarak, kurallarını bizim koyacağımız bir Türk 
Halk Müziği veya bir Türk Sanat Müziği Eürovısıon yarışmasını da biz düzenleyelim. Yeni Türk 
cumhuriyetlerini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ve tüm Avrupa ülkelerini bir de bizim or
taya koyduğumuz kurallarla yarıştıralım, bir de onlar sonuncu olsunlar... 

Turizm Bakanlığının başarılarının artırılabileceği düşüncesiyle önerilerimi de kısaca sıra
lamak istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; halen Bakanlık tarafından yaptırılan broşür, afiş ve 
tanıtım filmlerinin yamnda, yurt dışı bürolarınca gazetelerde yayımlanan ilanlar şeklinde ya
pılmakta olan tanıtım hizmetlerine, son bir iki yıl içerisinde Türk Hava Yollan da katılmıştır; 
olumlu bir gelişmedir. TÜTAV, TÜGEV, TÜRSAB, Türk Hava Yolları ve Turizm Bakanlığı ta
rafından yürütülmeye çalışılan tanıtım hizmetleri ayrı ayrı yapıldığından, fazlaca bir yarar sağ
layamamaktadır. Güçlerin birleştirilmesi ve tek bir merkez tarafından yapılması yanında, tüm 
turistik tesislerin de, tanıtım giderlerine ortak olması, katkıda bulunması da gücü artıracaktır 
kanısındayım. 

Rehberlerin ve enformasyon memurlarının, hizmet verdikleri bölgeyi veya yöreyi iyi tanı
maları ve tanıtmaları gerekmektedir. Rehber, turisti ilk karşılayan ve son uğurlayan kişi oldu
ğundan, tek başına bir Türkiye'dir. Hal, hareket ve davranışları yanında, bildiğini anlatması, 
ülke menfaatlarını gözetmesi gerekir. Enformasyon memurlarının halihazırda maaşları olduk
ça düşüktür, hiçbir avantajı da bulunmamaktadır. Bu nedenle, yeterli sayıda enformasyon me
muru istihdam edilememekte ve danışma hizmetleri aksamaktadır. 

Turizm Bakanlığının, Dışişleri ve Millî Eğitim gibi, ihtisas bakanlığı haline getirilmesinde 
fayda vardır. 

Bu nedenlerle, turizm eğitimi veren okulların durumları yeniden gözden geçirilmeli ve sa-
• yıları hızla çoğaltılmalıdır. Halen Bakanlığa bağlı turizm eğitim merkezleri yanında, Millî Eği
tim Bakanlığına bağlı turizm ve otelcilik meslek liseleri ve YÖK'e bağlı turizm ve otelcilik mes
lek yüksekokulları bulunmakta olup, bunlann uyguladıkları müfredat birbirinden farklıdır. 
Bunların, aynı eğitim veren, aynı müfredatı uygulayan ve sayıları artırılmış okullar olmasında 
fayda vardır. 

Çoğu yörelerimizde, ne altyapı ve ne de çevre düzeniyle ilgili çalışmalar henüz başlatılma
mıştır. Bazı illerin turizm master planları yapılmış, fakat hâlâ çoğununki yapılamamıştır. Tu
ristik yerlerin nazım imar planları ve uygulama imar planlarının bir an önce yapılması, altyapı 
noksanlıklarının tamamlanması ve Türkiye'nin turizm master planının yapılması mutlaka gerekir. 

Turizmin de çeşitlendirilmesi gerekir. Türk turizmi, sadece deniz, kum ve güneşe ebağlı 
değildir. Bir tarih ve tabiat harikası olan yurdumuzun, mevcut kaynaklarının iyi şekilde değer
lendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, etkinlikler serisi içerisinde hizmet sunulmasında fayda vardır. 

Gençliğe eğilinmelidir, gençlik, spor ve sağlık turizminin dışa açılması sağlanmalıdır. 
Kış sporları konusunda yeterli çalışma görülmüyor, bunun hızlandırılması gerekir. 
Yayla turizmi, içmece, kaplıca ve hamamlar ile Damlataş gibi, bazı hastalıklara iyi gelen 

yerlerin reklamları yamnda, altyapı ve sosyal tesislerinin hızla tekemmül ettirilmesi gerekir. 
Türk cumhuriyetleriyle turizm konusunda da ilişkiler geliştirilmeli, bu ülkelere turizm bü

roları kurulmalı ve Türk Hava Yollarının tarifeli seferleri başlatılmalıdır. 
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Bütçesi yetersiz olan bakanlığın, mevcut ödeneği en rasyonel şekilde kullanılarak ülke turiz
minin geliştirilmesine çalışılması ve bakanlık kadrolarının sık sık değiştirilmemesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Süreniz 2-3 dakika geçti, toparlayınız Sayın konuşmacı. 
İSMET GÜR (Devamla) — Bitiriyorum; az kaldı efendim. 
Bu arada Kapadokya'nın en önemli bölümlerinden olan Ihlara Vadisi, Güzelyurt ve Seli

me sahalarını içine alan, ayrıca pek çok cami, medrese, kervansaray ve Piza Kulesinden sonra 
dünyanın en planlı eğri yapısını teşkil eden Meşhur Eğri Minare'yi havzasında bulunduran Ak
saray tlinin, mahallî kaynaklarla başlatılan havaalanı inşaatının hızlandırılması için Turizm 
Bakanlığınca programa alınmasını, Kış sporları turizm merkezi ilan edilen Hasan Dağının, şu 
anda ne nazım imar planı, ne de uygulama imar planı var. Bunun da bir an önce başlatılması
nı, Ihlara-Taşpınar arasındaki yolun E-5'e bağlanması için Karayolları turistik yollar ağına alın
masını, Aksaray'ın turistik önemine binaen, bölge müdürlüğünün burada kurulmasını, temenni, 
ediyorum. 

Güzelyurt İlçesi ve Ihlara, Aksaray İlinin turistik önemi en fazla olan yerleridir. Aksa
ray'a uzaklığı 50 kilometredir ve yıllık, yaklaşık 250-300 bin yabana turist tarafından ziyaret 
edilmektedir. Buralarda gerekli enformasyonu sağlayacak turizm danışma müdürlüğünün ku
rulmasını, Turizm eğitiminin geliştirilmesi ve yetişmiş eleman açığının hızla kapatılabilmesi için, 
Aksaray'da bir turizm eğitim merkezi açılmasını çok faydalı buluyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Gür'e teşekkür ederiz. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sorumuz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru sormak isteyenler : Sayın Bulut, Sayın Haşefe. 
Başka Sorusu olan sayın üye?.. Yok. 
Sayın Bulut buyurun. 
CENGİZ BULUT (İzmir) — Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe gö

rüşmelerinde durumu Sayın Bakanımıza iletmiştik. Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir 
tanesi, kıyılardaki betonlaşma olayıdır. Ancak, daha evvel buradaki belediyelere imar planla
ma yetkisi verilmişti. Fakat, gördüğümüz kadarıyla, belediyelerde yeteri kadar teknik eleman 
olmadığını görüyoruz; 2 bin, 5 bin nüfusu olan belediyelerde ne mimar var ne şehir plancısı 
var ne de herhangi bir mühendis var. Sayın Bakanımızın bu duruma bir an evvel müdahele 
edip, kıyılardaki bu betonlaşmayı önleyebilmek için, oraların planlama yetkisini tekrar üzerin
de toplayabilirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Sayın Bakan, diğer soruyu da aldıktan sonra mı cevaplayacaksınız? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Evet, Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haşefe. 
MELİKE TUGAY HAŞEFE (İstanbul) — Sayın Başkan, aşağıdaki suallerimin Sayın Ba

kan tarafından cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Geçen yıl Körfez krizinin turizmimizi menfî etkilediği bilinmektedir. Bu yıl ise, aksi

ne, büyük talep olduğu söylenmekte. Sayın Bakandan sormak istediğim husus; artan terör kar
şısında turizmimizin nasıl etkileneceği hususu incelenmiş midir? Bu hususta yurt dışında alı
nabilecek tedbirler varmıdır? 
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2. Yugoslavya'daki iç harpten sonra Hırvatistan'a, Slavonya'ya ve diğer cumhiriyetlere 
çok sayıda giden turistin, bu yıl ülkemize çekilmesi için Bakanlığımızın ne gibi faaliyetleri vardır? 

3. Turizmimiz, genelde, Türkiye'ye gelecek yabancı turistleri teşvik edecek şekilde orga
nize olmuş. Değişen dünya şartları içerisinde yeni kurulan Türk Cumhuriyetlerinden gelecek 
veya oraya gidecek turistler için ne gibi, kısa, orta ve uzun vadeli programınız vardır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Teşekkür ediyorum Sayın 

Başkan. 
tik önce, değerli arkadaşımın sorusuna yanıt vereyim; kıyılardaki betonlaşmayla ilgili ve 

turizmin, çevreyle, doğayla el ele bir sektör olması nedeniyle bizi çok yakından ilgilendiren 
bir konu. Ancak, bugün, Türkiye'de imar mevzuatıyla ilgili birçok kurum görevli. Yani, çok-
başlılık söz konusu. Özellikle, Kentleşme ve Konut Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlığımız 
da oluşuyor. Tabiatıyla, onun teşkilat yasasını da bekliyoruz. Bu konularda, yapılaşmayla ilgili 
olarak bu yeni bakanlığımızın da bazı yetkileri olacak. Bütün bunlar sonucunda bir çekidüzen 
verme, imar mevzuatını yeniden, gözden geçirme çalışması söz konusu olacaktır. Burada be
nim Bakanlığıma ne düşer, şu anda bilemiyorum; ama, biz, mümkün olduğu kadar, bu geliş
meleri, "betonlaşma" dediğimiz bu konuyu, kendi tesislerimizde, kendi verdiğimiz yatırım bel
geleriyle önlemeye çalışıyoruz, doğayı tahrip etmemeye çalışıyoruz. Bu konuda, Bakanlığımız 
çok titiz davranıyor. 

Biliyorsunuz, bu konuyla ilgili, bu senedeki teşvik paketimiz içerisinde 3 kilometrelik kıyı 
şeridinde, Akdenizdeki, Batı Anadolu'daki ve Ege'deki kıyı şeridinde konaklama tesislerine 
teşvik vermiyoruz. Sadece devam edenlere teşvik veriyoruz. Bir de mevcut konaklama tesisleri
nin civarına veya o hat içerisindeki yerlere, selektif ikincil yatırımlar için teşvikler veriyoruz. 
Bu da sizin söylediğiniz ve tedirginlik duyduğunuz, hepimizin çok üzüldüğü bu betonlaşmayı 
biraz olsun önlemek ve doğa güzelliklerimizi, değerlerimizi daha uzun yıllar, gelecek nesillere 
devredebilmek için bir girişimdir. Sorunuz için teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekilimiz "Artan terör karşısında Turizm Bakanlığı olarak 
gerek Avrupa'da, gerekse Türkiye'de ne yapıyorsunuz?" dediler. Her şeyden önce şunu söyle
yeyim : Biz, birtakım ülkelerde araştırma yaptık, İspanya, İtalya ve özellikle de Yunanistan ol
mak üzere. Sizin sorduğunuz soru, bence, terörle ilgili değil de, "Buraya gelen turistin can gü
venliği var mıdır yok mudur" la ilgili ve bu konudaki rakamlar karşılaştırıldığında, Türkiye'ye 
gelen turistin can ve mal güvenliğine yönelik hareketlerin veya zararların sayısı, İspanya'dan, 
İtalya'dan ye Yunanistan'dan çok daha az. Bunu yurt dışında basın toplantıların da söyledim. 
Örnek vermek gerekirse; siz turist olarak Napoli'de kaldığınız, eğer arabayla gittiyseniz, en 
az, arabanızın 4 lastiği çalınır. Türkiyemizde böyle şeyler olmuyor. Rakamlarla da varittir. Şu
nu diyebilirim; bugün, dünyada -buna, Amerika Birleşik Devletlerine giden turistler de dahil 
olmak üzere- turistlerin can güvenliği açısından, en güvenli ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bu
nun doğruluğu rakamlarla sabittir. Elimizde rakamları vardır. Bunu yurt dışında da söylüyo
ruz; ama, bizim, başta basın olmak üzere, birçok insanımızın "Türkiye'de terör var, turistler 
bu sene ne olacak?" gibi söylentileriyle, bu, dalga dalga yayılma özelliğide göstermektedir ki, 
bu konuda, ben; gerek değerli milletvekillerimizin gerek bu konuyla ilgilenen çevrelerin, bu 
konuya hassasiyet göstermeleri gerektiğini zannediyorum. Yani, bir kaşık suda, biz kendi içi
mizde de fırtına koparma temayülü içerisindeyiz. Rakamlar ortadadır ve göstermektedir ki, 
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Türkiye'ye gelen bir turistin can güvenliği, İspanya'ya gidenden daha fazladır. Hele, İtalya ve 
Yunanistan'ı hiç karşılaştırmak durumunda değiliz. 

"Balkan ülkelerine giden turistlerin buraya gelmesiyle ilgili, yani oradaki olumsuz geliş
meler nedeniyle, buraya çekmek yönünde ne gibi faaliyetiniz var?" denildi. Biz, özellikle bu 
sene verdiğimiz reklam kampanyalarımız ı, sizin söylediğiniz, Balkan ülkelerine giden potansi
yel turist ülkelerde yoğunlaştırdık, örneğin Yugoslavya'ya, Bulgaristan'a veya o yöreye giden 
turistler, daha çok, Avusturya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerdendir. Ağırlıklı olarak reklam 
kampanyamızı zaten oralarda yürüttük. O hale geldi ki, biz, Alman turistlerin yüzde 12.7' sine 
sahipken, bu sene yüzde 5'in üzerine çıkıyoruz. Bu da, o bölgelere giden turistlerin birçoğunu 
biz çekebilmişiz demektir. Ayrıca, İtalya'dan -karayolundan gelmek isteyen; oradan geçmek is
temeyen turistler için, İzmir'e feribot seferleri düzenlenmiştir. Yine, demiryolu taşımacılığında 
özel vagonlar -bir kısmı da Sovyetler Birliğinden, Doğu Blokundan- kiralanarak, turistlerin 
bazı araçları bu yolla getirilerek Türkiye'ye kolaylıkla ulaşmalarını sağlamaya çalıştık. 

Diğer sorunuza cevap veriyorum : Türkî cumhuriyetlerle ilgili olarak turizm anlaşmaları
nı hızlı bir biçimde yapıyoruz. Turizm Bakanlığının elinde bulunan bilgi birikimini, deneyimi
ni, bunların da hizmetine açma doğrultusunda oluyor bunlar. Ayrıca, bu ülkelerin yurt dışın
da tanıtılabilmesi için, turizmlerinin pazarlanması için gayret gösteriyoruz. Her gittiğimiz fu
arda, yurt dışındaki ilgililerle her yaptığımız görüşmede, Türkiye'den başlayarak ve bu ülkeleri 
ziyaret edecek birtakım tur paketlerinin pazarlanması için elimizden gelen gayreti gösteriyo
ruz. önümüzdeki dönemde de bunların turizm altyapısı ve işletmeciliği konusunda önemli kat
kılarda bulunabileceğimizi tahmin ediyorum. Zannediyorum önümüzdeki mayıs ayında, resmî 
davetli olarak bu ülkelerden birkaçına uğrama fırsatını bulacağım. Yanıma sektör temsilcile
rinden bir grubu ve bakanlık bürokratlarını alarak, bu ülkelerde turizm dalında ne yapabilece
ğimizi yerinde görmek için bir ziyaretimiz olacak. 

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz. 
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum r 

1. — Turizm Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 60 960 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtılması Hizmetleri 336 510 000 000 

BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde önergeler vardır; geliş sırasına göre okutacağım; ancak, 
önergelerin gerekçeleri hep aynı olduğu için, bir gerekçeyi dikkatle dinlemenizi istirham ediyo
rum, ondan sonraki gerekçeleri okutmayacağım. 

Buyurun. . . . 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin Bölüm 111, kesim 01, ödenek 

türü 2, madde 301, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 10 milyar TL. ödenekten 1 milyar 
lira meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yara
larının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 930, 08,3, 309, 900 harcama kaleminde yer alan Yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Cenap Gülpınar İsmail Sancak 
İstanbul Şanlıurfa İstanbul 

Naci Ekşi Elaattin Elmas Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Halit Dumankaya Ateş Amiklioğlu İlhan Kaya 
İstanbul Çorum İzmir 

Gazi Barut 
Malatya 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi, son aylarda çığ, grizu patlaması ve nihayet zelzele felaketleri halkımızı ka

dere boğmuştur. Bu felaketlere duçar olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, yiyecek, gi
yecek ve barınak gibi acil ihtiyaçlarının karşılanması yanında onları tekrar eski düzenli hayat
larına döndürebilmek için devletin yeterli destek sağlaması gerekmektedir. Beklenmedik bir 
şekilde vuku bulan ve önemli boyutlara varan bu felaketlerin öngörülmesi mümkün olmadı
ğından 1992 yılı bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığı izahtan varestedir, önergemiz bu ek
sikliği tamamlamak maksadıyla bazı ödeneklerden kesinti yapılarak toplanacak meblağın Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin "Yedek ödenek" faslına aktarılarak, felaketzedelerin her 
türlü ihtiyaçları için bu ödenekten transfer yapılması imkânını getirmektedir. 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, önergeye Komisyon ve Hükümet katılsın ya da katılmasın, Ana
yasanın 162 nci maddesine göre, bütçe üzerindeki önergeler görüşülemiyor; sadece okunuyor 
ve Genel Kurulun oylarına sunuluyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : • . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin bölüm 111, kesim 01, ödenek 

türü 2, madde 302, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 1,5 milyar TL. ödenekten, 500 mil
yon TL. meblağın son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
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Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederim. 

Engin Güner 
İstanbul 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 
Naci Ekşi 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

İlhan Kaya 
İzmir 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gazi Barut 
Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılıbütçesinin bölüm 111, kesim 01, ödenek 

türü 2, madde 303, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 10,5 milyar TL ödenekten 1 milyar 
TL meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yara
larının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve Güm
rük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek ödene
ğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner 
İstanbul y 

İsmail Sancak 
İstanbul 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 
Naci Ekşi 
İstanbul 

Halil Şıvgın 
Ankara 

İlhan Kaya 
İzmir 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gazi Barut 
Malatya 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. * 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin bölüm 111, kesim 01, ödenek 

türü 2, madde 305, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 2 milyar TL ödenekten 500 milyon 
TL meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yara
larının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve güm
rük Bakanlığının 1992 yılı bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek öde
neğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Cenap Gülpınar İsmail Sancak 
İstanbul Şanlıurfa İstanbul 

Naci Ekşi Kadir Ramazan Coşkun Halit Dumankaya 
İstanbul İstanbul İstanbul 

Halil Şıvgın Elaattin Elmas İlhan Kaya 
Ankara İstanbul İzmir 

Ateş Amiklioğlu Gazi Barut 
Çorum Malatya 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN VEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm İli, Kesim 03, Ödenek 

Türü 2, Madde 302, Harcama Kalemi 900 tertibinde yer alan 4 milyar TL. ödenekten, 1,5 mil
yar TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan ye
dek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Yücel Seçkiner Osman Ceylan Hamdı Eriş 
Ankara İstanbul Ankara 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor, mu efendim? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge reddedilmiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin Bölüm 111, kesim 03, ödenek 

Türü 2, madde 303, Harcama Kalemi 900 tertibinde yer alan 2 milyar TL. ödenekten 500 mil
yon TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan ye
dek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim özsoy 
Artvin Afyon 

BAŞKAN — Komisyon katılıyormu önergeye? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka

bul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm 111, Kesim 03, ödenek 

Türü 2, Madde 304, Harcama Kalemi 900 tertibinde yer alan 3 milyar TL. ödenekten, 1 milyar 
TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın ya
ralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim Özsoy 
Artvin Afyon 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin Bölüm 111, kesim 03, Ödenek 

Türü 2, madde 305, Harcama Kalemi 900 tertibinde yer alan 13 milyar TL ödenekten 2 milyar 
TL meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlırımızın yara
larının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve 
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Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim özsoy 
Artvin Afyon 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim? 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm 111, Kesim 03, Ödenek 

Türü 2, Madde 306, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 2 milyar TL. Ödenekten, 500 mil
yon TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan ye
dek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim Özsoy 
Artvin Afyon 

BAŞKAN — Komisyon "önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet2.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm 111, Kesim 03, ödenek 

türü 2, Madde 309, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 4 milyar TL. ödenekten, 1 milyar 
TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın ya
ralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 
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Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
istanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim özsoy 
Artvin , Afyon 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza'sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm 111, Kesim 03, ödenek 

türü 2, Madde 310, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 6 milyar TL. ödenekten, 1,5 milyar 
TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın ya
ralarının sanlmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim özsoy 
Artvin Afyon 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. -
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Turizm Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin, Bölüm 111, Kesim 03, ödenek 

türü 2, Madde 314, harcama kalemi 900 tertibinde yer alan 7 milyar TL. ödenekten, 1,5 milyar 
TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kedere boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın ya
ralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak maksadıyla, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı 1992 yılı Bütçesinin 930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek 
ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini arz ve teklif ederiz. 

Engin Güner . Mehmet Sağdıç Faruk Saydam 
İstanbul Ankara Manisa 

Süleyman Hatinoğlu H. İbrahim Özsoy 
Artvin Afyon 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Katılmıyoruz Sayın Başkan; 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

- Bir önergede 04 kesim yazılı; böyle bir kesimde bu tür harcama yok; onun için, işleme 
koyamıyoruz. 

4 önergede de imza eksikliği olduğundan işleme koyamıyoruz; üzgünüz. 
Şimdi, bölümü okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer bölümü okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılmayan Transferler 9 030 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
999 Dış Proje Kredileri 14 000 000000 

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

TOPLAM 420 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Turizm Bakanlığı 1990 MalîYılt Kesinhesabı 
BAŞKAN — Turizm Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 

101 

111 

900 

999 

, • 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Ta
nıtılması Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Genel ödenek 
toplamı 

17 671 700 000 

91 143 358 000 

3 293 182000 

4 978 160 000 

117 086 400 000 

Toplam 
harcama 

13 692 590 771 

78 636 535 285 

3 173 579 814 

95 502 705 870 

İptal edilen 
ödenek 

3 979 109 229 

12 506 822 715 

119 602 186 

4 978 160 000 

21 583 694 130 
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Turizm Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabıntn bölümleri kabul edilmiştir. 
Turizm Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; ha

yırlı olmasını temenni ediyorum. 
TURİZM BAKANI ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Teşekkür ediyorum Sayın Baş

kan. (SHP, DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN'BAKANLIĞI 
1. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılt Bütçesi 
2. —Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılt Kesinhesabı 
b) Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet'Su İşleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî. Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Şimdi de, programa göre, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesini görüşeceğiz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bütçe üzerinde söz alanları okuyorum : Grupları adına, ANAP Grubu adına, Sayın Gü

rol Soylu, Sayın Cengiz Altınkaya; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Ziya Ha
lis, Sayın İbrahim özdiş, Sayın Muhammet Kaymak; Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüse
yin Erdal, Sayın Abdulillah Fırat; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Sayın, Sayın 
Abdürrezzak Yavuz, Sayın Turgut Tekin. 

Şahısları adına; lehinde, Celâl Kürkoğlu; aleyhinde, Esat Bütün; üzerinde Hasan Dikici 
söz almış bulunuyorlur. 

İlk sözü, Anavatan Partisi Grubu adına, İstanbul Milletvekili Sayın Gürol Soylu istemiş
lerdir. 

Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, sayın milletve

killeri; konuşmama başlamadan önce, ülkemizde yaşanan tabiî afetlerde hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Tanrı'dan rahmet diliyorum, Yüce Milletimize başsağlığı diliyorum. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili 
olarak Anavatan Partisi Grubunun görüş ve düşüncelerini belirtmek için huzurlarınızdayım. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı içerisinde yer alan Yapı İşleri Geneli Müdürlüğü, Afet İşle
ri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkındaki 
Grubumuzun görüş ve düşünceleri şahsım, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel 
Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkındaki görüş ve düşünceleride 
Sayın Cengiz Altınkaya sunacaklardır. 

Anavatan iktidarları döneminde başlatılan ve büyük bir bölümü tamamlanan ve ülkemi
zin kalkınmasında temel unsur teşkil edecek olan tüm bayındırlık ve iskân hizmetlerine ait 1991 
malî yılı bütçesinde yapımı öngörülen yatırımların yüzde lOO'ün üzerinde bir artışla, devletin 
devamlılığı esas alınarak hazırlanan bu bütçeye emeği geçen değerli Bakana ve teşkilatına, Plan 
ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum. 
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Temennim, bu yıl enflasyon artışının hükümet programında öngörülen rakamlarda kal
ması ve ayrılan bütçe oranlarında bu yatırım projelerinin gerçekleşmiş olmasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, genel bütçeden aldı
ğı pay ile, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı 
bütçelerinden sonra gelmesine rağmen, cumhuriyet tarihinde, ülkemizdeki bölgelerarası fark
lılıkları ve dengesizlikleri giderememiş, bölgelerarası ekonomik bütünleşmeyi sağlayamamış, 
il, ilçe, köy düzeyinde altyapı hizmetlerini tamamlayamamıştır. Bu altyapı eksiklikleri veböl-
gesel farklılıklar 1983 ANAP Iktidarlanyla reform denecek niteliklerde başlatılmış ve büyük 
altyapı hamlesi ile otoyollar, barajlar, köprüler, tpplukonut üretimleri, belediye hizmetleri, afet 
ve göçmen konutlarının büyük bir bölümü tamamlanmıştır. 

1983 yılında Erzurum ve Kars yöresinde meydana gelen deprem felaketinde üç aylık bir 
sürede 70 adet dağınık köyde toplam 2 932 deprem konutu rekor bir hızla tamamlanmıştır. 
Erzincan ve yöresindeki deprem felaketzedeleri ile güneydoğuda çığ felaketine uğrayan vatan
daşların konutlarının kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesini Hükümetimizden beklemek
teyiz. Partimiz bu konunun yakın takipçisi olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde hızlı nüfus artışı ve bölgelerarası köyden kente akışın hızlı 
bir şekilde devam etmesi nedeniyle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, görevlerinde yetersiz ve et
kisiz kalmaktadır... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Sizin zamanınızda iyi miydi?.. 
GÜROL SOYLU (Devamla) •— Fevkalade iyi idi Sayın Gürsoy. 
Bunun için, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının görev ve yetkileri yeniden gözden geçirile

rek, bu Bakanlığın bünyesinde gerekli reform yapılmalıdır. Bu Bakanlık, ülkemizin altyapı hiz
metlerinden yalnız, yol, baraj, köprü, içme suyu, afet işleri gibi ana hizmetleri yürütmelidir. 

Ülkemizde konut üretimi ve gecekondu olayları başlıbaşına bir sorun olmuştur; bugünkü 
boyutta bulunan bu sorunların çözümlenebilmesi için, vakit geçirilmeden toplu konut bakan
lığı kurulmalıdır; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının iskân görevleri, kurulacak olan bu toplu 
konut bakanlığına devredilmelidir. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Niye zamanında devretmediniz? 
GÜROL SOYLU (Devamla) — O zaman ihtiyaç duyulmamıştı. 
Kurulacak bu bakanlık, Arsa Ofisi, Toplu Konut İdaresi, İller Bankası ve Emlak Bankası

nı bünyesinde toplayarak, yerel yönetimler ve Çevre Bakanlığıyla işbirliği içerisinde çalışmalıdır. 
Bir ülkenin imar ve kadastrosu sağlıklı olarak çözülmezse, yapılan bayındırlık hizmetleri 

de sağlıklı ve yeterli olmaz, yapılan yatırımlara harcanan paralar da boşa gider. Vakit geçiril
meden, büyük kentlerin hudutları içerisindeki Hazineye ait araziler ile ulaşım alanları etrafın
daki Hazine arazileri toplu konut bakanlığı adına tapu edilmelidir; aksi halde, bu araziler, bü
yük kentlerdeki arsa mafyası tarafından işgal edilerek, gecekondu yapacak halka para karşılığı 
satılacaktır. Üzülerek belirteyim ki, büyük şehirlerde olaylar bu şekilde cereyan etmektedir; 
bu yağma önlenmelidir. 

Kurulacak olan konut bakanlığının Türkiye'nin her ilinde araştırma yaparak, il bazında 
konut ihtiyacını ve konut niteliğini belirleyerek, konut üretimine başlaması gerekmektedir. Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılması düşünülen konutlar, bu bakanlık tarafından ya
pılmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve tskân Bakanlığı gibi büyük bir kurulu
şun bütçesini bu kısa sürede değerlendirmek mümkün olmayacağı için, bu Bakanlığın bazı bi
rimleri hakkında Yüce Heyetinize bilgi arz etmekle yetineceğim. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: Görevi, devlet yapılarını etüt etmek, proje hazırlamak, onarım 
ve bakım çalışmalarını yürütmek, ihale etmek, kontrolörlük hizmetlerini yapmaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kuruluş tarafından gerçekleştirilen devlet ihaleleriyle yaptırılan 
işler uzun sürede bitirilememektedirr İnşaat kalitesi iyi değildir; yapım süresi uzadıkça da pa
halıya çıkmaktadır. Bu olumsuzlaklara son vermek için, yapı, yapıldığı bölgenin şartlarına uy
gun zemin etütleri yapılarak projelendirilmelidir. Çağın gerisinde kalan malzemelerle, birim 
fiyatı usullerine göre ihale yapılması yerine, kullanım maksadına göre iyi bir mahal listesi ha
zırlanarak, işinin ehli firmalara, kısa sürede bitirilmek üzere, anahtar teslimi usulüne göre iha
le edilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeği bilmemizde yarar vardır : Kısa sürede bitirilerek hizmete 
sunulan pahalı yapı, en ucuz yapıdır. Lojman inşaatı yapmak yerine, özel yapımcıları teşvik 
ederek, hazır ve kaliteli binalar satın almak yoluna gidilmelidir düşüncesindeyim. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü : Meydana gelecek afetlerin aşırı can ve mal kaybına sebebi
yet vermemesi için gerekli araştırmayı yapmak, gerekli tedbirleri önceden almak bu genel mü
dürlüğün ana görevi sayılırken, bu husus bizim ülkemizde tamamen tersine çalışmaktadır. Dep
rem kuşağında bulunan sağlıksız yerleşim yerlerinin bir program dahilinde yenilenmesi gere
kirken, deprem olduktan, can ve mal kaybı meydana geldikten sonra, deprem evleri yapılarak, 
vatandaşların yaralan sarılmaya çalışılmaktadır. Başkentin ortasındaki Mamak tepelerinde, ka
yaların üzerinde yapılan gecekonduların kayarak yıkılmasından sonra tedbir alınmaya çalışılır. 
Bu yıl Güneydoğu Anadolu Bölgemizde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle yüzlerce Meh
metçiğin ve yüzlerce vatandaşın ölümü; yine, Erzincan depreminde yüzlerce vatandaşın ölü
mü, yıllardan beri meydana gelen ihmallerin neticesidir. Birinci derece deprem bölgesi olarak 
bilinen Erzincan'da, kamu binalannın, toplu barınma binalarının, hastanelerin, acaba bu mü
dürlük tarafından deprem testi yapılmış mıdır; bu yapılar, zemin etütleri yapılarak mı proje
lendirilmişlerdir? 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü olarak, bu türlü acı olayları asgarîye indirmek için, ülke ge
nelinde, afet bölgesi olarak bilinen bölgelerde, mevsimlere göre, gerekli araştırma ve inceleme
ler yapılarak tedbirlerin önceden alınmasını ve halkın bilgilendirilmesini sağlamak gerekmek-
mektedir. 

Afet yaşandıktan sonra Kızılaydan ve askerî birliklerden yardım istemenin bir çaresizlik 
olduğunu vurgulayarak; Yüce Tanrı'dan, memleketimizi ve insanlık âlemini afetlerden koru
masını niyaz ediyorum. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü : Hizmet gerekçeleri incelendiğinde, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğüyle birlikte Bakanlığın en önemli birimi olan bu genel müdürlüğün iş
lerliği, ancak bakanlık içerisinde kalmaktadır. Sizlere, bu genel müdürlüğün önemli görevle
rinden birkaçını sayayım : 

1. Deprem zararlarının azaltılması konusunda araştırmalar yapmak, depremlerin zarar
larını asgariye indirmek. Yine üzülerek söylüyorum ki, afet olup bittikten sonra, hasar tespi
tiyle yetinilmektedir. Bu kuruluş, memleketin her köşesini her mevsim dolaşarak, durumu in
celemeli, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamalı ve halkımızı bilgilendirmelidir. 
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2. Çeşitli özellik ve ölçekteki imar planlarının ve şehir altyapı tesislerinin projeye esas 
standartlarını hazırlamaktır. .....3194 sayılı İman Kanunuyla bu görev, belediyelere verildiğine 
göre, bu kuruluş, bu görevi yapmamaktadır. Bu ve bunun gibi görevleri gerektiği gibi yapma
yan bu genel müdürlüğün, mutlaka geliştirilmesi, araç ve gereçlerle donatılarak görevini yapar 
hale getirilmesi gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 3194 sayılı Yasayla belediyelere verilen imar planı yap
ma yetkisi, maalesef, gerektiği gibi bilgi birikimi bulunmayan bazı belediye meclisleri ve baş
kanları tarafından kötüye kullanılmaktadır. Bir dönem önceki belediye meclisi ve başkanı ta
rafından tasdik edilmiş bulunan mevzi imar planları, bir sonraki belediye meclisi ve başkanı 
tarafından geçersiz sayılmaktadır; hatta, kendi belediye meclisi ve başkanınca tasdik edilerek 
ruhsata bağlanan bazı yapıların da ruhsatları iptal edilmektedir. Belediyeler.keyfî ve usulsüz 
uygulamalar yapmaktadırlar. Büyük kentlerimizde ve turistik bölgelerimizde, bu uygulamalar, 
yatırımcıları ve vatandaşları mağdur etmektedir; Vatandaşın devlete olan inancı yok edilmektedir. 

Bu nedenle, İmar Kanunu, Toplu Konut Kanunu ve Kooperatifler Kanunu değiştirilerek 
günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir. Partimiz tarafından bu konularda hazırla
nan kanun teklifleri, en kısa zamanda Yüce Meclise sunulacaktır. 

Belediyelerin bu yanlış uygulamalarından kurtulmak için, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bünyesinde, Ülke mevzi imar planı inceleme yüksek kurulu adı altında bir kurul kurulmalıdır. 
1/5 000 ölçekli planları tasdik edecek olan bu kurul, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı temsilcisi, 
Turizm Bakanlığı temsilcisi, Çevre Bakanlığı temsilcisi, kurulacak olan toplu konut bakanlığı 
temsilcisi, Yüksek Anıtlar Kurulu temsilcisi ile hangi ilin imar planı görüşülecekse, o ilin bele
diye imar ve planlama müdüründen teşekkül etmelidir. 1/5 000 ölçekli mevzi imar planları, 
büyük şehir belediye meclisinden geçtikten sonra, bu yüksek kurulun tasdikini müteakip ge
çerli olmalıdır. Tasdikli 1/5 000 ölçekli planlara göre yapılacak 1/1 000 ölçekli uygulama plan
ları, belediye tarafından yapılmalı ve yine belediye tarafından yapı ruhsatı verilmelidir. Süresi 
içerisinde belediyesince tasdik edilmeyen 1/1 000 ölçekli uygulama mevzi imar planları da bu 
kurul tarafından tasdik edilerek, yapı ruhsatı verilmesi için belediyesine gönderilmelidir. Bu 
uygulamalar dışına çıkan ve keyfî hareket eden belediye başkanları mutlaka cezalandırılmalıdır. 

Kamuoyunda, Koalisyon Hükümetinin bahar ayında imar affı çıkaracağı dedikoduları do
laşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, imar mevzuatında kesinlikle af çıkarılmamalıdır. Af, sağlıksız kent
leşmeyi, kaçak yapı yapmayı ve gecekondulaşmayı artırmaktadır. Af yerine, belediyeler tara
fından bölgesel imar ıslah planları yapılarak, kaçak yapılara encümen tarafından verilen ağır 
para cezalarına son verilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Anavatan Partimiz tarafından 1990 yılında çıkarılan 
Kıyı Kanununun bazı maddeleri, o dönemin anamuhalefet partisi konumundaki SHP tarafın
dan Anayasa Mahkemesine gidelerek, iptal ettirilmiştir. Bu nedenle, kıyısı bulunan bölgelerde, 
yatırımcılar, yatırım yapmakta güçlük çekmektedir. Bu kıyı kanununun bir an önce çıkarılma
sı zorunlu hale gelmiştir. 

Hükümet programında yer almasına rağmen büyük şehirlerin su sorunlarına bu bütçede 
yer verilmemiştir, tleriki yıllarda içme ve kullanım suyu bakımından büyük sıkıntılara düşecek 
olan İstanbul'un bu sorununun çözümü için, Sapanca Gölü, Sakarya ve Melen Nehri projele
rine vakit geçirilmeden başlanmalıdır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmamı fazla uzatmadan, Yüce Heyetinizin huzu
runda, Cumhuriyet Hükümetine sesleniyorum : ANAP döneminde yapılan hizmetleri, yatı
rımları görmezlikten geldiniz; bu dönemde yapılan hizmetlerde emeği geçenleri hep karaladı
nız; bu kurullarda, hukuk dışı işlemlere tabi tutmaya çalıştınız. Siz, bu hizmetlerin yarısını ger-
çekleştirin; biz, sizleri alkışlayacağız, kahraman ilan edeceğiz. 

ÎBRAHtM GÜRSOY (İstanbul) — Sana mı düştü? 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Evet, bana düştü. 
Hükümet olduğunuz günden beri, piyasada yaprak kıpırdamamaktadır, işsizlik had saf

haya ulaşmıştır. Planı, projesi, ruhsatı hazır, Toplu Konut Fonundan parası hazır olan Halka
lı, Eryaman, Ataköy toplu konut inşaatlarına başlayarak inşaat sektörünü ve pyiyasayı canlan
dırınız; günlerden beri söylediğiniz, yarım kalan kooperatif inşaatlarına, tamamlama kredisi 
vermeye başlayınız; duran bu çarkı döndürünüz; sıkıntı içerisinde bulunan kooperatif üyeleri
ni, bu sıkıntıdan kurtarmada acele ediniz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Grubum ve şahsım adına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı bütçesinin, memleketimize ve insanlığa hayırlı olmasını diler, Yüce Heyetinize saygılar 
sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Siz batırın, biz kurtaralım; öyle mi?.. 
GÜROL SOYLU (Devamla) — Biz, gerekli kooperatiflere, gerekli dönemlerde kredi te

min ettik. 
BAŞKAN — Sayın Soylu'ya teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına diğer konuşmacı, Aydın Milletvekili Sayın Cengiz Altınka-

ya; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; ben de Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi ifade etmek üzere huzur
larınızdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sözlerimin başında, ülkemizde bu sene vukua gelen doğal afetlerde, çığ felaketlerinde, grizu 
patlamasında ve en son Erzincan ve Tunceli'deki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları
mıza Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum, yaralılarımıza da acil şifalar temenni 
ediyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, milletimizin yaşantısında çok önemli olan altyapı yatı
rımlarını icra etmekte olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Gerçekten, çok geniş teşkilatlanmayla 
ve ülkenin gerçeklerini iyi bilen kadrolarla insanımızı rahatlatacak, mutlu edecek, yaşam sevi
yesini gün geçtikçe yukarıya çekecek olan bu görevlerde bulunmak, her Türk vatandaşı için 
büyük bir şereftir. Bu görevleri yüklenen bugünkü Sayın Bakana ve teşkilatına başarılar dili
yorum; Türk halkının yaşantı seviyesini daha da yükseltecek olan işleri heyecanla devam ettir
meleri ve bitirmeleri konusunda sonsuz başarılar temenni ediyorum. Ancak, Plan ve Bütçe ko
misyonumuzda teknik olarak incelemeleri, konuşmaları yapılan ve 32 trilyon lirayı bulan top
lam bütçe ödeneklerinin, bu yıl yaşanmakta olan enflasyon göz önüne alınırsa, geçen yıldaki 
kadar reel bir gerçekleşme sağlaması mümkün gözükmüyor. Bu konular Plan ve Bütçe Komis
yonunda enikonu tartışıldığı ve de konuşmamı daha çok siyasî yöne ve genel yönetim tercihle
rine yönelteceğim için rakamlarla eleştiride bulunmak istemiyorum. 

Türkiye'de ulaştırma sektöründe karayollarının ağırlığı, geçmişte olduğu gibi günümüzde 
de devam etmekte, yük ve yolcu taşımacılığımızın yüzde 70-90'ı karayollarımızdan yapılmaktadır. 
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Bugün, bir türlü 60 bin kilometreye yükseltemediğimiz karayolu ağının, çok daha yüksek 
rakamlara ulaştırılması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz. Ancak, bütçe imkânlarımızla, elimiz
deki yolların daha iyi standarda kavuşturulması ve bakımı önemli hadiselerin arasına girdikçe, 
60 bin kilometrelik karayolu ağı, daha büyük rakamlara bir türlü gelememektedir. 

Bu konuda, geçen yıllarda düşünülen ve önümüzdeki yıllarda mutlaka realize edilmesinde 
fayda olan bir modeli de burada önermek istiyorum. Bugün, ana güzargâhlnrımızda -gerçi çok 
da tartışması yapılmaktadır- artık, otoyollarımızı ulaştırma sektörünün hizmetinde olacaktır. 
Bu yılki hedefle de, 1 042-1 050 kilometreyi bulduğumuz takdirde.inşallah, bu süreç 3 bin kilo
metreyi buluncaya kadar devam edecek ve daha sonra yavaşlayarak sürecektir, önerim şudur : 
Otoyolları ve bunların içine Türkiye transit karayollarını TTK dahil ederek, tüm anayollarımı
zı, devlet yollarımızı, bugünkü idarî yapısından daha değişik bir sisteml.e, Ankara'da kurula
cak olan merkezî bir otoriteyle, bir şemsiye kuruluşla, çok kalifiye elemanlarla, az personelle, 
yeni bir modelle yönetmek, planlamak, işletmek ve mevcut bölge müdürlüklerini lağvedip, il
lerde kurulacak yol müdürlükleriyle de, geri kalan bütün il yollarımızı, ilçe yollarımızı, köy 
yollarımızı, tarım yollarımızı ve orman yollarımızı tek otorite altında birleştirmek, belki, Tür
kiye'deki karayolu hizmetinin daha rantabl, daha etkili yapılmasına vesile olacaktır. Bunu yap
tığımız takdirde, Karayolları teşkilatındaki tecrübe ile Köy Hizmetleri teşkilatındaki çalışkanlı
ğı ve her iki kuruluştaki iş makineleri parkını bir araya getirmekle, çok daha optimum, çok 
daha rasyonal neticelere ve uygulamalara geçebiliriz kanaatindeyim. 

Türkiye'de son sekiz yılda bu işlerin sorumluluğunu, tabiî ki Anavatan İktidarı yüklen
miştir ve sekiz yıllık icraatı neticesinde, bütün altyapı işlerini aldığı noktadan biraz daha ileri
ye götürerek, ülkemize hizmet üretmiştir. 

Karayollarında, özellikle trafiği yoğun kesimlerde otoyol yapma ihtiyacı ve gerekliliği, esa
sında tartışılmaması lazım gelen bir konu. Sadece maliyet ve ihtiyaç açısından değil, sadece 
trafik kazaları ve trafik kazalarındaki kayıplarımız açısından baktığımız zaman dahi, ülkemi
zin, bir an önce, bu önemli güzergâhlarda, güvenli, süratli ve çağın icabı olan ulaştırma hatla
rına ulaşması gerekiyor. 

Bizi dünyada şampiyon yapan -tabiî, amiyane tabiriyle- birinci yapan, trafik kazalarında
ki kayıplarımızdır. Ancak,soh yıllarda yapılan istatistiklere baktığımız zaman -elimde 1987-1990 
arasındaki rakamlar var- aşağı yukarı 7 bin civarında vatandaşımızın, Türkiye'de trafik kaza
larında hayatını kaybettiğini görürüz. Bu rakam, bazı yıllar çok az miktarlarda azalma göster
mektedir. Yine bu rakama baktığımızda, Türkiye'de trafik kazalarındaki ölüm oranı düşmek
tedir diyemiyoruz; ama, Türkiye'deki araç sayısı, Türkiye'deki sürücü sayısı ve teknik tabiriyle 
milyon yolcu kilometre milyon ton kilometre gibi ölçülere vurduğumuzda, son altı yedi yılda 
Türkiye'de trafik kazalarındaki ölüm oranının, hemen hemen yarı yarıya azaldığını görürüz. 
Tabiî ki, mevcut yollarımızın daha iyi standartlara kavuşturulması, Türkiye'deki sürücülerin 
daha iyi eğitilmeleri', Emniyet teşkilatımızın daha iyi yaklaşımla bu konularda çözüm araması 
ve yeni yasal düzenlenmeler gibi hususların, bu iyileştirmelerde mutlaka etkisi vardır. 

Bu konunun, her zaman Türkiye'nin en öncelikli konularından olduğunu bilerek, Kara
yolları Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve tabiî şimdi sürücü kurslarının sorum
lusu olan Millî Eğitim Bakanlığı gibi bütün kuruluşları bir arada düşünüp, bu trafik konusu
nun, Türkiye'nin ayıbı olmaktan süratle çıkarılması icap etmektedir. 

Yeni Hükümetimizin anlayışları, tercihleri, elbette ki Anavatan Partisinden daha değişik 
olacaktır; bunu saygıyla karşılarız; 
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Hemen burada ilave etmek istediğim bir husus yar : Tabiî ki, hepimiz politika yapıyoruz; 
bu balamdan, kendi yaptıklarımızı övmek ve şu anda yapılanları eleştirmek, yeni çözümler 
ortaya koymak, hepimizin görevidir. 

Yine bir hususu, unutmadan, hemen eklemek istiyorum : Türk siyasî hayatında etkili ol
duğunu samimiyetle ifade etsek de; kabul edelim ki, Anavatan iktidarı devrinde hiçbir şey ya
pılmamıştır politikası ve demeçleri, bu dönemde hâkim olup gitmektedir. Daha dün geceki if
tar yemeği sohbetinde de Sayın Başbakan, Türkiye'nin çok kötü bir durumda olduğuriu, her 
şeyin berbat olduğunu, süre içinde, zaman içinde bunları düzelteceğini ifade etmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmamda bir hu
susa dikkat çektim : Bu yılki bütçe raporlarını hazırlayanlar -tabiî ki, talimatı siyasîlerden 
almışlardır- bütçelerdeki üretim miktarlarını ve ulaşılan hedeflerdeki rakamları ve kapasiteleri 
verirken, hep, son yirmi yılda elde edilen neticeleri yazmışlardır. Bunlar, elektrik, çimento üre
timi ve tarımsal Üretim; yol kanalizasyon, içme suyu borusu ve baraj inşaatı gibi, bütün altya
pı, imalat, sanayi,ve turizm sektörü konularında son 20 yılda Türkiye'nin elde ettikleridir. Bu 
son 20 yıllık dönem, neyi ifade eder, hangi siyasî doktrinlerin hâkim olduğu dönemdir, hangi 
siyasî tercihlerin hâkim olduğu dönemdir; tabiî ki, hiçbirisidir. 

Eğer, planlı ekonomi devrinden bugüne kadar bir mukayese yapmak lazımsa, o zaman, 
bu mukayeseyi, 1963 yılından başlatmak lazımdır; çünkü, 1963 yılı, planlı ekonominin başlan
gıcıdır. 1991 ydı sonuna kadar hesap edersek, son 28 yıl demek lazımdır; ama, son 20 yıl esas 
alınıyor. 

Tabiî, burada, esas hedefi şaşırtmanın var olduğunu hepimiz görürüz; çok basit bir ince
lemeyle, son 20 yıl içinde üretilen, ulaşılan, elde edilen rakamlara baktığımız zaman, bunların 
en az yüzde 70'lik, yüzde 80'lik kısmının, son 8 yılda yapılmış olduğunu görürüz. Son 8 yılda 
ne yapılmıştır; esasında, bu Hükümetin, onu ortaya koyması lazımdır. Şimdi siz, son 20 yılda 
yapılanları ele alarak, son 8 yılda yapılanları da 20'ye bölerseniz, yıl başına düşen imalat ve 
elde edilen değerler elbette düşecektir, bunların yıllık ortalaması düşük görülecektir; son 20 
yılda yapılan çimento üretimi gibi... 

Bu Hükümet, elbette ki kendisine baz olarak, rakip olarak ve yarışacağı rakamlar olarak, 
bu son 20 yılda görülen yıllık üretim ve imalat değerlerini alacaktır. Bu, tabiî ki, bizim arzula
dığımız bir şey değildir; zannediyor ve inanıyorum ki, milletimizin de arzusu değildir. Esasın
da, Hükümetin, bunu saklamaması lazımdır. Son 8 yılda, Anavatan Partisi devrinde, kaç ba
raj yapılmış, kaç kilometre boru döşenmiş, kaç kilometre kanalizasyon mecraı yapılmış ve ne 
kadar elektrik, demir-çelik, çimento ve kömür üretilmişse; bunları, son 8 yılın üretimleri ola- , 
rak ve yıllık miktarları da şudur diyerek, açıkyüreklilikle yazmalı ve bu yıl, önümüzdeki yıl 
ve iktidarda kalabilecekleri her yıl için, o rakamları, kendilerine rakip seçmelidirler, onlarla 
yarışmalıdırlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Biz bu durumu gizletmeyeceğiz; son 8 yılin rakamlarını ifade etmek bizlerin görevidir; Ana
vatan Partisi, dimdik, yeni iktidar adayı olarak, bunu her zaman söyleyecektir ve bundan siz
ler de istifade edeceksiniz; bu durumdan gocunmayınız. Ben diyorum ki, biz işbaşına geldiği
miz zaman, Türkiye'de 84 baraj vardı; bitmiş... 

CEMİL ERHAN (Ağrı) — Hayal, hayal... 
CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) — Hayal değil; bitmiş 84 baraj vardı Türkiye'de 1984 

yılında... 
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Bakın bunların gövdelerinde 135 milyon metreküp dolgu vardır. 1991 yılı sonuna geldiği
mizde, son 8 yılda, 57 adet barajın 132 milyon metreküplük dolgusunu bitirmişiz ve ayrıca 
84,5 milyon metreküplük de Atatürk Barajını bitirmişiz; yani, 1984 yılına gelinceye kadar Tür
kiye'deki barajlarda 135 milyon metreküp gövde dolgusu var; biz işbaşına geldiğimizde, 225 
milyon metreküp ilave yapmışız. 

Türkiye'de 1984 yılında mevcut barajlarımızın beton gövdeleri toplamı 1,7 milyon metre-
küpdür; 1984 yılından 1991 yılına kadar ise 5,5 milyon metreküp beton dökmüşüz. 

1984 yılına kadar yapılan bütün barajların göl hacimleri 49 milyar metreküp; 1984'ten 1991 
yılına kadar bitirilen barajların göl hacimleri ise Atatürk Barajının 49 milyar, diğer 57 barajın 
da 30 milyar olmak üzere, toplam 79 milyar metreküpt.ür. 

Bunlar, ne hayaldir ne de programdır; bunlar, bitirilmiş işlerdir arkadaşlar. 
Bu rakamları 8'e böldüğünüzde, Türkiye'de Devlet Su İşlerinin Anavatan Hükümetleri 

döneminde, gövde dolgusu, gövde betonu, göl hacmi ve sulama alanı olarak gerçekleştirdiği 
yıllık rakamları kendinize rakip seçin. Niye, yoklukları kendinize rakip seçiyorsunuz? Var olanları, 
gerçekleşmiş olanları rakip seçin. Bununla, zaten, kendinize fayda sağlarsınız. 

Anavatan Partisi baraj yapmamış, yol yapmamış, hastane yapmamış, köy konağı yapma
mış, ambulans almamış, telefon adedini 10 milyona çıkarmamış diyebilirsiniz; ama, kendi ken
dinizi aldatırsınız ve kendi kendinizi, hiçbir şeyle yarışmayan, yokluklarla mücadele eden, yok 
olanlara sıfır imalatlara karşı rekabet eden, dolayısıyla hiçbir hedefi olmayan bir icraat hükü
meti haline getirirsiniz. Ben, bunu istemiyorum; biz, Anavatan Partisi olarak bunu istemiyo
ruz; Çünkü bu, üretimsizlik demektir; çünkü bu, yerinde saymak demektir. Biz istiyoruz ki, 
bizimle yarışın; biz istiyoruz ki, bizi geçin; bizi geçin, alkışlayalım sizi. Milletimiz, işte o za
man mutlu olur. En azından bizim yarımız kadar iş yapın ki, milletimiz mutlu olsun. 

Bakın, Toplu Konut idaresi yeni Başkanımız Sayın Yiğit Gülöksüz, bir röportajında toplu 
konut ile ilgili ifadelerde bulunuyor. Gerçi, toplu konut konusu, Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğının görevi dışındadır; ama, bu Mecliste Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesinin her görüş
mesinde -iki günden beri, 1984'ten itibaren şimdiye kadarki bütün bütçe görüşmelerini okudum-
toplukonut konusu da konuşulmuş. Zamanın Bayındırlık ve tskân Bakanları, tabiî ki, buna 
bazen cevap vermişler bazen de vermemişler; ama, herhalde toplumumuzun beklentisi, millet-
vekillerimizin anlayışı yüzünden -adında da tskân geçtiği için- toplukonut konusu devlet ba
kanlıklarına bağlı olduğu halde, hep, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesinde konuşulmuş. 
Ben burada toplu konut konusuna fazla girmeyeceğim; ama, bugünkü Toplu Konut idaresi Baş
kanı, işletme Finans adında bir aylık yayının Şubat 19?2 tarihli 71 inci sayısında şunları söylü
yor : "Şu anda çok ileri teknolojiler Türkiye'de vardır. Ayraca, Türkiye'deki müteahhitlik ka
pasiteleri, toplu konut yapımcılarının ulaştıkları kapasiteler, bu yapımcıların dünyada başka 
yerlerde yarışıp kazanmalarını sağlayacak düzeye ulaşmıştır. Bunlar, çok önemli engellerdi. Geç
mişte, müteahhitlik kapasitesi düşüktü, teknoloji düşüktü. Bugün ise, konut sorunundaki dar
boğaz, gerçekten, kaynak sorununa indirgenmiştir. Şimdi önümüzdeki problem, bunun kay
nağının sağlanmasıdır." 

Bunu, Anavatanlı bir dönemde, Anavatan'ın getirdiği bir yönetici söylese, sizler inanmaz
sınız; ama, bugün bunu, Sosyaldemokrat Halkçı Partide Genel Sekreter Yardımcılığı yapan, 
seçimlerde milletvekili adayı olan ve şu anda da Toplu Konut İdaresinin başına tayin edilmiş olan; 
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başarı dilediğimiz, Türkiye'nin gerçeklerini bildiğine İnandığımız bir kamu yöneticisi ifade ediyor. 
Bu ne demektir; Yani, "eskiden Türkiye'de teknoloji yoktu, eskiden Türkiye'de müteahhitler 
düşük kapasiteli idi" ne demek; Anavatan Partisi, son 8 yılda Türkiye'nin değerlerinin üstüne 
iki kat, üç kat daha ilaveler yapmış; sadece onu da yapmamış, müteahhitler yetiştirmiş, tekno
loji getirmiş demektir. Bakın, Toplu Konut İdaresi Başkanı, "yurt dışında yarışmalar kazana
cak seviyeye geldiler" diyor. 

Arkadaşlar, bunlarla hepimiz iftihar etmeliyiz. Türk müteahhitlerinin, yurt dışında yarış
ma kazanacak düzeylere gelmiş olması, oralarda dünyanın en ileri seviyesindeki ülkelerin fir
malarıyla başabaş mücadele etmesi, hatta onları ezmesi, hepimizi mutlu eder. Bugün o firma
lar Türkiye'de inşaat yaparken -herkesi aynı şekilde suçlamak, tabiî ki mümkün değil- bazı 
arkadaşlarımız, kıskançlıktan, o firmaları yere çarparlar, yerle bir ederler; ama, aynı firma, 
Sovyetler Birliğinde, başka ülkelerde iş bitirdiği zaman, o işlerin teslim törenlerine, severek, 
gurur duyarak giderler, basında sayfa sayfa yer alırlar, oralarda bayram ederler. O firmalar, 
eğer Türkiye'de tökezlenirse, ayaklarına çelme takılırsa, Türkiye'de para kazanıyor diye hırsız 
olursa, o firmalara iş yaptıran bakanlar veya idare suçlanırsa, o firmalar yurt dışına gidip de 
nasıl iş alacak? Bunlar, bir yandan da bu işlerin gerçekleridir. 

Bugünlerde, maalesef, hepimizi, özellikle İstanbulluları çok üzen ve üzmeye de devam ede
ceğine dair kuşkular taşıdığım, mesela bir Galata Köprüsü hadisesi var. Zinhar yanlış anlaşılma
sın, burada ben, ne müteahhit firmayı ne bölge müdürlüğünü ne de belediyeyi suçlayan, haklıdır 
veya haksızdır diye taraf tutan bir tutum içinde değilim; ama, bir inşaat meselesinin içine -gene 
yanlış anlaşılmasın- hukukçularımız girerse, avukatlarımız -iki tarafın avukatları- girerse, hâkim
lerimiz girerse, bilirkişiler girerse; işte, iki ay sonra açıyoruz, üç ay sonra açıyoruz şeklinde ko
nuşmalar olursa, üç ay önce açmamız gereken Galata Köprüsü, zannederim iki üç sene, belki 
daha uzun bir süre hizmete açılamaz. Burada zararın, neresinden dönülürse kârdır ve bir ay da, 
üç ay da, beş ay da sürse, oturup uzlaşmak, amme menfaatınadır. Açık söylüyorum, mahkemeye 
gittiğiniz takdirde -Türk adaletine, tabiî ki intikal edecektir- adalet, burada, yöneticiler kadar ini
siyatif kullanıp, yetki kullanıp, bir günde, bir gecede neticeyi söyleyemez; söyleyememekte de hak
lıdır; çünkü, bilirkişilerden rapor alacaktır. Birinci bilirkişi raporuna, ya davalı ya da davacı bir 
taraf, mutlaka itiraz edecektir. O takdirde, ikinci bilirkişi raporuna gidilecektir; ona da öbür ta
raf itiraz edecektir... Üçüncü bilirkişi raporuna geçtiğiniz zaman, üçüncü seneyi bulursunuz... 
Zararı yok; çözüm neyse, amme menfaatini kollayabildiğimiz kadar kollayarak, oturup, uzlaşıp, 
o işi bitirip İstanbulluların, Türk halkının hizmetine bir an önce sunmakta fayda vardır. Kısaca
sı, konu mahkemeye gittiği zaman, iş uzayacaktır. Bundan daha kısa sürede de hukuken çözebi-
liyorsanız buyurun çözün; ama, Türkiye'de bunun örnekleri çok. Üç sene mahkemede en iyi ça
lışan bir dosyanın ihtiyaç duyduğu süredir. En azından, üç defa bilirkişi raporu getirilecek ki, 
bu dava neticelensin. İdare, bugün, mukaveleyi feshedeceğine dair ihtarını, ilgili firmaya çekmiş
tir. Eğer, müteahhit firma da, kendisine teslim edilen bu yer hakkında tedbir koydurduğu takdir
de, işe el koymak, onun nam Ve hesabına işi yapmak da mümkün değildir; mahkeme sonuçla
nıncaya kadar, hizmetsizlik içinde bekler dururuz. 

Şimdi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne gelmek istiyorum. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğümüz, Türkiye'de özellikle tarımsal üretimin en önemli safhası olan sulama safhasında, 
herkesin tahminlerinin tersine, Türk çiftçisiyle en fazla ilintide olan kamu kuruluşudur, özel
likle sulama sezonunda, Türk çiftçisiyle, tarım müdürlüklerimizden fazla el ele, iç içe olan ku
ruluş, Devlet Su İşleridir. Bu Genel Müdürlüğümüz de bu görevini, fedakârca ve heyecanla 
yerine getirmektedir. 
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Ancak, bu sene geçirdiğimiz felaketlere bir yenisi daha geliyor; bu sefer, sessizce bir felaket, 
kuraklık felaketi geliyor. Bunu tahmin etmek için, tabiî müneccim olmaya da gerek yok; çünkü, 
gözlemler belli, rasatlar belli. Türkiye'nin birçok sulama alanında bu sene kuraklık felaketi var 
ve tabiî, tedbirler alınmaktadır, alınacaktır. Bunun, Devlet Su işlerinin dışında da alınması gere
ken tedbirleri vardır; onları da bir an önce alınması için, ben de buradan uyarıyorum. 

Gene Devlet Su işlerinin, özellikle Güneydoğu Anadolu Projesine verdiği önem; ve Ana
vatan döneminde bütçesinin yüzde 37'sine yüzde 43'üne kadar varan bölümünün GAP'a tah
sis edildiğini de bir kere daha göz önüne sermek istiyorum. Bugün, Atatürk Barajını, bitirmiş 
olarak teslim ettik; elektrik üretecek olan santral üniteleri, salt sahası, iletim sahası, iletim hat
larıyla, her şeyiyle tam bitmiş olarak teslim ettik ve temmuz ayından itibaren oradan elektrik 
üretmemek için hiçbir sebep yoktur. Elektrik üretilmediği takdirde, biz değil, millet yakanıza 
yapışır. Gelecek yıl, sulama sezonunda da Harran Ovasına, Urfa Ovasına su akıtmadığınız tak
dirde, gene millet yakanıza yapışır. Tüneller delinmiştir, yüzde 75'i betonlanmıştır, ana kanal
lar zaten bitmiştir, kanaletler döşenmektedir; gelecek yıl o ovalara su vermezseniz, gene millet 
sizin yakanıza yapışır. 

Şimdiye kadar, oradaki imalatın hızını anlatmaya çalıştım. Atatürk Barajında, yıllık 20 
milyon metreküp gövde inşaatı yapılmıştır. Çeşitli problemleri olmuştur, aşılmıştır; tünel inşa
atında problemler olmuştur, aşılmıştır; gene olacaktır, gene aşılmalıdır. Yoksa, bu bütçeyle 175 
trilyon toplayabiliyoruz, imkânımız bu; bu kadarlık gider bütçesi yapsaydık, hiçbir yatırım ya
pamazdık, sadece maaş verirdik; o zaman, imkân da bu olduğuna göre bizden bu kadar de
mekle, işin içinden sıyrılıp çıkamazsınız; imkân yaratmak da Hükümetin işidir. 

Anavatan Partisi işbaşına geldiği zaman, Atatürk Barajını, Karakaya Barajım, otoyolları 
yapacak para, hazine kapısının arkasında çuvalla yığılı değildi ki; kaynak yarattık, vergi aldık, 
fon koyduk, kaçak paraları yakaladık, kaçakçıları ve karaborsacıları besleyen damarları yatı
rımlara yönlendirdik ve bu işleri yaptık. . 

BAŞKAN — Sayın Altınkaya, süreniz doldu efendim; toparlayınız. 
CENGtZ ALTINKAYA (Devamla) — Evet, toparlıyorum Sayın Başkan; teşekkür ediyorum. 
Son olarak iller Bankası konusuna kısaca değinerek sözlerimi bitireceğim. İller Bankası 

Genel Müdürlüğümüzün kullandığı finansman, esasen, maliyemizin topladığı vergilerdir. Top
lanan verginin yüzde 6'sı belediyelere tahsis edilir; bunun bir kısmı da, belediyelere yatırım 
fonu diye ayrılır ve Devlet Planlama Teşkilatından geçen yatırım projelerine tahsis edilir. Ban
ka kanununa göre de, bu paralar, projesine göre, belediyenin tipine göre, belli sürelerde, geci
kerek de olsa, tahsil edilir ve yeni yatırımlarda da fonun yeni bir geliri gibi kullanılırdı. 

Tabiî, buradaki kanunda, bunun tahsis, hibe veya kredi şeklinde ifade edilmesi lazımdır. 
Gene, Anavatanlı bir belediye başkanımızın, Kastamonu Şeydiler Belediye Başkanımızın mü-
racaatıyla bu konuda iptal davası açılır; kendisi davayı kazanır ve bugünkü Hükümetin, affet
tik, konsolide ettik dediği, belediyelerin geri ödemesi gereken paralar konusu orta yere çıkar. 
Bu paralan, hiç kimse affetmedi ki. Sayın Başbakan, "biz, belediyelerin 850 milyar lirasını 
affettik" diyor. Hayır efendim, siz affetmediniz; Danıştay, kanunî uygulamayı iptal etti. iller 
Bankası, istese de, o parayı tahsil edemiyor; çünkü, Danıştayın kararı var. 

Gene, 1989'dan bu yana belediyelerin yatırımlarına verilen ve onların borçlandırılması ge
reken 2,5 trilyon var. Sayın Başbakan, "o parayı da konsolide ettik" diyor. Bir borcu affetmek 
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için, konsolide etmek için, kanun getirmek lazım veya Bakanlar Kurulundan kararname geç
mesi lazım; bunlar yok. Duyduk ki, kanun tasarısı hazırlanıyormuş, Meclise gelecek, geçecek. 
Hele bir getirin bakalım; birkaç gecede mi geçiririz, birkaç haftada mı geçiririz; bir kanun ya
palım, ondan sonra affedelim, hem Yüce Meclisten vgeçsin. 

Danıştayın iptal ettiği belediye borçlarını, ben affettim diyemezsiniz. Onu, Danıştay iptal 
etmiş; tiler Bankası tahsilat yapamıyor; tahsilat yapamadığı miktar 850 milyar lira ve borçlan-
dıramadığı bir ilave 2,5 trilyon daha var; o da konsolide edilmiş; ne demekse?.. Ama, ne za
man olacak bunlar; kanun Meclisten geçtikten sonra. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu dar sürede, bu güzide Bakanlığımızın ilgili kuru
luşlarıyla ilgili görüşlerimi ifade etmeye çalıştım. 

Bir konuyu daha sözlerimin sonuna bağlamak istiyorum, tabiî ki, her Hükümetin, kendi 
kadrosuyla çalışması doğaldır. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — Aydın otoyol inşaatı ne oldu? Parasının yüzde 80'i 
harcandı. 

CENGİZ ALTINKAYA (Devamla) —• 13 Martta Erzincan'da üzücü felaketi yaşadık; afet
lerle karşı karşıyayız; şansız bir dönem geçiriyor Sayın Hükümet ve milletimiz. 13 Martta Er
zincan'da afet oluyor. 15 Mart günü, Afet, İşleri Genel Müdürü değiştiriliyor; yani, bu kadar 
acele etmeye gerek yoktu diye düşünüyorum. Hiç olmazsa, ilk yaralar-sarılıncaya kadar bekle
nebilir ve bir onbeş yirmi gün sonra genel müdürler değiştirilebilir. Tabiî ki, personel tayinleri 
konusunda bizim tenkitimiz, Türkiye'nin ve Türkiye'deki bürokratların bu muameleye layık 
olmadığı hususundadır. 

Bütçenin, Bakanlığımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni eder; hepinize say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Altınkaya. 
Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sivas Milletvekili Ziya Halis konuşacaktır. 
Sayın Halis, grup adına 3 arkadaş konuşacaksınız; toplam süreniz 45 dakikadır. 
Buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ZİYA HALİS (Sivas) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz

lerime başlarken, son günlerde Zonguldak'ta, doğuda ve Erzincan'da yaşadığımız doğal afet
lerden dolayı halkımıza geçmiş olsun diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. 
Ülkemizin kalkınmasında, imarında yıllardır önemli görevler üstlenmiş bulunan bu Ba

kanlığımızın bütçesi üzerinde konuşma fırsatı bulduğum için, mutluluğumu, ayrıca belirtmek 
istiyorum. • 

Bayındırlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları olan Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, ülke
mizde ciddî çalışmalar yapmışlardır. Halkımız, bu kuruluşları, yakından biliyor, tanıyor ve dik
katli bir şekilde izliyor. Bize düşen görev, bu kuruluşları, yeni ve çağdaş bir anlayışla, teknolo
jinin yeni imkânlarından yararlanarak düzenlemek, geliştirmek ve toplumumuzun hizmetine 
sunmak olacaktır. 

— 713 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 0 : 2 

Ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının hemen hemen büyük bir kısmının bina ve 
tesislerini yaptıran, denetleyen ve ilgili kuruluşun hizmetine sunan Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğünün, artık, yeni bir anlayış ve bakış açısı içerisinde ülkemiz gerçeklerine uygun kararlar al
ması zamanı gelmiştir. Bina ve tesislerin Türkiye'nin jeolojik ve topografik yapısı, iklimi ve 
geri kalmışlık durumu gözetilmeden ihale edilmesi, gerçekten düşündürücüdür. 

Geri kalmış yörelerimizde ve uzun süre ağır kış koşullarını yaşayan illerimizde uygulanan 
birim fiyatlarıyla, her türlü imkânları olan, uzun süre inşaat mevsimine sahip bulunan illeri
mizde uygulanan birim fiyatlarının aynı olması, son derece olumsuz bir durumdur. Kalifiye 
işçinin, yetkin mühendisin gitmediği, her türlü inşaat malzemesinin batıdan geldiği geri kal
mış bölgelerimize işadamlarımızın gitmemesini de doğal karşılayabiliriz. Bunun için, bu böl
gelerde, kalitesiz ve çarpık imalatlar yapılmakta, yatırımlar zamanında gerçekleşmemektedir. 
Tabii kî, bu yüzden ülkemiz, büyük ekonomik kayıplara uğramaktadır, dolayısıyla, o yöre hal
kına, zamanında, hizmet gidememiştir. Bu kayıpları önlemek, ciddî, kaliteli iş yapan firmaları 
ve teknik eleman kadrolarını bu bölgelere gönderebilmek için, Bayındırlık Bakanlığınca her 
yıl yayınlanan birim fiyatlarını belli bir katsayı ile çarparak uygulama yapılmasının uygun ola
cağını, o bölgede yapılacak yatırımları hızlandıracağını düşünmekteyim. 

Değerli milletvekilleri; trilyonlarca liralık yatırımı denetleyen, hak ediş ve ödemelerin altı
na imza atan teknik elemanlarımıza uygulanan ücret politikası, son derece yetersizdir ve haya
tın gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. Geçmişte ayrı bir ücret statüsüne tabi olan teknik eleman
ların, daha sonra 657 sayılı yasa kapsamına alınmasını, bir talihsizlik olarak değerlendirmek
teyim. Bütçemizin büyük bir kısmının sorumluluğunu üstlenen ve Türkiye kalkınmasının bel
kemiği olan bu kadronun, hak ettiği yeni ve gerçekçi bir ücret politikasıyla ödüllendirilmesin
de; yine, özellikle geri kalmış yörelerimizdeki uzman mühendis kadrrosu ücretlerinin tatmin
kâr bir düzeye çıkarılmasında hükümetimizin duyarlı davranacağına inanmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin inşasında ve kalkınmasında önemli bir yeri olan müteah
hitlik mesleğinin disipline edilmesi ve mevcut düzensiz durumdan kurtarılması zamanı gelmiş
tir. Son derece önem arz eden bu meslek grubunun bir oda statüsüne kavuşturulmasının, belli 
kural ve ilkelere tabi tutulmasının, Hükümetimizin gündeminde bulunmasını istemekteyim. 

Onlarca yıl önce analiz edilerek değerleri bulunan birim fiyatlarıyla bunların tarifleri, gü
nümüzde yeni ve gerçekçi bir anlayışla, teknolojinin gelişmişliği de göz önüne alınarak, Ba
kanlığımızca ele alınıp mutlaka gözden geçirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizdeki çarpık kentleşme, çevre kirliliğinin bü
yük boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. Kent anayasası dediğimiz, 3194 sayılı tmar Yasası 
ve bu yasaya dayalı olarak çıkarılan yönetmelikler, ülke ve yöre koşullarını göz önünde bulun
durarak, tüm sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerileri alındıktan sonra, yeniden ele alınma
lı ve değiştirilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde, çeşitli branşlara mensup 200 bine yakın mühendis 
bulunmaktadır. Ülkemizin imarında ve yatırımlarında birinci derecede etkili olan mühendisle
rimizin doğru dürüst bir örgüt yasası dahi bulunmamaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Oda
ları Birliği Yasasına, 12 Eylül 1980 den sonra, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler
le, bir çok kısıtlamalar getirilmiş; o dönemin antidemokratik anlayışını hâkim kılan bir görüş
le, bu güzide örgütümüz, tamamen işlevsiz duruma getirilmiştir. Kamu kurumu niteliğindeki 
bu kuruluşumuzun kanunu,yeniden ele alınarak günün koşullarına uygun hale getirilmeli; bu 
kuruluşumuzun ve bağlı odalarının görüş ve önerilerine gerekli önem verilmelidir. 
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Ayrıca, 1938 yılında kabul edilen 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun 
değiştirilerek, özellikle yabancı mühendis ve uzmanların Türkiye'de çalışmaları belli koşullara 
bağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, kent, kasaba ve köylerin yapı ve imar işlerini yapmak amacıyla 1933 
yılında kurulan Belediyeler Bankası, 1945 yılında 4759 sayılı Yasayla tiler Bankası haline dö
nüştürülmüştür. Bu kuruluşun, kentlerimizin gelişmesinde ve belediyelerimizin belde halkına 
karşı hizmetler yapmasındaki önemi son derece büyüktür. Ancak, son yıllarda, özellikle ANAP 
İktidarı döneminde uygulanan politikalarla, çoğunlukla, sosyaldemokrat yönetime kavuşan be
lediyelerin cezalandırıldığı da bir gerçektir. 

ANAP İktidarının 1989 belediye seçimleri sırasında açıkça söylediği gibi, seçim sonrasın
da belediye başkanlarının elini kolunu nasıl bağladığını da sizlere rakamlarla anlatmaya çalı
şacağım. 

CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Şimdi aynı şeyi siz yapıyorsunuz sayın milletvekili. 
ZİYA HALİS (Devamla) — Biz hiçbir şey yapmadık daha. 
CEMAL ÖZBİLEN (Kırklareli) — Yardımlar, hep, SHP'li belediyelere gidiyor... 
ZİYA HALİS (Devamla) — 1988 yılında belediyelere kişi başına ödenen belediye parala

rı, Belediye Fonu ve Mahallî İdareler Fonu toplamı olarak 33 247 liradır. Gene aynı fonlardan, 
1989 yılında kişi başına ödenen pay 50 bin liradır. 1988-1989 arasındaki enflasyonu göz önüne 
alarak bir hesap yaptığımızda, 1988 yılı için ödenen fon ve payların kişi başına değeri 140 968 
lira, 1989 için ödenenlerin kişi başına değeri ise 130 556 liradır. Anlaşılıyor ki, 1989 yılında 
belediyelere kişi başına 10 412 lira daha az para ödenmiştir. Bu miktarı, 1985 yılındaki nüfus 
sayımını esas alarak değerlendirdiğimizde, 1985 yılında kentlerde ve kasabalarda yaşayan nü
fus sayısı olan 28 139 654 ile kişi başına eksik ödenen 10 412 lirayı çarptığımızda, 292 milyar 
990 milyon 77 bin Türk Lirasının belediyelere eksik ödendiğini görmekteyiz. 

İkinci örnek : 1987 ve 1988 yıllarında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Fonundan, ortak 
idarelere, toplam 115 milyar 408 milyon Türk Lirası kredi kullandırılırken, sadece 4 milyar 287 
milyon lira tahsil edilmiştir. Buna karşın, 1989 ve 1990 yıllarında aynı fondan 15 milyar 62 
milyon Türk Lirası kredi verilmiş ve gene aynı yıllarda 28 milyar 171 milyon lira tahsilat yapıl
mıştır. Bu örnek de, farklı uygulamanın bir başkası. 

Sayın milletvekilleri, size bir örnek daha sunmak istiyorum : 1987 ve 1988 yıllarında or
tak idarelere, içme suyu, kanalizasyon ve yapı sektöründe yapılan toplam ikraz 485 milyar 735 
milyon liradır. Gene, 1989-1990 yıllarında toplam ikraz 229 milyar 682 milyon liradır. Burada 
da, 200 milyar lira daha eksik ödendiği anlaşılmaktadır. 

İller Bankası uygulamalarıyla ilgili olarak sizlere son bir örnek daha vermek istiyorum : 
1987 ve 1988 yıllarında Belediyeler Ortak Fonundan yapılan tahsisler toplamı 1 trilyon 569 milyon 
536 bin liradır. Belediyelere aktarılan 1989-1990 yıllarındaki toplam tahsis ise 632 milyar 598 
milyon liradır; hemen hemen 1 trilyon lira daha eksik ödenmiştir. 

Bu hususla ilgili olarak sizlere verdiğimiz örnekleri çoğaltmak mümkün. İşte, burada da 
açıkça görülüyor ki, ANAP, belediyelerinin borçlarını, SHP belediyelerinin hisselerinden kes
miştir. ANAP İktidarı, seçimlerde söylediği sözü tutmuş, SHP'ye geçen belediyelerle beraber, 
burada yaşayan vatandaşlarımızı da cezalandırmıştır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 1982 yılında, ulaştır
ma ana planı yapmıştır. Bu planda, mevcut yolların iyileştirilmesi, trafiğin yoğun olduğu ke
simlerde duble yolların -2x2 şeritli yolların- yapılması öngörülmüştür. Daha sonra ANAP tk-
tidarınca, bu plan bir kenara itilmiş, hiçbir hazırlık yapılmadan, 1/25000 ölçekli haritalar üze
rinde güzergâh tespiti yapılarak, alelacele, otoyol yapımına geçilmiştir. İhaleler, bir projeye ve 
sağlıklı bir keşfe dayanmamış; milyarlarca dolar para, hovardaca harcanmıştır. 

Biraz önce Sayın Altınkaya'nın dediği gibi, biz, onların yaptıklarını yok saymıyoruz, böy
le bir düşüncemiz de yoktur; ama, gerçekten bu paraları yerli yerince ve bizim düşündüğümüz 
gerçekçi yöntemlerle kullanmış olsalardı, yapılanın en az iki üç misli daha fazlası yol ve hizmet 
yapılabilirdi diyoruz. 

Yine ANAP İktidarınca, yük ve yolcu taşımacılığında büyük önem taşıyan demiryolu ya
pımına karşı çıkan politikalar oluşturulmuştur. Son derece önem arz eden Ayaş Tünelinin ya
pımı durdurulmuştur. Bu sakat görüşe, devletin başındaki zat daTcatılmış, "demiryolu yapımı 
komünist işidir" diyerek, Batılı gelişmiş kapitalist ülkelerdeki demiryolu ağını görmezlekten 
gelmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimizin, bu yanlış politikaları bir kenara iterek, karayolun
dan ziyade, demiryolu yapımına gereken önemi vereceğini biliyor, otoyol yapımında elde edi
len haksız kazançların da hesabını soracağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığımızın 11 trilyon 323 milyar 
240 milyon liralık yatırımı ile Devlet Su İşleri ve buna bağlı GAP Projesi, ülkemiz açısından 
hayatî önem taşımaktadır, GAP, hidroelektrik santralları ile sulama tesisleriyle, Türkiye'ye ve 
yöre halkına ekonomik katkı getirecektir. Son yıllarda bu projede görülen duraklama ve yavaş
lama, Hükümetimizce verilen önemle birlikte yeniden hızlandırılacaktır. 

GAP Projesini, yalnız Atatürk Barajı olarak görmemek gerekir. Bu proje, kapsamlı ve en
tegre bir projedir. Bu proje, demiryolu, karayolu ve havalimanlarıyla bir bütün içinde ele alı
narak hareket edilmelidir. 

GAP'ın bitmesiyle birlikte elde edilecek ürünü değerlendirmek için ulaşım ağına da bü
yük ihtiyaç vardır ve mahsulü işlemek için fabrikalara ihtiyaç vardır. GAP, Şanlıurfa'da, Mar
din'de kentleşmeyi hızlandıracaktır. Bu konuda gerekli önlemlerin şimdiden alınması gerekir. 

Ur fa Tüneli bittiğinde, 5 milyon dönüm arazinin sulanması mümkündür. Şu anda yapıl
makta olan sulama şebekesiyle ancak 1,5 milyon dönüm arazi sulanabilir. Bu nedenle, sulama 
kanalları yapımının hızlandırılmasına ihtiyaç vardır. * 

Ayrıca, elektrik iletim şebekesi yapımı, da çabuklaştırılmalıdır. Otoyol gibi, 2015 yılından 
sonra gereksinim duyulacak tesislere kaynak aktarılacağına, ülkemiz ekonomisine ve refahına 
çok daha fazla katkısı olacak GAP'a Hükümetimizce kaynak aktarılmasının yararına inan
maktayız. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1992 yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin, halkımıza 
mutluluk ve barış getirmesini diliyor, tekrar saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Halis'c teşekkür ederiz. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci konuşmayı, Adana Milletvekili Sayın İb

rahim özdiş yapacaklar. 
Buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini aktarmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Bu 
vesileyle, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Ayrıca, Erzincan'da yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatlarını kaybeden vatandaş
larımıza rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyor; bundan böyle, bir daha, tüm ulu
sumuzu, hepimizi kedere boğan böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyorum. 

Sayın üyeler, bilindiği gibi, 25 Kasım 1991 günü Yüce Meclise sunulan ortak Hükümet 
programında temel amaç ve hedef, 500 günlük bir dengeleme, onarım ve atılım programıyla, 
Türkiye ekonomisinde yeni bir sanayileşme ve kalkınma sürecini başlatmak olarak tanımlan
mış bulunuyor. Başka bir deyişle, 12 Eylül 1980 sonrası, ülke kaynaklarının çarçur edildiği, 
köşe dönmeci bir felsefenin empoze edildiği, insanları devletine güveninin kalmadığı, bölgele-
rarası gelişmişlik farklılıklarının sosyal patlamalara neden olacak hale geldiği, enflasyonun ne
redeyse üç rakamla ifade edildiği, bürokrasinin altüst edildiği bir 11 yıllık dönemden sonra ik
tidara gelen koalisyon ortaklığı, elbette ki, önce, toplum katmanları arasında dengeleri sağla
yacak, böylece, insanlarımızın devletine güvenini pekiştirecek, bu 11 yıllık süreç içerisinde za
yıflayan ulusal bütünlük bağlarını onaracak, beraberinde atılımı da gerçekleştirecektir. 

SHP Grubu olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesini, işte böyle bir program çer
çevesinde düşünüyor ve değerlendiriyoruz. 8 yıl kesintisiz iktidar olmuş Anavatan Partisi men
suplarının, daha 4 ayını bile doldurmamış Koalisyon İktidarını insaf ölçütlerine sığmayacak 
bir biçimde eleştirmelerini kabul etmiyoruz. Hele, Sayın Cumhurbaşkanının, Anavatan Partisi 
Genel Başkanı gibi davranarak, Koalisyon İktidarının her uygulamasını geri çevirip eleştirme
sini, Cumhurbaşkanlığı makamıyla bağdaştırmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanını, aslî görevleri
ni yapmaya davet ediyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın, Koalisyon protokolünde ve Hükü
met programında öngörülenler, önümüzdeki süreç içerisinde bir bir gerçekleşecektir. SHP Grubu 
olarak; buna inanıyoruz, güveniyoruz. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) — Ne yapacağınızı söyle; ezberledik bunları. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Devamla) — Biraz sonra onu da söyleyeceğim. 
Sayın milletvekilleri, birkaç gün önce deprem felaketi yaşayan -ki hâlâ yer yer deprem 

yaşmıyor- Erzincan, şimdi ölülerine sarılmış ağlıyor; 120 bin nüfuslu kent, yerle bir olmuş du
rumda. Kimse, takdirî ilahî demesin, doğal afet demesin; bal gibi ihmal, bal gibi görevi kötüye 
kullanma. Bizce asıl felaket, 6.8 şiddetinde bir depreme bile dayanamayan binaları yapanların 
ve bunlara oturma izni verenlerin, bu ülkede, hâlâ, ulusal gelirden en büyük payı almalarıdır. 
Erzincan'da yıkılan binaların büyük çoğunluğunu, devlet ihalesiyle yapılanlar oluşturuyor. Yıl
lardır söylenir durur, basın yazar, Meclis kürsülerinden söylenir, Türkiye'de bir ihale mafya
sından bahsedilir, özellikle son yıllarda bunlar, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne çöreklenmiş
lerdir. Bunlar, al gülüm ver gülüm yaparlar; içerideki işbirlikçileriyle, en fazla para kazanacak
ları biçimde inşaat yaparlar. İnsan hayatı önemli değildir bunlar için; köşe dönmeci bir kafa 
yapısına sahiptirler. Bunlar, zaman zaman da, bitirdikleri işin açılışlarında, devlet büyükleri
mizin yanında, televizyonda, basında arzı endam ederler, itibar görürler, katlarda yatlarda ge
zerler. Sonuç; 6.8 şiddetinde deprem, Erzincan yerle bir... Ya bu işlerin sorumluları neredeler; 
sırça köşklerinde günlerini gün ediyorlar, yeni bir ihale davetiyesi bekliyorlar. 
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Değerli milletvekilleri, bu Hükümete düşen en büyük görev, ihmali olanların bir an önce 
bulunup ortaya çıkarılması kamuoyuna teşhir edilmesi, özellikle son yıllarda Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğüne ve diğer yatırımcı kuruluşlara çöreklenen ihale mafyasının dağıtılması ve ayrıca, 
2886 sayılı Devlet İhale Kanunundaki keyfiliklere esas teşkil eden maddelerin bir an önce de
ğiştirilmesi, yeniden bir düzenleme yapılmasıdır; ki, böylece ülkemiz, böylesine büyük bir fe-. 
laketi, bundan böyle bir daha yaşamasın. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ANAP İktidarında, çağ atlıyoruz teraneleriyle sık 
sık gündeme getirilen ve hatta, her 10 kilometrede bir tekrar açılışı yapılan otoyollar konusuna 
değinmek istiyorum. Otoyollar konusunu, son yıllarda ülkemizin geri kalmışlığının, gelir dağı
lımı dengesizliğinin nedenlerinden biri olarak görüyor, bu nedenle, geçmiş ANAP İktidarınca 
ülke kaynaklarının nasıl çarçur edildiğini bir defa daha bu kürsüden kamuoyuna duyurmayı 
ulusal bir görev kabul ediyoruz. 

Nedir otoyol; uluslararası tanımlamalarda otoyol, giriş ve çıkışı tam kontrolü, bölünmüş 
yoldur. Bunun bir adım ilerisi de, Amerikalıların part-way dedikleri ve ticarî araçlara yasak 
olan hız yollarıdır. Otayollar, hiçbir şekilde, ağır yük taşıyan araçlar için yapılmaz. Hız yolları 
oldukları için, yapımı da çok dikkat isteyen ve kısıtlı sınırlar içerisinde yapılan yollardır. Oto
mobil sahipliğinin ve özel oto seyahat sayısının çok yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde bir ge
reksinim sonucu ortaya çıkmıştır. Acaba ülkemizde otoyollara gereksinim var mıydı? Neden, 

. otoyol yapımına başlanılmadan gerekli araştırmalar yapılmadı? 

Şimdi, bazı ülkelerdeki ve ülkemizdeki verilere bir göz atalım : 
1988 rakamlarına göre, ABD'dc 1,6 kişiye Federal Almanya'da 2,1 kişiye Fransa'da 2,5 

kişiye, Yunanistan'da 6,9 kişiye, Türkiye'de ise 39 kişiye bir binek aracı düşmektedir. 

Yine, Türkiye'de taşıma türleri arasında yük paylaşımı, .1989 verilerine göre, karayollarıy
la yüzde 76, demiryollarıyla yüzde 9, havayollarıyla yüzde 0,1, denizyollanyla ise yüzde ll'dir. 
Yolcu taşımada da, karayolu, yüzde 91'le önceliklidir. Bu rakamlarda gösteriyor ki, Türkiye'de 
karayollarının, yük ve yolcu taşımada öncelik aldığı ve bunun, ulaştırmanın diğer türlerine rağ
men geliştirildiği açıktır. Otomotiv sanayiinin en gelişmiş olduğu ülkelerde bile, bu denli bir 
çarpıklık söz konusu değildir. 

Yine, bazı ülkelerdeki otoyolların karayollarına oranına bakalım : biraz önce söylediğim 
gibi, otomotiv sanayiinin en gelişmiş olduğu Amerika ile Türkiye arasında, kişi başına düşen 
araç sayısı itibariyle, otoyolların karayollarına oranı, hemen hemen aynı değerde arkadaşla
rım. Ki, bu rakam, 138 kilometrelik otoyolun hizmete girmesine göre değerlendirilmiştir. 

1983-1993 ulaştırma ana planına göre, 2000 yılına kadar Türkiye'de, daha çok da metro
pol bölgelerin etki alanlarında, toplam 226 kilometrelik otoyola gereksinim vardır. Zira, oto
yollar, kapasiteli yollar olup, ulaştırma ana planında önerilen kesimler dışındaki yollardan hiçbir 
şekilde bu sayıda araç geçmeyeceği için yapılan yatırımlar, bir kaynak israfı olmuştur. İki gi
diş, iki geliş şeridi olan bir otoyolun üzerinde seyahat edebilecek günlük binek araç sayısı 45-50 
bin olup, bugünkü haliyle, hatta önümüzdeki 20 yıliçerisinde bile hiçbir yolumuzdan bu ka
dar binek aracının seyri mümkün olamayacaktır. Yine bir hesaplamaya göre, hizmete açılan. 
otoyollarda, en fazla yoğunluk 12 bin binek aracı olarak bulunmuştur. Acaba o dönemde, oto- -
yoldan 7, hatta 10 kere daha ucuz maliyeti olan duble yollar inşaatına başlanamaz mıydı? 
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Yine bir veri : Bilindiği üzere, ANAP döneminde, 1 800 kilometrelik otoyolun ihalesi ya
pılmıştır. Bizdeki hesaplamalara göre, otoyolun kilometresinin 4-5 milyon dolara mal olacağı 
düşünülüyor; bunu 1 800 kilometre ile çarparsak, Türkiye'ye yaklaşık 9 milyar dolarlık bir yük 
getirecektir. 

Ayrıca, iddia edildiği gibi, otoyolların gelir getirmesi diye bir şey söz konusu olamaz; hiç
bir ülkede de, gelir getirdiği iddia edilmemiştir; hele hele, 39 kişiye bir binek aracının düştüğü 
bir ülkede otoyol gelirlerinden hiçbir şekilde bahsedilemez. Kullanıcılarca ödenen para ise, bir 
plasman niteliğinde olup, kaynak yaratmaz. 

Anavatan İktidarı döneminde ihalesi yapılan oto yolların, demin söylediğim gibi, ülkemi
ze maliyeti, 9 milyar dolar olacaktır. Dış borçların yaklaşık 50 milyar doları bulduğu bir ülke
de, böyle bir fanteziyi kaynak İsrafını anlamak, olası değildir değerli arkadaşlarım. Çok somut 
olarak izah etmeye çalışacağım; yaptığımız bir hesaba göre, 1 200 kilometrelik bir otoyolun 
açılışına kadar, araç, gereç, akaryakıt yağ, yedek parça, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri 
ve finansman giderleri olarak 2,6 milyar dolar kaynak aktarımı olacaktır. Ayrıca, fiyat artışla
rı ve benzeri giderler nedeniyle, kilometresi 4-5 milyon dolara çıkan otoyolun bitirilebilmesi 
için gerekli ek kaynak zorunluluğu doğacak, ve bu 1 200 kilometrelik otoyol için en az 3 milyar 
dolar daha gerekecektir. Bu miktarın en az 1 milyar dolarının müteahhitlik kârı adı altında 
dışarıya transferi söz konusudur, özet olarak, 3 milyar dolar karşılığı Türkiye pazarına sözde 
kredi sağlayan yabancılar ve yerli ortakların, işin bitirilip, yolun açılması anında -ki, o güne 
kadar zaten bunun 3,5 milyar dolarını götürdükleri gibi- geri kalan anapara ile bakiye faizi 
tahsil etmeleri de söz konusu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; otoyollar, enflasyon ateşinin de önemli körüğü olmuş
lardır. O dönemde Başbakan olan Sayın özal ve daha sonra da Sayın Akbulut, defalarca -ki, 
basından bunu okuduk- "enflasyonun önemli nedenlerinden biri Atatürk Barajına yapılan gün
lük 3-4 milyar liralık harcamalardır" beyanlarında bulunmuşlardır. Oysa ki, o dönemlerde, 
kesinlikle hiçbir dönüşü olmayacak, otoyollara her gün aktarılan 6-7 milyar liradan hiç söz 
bile etmemişlerdir. Bu da, o dönemdeki siyasal anlayışın, çifte standart anlayışının gereğidir 
zannediyorum. 

Bundan sonra, diliyor ve umuyoruz ki, ihalesi yapılıp, devam eden otoyollar bitirildikten 
sonra -ki, bitirilmesi gerekir, devlette devamlılık esastır- Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir plan 
ve program dahilinde, kaynak israfına yol açmayan ulaşım politikası izlensin. Böyle bir politi
kanın izleneceğine de inanıyor, Sayın Bakandan bunu bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, trilyonların tahsisini talep eden 
Bayındırlık ve tskân Sayın Bakanından, öteden beri kamuoyunda tartışılan yolsuzluk iddiala
rının üzerine gitmesini bekliyor; 1992 malî yılı bütçesinin, ulusumuza hayırlı uğurlu olmasını 
diliyor; Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özdiş'e teşekkür ederiz. 
Siz sırası, Adana Milletvekili Sayın Muhammet Kaymak'ta. 
Buyurun Sayın Kaymak. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUHAMMET KAYMAK (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Mecli

sin değerli üyeleri; önce, Erzincan felaketinde hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Tanrı
dan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. 
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Bütçesini görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskan Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili 
olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüş ve düşüncelerimizi belirtmek üzere hu
zurlarınızdayım.. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına, en içten saygılarımla 
selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, bütçeler, hükümetlerin programlarında ve seçim beyannamelerinde belirt
tikleri beş yıllık plan hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştıkları dilimlerin uygula-
masina yönelik siyasî tercihlerdir. Bütçenin siyasî tercih taşıması, demokrasinin gereği, rejimin 
erdeminin bir sonucudur. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, hükümetlerin gözle görülür, elle tutulur birçok hizmetini 
veren; yaptıklarıyla, hükümetin icraatını halkımıza gösteren, fiilî bir hizmet bakanlığıdır. Bu 
Bakanhımız oldukça eskilerden gelmekte olup ülkemizin ekonomik sosyal ve kültürel kalkın
masında ağırlık taşıyan önemli görevler üstlenmiş bir kuruluşumuzdur. 

25 Kasım 1991 günü Yüce Meclise sunulan ortak Hükümet programında, temel amacımız 
ve hedefimiz, 500 günlük bir dengeleme, onarım ve atılım programıyla, Türkiye ekonomisinde 
yeni bir sanayileşme ve kalkınma sürecini başlatmak olarak tanımlanmış bulunuyor, Takdir 
edilmelidir ki, 500 günlük dengeleme, onarım ve atılım programı, yaklaşık birbuçuk yıllık bir 
zamanlamayı kapsar. Bir başka deyişle, Yüce Meclise sunulan 1992 yılı bütçesini, sözünü etti
ğimiz onarım ve canlandırma programı çerçevesinde düşünüp değerlendirmek gerekir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlardan biri olan Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğümüz, ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerden sorumlu, çok etkin 
bir kuruluştur. Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, kalkınma planları gereğin
ce yapılan yatırımların büyük bir bölümü kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmekte ve ku
ruluşun faaliyet alanına giren konular; teknik özellikleri bakımından büyük su işi programlan 
ile küçük su işi denilen taşkın, koruma, kurutma ve yerüstü ve yeraltı suyu sulamaları ile alçak 
baraj ve göletler diye sınıflandırılan hizmetleri kapsamaktadır. 

Yatırımları, tarım, enerji, hizmetler ve çevre sektörlerinde yer almakta olup, genel müdür
lük, yıllık yatırım programlarına alınan işlerin bir kısmını, işin boyutları da dikkate alınarak, 
ihale yoluyla, bir kısmını da kendi makine ve ekiprhanlarıyla emanet usulüyle gerçekleştir
mektedir. 

Genel müdürlüğün 1991 yılında yatırım bütçesi, bütçe ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkan
lığından verilen ödeneklerle birlikte 5 trilyon 23 milyar 560 milyon Türk Lirası iken, yıl içinde 
bütçeye, krediler ve Avrupa Sosyal Kalkınma Fonundan, İller Bankası tarafından yapılan ekle
melerle 6 trilyon 749 milyar 554 milyon Türk Lirasına ulaşmıştır. Ek ödenek dahil, kesintili 
revize yatırım bütçesi, 6 trilyon 37 milyar 865 milyon Türk Lirasıdır. Yıl sonu itibariyle de 5 
trilyon 914 milyar 105 milyon Türk Lirası harcanarak, yüzde 98'Iik bir gerçekleşme elde edilmiştir. 

Sulama, insanî bir olgudur. Sulamanın arkasında, Türk insanının alın teri, emeği, Türk 
çiftçisinin geleceği vardır, üretim vardır. Bu bakımdan, sulamaya çok önem vermekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz 26 adet akarsu havzasına ayrılmış olup, bu 
havzalarda yapılan etütler sonucu, tarım arazisi 27,7 milyon hektar olarak saptanmış ise de, 
bu miktar alanın ekonomik olarak sulanabilir kısmı, ancak 8,5 milyon hektardır. Halen, 1991 
yılı başı itibariyle net 3 464 363 hektar tarım alanı sulamaya açılmış olup, bunun 1 688 751 
hektarı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. 1991 yılı sonunda inşaatı de
vam eden projelerin biten üniteleriyle birlikte 1 740 751 hektarı, 1992 yılında tamamlanması 
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planlanan 40 bin hektarla da 1 780 751 hektara ulaşmış olacaktır. Gerçekleştirilen 1 688 751 
hektar sulama alanının 1 266 382 hektarlık kısmı genel müdürlükçe, 245 905 hektarlık kısmı 
sulama kooperatiflerince, kalan 176 464 hektarlık kısmı da halk veya diğer kuruluşlarca işletil
mektedir. 

Hidroelektrik enerji potansiyeli olarak da 34 516 megavat kurulu güçle, yılda ortalama 
121 milyar 877 milyon kilovat saat hidroelektrik enerjisi üretilmesi öngörülmektedir. Halen 
7 115 megavat kurulu güçle, yılda ortalama 25 milyar 827 milyon kilovat saat hidroelektrik 
enerji üretmek mümkün olup, inşaatı devam eden baraj ve hidroelektrik santral projeleri ta
mamlandığında, 4 365 megavat kurulu güçle, yılda ortalama 14 milyar 982 milyon kilovat saat 
ilave, enerji üretimi gerçekleşmiş olacaktır. 

Nüfusu 100 bini aşan il ve ilçe sayısı 43 olup, Gaziantep İçme Suyu Projesiyle Diyarbakır 
Acil tçme Suyu Projesi inşa edilerek işletmeye açılmış ve Gaziantep İlimize yılda 48 milyon 
metreküp, Diyarbakır İlimize de yılda 16 milyon metreküp içme, kullanma ve endüstri suyu 
temin edilmiştir. 

- Programda yer alan 18 adet içme, kullanma ve endüstri suyu projeleri de inşa edilip işlet
meye açıldığında, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa, Konya, Elazığ, 
İzmit, Antalya, Balıkesir, Sivas, Gaziantep, Çorum ve Kahramanmaraş İllerimize yılda toplam 
4,116 milyon metreküp su temin edilecektir. 1991 yılı itibariyle, şehirlerimizin kullanımına su
nulmuş olan 1 milyon 247 bin metreküp dahil olmak üzere, inşası devam eden ve 1992 yılında 
ihale edileceklerle birlikte temin edilecek olan toplam su miktarı 2,300 milyon metreküp olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar yapmış olduğum açıklamalarımda, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığımıza bağlı kuruluşlardan biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğümüzün, 1991 yılından başlayarak, 1992 yılında devam eden söz konusu faaliyetlerinden 
özetle bahsetmeye çalıştım. 

Ülkemizin gelişmesi ve ulusumuzun kalkınması için istikrarlı ve kesintisiz, devamlı yöne
timlerin şart olduğunu, bir kere daha hatırlamamızda yarar görmekteyim. İstikrarlı yönetim
lerle sonuç alınabilmekte; aksi halde, ilerideki yıllara sarkan işler, çok daha pahalıya mal oldu
ğundan ve bir an önce hizmete sokulamadığından, ülkemiz ve ulusumuz büyük zararlara uğra
maktadır. Bu durumun tartışılması bile olası değildir. 

1992 yılı Türkiye bütçesinde ifade bulacak olan rakamsal bazı açıklamalara değinmek is
tiyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 1992 yılında, 9 trilyon 273 milyar 240 milyon Türk 
Lirası bütçeden, 2 trilyon 50 milyar Türk Lirası da Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından kredi 
olmak üzere, toplam 11 trilyon 323 milyar 240 milyon Türk Lirası ödenek ayrılmış bulunmak
tadır. Bu bütçeden, 890 milyar Türk Lirası kamulaştırmaya olmak üzere, yatırımlara 10 trilyon 
223 milyar 540 milyon Türk Lirası ayrılmıştır. 

Yatırım ödeneğinin yüzde 27,4'ü yani 2 trilyon 561 milyar 14 milyon Türk Lirası, kalkın
mada öncelikli yörelere ait projelere; yüzde 17,6'sı, 1 trilyon 640 milyar 242 milyon Türk Lira
sı, Güneydoğu Anadolu (GAP) Projesine ayrılmıştır. Kalkınmada öncelikli illerdeki pay, bu 
biçimde saptanmıştır. 

Programda bulunan büyük su işleri projelerinin toplam sulama alanı, 1 744 231 hektar
dır. Bu miktar alanın, 1991 yılı sonuna kadar, geçmiş yıllarda tamamlananlar dahil, 431 bin 
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hektarı işletmeye açılmıştır. Halen 516 313 hektar alanda sulama şebekesi inşası devam etmek
te olup, bunun 229 128 hektarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerimizde, 287 185 hektarı da 
diğer 53 ilimizdedir. Baraj ve ana isale kanalı inşa halinde olup, henüz sulama şebekesi ihale 
edilmemiş olan alan, 433 019 hektardır. Bunun 215 514 hektarı Doğu ve Güneydoğu illerimiz
de, kalan 217 505 hektarı da 53 ilimizde bulunmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu (GAP) Projesi Aşağı Fırat birinci merhale projesi kapsamında yer 
alan Atatürk Barajı santralında montajı biten 3 ünitenin kuru testleri Nisan 1992'ye kadar ta
mamlanarak, Mayıs 1992'de sulu testlere başlanacaktır. Baraj su seviyesi 513 metre kotuna gel
diği takdirde, Haziran 1992'de enerjili testlere başlanacak ve bir sorun olmadığı takdirde bu 
barajımızda Temmuz 1992'de ticarî enerji üretimine geçilebilecektir. 

Toplam 142 bin hektarlık Şanlıurfa, Harran ovalarının.. 
BAŞKAN — Sayın Kaymak, toparlayınız efendim. 
MUHAMMET KAYMAK (Devamla) — GAP Projesi, entegre bir projedir; sadece su ve 

enerji açısından degerlendiremeyiz. Gerek bölgenin gerekse tüm ülkenin ekonomisine hayat 
verecek olan bu projeyi destekleyici ekonomik, sosyal ve kültürel plan ve programın öncelikle 
uygulamaya konulması için çalışmaların hızlandırılması gereklidir. Bu konuda her türlü önle
min alındığı inancında olduğumuz bilinmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve tskân Bakanlığımıza bağlı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğümüz için 1992 yılı bütçesinde öngörülen miktarın, Türkiye'de yapılma
sı hedeflenen hizmetler için en iyi bir şekilde harcanacağına eminiz ve sizler de emin olmalısınız. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1992 yılı bütçesinin, ülkemiz ve ulusumuz için hayırlı uğurlu 
olmasını diler, saygılarımı sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaymak. 
Saat 19.00'da toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.35 

0 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 19.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıldar 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Işılay Saygın (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

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

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. —Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 1990 Malî Yüı Kesinlıesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Şimdi söz sırası, Refah Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın Hüseyin Erdal'da. 

Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın kıymetli temsilcileri; Refah Partisi Grubu adına Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1992 
yılı bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, şahsım ve grubum adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Erzincan'da meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlarımıza Cenabı Hak'tan rah
met, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak, böyle afetlerde can kaybının olmaması veya en aza 
indirilmesi için daha ciddî çalışılmasını temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, 1914 yılından bu yana değişik isimler 
altında hizmet vermeye çalışmaktadır. Bakanlığın hedefi, ülkemizin sosyal, ekonomik, endüstri-
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yel, turistik, sağlık, çevre ve diğer alanlara ait altyapısının gereken düzeye çıkartılmasıdır. An
cak, bu sayılan hizmetlerin, kalkınmış ülkelere kıyasla iyi yapıldığını söylemek mümkün değil
dir. Bilhassa, ulaştırma hizmetlerinde Batı ülkelerinden çok geri kaldığımız aşikârdır, ülkemi
zin su kaynaklarının da yeteri kadar değerlendirildiği söylenemez. 

Bakanlık, 1992 bütçesi için 16,21 trilyon Türk Liralık bir talepte bulunmuştur; ancak, bu 
bütçeyle bir iş yapılamaz, Sayın Bakanın iyi niyetle hazırladığı programın gerçekleşmesi müm
kün değildir. Hele, Devlet Su işlerinin yürüttüğü GAP gibi bir projenin bu programda olması, 
masrafı daha da artırmaktadır. Temennimiz, programın aynen tatbik edilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık bünyesinde bulunan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İş
leri Genel Müdürlüğü ve Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, beklenen hizmet
leri yeteri kadar yapamamıştır. Bakanlığın bu bölümlerine yeteri kadar eğilinmemiş ya da bün
yede bir bozukluk var. Devlet binalarının yapımındaki suiistimallerden dolayı, yıllardan beri 
kamuoyunda dedikodular yapılagelmiştir. Bu konuya ciddî olarak eğilinmediği için, işte Er
zincan depremindeki resmî binaların yıkılışı, tekrar bu bakanlığı gündeme getirmiştir. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri, "Devlet binalarının etüt, proje, keşif, inşaat, 
onarım ve bakım çalışmalarını yürüten ve ülkemizin bina yapımıyla ilgili faaliyetlerinde yol 
gösterici sorumluluğu olan Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapıların ülke ve bölge şartlarıyla, 
günün teknolojisine uygun olarak projelendirilmesini ve teknolojik gelişmeler göz önünde bu
lundurulmak suretiyle, fizikî hale gelinceye kadar, amacına uygun, uzun ömürlü olarak ger
çekleştirilmesini hedef almıştır" şeklinde belirtilmiştir. 

Depremde ilk yıkılan binalann sorumluluğu bu Bakanlık birimlerine ait değil midir? Bu 
tarife göre, sorumlu kuruluş meydana çıkmaktadır; dışarıda sorumlu aramaya gerek yoktur. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri de, "Afete uğramış bölgelerde acil yardım uy
gulaması, geçici yerleşme, tabiî afete uğrayabilecek bölgeleri tespit etmek, afetlerin önlenmesi 
için gerekli tedbirleri almak" şeklinde tarif edilmiştir. Hani, ne tedbir alındı? Deprem için ne 
yaptı? Afet bölgesine ne zaman gidip, tedbir aldı? Şimdi, Erzurum sahipsiz. Gönül isterdi ki, 
afet bölgesine -Kızılay gibi-"ilk giden, Afet İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri olsun. 

1975 yılında çıkarılmış olan, Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik 
neden tatbik edilmedi? Bundan kimi sorumlu tutacağız? Belediyelere, yönetmeliği kim tatbik 
ettirecek? Tabiî ki, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tatbik ettirecek. Görülüyor ki, görevler ihmal 
edilmiştir. 

Bu sözlerimiz acı; fakat, gerçektir. Bendeniz de mimarım, bu meslektenim; bu işlerin üze
rine gidilmediğinden dolayı bu hadiseler başımıza geliyor. Biz, millet olarak, biraz sıkıştırıl
mak isteyen bir milletiz; ama, maalesef, her şey sahipsiz bırakılmıştır. Hatta, şu anda Erzin
can'da, kimin ne yaptığı belli değil, karmakarışık işler yapılıyor; çünkü, organizasyon yok. Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü orada işe el koysaydı, kimin ne yapacağı bilinerek, görev verilerek çalı-
şılsaydı, birçok insan boşa vakit geçirmezdi. 

Bu yönetmelik, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütüleceğine göre, yürütme-
yenler hakkında şimdiye kadar ne işlem yapıldı? Bugüne kadar Hükümette görev almış ve fa
kat, bu yönetmeliği tatbik etmemiş bakanlar, vicdanen mesuldür. 

Şu, birkısım belediyelerin haline bakın... İki kat olarak yapılması gereken yerlerde, yapı
lara, 6 kata, 8 kata kadar izin veriyor. Bunu neye dayanarak veriyor, belli değil. 
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tmar planını değiştiren belediye başkanlarından hesap sormak gerekir; işte, görevi suiisti
mal buna denir. Sayın Doğru Yol Partili ve SHP'li milletvekili arkadaşlarıma hitap ediyorum : 
1989 belediye seçimleri öncesinde, "ANAP'Iı belediye başkanları suiistimal yapıyor, oyunuzu 
bize verin, biz onlardan hesap soracağız" dediniz, vatandaşın oyunu aldınız; ama, bugüne ka
dar hiç kimseden hesap sormadınız. Hatta, gazetelere geçtiği, rüşvet miktarı da belli olduğu 
halde -İstanbul Belediyesi ve diğerlerinde- bunlar hakkında da herhangi bir işlem'yapmadınız. 

Doğru Yol Partisinin eski bir belediye başkanı çok şikâyetçi oldu. Adamcağız, "Ben, 165 
defa soruşturma geçirdim; ama hiçbir suçum çıkmadı. Fakat, benim başkan olduğum yerde, 
şu anda ANAP'Iı belediye başkanı var; birçok şikâyetler olduğu halde, müfettiş dahi 
gönderilmedi" diye yakınıyor. Bu bakımdan, sayın milletvekili arkadaşlarımız verdikleri söz
leri yerine getirsinler, suiistimal yapan, kanunu tatbik etmeyen belediye başkanlarının üzerine 
gidilsin ki, sonradan, böyle, oturup, acı acı dizimizi dövmeyelim. 

Birkısım belediye başkanları, belediyeleri çiftlik gibi idare ediyorlar, tmar Kanunu ve İmar 
planlarına uymuyorlar, tmar planı, başkanın odasını süslemekten başka bir işe yaramıyor. Şe
hirler betonlaşıyor, çirkin imar ediliyor, belli bir zaman sonra da oturulamaz hale geliyor. Eğer, 
bizden sonra gelecek nesle iyi bir şehir bırakmak istiyorsak, ciddî olarak bu işlerin üzerine eği
lelim, eşin dostun istediği gibi değil, imar planına, tmar Kanununa uygun şekilde icraat yap
tıralım. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, şehirlerin imarı konusuna tamamen seyirci kalıyor. 3194 
sayılı tmar Kanununda bütün yetki belediye başkanına, belediye, başkanını kontrol yetkisi de 
İçişleri Bakanlığına verilmiştir. Teknik konularda, İçişleri Bakanlığında bu işi bilen kimse ol
madığı için, şikâyetler olduğu yerde ve şikâyet eden de meçhul kalıyor. O bakımdan, bu işle
rin, mutlaka, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yürütülmesi, herkesin, kendi mesleği
ni yapması lazım. Maalesef, bundan dolayı, çok yanlış icraatlar yapılıyor ve kimse görevini 
bilmiyor, her şey sahipsiz... 

Bugün, imara aykırı bir binayı şikâyet edecek merci bulamazsınız. Belediyeye yetki ver
mişsiniz; o zaten, imara aykırı yapıya izin veriyor, başkası da karışmıyor. Sonra, belediye, va
tandaşa ceza veriyor ve vatandaş da asliye ceza mahkemesine, idarî mahkemeye gidiyor, tabiî, 
bu mahkemeler de bu teknik konuları bilmediği için, vatandaşın aleyhine karar veriyor. Çün
kü, belediye, vatandaşın aleyhine verdiği raporu mahkemeye ibraz edince, mahkeme ona uyu
yor ve vatandaş mağdur oluyor. O bakımdan, inşallah, bu tmar Kanunu değişecek; ancak, ye
ni imar kanunu tek taraflı çıkmasın. Yani, vatandaşı suçlu görecek, devlet memurunu koruya
cak bir kanun çıkmasın. Maalesef, bu 3194 sayılı Kanun, tek taraflı, vatandaşı ezen ve devlet 
memurunu koruyan bir kanun olarak çıkmış ve tatbik edilmektedir. İnşallah, bu noksanlıklar 
yeni imar kanununda düzeltilir. 

Sayın milletvekilleri, karayollarımız da çağın gerisinde kalmıştır. Bugün, halen 60 bin ki
lometre asfalt ve kullanılabilir yolumuz var. Ne zaman, kalkınmış ülkelerin yol seviyesine çıka
cağız? Almanya'da bu miktar 500 bin kilometredir. Almanya'nın toprak genişliği bizim yarı
mız kadar olduğu halde, bizden 10 misli daha fazla yol yapmıştır. Biz, ne zaman, Türkiye'nin 
doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine otoyolları, devlet yolları, il yolları ağını öreceğiz? 
Bunları biz görmeyeceğiz; ama, bizden sonra gelen nesillerimiz de zor görür. 

1950 ila 1960 arasında yapılan yolların üzerine fazla bir yol ilave edilmemiştir; hâlâ o yol
lardan gidip geliyoruz. Acaba "neden yapılmadı? Kanımızca, hükümetler, günübirlik görev yapı-
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yorlar. Yaptıkları işleri seçim için yapıyorlar ve köklü bir karayolları planı, demiryolları planı, 
deniz yollan planı, liman planı gibi planları hazırlayıp, bunun tahakkuku için çalışmıyorlar. 
İşte, onun için ulaşımda geri kaldık, imarda geri kaldık, sanayide geri kaldık. Hep geriye gi
diyoruz... 

Dışarıdan iş makineleri almak suretiyle yol yapamayız. Bakın, bu sene karayollarının ma
kine parkının yenilenmesi gerekiyor. Neyle ve nasıl olacak, nasıl yenileyeceğiz? Elimizdeki pa
rayla yenil eyemeyecegimize göre, bu yenileme yapılamayacağına göre, mevcut yolların bakım 
ve onarımı dahi zor yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz de, elindeki dar imkânlarla 
iş yapmaya çalışmaktadır. Yıllardan beri baraj yapıyoruz .diye hükümetler övünüp duruyorlar. 
Barajın türbini, jeneratörü hangi Ülkeden geliyor? Barajı yapan makineler nereden geliyor? 
Bunların hepsi dışarıdan geliyor, biz de başkasının makinesi ile övünüyoruz... Bize ancak, işçi
liği ve toprak dolgusu kalıyor. Baraj yapan makineleri bizim yapmamız gerekiyor. Bir deprem 
oluyor, yıkıntı altında kalan insanları çıkarmak için iş makinesi, kurtarıcı bulamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, bu yıkıntıyı kaldırmak için belki 100 tonluk, 150 tonluk vinç
ler lazım, tutup kaldıracaksın; ama bakıyoruz, ufak kanal kazan makinelerle betonları kırma
ya çalışıyorlar. Tabiî, bunlar, dışarıdan gelen makineler olduğu için ve biz ihtiyacımıza göre 
makine yapmadığımız için, o eski makinelerle, o yıkıntıları kaldırmaya çalışıyoruz. 

Bir çığ felaketi oluyor, onlarayardım edemiyoruz; çünkü, yol açacak makinemiz yok, ol
sa bile yedek parçası yok; Amerika'dan gelecek diye bekliyoruz, insanlarımız da çığın altında 
ölüp gidiyor. Bir grizu patlaması oluyor, yine orada da biz bir şey yapamıyoruz, dışarıdan yar-
tum bekliyoruz. 

Gelin, aklımızı başımıza alalım, bize lazım olan alet edavat, makine ve teçhizat olarak 
ne varsa, bunu biz imal edelim. Bağımsız ülke olmamız için başkasına muhtaç olmamız mı 
gerekir? Gelin, elbirliğiyle ülkemizi kalkındıralım. 

Devlet Su İşleri, ekilebilir arazinin yüzde 14,4'ünü sulayabiliyor; bunun miktarını artır
mamız gerekir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1992 malî yılı büt
çesi için ayrılan ödenek kifayetsizdir. Karayolları ağının süratle artırılması gerekir. Bunun için, 
Hükümetin daha gayretli olmasını diliyoruz. 

Bu cümleden olarak diyebilirim ki, seçim bölgem olan Yozgat, ulaşım bakımından çok 
geri bırakılmış bir ilimizdir; yani "ikinci derecede geri kalmış" denilmiş; ama aslında birinci 
derece geri kalmış bir şehrimizdir; yolu yoktur, hiçbir devlet yatırımı yoktur; geçen seyahati
mizde de çamurdan çıkamamıştık. Sayın Bakan lütfetmişler, Boğazlıyan'ı Yozgat'a bağlayan 
yolu programa almışlar. İnşallah yapılır da Yozgat'ın yüzü güler. Bundan dolayı, Sayın Baka
na teşekkür ediyoruz. 

Köy Hizmetleri tarafından yapılmış olan seçim yollarından birkaç cümleyle bahsetmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve tskân Bakanlığın
dan ayrı olarak köy yolları yapıyor; ancak, gördüğüm kadarıyla, bu yollar emirle yapılmakta, 
önce bir kum dökülmekte, sıkıştırıp üzerine bir de asfalt dökülmektedir. Bakıyoruz ki, seçimden 
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bir gün önce asfaltlama işi bitmiş; ama sonradan bu yollar bozuluyor, çamurla asfalt birbirine 
karışıyor ve çamura batıyorsunuz, çıkamıyorsunuz. Bu olayı, bundan bir hafta önce yaşadım. 
İstiyorum ki, yapımı oldukça zor olan bu yolların bakımı ve kontrolü, Karayolları tarafından 
yapılsın. 

Şimdi bahsedeceğim köy yolu misali çok mühimdir. Bunu, benim Yozgat'ta gördüğüm 
gibi, birçoklarınız seçim bölgelerinizde görmüşsünüzdür. Gördüğüm yol, Yozgat'ın Sarıkaya 
İlçesinden Yukarı Sarıkaya Köyüne bağlanan köy yoludur ve sözde asfalt yapılmıştır. 1990-1991 
döneminde, Sayın Lutfullah Kayalar hemşerim burada yoklar, "Acele yapın, milletin gözünü 
boyayalım, oy alalım" demiş, yol yapılmış. Tabiî, o yoldan gittiğimizde, çamurdan zor çıktık, 
geri döndük, geldik. Asfalt diye bir şey yok, kum ve çamur birbirine karışmış. Sayın Kayalar 
da bölgedeydi, görseydim kendisini, o çamurda bırakacaktım, debelensin dursun. 

Üç-beş tane oy alacağım, milletvekili olacağım diye milletin parasını niye çamura gömü
yorsunuz? Milletvekili olmasan ne olur, olsan ne olur? Neden bu fakir fukarının parasını ça
mura atıyorsun oy almak için? 

Yine aynı şekilde bir köy yolu misali daha : Sarıkaya ile Çayıralan ilçelerini birbirine bağ
layan ve köyden geçen bir yol da, aynı şekilde asfalt diye yapılmış; ama şimdi stabilize ve ça
mur bir yol olmuş. 

isterim ki, yine köy yollarını Köy Hizmetleri yapsın; ama kontrolü Karayollarına bırakıl
sın. tşte, bunun acı Örneğini gördüm; daha başka yerlere gitmediğim için, bu vaziyette daha 
kaç tane yol var bilmiyorum. Bu şekilde yollar her yerde vardır ve bu milletin parasına yazık 
olmaktadır. Ondan sonra da, bir taraftan, "bütçede para yok, paramız az" diye burada yakı
nıyoruz, öbür taraftan da, oy almak için bu fakir fukaranın parasını çamura gömüyoruz, mil
letvekili olma pahasına. 

Karayollarımızda çalışan teknik elemanlarımızın yıllardan beri şikâyetleri ücret azlığıdır. 
Bundan dolayı, yetişmiş elemanlar özel sektöre kayıyor; dolayısıyla yetişmiş eleman kalmıyor. 
Bu bakımdan, ücretlerini artırmak, hatta -kendi tekliflerini de okudum- lojman vermek sure-l 

tiyle, Karayollarında çalışmalarını sağlarsak, memlekete en büyük hizmeti yapmış oluruz; çünkü, 
hep bilgisizlikten bunlar başımıza geliyor. 

Hepimiz, Erzincan'daki binaların çürük olduğundan bahsediyoruz; ama bir mühendise, 
bir mimara para ver deyince, "tövbe, vermem" deniyor ve ondan sonra, ehliyetsiz, bilgisiz, 
cahil adamlara inşaatı bırakıyoruz, binalar çürük yapılıyor, yıkılıyor ve insanlar ölüyor. Gelin, 
bu işi ehline bırakalım, ücretini de verelim; yaşamadan ölmeyelim, yaşayalım. Bu bakımdan, 
Karayollarındaki teknik elemanlarımızı maddî yönden tatmin etmemizi temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yurdun her alanda gelişmesine en büyük katkısı olan ve bu gelişme-. 
nin her alanda hızını belirleyen faktör, hiç şüphesiz, altyapıdır, bu alandaki yatırımlardır. Alt
yapı tesisleri içerisinde en önemli yeri, tüm üretim, tüketim, ticaret ve yerleşme merkezlerinin 
birbirine bağlayan karayolları ağı almaktadır. Bu ağ, otoyol ve ekspres yol, bölünmüş yol, dev
let, il ve turistik yollardan meydana gelmektedir. Türkiye'nin karayolları, bu ehemmiyeti düşü
nülerek yeniden ele alınmalıdır. Ayrıca, Türkiye üç büyük kıtanın ortasındadır; bu kıtaların 
çeşitli milletleri, hep bugünkü Türkiye topraklarından geçmiştir, bundan sonra da yine böyle 
olacaktır. Türkiye, her şeyden önce, bu durumdan faydalanmasını bilmelidir. Bunun için, ge
çişleri rahat ve süratli yapmak lazımdır, tşte, Türkiye bundan dolayı, ayrıca transit sürat yolla
rına geçmelidir. 

— 727 — 



T.B.M.M. B : 52 16 .3 .1992 0 : 3 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınmış bir Türkiye dileğiyle bir iki cümle daha söy
leyip, bırakmak istiyorum. Allahüteâlâ da bize, "Yaptığınız işi iyi yapın'* diye emrediyor; "şe
hirlerinizi güzel imar edin" diye emrediyor. Biz bu emre de uyarsak, inşallah, şehirlerimiz de 
güzel olur, geleceğimiz de güzel olur ve hepimiz bu memlekette ağzı tatlı, karnı tok, rahat ola
rak yaşarız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kalkınmış Türkiye dileğiyle, 1992 yılı Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı bütçesinin Bakanlığa ve milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise saygı
lar sunarım, (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal. -
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın; buyurun. (DYP 

sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1992 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açıkla
mak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Memleketimizin imarında, kalkınmasında, refahında büyük hizmetler veren bu Bakanlık, 
her şeyimizde olduğu gibi, 12 Eylül darbecilerinin ve onun sayesinde iktidar olan Anavatan 
Partisi Hükümetlerinin yanlış, kötü, bilgisiz idarecileri sayesinde, maalesef, beklenen ve umu
lan hizmeti verememiştir. 

Tabiî, bunu fazla yadırgamamak gerekir. Çünkü, bu süre içinde demokrasi yoktur, rejim 
kapalıdır. Milletin, müracaat edebileceği müessese ve kişiler, hakkını ve hukukunu arayabile
ceği yerler kendisine kapanmış, âdeta önünde duvar olmuştur. Hak, hukuk, adalet kavramları 
unutulmuş; milletin devleti olması lazım gelirken, tersine, millet, devletin milleti olmuştur. Yanlış 
ekonomik politikalar yüzünden, 8 yıl boyunca, ortalama yüzde 45, yüzde, 50 civarında enflas
yonla, halkımız ezilmiş, haksızlık, yolsuzluk, vurgunculuk, hayalî ihracakçılık, köşe dönücü
lük, rüşvet söylentileri ayyuka çıkmış, halkın değer yargılan, ulvî düşünceleri tahrip edilmiştir. 

Tabiî, böyle bir ortamda, her şeyin hercümerç edildiği bu durumda, bu güzide Bakanlığı, 
yukarıda saydığımız olaylardan soyutlamak mümkün değildir. Rüşvet, haksızlık, nüfuz suiisti
mali, adam kayırma, ihale yolsuzlukları iddiaları en çok bu Bakanlığın uygulamaları için ya
pılmaktadır. Bu iddialara, söylentilere sebep nedir? Bu iddialar var ise, nereden kaynaklanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, bütün bunların arkasında, 27 Mayıslar, 12 Martlar, 12 Eylüller ve 
onların getirdikleri yasalar, idareler, hükümetler ve uygulayacılar yatmaktadır. Dikkatle bakıl
dığı takdirde, memleketimizin 27 Mayıstan, 12 Marttan, 12 Eylülden sonra bugünkü durumla
ra düştüğü görülmektedir. 

Bu ihtilal pürüzleri, anayasası, yasaları, tüzükleri, idareleriyle temizlenmediği; halkın gerçek 
iradesinin neticesi kendi düzenini kuramadığı; gerçek demokrasiye sahip olamadığı; anayasa, 
yasalar, adalet, hak, hukuk, hürriyet gibi kutsal varlıklarına sahip olamadığı sürece, bu iddia
lar, söylentiler ve olaylardan kurtulmamız'imkânsızdır. 

Bakın, bu Bakanlıkta işin başından itibaren nasıl yanlışlıklar yapılmıştır : Başta, 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun eskidiği, halen ihtiyaca cevap vermediği ve bilhas
sa yapım işlerinde müteahhitlerin çok tenzilat yaptıkları ve bu yüzden de, hem kendilerinin peri-
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şan olduğu hem de yapıların kalitesiz yapıldığı, hatta yapılamadığı gerekçesiyle, yürürlükten 
kaldırılmıştır. Bunun yerine, 2886 sayılı Devlet thale Kanunu ikame edilmiştir. Bu Kanun, ma
alesef, memleketin, milletin bünyesine uymamıştır. İstismara müsait maddeler ihtiva etmekte
dir. Kanunun uygun bedelle ilgili 28 inci maddesi ve ona paralel olarak çıkarılan uygun bedelin 
tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğleri anlamak mümkün değildir. 

Misalen, devlet olarak tahmini 100 milyon Türk Lirasına mal olacak bir sağlık ocağını 
ihale ile yaptırmak istiyorsunuz. Projesini bütün detaylarıyla hazırlamışsınız; mimarî, beto
narme, tesisat, kalorifer, elektrik, telefon, her türlü tesisat... Yapım şartlarım da tarif etmişsi
niz; beton, betonarme, kilit, cam vesaire... Hepsini de tarif etmişsiniz. Birim fiyatlarını da tes
pit etmişsiniz, bunlara göre metraj çıkarıp, keşif hazırlamışsınız ve işin, her türlü masraf dahil 
100 milyon Türk Lirasına mal olacağını tespit etmişsiniz. Bu bedel üzerinden ihaleye çıkarmış
sınız ve ilan yapmışsınız. Bu işe müteahhitler müracaat etmişler, işe talip olmuşlar ve faraza, 
bunlardan 10 tanesini ehil görüp, ihaleye iştirak belgesi verip, tekliflerini almışsınız. Teklifler 
açıldığında, 75 milyon, 78 milyon, 80 milyon, 85 milyon, 90 milyon gibi teklifler çıkmış, aslın
da, burada en düşük rakam olan 75 milyonluk teklifin uygun bedel olması lazım gelirken, siz, 
"Hayır, benim için 75 milyon Türk Lirası uygun değildir, 85 milyon Türk Lirası uygundur. 
Ben, işi 85 milyon liraya yaptıracağım" diyorsunuz ve ihaleyi o teklifi verene veriyorsunuz, işi 
10 milyon Türk Lirası daha fazlaya yaptırıyorsunuz... Acaba, işi, 10 milyon daha fazlaya yap
tırmak daha mı uygun bedel oluyor değerli arkadaşlarım? Yapılan işte hiçbir değişiklik yok... 

HÜSAMETTİN ÖRÜÇ (Bursa) — Sen anlamazsın. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Evet, ben bu işten çok iyi anlarım; ben mimarım. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Erzincan SSK, SSK?.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Her şeyiyle, herkes, aynı şeyi teslim edecek olduğuna göre, 

niye 10 milyon lira daha fazla veriliyor? Efendim, müteahhit ucuza alırsa, kötü yaparmış, za
rar edermiş, işi sürüncemede bırakırmış... Bu, herhalde geçerli bir mantık olmasa gerek. Mü
teahhidin de, kendisine göre hesabını yapıp, ona göre tenzilat yapması gerekmez mi? Aksine, 
uygun bedelin tercihinde kullanılacak kriterler hakkındaki tebliğin 5 inci maddesinin yedinci 
paragrafında, "Eğer, teklif sahibi 5 kişi veya 5 kişiden az olursa, uygun bedel, en ucuz bedeldir" 
denilmektedir. Ki, burada da çelişkili bir durum vardır. Kanun ve tebliğin ne kadar yanlış ol
duğu şu misalle görülmektedir. Ayrıca, yukarıda zikretmiş olduğum tebliğin, söylentilere, de
dikodulara, şaibelere sebep olan bir maddesi var ki, hakikaten, insanda çeşitli şüpheler uyan
dırıyor. 

Değerli arkadaşlarım, müteahhitlere 100 üzerinden puan veriliyor. Puanlar, çeşitli kıstas
lar üzerinden değerlendiriliyor ki, bunlardan en önemlisi ve şaibe yaratanı, geçen ve daha ön
ceki yıllarda uygulanan 30 puanlık olanı. İş ve sicil durumlarına göre idare, asgari bu puanın 
yüzde 70'ini, yani 21 puanını vermek mecburiyetinde ki, idarenin bu 9 puanlık elastikiyeti, işi. 
almakta büyük rol oynuyor. Bu da, şaibelerin kaynağı olmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bunun dışında, 2886 sayılı Kanunun, bir de 44 üncü maddesi var 
ki, asıl şaibelerin, rüşvet, adam kayırma ve yolsuzluk söylentilerinin kaynağı olan bir madde. 
Bu kanunu Danışma Meclisi ve Konsey çıkarmıştır. Madde, Danışma Meclisinden aynen şöyle 
geçiyor : "Uçak, harp gemisi, harp mühimmatı, elektronik cihaz, askerî tesisat ve levazımat, 
silah ve malzeme sistemleri, savunma sanayi ile ilgili faaliyetler ve bunlara ait her türlü yedek 

— 729 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 , 1992 O : 3 

parça, her türlü yapım işleri, etüt, proje -kontrollük denmiş- müşavirlik hizmetleri ve bunlarla 
ilgili makine, malzeme, araç ve gereçlerle, yedek parçalarının satın alınması, idarelerce teknik 
yeterliliği ve iktidarları belirler, belli istekli veya firmalar arasında kapalı zarf usulüyle ihaleye 
çıkarılır. Bu suretle yapılan ihalelerde, ihaleye katılacak istekli veya firmaların isimleri belirtil
mek suretiyle, ilgili bakanın onayının alınması şarttır. Bu yerlerde ön seçim için yapılacak ilan
dan başka ilan yapılmaz. 

Gizliliği olan işler için, ilgili bakanın onayı alınarak, ilan yapılmayabilir. 
Birinci fıkrada sayılanlardan askerî silah ve malzeme sistemleri, mühimmat, elektronik 

cihazlar ve bunlara ait yedek parçalar, savunma saniyii ile ilgili faaliyetler ve bu ihtiyaçların 
araştırma, geliştirme hizmetleriyle, imalatın alım ve satım usulleri, Millî Savunma Bakanlığın
ca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir" deniyor. Fakat, biliyorsunuz, Danışma Meclisinin' 
çıkardığı kanunlar Konseyce yeniden görüşülüyor ve Konsey kanunlaştırıyordu. Konsey de bu 
maddeyi şu şekilde değiştirmektedir değerli arkadaşlarım. Bunu, ben zabıtlardan tetkik ettim; 
Konseyin değiştirdiği madde de şu şekildedir. Vaktinizi almamak için tümünü okumak istemi
yorum. Yalnız burada... 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Bütçede, şartnamelerde... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Efendim, öyle değil; Konseyin ilave ettiği maddeler var, 

onu söylemek istiyorum. Ben, burada bir gerçeği tespit etmek istiyorum. 
Madde "... her türlü yödek parça alımı; barajlar, enerji santralleri, sulama tesisleri, limanlar, 

rıhtımlar, hava meydanları, demiryolları, lokomotifler, karayolları, akaryakıt tesisleri, özelliği 
bulunan yapım işleri bediî ve teknik hususiyetleri taşıyan sanat işleri, kentlerin ulaşım sistem
lerine ilişkin planlar, kentlerin harita, nazım ve plan imarları, su, kanalizasyon ve enerji tesis
leri ile bunların etüt ve proje işlerinin ihalesi..." diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, araya bu yapım işleri de sokularak -tabiî, ben bilmiyorum, 
art niyetle mi yapıldı, yoksa daha hızlı yürüsün diye mi yapıldı- şu ihalesiz davetiye sistemini 
getirmişler. Bu, belki iyi niyetle yapıldı, onun için de kesinlikle bir şey söylemek istemiyorum. 
Yalnız, bu madde, şu andaki veya geçmiş dönemdeki uygulamada çok büyük yanlışlıklara ve 
çok büyük suiistimallere sebep olmuştur. Bunu, ben kendim bizzat yaşadım ve bu olay, bilhas
sa Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan ihalelerde, aynı işlerin, başka başka kişilere, 
başka başka şartlarla ihale edildiğini gördüm. 

İLHAN KAYA (tzmir) — Siz müteahhit miydiniz Sayın Sayın? 
AHMET SAYIN (Devamla) — Evet, müteahhittim. Takip edin, buyurun; her şeyimiz açık. 
Bu uygulama da çeşitli yolsuzluklara sebep olmaktadır. Şöyle ki : Danışma Meclisince ka

bul edilen maddenin kalması daha doğru olduğu halde, Konsey, buna, uygulamada şaibe ve 
yolsuzluk iddiaları getirecek kısmı neden ilave etti, bilemiyorum? Bu konuda zabıtları incele
dim; anladığım kadarıyla, herkesin yapamayacağı, özellikleri olan fevkalade tesisler için ilave 
edilen hükümlerdir zannediyorum. Bu, uygulamada çok büyük suiistimallere sebep olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, aynı büyüklükte, aynı özellikte, birbirinden hiç farkı olmayan iki 
işten biri, 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre ihale ediliyor ve yüzde 25-30 civarında 
tenzilat yapılıyor. Diğeri, aynı kanunun 44 üncü maddesine göre ihale ediliyor, yüzde 5 ila 7 
civarında tenzilat yapılıyor. Bu maddeye göre ilan yapılmıyor ve en az üç istekliden teklif alı
nıp, bir tanesine iş veriliyor. Bakan onayıyla, icabında bir kişi çağrılıp iş verilebiliyor ki, bu 
sistem, suiistimale en yakın olan bir sistemdir ve olay bundan kaynaklanıyor. 
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İLHAN KAYA (izmir)— Size hiç iş vermediler galiba?.. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Tabiî, verirler mi? Ancak yandaşlarına iş verirler; onu bili

yoruz tabiî. (DYP sıralarından, alkışlar) 

İLHAN KAYA (tzmir) — Çıkıyor ortaya... 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bilakis, daha tersine... 
İLHAN KAYA (İzmir) — Burdur'u takip edeceğim bundan sonra. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Buyurun takip edin, her zaman açığız. 
Bu uygulamaya bir çok örnek gösterilebilir. Bu tür uygulamaların neticesinde yapılan yol

suzlukların üzerine mutlaka gidilmesi gerekmektedir Sayın Bakanım. 

Değerli milletvekilleri, aslında "Şimdiye kadar, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütçe
sinden bahsetmediniz" diyeceksiniz. Ama, bence, bütçe kadar, hatta, bütçeden daha önemli 
olan, onun uygulanmasıdır. Uygulamanın hak, hukuk, adalet prensipleri dahilinde ve planlı, 
programlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Şu andaki sıkıntılar, yukarıda bahsedilen yasal 
yanlışlıklar ve kötü uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Hepinizce malum, Meclisimizi daha 
önceki dönemler ve bu dönemde de meşgul eden ve kamuoyunun gündeminden hiç eksik ol
mayan, otoyollarla ilgili yolsuzluk olayları, hep bu yolsuzluk ve şaibelere fırsat veren yasalar
dan kaynaklanmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, başta, bu yanlış yasaları koruyan ve bunların kaynağı olan Anaya
sa süratle değiştirilmelidir. Buna paralel olarak da, diğer yasalar, milletin gerçek vekilleri, millî 
iradenin temsilcileri tarafından yeniden çıkarılmalı, yeniden yapılmalıdır. 

Şunu bütün inancımla ifade ediyorum ki : 1982 Anayasasının geçici 15 inci maddesi yü
rürlükte kaldığı sürece, Türkiye'nin ve Türk halkının, hukuktan, demokrasiden, adaletten, in
san haklarından hatta insanlıktan bahsetmeye hakkı yoktur. Hiç vakit geçirmeden, iktidarıy
la, muhalefetiyle, bu çatının altında bulunan herkesin, bu maddenin yürürlükten kaldırılması
na "evet" demesi gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, ben, Bakanlığın ve bağlı kuruluşların 1992 yılı bütçe ödenekle
rinin tahliline girmek istemiyorum. Ekonomik durumumuz ve bütçe imkânlarımız malum. Bu 
imkânlarla Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarına ne kadar ödenek verilebilecekse, azamisinin 
verildiğine inanıyorum. Bu kıt imkânlar ve zor şartlarda verilen ödeneklerin, azamî tasarrufla, 
daha çok üretime yönelik yatırımlara öncelik verilerek, en âdil, en sağlam, en güzel ve en iyi 
bir şekilde sarf edileceğine ve gerçekleştirileceğine inanıyorum. 

Burada, hepimizi acılara garkeden Erzincan depreminde hayatını kaybeden vatandaşları
mıza Allah'tan rahmet, kalanlara ve milletimize başsağlığı diliyor, bir daha ülkemizin bu tür 
felaketlere maruz kalmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. 

Sayın Bakanım, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen yapıların kalitesi, maa
lesef çok düşüktür. Hatta, devlet tarafından üretilen yapıların kalitesi çok düşüktür. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Genel Kurula hitap edeceksiniz. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Kalemli. 
İşte, bunun en canlı örneği, 4 gün önce maruz kaldığımız Erzincan depreminde görül

müştür. Bunların müsebbipleri, sadece müteahhitler değildir; en az onlar kadar, hatta onlar
dan daha fazla suçlu olanlar, idareler ve denetleyen idarecilerdir. 
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Allah, memleketimizi ve milletimizi korusun. Yurdumuzun her yerinde aynı olaylarla her 
zaman karşılaşmamız muhtemeldir. Bunun en çarpıcı örneği, kendi seçim bölgemde olan, 1976 
yılında başlayıp 1991 yılında bitirilen Burdur Devlet Hastanesidir; zor ayakta durmaktadır. Sayın 
Bakan, teşkil edeceğiniz teknik bir heyetle durumu inceletmenizi istirham ediyorum. 

RAHMİ ÖZER (Çanakkale) — Kim yaptı onu? 
AHMET SAYIN (Devamla) — Çok kişiler yaptı. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Erzincan SSK ne oldu? 
AHMET SAYIN (Devamla) — Karayollarının durumu hepinizce malumdur değerli arka

daşlarım. Otoyollar devamlı gündemde. Neresinden bakarsanız bakın; planlamasından, yapı
sından, müteahhidinden, idaresine kadar kokuşmuş durumdadır. 

Devlet Su İşleri, İller Bankası, Afet İşleri, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdür
lüğü başarılı çalışmalarını sürdürmektedirler. 

Devlet Su İşlerince üretime yönelik sulama tesisleri ek ödenekle takviye edilmelidir. 
7Afet İşlerine yeterli ödenek verilerek, Erzincanlı afetzede vatandaşlarımızın yaraları kısa 

zamanda satılmalıdır. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; benden sonra konuşacak olan arkadaşlarıma 
da fırsat verebilmek için, konuşmamı burada bitirmek zorundayım. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1992 bütçesinin milletimize, Bakanlık mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, hepinize saygılar sunarım. (DYP, SHP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Doğru Yol Partisi adına diğer konuşmacı Sayın Mehmet özkaya. 
Buyurun Sayın özkaya. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1992 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Bayındırlık ye İskân Bakanlığı gibi yatırımcı bir bakanlığın bütçesi hakkındaki görüşleri
mizi 15 dakikaya sığdırmak mümkün değildir. Bu vesileyle zamanın elverdiği ölçüde birkaç başlık 
altında görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yıllardır, bu kürsüden, büyük şehirlerimizin sağlık
sız bir yapılaşmaya sahne olduğu söylenmektedir. Evet, Türkiye'de, bugün bile, çarpık, plansız 
ve sağlıksız bir yapılaşma devam etmektedir. 1983 yılında çıkarılan 2981 sayılı yasa, acaba bu 
sorunu çözmeye yeterli midir? Üzülerek ifade etmek isterim ki, Türkiye, bu sağlıksız yapılaş
maya bugüne kadar etkin bir çözüm bulmuş değildir. 

Ülkemizde tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, o kadar başdöndürücü bir hızla 
gelişmektedir ki, alacağınız her tedbirin, toplumun ihtiyaçlarının çok önünde seyretmesi gere
kir. İhtiyaç belirdikten sonra soruna çözüm aramak yerine, muhtemel gelişmeleri göz önüne 
alarak hazırlıklı olmak gerekir ki, işte biz buna "planlı kalkınma" diyoruz. Plan, toplumsal 
gelişmelerin önünde gitmelidir. Bugün Türkiye'de nüfusumuzun yüzde 50'si şehirlerde yaşa
maktadır. 2000 yılında ise, nüfusumuzun yüzde 70'inin şehirlerde yaşayacağı hesaplanmaktadır. 
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Türkiye, dünyada en hızlı nüfus artışının yaşandığı ülkelerden biridir. Buna bir de iç göç olay
ları eklendiğinde, bu soruna çözüm bulmak oldukça zordur. Ancak, Türkiye, çevre sorunlarını 
da içine alan bu konuya daha büyük çapta bakmak, daha büyük çözümler üretmek zorunda
dır. Gecekondulaşma ve sağlıksız yapılaşma, Türkiye'nin çözüm bekleyen topluksal bir yarası-
dır ve mutlaka çözümlenmelidir. 

Yaklaşık yüzde 2,5 oranında nüfus artışının olduğu ülkemizde, her yıl ortalama 600 bin 
ila 650 bin arasında yeni ve sağlıklı konut üretmek gerekir. Burada en önemli sorun, arsa soru
nudur. Arsa fiyatları Türkiye'nin her yerinde, özellikle büyük şehirlerimizde inanılmaz fiyatla
ra yükselmiştir. Bu arada, orta gelir gruplarının başını sokacak bir evinin olması, bugünkü 
ülke şartlarında mümkün değildir. Devlet, arsa ve konut üretmelidir. Bu arsa ve konutları ger
çek ihtiyaç sahiplerine, uzun vadeli taksitlerle satabilmelidir. Bu arsa ve, konutların, ihtiyaç sa
hiplerinin dışındaki kimselerin eline geçmemesi ve haksız kazanç sağlayacak şekle dönüşme
mesi için kesin önlemler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de, dar gelirlilerin bir konut sahibi olmak 
için üye olduğu birçok yapı kooperatifi gerçek bir denetimden uzaktır. Bu yapı kooperatifleri
nin yaptırdığı konutlar, çimontosundan, demirinden ve her türlü malzemesinden kısılarak ya
pılmakta, bir deprem anında, içinde oturan vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmekte
dir. Bu yüzden, trilyonlarla ifade edilen millî servet, bu sağlıksız yapılarla heba edilmektedir. 

Erzincan ve çevresinde meydana gelen büyük deprem faciasında, şu ana kadar ölü ve ya
ralı sayısı kesin olarak belli değildir. Ancak, görülen odur ki, yine yüzlerce vatandaşımız haya
tını kaybetmiş, yüzlerce vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu felakette hayatını kaybeden vatan
daşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifa
lar diliyorum. 

Sayın Başbakanımızın, ilgili bakanlarla birlikte, derhal Erzincan'a gitmesini, olayları ye
rinde incelemesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını takdirle karşılıyoruz. 

Bu facia, elbette bir doğal afettir; ancak, benim bu konuda söylemek istediğim şudur : 
Yanyana iki binadan birisi yerle bir oluyor, diğeri ise ayaktadır... tşte, bu tablo çok düşündürü
cüdür. 53 yıl önce, Erzincan'da yine böyle büyük bir facia yaşandığı halde, oraya tekrar çok 
katlı ve depreme dayanıksız binalar yapmak, nasıl izah edilebilir? Uzmanlar, 6-8 şiddetindeki 
bir depremin, özellikle Japonya'da, hiç can ve mal kaybına sebep olmadığını ifade etmektedir
ler. Erzincan'daki faciada ise durum ortadadır, özellikle, resmî binaların, hastane ve okulların 
depreme ne kadar dayanıksız olduğu gözler önündedir. Bu facia, bize, deprem kuşağındaki 
bölgelerimize yapılacak yapıların, depreme dayanıklı teknolojilerle yapılması gerektiğini gös
termektedir. Bakanlığınızın, bu konuda ciddî incelemeler yapacağına ve köklü tedbirler alaca
ğına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; büyük şehirlerimizde yaşanan bu sağlıksız kentleş
menin bir başka acı boyutu da sahillerimizde yaşanmaktadır. Türkiye, sahil kentlerimizdeki 
sağlıksız yapılaşma yönünden, ikinci bir ttalya olma yolundadır. Ülkemizin tabiî güzellikleri 
her geçen gün beton yığınları haline dönüşmektedir. Her türlü estetikten uzak, her türlü tabiî 
görüntüden yoksun binlerce beton yığını sahillerimizi kaplamış ve bu eşsiz doğal güzellikler 
birer birer ortadan kaldırılmıştır. Elbette turizm gereklidir, elbette turistik tesisler yapılacaktır; 
ancak, her yapılan tesis, yörenin tabiî güzelliklerinin bir tamamlayıcısı ve bir estetik unsuru 
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olmalıdır. Yeterince yeşil alan, çocuk bahçesi, park ve diğer sosyal tesisler yapılmalı; ama, do
ğal görüntü bozulmamalıdır. Kısacası, büyük şehirlerimizde olduğu gibi, sahiUerimizdeki bu 
sağlıksız yapılaşmaya "dur" denmelidir. Bu konuda belediye başkanlarımıza ve belediye mec
lis üyelerimize de büyük sorumluluk düşmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Güneydoğu Anadolu Projesi büyük bir projedir, yalnız 
bölgeye değil, ülkemizin tamamına büyük iş ve üretim imkânı sağlayacaktır. Bu konuda kısaca 
şunu söylemek istiyorum : Projenin yan üniteleri olan sulama kanalları, havaalanları, üniver
siteler ve diğer ulaşım altyapıları bir bütünlük içerisinde yürütülmelidir. Milletimizin refah ve 
mutluluğuna büyük katkılar sağlayacak bu büyük projenin mimarı Başbakanımız Sayın Sü
leyman Demirel'e huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekileri; altyapısı gerçekleşmeyen bir ülkenin sanayileşmesi müm
kün değildir. Bugün, bütün siyasî partiler bu ortak fikirde birleşmişlerdir. Bugünlere gelmek 
kolay olmamıştır. Demokrat Partiyle başlayan, Adalet Partisiyle devam eden medeniyetçilik 
mücadelesi, bugün Doğru Yol Partisiyle de devam etmektedir. 

1973'ten 1980'e kadar bu Mecliste milletvekili olarak bulundum. Bu kürsü, bu tür tartış
malara çok şahit olmuştur. Ülkemizin altyapısının önemini geçmişte de biliyorduk, bugün de 
çok iyi biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, sizden sonraki arkadaşa 15 dakika kaldı, bilginiz olsun. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Başkan, benim konuşmam ölçülü. 
BAŞKAN — Üç kişinin konuşmasını topluyorum. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla) — Sizlere, 1977 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

nın bütçesi üzerinde yaptığım konuşmamdan bir kaç satır okumak istiyorum. 
''Değerli milletvekilleri, Türkiye, bayındırlık alanında büyük mücadele vermiştir. Türki

ye'de nereye bir taş konmuşsa, medeniyetçiliği kendisine bayrak yapan Demokrat Parti ve onun 
devamı olan Adalet Partisi zamanında konmuştur." 

Bu memlekette barajlar yapılırken, "Bu kadar elektriği ne yapacaksınız?" diyenler olmuştur, 
"Yapamazsınız, bitiremezsiniz" diyenler olmuştur. Bu memlekette Boğaz Köprüsü yapılırken 
"Lükstür, yazıktır, günahtır" diyenler olmuş, duvarlara, yollara "Boğaz Köprüsüne hayır" 
diye yazanlar, yazdıranlar olmuştur. 

Türkiye, her şeye rağmen büyük bir medeniyetçilik mücadelesi vermiştir. 

Değerli milletvekilleri, mücadelemiz bitmemiştir, devam etmektedir; yaptıklarımızla ye
tinmeyeceğiz, daha iyisini, daha büyüğünü, daha güzelini yapacağız, yapmaya mecburuz. 

Türkiye bugün, dünyada en çok trafik kazası olan ülkelerden biridir. Türkiye bu kazalar
da yüzlerce can kaybına uğradığı gibi, milyarlarla ifade edilen maddî zarara uğramaktadır. Türk
iye artık, otobanlar yapmaya mecburdur. Türkiye'de araç sayısı, tahminlerin çok üstündeart-
mış, yollar kifayetsiz kalmıştır. 

Türkiye, sanayileşmekte olan bir ülkedir. Sanayi için gerekli makineleri dışarıdan ithal et
mektedir. Bu makine bedellerinin önemli bir bölümünü navlun teşkil etmektedir. 

Türkiye* büyük bir denizcilik ülkesi olmaya mecburdur. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ül
keyiz. Bu konuda varlığımızı dahi gösteremiyoruz. Bunun için, yeni limanlar yapmaya, mevcut 
limanları büyütmeye, geliştirmeye mecburuz. 
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Türkiye, demiryolları ihtiyacının da çok gerisinde kalmıştır. Türkiye, demiryollarını geliş
tirmek, modernleştirmek zorundadır. 

Doğru Yol Partisinin geçmişten gelen bayındırlık hizmetlerine verdiği önemi, burada vur
gulamak istiyorum. 15 yıl önce bu kürsüden, barajların limanların, karayollarının, otobanla
rın, kısacası, altyapının ne kadar gerekli olduğunu vurguladığını belirtmek istiyorum. İşte, Doğru 
Yol Partisi, bu medeniyetçilik mücadelesinin içinden gelmiştir. 

Şükürler olsun ki* bugün artık bu tartışmalar sona ermiş, Türkiye'de, bu konudaki kav
ram kargaşası bitmiştir. Bugün, Güneydoğu Anadolu Projesine "hayır" diyen kalmamıştır. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1992 malî yılı bütçesinin devletimize, ülkemize ve halkı
mıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, şahsım ve Doğru.Yol Partisi Grubu adına Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına son konuşmayı yapmak üzere, Adana Milletvekili Sayın 

Turgut Tekin; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TURGUT TEKİN (Adana) — Sayın-Başkanım, saygıdeğer millet
vekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu ve şahsım adına Bayındırlık ve İskân Bakanlığı hakkında 
konuşmadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Türkiyemiz, çok kısa bir zaman içerisinde çok büyük felaketlerle karşı kar
şıya kalmıştır. Başta Zonguldak, bir hafta sonra, maalesef Erzincan'da vuku bulan felaketler
den memleketimiz ve milletimiz fevkalade üzüntü duymuştur. Burada, ölenlere rahmet, Türk 
Milletine başsağlığı diliyor, kalanlara Allah'tan uzun ömürler niyaz ediyorum. 

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 1920'de göreve başlayan ilk bakanı İsmail Fazıl 
Paşadan başlayıp, şimdiki Bakanımız Sayın Onur Kumbaracıbaşı'na kadar, Türkiye'nin çeşitli 
yerlerinde ter dökmüş, hizmet etmiş 86 bakanına, 36 müsteşarına ve bunların emrinde çalışan 
bayındırlık elemanlarına, bürokratlara ölmüşlerse rahmet, kalanlarına sıhhat diliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de, bayındırlık, çok önemli bir konudur. 450 milletveki
li arkadaşımız, bu mükemmel Bakanlığın ciddiyetine eğilerek, saygı göstererek, bütün sandal
yeleri doldurmuşlardır(l) Ancak, burada bulunan ve bayındırlık felsefesini duyan ve yaşayan 
20-30 milletvekilini kutluyorum. Bayındırlığı bu kadar hafife alan, çeşitli yerlerden... 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — İktidardan... 
TURGUT TEKİN (Devamla) — Kim olursa olsun, benim belirtmek istediğim iktidar-

muhalefet meselesi değil; sanatımı kullanacağım. 

Burada, çok çeşitli yerlerde konuşup, bu milletin oyunu alarak gelip, milletvekilliği vazi
fesini hafife alan arkadaşlarımı kınıyorum. (Alkışlar) 

Sevgili milletvekilleri, Türkiye'nin her tarafında yürütülen imar ve inşa işleri, teknik ve 
ahlakın dışında yürümektedir. Bizim imarla bayındırlığı birlikte mütalaa etmemiz bile yanlış
tır. Karayollarını, Devlet Su İşlerini, İmarı ve Bayındırlığı birleştirmekle bakanlıkları fevkala
de zaafa düşürdük. Eğer bu konuda, ayrı bakanlıklar felsefesini inşa etseydik, çok ciddî çalış
ma imkânlarımız olurdu. 
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Daha dün, depremde binalardan düşen parçaların, zibilliklerdeki toz gibi havalandığını 
gördük. Bu, sanatı ve tekniği tam uygulamamaktan doğmaktadır. Burada tesisat eksikliği var
dır, beton sulama konusu maalesef yoktur. Binaların, deprem hesapları yapılmadan inşa edil
diğini gördük. 

Elbette ki, Türkiye'de bunlar, aynen milletvekillerinin samimiyeti gibi, Bayındırlıkta çalı
şan arkadaşlarımızın, teknik elemanlarımızın mesleğe yanlış bakmalarından doğmaktadır. 

Bir mühendis doktorluk yapmadığı gibi, hukukçuluk yapmadığı gibi, mesleğini icra et
mesiyle buradaki felaketleri önleme imkânı olur; ama, doktor da, avukat da, eczacı da müte
ahhit olursa, elbette ki, Türkiye, özellikle büyük illerimiz, -Allah korusun- çok büyük felaket
lerle karşı karşıya gelecektir. Deprem bölgesinde, sadece asmolenlerin insanların üzerine düş
mesiyle ölümlerin yüzde 50'si meydana gelebilmektedir. Neden; inşaatları, işi bilen müteahhi-
te, teknik elemanlara yaptırmaz da, parası olanlara, bu mesleğin dışından gelenlere yaptırırsa-
nız, elbette ki büyük felaketlerle karşı karşıya olursunuz. 

Düşünün ki, küçük belediyelerde teknik elemanlarımız yoktur, tmar planı vardır; ama ka
dastrosu yoktur. Kadastro olmayan bir yerde imar da olmaz. Küçük belediyelerimizin yüzde 
60'ında -maalesef- tam manasıyla imar uygulamaları yoktur. Bunun sebeplerinden birisi per
sonel eksikliğidir, diğeri de idarî mekanizmanın buraya ciddî bir şekilde eğilmemesidir. Küçük 
belediyelerimiz ne yapmaktadır; tiler Bankasındaki bazı elemanlara imar planları hazırlattı
rıp, bunları uygulamaktadır ve çok iyi biliyorum ki, bunları uygulayanlar da ilkokul mezunla
rıdır. tlkokul mezunlarına imar planının uygulamasını yaptıracak olursanız, elbette ki başımı
za felaketler gelecektir. 

Bildiğiniz gibi, büyük şehirlerin etrafı gecekondularla dolmuştur. Neden; çünkü, buraya 
-maalesef biraz önce seyrettik- çıktığı gayenin dışında konuşanlarla devlet idare edersek, bele
diyelerde de ilkokul mezunlarına fen işleri müdürlüğü yaptırırsak, memleketin hali de, bu olur. 

Gelelim karayolları konusuna : Antalya'dan Adana'ya giderken, bu yolda birçok viraj bu
lunmaktadır. Bu güzergâhta ne kadar da çok trafik kazasının olduğunu bilirsiniz. Bunun sebe
bi nedir; bu, memleketimizin geri kalmışlığıdır. 200 kilometre olan Adana-Tufanbeyli yolunun 
1 660 virajı var. Bu 1 660 virajda bir tek lamba göremezsiniz. Ondan sonra da, trafik kazala
rında dünya şampiyonuyuz, dersiniz. Burada biz, bu gibi konuları dile getirelim; zaten politi
kayı, politik sahada yapıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, Devlet Su İşleri, en iyi çalışan kuruluşlarımızdan birisidir; ama 
Türkiye'de, daha, sulamayı yapamıyoruz. Nehirlerin etrafındaki şeddeyi -köy ağzıyla, seti- hâ
lâ daha yapamadık. Daha bundan iki ay önce 60 bin dönüm tarlayı su işgal etti. Göreceksiniz, 
nisan ayında bu memleket bir o kadar daha sel felaketine uğrayacaktır. Nisan ayına, bir ay 
var; ben bunu bugün burada söylüyorum; ama siz, yarın, onu orada göreceksiniz, öyleyse ge
lin, teknik ve sanatı kendi prizmamızdan geçirelim, memleketin meselelerini, mahallinde ince
leyerek çözelim. 

tmar planları yapıyoruz; nerede yapıyoruz; tiler Bankasında. Halbuki mimar buradaki 
masada değil, çeşitli dallarda yetişmiş o yöre halkından istifade ederek imar planları hazırla
ması lazımdır. Biz, mahalline gitmeden, araziye gitmeden imar planı hazırlayan bir ülkeyiz. 
tmar planlarının tatbikatına bakacak olursak, tatbikatı ondan da acı... Yeşil sahalar, otopark
lar, yol geçitleri, meydanlar politikacıların esiri olmuştur. Sanatta ve icraatta politika olmaz. 
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Mutlaka, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile birlikte, Sayın Bakanımızla birlikte, komisyon üye
lerimizle birlikte, çok hürmet ettiğim bürokratlarla birlikte omuz omuza vererek, önce, bu ko
nuştuğum meselelerin üzerine gideceğiz ve ilmî ve ahlakî icraat yapacağız. 

Az önce de söyledim, 86 bakan bu müessesede hizmet etmiş. Bu müesseseye hizmet eden 
bakanların hepsi, her partili arkadaşlarımız bu memlekete bir şeyler yapmıştır. Allah onlardan 
razı olsun. Biz bugün, son Bakan olarak, en iyisini yapmaya namzetiz. Politikacı, geçmişi ka
ralayan değil, geleceğin en iyisini yapan adamdır. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, alkış meseleyi bir yere götürmez; ama inanç ve akıl bir adamı 
her yere götürür. (DYP sıralarından alkışlar) Sizlere teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, bayındırlık ve iskân konusu, mutlaka akıl ve inanç ister. Bayın
dırlık ve iskân Bakanlığı binasının önüne gidin, otomobilinizi park edecek bir yer bulamazsı
nız. İki üç senelik arkadaşlarımızın altında sıfır arabalar var. öyleyse biz, Sayın Bakanımla 
beraber, bürokrat arkadaşlarımızla beraber ve Komisyon üyeleriyle beraber, harama dur diyeceğiz. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Bütün mühendisler ondan mı aldı, bu arabaları? 
TURGUT TEKİN (Devamla) — öyle, normal toprağı kaya zemin gösteren mühendisin 

üzerine gideceğiz. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Bu kadar da olmaz! 
TURGUT TEKİN (Devamla) — Biz, parti farkı gözetmeksizin diyoruz. Ben 86 tane ba

kana teşekkür ettim. Sizin isminizi de söylemedim, partinizin ismini de söylemedim. Sizin par
tiniz... Demek yakışmaz. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Hayır, Bakanlıktaki personeli kastettiniz de... Beni zaten 
kastedemezsiniz. 

TURGUT TEKİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, ben size diyorum ki, gelin tek
nik ve sanatı birleştirelim, aklı ve inancı birleştirelim. Zaten, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 
işi de budur. Burada ilim var, irfan var, enerji var; Orada çalışan ve her görüşte olan arkadaşla
rımız var; ama, particilik yok. Buyurun, bakanlığa gidin; fakat, arabanızı park edecek yer bu
lamazsınız... 

Bugün, devlet dairelerinin binaları kolayca, toz duman olup yıkılıyor ama, kendilerinin 
mesai yaptıkları yerleri kerpetenle, dozerle, topla yıkamazsınız, öyleyse biz, nasıl ki kendimize 
sağlam binalar yapıyorsak, Çanakkale'de şehit olmuşların çocuklarının yapılacak olan evleri 
de mutlaka iyi olacaktır. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin, toparlayın efendim. 
TURGUT TEKİN (Devamla) — Muhterem Başkanım, değerli milletvekillerini, beni sa

bırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. 
Sağ olun. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tekin. 
Şimdi, şahısları adına, Adıyaman Milletvekili Sayın Celal Kürkoğlu'na söz veriyorum. 
Buyurunuz efendim. 
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CELAL KÜRKOĞLU (Adıyaman)— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve 
iskân Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi açıklamak üzere huzuru
nuzdayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu arada, Erzincan depreminde hayat
larım yitiren yurttaşlarımıza tanrıdan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, önceki dönemlerde bayındırlık ve iskân işleri iki ayrı bakanlık tara
fından yürütülüyordu. ANAP iktidara gelir gelmez, Bayındırlık Bakanlığı ile tmar ve tskân 
Bakanlığı birleştirilerek, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı kurulmuştur. Her ikisi de, ayrı ayrı 
çok önemli olan bu iki büyük bakanlık, birleştirilerek tek bir bakanlık haline dönüştürülmüş
tür. Aslî görevi altyapı yapmak olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, böylece, aslî görevlerini 
zor yapabilen hantal bir yapıya kavuşturulmuştur. Bayındırlık ve tskân Bakanlığının bu hantal 
yapısı içinde, yolsuzluklar alabildiğine artmış, denetimler etkinliğini yitirmiş, müteahhitler vurgun 
üstüne vurgun vurmuş, bakanlık, kısa yoldan köşeyi dönmek isteyen müteahhitlerin cirit attığı 
bir mekân haline gelmiştir. Bu yapı içerisinde, müteahhitler, yaptıkları inşaatların işçiliğinden, 
çimentosundan ve demirinden daha çok çalmaya başlamışlardır. Bu bağlamda, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığının büyük ve hantal tek bir bakanlık yerine, küçük; ama çevik iki ayrı bakan
lık haline getirilmesinin daha yararlı olacağına inanıyorum. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığındaki bu hantal ve kokuşmuş yapının acı sonuçlarına ulus
ça hep birlikte katlanmaktayız. Daha iki gün önce, Erzincan'da yaşanan ve halen yaşamaya 
devam ettiğimiz felaket, yapılan inşaatlardaki vurguncu, talana, sadece para kazanmayı ön 
planda tutan anlayışın çok açık bir örneğidir. Gazeteler yazdı, hepimiz okuduk. Aynı şiddette
ki bir deprem Tokyo'da olsaydı belki de hiç can kaybı olmayacaktı/Erzincan depreminden tüm 
sorumlular ders almalı ve bu dersin gereğini, çok acil bir şekilde yerine getirmelidirler. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1992 yılı içinde, bana göre, önce
likle üzerine eğileceği proje GAP olmalıdır. GAP, bilindiği gibi, Türkiye'nin en önemli projesi
dir. Yıllardır, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden büyük kentlerimize göç vardır. GAP'm bitiril
mesiyle bu göç sona erecek, üstelik tersine dönerek yıllardır büyük kentlere göç eden insanlar 
yine kendi topraklarına döneceklerdir. 

Ülkemizdeki sağlıksız ve çarpık kentleşmenin temelinde, 1950'li yıllarda yapılmayan top
rak reformu yatmaktadır. Toprak reformunun yapılmaması da göçü zorunlu hale getirmiştir. 
GAP'm bitirilmesiyle, büyük kentlere olan göç duracağından, sağlıksız ve çarpık kentleşmenin 
de önüne geçilmiş olacaktır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, hepinizin bildiği gibi, 13 alt projeden oluşan, 1.6 milyon 
hektar arazinin sulanmasını temin edecek ve 26 milyar kilovat/saat enerji üretecek dev bir pro
jedir. Bu projenin gerçekleşmesiyle, Güneydoğu Anadolu insanının kaderi değişecektir. Böyle
sine önemli, böylesine dev bir projenin bugüne kadar ANAP iktidarları tarafın ihmal edilen 
ve bugünden sonra dikkat edilmesi gereken yanlarına kısaca değinmek istiyorum. 

GAP, entegre bir projedir; ama, bugüne kadar entegre olarak yürütülmemiş, bir gösteriş 
uğruna sadece Atatürk Barajına önem verilmiştir. Bunun yanında, bölgeye büyük katkıları olacak 
sulama altyapılarının ve sulama kanallarının hazırlanması ihmal edilmiştir. Halbuki, bu pro
jenin birinci özelliği elektrik üretimi değil, sulamadır. Bugüne kadar, ANAP Hükümetleri dö
neminde, GAP, hep, ekonomik yanıyla, teknik yanıyla ele alınmış, işin toplumsal yanı düşü
nülmemiştir. GAP'ın bitmesiyle uçsuz bucaksız topraklar suya kavuşacak, üretim kat kat artacak, 
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bölge zenginleşecek, bölgeden bereket fışkıracak, ulusal gelir artacaktır; ama, elde edilecek 
bu gelir artışı, o yörede yaşayan insan arasında adil bir şekilde bölüşülecek midir? O toprak
larda yüzyıllardır yoksulluk içinde yaşayan insanlar, bu gelir artışından adil bir şekilde pay 
alabilecek midir? 

Bilindiği gibi, GAP bölgesinde dengesiz bir toprak dağılımı vardır. Yapılan araştırmalara 
göre, toprağın yüzde 51'i, genel nüfusun yüzde 7'sinin elindedir. Bu çok ciddî bir sorundur. 
Üstelik, sulanacak topraklar, birkaç zengin tarafından kapatılmıştır. Bu işlem, halen büyük 
bir hızla devam etmektedir. Bu nedenle, proje bitince elde edilecek olan bu çok büyük gelir 
artışı, oradaki insanlar arasında daha da adaletsiz bir şekilde dağılmış olacaktır. 

Hükümet, bu tehlikenin önlemini, vakit geçirmeden almalıdır. Proje bitince meydana ge
lecek olan gelir artışının o bölgede yaşayan bütün insanlar arasında en adil bir şekilde dağıtıl
masını sağlayacak toplumsal bir düzenin kurulması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir Adıyaman Milletvekili olarak, GAP'ın Adıyaman 
ile ilgili bir sorununa kısaca değinmek istiyorum. Atatürk Barajında su tutulmaya başlanma
sıyla Adıyaman'da bir ilçe merkezi ye kırktan fazla köy su altında kalmıştır. Su altında kalan 
topraklar kamulaştırılmıştır; ama, toprakları kamulaştırılan, evleri, arazileri su altında kalan, 
bu nedenle evsiz ve işsiz kalan bu insanların büyük bir çoğunluğuna, bugüne, kadar, kamulaş
tırma bedelleri ödenmemiştir. Evsiz, topraksız, işsiz kalan o insanlar, kendilerine kamulaştır
ma bedelleri ödenmediği için, çok büyük sıkıntıların içine düşmüşler, kendilerine yeni bir ev, 
yeni bir iş kuramamışlardır ve çoğu faizcilerin, tefecilerin eline düşmüştür. Adıyaman ve Şanlı
urfa'da kamulaştırma bedellerini alamayan insanlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi için, 
o insanların daha büyük çıkmazlara girmelerinin önüne geçilmesi için, Hükümetimizin, bu 
paraları bir an önce, hiç vakit geçirmeden ödemesi gerekmektedir. Bu hususu, o bölgenin bir 
insanı olarak Sayın Bakanımızın dikkatlerine arz ediyorum. 

Atatürk Barajında su tutulmaya başlandıktan sonra, köylerle birlikte yollar da su altında 
kaldı, Adıyaman'ı Diyarbakır'a bağlayan devlet karayolunun uzunca bir bölümü de su altında 
kaldı. Bu nedenle, bugün, Adıyaman - Diyarbakır karayolu ulaşıma kapanmıştır. Adıyaman 
- Diyarbakır yolunun kapanmasıyla, Adıyaman bir çıkmaz sokak konumuna girmiştir. Adıya
man'ın, bir çıkmaz sokak konumundan kurtulabilmesi için, Adıyaman - Diyarbakır karayolu
nun başka bir güzergâh üzerinden (Gerger İlçesi üzerinden) yeniden ulaşıma açılması gerek
mektedir. Bu yolun açılması, Adıyaman için ne kadar önemli ise, Diyarbakır için de o kadar 
önemlidir. 

Yine, daha önceki yıllarda programa alınmış ve yarısından çoğu yapılmış olan Adıyaman 
- Çelikhan - Malatya yolu ile, Adıyaman - Tut ve Adıyaman - Yaylakonak yollarının da, bir 
an önce, asfaltlanması zorunludur. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti arasında kurulan 
Koalisyon Hükümetinin programında, GAP'la ilgili olarak şu paragraf yer almaktadır : "Ül
kemizin en büyük projesi olan GAP'ın, bütün üniteleriyle bir an önce gerçekleşip, ulusumu
zun kalkınmasına ve mutluluğuna hizmet eder hale gelmesi, en önemli işlerimizden biri ola
caktır. GAP, sadece bir enerji ve sulama projesi olmaktan öteye, ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönleriyle toprak düzenlemeleriyle, kooperatifleriyle tam bir bölgesel entegre kalkınma proje
sine dönüştürülecektir. Bölgenin kalkınması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bozulan denge
lerin düzeltilmesi ve haksızlıkların önlenmesine özel bir önem verilecektir." 
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Hükümet programında yer alan bu taahhüde dayanarak, GAP'la ilgili olarak, Adıyaman 
ve Urfa'da meydana gelen sıkıntıların, aksaklıkların giderilmesini, yapılması zorunlu olan hiz
metlerin bir an önce yapılmasını Hükümetten istiyor; 1992 yılı Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
bütçesinin ulusumuza, halkımıza ve devletimize hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise saygıları
mı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kürkoğlu'na teşekkür ederiz. 
Aleyhinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Esat Bütün; buyurun efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime baş
larken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. ' v . 

Bugün, ülkemizde kararlar ve planlar, genellikle atanmışlar tarafından alınmakta ve ya
pılmaktadır. Bu da, gerek demokratik anlayışa gerekse sorumluluk anlayışına aykırıdır. 

Belediyeler, halk tarafından seçilen, her şeyiyle, direkt olarak halka karşı sorumlu yöne
timlerdir; ama, kendileri, yapacakları hizmetlerde, direkt söz sahibi değildirler. Eskiden, bele
diye başkanlarının adı, şehremini idi; yani, şehrin en emin kişisi halk tarafından seçilmektedir. 
Hal böyle olmasına rağmen, bugün, şehir planlan olsun, içme suyu tesisleri olsun, kanalizas
yon olsun, altyapı tesislerinin büyük bir çoğunluğunda, belediye başkanlan ve seçilmiş meclis
ler söz sahibi değildir, tiler Bankası, âdeta uzaktan kumandalı bir şekilde şehir planlarını yap
makta veya ihale etmekte; çok zaman da bu ihaleler, halkın ihtiyaçlarını karşılamamakta ve 
büyük zaman ve kaynak israfına neden olmaktadır. Bir yılda, iki yılda bitirilmesi gereken yatı
rımlar, on yıl, hatta yirmi yıl sürüyor. Öyle ki, şehrin nüfusu yirmi yıllık perspektifte düşünü
lüyor, 20 yıl sonra nüfus 30 bin olacak deniyor, ona göre bir şebeke yapılmak isteniyor; plan 
veya proje aylarca, ydlarca geciktiriliyor; beş yıl öyle geçiyor, birkaç yıl da ihale ile geçiyor, 
ondan sonra, birtakım olağanüstü gelişmeler de oluyor, şehir şebekesi daha yapılmadan, bit
meden nüfus iki katına, üç katına çıkıyor ve o plan ve proje şehrin ihtiyacını karşılamaz hale 
geliyor. Yeniden yap, yeniden boz... 

Diğer taraftan, belediyeler kıt kaynaklarıyla güç şartlar altında bir yol yapıyor, PTT gelip 
kazıyor, içme suyu için ihale yapılmış, müteahhit gelip kazıyor veya karayolları yol yapıyor be
lediye kazıyor. Bütün bunlar hem kaynak israfına hem de zaman israfına neden olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanını; her alanda olduğu gibi, altyapı alanında da, bölge
ler arasında büyük dengesizlikler vardır ve adaletsizlikler göze çarpmaktadır. Güneydoğuda 
yaşanan çığ felaketi bu hususu bir kere daha gözlerimizin önüne sermiştir. Ulaşım yok, altyapı 
yok, denetim yok. Bakın, o karakollarda eksi 30 derece soğukta nöbet bekleyen Mehmetçikler, 
vatan bekçileri çığ nedeniyle o karakolların altında kalırken, acaba yer seçimini yapan kişilerin 
veya binanın inşaatına, temeline harç koyan müteahhidin vicdanı sızlamayacak mı? 

Erzincan depreminde ölenlere Allah rahmet eylesin. Şehircilikten sorumlu Devlet Bakanı
nın da dediği gibi, oraya imar ruhsatı verenler, çok katlı binaları yapan sorumlular hakkında 
ne gibi işlemler yapılacak? Bunu da burada, takip edeceğimizi arz ediyorum. 

Yine, karayolları ülkemizin en büyük ihtiyacıdır. Bu konuda da birtakım çarpıklıklar gö
zükmektedir. Karayolları biraz kenardan götürülse, o güzelim, mümbit ovalar beton yığınları
na dönüşmeyecek. Bunun en güzel örneğini Osmaniye - Adana - Mersin arasında görebiliriz. 
Ovanın ortasından yollar açılmış, yolların etrafı petrol istasyonları, ulaşım kolay olduğu için, 
hemen yanına sanayi ve fabrikalar... O güzel doğayı kendi paramızla, kendi emeğimizle yok 
etmişiz. i 

— 740 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 O : 3 

Burada dikkatimi çeken bir şey oldu, yıllardır, muhalefetiyle iktidarıyla herkes ülkemizin 
gerektiği şekilde altyapısının olmadığından bahsediyorlar. Sorumlusu kim? Sorumlusu da or
tada pek gözükmüyor. 

Cumhuriyetin 10 uncu yılında bir Marş bestelemişiz "Demir ağlarla ördük, anayurdu dört 
baştan" demişiz; ama maalesef, bugün demiryollarına baktığımız zaman, taşımacılıktaki yeri
nin -yüzdesiyle de olsa- nasıl olduğunu görüyoruz. Bütün dünyada taşımacılıkta demiryolları
nın, karayollarından ne kadar ucuz olduğunu takdir edersinizi 

Diğer bir husus : Bu bütçede de görüyorsunuz; kaynaklarımızın büyük bir bölümünü, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Su İşlerine ve Karayolları Genel Müdürlüğüne ayırmı
şız; fakat, bölgeler arasındaki dengesizliği, plansızlığı, zaman kaybını ve israfı burada da göre
biliriz. 

1977 yılında ihalesi yapılan ve bugün yüzde 95'Iere varacak şekilde büyük bölümü bitiri
len Menzelet Barajı, türbinleri gelmediği için, elektrik üretemiyor, atıl vaziyette 3 senedir bekliyor. 

Yine Kahramanmaraş'ın yanında bulunan Sır Barajı 3 yılda bitirildi ve Çukurova Elek
trik tarafından elektrik üretilmektedir. 

Kararlarda daha çok bürokratlar etkili olduğu için, Kahramanmaraş'ın üç tarafından Kar-
talkaya Barajı, Sır Barajı -ki, Kahramanmaraş'tan adım atsanız hemen görürsünüz- ve Menze
let Barajı -hemen 12 km mesafede- olmasına rağmen, şehir susuzluk içindedir. Neden?.. Çün
kü, eğer, halkın seçtikleri söz sahibi olsaydı, belediyeye kalsaydı, öncelikle Ayvalı Barajı yapı
lırdı ve o cazibeyle o baraj yapıldığı an, hem elektrik üretilir hem de Kahramanmaraş susuz
luktan kurtulurdu. 

Yine, 1950 yılında Amerikalılar tarafından Ceyhan Nehri üzerine kurulması düşünülen 
Adatepe Barajı, aradan 40 yıl geçmiş ve projesi bitirilmiş olmasına rağmen, bir türlü programa 
alınmamış, bekletilmiştir, hâlâ da 1 milyon ödenekle birkaç yıldır beklemektedir. Bunun için, 
bütçeye 1991 yılında 1 milyon ve bu yıl da 1 milyon lira ödenek konulmuştur. 

Sayın Bakanım, bu yılki yüzde 70'lik enflasyon da hesaplanarak, hiç değilse, bütçeye bu 
yıl 1 milyon 700 bin lira koymanız gerekirdi, tşte, bu da, bir çelişkiyi göstermektedir. Çünkü, 
Elbistan Ovası, Türkiye'nin dördüncü büyük ovasıdır. 

Barajları yaparken bir de az kaynaktan daha fazla imkân sağlamak gerekir. Barajların 
yapımında, öncelikle üç faktör dikkati çeker : Elektrik üretimi, sulama ve içme suyu. Eğer, 
bir baraj, bu faktörler dikkate alınarak yapılırsa, halkın daha yararına olur; ama -demin de 
söylediğim gibi- bu hususlar dikkate alınmamaktadır. 

Sözlerimi toparlarken, biraz evvel Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu arkadaşımın be
lirttiği bir hususa değinmek istiyorum : 

Kış aylarında Adıyaman yolları, gerçekten kapanmaktadır. Bizim bir Gölbaşı - Kumluk 
yolumuz vardır ki, GAP'ı, Kayseri üzerinden Ankara'ya bağlayacak ve 100 km kısaltacaktır. 
Bu yolun 30 km'lik bir kısmı vardır ki, eğer asfaltlanırsa GAP'ı, Ankara'ya 100 km daha kısal
tacaktır. Bu projeyi de Karayollarının sayın yetkililerinin dikkatlerine sunuyor; bütçenin, mem
leketimize, Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Hükümet adına, Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı'ya söz veriyorum. 
Buyurun efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; bakanlık mensupları ve şahsım adına hepinize en derin say
gılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimin başında, hepimizi derinden üzmüş olan Erzincan'daki bü
yük deprem afetinde yitirdiğimiz değerli yurttaşlarımıza Tanrı'dan rahmet, ailelerine ve mille
timize başsağlığı dilemek istiyorum. Pek çok yaralı yurttaşımız var; bu yurttaşlarımızın da bir 
an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum, hepsine acil şifalar diliyorum. 

İzin verirseniz, huzurunuzda, bir görevi daha yerine getirmek isterim; o da, gerek yaşadı
ğımız çığ afetinde, gerekse Erzincan'daki büyük deprem afetinde büyük özveride görev yapmış 
olan, görevlerini şu anda da kesintisiz sürdüren, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, 
bu konuda görev almış olan bütün kuruluşlarımızın değerli yöneticilerine, huzurunuzda teşek
kür etmek istiyorum. 

Afet haberi geldiği andan itibaren,, ayın 13'ünde, mevcut mevzuata, yasalara ve yönetme
liklere uygun olarak, derhal Bayındırlık ve tskân Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında bir Mer
kez Afet Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. O saatten itibaren, tüm bakanlık müsteşarla
rının ve temsilcilerinin, katıldığı bu kuruldaki arkadaşlarımız, 24 saat aralıksız görev başında
dırlar; yaraların sarılması ve afetin büyük acıları ortadan kaldırılıncaya kadar da görevlerini 
sürdüreceklerdir. Bu arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkürü bir borç biliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, maalesef, deprem sırasında, önemli can kaybımız olmuştur. Gerçi, 
aldığımız ilk haberlerde bu can kaybının çok daha büyük olacağı endişesini taşımaktaydık; bu
nunla beraber büyük bir depremdir, Erzincan ilimiz büyük hasar görmüştür. Şu ana kadar 
300 dolayında vatandaşımız hayatlarını yitirmiştir. Bu sayının artmasından endişe etmekteyiz. 

Kurtarma ve ilk yardım çalışmalarına, depremin hemen akabinde bölgedeki Üçüncü Or
du Birliklerimizce başlanmıştır. Çalışmalar, elektrik olmamasına karşın, bütün gece boyu sür
dürülmüş ve ilk aşamada hemen 150 civarında vatandaşımız, deprem bölgesinde, yıkıntılar için
den canlı olarak kurtarılmıştır. 

Depremden sonraki ilk gün, Başbakanımızın başkanlığında bir heyetle -benim de dahil 
olduğum bir heyetle- Erzincan'a gittik; bölgeyi gezdik, tedbirleri yerinde inceledik; eksik ve 
noksanları saptadık. Şu anda orada, hemen hiçbir eksiğimizin kalmadığını ifade etmek isterim. 

Uluslararası yardım malzemeleri, kurulan bir hava köprüsüyle, 24 saat süreyle, Silahlı Kuv
vetlerimizin uçaklarıyla afet bölgesine taşınmaktadır. Çok sayıda malzeme gelmiştir; çadır ve 
battaniye konusunda, ayrıca gıda konusunda da şu anda ilimizde herhangi bir sıkıntı mevcut 
değildir. 

Bölgeye, 15.3.1992 tarihi itibariyle, Kızılay Derneğince 9 749 çadır, 47 100 battaniye, 4 sey
yar mutfak, 6 jenaratör, 34 ton muhtelif gıda, 1 400 ünite kan, 5 475 adet kan seti, 250 yataklı 
seyyar hastane sevk edilmiştir. Devlet Hastanesi çok az hasar görmüştür ve görevini yapmak
tadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, İller Bankası Genel Müdür
lüğünün toplam olarak 75 personeli, yapılar ve altyapılarla ilgili hasar tespit çalışmalarını sür
dürmektedirler. 

Karayolları, Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait 459 adet iş maki
nesi ve kurtarma aracı bölgeye sevk edilmiştir; 1 000 personeliyle birlikte bu araçlar kurtarma 
çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu araçlar için gerekli olan, günlük 360 ton mazot, Petrol 
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Ofisi Genel Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, PTT link hatlarıyla, bölgey
le olan iletişimi kurmuş bulunuyor. 

Bölgeye, bugüne kadar, çeşitli ülkelerden çeşitli yardımlar ve ilk yardım ekipleri sevk edil
di. Bunlar için de teşekkür ediyoruz. Bu ekipler, bölgede, şu anda faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Değerli arkadaşlarımızdan bazılarının, afetle ilgili konularda gözlemlerini ifade ettikleri
ni izledik. Şunu hemen belirteyim : 19.20'de depremin meydana gelmesinden sonra ilk çalış
malar başlamış, aynı gece saat 23.00'te Afet işleri Genel Müdür Yardımcısı, Geçici tskân Dai
resi Başkanı ve Acil Yardım Şube Müdürü ile 15 kişilik bir teknik heyet, derhal olay mahalline 
hareket etmişlerdir. Yani, bu konuda herhangi bir gecikme kesinlikle söz konusu değildir. An
cak, yasa gereği, oradaki çalışmaların koordinasyonu ve düzenlenmesi, valiliğin görevidir; bü
tün ekipler, valilerin emri altında çalışmaktadırlar, Erzincan'da da durum böyledir. 

Ankara'da ise, biraz önce söylediğim gibi, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı Müsteşarının 
başkanlığında, aşağı yukarı bütün bakanlıkların katıldığı, yasaya göre oluşturulan Merkez Afet 
Koordinasyon Kurulu 24 saat görevi başındadır. 

Değerli milletvekilimiz Sayın Altınkaya bir eleştiride bulundu : "Afet işleri Genel Müdü
rünün ayın 15'inde görevden alınarak, yerine yeni bir arkadaşımızın getirilmesi bir şanssızlık" 
dedi. Sayın Altınkaya'nm, burada yaptığı yanlışlık, doğal karşılanacak, hoşgörüyle karşılana
cak bir yanlışlıktır. Gerçi, bu atama kararı Resmî Gazetede ayın 15'inde yayımlanmıştır. Bu 
nedenle, arkadaşımız, bu atamanın ayın 15'inde gerçekleştiği düşüncesine kapılmıştır; ama, 
başbakanlıktan, ayın 10'unda bildirilmiştir. Yeni genel müdürümüz, kendisi afet koordinasyo
nu konusunda ve deprem konusunda uluslararası ünü olan, uluslar arasında, çalışmaları tak
dirle kabul edilmiş olan ve çok uzun yıllardır Afet işleri Genel Müdürlüğünde görev yapan 
bir değerli bürokrat arkadaşımızdır. Âdeta, bu değişiklik, bu en sıkıntılı günün geleceğini ön
ceden görmüşçesine tarafımızdan, olaydan üç gün evvel gerçekleştirilmiştir. 

Depremle ilgili hasar konusuna da değinmek istiyorum. Bölgedeki teknik ekiplerimizden 
aldığımız ön bilgilere göre, Erzincan merkezde 2 200 civarında yıkık veya ağır hasarlı yapı sap
tanmış bulunuyor. Bölge için yapılan hasar tahminlerimize göre, depremden etkilenen bütün 
bölgelerde 8 bin civarında yapının kullanılamaz halde olduğu ve 9 bin civarında yapının ise, 
orta hasar gördüğü sanılmaktadır. Bu durum karşısında bölgede 17 bin ailenin, yani takriben 
100 bin vatandaşımızın açıkta kaldığı dikkate alınarak, tüm çalışmalar, bu esaslara göre yapıl
maktadır. 

tideki ilk kurtarma ve yardım komitesinin, kurtarma hizmetleri dışında görev yapamama
sı dikkate alınarak, bölgeye, içişleri Bakanlığından, mülkiye müfettişleri ve Bakanlığımızın Afet 
işleri Genel Müdürlüğünden de bir genel müdür yardımcısı -biraz önce söylediğim gibi- bir 
daire başkanı ve bir şube müdürü de gönderilmiştir. Ümit ediyorum ki, depremin şokunu en 
kısa zamanda atlatacağız, ildeki çalışmalar etkin bir şekilde sürecek, vatandaşlarımız da, kısa 
bir süre içinde yeniden, oturmaları uygun görülen konutlara tekrar dönme olanağını bulacak
lardır. 

Hükümetimiz, bu büyük afetin yaralarını sarma konusunda her çabayı göstermektedir ve 
bu konuda bütün girişimleri, kararlı bir şekilde sürdürmektedir. 

15 Mart 1992 günü -bildiğiniz gibi- yerel saatle 18.20'de, merkez üssünün Tunceli ilinin 
Pülümür ilçesi ve köylerinde olduğu saptanmış olan, gene 6,1 ölçeğinde yeni bir deprem olmuştur. 
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Sevinerek ifade edelim ki, bu depremde bir can kaybı saptanamadı. Deprem haberi alınır alın
maz, Kızılay Genel Müdürlüğüyle temasa geçilerek, bölgeye Kızılay'ın Erzurum ve Elazığ de
polarından 100 çadır ve 500 battaniye gece saat 22.00'de sevk edilmiştir. Bayındırlık Müdürüy
le temasa geçilerek, can kaybı ve yaralı olmadığı öğrenildikten sonra da, Karayolları Genel Mü
dürlüğü ve Köy Hizmetleri ekiplerine talimat verilerek, çığdan kapanmış olan yolların açılma
sı çalışmalarına başlanmıştır. Bugün, Tunceli'ye 300 milyon liralık da bir acil yardım ödene
ğiyle, 10 teknik eleman gönderilerek, resmî hasar tespitleri başlatılmış bulunuyor. Son olarak 
saat 11.00'de kurulan hava köprüsü çerçevesinde Ankara'dan Erzurum'a kalkan bir uçakla ye
niden 5 bin battaniye ve 500 çadır bu bölgeye sevk edilmiştir. Malzeme, tabiî, Erzurum'dan 
karayoluyla Tunceli ve Pülümür'e intikal ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu da, Erzincan deprem felaketinde yıkılan binalarla 
ilgili çeşitli söylentilerdir/Bu konuyla ilgili olarak kısa bir bilgi arz etmek istiyorum : Yıkılan 
binaların, kuşkusuz, büyük çoğunluğu özel kişi veya kurumların yaptırmış olduğu binalardır. 
Devlet binaları içinde, zarar gören veya tamamen yıkılan, kullanılmaz hale gelen binaların 11 
tanesi, devletin ilgili kuruluşları tarafından yapılmayarak, çeşitli zamanlarda satın alınmış olan 
özel yapılardır. Devlet kuruluşları aracılığıyla yapılmış olup, şu anda çökmüş ve kullanılmaz 
hale gelen iki binamız, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan Sağlık Kolejidir, bu binanın 
yarısı çökmüştür. Bina, 1965 yılında yapılmıştır. Devlet Hastanesi kısmen hasarlıdır; fakat kul
lanılmaz durumda değildir ve görev yapmaktadır. 1987 yılında yapılan Kemah Emniyet Amir
liği binası -4 katlı- tamamen yıkılmıştır. Bunun dışındaki binaların hepsi özel müteahhitler ta
rafından, özel şahıs ve kurumlar tarafından yaptırılmış yapılardır. Bazıları devlet tarafından 
satın alınmıştır, bazıları kiralanmıştır. Yıkılan 6 banka binasının da hepsi ilgili bankalar tara
fından, özel olarak müteahhitlere yaptırılmıştır. Bu konuda bu bilgiyi sunmakta yarar olduğu
nu sanıyorum. 

Tabiî, şunu da ilave edeyim ki : Orada bulunan teknik heyetler, bu çöken binaların, özel
likle büyük betonarme binaların, hangi nedenle yıkılmış olduğunu, burada herhangi bir arıza 
olup olmadığını, herhangi bir hilenin karıştırılıp karıştırılmamış olduğunu saptamak için çalı- * 
saçaklardır. İlgili mevzuat çerçevesinde de bu tür saptamalar ortaya konduğu takdirde, yasala
rın öngördüğü çerçeve içinde gerekli işlemler mutlaka yapılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, hatırlayacaksınız, bundan tam 112 gün önce, 25 Kasım 1991 tarihin
de, Yüce Mecliste sunduğumuz ortak Hükümet Programında temel hedeflerimizden biri, "500 
günlük bir onarım ve canlandırma programını gerçekleştirmek" biçiminde tanımlanmıştı. Yü
ce Meclisin onayını alan bu 500 günlük onarım ve canlandırma programının somutlaşmış kap
samı, ilk kez 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısıyla değerlendirmenize sunulmaktadır ve bil
diğiniz gibi, bu bütçe tam bir yıllık dönemi değil, esas olarak 9 aylık bir zaman dilimini kapsa
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, 1980'li yıllarda sanayileşme alanında kay
bettiği ivmeyi yeniden kazanmak, yeniden ve büyük taleplere yönelik bir atılım stratejisi uygu
lamak zorundadır. Türkiye'nin kendi dışındaki dünyaya açılması, dünya ekonomisiyle, ekono-
misini bütünleştirmesi ve en önemlisi, Türkiye'nin, ekonomik olarak, dünya içindeki hak etti
ği yeri alabilmesi, sözü edilen atılım stratejisinin başarıyla uygulanmasına bağlıdır. Dünyada 
yaşanan baş döndürücü değişim ve dönüşümlerin başarımız için uygun ve olumlu bir ortam 
yarattığı görülmektedir. Sanayileşmiş zengin ülkelerde büyüme hızının yavaşlaması, hatta başta 
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Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, birçok gelişmiş Ülkenin durgunluğa gitmesi elbette 
gelişmekte olan her ülke için endişe verici bir faktör olarak değerlendirilebilir. 

Ancak, Türkiye'nin özel bir konumu vardır. Sovyetler Birliği yerine ortaya çıkan Bağım
sız Devletler Topluluğu, ülkemiz için ilginç atılım olanaklarını gündeme getirmiş bulunmakta
dır. Bayındırlık ve tskân Bakanlığının huzurunuza getirilen 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısı böyle bir perspektif içinde hazırlanmış bulunuyor. Bakanlık ve ona bağlı kuruluşların, sa
nayileşmenin altyapısını hazırlamada, başta tarım olmak üzere, tüm sektörlerde üretim artma
sı sağlamada çok önemli bir işlevi yerine getirdiği gayet iyi bilinmektedir. 

Bakanlığımız, 1914 yılından bu yana görevini sürdüren, cumhuriyetimizin eski bir kuru
mudur. 77 yıl boyunca bünyesindeki çeşitli birimlerle bu görevini sürdürmüştür; ama bu bünye 
bu 77 yıl boyunca hep "sabit kalmamıştır; hükümetlerin yatırım ve imar politikalarında deği
şiklik yapma ihtiyaçları gündeme geldiğinde, bakanlığımızın görev alanında yeni düzenlemeler 
yapılmıştır. Yeni kurulan yatırımcı bakanlıklara bakanlığımızın görevlerinin bir bölümünün ak
tarılması âdeta gelenekselleşmiştir. 

Başlangıçtan bu yana bir altyapı bakanlığı olan Bayandırlık Bakanlığının faaliyetlerinin 
başka kuruluşlara aktarılmasının hizmet etkinliğini artırdığını söylemek çok zordur. Nitekim, 
ayrılan birimler ve alınan görevler tekrar zaman içinde bu bakanlığa geri dönmüştür. 

Son derece önemli görevler üstlenmiş olan bakanlığın faaliyetlerinin ana hedefi, ülkemi
zin sosyal ekonomik, endüstriyel, turistik ve diğer alanlara ait altyapısının gereken düzeye çı
karılmasıdır. Bu amaçla, ulusal bayındırlık master planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. 

Kuşkusuz, altyapısız bir ekonomi düşünülemez; altyapının en iyi şekilde yapılması gere
kir. Türkiye'nin her yerinden talep ve şikâyetler gelmektedir. Bunlar, iyileştirme talepleri ve 
şikâyetleri değil, ne yazık ki, yokluğun şikâyetleridir. Bunun içindir ki, çok kapsamlı bir bi
çimde Türkiye'nin altyapı olayının düşünülmesi ve planlanması gerekiyor. Bu, kolay bir olay 
değildir; ama yapılması da kaçınılmaz bir olaydır. 

Ülkemizdeki bölgeler arası kalkınmışlık farklılıkları da pek az ülkede görülebilecek kadar 
endişe verici boyuttadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ve dengesizliği gidermek, böl
geler arası toplumsal ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak ve bunu il ve ilçeler düzeyinde de 
gerçekleştirmeye çalışmak öncelikli hedefimizdir. 

Bu, aynı zamanda günümüzde yönü, boyutları değişmiş ve etkileri hiçbir dönemde olma
dığı kadar şiddetlenmiş göç olgusunun kontrol edilebilmesi, insanımızın doğup büyüdüğü yer
lerden kopanlmaması için de gereklidir. Az gelişmiş yörelerin kalkındırılması, güvenlik, çevre 
koruma ve coğrafî yönden uzak ülkelerle bütünleşmenin sağlanması da ulaştırma politikaları
nın başarıyla uygulanmasına bağlı bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde su kaynaklarının geliştirilmesi için, baraj, hidroelektrik 
santral, yeraltı ve yerüstü sulama şebekelerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları sürdürülecek ve 
özellikle ülkemizin en büyük projesi olan Güney Anadolu Projesinin bütün üniteleriyle bir an 
önce gerçekleştirilip, ulusumuzun mutluluğuna hizmet eder hale gelmesi en önemli işlerimiz
den biri olacaktır. • - • 

Güney Anadolu Projesi sadece bir enerji ve sulama projesi olmaktan öteye, ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönleriyle, toprak düzenlemeleriyle, kooperatifleriyle tam bir bölgesel kal
kınma projesine dönüştürülecektir. Bölgenin kalkınması, yaşam şartlarının iyileştirilmesi, bozu,-
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lan dengelerin düzeltilmesi, haksızlıkların önlenmesine özel önem verilecektir. 2000 yılına gi
rerken, Türkiye'nin enerji sıkıntısı çekmemesi için termik ve hidroelektrik santralların proje 
ve yapım işleri hızlandırılacaktır. 

Büyük şehirlerin içme suyu projelerine zamanında yeterli ödenek ayrılmaması nedeniyle 
başta, Ankara, istanbul gibi büyük şehirlerimiz su sıkıntısı çekmektedir, îzmir, Samsun, Gazi
antep ve diğer şehirlerin içme suyu projeleri ödeneksizlikten yürütülememiştir. Bunların ger
çekleştirilmesi için gerekli önlemleri almaktayız. 

Türk toplumunun en önemli kesimlerinden olan, çiftçi ve köylümüzün alın teri ve emeğini 
verimli kılarak tarımsal eğitim düzeyini yükseltmek; ayrıca, bol ve temiz içme suyu sorununa 
çözüm getirmek amacıyla göletler ve barajlar inşasına devam edeceğiz. 

Bu arada, Hükümetimiz, göreve başladığı günden itibaren belediyelerimizi rahatlatıcı ve 
borç batağından dolayı eli kolu bağlı belediye olmaktan çıkarıcı bir dizi tedbiri de almaya baş
lamıştır. 

Geçmiş uygulamalar sonucu belediyeler, halkımıza gerekli hizmetleri sunamaz hale gel
mişlerdi. Bunu önlemek için, bu çerçevede belediyelerin 31.12.1991 tarihi itibariyle tiler Banka
sına olan 920 milyar 900 milyon Türk Liralık yatırım borçları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Birbirlerine Olan Borçlarının Tahkimi Hakkındaki Kanun ile tahkim edilecektir. 

Burada, gene, Sayın Altınkaya, bu konuda herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadı
ğını ifade eden bir beyanda bulundu. "Danıştayın 31.10U989 tarihinde aldığı bir kararla, fon 
borçlarının tahkim kapsamına alınmış olmasının bir anlam taşımadığını" ifade etti. "Danış-
tayın zaten bu borçları ortadan kaldırdığını" vurguladı. Bu, gerçeğin ancak çok küçük bir kıs
mını ifade ediyor. Gerçekten, 31.10.1989 tarihinde fon yönetmeliğinin Danıştayca iptaliyle bir 
yeni durum ortaya çıkmıştır; ama bu tarih öncesindeki borçlarla ilgili -ki, borçlar 492 milyar 
lirayı buluyor- olarak, o tarihten itibaren, Hükümet hiçbir işlem yapmamış, sadece bu tarih 
sonrasında verilmiş olanları hibe kabul etmiştir; ama geride 492 milyarlık bir borç kalmıştır 
belediye fonlarından. Artı, 428,6 milyarlık yüzde 40 faizli yatırım borçları da bu miktara ek
lendiğinde, belediyelerin tahkim kapsamına almak üzere karar vermiş olduğumuz borcu 920,9 
milyar Türk Lirasını bulmuştur. 

tşte, Hükümetimizin almış olduğu karar bu borçların affına, silinmesine ilişkindir ve yeni 
bir uygulamadır; kendiliğinden ortaya çıkmış bir uygulama değildir. 

Değerli arkadaşımızın gene gözünden kaçtığını tahmin ettiğim ikinci bir husus da şudur : 
379 milyar liralık, belediyelerimizin, tiler Bankasına kısa vadeli borçlarının 15 yıllık bir süreç 
içinde tahkim edilmesi olayıdır. Bunun da karan Yüksek Planlama Kurulu tarafından alınmış
tır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığına bağlı bulunan Geliştirme ve Destekleme Fonundan kar
şılığı sağlanmak üzere, düşük faizli bir biçimde belediyelerimiz bu kısa vadeli borçlarını da 
-ki, onlar için çok ağır bir yük oluşturmaktaydı- 15 yıl vadeyle ödeyecekler. Yani, böyle bir 
konsolidasyona da gidilmiştir. 

Tabiî, belediyelerin elinin kolunun bağlı olduğu konusunda tereddütü olan arkadaşları
mız bulunabilir. Geçmiş uygulamadan farklı olarak, bu bizim getirdiğimiz borç silme ve ertele
me uygulamaları, kuşkusuz, ayırımsız olarak bütün belediyelere uygulanacaktır; ama bir kü
çük örnek vermeme izin veriniz; geçmişten üç yılın bir uygulamasını size burada aktarmak isti
yorum. Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne bağlı fonlardan belediyelere, onların 
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normal olarak aldıklarının dışında yapılan ödemelerdeki şu farklılığı dikkatinize sunmak, sa
nıyorum ki bugüne kadar bu konuda yapılan tartışmalara önemli bir ışık tutacaktır. 

Bakınız, durum şöyle : 1989 yılında belediyelere, normal gelirleri dışında, Araştırma ve 
Uygulama Dairesi aracılığıyla yapılan ödemelerde SHP'li belediyeler yapılan ödemelerin yüz
de 20'sini, Doğru YoPlu belediyeler yüzde 15'ini, ANAP'lı belediyeler ise yüzde 59'unu almış
lardır. 1990 yılında, bu oranlar, sırasıyla, SHP için yüzde 22, Doğru Yol için yüzde 16, Anava
tan Partisi için yüzde 56 olmuştur. 1991 yılında uygulama sonuçları da şu şekildedir : SHP 
yüzde 25, Doğru Yol Partisi yüzde 22 ve Anavatanlı belediyelere de bu fonlardan yüzde 46 do
layında bir pay ayrılmıştır. 

tşte, el kol bağlama olayının basit göstergesi budur ve bazı arkadaşlarımız bu konuda ya
pılan uygulamanın böyle olmadığını, sanıyorum, bundan böyle iddia etmezler. 

Amacımız, belediyelerin, halkımıza, etkin, dürüst ve güncel hizmet sunmaları ve en kü
çük beldeden en büyük kentlere kadar tüm belediyelerin belde sakinlerinin hayatına rahatlık 
ve kolaylık getirmesidir. Bunun sağlanabilmesi ise, sorunların doğru ve gerçekçi bir şekilde teş
his edilmesiyle mümkündür. Bu çerçevede bakıldığında, yerleşmelerin kademelenmesi trendi
nin değiştiği, yerel yönetimler arasında ekonomik gelişmişlik ve malî kapasite farklılıklarının 
arttığı, kentleşme sorunlarının ölçeğe, bölgesel özelliklere, turizm ve çevre gibi değişkenlere bağlı 
olarak farklılık göstermesi sürecinin hızlandığı saptanabilmektedir. 

Yeni kurulan ve kurulacak belediyelere de malî ve teknik konularda gerekli' yardımların 
yapılması ve gerektiğinde dış krediden de istifade ettirilmesi Hükümetimiz tarafından titizlikle 
takip edilecek bir politika olacaktır. 

Ülkemizin imarından ve genel fizikî planlamasından sorumlu olan Bakanlığımız, kentle
rimizin sağlıklı gelişmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına önem vermektedir. 

Bu meyanda, Turizm Bakanlığı bütçesinde de gündeme gelmiş olan, kıyılarımızın aşırı be
tonlaşması gerçekten önemli bir sorunu oluşturuyor. Kıyılarımızın aşırı betonlaşmaya karşı ko-

• runması sağlanacak ve tüm vatandaşlarımızın istifadesine sunulması konusunda gereken ön
lemler alınacaktır. 3621 sayılı Kıyı Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi ve yüzde 
1 ölçekli uygulama imar planı yapılacak yerlerde sahil şeridinin yeniden belirlenmesine dair 
kanun değişikliği çalışması sonuçlandırılmak üzeredir. Tasarının, bakanlıkların görüşüne su
nularak, kısa sürede yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz. 

Ülkemizin son yıllarda benimsediği dışa açılma politikası sonucunda gerek dış ülkelerle 
olan ilişkilerimiz, gerekse de uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerimiz önemli ölçüde geliş
miştir. Ayrıca, Türkiye ile çeşitli uluslararası kuruluşlar ve çok sayıda ülke arasında imzalanan 
teknik yardım ve işbirliği anlaşmaları çerçevesinde sağlanan teknik yardımların koordinasyo
nu, ortak projelerin yürütülmesi gibi konular, giderek önem kazanmaktadır. Bakanlığımız gö
rev ve kapsamına giren konularla dış ilişkilerin önem kazanması ve daha da artması beklenen 
yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerimizi yürütmek amacıyla bir ana hizmet 
birimi olarak görev yapacak dış ilişkiler ve müteahhitlik hizmetleri genel müdürlüğünün ku
rulması konusunda da çalışmalar yürütülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, gecekondu sorunu ülkemizin bir gerçeğidir. Bu nedenle, gecekondu 
yerleşme bölgelerinin hızla sağlıklı yaşam koşullarına kavuşması ve çağdaş kentleşmenin önü
ne engel olmaktan çıkarılması için gereken önlemler alınacaktır. Bu amaçla kurulmuş olan Ge
cekondu Fonuna dinamizm ve etkinlik kazandıracak yeni araçlar geliştirilmektedir. 
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Konut sorununun çözümü, bir yandan konut gereksinimin karşılanması, öte yandan eko
nominin canlandırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, son derece azalmış bulunan Gece
kondu Fonu kaynaklan, geri dönüşlerin hızlandırılması suretiyle artırılacaktır. 

1992 malî yılında Bakanlığımızın kullanacağı fonlarla ilgili kısa bir bilgi arz etmek istiyo
rum. Bunlar Bütçe Komisyonunda ifade edilmiştir. Onun için sadece özetleyerek geçeceğim. 

Bakanlığımız için, 1 372 710 000 000 lira, Karayolları Genel Müdürlüğü için 
5 566 200 000 000 lira, Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü için 9 273 240 000 000 lira olmak 
üzere, toplam 16 212 150 000 000 lira bütçe teklif edilmiştir. 

Bütçe dışı kaynaklarla birlikte düşünüldüğünde bu miktar 29 156 517 000 000 lirayı bula
caktır. Buna ilgili kuruluşumuz olan tiler Bankası Genel Müdürlüğünün 2 518 400 000 000 
liralık yatırım bütçesi de ilave edildiğinde, Bakanlığımız faaliyetleri için 1992 malî yılında 
31 674 917 000 000 lira harcama yapmak durumundadır. 

Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonunda yıl içinde Afet tşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları 
Genel Müdürlüğü ve Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü bütçelerine aktarılmak üzere, toplam 
243 milyar lira ödenek Maliye ve Gümrük Bakanlığının Yatırımları Hızlandırma Fonundan ko
nulmuştur. 

Değerli arkadaşlar, Yapı tşleri Genel Müdürlüğümüz 1992 yılı yatırımları için ayrılan öde
nek tutarı 392 200 000 000 liradır. Diğer kuruluşlardan aktarılacağı tahmin edilen 1 trilyon 
262 milyar lirayla birlikte toplam yatırım tutarı 1 trilyon 654 milyar 200 milyon liraya ulaşa
caktır. Bu miktara, genel bütçeden verilecek 785 milyar 449 milyon lira cari ödenek ilave edil
diğinde, toplam 2 trilyon 439 milyar 649 milyon liralık ödeneğe ulaşılmaktadır. Bu ödenekle 
791 adet devam eden iş üzerinde çalışılacaktır. 

1992 malî yılında muhtelif sektörlere ait 482 adet işin bitirilmesi amaçlanmaktadır. Bu 
işler arasında, 34 adet tarım sitesi, toplam 2 180 adet daireyi ihtiva eden 153 adet muhtelif 
lojman, 68 adet eğitim tesisi, 86 adet sağlık tesisi, 62 adet güvenlik hizmetleri binaları ile diğer 
sektörlere ait 79 adet hizmet binaları da yer almaktadır. 

Bunlann dışında, ödenekleri bütçemize aktarılmamakla beraber, Keşif, İhale ve Kontrol
lük Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yapılan şehir ve köy ilkokulları, sanayi siteleri, beledi
ye, il özel idareleri ve Yurt-Kur'a ait yatırımlarla muhtelif onarımlar olmak üzere, yaklaşık 5 500 
adet iş üzerinde çalışılacaktır. Ayrıca, Afet tşleri Genel Müdürlüğümüze ait 2 194 adet afet 
konutunu ihtiva eden 48 adet işin 1992 yılında bitirilmesi planlanmıştır. 300 konutu ihtiva eden 
muhtelif geri kalmış yöreler halk konutlarıyla 30 konutu ihtiva eden kiralık mülk konutlar Üze
rinde de çalışılacaktır. 

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan Ankara Konser Salonu projelerinin elde edilmesi hu
susunda diğer kuruluşların da görüşleri alınarak bir sonuca varılmış olup, projelerin yeniden 
bir yarışmayla elde edilmesi karara bağlanmıştır. 

Afet tşleri Genel- Müdürlüğümüz faaliyetleri için, 1992 Yılı Malî Bütçe Tasarısında Acil 
Afet Yardım Projesinin dış İcredisi karşılığı olarak verilen 25 milyar 480 milyon liraya, Bütçe 
Kanunu Tasarısında yer alan 20 milyar 600 milyon liralık cari ödenek, çeşitli gelirlerden 124 
milyar lira, Afetler ve Deprem Fonlarından 232 milyar 520 milyon lira ilave edildiğinde, top
lam 402 milyar 600 milyon liralık meblağa ulaşılmaktadır. Yatırımlarımıza ayrılan bu ödenek
le, bir kısmı kalkınmada öncelikli illeri kapsayan Acil Afet Yardım Projesinin kapsamındaki 
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illerdeki 2 369 konutun inşaatı ile kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli illerimizdeki 
yatırımlarımıza öncelik verilmek üzere, halen inşaatı devam eden toplam 6 138 konut, 20 alt
yapı ve 20 afet önleyici tedbir projesine de devam edeceğiz. 

Bu yıl, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çığ düşmesi olaylarında, 97'si asker, 
201'i sivil olmak üzere, toplam 298 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir, 2 de kayıp vatandaşımız 
vardır. Afetzedelerin acil yardım ve geçici iskân ihtiyaçlarına harcanmak üzere, yaklaşık 2 mil
yar 137 milyon liralık bir ödenek, Bakanlığın fonlarından bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmala
ra, genel müdürlüğümüzün ekipleri de fiilen katılmış olup, çeşitli kuruluşlara ait 278 iş maki
nesi Karayollarının koordinatörlüğünde yol açma ve kurtarma çalışmalarında bulunmuştur. 
Ekiplerimiz, günde yaklaşık 1 milyon metreküp kar temizlemişlerdir. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüze, 1992 genel bütçesinden 10 milyar 
630 milyon lira yatırım ödeneği ve 900 milyon lira kamulaştırma ödeneği ayrılmıştır. Bu öde
neklere, 1992 yılında bütçe dışı kaynaklardan sağlanacak 227 milyar lira ve genel bütçeden 20 
milyar 172 milyon liralık cari ödenek ilave edildiğinde, toplam 258 milyar 702 milyon liralık 
kaynak oluşmaktadır. Bu kaynakla halen kurulu bulunan 2 287 belediyenin imara ilişkin uy
gulamalarının malî ve teknik yönden desteklenmesi sağlanacaktır. 

Belediyelerimizin teknik ihtiyaçtan periyodik anketlerle tespit edilerek, sonuçlara göre, tip 
proje, eğitim ve teknik bilgi ihtiyaçları karşılanacaktır. 

Ülkemizde, gerek kamu, gerek özel sektör yatırımları için her tür ve ölçekteki sektörel master 
plana temel olacak planlamalara veri oluşturmak ve kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere, 
Türkiye Genel Yerleşme Düzeni Atlasının güncelleştirilmesi çalışmalarına da devam edilecektir. 

Turizm öncelikli kıyı bantlan gibi çeşitli sektör kullanımlarının yoğunlaştığı özel nitelik
leri nedeniyle korunması gereken yörelerde genel arazi kullanım kararlarını belirlemek ama
cıyla sürdürülen çevre düzeni planlama çalışmalarına 3194 sayılı tmar Yasasının 9 uncu mad
desi uyarınca devam edilmekte ve turizm öncelikli kıyı bantlarının planlama çalışmaları sür
dürülmektedir. 

ülkemizde turizm öncelikli kıyılarımızdan Ege ve Akdeniz sahillerini kapsayan çevre dü
zeni planları Bakanlığımızca düzenlenip, daha önceki yıllarda onanmıştır. Bu planlarda talep
lerin değerlendirilmesi amacıyla, ihtiyacı olan bölgelerde revizyon çalışmaları bir program da
hilinde ele alınmaktadır. 

3194 sayılı tmar Kanununun 9 uncu maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanarak, 
1992 yılında çalışmaları devam eden üç adet çevre düzeni planına ilave olarak, 12 adet çevre 
düzeni plan çalışması ele alınacaktır. 

Ülkenin Ege ve Akdeniz kıyılarında çevre düzeni planı yapılmamış alan, hemen hemen 
kalmamıştır. Ayrıca, Karadeniz kıyılarında da çevre düzeni planı çalışmalarına Bakanlığımız
ca başlanmış bulunuyor. 

Ülkemizin çeşitli ülkelerle gerçekleştirdiği karma ekonomi toplantılarına sunulmak üzere, 
Bakanlığımız görev alanına giren konularda işbirliği önerileri geliştirilecek ve uygulamalar ya
kından izlenecektir. Bu çerçevede, bağımsızlıklarını ilan eden eski Sovyetler Birliğine dahil ül
keler ve Libya ile olan ilişkiler ağırlıklı olarak ele alınmaktadır. 

Kalkınmada birinci önceliği olan illerimizin ilçe ve belediye teşkilatı olan kasabalarında 
memur ve görevlilerin kiralık konut ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yer seçimi yapılan yörelerde 
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yapımı planlanmış halk konutu inşaatlarına başlanacak ve yıl içerisinde bu inşaatların bitiril
mesine gayret gösterilecektir. 

Bağlı kuruluşlarımızdan Karayolları Genel Müdürlüğü, otoyollar devlet ve il yolları ağına 
giren güzergâhları tayin ve tespit etmek, plan ve programlar gereğince bu bağlar üzerindeki 
yol, köprü ve sanat yapılarını inşa etmek ve onarmak, bu hususlarda teknik esasları saptamak, 
yolların sürekli açık tutulması ile ilgili bakım ve onarımı ile kar mücadelesini yapmak ve diğer 
tamamlayıcı işlerle görevlendirilmiştir. 

Karayolları ağının ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yapılması ve ulaştırma politikalarına 
uygun bir biçimde fonksiyon görmesi, sadece ekonomik yönden katkı sağlamakla kalmamak
tadır; ülkenin idarî, sosyal ve kültürel gelişmesinde, bütünleşmesinde en önemli rolü oyna
maktadır. , 

Ülkemizin çok yönlü ve dengeli olarak gelişmesi, hizmetlerin bölgelere ve kişilere ulaşma
sı, özellikle demiryollarının ihmal edilmiş olması nedeniyle, ancak karayolları ağının yaz, kış 
devamlı olarak açık tutulması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenlerle, Bakanlığımız, bir 
yandan devlet ve il yollarını toplumumuzun gelecekteki gereksinmelerine cevap verecek duru
ma getirmeyi öngörürken, diğer yândan, trafiği çok olan ve ekonomik gelişmeye paralel olarak 
giderek hızla artan anayollar talebini de yüksek standartlı yollar yaparak karşılamak kararlılı-
ğındadır. 

Ülkenin tüm bölgelerini birbirine bağlayan hızlı, konforlu ye güvenli, yaz, kış ulaşım sağ
layan modern yollar ağının gelişmesi, toplumumuzun, yurt bütünlüğünün de en önemli gere
ğini oluşturan bu bağlantıların kurulması da önem taşımaktadır. Halen yapımı sürdürülen oto
yolları, kısa sürede tamamlayarak hizmete sunmak kararındayız. 

Ayrıca, ülkemizde hızla gelişen ana arterlerin yüksek standartlı yollara dönüştürülmesi 
de programımızda yer almaktadır. Yeni karayollarının inşaatına ve mevcutların ıslahına devam 
edilecek, başlayan otoyol projeleri tamamlanarak, duble yollar sistemi de özenle geliştirilecek 
ve yeni otoyollar, gerekli ağlar da yapılacaktır. 

Bu temel karar doğrultusunda, halen planlanmış otoyollarla bölünmüş yollar ağının bir 
bütün oluşturacak şekilde ülke gereksinmeleri doğrultusunda geliştirilerek yurdumuzun her yö
resinde dengeli olarak yayılması amacımızdır. 

Bu yıl çok sert geçen kış koşulları nedeniyle bozulan yolların onarımı gerekmektedir. Üze
rinde duyarlılıkla durduğumuz bu soruna ilişkin olarak şimdiden hazırlıklar başlatılmıştır. 

özellikle Dünya Bankasından temin edilen 300 milyon dolarlık kredi ile finanse edilen 
ve Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilecek olan devlet ve il yolları projesi için ge
rekli bütün makine ve malzemelerin uluslararası ihale yoluyla teminine ilişkin Bakanlar Kuru
lu kararı 20 Ocak 1992 tarihinde çıkarılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının gelişen teknolojiye uygun 
ve günün gereklerine cevap verecek tarzda reorganizasyonu ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 
Bu çalışmalar paralelinde 5539 sayılı Kuruluş Kanunu yemden gözden geçirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarımızın önerilerinden birisi olan bölge müdürlüklerinin kaldırılması gö
rüşüne Bakanlığımızın katılmadığını burada ifade etmek isterim. Çünkü, bu takdirde, bütün 
karayollarının bölge organizasyonu, tek tek valiliklerin görev alanı içine girecektir ve valileri
mizin, büyük yük taşıyan bu birimlerimizin, ayrıca bunu da üstlenerek yürütebilmesi olanağı 
bugün için görülmemektedir. 
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Bu arada, Galata Köprüsüne de değinmek istiyorum. Değerli arkadaşımız Sayın Altınka-
ya bu konuya değindi; ama sanıyorum ki aldığı bilgiler, gazetelere yansımış olan dedikodular
dan ibaret. Orada bir finans sorunu vardır. Bu sorun, çözülme noktasına gelmiştir. Ayrıca, 
idareyle müteahhit firma arasında, ödeme biçimi açısından bir farklı yorum vardır. Bu yoru
mun giderilmesi için gerekli işlemler yapılmıştır. Şu an için herhangi bir fesih söz konusu ol
madığı gibi, değerli arkadaşımızın endişe ettiği şekilde yıllar yılı bu inşaatın sürmesi de söz 
konusu olmayacaktır. Kısa süre içinde bu inşaata başlayabileceğimizi ve hiç olmazsa köprünün 
belli bir süre sonunda, bu yıl içinde trafiğe açlabileceğini düşünüyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, ülkemizdeki su kaynaklarının geliştirilmesiyle il
gili faaliyetlerden sorumlu tutulan en etkin kuruluşumuzdur. Yatırımları tarım, enerji hizmet
leri ve çevre sektöründe yer almakta olup, Genel Müdürlük, yıllık yatırım programına alınan 
işlerin bir kısmını, işin boyutları da dikkate alınarak, ihale yoluyla, bir kısmını da kendi maki
ne ve ekipman imkânlarıyla emanet usulüyle gerçekleştirmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1992 yılında 
9 trilyon 273 milyar 240 milyon lirası bütçeden, 2 trilyon 50 milyar lirası Kamu Ortaklığı İdare
si Başkanlığından olmak üzere, toplam 11 trilyon 323 milyar 240 milyon lira ödenek teklif edil
miştir. Bu bütçeden 890 milyar lira kamulaştırma dahil, yatırımlara 10 trilyon 223 milyar 540 
milyon lira ayrılmıştır. Yatırım ödeneğinin yüzde 27,4'ü -ki, bu 2 trilyon 561 milyar 14 milyon 
lira yapmaktadır- kalkınmada öncelikli yörelere ait projelere ve yüzde 17,6'sı da -1 trilyon 640 
milyar 242 milyon lira yapıyor- Güneydoğu Anadolu Projelerine ayrılmıştır. Böylece, toplam 
yatırımların yüzde 45'i bu bölgelere, gönderilmektedir, bu bölgelerde sürdürülmektedir. 

1992 yılı programında 153 adet sulama ve taşkın, 21 adet enerji, 19 adet içme, kullanma 
ve endüstri suyuyla, 1 adet ekolojik koruma projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam mali
yeti 118,4 trilyon olup, 1991 yılı fiyatlarıyla 1991 yılı sonuna kadarki harcaması 48 trilyon Türk 
Lirasıdır. 1992 yılında ise, toplam yatırım bütçesinin 4,1 trilyon Türk Lirası bu projelere sarf 
edilecektir. 1992 yılında 17 adet sulama ve taşkın, 4, adet enerji projesi olmak üzere, toplam 
21 adet proje ikmal edilecektir. 

1992 yılında Menzelet Barajının 124 megavatlık birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü; Adı-
güzel Barajının 62 megavatlık bir ve iki numaralı; Koçköprü Barajının 8,8 megavatlık bir, iki, 
üç, dört numaralı; Gezende Barajının 106,2 megavatlık bir ve iki numaralı; Atatürk Barajının 
900 megavatlık, bir, iki ve üç numaralı ünitelerinin devreye girmesiyle, toplam 1,201 megavat 
-yani 1 201 milyon megavat- kurulu güçle enerji üretilmesi planlanmıştır. 

1992 yılı programında yer alan içme suyu tesislerinden Mersin su arıtma tesisi ikinci kade
me, Şanlıurfa acil isale hattı işleri ikmal edilecek ve bu tesislerden yılda 68 milyon metreküp 
içme suyu temin edilecektir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi Aşağı Fırat birinci merhale proje kapsamında yer alan Ata
türk Barajında santralde montajı biten üç ünitenin kuru tesisleri Nisan 1992 tarihine kadar 
tamamlanarak Mayıs 1992'de sulu testlere başlanabilecektir. Baraj su seviyesi 513 kotuna gel
diği takdirde, Haziran 1992'de enerjili testlere başlanacak ve bir problem olmadığı takdirde, 
Temmuz 1992'de ticarî enerji üretimine geçilebilecektir. 

Toplam 142 bin hektarlık Şanlıurfa - Harran Ovalarının 93 564 hektarlık kısmının ana 
kanal ve sulama şebekeleri 5 ayrı ihaleyle inşa halindedir. Şanlıurfa Ovası sulaması birinci kısım 
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inşaatı, ana kanal, tahliye kanalları ve Şanlıurfa Hidroelektrik Santralı dahildir buna. Şanlıur
fa Ovası sulaması ikinci kısım inşaatı, Harran Ovası sulaması birinci kısım inşaatı, Harran 
Ovası sulaması üçüncü kısım inşaatı, Harran Ovası sulaması dördüncü kısım inşaatıyla Har
ran Ovası sulaması beşinci kısım inşaatı işleri de devam etmektedir. 

Değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği gibi, ne yazıkki bu yıl ülkemiz büyük yağış almasına 
rağmen, belli bölgelerimizde kuraklık yaşanıyor. Bu kuraklığın en yoğun olduğu bölgemiz Ege 
Bölgesidir ve özellikle Gediz Havzasında kuraklık bir afet biçiminde ortaya çıkmıştır. Bununla 
ilgili olarak, Devlet Su işlerinin regülasyon hazırlıkları vardır. Ancak tabiî bu tür girişimler, 
regülasyon sırasında vatandaşlarımız arasında ciddî bazı huzursuzluklar da doğurmaktadır. Su
yun membada regüle edilmesi, mansaptaki vatandaşlarımızın itirazlarına yol açabilmektedir; 
ama çok kıt olan su kaynaklarının kullanımında başka yaklaşımları gerçekleştirmek olanağı 
bulunmadığı için bu yöntemden bir miktar yararlanılacaktır. Yeraltı sularının da durumu iyi 
olmadığı için, ayrıca da çok pahalıya geleceği için bu bölgede ne ölçüde sondaj yapılabileceği 
ve su çıkartılabileceği konusu şu anda Devlet Su İşleri uzmanları tarafından düşünülmektedir. 

tiler Bankası Genel Müdürlüğümüze, Yüksek Planlama Kurulunca 1992 yılı yatırımları 
için öngörülen miktar 2 518 400 000 Türk Lirasıdır. Bu miktarın 139 900 000 lirası belediye 
katkısıdır. 1992 yılı programında harita ve imar planı sektör yatırımları global olarak, içme 
suyu, kanalizasyon ve yapı işleri sektör yatırımları ise ayrıntılı olarak teklif edilmiştir. Ayrıntılı 
olarak teklif edilerek devam eden işler ile yeni işlerin toplamı 941 adettir. Bu miktann 651 ade
di devam eden iş ve 290 adedi yeni iştir. Ayrıca, yatırım programında içme suyu sektöründe 
176 adet, kanalizasyon sektöründe 16 adet ve yapı işleri sektöründe 41 adet olmak üzere, top
lam 233 adet işin bitirilmesi planlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, görmüş olduğunuz gibi, Hükümetimiz içinde bulunduğu zorlu eko
nomik ve malî koşullara karşın, Türkiye'nin kalkınma ve gelişmesinde bayındırlık hizmetleri
nin ne kadar yaşamsal bir yer tuttuğunun bilincindedir. Yüce Heyetinizin gayet iyi bildiği gibi, 
aslında ülkemizin gelişmesi ve halkımızın refahı için şu anda talep ettiğimizden çok daha fazla 
kaynak kullanma zorunda olduğumuzu kimse inkâr edemez. Türkiye, artırabildiği, tasarruf 
edebildiği her kuruşu enerjiye, sulamaya ve yola yatırmaya mecburdur. Bayındırlık için gide
rek daha fazla kaynak ayırmamız gerekmektedir. Geçmiş yıllarda uygulanan ekonomik politi
kaların sonucu olarak, ekonomideki borçluluğun olağanüstü düzeylere varması ve şimdi cum
huriyet tarihi boyunca görülmemiş boyutta borç ödeme operasyonlarına kalkışılması, doğal
dır ki, ülkemizin kalkınmaya yönelteceği kaynak miktarında darboğazlara neden olmaktadır. 
Daha fazla kaynak gereksinmesi yanında, mevcut kaynağın en verimli ve rasyonel bir biçimde 
kullanılması, üzerinde özveride bulunulamaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; toplam 16.21 trilyon Türk Lirasına ulaşan bir bütçe 
talebiyle huzurlarınıza gelmiş bulunuyoruz. Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 1992 yılında gerçek 
bir atılım stratejisini yaşama geçirmeyi amaçlamaktadır. Şahsım ve Bakanlığım adına bu ko
nuda son derece kararlı olduğumuzu söylemek isterim. Yüce Meclis tarafından sarfına onay 
verilen kaynak, biliniz ki, en iyi bir biçimde kullanılacak, en yüksek verimi almak için en bü-. 
yük çaba gösterilecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, beni sabırla dinlediğiniz için, hepinize saygılar sunu
yor, teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Bakana teşekkür ederiz. 
Şimdi, bütçe üzerinde, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici'ye söz veriyorum. 
Buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

HASAN DÎKÎCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Bakanlığımı
zın değerli bürokratları; sözlerime başlamadan önce, bu zamana kadar görevi başında hayatını 
kaybeden Bakanlık personelimize, çığ felaketinde, Zonguldak kömür ocaklarında, Karabağ'da 
Ermeni caniler tarafından katledilen, Erzincan depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimize 
Allah'tan rahmet, yakınlarına, değerli milletvekili arkadaşlarıma, aziz milletimize geçmiş ol
sun diyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

Erzincan'a gereken ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Hükümetimize ve Sayın Bakanımıza 
teşekkür ediyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının vazifesi, kamu binalarının inşası, bunlann büyük ona
rımlarını gerçekleştirmek, doğal afetler sonucu iskân ve acil yardım faaliyetlerini yürütmek, 
imar planları ve şehir altyapı tesislerinin standartlarını hazırlamak, imar planlarını yapmak, 
değiştirmek, onaylamak, birim fiyatları hazırlayıp yayımlamak, karayolu ağındaki yolların ya
pımını, bakımını, onarımını yapmak, toprak kayması ve su baskınlarını önlemek, belediye ve 
köylerin altyapı işleriyle uğraşmak ve onlara malî ve teknik yönden destek vermektir. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, 1914 yılından bu yana, 78 yıl boyunca, altyapı bakanlığını 
sürdürmüştür. Bakanlık merkez teşkilatımız : \!apı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden teşekkül eder. Bağlı kuru
luşları ise : Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden ibarettir. 
İlgili kuruluşu ise, İller Bankası Genel Müdürlüğüdür. 

Bu kadar önemli ye büyük faaliyeti olan Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının 1992 yılı malî 
bütçe ödenekleri toplamı 16 trilyon 212 milyar, 150 milyon TL'dır. 

Geniş bir hizmet sahasına sahip olan Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin yeterli olmadığı bel
lidir. İ992 yılı içinde programa "alınan birçok işlerin yapılamayacağı da malumlarınızdır. 

Karayollarının 1992 yılı bütçesi, toplam bütçe içindeki payı yüzde 2,5'tir. 1991 yılına göre 
artış yüzde 41,3'tür. Halbuki, bütçedeki büyüme yüzde 70'tir. Bunun manası, Karayolları büt
çesinin genel bütçe kadar büyüyememesidir. Toplam bütçe içindeki payı da yüzde 2,5'e düş
müştür. Bu oran, 1991'de yüzde 2,9; 1990'da ve 1989'da yüzde 3,1 idi. 

Devlet Su İşlerinin toplam bütçe içindeki payı, 1992'de yüzde 5'e düşmüştür. Oysa, 1989, 
1990 ve 1991 senelerinin, yani üç yılın ortalaması ise, yüzde 6'dır. 1992 bütçesini ve enflasyonu 
yüzde 70 olarak hesap edersek, bu iki genel müdürlüğümüzün bütçesi, büyüme şöyle dursun, 
küçülmüştür. Temennimiz odur ki, enflasyon, Hükümetin hedeflediği gibi, yüzde 42'ye düş
sün; böylelikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığımız da planlamış olduğu işleri bitirebilsin. 

1992 yılı programına, 153 adet sulama ve taşkın, 21 enerji, 18 içme, kullanma ve endüstri 
suyu, 1 tane ekolojik koruma projesi alınmıştır. Bu projelerin maliyeti 118 trilyon liradır. 1992 
yılında toplam yatırım bütçesi olarak 4 trilyon 103 milyar lira bu projelere ayrılmıştır. Temen
nimiz, bu bütçe 12 adet sulama ve taşkın, 4 adet enerji projesi olmak üzere, diğer projelerle 
beraber, toplam 21 adet projenin 1992 yılı içinde bitirilmesidir. 
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1992 yılında toplam 622 kilometrelik otoyolun bitirilmesi planlanmıştır. Otoyollar, mem
leketimizin kan damarlarıdır. 622 kilometre otoyolunun, 1992 yılı içerisinde bu bütçe ve yüzde 
70'lerde gerçekleşecek enflasyonla yapılması mümkün görülmemektedir. Temennimiz, bitiril
mesi yolundadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüzdeki yolsuzluk iddialarının mutlaka neticelenmesi şart
tır. Bir yolsuzluk varsa, sorumlularının yargılanması, şayet bir yolsuzluk yoksa, bir Genel Mü
dürlüğümüzün kamuoyu önünde daha fazla yıpratılmaması şarttır. 

Erzincan depremi ilk ihtar, ilk deprem değildir; 1939 yılındaki deprem felaketinde de 39 
bin Erzincanlı kardeşimizi kaybetmiştik. 1939'dan 1992'ye kadar aradan 53 yıl geçti. Bu 53 
yıl içerisinde Erzincan ve deprem kuşağında bulunan diğer illerimiz için ne yaptık, hangi pro
jeyi hazırladık ve uyguladık? önemli olan, geçmişi düşünerek üzülmek değil, geleceğe ümitle 
bakacağımız programlar hazırlamak ve uygulamaktır. Bu hususta en güzel örnek Japonya ol
malıdır. 

Felaket başımızdan eksik olmuyor. Bunun için, Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün, gü
nümüz şartlarına ve ihtiyaca cevap verecek şekilde yeniden teşkilatlandırılması ve takviye edil
mesi esastır. Bugüne kadar, Karayolları Genel Müdürlüğümüz otoyollara çok önem vermiştir; 
devlet yollarımız ise çok perişan durumdadır. Bir yandan otoyollarımız yapılırken, diğer yan
dan da, devlet ve il yollarımızın bakim ve onarımları ihmal edilmemelidir. 

Toprağı verimli kılma ve çiftçimizin refahını artırmak için, su, temel unsurdur. Bir yan
dan büyük sulama projelerini gerçekleştirirken, diğer yandan da, küçük yatırımlarla bitirilebi
lecek olan yeraltı suyu ve küçük göletlerin de yapılmasının gerçekleştirilmesi şarttır. 

Son Erzincan deprem felaketi bütün dikkatleri Yapı işleri Genel Müdürlüğünün üzerine 
çevirmiş ve Yapı işleri Genel Müdürlüğü görevini sağlıklı ve ciddiyetle yapıyor mu sorusunu 
gündeme getirmiştir. 

Resmî binalar, inşaatları bittikten birkaç yıl sonra harabeye dönmektedir. Erzincan fela
keti bize bir ders olmalıdır. Yıkılan binalarda gereken incelemeler yapılarak, hataların nerede 
ve kimlerde olduğu tespit edilmeli ve geleceğe yönelik bütün tedbirlerin şimdiden alınması esas 
olmalıdır. " -

Dış kredi otoyol inşaatlarında yabancı bir mühendise 30 milyon liraya yakın ücret veril
mekte, bizim mühendislerimiz ise, yabancı mühendisin aldığı ücretin beşte biri veya altıda biri
ni almaktadır. Şurası kesindir ki, yabancıların bizden üstün bir tarafı yoktur. Bütün müessese-
lerimizdeki Batı hayranlığının acilen ve özellikle de Karayollarından kaldırılmasına taraftarız. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, günümüz ihtiyacını karşılayacak şekilde, her türlü hak
sızlığı ortadan kaldıracak, rüşvet ve yolsuzluğa meydan vermeyecek halde, oyalama ve gecik
tirmeye de müsaade etmeyecek, adil ve dürüst bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

1938'den bu yana, memleketimizde üvey evlat muamelesi yapılan, ihmal edilen, ve unu
tulmuş olan demiryolları, gelişmiş ülkelerde yeniden canlandırılmıştır. Ana eksenlerde hızlı de
miryollarının yapımı ile mevcut demiryolu ağının günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi 
ulaşım konusunda bir rahatlama getirecektir. 

Sayın Başkan, sayın, milletvekilleri, izniniz olursa, biraz da, Kahramanmaraş'ın problem
lerini huzurunuza getirmek istiyorum. „ 
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Andırın halkı büyük bir çile içerisindedir. Kahramanmaraş - Andırın karayolu toplam proje 
uzunluğu 48 kilometredir. 1991 yılı içerisinde 13 kilometrelik bölümde sanat yapıları, 10 kilo
metrelik kısmında da yarma ve dolgu gibi toprak işleri bitirilmiştir. Merkez nüfusu 7 506; ilçe, 
belde ve köylerin toplam nüfusu ise 44 337'dir. Merkez nüfusu büyüklüğüne göre 457 nci ilçe
mizdir. Söz konusu yolun bir an önce bitirilmesi şarttır. 

Küçük uçakların inebilmesi için inşaası devam eden Kahramanmaraş Havaaalanının pisti
nin toplam uzunluğu 900 metredir ve şimdiye kadar 300 metrelik kısmı bitirilmiştir. Geriye 
kalan 600 metrelik bölümünün bir an önce bitirilmesiyle 900 bin nüfusu olan bu ilimize ulaşım 
yönünden büyük bir rahatlık sağlanacaktır. 

Göksün - Elbistan yolunun büyük bir kısmı bitirilmiştir. Geri kalan kısmının da 1992 yı
lında içerisinde bir an önce bitirilerek asfalt yapımı tamamlanmalıdır. 

Adatepe, Ayvalı, Karakuz, Söğütlü, Hasan Ali Barajı, Sisne - Geben Barajı, Sarsap Göle
ti, Büyük Yapalak Göleti, Gündere Göleti, Barajının ikinci merhale projesi, Kümbet pompaj 
sulaması, Sıtmapınarı, Tombat pompaj sulaması, Kalealtı pompaj sulamasına ait işlerin bir 
an önce bitirilerek bir zaman dilimi içerisinde tamamlanması, bölgeye hayat verecektir. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesinin, önce bakanlık personelimize, sonra aziz mille
timize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (RP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikici'ye teşekkür ederiz. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkan, sorularımız var. 
BAŞKAN — Kaydettiririz efendim. 
Soru sormak isteyenler isimlerini kaydettirsinler. 

Efendim, tespitlerimizi okuyoruz, eksiğimiz olursa tamamlarız : Sayın Pamuk, Sayın Er-
tekin, Sayın Soylu, Sayın Kaya, Sayın Er, Sayın Yakın, Sayın Başeğmez, Sayın Bayrak, Sayın 
Orhon, Sayın Çelik, Sayın Maruflu, Sayın Şahin, Sayın Sayın, Sayın Kahveci. 

Başka yar mı efendim?.. Evet, soru soracakların tespiti işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, bütün soruları tespit ettikten sonra mı yanıt vereceksiniz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Evet. 
Buyurun Sayın Pamuk. 

YUSUF PAMUK (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan cevaplamasını istedi
ğim sorum şudur : İstanbul Büyükçekmece İlçe Belediyesi mücavir sahası Danıştay kararıyla 
kesinleşmişken Danıştay kararına uyulmaksızın SHP Kurultayından iki gün önce bakan tali
matıyla Büyükçekmece mücavir sahası değiştirilmiştir. Hukuk devleti olan ülkemizde mahke
me kararına uyulmamasının nedeni nedir? ANAPMı olan Büyükçekmece İlçe Belediyesine karşı 
yapılan bu uygulama, son günlerde çok konuşulan demokratikleşmenin gereği midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Arkadaşlar, sessiz olursak soru soran arkadaşlarımızı duymuş olursunuz. 
Sayın Ertekin... 
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MEHMET RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımın cevaplan-
dırması istemiyle yönelttiğim soruları arz ediyorum : 

Kütahya şehir geçişleri için 1992 yılı ödeneğinin ne kadar olduğunu, 
Yine Kütahya - Simav yolunun Ayvalı rampalarının ödeneğinin ne olduğunu, 
Kütahya - Tavşanlı yolunun 1992 ödeneğinin ne olduğunu, 

- Simav - Bursa - Dağardı yolunun proje çalışmalarının ne durumda olduğunu, 
Kütahya - Balıkesir devlet yolunun açılması hususunda ne gibi çalışmalar yapıldığını ve 

Kütahya Akçaköy Beşkartş barajlarının, 1992 yılında temelinin atılıp atılmayacağını öğrenmek 
istiyorum. 

Arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ertekin. 
Sayın Soylu, buyurun. 
GÜROL SOYLU (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan sormak istediğim soru : 
Sayın Bakanım, otopark yönetmeliği nedeniyle İstanbul'da inşaat yapılamaz durumda

dır. Acaba, Bakanlık, yetkililerini, İstanbul Anakent Belediyesi yetkilileriyle beraber görevlen
direcekler mi? Bu soruyu ben Plan ve Bütçe Komisyonunda da sordum, herhangi bir yanıt 
alamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Soylu. 
Buyurun Sayın Kaya. 
İLHAN KAYA (İzmir) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımın cevaplandırmasını istediğim 

sorular: 

1. Yapımına devam edilen Aydın - İzmir otoyolun için bir kısım arazinin istimlak edilip 
de, istimlak bedellerinin ödenmediği ortadadır. Bunların ödemesi ne zaman yapılacaktır? 

2. Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinden, Hükümetin, yüzde 50 tenzilat yapacağı beyan 
edilmişti. Sayın Bakammızm, Hükümetin bu vaadini ne zaman yerine getireceğini öğrenmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
Buyurun Sayın Er. ' 
ALİ ER (İçel) —Sayın Başkanım, Sayın Bakanın cevaplandırmasını istediğim sorular : 
1. İçel İli, Erdemli İlçesi Güzeîolük karayolu 40 kilometredir. Daha önce bu yolun tadi

latına yer yer başlanmış idi. 1992 yılında, özellikle yaz aylarında 60 bin nüfusa hitap eden bu 
yola bir ödenek ayrılmış mıdır? 

2. İçel - Antalya devlet karayolu, bütün yetkililerin malumu olduğu üzere, gerçekten, gü
neyimizin başhbaşına bir derdidir. Yine daha önce, İçel İlimizden Silifke'ye doğru tadilatına 
başlanmış olan bu yola, 1992 yılı ödeneğinden para ayrılmış mıdır? 

3. İçel İlimizin Silifke İlçesi ile Konya İlimizin Karaman İlçesi arasındaki devlet karayo
lunun 1992 yılı programına alınıp alınmadığını, alındıysa ne kadar ödenek ayrıldığını öğren
mek istiyorum. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan, cevaplandırılmasını istedi

ğim soru : 
Afyon çevre yolu, 1992 yatırım programına alınmış mıdır; alınmışsa ne kadar ödenek ay

rılmıştır? • • , 
Bir de, ihale aşamasına gelmiş olan Sincanlı Ovasına yapılacak olan baraj bu yıl ihale edi

lecek mi; ödeneği ne kadardır? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Buyurun Sayın Başeğmez. 
MUKADDER BAŞEĞMEZ (istanbul) — Sayın Başkanım, Erzincan'da deprem olduğu 

saatlerde, ben Sivas Valisinin yanındaydım. Ankara'dan içişleri Bakanlığı yetkilileri, Sayın Cum
hurbaşkanının Sivas Valisine "Hava köprüsü kurmak istiyoruz, Sivas havaalanının durumu 
nedir?" sorusunu telefonla ilettiklerinde, şu acı gerçeği öğrendim : Sivas Havaalanına gece uçak
lar inemez, ışıklandırma yoktur. 

Acaba bu konuya bir çözüm düşünürler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bayrak. 

ŞABAN BAYRAK (Kayseri)— Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan benim iki sorum 
olacak: 

Kayseri Havaalanı terminali senelerdir yapılmamaktadır. Oysaki, turizm açısından, etra
fıyla beraber, Kuş Cenneti ve Kapadokya bölgesine bu yıl 15 bin turistin gelmesiyle ilgili anlaş
ma yapılmıştır. Bu terminalin, acaba bu yıl bitirilmesi mümkün olacak mı? 

İkinci sorum; Kayseri'de yapılan 4 tane baraj bulunmaktadır ve 18 yıldır bu barajların 
yapımı devam etmektedir. 4 baraj için ne kadar para ayrılmıştır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Bayrak. 
Buyurun Sayın Orhon. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Sayın Başkanım, benim de iki sorum olacak. Birinci 
sorum : 3194 sayılı imar Kanununun tatbikatında bazı madde hükümlerinin, 18 inci maddede 
olduğu gibi, eleştirilere ve sıkıntılara neden olduğu görülmektedir. Bu kanun üzerinde çeşitli 
çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, Bakanlığın sunuşu gecikmektedir. Bu hususların hangi 
aşamada olduklarını Sayın Bakan açıklayabilir mi? 

ikinci sorum : E-23 Karayolunun Yozgat Yerköy'den itibaren yapılmaya başlanan 60 kilo
metrelik kısmının ihale edildiği tarihte; yani, ilan edildiği tarihte bitirilebilmesi için, gerekli 
ödenek ayrılmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Orhon. 
Sayın Çelik, buyurun. 

— 757 — 



T.B.M.M. B : 52 16 . 3 . 1992 O : 3 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) -— Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplandırması
nı arz edeceğim iki sorum olacak. 

Birinci sorum, GAP'ın başkenti olan Şanlıurfa, Atatürk Barajı altında kalan yerlerden 
vatandaşlarımızın alacağı 110 milyar lira vardır. Bugünün enflasyonu yüzde 71 olduğuna göre, 
paralar gittikçe erimektedir. Bu parayı vatandaşımıza ne zaman takdim edeceklerdir? 

İkinci olarak; Şanlıurfa Havaalanının ışıklandırması ve havaalanı yeterli değildir. Ortado
ğu nun ticaret merkezi olacak Şanlıurfa'ya ikinci büyük hava limanı ne zaman düşünülmekte
dir öğrenmek istiyorum. TTEK Projesinde ve İpek Yolu üzerinde olan Şanlıurfa'nın Abide Kav
şağı, insanları öldüren bir kavşak olmuştur. Bendeniz iki dönem belediye başkanlığımda o yol 

, üzerinde alt ve üst geçit yapmaya muktedir olamadım. Acaba, Sayın Bakanımız, bu dönemde, 
Diyarbakır, Mardin, Gaziantep'i birbirine bağlayan bu yol üzerine bir alt geçit veya üst geçit 
yapılmasını düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
Sayın Maruftu, buyurun. 

Z. SELÇUK MARUFLU (İstanbul)— Sayın Başkanım, karayollarıyla ilgili sualim ola
cak. İstanbul - İzmir otoyolu, bildiğim kadarıyla, bu Hükümetten evvel ihale edilmişti, son 
durumu nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, İstanbul - Ankara otoyolu halen devam etmekte midir? Ne zaman bitirilmesi dü
şünülmektedir? 

Üçüncüsü, Erzincan deprem bölgesiyle ilgili. Orada evsiz barksız kalanlara ne gibi bir çö
züm düşünülüyor? Prefabrik veya nasıl bir ev düşünülüyor? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Maruflu. 
Sayın Şahin, buyurun. 

NEVFEL ŞAHİN (Çanakkale) — İzmir - Aydın otoyolu inşaatı hakkında aşağıdaki soru
larımın Sayın Bakanım tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

1. Dolar üzerinden ihalesi yapılan bu otoyol inşaatında, ihaleyi alan firma daha evvel 
hiç karayolu inşaatı yaptı mı? 

2. Paranın yüzde 85'inin harcandığı doğru mudur? Bu inşaatta paranın yüzde 85'i veya 
o civarda harcandığı doğru mudur? 

3. Yol inşaatının seviyesinin yüzde 30'Iarda olduğu doğru mudur? 
4. Sanat yapılarının yüzde 10'lar seviyesinde olduğu doğru mudur? 
5. Bu inşaatın müteahhit tarafından yapılamadığı doğru mudur? 
6. Daha evvel hiç inşaat yapmamış ve başarısız olmuş, fizikî gerçekleşmesi az, ödemesi 

fazla olan, bu müteahhite ödeme, avans olarak mı, yoksa istihkak bedeli olarak mı yapılmıştır? 
7. Bu firmanın, daha evvel, özalları, Nirvana yatıyla denizde gezdirdiği ve sadece bu 

bağlantıdan dolayı ihalesi yapıldığı, kamuoyunda bir düşünce şekli doğurmuştur. Eğer doğ
ruysa, bu ihaleyi yapanlar hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şahin. 
Buyurun Sayın Ahmet Sayın. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkanım, aracılığınızla aşağıdaki sorularımı Sayın 
Bakanıma tevcih ediyorum : 

Bakanlığına bağlı birimlerde : 
1. 1984 - 1992 yılları arasında 2886 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre ihale yapıl

mış mıdır? Yapılmışsa, kaç adet ihale yapılmıştır? Keşif bedelleri nedir? Tenzilatları nedir? Avans 
durumları var mıdır? Müteahhitlerin isimleri ve adresleri nelerdir? 

2. Mezkûr 44 üncü maddeye göre yapılan ihalelerde ölçüler ve kriterler nelerdir? Hangi 
büyüklükteki, nitelikteki ve hangi özellikteki ihaleler bu madde hükümlerine göre yapılmıştır? 

3. Otoyollarda kontrollük hizmetleri özel firmalara yaptırılmaktadır. Karayolları bu kont
rollük hizmetlerini yapamadığı için mi böyle bir sistem oluşturulmuştur? Bu kontrollük teşki
latlarınca düzenlenen hakedişlerdeki mesuliyet nedir? Hakedişler, ayrıca Karayollarınca mesu
liyet alma yönünden imza ediliyor mu? Bu tür kontrollük teşkilatlarının tutumu tarafınızca 
uygun görülüyor mu? Bu uygulamaya devam edecek misiniz? (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ahmet Sayın. 
Buyurun Sayın Kahveci. 
ADNAN KAHVECİ (İstanbul) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana 2 soru sor

mak istiyorum : 

1. Sayın Bakan kamuoyuna yeni Galata Köprüsünün ne zaman bitirileceğini bugüne ka
dar ilan etmemiştir. Bu gecikmenin makul sebepleri var mıdır? Burada, bu konuda bir izahat
ta bulunulmamıştır. 

2. Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakandan bir ricada bulunmuş ve anakent bele
diyelerinden olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Hazine arazilerinin toplu konuta açılabilmesi 
ve gecekondulaşmanın önlenebilmesi için imar planlarının çıkarılması gerektiğini belirtmiştim. 
Bu konuda, Maliye Bakanlığı, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve belediyelere, çeşitli arsaların 
imar durumlarıyla ilgili olarak 1/25 OOO'lık haritaların onaylanması için talepte bulunmuş; fa
kat belediyelerce bu talep yerine getirilmemişti; ben de Sayın Bakandan, belediyelerin ve İller 
Bankasının kendilerine bağlı olması nedeniyle bu konuda tavassutta bulunmalarını rica etmiş
tim. Acaba, bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmiş midir? 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, izin verirseniz sondan başlayarak bazı soruları yanıtlayayım : 

Sayın Kahveci'nin Galata Köprüsüyle ilgili sorusunun yanıtını biraz evvel yaptığım ko
nuşmamda vermiştim; sanıyorum salonda olmadığı için alamadı. Kendilerine ayrıca bu konu
da bilgi veririz. 

Anakentlerdeki arsa üretimiyle ilgili olarak Komisyonda yaptığı uyarılar doğrultusunda 
belediye başkanlarımıza durumu ilettik. Kendilerinden bir yanıt alınca onu da Sayın Kahveci'-
ye iletirim. 
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tzmir - Aydın otoyolunu yapmakta olan firmanın, daha önce -benim bilgim içinde olan 
kısmını söylüyorum- bir otoyol çalışması yok. Şu anda bu firmanın bazı finans sıkıntıları ol
duğu söyleniyor ama, bu konuyla ilgili kesin bir saptama yapmış değiliz. Sadece, şunu ifade 
etmek isterim : Otoyollarla ilgili ihaleler, kamuoyunda çeşitli biçimlerde duyarlılıklar yarattığı 
için, incelenmeye alınmıştır. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığı zaman, kuşkusuz, kamu
oyumuza duyurulacaktır. 

İstanbul - tzmir otoyoluyla ilgili olarak arkadaşımızın sorusu için şunu söylemeliyim : öyle 
bir ihale yapılmış değil. İstanbul ile tzmir arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan tzmir - Balıke
sir - Bursa - Dilovası hattı için bir proje çalışması yaptırma kararı aldık, bu yıl içinde o çalış
mayı yaptıracağımızı umuyorum, öncelikle birinci bölümü Balıkesir - Bursa - Dilovası kısmı 
olacaktır; ama sadece, proje çalışması yapılacaktır. 

İstanbul - Ankara otoyolu yapımı bu yıl içinde de devam edecektir. Amacımız, bu yıl için
de yolun büyük kısmının tamamlanmasını sağlamaktır. 

Erzincan felaketiyle ilgili olarak, orada geçici iskâna veya kalıcı iskâna ne kadar vatanda
şımızı alabileceğimiz ve bu konutların ne şekil içinde yapılabileceği, orada bulunan heyetin öne
rileri üzerine saptanacaktır; henüz o safhaya gelinmiş değildir. Oraya göndermiş olduğumuz 
Afet tşleri Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki uzmanları, incelemelerini sürdürüyorlar; bi
ze, önerilerini getireceklerdir. Elimizde belli miktarda üretilmiş hazır prefabrik konut vardır; 
fakat bu konutlar, çoğu zaman, afetzedeler tarafından daha sonra kabul edilmiyor, reddedili
yor. Dolayısıyla, önce bir tespit yapalım, olayın boyutunu görelim, hak sahiplerinin taleplerini 
alalım, ona göre, ne yapılabilir; bunun kararını Afet tşleri Genel Müdürlüğümüzde vereceğiz. 

Abide kavşağı ile ilgili olarak bir inceleme yaptırtacağız; arkadaşımızın uyarısı için teşek
kür ediyorum. 

Urfa'da, Atatürk Barajının su seviyesinin 500 kotuna doğru yükselmesi söz konusudur 
ve gerçekten orada bir kamulaştırma ödemesi yapılması zorunluğu var. Bunları, bildiğiniz gi
bi, Bayındırlık Bakanlığı yapmıyor; Kamu Ortaklığı İdaresinin ödemeleridir bu kamulaştır
malar ve Devlet Su tşleri aracılığıyla yürütülmektedir. Kısa sürede -oraya şu ana kadar birkaç 
kez, belli miktarlar sevk edildi-kalan bölümü de ödeyeceğimizi sanıyorum. 

Kayseri Havaalanı, Urfa Havalanı ve Sivas Havaalanı konusunda şunu arkadaşlarıma anım
satmama izin veriniz : Devlet Havalimanları, ve Limanlar, Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Mü
dürlüğüne bağlıdır; Bayındırlık Bakanlığı ile bir ilişkisi yoktur eskiden olduğu gibi. Ama, bu 
tavsiyelerinizi, ayın 20'sinde görüşülecek olan Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde değerlendiril
mek üzere, ben ilgili arkadaşıma iletirim. • 

Bu havaalanlarımızın birçoğu regüler trafiğe henüz açılmamış havaalanlarıdır. Bu neden
le bazı eksikleri vardır. Nitekim Erzincan Havaalanı da böyle bir havaalanıydı; gece inişe mü
sait değildi. Ama, afet olayının öğrenilmesinden sonraki gece, gece trafiğine açılacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

Diğer havaalanlarımızın da bu tarzda donatılmasında yarar olduğuna biz.de inanıyoruz.. 
Aydın - tzmir Otoyolu istimlak bedelleri için soru soran arkadaşıma yanıt vermek istiyo

rum : Bütün otoyollarımızın geçmiş dönemlerden kalmış büyük miktarlara ulaşan kamulaştır
ma borçları vardır. Bunların birçoğu tezyidi bedel davaları sonucu ortaya çıkmış meblağlardır. 
ödeme, belli bir sıra içinde yapılmaktadır. Çok birikmiş olduğu için, gerek Maliye bütçesinden, 
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gerekse Kamu Ortaklığı tdaresinden fon aktarımı yapıldığı zaman, sırayla buradaki vatandaş
larımıza ödemeleri yapıyoruz. Bu sıkıntıyı yıl sonuna doğru tümüyle çözmeyi düşünüyoruz. 
Gerçekten büyük bir birikim, geçmiş dönemde olmuştur, vatandaşlarımız da haklı olarak şi
kâyet etmektedirler. Arkadaşımıza, bu konuya değindiği için teşekkür ediyorum. 

Köprü geçiş ücretleriyle ilgili olarak şunu arz ediyorum : Biliyorsunuz, bundan evvelki 
dönemlerde köprü ve otoyol ücretlerine sürekli ve periyodik zamlar yapılmakta idi. 1991 yılı 
sonundan itibaren, bu yıl içindeki enflasyon oranı yaklaşık yüzde 70'e ulaştığı halde, Hükü
metimiz, herhangi bir zam yapmamıştır. Dolayısıyla, bunu bir tenzilat olarak değerlendirebi
lirsiniz. 

Otopark Yönetmeliği konusu, ciddî bir konu. Otopark yönetmeliği üzerinde arkadaşları
mız çalışıyorlar. Gerçekten de, bu yönetmeliğin geçmiş dönemde birkaç değiştirilmiş olması 
ve far itli biçimlerde uygulanmış olması, büyük kentlerde sıkıntı yaratmıştır. Otopark Yönet- : 

meliğinin uygulaması ne yazık ki, yapılamıyor; ama, büyük sıkıntılar da bu nedenle ortaya 
çıkıyor. Bu konunun üzerinde duruyoruz. Değerli arkadaşımız ve başka arkadaşlarımız da bu
nu Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında ifade etmişlerdi. Bizim üzerinde durduğumuz 
ve ciddiyetle eğildiğimiz önemli konulardan biridir, tekrar hatırlattığı için teşekkür ediyorum. 

Bir de 3194 sayılı Yasanın 18 inci madde uygulamasına değinildi ve bunun sıkıntı yarattı
ğını değerli arkadaşımız ifade etti. Buradaki sıkıntının en büyüğü, uygulamada hisseli satışlar
la ilgilidir. Teknik Araştırma ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün bir ortak çalışmasını bu 
konuda başlattık. Bunu, değerli arkadaşımızın bilgilerine sunmak isterim. 

Diğer ayrıntılı sorulara yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
Teşekkür ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Bölümlere geçilmesini kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutuyorum :. 

1. — Bayındttîtk m'İskân Bakanhğt 1992Mali Ydt Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 90 479 000 Ö00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 1 177 649 000 000 

BAŞKAN — Bu konuda iki önerge var. Sayın milletvekillerinden, gerekçeleri aynı olduğu 
için, okunan gerekçeyi iyi dinlemelerini rica ediyorum. Bir tanesini okutacağız. 

Buyurun efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 111, 02,2, 002, 700 

tertibinde yer alan 34,3 milyar TL. ödenekten 4 milyar TL. meblağı, son aylarda ülkemizi kedere 
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boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının 
giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 
930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek ödeneğe ilave.edilmek üzere kesilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ateş Amiklioğlu 
Çorum 

tsmail Safa Giray 
İstanbul 

Hüsamettin ör üç 
Bursa 

Gerekçe: 

Bilindiği gibi, son aylarda çığ, grizu patlaması ve nihayet, zelzele felaketleri, halkımızı ke
dere boğmuştur. Bu felaketlere duçar olan vatandaşlarımızın yaralarının sarılması, yiyecek, gi
yecek ve barınak gibi, acil ihtiyaçlarının karşılanması yanında, onları tekrar eski düzenli ha
yatlarına döndürebilmek için devletin yeterli destek sağlaması gerekmektedir. Beklenmedik bir 
şekilde vuku bulan ve önemli boyutlara varan bu felaketlerin öngörülmesi mümkün olmadı
ğından, 1992 yılı bütçesinde yeterli ödenek bulunmadığı izahtan varestedir, önergemiz bu ek
sikliği tamamlamak maksadıyla, bazı ödeneklerden kesinti yapılarak, toplanacak meblağın Ma
liye ve Gümrük Bakanlığı bütçesinin yedek ödenek faslına aktarılarak, felaketzedelerin her türlü 
ihtiyaçları için bu ödenekten transfer yapılması imkânını getirmektedir. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılmıyo

ruz efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 111-02-2-001-700 
tertibinde yer alan 17 milyar TL. ödenekten 2 milyar TL. meblağın, son aylarda ülkemizi kede
re boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının 
giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 
930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

' Âteş Amikoğlu Işılay Saygın 
Çorum İzmir 

İsmail Safa Giray Hüsamettin örüç , 
İstanbul Bursa 

Mehmet Sağdıç Cengiz Altınkaya 
Ankara . , Aydın 

Işılay Saygın 
İzmir 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ ÎRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılmıyo

ruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner
ge kabul edilmemiştir. 

Bölümü okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diğer bölümü okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

113 Doğal Afetlerin Zararlarını önleme ve Giderme Hizmetleri 20 600 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 31 702 000 000 

BAŞKAN —Bu bölüm üzerinde de verilmiş önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ' 

Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 114-05-2-002-700 
tertibinde yer alan 2 milyar TL. ödenekten 1 milyar TL. meblağın son aylarda ülkemizi kedere 
boğan afetlerde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasında ve acil ihtiyaçlarının 
giderilmesinde kullanılmak maksadıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1992 yılı bütçesinin 
930-08-3-309-900 harcama kaleminde yer alan yedek ödeneğe ilave edilmek üzere kesilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Ateş Amiklioğlu İsmail Safa Giray 
Çorum İstanbul 

Işılay Saygın Hüsamettin ör üç 
İzmir Bursa 

Mehmet Sağdıç Cengiz Altınkaya 
Ankara Aydın 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
^ BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Katılmıyo

ruz efendim. 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Okunan bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

900 Hizmet Programlarına Dağıtalamayan Transferler 26 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 25 480 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 372 710 000 000 

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

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1990 Mali K/t Kesinhesah 
BAŞKAN — Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabıntn bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

113 

114 

900 

e 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Yapı İşleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Doğal Afetlerin Zararlarını önleme 
ve Giderme Hizmetleri 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik Araştırma ve Uygulama Hiz
metleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılama
yan Transferler 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A —CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

13 605 600 000 

956 837 117 397 

29 209 000 000 

13 581 760 500 

25 892 178 763 

Toplam 
harcama 

13 534 446 117 

880 501 842 896 

24 547 682 039 

10 094 054 399 

23 040 204 161 

' '. 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

— 

_ 1 

İptal edilen 
ödenek 

71 153 883 

76 335 274 501 

4 661 317 961 

3 487 706 101 

2 851 974 602 
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Prog. 

990 

999 

A ç ı k l a m a 

Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPUM 

Genel ödenek 

toplamı 

28 999 994 556 

48 438 874 104 

1116 561525320 

Toplam 
harcama 

23 843 133 947 

42 277 651 645 

1017 839015204 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

5 156 860 609 

5156860 609 

tptal edilen 
ödenek 

6 161222 459 

93568649507 

BAŞKAN-Kabul edenler... Eme-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 1990 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 1992 malî yılı bütçesiyle 1990 malî yılı kesinhesabı kabul 

edilmiştir; hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

c) Karayolları Genel Müdürlüğü 
•1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1992 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesine geçiyoruz. 
Bölümlerini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 337 382 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje ve Keşif Hizmetleri 276 937 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmetleri 2 829 403 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 1 927 618 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 22 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 172 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 566 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) cetvelini okutuyorum : 
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B —CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 5 566 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1990 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Karayolları kesinhesabımn bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümlerini okutuyorum : 

23 010 000 000 

5 543 190 000 000 
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Ertes 
Genel ödenek Toplam devro 

A ç ı k l a m a toplamı harcama öde 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 90 449 520 000 86 010 660 326 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Karayolları Planlama Proje ve Keşif Hizmetleri 85 748 553 027 84 486 273 911 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Karayolları Yatırım Hizmetleri 1 108 793 921 366 1 122 229 650 867 3 67 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Bakım ve İşletme Hizmetleri 523 671 669 575 537 693 961 108 907 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 53 101388 799 52 626 928 739 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 237 300 252 247 204 321538 378 32 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-. 
mistir. 
Dış Proje Kredileri 42 303 632 117 21 145 230 799 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 2 141368 937 131 2 108 514 244 128 37 56 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum: 



Gelir 
türü 

2 

3 
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B — CETVELİ 
* • • " ' • ' T a h m i n 

G e l i r i n ç e ş i d i Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler .9 800 000 000 
MŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 809 309 000 000 

0 : 3 

Tahsilat 
Lira 

12 589 704 339 

1841-731913 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Kanun Gelirleri - 209 643 210 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1819109 000 000 2 063 964 828 373 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

d) Devlet Su Ifleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1992 Mali Ytlt Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 

Prog. " 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri - 739 891000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri ,1116 880 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 873 668 000 000 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük Su tşleri 4 921 243 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 1134 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 199 418 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 123 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 164 470 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 9 273 240 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) Cetvelini okutuyorum : 
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B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 170 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 9 103 240 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 9 273 240 000 000 

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

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1990 Mali Yüı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini 

oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
Makine İkmal Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
İşletme ve Onarım Hizmetleri. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Büyük Su İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
Küçük Su İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler..! Emeyenler....Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Emeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(B). Cetvelini okutuyorum: 

A — C E T V E L İ 

Er t e 
Genel ö d e n e k Toplam devr 

top lamı h a r c a m a öd 

204963800000 201612731181 

322 578 667 540 319 884712 142 . 

200 400 600 000 207 624 683 441 

1922 841944 518 1840 029 186 962 

221556 149 127 , 220 277 902 695 

47 676 400 000 44 768 041585 

165 583 740 649 163 364 759 996 

560 047 829 953 516 620 301731 43 4 

346 307 738 694 310 139 842 742 

3 991 956 870 481 3 824 322 162 475 43 4 
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B — CETVELİ 

G e 1 i r i n ç e ş i d i 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müessese ve Kurumlarca Itırdan Paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

69 500 000 000 

3 090 078 000 000 

Tahsilat 
Lira 

62 862 842 572 

2 861 155 913 665 

516 620 301 731 

GENEL TOPLAM 3159 578 000 000 3 440 639 057 968 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüklerinin 1992 bütçesiyle 1990 kesinhesabı 
kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş
kan, size ve özellikle konuşma yapan değerli arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, bugün, grup başkanvekillerimizin belli ölçüde muta
bakatıyla, saat 00.30'a kadar çalışmayı düşünüyoruz. 

Saat 23.00'te toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 22.45 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 23.02 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Cengiz Üretmen (Manisa), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul). 

. - ' _ . " " © '...' • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 52 nci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

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

2. — Bazı Kamu Alacaklarının Tahsüattnm Hızlandtrümast ve Matrah Artınım Hakkında 
20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayüt Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanın
ca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/358, 
3/325) (S. Sayısı : 53) (1) 

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırıl
ması ve Matrah Artırımı Hakkında 20.2.1992 Tarihli ve 3773 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tez
keresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Kanunun 14 üncü meddesine kadar görüşülmüştü... 
Şimdi 14 üncü maddeyi okutuyorum: 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
MADDE 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksitini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksitin 
tamamı ile gecikme zamlarının % 30'unu 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde ge
cikme zamlarının kalan °/o 70'inin tahsilinden vazgeçilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, gruplar adına; Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif 
Şener, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Güneş Taner, şahıslar adına; Sayın Ekrem Pakde-
mirli, Sayın Turhan Tayan, Sayın Kamer Genç, Sayın Rüştü Kâzım Yücelen söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Abdullatif Şener; buyurun efendim. 
Sayın Şener, süreniz 10 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA ABDULLATİF ŞENER (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; vergi affıyla ilgili bu kanunun 14 üncü maddesine gelmiş bulunuyoruz. Bu madde, öden
meyen Motorlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili bir affı kapsamına almaktadır. 

(1) 53 S. Sayılı Basmayazı 12.3.1992 tarihli 48 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Bildiğimiz gibi, vergiler, Anayasanın 73 üncü maddesine göre, ödeme gücü esas alınarak 
dağıtılmakta ve tahsil edilmektedir, ödeme gücünün ölçüsünün ne olduğu konusunda ortaya 
çıkan görüşler ve fikirler sonucunda, Türkiye'de mevcut vergi sistemi, ödeme gücüne yönelme 
düşünceleriyle, gelir üzerinden alınan vergileri ortaya çıkarmıştır. Gelir ve Kurumlar Vergileri, 
geliri esas alan ve ödeme gücüne yönelen vergiler olarak düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, harcama, kişinin ödeme kapasitesi olarak kabul edilmiş; ama, çoğu kez, 
harcamalar üzerinden alınan vergiler ödeme gücünü ihlal eden sonuçlar da ortaya çıkarsalar, 
yine de, ödeme gücüne yaklaşma kaygılarıyla, harcamalar üzerinden alınan vergiler, vergi sis
teminin bünyesine girmiştir. Bugün, Türkiye'de, yürürlükte bulunan ve harcama üzerinden alı
nan pek çok vergi de, bu anlayışa yönelik olarak yer almıştır. 

Üçüncü bir vergi grubu vardır ki, bu da, servet üzerinden alınan vergilerdir ve ödeme gü
cünü kavradığı kabul edilir. 

Motorlu Taşıtlar Vergisi, servet üzerinden alınan vergiler içerisinde yer alır. Dolayısıyla, 
bu vergi affı ile ilgili kanun -geçen maddelerde de gördük- bir yandan gelir üzerinden alınan 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisini af kapsamı dahilinde tutarken, diğer taraftan, harcamalar 
üzerinden alman vergileri af kapsamı dahilinde tutmakta ve bu 14 üncü maddeyle birlikte de, 
Motorlu Taşıtlar Vergisinde bir affı ifade etmek suretiyle, servet üzerinden alınan vergiler de 
de vergi affını düzenlemektedir. 

Bildiğimiz gibi, bir yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergilerle ilgili 
affı içeren kanun, diğer taraftan, değişik ve geniş boyutlar içerisinde, ecrimisilleri ve daha önce 
gördüğümüz, Çekle ödemelerin Düzenlenmesi Hakkında Kanundaki bazı müeyyideleri de kap
samına almaktadır. 

Şimdi, Motorlu Taşıtlar Vergisiyle ilgili olarak af düzenlenirken; bu madde de, kanunun 
yöneldiği affın içerisinde bir parçadır ve diğerlerinden farklı özelliklere sahip değildir. Aynı 
Şekilde, 30 Nisan tarihine kadar gecikme zamlarının yüzde 30'unu ödeyenlerin, yüzde 70 ge
cikme zamlarının affedileceği ifade edilmektedir. Yalnız diğer maddelerden farklı olarak bura
da bir sınırlama getirilmiştir. Bu madde, 1991 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksidini va
desinde ödemeyenlerle ilgilidir. Yani, 1991 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin ilk taksidini vadesin
de ödemeyenler bu maddenin kapsamı dışında kalıyorlar. Bu madde, sadece 1991 yılıyla ilgili 
olarak da değil, daha önceki zamanaşımı süresi dışında kalan yani, 1990, 1989, 1988, ve 1987 
yıllarına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmeyen kısımları için de bir af getirmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu maddeyle acaba niçin böyle bir sınırlama getirilmiştir?., özellikle 
de, 1991 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksitini ödemeyenlere yönelik bir af düşünülür
ken, daha önceki yıllardaki taksitlerle ilgili olarak bir affa gidilmemesinin gerekçesinin de ne 
olduğu konusunda tereddütlerim var. Sayın Bakandan bunun İzahını talep edeceğim; çünkü, 
bu düzenlenirken, elbette bazı şeylerin düşünülmüş olması gerekir; fakat bende, affın genel 
gerekçesinde yer alan bazı esaslarla, 1991 yılı Taşıtlar Vergisinin ikinci taksitine yönelik af ara
sında uyum olmadığı kanaati var. Çünkü, bu, tahsil edilemeyen vergileri tahsile yönelik bir 
kanun... Bu yüzden, adını da "tahsilatın hızlandırılması" koymuşlar. Dolayısıyla, tahsil edile
meyen vergilerin tahsiline yönelik olduğu söylenilen, böyle olduğu iddia edilen bu af kanunun
da, tahsili en fazla mümkün olan bir taksitin, süre olarak yakın bir taksitin kapsam dahilinde 
tutulması, bence, uyumlu bir düzenleme olarak görülmüyor. Dolayısıyla, bu maddeyle birlikte, 
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tahsili mümkün olan bir taksit, af kapsamına alınıyor. 
Bunun ikinci bir sonucu daha var; bu da, vergi tahsilat miktarlarının bu af kanunuyla, 

artması hedefleniyordu; ama, bu, bu hedefe de uygun değil; çünkü, tahsili mümkün olan bir 
taksit de bu kapsam içerisinde düşünülüyor. 

Diğer taraftan, Türkiye'de, servet üzerinden alınan vergilerin, vergi gelirleri içerisindeki 
payı çok düşüktür. Aynı şekilde Motorlu Taşıtlar Vergisinin toplam vergi gelirleri içerisindeki 
payı da, yüzde 1-2 gibi, çok düşüktür ve bu çok küçük paya sahip olan Motorlu Taşıtlar Vergi
sine ait gecikme zamlarının yüzde 70'inin affına yönelik bir düzenlemenin önemli bir tahsilat 
ortaya çıkarmayacağı da açıktır; ama, affın bütünü açısından bakılacak olursa, bu madde bu
raya yerleştirilirken, herhalde bazı noktaların da düşünülmüş olması gerekir. 

Bu kanun Meclis gündemine geldiği günden beri Üzerinde ısrarla durduğumuz nokta; ödeme 
kabiliyeti olanların af kapsamı dışında tutulması hususudur. Eğer bir mükellefin ödeme kabi
liyeti varsa, bunu af kapsamı dahiline almanın bir anlamı yok; çünkü, af çıkarılmasa bile bu 
kişinin vergi ödeme gücü vardır ve bu vergiyi ödemesi kabildir. Biz bunların yükünü hafiflet
meye yönelik düzenlemelere gerek yoktur diyoruz. 

Burada da, aynı şekilde, Motorlu Taşıtlar Vergisi, motorlu taşıtların sahiplerinin ödediği 
bir vergi olup, bir şahsın aracı varsa zaten miktarı çok fazla olmayan bu vergiyi ödeme kabili-
yetide var demektir. Bunu peşinen kabul etmek lazım. Zaten, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Taşıt 
Alım Vergisi gibi yüksek miktarda olan vergilerden olmayıp, miktarı düşüktür. Dolayısıyla, 
araç sahibinin, sadece bir tek taksite yönelik vergi borcunun affedilmesini, pek anlamlı bir dü
zenleme olarak görmüyorum, özellikle de en son taksitin, yani en fazla tahsil kabiliyeti bulu
nan bir taksitin affına yönelik bir düzenleme bu kanun içerisinde yer almasaydı dahi, 1992 
yılında tahsil edilecek vergilerin miktarında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şener, toparlayın lütfen. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Efendim, güzel konuşuyor... 
ABDULLATtF ŞENER (Devamla) — Bu bakımdan, düzenlenişi ve affın genel gerekçele

ri açısından uyumlu bir madde olmadığı kanaatimi belirtmek suretiyle saygılar sunuyorum. 
(RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şener. 
ANAP Grubu adına Sayın Taner Güneş; buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (istanbul) — Güneş Taner Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Affedersiniz efendim, Güneş Taner. Kusura bakmayın. 
ANAP GRUBU ADINA GÜNEŞ TANER (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; aslında, başından beri bu affın karşısında olduğumuzu defalarca ifade ettik; bu maddeler 
üzerindeki görüşmeler sürerken, her seferinde, bir kere daha ifade etmeye devam edeceğiz. Bu
nun da sebebi, hakikaten buna inanmamızdır. Bunu müdafaa etmemiz fevkalade zor olan iş
lerden biri olduğu için, bilhassa vatandaş nezdinde, Türkiye'nin Anayasanın eşitlik prensibi
nin bozulduğu bir düzene doğru yavaş yavaş ilerlediğini göstermemek hakikaten yanlış olur. 

Kaldı ki; Türkiye, demokrasisi geliştikçe vergisini zaten yeteri kadar toparlayamadığı için 
ve de gelişmiş ülkelere nazaran daha düşük oranda -gayri safî millî hâsılasının takriben yüzde 
22'si civarında- vergi alan bir ülke olduğu için, aslında bizim bu konuda, af getirmek değil, 
vaktinde vergisini ödeyeni takdir ve teşvik etmemiz, ödemeyenin de en sert şekilde yakasına 
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yapışmamız lazımdır. Ama, tabiî, bu maddede memnuniyetle karşıladığımız bir olay var. Bu 
madde, diğer maddelerden farklı olarak bir kısıtlama getirmiştir. Bunu memnuniyetle karşılı
yoruz. önü tamamen açık değildir. Yalnız, tabiî, buradaki bu kısıtlamanın neden geldiğini an
lamak da mümkün değildir. Müsaade ederseniz, bunu şu açıdan arz edeyim. 

1991 senesindeki Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatı 540 milyar liradır. 1992 yılındaki bütçe
de 900 milyar lira öngörülmüştür ve baktığınız zaman, bütçenin geliri içerisinde, aşağı yukarı 
yüzde 75'te biri olduğunu görürsünüz. Yani, burada çok büyük bir rakamı telaffuz etmiyoruz. 

Yalnız, tabiî burada bir çarpıklık var. Bu madde içerisinde -affetiğimiz zaman- kimi affe
diyoruz, kime karşı affediyoruz ve ne kadar miktarı affediyoruz; bu konuya bakmamız lazım. 
Senenin ikinci yarısındaki kısmı affettiğimiz için, ödenmeyen bu rakam aşağı yukarı, 2,5 ilâ 
4 milyar liradır. Yani, Sayın Meclis Üyeleri, burada, bu maddeyi onayladıkları takdirde, Türki
ye Cumhuriyetinde, devlete, Motorlu Taşıtlar Vergisi borucunun 2,5 ilâ 4 milyar lira kadar olan 
kısmını, yani bu kadar ufak bir kısmını af kapsamına getirerek affediyoruz. 

Bu, iki açıdan yanlıştır. Birincisi şudur: Sayın Bakanın Maliyedeki teşkilatları, bu işlemi 
yola koydukları zaman, bunun üzerinde sarf edecekleri mesai, inanınız 4 milyar liradan çok 
daha fazla olacaktır. Yani, onların başına açacağımız işin maliyeti 4 milyar liradan fazladır. 
Dolayısıyla, burada, Hükümetin, bu aftan dolayı para kazanılacağını iddia etmesi mümkün 
değildir. 

öbür taraftan, bir çarpıklık daha vardır, o da şudur: Vatandaşımız, bilhassa şoför esnafı
mız bu konuda fevkalade titizdir, hassastır. Bu para bankalar kanalıyla ödendiği için, şoför 
esnafımızın hepsi, cezaya girmesin diye vaktinde gidip taşıt pullarını almaktadırlar. Bunların 
içerisinde almayan bir kısım vardır. Genellemede, bu kısım, daha ziyade, hali vakti nispeten 
yerinde olup da o veya bu nedenle, belki de, rakam yüksek olduğundan, lüks araba olduğun
dan, nasıl olsa ileride bir vergi affı falan çıkar biz de bunun arasında faydalanırız düşüncesin
den hareketle almamış olabilirler. Bu açıdan baktığınızda, bu madde hakikaten yanlıştır, sağ
layacağı tahsilat azdır; ama, yapacağı tahribat büyüktür. Maalesef, Türkiye'de, vergi mükellefi 
açısından baktığınızda, "vazifesini yapanla yapmayan, akıllı ile enayi" -özür dileyerek 
söylüyorum- gibi bir kavram ortaya çıkacaktır. Vaktinde vergisini ödeyen enayi olmuş olacak
tır, vergisini ödemeyip de bu kapsama giren, bu kanundan yararlanan da akıllı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemizde hakikaten büyük gelişmeler vardır. Se
nede yaklaşık 200 bin civarında yerli otomobil üretimi vardır ve -kamyon, otobüs, minibüs hepsini 
toparladığımız zaman- aşağı yukarı senede 230 bin taşıt trafiğe çıkmaktadır. 1990 senesinde 
250-260 bin civarında -ithal edilen taşıtı da buna kattığınız zaman- taşıt trafiğe çıkmıştır 1991 
senesinde bu rakamın daha da büyük olacağını söylemek mümkündür. 

Bu maddeyle sağlanacak vergi tahsilatı çok büyük değildir ve burada getirilmek istenen 
-tekrar ifade ediyorum ve sözlerime son veriyorum- yanlıştır ve yanlış imajı vermeyede devam 
etmektedir. 

Onun için, sayın üyelerin bu konuda bir kere daha düşünerek, bizimle beraber hareket 
etmelerini istemek, herhalde çok büyük bir istek olmaz. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Taner'e teşekkür ederiz. 
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Şahsı adına, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Pakdemirli, süreniz 5 dakikadır efendim. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; bu dördüncü gün; 

buraya çıkıyoruz, "biz bu kanuna karşıyız" diyoruz... Tekrar ediyorum, biz bu kanuna karşı
yız, kanunun bu maddesine de karşıyız. Sebeplerini de söyledim... Tabiî, siz aldırmıyorsunuz. 

Bu maddedeki sakıncaları, benden önce konuşan arkadaşlar sıraladılar. Refah Partisinin 
Grup Sözcüsü arkadaşımız Abdullatif Bey, sizlere teknik olarak bilgi verdi. Bundan sonraki 
maddede de terkin edilecek alacaklar var ve o madde, bu maddenin 1987,1988 ve 1989 -1989'un 
bir kısmı- yıllarına ait kısımlarını kendiliğinden ortadan kaldırıyor; çünkü, terkin ediyorsu
nuz; yani, "50 bin liralık kısmı terkip edilir" diyorsunuz ve onu zaten aramayacaksınız... Ara
yacağınız kısım için yapacağınız masraf, belki bu rakamları da karşılamayacak... 

Onun için "yanlış şeylerle uğraşılıyor" diyoruz; ama, biliyoruz, bu maddeyle ilgili verdi
ğimiz önergeleri de reddedeceksiniz. Yasal haklarımızı kullanarak önergelerimizi verdik. Biz, 
sonuna kadar, İçtüzüğün bize verdiği yetki çerçevesinde önergelerimizi vereceğiz. Siz, buna rağ
men bunları reddedeceksiniz. Reddederken de kullandığınız yolla önerge üzerinde konuşmayı 
engellemek için şike yapıyorsunuz. Şikeniz de şu: Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı "İştirak 
ediyoruz" diyor... Bu Yüce Meclisin ihtisas yeri orası, orası "iştirak ediyoruz" dedikten son
ra, burada, ikide bir de "hayır" demek, onlan küçültür, onların ihtisasına değer vermediğinizi 
gösterir; ki, bu yanlıştır. Bu arlcadaslanmızı biz, bize, Genel kurula, uygun ve incelenmiş özet 
raporlar vermesi için seçtik. Her defasında, arkadaşlar "katılıyoruz" diyorlar, siz de 
"katılmıyoruz" diyorsunuz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Onu sizden öğrendik... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) — Onun için, diyorum ki, ya o arkadaşlar bir hakkın 

suiistimalini yapıyorlar veya siz onlara güven duymuyorsunuz... (DYP ve SHP sıralarından al
kışlar (!) ) 

Teşekkür ederim, böyle olması lazım; yoksa, kalkıp çanta savurmanın âlemi yok... Bura
da, biz de alkışlayalım, siz de alkışlayın, böyle gitsin; yani kavga etmenin âlemi yok ki. (DYP 
sıralarından alkışlar (1)) Meclisin her aldığı kararın belli bir sistematik içinde tutarlı olması 
lazım. Bu, Meclisi yüceltir, Meclisin saygınlığını artırır. 

Bu kanunu kabul etmekle alacağınız karar 18 Şubatta aldığınız karar kadar yanlıştır. Ora
da da büyük bir hata yaptınız... 15 gün içinde, parmak çoğunluğuna dayanarak aldığınız karar 
ne kadar yanlışsa, işte buradaki karar da o kadar yanlıştır. Ama, öyle zannediyorum ki, belirli 
bir görüş tahtında, bizim bu önerilerimizi ve bizim yapmış olduğumuz bu ikazları da dikkate 
almayacaksınız. 

önergelerimiz okunduğu zaman, üzerinde düşünüp -son maddenin son önergesine kadar-
ikna olma şansınız daha var. (DYP sıralarından alkışlar (!)) Dolayısıyla, biz bıkmadan, usan
madan (DYP sıralarından alkışlar (!)) doğru olduğuna inandığımız şeyi söyleyeceğiz (DYP 
sıralarından alkışlar (!) ) siz de böyle kabul ederek alkışlayacaksınız. 

Teşekkür ederim efendim. (ANAP sıralarından alkışlar; DYP sıralarından alkışlar (!)) 

BAŞKAN — Sayın Bakan; buyurun. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; kanunun 14üncü maddesini müzakere ediyoruz. 14 üncü maddeyle ilgili olarak 
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grup temsilcisi arkadaşlarımız görüşlerini ifade ettiler ve bu görüşlerin ışığı altında da bazı 
değerlendirmelerde bulundular. Ancak, öyle sanıyorum ki, bu değerlendirmeler, gerek bu mad
denin, gerek 1 inci ve 2 nci maddenin yeterince değerlendirilmemiş olmasından kaynaklanmak
tadır. Çünkü, ileri sürülen iddialar şu: Bir kere, bu madde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
kapsamına giren diğer vergilerden farklılaştırılarak, zamanaşımı dışında kalan 5 yıllık dönemi 
kapsamıyor, 1991'in sadece ikinci taksidini kapsıyor, bu böylece bir kısıtlama getiriyor buyur
dular. Sayın Taner de ayrıca, bu kısıtlamayı getirdikleri için, memnuniyet duyuyoruz dediler. 

Yalnız, şunu söyleyeyim ki, Motorlu Kara Taşıtları Vergisinde herhangi bir kısıtlama yok. 
Kanunun 1 inci ve 2 nci maddesine göre, zamanaşımı dışında kalan beş yıllık dönemi tamamen 
kapsamaktadır, hiçbir fark yok. Peki, 14 üncü madde ne getiriyor derseniz... 

Hepinizin bildiği gibi, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi uygulamasında, son iki altı aylık dö
nem, son bir yıllık iki adet puldur ve o, Ziraat Bankasına bedeli ödenerek pul şeklinde alınır. 
O iki pul da cama yapıştırılır. Yeni dönem başladığında bir önceki pul çıkarılır, öbürü yapıştı
rılır. Bu pul işlemi vergi dairelerinde yapılmaz, Ziraat Bankasında yapılmaktadır ve pullar ora
dan alınmaktadır. Bir yıldan önceki dönemlerde ilgili ödenmemiş Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi varsa, o, gidilir, vergi dairesine ödenir, makbuz alınır, yani, o uygulama pul şeklinde değil
dir. Burada getirilen, bu pulla ilgili düzenlemedir. Yani, mükellef, 1991 yılının son taksitini ya-
tırmamışsa, o zaman, Ziraat Bankasına gidecek, vergisini tamamen ödeyecek, Ziraat Bankası 
da cezanın yüzde 30'u kadar para tahsil edecek ve pulu verecek... Onu düzenliyor bu madde. 

Peki, 1992 yılıyla ilgili pul niye kapsam dışı deniyor?.. Hepimiz biliyoruz, kanunda da 
var; bu kanun, 1.1.1992'den sonrasını değil de öncesini kapsadığı için, haliyle, 1992'nin ilk altı 
aylık pulunu kapsamıyor. Dolayısıyla, bu maddede, ne bir kısıtlama vardır ne de diğer vergi 
dilimlerinden farklı bir olay vardır; sadece mevcut uygulamanın gereği bir düzenlemedir. O 
bakımdan, sanıyorum arkadaşlarımızın endişelerinin veya görüşlerinin de gerçeğe uymadığı 
ortaya çıkıyor. 

Durumu belirtmek için söz aldım; hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. (DYP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Turhan ihyan. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu yasaya, başından 

beri bir af yasası şeklinde bakılması fevkalade yanlış ve yanlıştan da öte, maksatlıdır. Bu bir 
uzlaşmadır ve uzlaşma, vergi mevzuatımızda bir müessese olarak da vardır esasen. 

MAHMUT ORHON (Yozgat) — Siz inanıyor musunuz ona? 
TURHAN TAYAN (Devamla) — Bu yasaya, baştan sona, özü itibariyle, her türlü vergi 

borcunun aslının ödenmesi kaydıyla ilave birtakım mükellefiyetlerden vazgeçilmesi esasını ge
tirmektedir. Yani, şu 14 üncü maddede olduğu gibi, yüzde 30 gecikme zammını ödemek kayıt 
ve şartıyla ondan sonraki bakiyesinden vazgeçilmektedir. 

Şoför esnafı bu yasayı hasretle beklemektedir; gecikmesinden dolayı da müştekidir. 
1983 *te, 1986'da ve 1990'da benzeri yasalar çıkmıştır ve Anayasanın eşitlik ilkesi o zaman

lar neyse, bugün de aynıdır; o günlerde de 1982 Anayasası yürürlükteydi, bugün de yürürlüktedir. 
"ödeyen enayi, ödemeyen akıllı" nitelemesini çok yakışıksız buluyorum. 
Madde fevkalade uygun bir şekilde tanzim edilmiştir. 
Saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, bir hatırlatma yapayım; çünkü, sanki bir haksızlık 

yapılıyor ya da bir haksız işlem yapılıyormuş gibi oluyor... 
Sayın Pakdemirli'nin de belirttiği gibi, Meclis çalışmalarının kendi içinde bir düzeni, sis

tematiği olmalıdır. Sayın Pakdemirli'nin de, benim de milletvekili olmadığımız bir dönemin 
tutanaklarını inceledim; okuyorum: 

"Şimdi, Sayın Başkanım, ne yapıyorsunuz, biliyor musunuz; takdir hakkınızı kullanarak 
bize gerekçeleri okutturmuyorsunuz; sonra, takdir hakkınızı kullanarak, Komisyonun, "Evet, 
kabul ediyorum" ve Hükümetin de, "Kabul etmiyorum" demesiyle söz hakkımızı da ortadan 
kaldırıyorsunuz; böylece, bizim İçtüzüğe göre önerge verme ve önergelerimizi Meclise kabul 
ettirme hakkımızı gasp ediyorsunuz. Takdir hakkınızı iki taraflı kullanınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

Saygılarımla arz ederim. (HP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)" 
Bu konuşmayı yapan Sayın Aydın Güven Gürkan ve toplantıya Başkanlık yapan da, ANAP'-

Iı değerli dostumuz Sayın Abdulhalim Aras'tır. 1985 yılı tutanaklarından okudum. Yani, bu 
olaylar yaşanmış ve bir düzen içinde gidiyor... Başkanlık Divanı bu uyglamayı, görüşmeleri 
engellemeyi engellemek için yapmış... (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Soru sormak isteyen başka sayın üye?.. Yok. 
Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan, 14 üncü maddey

le ilgili şu sorularımın cevplandırılmasına tavassutunuzu istirham ediyorum. 
14 üncü maddeye göre, bir af çıkarılması suretiyle, trafik kanununa uygun bazı motorlu 

taşıtlar vergisi taksitlerinin tahsili düşünülmektedir. Bu tahsilatla ne kadar hâsılat yapılacağı 
üzerinde bir etüt yapılmış mıdır? 

Ayrıca, af kanunu kapsamına bu taşıt vergilerinin konulması dışında, acaba daha tesirli 
ve Hazineyi daha az zarara uğratacak bir tahsilat alternatifi Bakanlıkça düşünülmüş müdür? 

Taşıt vergileri pullarla alınmaktadır. Bu ödemelerde, moturlu taşıtların markası ve yaşları 
farklı olarak tahsilat yapılmaktadır normalinde. Oysa bu af kanununda bu farklılıklar dikkate 
alınmamıştır. Acaba bu konuda bir öneride bulunsak, bu eksikliği gidermek şansımız olabilir mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MALİYEYE GÜMRÜK,BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Kısaca cevap vereyim: 
Birinci madde, zamanaşımı dışında kalan 5 yılı kapsadığı için, onu yazılı cevplandırmak iste
rim. 1991 rakamları var, ama 5 yıllık sonuçların çıkarılması belli bir zaman alacaktır; o bakım
dan, onu yazılı olarak cevaplandıracağım. 

"Herkesin ve arabanın ağırlığına göre af getirilemez mi? deniyor. Zaten, vergi borcu, ara
banın ağırlığına ve yaşına göre tahakkuk ediyor; dolayısıyla, o verginin tamamı Tahsilatı Hız
landırma Kanununun kapsamına girdiğine göre, Sayın Kormazcan'ın dediği zaten gerçekleşi
yor; ayrıca bir tasnife gerek yoktur. _• ' _ ' 
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Bir başka alternatif konusu... Başka bir alternatif de düşünmedik, bunun eri uygun alter
natif olduğunu düşündük. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
önergeler vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Cemal Tercan 
İzmir 

Ergun özdemir 
Giresun 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Sabri öztürk 
- . İstanbul -

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

t> • 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi tak

sitlerini, vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin, bu taksitlerin tamamı ile 
gecikme zamlarının yüzde 35'ini 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde, gecikme zam^ 
larının kalan yüzde 65'i affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. İda
rece bir ay içinde tebliğ çıkarılarak ödemenin usul ve esasları belirlenir. , 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halil İbralim özsoy 
Afyon 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Esat Canan 
Hakkâri 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 
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Gerekçe: 
Motorlu Taşıtlar Vergisi maldan alınan, yani bir nevi servetten alınan vergi türündendir. 
Verginin konusu ile matrahı iki ayrı kavram oldukları halde, bazı vergilerde bu iki kavra

mın birbirine uydukları görülebilir. Örneğin, eskiden uygulanan baş vergilerinde durum böy
ledir. Çünkü, bu vergilerin gerek konusu gerekse matrahı, yükümlünün fiziki varlığıdır. Bazı 
farklara rağmen, gelir ve servet vergilerinde de konu ve matrahın esas itibariyle aynı olduğu 
söylenebilir. Ancak, konu ile matrah birbirinden tamamen farklı da olabilir, özellikle randı
man vergilerinde vaziyet böyledir. Örneğin, bina vergisinin konusu, binanın kendisi, matrah 
ise gayri safi irat binanın değeri yahut da Fransa'da 1926 yılına kadar yürürlükte kalan kapı 
ve pencere vergisinde olduğu gibi oda, kapı, pencere, baca sayısı gibi tamamen başka şeyler 
olabilir. Benzer şekilde, arazi vergisinin konusu, arazisinin kendisi, matrahı ise arazinin değeri, 
gayri safî mahsul bedeli, yüzölçümü veya safî irat vesair gibi çeşitli ölçüler olabilir. 

Genel olarak vergi kanunları, verginin konusu ye matrahını ayrı ayrı belirtirler. Ne var 
ki, vergi konusunun mevcudiyeti bir vergi borcunun meydana gelmesi için yeterli değildir. Çünkü, 
her vergide bunu ödemeye mecbur olan bir kişi vardır, tşte, vergi borcu, bu kişi ile verginin 
konusu arasında belirli bazı ilişkilerin mevcut olması sonucunda ortaya çıkar. Vergi konusu
nun mülkiyeti, elde edilmesi, kullanılması, tüketimi veya alış ve satışı vb, şeklindeki bu ilişkile
re "mükellefiyet doğurucu olay" veya "vergiyi doğuran olay" denilmektedir. Bu kavram, Ver
gi Usul Kanunumuzda vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, vuku veya 
hukukî durumunun tekemmülü ile doğar şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, bir gelir elde et
mek, bir binaya sahip olmak, bir malı ithal etmek, bir hukukî muamele vesaire yapmak, bun
larla ilgili kişiler halamından gelir, bina, gümrük ve hukukî muamele vergi borcunu doğurur. 

Bu nedenle, vergiyi doğuran olayların tam ve kesin olarak belirlenmesi görevini üstlenen 
vergi tekniği, tüm vergilemenin başarılıya da başarısızlığı, kapsamı ve yan etkileri bakımından 
büyük sorumluluk taşır. Kanunun vergi yükümlülüğünü bağladığı olayla tam olarak ilişiği ol
mayan hiç kimsenin vergi ödemesine gerek yoktur. Yükümlünün, vergi yükümlülüğünden ta
mamen yasal bir biçimde kaçınabilmesi için, sadece kanunun formüle ettiği olayların doğma
sına engel olması yeterlidir. 

Ceza hukukunda cezayı doğuran olaylar, tam ve kesin bir sınırlamanın en iyi örneklerini 
teşkil ederler; fakat, burada kişiler tarafından yapılmaması gereken fiillerin formüle edilmesi
nin söz konusu olmasına karşılık, vergi hukukunda kanun koyucunun amacı, vergiyi doğuran 
olayları kaçınılması olanaksız bir biçimde formüle etmek ve bunları mümkün olduğu kadar 
tam ve sürekli olarak gerçekleşmelerini sağlamaktır. 

tşte, yukarıda sıralayageldiğimiz gerekçelerle, bu Kanunun 14 üncü maddesiyle getirmek 
istediğimiz, geçmiş yıllarda, hangi yılda olursa olsun, kanunun imkânlarından faydalanılması 
esası getirilmektedir. Çünkü, Motorlu Taşıt Vergisinin tahsil edilememiş olmasında idarenin 
ağır kusuru bulunmaktadır. 

BAŞKAN—Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 
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Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Adem Yıldız 
Samsun 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cemal özbilen 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Cemal Tercan 
İzmir 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel Kırklareli 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa ' 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi vermekle mükellef bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş-
se, bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 40'ını 20 Nisan 1992 tarihine kadar 
ödemeleri halinde, gecikme zamlarıyla cezalarının kalan yüzde 60'ı affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır. İdarece iki ay içinde bir tebliğ çıkarılarak ödemenin usul ve 
esasları belirlenir. 

Gerekçe: Ülkemizde taşıt parkının hızla geliştiği gerçeği karşısında bu veri devlet varidat
larında önemli bir yer kazanmaya başlamıştır. Motorlu Taşıtlar Vergisi maldan alınan, yani 
bir nevi servetten alınan vergi türündendir. 

Genel olarak vergi kanunları verginin konusu ve matrahını ayrı ayrı belirtirler. Ne var ki, 
vergi konusunun mevcudiyeti bir vergi borcunun meydana gelmesi için yeterli değildir. Çünkü, 
her vergide bunu ödemeye mecbur olan bir kişi vardır. İşte, vergi borcu bu kişiyle verginin ko
nusu arasında belirli bazı ilişkilerin mevcut olması sonucunda ortaya çıkar. Vergi konusunun 
mülkiyeti, elde edilmesi, kullanılması, tüketim veya alış veya satışı şeklindeki bu ilişkilere "mü 
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kellefiyet doğurucu olay" veya "vergiyi doğuran olay" denilmektedir. Bu kavram, Vergi Usul 
Kanunumuzda, "vergi alacağı vergi kanunlarının, vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hu
kukî durumun tekemmülü ile doğar" şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre, bir gelir elde etmek, 
bir binaya sahip olmak, bir malı ithal etmek, bir hukukî muamele vs. yapmak bunlarla ilgili 
kişiler bakımından gelir, bina, gümrük ve hukukî muamele vergi borcunu doğurur. 

Verginin konusuyla, matrahı iki ayrı kavram oldukları halde bazı vergilerde bu iki kavra
mın birbirine uydukları görülebilir, örneğin eskiden uygulanan baş vergilerinde durum böyle
dir. Çünkü, bu vergilerin gerek konusu, gerekse matrahı yükümlünün fizikî varlığıdır. Bu farklara 
rağmen gelir ve servet yergilerinde de konu ve matrahın esas itibariyle aynı olduğu söylenebilir. 
Ancak, konuyla matrah birbirinden tamamen farklı da olabilir, özellikle randıman vergilerin
de vaziyet böyledir, örneğin, bina vergisinin konusu binanın kendisi, matrahı ise, gayrî safi 
irat binanın değeri yahut da Fransa'da 1926 yılına kadar yürürlükte kalan kapı ve pencere ver
gisinde olduğu gibi, oda, kapı, pencere, baca sayısı gibi tamamen başka şeyler olabilir. Benzer 
şekilde arazi vergisinin konusu, arazinin kendisi, matrahı ise, arazisinin değeri, gayrî safi mah
sul bedeli yüzölçüm veya safi irat gibi çeşitli ölçüler olabilir. 

Bu nedenle, vergiyi doğuran olayların tam ve kesin olarak belirlenmesi görevini üstlenen 
vergi tekniği, tüm vergilemenin başarılı, ya da başarısızlığı, kapsamı ve yan etkileri bakımın
dan büyük sorumluluk taşır. Kanunun vergi yükümlülüğünün başladığı olayıyla tam olarak 
ilişkili olmayan hiç kimsenin vergi ödemesine gerek yoktur; yükümlünün, vergi yükümlülü
ğünden tamamen yasal bir biçimde kaçınabilmesi için, sadece kanunun formüle ettiği olayla
rın doğmasına engel olması yeterlidir. Ceza hukukunda cezayı doğuran olaylar tam ve kesin 
bir sınırlamanın en iyi örneklerini teşkil ederler; fakat, burada kişiler tarafından yapılmaması 
gereken fiilerin formüle edilmesinin söz konusu olmasına karşılık, vergi hukukunda kanun ko
yucunun amacı vergiyi doğuran olayları kaçırılması olanaksız bir biçimde formüle etmek ve 
bunları mümkün olduğu kadar tam ve sürekli olarak gerçekleşmelerini sağlamaktır. 

tşte yukarıda sıralaya geldiğimiz gerekçelerle bu kanunun 14 üncü maddesiyle getirmek 
istediğimiz geçmiş yıllarda, hangi yılda olursa olsun, kanunun af müessesesinden faydalanma
sını sağlamaktır. Çünkü, Motorlu Taşıtlar Vergisinin tahsil edilememiş olmasında idarenin ağır 
ağır kusuru bulunmaktadır, tdare-trafik polisi yardımıyla bu tür vergileri çok kolay tahsil ede
bilir. Aracın trafiğe çıkışını men etme imkânı dolayısıyla trafik pulunun da camda görülebilir 

- yerde olduğu hatırlanacak olunursa, ne kadar kolaylıkla bu tür verginin toplanabileceği açıkça 
ortaya çıkar. 

Böyle bir ortamda idarenin de vergi toplamadaki kusuru dikkate alındığında affın kapsa
mının diğer vergi kaçağı cezasına göre, daha geniş olma mecburiyeti vardır. 

önergemiz bu düşünceyle hazırlanmış olup, Meclisimizin takdirlerine sunulmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 3, 4, 5, 6, 7, 8 inci sıradaki önergeler, 500 kelimeyi geç
tiği için ve sahipleri de bir özet iliştirmedikleri için, üzülerek işleme koyamıyoruz, okutamıyoruz... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — 500 kelimeyi açmıyor Sayın Başkan... 

BAŞKAN—Aşıyor efendim; saydık... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) — Saysınlar efendim. 

BAŞKAN — Sayıldı efendim, gerekçeler okunmayacak. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — O zaman, 500 kelimeye kadar okunsun... 
BAŞKAN — Hayır, bizim özetleme yetkimiz yok, onu siz özetleyecektiniz... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — 500 kelimeye kadar okunsun, gerisi kalsın. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Melike Haşefe 
istanbul 

Halil İbralim özsoy 
Afyon 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Fevzi Işbaşaran 
İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Tunca Toskay 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Cemal Tercan 
İzmir 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Sabri Öztürk 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van İstanbul 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri . 
Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ver

mekle yükümlü vergi mükelleflerinin, vergilerinin taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre 
ödemeyenler, bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 25'ini 15 Nisan 1992 tarihine 
kadar ödemeleri halinde, gecikme zamlarının kalan yüzde 75'i affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında da bu Kanunun hükümleri uygula
nır. Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 gün içerisinde tebliğ çıkararak ödemenin usul ve esaslarını 
ilan eder. - • - -
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Burhan Kara 
Giresun 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Halil İbrahim özsoy 
Afyon 

Safder Gaydalı 
Bitlis 

Yaşar Er yılmaz 
Ağrı 

Elaattin Elmas 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Adem Yıldız 
Samsun 

Esat Canan 
Hakkâri 

Tunca Toskay 
İstanbul 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Cemal Tercan 
İzmir 

Ergun özdemir 
Giresun 

Sabri Ö'ztürk 
İstanbul 

Fevzi tşbaşaran 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi vermekle mükellef, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta

rih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş 
ise, bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 40'ını 21 Nisan 1992 tarihine kadar 
ödemeleri halinde gecikme zamlarıyla cezalarının kalan yüzde 60'ı affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır. İdarece iki ay içinde bir tebliğ çıkarılarak ödemeler usul ve 
esasları belirlenir. -
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

- Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Tunca Toskay 
tstanbu 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Elaettin Elmas " 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Sabrı öztürk 
İstanbul 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 

Rauf Er tekin 
•Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Halil İbrahim Özsoy 
Afyon 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Esat Canan 
Hakkâri 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Cemal özbilen 
Kırklareli 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Cemal Tercam 
İzmir 

Adem Yıldız 
Samsun 

Cehap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi vermekle mükellefler bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle vergi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş ise bu taksitlerinin 
tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 20'sini 1 Mayıs 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde 
geriye kalan gecikme zamlarıyla cezalarının tümü bu Kanunun getirdiği aftan yararlanırlar. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti için de bu 
Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, idare iki ay içinde çıkaracağı bir tebliğle ödemenin usul 
ve esaslarını tespit eder. 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Tunca Toskay 
tstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Esat Canan 
Hakkâri 

Adem Yıldız 
> Samsun 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Elaattin Elmas 
tstanbul 

Cenlal özbilen 
Kırklareli 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Gaffar Yakın 
Afyon 

Ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Gürhan Çelebican 
tstanbul 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

Halil tbrahim Özsoy 
Afyon 

Melike Haşefe 
tstanbul 

E. Safder Gaydalı 
Bitlis 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

Ergun özdemir 
Giresun 

Fevzi tşbaşaran 
tstanbul 

Sabri Öztürk 
tstanbul 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Naci Ekşi 
tstanbul 

Cemal Tercan 
İzmir 

Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi vermekle mükellefler bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş 
ise bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 55'ini 7 Mayıs 1992 tarihine kadar öde
meleri halinde gecikme zamlarıyla cezalarının kalan bölümü affedilir. 

1992 yılma ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksidi için de bu Ka
nun hükümleri uygulanır. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak olan bir tebliğle aftan 
yararlanmanın usul ve esasları ilan edilir. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, diğer önergeyi okutmadan önce, Sayın Kâtip Üyemizin 
önergeleri oturarak okumasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 
. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Tunca Toskay 
istanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

H. İbrahim özsoy 
Afyon 

Gaffar Yakın 
Afyon 

E. Safter Gaydalı 
Bitlis 

Ergun Özdemir 
Giresun 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Naci Ekşi 
İstanbul 

Fevzi İşbaşaran 
İstanbul 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Elaettin Elmas 
İstanbul 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İçel 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Haşefe 
İstanbul 

Halit Dumankaya 
İstanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Yaşar Eryılmaz 
.' Ağrı 
Elaattin Elmas 

İstanbul 
Esat Canan 

Hakkâri 
Sabri Öztürk 

İstanbul 
Cemal Tercan 

İzmir 
Adem Yıldız 

Samsun 
Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 
Cemal özbilen 

Kırklareli. 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Motorlu Taşıtlar Vergisi vermekle mükellefler bu Kanunun yürürlüğe girdi

ği tarih itibariyle vergi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş ise bu taksitle
rin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 15'ini 15 Mayıs 1992 tarihine kadar ödemeleri halin
de geriye kalan gecikme zamlarıyla cezalanmn tümü bu Kanunun getirdiği aftan yararlandırılırlar. 
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Motorlu Taşıtar Vergisinin 1992 yılına ait ödenmemiş birinci taksiti için de bu Kanun hü
kümleri uygulanır. Bunun için Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ancak, 15 gün içinde çıkaracağı 
bir tebliğle ödemenin usûl ve esaslarını tespit eder. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Tunca Tbskay 
istanbul 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

H. ibrahim özsoy 
Afyon 

Gaffar Yakın 
Afyon 

E. Safter Gaydalı 
Bitlis 

Ergun özdemir 
Giresun 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Naci Ekşi 
istanbul 

SabriÖztürk 
/ istanbul 

Cemal Tercan 
izmir 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Cemal Ozbilen 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Burhan Kara 
Giresun 

Melike Haşefe 
istanbul 

Halit Dumankaya 
istanbul 

Şerif Bedirhanoğlu 
Van 

Yusuf Pamuk 
istanbul 

Yaşar Eryılmaz 
Ağrı 

Elaattin Elmas 
istanbul 

Esat Canan 
Hakkâri 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Fevzi tşbaşaran 
istanbul 

Adem Yıldız 
. Samsun 

Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Rüştü Kâzım Yücelen 
içel \ Kırklareli 

ödenmeyen Motorlu Taşıtlar Vergileri 
Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ver

mekle yükümlü vergi mükelleflerinin vergilerinin taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre 
ödemeyenler bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 15'ini 15 Nisan 1992 tarihine 
kadar ödemeleri halinde gecikme zamlarının geriye kalan kısmı affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 gün içinde ödemenin usul ve esaslarını belirten bir tebliğ çıkarır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Kanun Tasarısının 14 üncü maddesindeki "1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksidini" ibaresinin "1987 yılından itibaren, 1991 yılı dahil" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Bu taklifin gerekçisi eşitliğin sağlanmasıdır. Zira, Kanun Tasarısının diğer maddelerinin 
kapsamı S yıldır. Bir maddesini özellikle yarım yıla indirmek adaletli olamaz. Büyük çoğunlu
ğu şoför esnafı olan mükelleflerin de hayat pahalılığı ve işsizlikten dolayı mustar durumda ka
lanlara bir rahatlama getireceği için maddî gücü olmayanlara bir ölçüde yardımcı olmak ma
nasına gelir. 

Oğuzhan Asiltürk Abdullatif Şener 
Malatya Sivas 

Salih Kapusuz Hasan Dikici 
Kayseri Kahramanmaraş 

Kemalettin Göktaş Hüsamettin Korkutata 
Trabzon Bingöl 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 14 üncü maddesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır, bu 
sebeple metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. .» 

ıf Bozkurt özal 
Malatya 

Cem Kozlu 
İstanbul Güneş Taner 

istanbul 

Rasim Zaimoğlu 
Giresun 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Şimdi, önergeleri, aykırılık durumlarına göre işleme koyacağım. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, bir arzım var. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sizin 500 kelimeyi geçiyor dediğiniz önegelerdeki ke

limeleri ben de saydım 500 kelimeyi geçmiyor. Sanıyorum ki, Divan, imzaları da dahil ediyor; 
bu, bir yorum meselesidir; buna itirazım yok. 

Dün akşam bir uygulama oldu. Müsaadenizle bu uygulamayı aynen size de arz etmek isti
yorum: Tutanak Müdürlüğünden "önergeler okunurken tam manasıyla takip edemiyoruz; bi
rer fotokopisi verilirse, zabıtlara doğru olarak geçer" diye bir talep oldu; biz de, bunu Başkana 
arz ettik; uygu gördüler. Eğer siz de uygun görüyorsanız, önergeler okunduktan sonra, birer 
fotokopisini, Tutanak Müdürlüğündeki arkadaşlara verelim. 

BAŞKAN — îşlem bittikten sonra dediğiniz yapılır efendim. 
Şimdi, aykırılık durumlarına göre önergeleri işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kanunun 14 üncü maddesi Anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır, bu 

sebeple metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. Yusuf Bozkurz özal 
Malatya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? «. 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

. HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Usul hatası var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usulsüzlük yapmadım efendim. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Plan ve Bütçe Komisyonunca, 14 üncü maddenin 

Anayasaya aykırılığı kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. Size, söz vermedim... Usulsüzlük yapmadım; Ko
misyona sordum, "Katılıyor musunuz?" diye; "Katılıyoruz" dediler. Hükümete sordum; 
"Katılmıyoruz" dediler. Benim yaptığım işlem doğrudur. Ben, kendimden sorumluyum. Usul 
hakkında söz, Başkanlıkla ilgili alınır. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu noktadan sonra oylama yapamazsınız efendim. 

BAŞKAN — Niye?.. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çünkü, uyguladığınız usul, İçtüzüğe aykırıdır; bunu 

ifade etmek için söz istiyorum. Anayasaya aykırılığı Bütçe Komisyonunca kabul edilmiş hu
susla ilgili bir önergeyi oya sunamazsınız; çünkü bu, gider artırıcı bir mahiyet taşımaktadır. 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Bütçe değil ki bu. 
BAŞKAN — Bütçe değil efendim; yanlış anlıyorsunuz; oturun efendim oturun... 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Anayasaya aykırıdır... 

BAŞKAN — Efendim, Anayasa aykırı diye iddia edersiniz... Lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Olmaz efendim; diğer kanunlarda da var. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Tutumunuz hakkında söz istiyorum. Bu, Anaya

saya aykırıdır. 
BAŞKAN — Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alackalarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanununun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

ve arkadaşları 
Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi tak

sitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödemeyen mükelleflerin bu taksitlerin tamamı ile ge
cikme zamlarının yüzde 35'ini 30 Nisan 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde gecikme zamla
rının kalan yüzde 65'i affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır. İda
rece bir ay içinde tebliğ çıkarılarak ödemenin usul ve esasları belirlenir. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar
tırımı Hakkındaki Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

ve arkadaşları 
Madde 14 — Motorlu Taşıtlar Vergisi vermekle mütellef bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödeme-
mişse bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 40'ını 20 Nisan 1992 tarihine kadar 
ödemeleri halinde gecikme zamları ile cezalarının kalan yüzde 60'ı affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır. İdarece iki ay içinde bir tebliğ çıkarılarak ödemelerin usul ve 
esasları belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) Katılmıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Efendim. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına 
Görüşülmekte olan Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Hasan Korkmazcan 

Denizli 
ve arkadaşları 

Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ver
mekle yükümlü vergi mükelleflerinin, vergilerinin taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre 
ödemeyenler, bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 25'ini 15 Nisan 1992 tarihine 
kadar ödemeleri halinde gecikme zamlarının kalan yüzde 75'i affedilir. 

1992 yılma ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 gün içinde tebliğ çıkararak ödemenin usul ve esaslarını ilan eder. 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (ManiSa) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: , 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Burhan Kara 

Giresun 
ve arkadaşları 

Madde 14. —- Motorlu Taşıt Vergisi vermekle mükellef, bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememiş 
ise bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 40'ını 21 Nisan 1992 tarihine kadar öde
meleri halinde gecikme zamları ile cezalarının kalan yüzde 60'ı affedilir. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksidi hakkında 
bu Kanun hükümleri uygulanır. 

İdarece iki ay içinde bir tebliğ çıkarılarak ödemelerin usul ve esasları belirlenir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesin arz ve teklif ederiz. 
Yusuf Pamuk 

İstanbul 
ve arkadaşları 

Madde 14. — Motorlu Taşıtlar Vergisi vermekle mükellefler, bu Kanunun yürürlüğe girdi
ği tarih itibariyle vergi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememişse bu taksitlerin 
tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 20'sini 1 Mayıs 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde 
geriye kalan gecikme zamları ile cezalarının tümü bu Kanunun getirdiği aftan yararlanırlar. 
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1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti için de bu 
Kanun hükümleri uygulanır. Ancak, idare iki ay içinde çıkaracağı bir tebliğle ödemenin usul 
ve esaslarını tespit eder. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. . 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Naci Ekşi 
İstanbul 

ve arkadaşlar 
Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi vermekle yükümlü mükellefler bu Kanunun yürürlü

ğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre 
ödememiş ise bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 55'ini 7 Mayıs 1992 tarihine 
kadar ödemeleri halinde gecikme zamları ile cezalarının kalan bölümü affedilir. 

1992 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisinin ödenmemiş olan birinci taksiti hakkında da bu 
Kanun hükümleri uygulanır. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca çıkarılacak olan bir tebliğle aftan yararlanmaların usul 
ve esasları ilan edilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Kaülımıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar-

ürımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Gürhan Çelebican 

istanbul 
ve arkadaşları 
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Madde 14. — Motorlu Taşıt Vergisi yermekle mükellefler bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
.tarih.itibariyle vergi taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre ödememişse bu taksitlerin 
tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 15'ini 15 Mayıs 1992 tarihine kadar ödemeleri halinde 
geriye kalan gecikme zamları ile cezalarının tümü bu Kanunun getirdiği aftan yararlandırılırlar. 

Motorlu Taşıtlar Vergisinin 1992 yılına ait ödenmemiş birinci taksiti için de bu Kanun hü
kümleri uygulanır. Bunun için Maliye ve Gümrük Bakanlığı ancak 15 gün içinde çıkaracağı 
bir tebliğle ödemenin usul ve esaslarını tespit eder. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. : j 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. • ' ' • " . -
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan, Bazı Kamu Alacaklarının Tahsilatının Hızlandırılması ve Matrah Ar

tırımı Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Esat Canan 

' \ Hakkâri 
ve arkadaşları 

Madde 14. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi ver
mekle yükümlü vergi mükelleflerinin vergilerinin taksitlerini vadesinde taşıt pulu esasına göre 
ödemeyenler bu taksitlerin tamamı ile gecikme zamlarının yüzde 15'ini 15 Nisan 1992 tarihine 
kadar ödemeleri halinde gecikme zamlarının geriye kalan kısmı affedilir. •.'..,. 

1992 yılına ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 gün içinde ödemenin usul ve esaslarını belirten bir tebliğ çıkarır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi işleme koyuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Konuşulmakta olan Kanun Tasarısının 14 üncü maddesindeki "1991 yılı Motorlu Taşıtlar 

Vergisi ikinci taksidinin" ibaresinin "1987 yılından itibaren 1991 yılı dahil" şeklinde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya ve arkadaşları 
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- BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Katılıyoruz 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI SÜMER ORAL (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner

ge kabul edilmemiştir. 
Maddeyi, okunduğu biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, usul hakkında söz istiyorum. Bu 

maddeyle ilgili tatbik ettiğiniz usul yanlıştır. Anayasaya aykırıdır Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Olağanüstü halin uzatılmasına dair Başbakanlık tezkeresini ve programda 
yer alan kuruluşların bütçe ve kesinhesaplarını görüşmek için, 17 Mart 1992 Sah günü, yani 
bugün saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 00.10 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. —Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğünce yaptırı

lan uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi projesine ilişkin, Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam Ca-
vit Çağlar'in yazılı cevabı (7/49) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Başbakanca yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Halil Demir 
Aksaray 

Soru: 
Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğünce, Uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi 

(UTTN) adı altında 1989 yılında başlatılan ve kamuoyuna büyük reklamlarla açıklanan proje: 
1. Bugüne kadar tamamlanmış mıdır? 
2. Yapımcı firmaya ne kadar avans verilmiştir? 
3. Avansların ödendiği tarihlerde Bankanın ankes sıkıntısı varmıdır? Varsa Interbank'-

tan °/o kaçla borç alınmıştır? 
4. Şayet inşaat tamamlanamadı ise verilen avanslar nereye harcanmıştır. 
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5. Verilen avanslar kredi olarak firmalara verilse idi bankanın ne kadar (Interbank şarzı 
da dikkate alınarak) geliri olacaktır? 

6. Yukarıdaki S inci soruda dikkate alındığında Bankanın net kaybı ne kadar milyar TL. 
olmaktadır? 

7. Projenin arsasının ekspertizi Bankanın ekspertiz işleri yönetmeliğine uygun olarak ya-
pılmışmıdır? 

8. Projesi onaylanmadan, ESKA'ya 30 Mart 1990 tarihinde 30 milyar avans verilmiş midir? 
9. İnşaatın seviyesinde hiçbir yükselme olmamasına rağmen 1990 ve 1991 yılı içinde ES

KA'ya daha ne kadar avans ödenmiştir? 
10. Usul ve yöntem dışı işlemler neticesi ile zarar doğmuşsa bu işleme neden olan banka 

yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili kişiler hakkında ne gibi yasal iş
lemler yapılmıştır? -• ' . *• 

11. 8.4.1991 Tarih 1991/2 sayılı Banka Müfettişlerince hazırlanan raporda belirtilen ko
nular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? , 

Devlet Bakanlığı 19.3.1992 
Sayı : B.0.2.0.002-2.03/00540 

Konu : Yazılı Soru önergesi hk. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İlgili : 10.2.1992 tarih ve A.Ol.OO.GNS.0.10.00.02-7/49-602/2772 sayılı yazınız. 
Aksaray Milletvekili Halil Demir'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettikleri yazılı soru öner

gesine, verilen cevaplar ekte sunulmaktadır. 
Gereği için bilgilerinize arz ederim. 

Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

Türkiye Emlak Bankası Genel Müdürlüğü'nce, Uluslararası Ticaret ve Turizm Merkezi 
(UTTM) adı altında 1989 yılında başlatılan ve kamuoyuna büyük reklamlarla açıklanan proje; 

Soru 1. Bugüne kadar tamamlanmışmıdır? 
Cevap 1. Proje ile ilgili yapılan sözleşmenin tarihi 21.4.1989, ruhsat tarihi 27.10.1989'dur. 

Bankamızın isteği üzerine, mahkemece bilirkişi marifetiyle 23.11.1991 tarihinde; 
Fiilen bir çalışmanın olmadığı, 
Kum, Çakıl, Demir, vs. gibi mezkur inşaatlar için gerekli İhzarat malzemelerinin bulun

madığı, . ' " ' . ; 
I. Blok inşaatının temelinin atıldığı ve kolonlarının belirlendiği, tesbit edilmiştir. 
Soru 2. Yapımcı firmaya ne kadar avans verilmiştir? 
Cevap 2. Başlangıçta bu proje, ESKA A.Ş. tarafından kat karşılığı esasına göre finans

manı kendince sağlanması kaydıyla, inşaatların bitirilerek arsa malikleri Türk Çimento A.Ş. 
ve T. Emlak Bankası A.Ş.'ne bağımsız bölüm verilmesi şeklinde düzenlenmiş iken, Firmanın 
Finansman yönünden darboğazla karşılaşması üzerine, 24 Ekim 1989 tarihinde Türk Çimen
tosu ve Kireci A.Ş., ESKA İnşaat A.Ş. ve T. Emlak Bankası A.Ş. arasında imzalanan Uluslara
rası Ticaret Merkezi satış ve pazarlama sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin 3.6.3. 
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Maddesinde "...ESKA'nın düzenlediği aylık hakediş raporunun Banka tarafından onanması 
ile oluşacak ödenmesi gerekli rakamın proje hesabında bulunmaması halinde, noksan kalan 
kısım Banka tarafından projenin aksamadan yürütülmesini temin amacjyla, Banka tarafından 
proje hesabına geçirilir. Bu takdirde Banka lehine adat usulü uygulanacaktır." 

Hükmüne yer verilmiştir. 
Yönetim Kurulu'muzun 30.03.1990 tarih, 392 sayılı kararı ile sözleşmenin 3.6.3. maddesi 

değiştirilmiş ve ek protokol imzalanmıştır. 

Bu protokole göre, proje hesabında yeterli miktar para bulunmaması halinde Banka 12 
Milyon Dolar karşılığı Türk Lirası kadar faizli finansman limiti tahsis edecektir. Bu finansa-
manın faizi, Amerikan Dolarının bir yıllık kur artış oranı mile % ll'den aşağı olmamak kay
dıyla Libor + 2.5 faiz oranına yıllık Dolar artış katsayısının uygulanması sonucu bulunacak 
faiz oranıdır. Bankamız 1990 yılı sonuna kadar, ödendiği tarihlerdeki kurlar esas alınarak, 10 
905 035.— ABD Doları karşılığı 26 931 006 225.— TL. ödenmiştir. Ödemeler, 7 adet hakediş 
benzeri dokümanlar karşılığı yapılmıştır. 

Soru 3. Avansların ödendiği tarihlerde Bankanın Ankes sıkıntısı var mıdır? Varsa İnter-
bank'tan % kaçla borç alınmıştır? 

Cevap 3. 1989 yılında genelde tnterbank'a fazla borçlanılmamıştır. Ancak, 1990 yılında 
Firmaya Nisan, Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında ödeme yapılmıştır. Bankamız 
Mayıs, Temmuz, Ağustos ve Kasım aylarında Interbank'tan para almıştır. Bu tarihlerdeki or
talama tnterbank Faiz oranı ise Mayıs/1990 % 56.91, Temmuz/1990 % 54.48, Ağustos/1990 
% 54.40, Kasım/1990 % 59.59'dır. 

FİNANSMANIN (İSTİHKAKLARIN) ÖDEME TARİHİ : 

ödeme Tarihi 

08.12.1989 
13.12.1989 
04.04.1990 
16.04.1990 
25.05.1990 
28.05.1990 
30.05.1990 
19.07.1990 
23.07.1990 
24.07.1990 
31.08.1990 
01.11.1990 
02.11.1990 

îstih. No. 

1 
1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
7 
7 

$ 

3 500 000 
925 831 

1 131 036 
1 491 564 

845 225 

1171771 

1 279 671 
559 907 

TL. 

8 014 545 000 
2 123 698 923 
2 799 359 341 
3 718 454 136 

500 000 000 
700 000 000 
972 034 868 

1 000 420 000 
1 116 865 827 
1 000 000 000 
3 434 803 821 

553 958 000 
996 866 809 

TOPLAM 10 905 035 26 931 006 225 

Soru 4. Şayet İnşaat tamamlanamadı ise verilen avanslar nereye harcanmıştır? 
Cevap 4. İnşaatlar tamamlanmamıştır. Verilen Finansman, Hakediş benzeri doküman

lar karşılığı yapılmıştır. Ancak bu tutarların gerçek imalat ve ihzarat tutarlarını yansıtıp yan
sıtmadığını belirtecek tesbit çalışmalarımız Bankamız Müfettişlerince sürdürülmektedir. 
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Soru 5. Verilen avanslar Kredi olarak Firmalara verilse idi, Bankanın ne kadar (İnter-
bank şarjı da dikkate alınarak) geliri olacaktı? 

Cevap 5. Verilen Finansmana 31.12.1990 tarihinde Amerikan Dolarının bir yıllık artış 
oranı ile % ll'den aşağı olmamak kaydıyla Libor + 2.5 Faiz oranına yıllık Dolar artış katsayı
sının uygulanması sonucu bulunan Faiz oranı üzerinden (1989 yılı için 43.36, 1990 yılı için °/o 
49.12) Yönetim Kurulu kararı gereği faiz tahakkuku yapılmıştır. 

31.12.1990 Tarihi İtibariyle; 

FAİZ : 9 852 333 940.— TL. 
B.S.M.V. : 492 616 697.— TL. 
K.K.D.F. : 591 140 036.— TL. 

TOPLAM 10 936 090 673.—TL. 
Tahakkuk ettirilmiş ve aynı tarihte Kredi hesabına mahsup edilmiştir. 

31.12.1991 Tarihi itibariyle de Finansman bakiyesine <% 97.71'den, 25 672 870 843.— TL. 
Faiz hesaplanmış, ancak Firmanın durumu nedeniyle bu tutarın tahakkuku yapılmamıştır. 

Aralık/1989 - Kasım/1990 Döneminde ESKA A.Ş.'ye ödenen Finansman, Kredi olarak 
bir Firmaya kullandınlsaydı (Bankamızın 1.3.1989 10.3.1991 Döneminde kısa vadeli genel amaçlı 
Ticari kredi Faiz oranı «% 80 (Tabela Fiyatı) 11.3.1991 - 14.4.1991 dönemi % 85, 15.4.1991 -
31.12.1991 dönemi.% 95'dir) 

8.12.1989-31.12.1990 Dönemi için Faiz geliri 16 350 951 929.—TL, 
1.1.1991 - 31.12.1991 dönemi için 24 300 287 889.— TL. olacaktı. 

Toplam Faiz gelirini kıyaslayacak olursak (Yıl sonlarında Faiz tahakkuku yapıldığı takdirde); 
Firmalara Kredi olarak 

Kullandırılsa idi alınacak Faiz 

1990 16 350 952 929.—TL. 
1991 24 300 287 889.—TL. 

+ 
TOPLAM 40 652 239 817.—TL. 

Soru 6. Yukarıdaki 5. soruda dikkate alındığında Bankanın net kayıbı ne kadar Milyar 
TL. olmaktadır? 

Cevap 6. Tabela Fiyatı üzerinden uygulanan Faiz oranı baz alındığında; Bankanın Net 
Faiz kaybı (40 651 239 817 - 985 333 940.—) 30 798 905 877.— TL.'dır. . 

Soru 7. Projenin arsanın Ekspertizi, Bankanın Ekspertiz işleri yönetmenliğine uygun ola
rak yapılmış mıdır? t 

Cevap 7. 06.03.1989 Tarihinde Otel ve İş Merkezlerinin bulunduğu arsanın Ekspertizi, 
Bankamız Ekspertiz işleri yönetmenliği'ne uygun olarak yapılmıştır. Ancak Ekspertiz bedelle
rinin yüksek olup olmadığı, Bankamız Müfettişlerince tahkik edilmektedir. 

Soru 8. Projesi onaylanmadan, ESKA'ya 30 Mart 1990 Tarihinde 30 Milyar Avans veril
miş midir? 

Cevap 8. 30 Mart 1990 Tarihinde 30 Milyar TL. Avans verilmemiştir. Ancak, aynı tarih
te Yönetim Krulumuzun 392 sayılı kararı ile 12 Milyon ABD Doları karşılığı Faizli Finansman 
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Limiti tahsis edilmiştir. Projenin 27.10.1989 tarihinde ruhsatı alınarak temeli atılması nedeniy
le 3. Maddede belirtilen ödemeler yapılmıştır. 

Soru 9. İnşaatın seviyesinde hiçbir yükselme olmamasına rağmen, 1990 ve 1991 yılı için
de ESKA'ya daha ne kadar avans ödenmiştir? 

Cevap 9. 1991 Yılında UTTM Projesiyle ilgili olarak ESKA'ya herhangi bir tutar öden
memiştir. 1990 Yılında ise toplam olarak 16 792 762 303.— TL. tutarında Faizli Finansman 
sağlanmıştır. Firmanın 31.12.1991 Tarihi itibariyle UTTM Projesiyle ilgili olarak borcu, Ana
para 25 818 681 296.— TL. Faiz ve diğer Mükellefiyetler 28 496 886 636.— TL. olmak üzere 
toplam 54 315 567 932.— TL. borcu bulunmaktadır. 

Soru 10. Usul ve Yöntem dışı işlemler neticesi ile zarar doğmuşsa bu işleme neden olan 
Banka Yönetim Kurulu üyeleri, genel Müdür Yardımcıları ve ilgili kişiler hakkında ne gibi ya
sal işlemler yapılmıştır? 

Cevap 10. Banka zararı ile ilgili 20.01.1992 tarihinde yeniden soruşturmaya başlanmış 
olup, Bankamız Müfettişlerince soruşturma devam etmektedir. 

Soru 11. 08.04.1991 tarih, 1991/2 sayılı Banka Müfettişlerince hazırlanan raporda belir
tilen konular hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? 

Cevap 11. Bankamız Müfettişlerince hazırlanan sözkonusu rapor, zamanın Genel Mü-
dürü'ne sunulmuş, ancak bir talimat alınmadığından işlem yapılmamıştır. 

2» — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya ili Gediz ilçesi tav fırınları fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın yazılı cevabı (7/66) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı Tahir Köse tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygıyla arz ederim. 
Ahmet Derin 

Kütahya 
Kütahya İli Gediz İlçesinde 1978 öncesi kurulması kararlaştırılıp arsası alınıp hizmet bi

naları dahi tamamlanmış bulunan bugün göçmenlere ikamet olarak tahsis edilen, Gediz tav 
fırınları fabrikası hakkında yatırım düşünüyormusunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanı 13.3.1992 

Sayı : B.02.0.002-2.03/00735 
Konu : Yazılı Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.3.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10,00.02-7/66-845-3550 sayılı yazınız. 
Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in Kütahya İli Gediz İlçesi Tav Fırınları Fabrikasına ilişkin 

yazılı soru önergesi Bakanlığımızca incelenmiştir. 
Sözkonusu soru önergesi ile ilgili ekte sunulan cevplarımızın soru sahibine intikali husu

sunu arz ederim. 
Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 
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GEDİZ FIRIN MALZEMELERİ FABRİKASININ DURUMU 

Gediz Fırın Malzemeleri Fabrikasına ait arazi 418 100 m1 yüzölçümlü olup, M.K.E.K.'ndan 
fırın malzemeleri üretim tesisi inşaası amacıyla alınmış, ve 24.9.1979 da tesisin inşasına başla
nılmıştır. inşaatın durdurulduğu 30.8.1982 tarihine kadar arazi üzerinde 3 670 m2 faydalı alanı 
olan çeşitli binalar % 90 seviyesinde ikmal edilmiştir. 1979-82 döneminde sözkonusu fabrika 
için cari fiyatlarla 25 434 000.—TL. ödenmiştir. 

Atıl durumda bulunan tesise Gediz Kaymakamlığının uygun görüşüne dayanılarak Bulga
ristan'dan gelen soydalarımız yerleştirilmiştir. Halen bu binalarda soydaşlarımız ikamet et
mektedir. 

Sözkonusu tesis özelleştirme kapsamı içinde bulunmaktadır. Tesisin uygun zamanda tü
müyle veya bazı yeni düzenlemelerden sonra sanayi sitesi, konut alanı ve fabrika sahası olarak 
değerlendirilebileceği düşünülmekte olup, özel kesimin bu konudaki talepleri beklenmektedir. 

Arz ederim. 
Cavit Çağlar 
Devlet Bakanı 

— 801 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
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1 

BAŞKANLIĞIN GENFX KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/325) 

(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 
X 2. — 1990 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy

gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/262, 3/142) (S. Sayısı: 48) 
(Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1992 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/326) (S. Sayısı : 26) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

X 4. — 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1990 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/263, 3/141) (S. 
Sayısı : 46) (Dağıtma tarihi : 63.1992) 

3 
SEÇİM 

' 4 . ' • • • . 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
S • . ' '•' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTmMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

" 7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


