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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLAR
DAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe 
Kanunu Tasarıları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Ku
ruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/771; 1/754, 3/15SG; i/772; 1/755, 
3/1581) (S. Sayıları : 747, 750, 748, 749) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

1. - İçişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. - Jandarma Genel Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
1.-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1.-Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
C) TURİZM BAKANLIĞI 
1. - Turizm Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Turizm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Devlet Bakanı Azimet Köylüoğlu'nun, Aydın Milletvekili Yüksel Ya

lova'nın, şahsına sataşması nedeniyle konuşması. 

V-DİSİPLİN CEZALARI 
1. - Karaman Milletvekili Seyit Osman Sevimli'ye uyarma cezası verilmesi 

VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, tamamlama kurslarını bitiren 

sağlık memurlarının atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı (7/5275) 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, Bürdur'un, Gölhisar İlçesinde
ki sağlık kuruluşlarının personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağ
lık Bakanı Doğan Baran'ın yazılı cevabı (7/5295) 

3. - İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, T.M.O. tarafından yapılan 
pirinç ithaline ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in ya
zılı cevabı (7/5323) 

4. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Doğu ve Güneydoğu bölge
lerine hekim gönderme çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Ba
ran'ın yazılı cevabı (7/5330) 

5. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, Tokat'daki bazı sağlık kuru
luşlarının personel ve araç-gereç sorununa ilişkin Sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'ın yazılı cevabı (7/5331) 

6. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi'nin, MOSSAD, CIA ve MİT daya
nışma toplantısına katılıp katılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Vekili Murat Karayal-
çın'ın yazılı cevabı (7/5417) 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarılarının 
(1/771, 1/772; 1/754, 3/1580; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları : 747, 748, 750, 749) görüşmelerine de
vam olunarak; 

Dışişleri Bakanlığı, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

1995 malî yılı bütçeleriyle 1993 malî yılı keşinhesapları kabul edildi. 

Cenevre'de yapılan 81 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul edilen 175 Sayılı Söz
leşmeyle ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında 
TBMM'ne bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Uluslararası Çalışma Teşkila
tı Anayasası gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nihat Matkap, tezkere eki üzerinde 
Genel Kurula bilgi yerdi. 

Başkanlıkça, Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşülmekte iken çıkan tartışmalar esnasında, Trab
zon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, TBMM'nin manevî şahsiyetini temsil eden, Başkanlık kür
süsüne saldırdığına ve bir Divan üyesi tarafından zorla aşağıya indirildiğine; 

Bu davranışı sebebiyle kendisine, Meclisten, 3 birleşim geçici çıkarma cezası verilmesi düşü
nüldüğüne; fakat, o anda Genel Kurulda bulunmadığı ve kendisini savunamayacağı için bu cezanın 
verilmediğine; 

Şimdiye kadar hiç vuku bulmayan bu saldırının, bu Yüce Çatıya yakışmadığına ilişkin bir 
açıklamada bulunuldu. 

19 Aralık 1994 Pazartesi günü saat 10.00'da toplanmak üzere, 00.20'de Birleşime son verildi. 

Kamer Genç 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Kadir Bozkurt 
Konya Sinop 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

İlhan Kaya İbrahim Halil Çelik 
İzmir Şanlıurfa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 

19 .12.1994 PAZARTESİ 

Teklifler 
1. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1279) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 9.12.1994) 

2. - Hatay Milletvekili Fuat Çay'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun İki Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1280) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.12.1994) 

3. - Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in; Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar 
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1281) 
(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.1994) 

4. — İstanbul Milletvekili İsmail Sancak'm; 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 32 
nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1282) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 13.12.1994) 

5. - Yozgat Milletvekili Alparslan Türkeş ve 15 Arkadaşının; Dış Türkler Bakanlığının Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1283) (Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 14.12.1994) 

6. - Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in; 4.11.1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim 
Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1284) (Millî Eğitim Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.1994) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— — m——— 
BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin açıyorum. 

III.-KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 

1.-İçişleriBakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1.-Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. - Jandarma Genel Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1.-Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN- 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Ta
şanları ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Ta
şanları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, İçişleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini aldılar. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin adlarını 
sırasıyla okutuyorum: 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 

Gruplar adına: Refah Partisi Grubu adına, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata, Erzurum 
Milletvekili Lütfü Esengün; SHP Grubu adına, Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu; Anavatan 
Partisi Grubu adına, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova, İzmir Milletvekili Cengiz Bulut; DYP Gru
bu adına, Hakkâri Milletvekili Mustafa Zeydan, Kırklareli Milletvekili A. Sezai Özbek. 

(1) 747, 750, 748, 749S.Sayılı Basmayazdar 12.12.1994 tarihli 50 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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Şahısları adına: Lehinde, Kırşehir Milletvekili Coşkun Gökalp, aleyhinde, Erzurum Milletve

kili Oktay Öztürk; üzerinde, İstanbul Milletvekili Gürhan Çelebican. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, bu bütçe üzerindeki konuşma süreleri, gruplar ve Hükümet 
adına 30'ar dakika, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

Programımızın çok yüklü olması nedeniyle, sayın milletvekillerinin ve Sayın Hükümetin, ken
dilerine ayrılan süre içerisinde konuşmalarını tamamlamalarım rica ediyorum; ek süre verilmeye
cektir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüsamettin Korkutata ve Sayın Lütfü Esengün, süreyi eşit 
olarak mı paylaşacaksınız? 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Evet efendim. 

BAŞKAN-Refah Partisi Grubu adına, Sayın Esengün; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubumuzun görüşlerini açıklamak üzere huzuru
nuzdayım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. " 

İçişleri Bakanlığımız, yurdun iç güvenliğinin sağlanması, ülkenin ve milletin bölünmez bütün
lüğünün temini, güvenlik ve asayişin, kamu düzeni ve genel ahlâtan ve temel hak ve hürriyetlerin 
korunmasıyla görevli çok önemli bir bakanlığımızdır. 

Ayrıca, sahil muhafazası, karayollarında trafik düzeninin sağlanması ve denetimi, suçların ön
lenmesi, suçluların takibi ve yakalanması, soruşturmalarının icrası, kaçakçılığın men ve takibi, si
vil savunma, nüfus ve vatandaşlık işleri ve diğer benzeri görevler, İçişleri Bakanlığı bünyesindeki 
birimlerin başlıca görev ve sorumluluklarıdır. 

Ancak, ülkede son on yıldan beri yaşanan olaylar, Bakanlığın görevini, ülkenin bütünlüğünün 
sağlanması ve terörle mücadelede yoğunlaştırmıştır. Sözümün hemen burasında, başta emniyet 
güçlerimiz ve jandarmamız olmak üzere, vatan müdafaasında gece gündüz demeden gayret göste
ren güvenlik güçlerimize Cenabı Hak'tan yardım diliyor, şehit olanlara da rahmet ve mağfiret ni
yaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, terör ve anarşi, maalesef, Türkiye gündeminin ilk maddesi olmaya de
vam ediyor. "Ya bitecek ya bitecek; 1994 sonbaharında kökü kazınacak; gündemden düşecek" söz
lerine rağmen, terör, masum insanların canlarını almaya ve ülke ekonomisini yıpratmaya devam edi
yor. Bütün gayretlere rağmen terör önlenemiyorsa, terörle mücadeledeki yöntem ve uygulamayı ye
niden ele almak, bu konuda kesin sonucun alınamayışmın sebeplerini araştırmak gerekmektedir. 

Irak'a ambargo devam ediyor ve güneydoğu halkı bu yüzden ekonomik sıkıntılar yaşıyorsa; iş
sizlik, fakirlik, geri kalmışlık gün geçtikçe artıyorsa, Çekiç Güç bölgede varlığını sürdürüyorsa, 
anarşi ve terör kolay kolay bitmeyecek demektir. Bugün bölgenin önemli bir kısmında sosyal ve 
ekonomik yapı çökmüştür. İç ve dış göç artmış, köyler boşalmış, iki ateş arasında kalan bölge hal
kı, çaresizlik içine girmiştir. Bölgenin zengin ve sermaye sahibi insanları, bölgeyi süratle terk edip, 
batıya göç etmektedir. Yine, bölgenin tahsilli insanları, aydın kesimi, bölgeden ayrılmaktadır. Bir 
taraftan da köyler boşaltılıp, geniş vatan toprakları sahipsiz bırakılmaktadır. Birinci Dünya Harbi 
sıralarında, Rus işgaline karşı, askerimizle birlikte silahlanan halkımız mücadele etmişti; ama, ge
lin görün ki, bugün, köyler, geniş vatan toprakları boşaltılmak suretiyle, vatanımızın bir köşesi, bir 
bakıma sahipsiz bırakılıyor. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya, bugüne kadar, özellikle bu Hükümet döneminde, sadece va

atler yapıldı. Sayın Başbakan, her doğu gezisinde, bölgeye trilyonların akıtılacağını, yatırımların 
yapılacağını vaat etti; ancak, bugüne kadar bölgede hiçbir ciddî yatırım ve kalkınma hamlesi göz
lenemedi. 

Köyler yakıldı; Hükümetin bir bakanı, köyleri devletin yaktığını açıkça iddia etti. Sayın içiş
leri Bakanı, asker kılığına giren PKK'lıların köy yaktığını söyledi; ama, en enteresan açıklama Sa
yın Başbakan'dan geldi; PKK helikopterlerinin, Tunceli'de, güneydoğuda varlığından söz etti. Ay
nı konuda, Hükümetin üç sayın bakanından bu tip açıklamalar gelince, şu ülkeyi bu Hükümet na
sıl yönetiyor, varın siz düşünün!., 

Doğu Anadolu Bölgesinde, büyük kısmı terör tehdidine maruz bulunan 17 ilin kalkınmasıyla 
ilgili, Doğu Anadolu Projesi Kalkınma Kanunu Tasarısı var; görüşmeleri yarım kalmış ilde, tam 
iki seneden beri, bu Meclis gündeminde bekletilmektedir. Gerçekten, 17 ilin kalkınmasına büyük 
faydalar sağlayacak ve oradaki insanımızın özlemle beklediği bir tasan, 8 Nisan 1993 tarihinde bu
rada görüşülmeye başlanmış, o gün bugün, Hükümet, maalesef, bu tasarıya sahip çıkmamıştır. İş
te, Hükümetin, Doğu Anadolu Bölgesinin kalkınmasına bakış açısı budur! 

Yine, Sayın Demirel'in Başbakanlığı zamanında Erzurum'a yaptığı bir ziyarette, doğunun -Er
zurum'un- kalkınmasıyla ilgili sıraladığı vaatleri kısaca arz edeyim; bakınız, Sayın Demirel Baş
bakan sıfatıyla ne demiş: "Doğu Anadolu Projesi Kalkınma Kanunu Tasarısı bayramdan önce Mec
listen çıkacak." Bayram dediği, 10 gün sonra, 20 Mart 1993. "Erzurum, birinci derecede kalkınma
da öncelikli iller arasına alınacak." Hâlâ alınacak!.. "Erzurum cazibe merkezi olacak." Hâlâ ola
cak!.. "Çat Barajının temeli atılacak." İki üç ay önce atıldı, inşallah atıldığı gibi kalmaz. "NATO 
boru hattı inceleniyor; sonuca göre, Erzurum'a rafineri yapılacak." Bu, çok büyük bir vaat; maale
sef, bu konuda hiçbir gelişme yok. "Erzurum'un da .içinde bulunduğu 8 ile, 40 trilyonluk yatırım 
yapılacak" 40 trilyon değil, belki 1 trilyon dahi gitmedi. "Kış turizmi için 150 milyar lira gönderi
lecek." O yıl için o 150 milyar lira maalesef yine gönderilmedi ve "Kapalı fabrikalar açılacak." Biz, 
ancak, inşallah açılır diyoruz; çünkü, maalesef, hiçbiri açılmadı. 

İşte, bu Hükümetin, doğunun kalkınmasına bakışı, doğudaki insanın derdine yaklaşımı budur. 

Doğunun kalkınması bir tarafa, terörde köyü yakılan, can ve mal kaybına uğrayan insanlara, 
bugüne kadar hangi yardımlar yapıldı; dul ve yetimlerin hali ne oldu? Terörden zarar görenlerin za
rarlarının tazmin edilmesi, şehit edilenlerin dul ve yetimlerine, mahkemeye müracaat edilmeksizin, 
dava açılmaksızın, devlet tarafından tazminat verilmesi hakkında verdiğimiz kanun teklifi, hâlâ 
Meclis komisyonlarında bekletiliyor. 

Yine, terörden zarar gören köylerin Afet Kanunu kapsamına alınması için verdiğimiz kanun 
teklifi, Meclis komisyonlarında beklemeye devam ediyor. 

Şimdi soruyorum: Yavi'de katledilen, şehit edilen insanların çoluk çocuğu ne durumda; Çiçek-
li'de, Başbağlar'da katledilen, şehit edilen insanların yaralan sarıldı mı; failleri bulundu mu, ne yap
tı bu devlet; devlet baba sıfatıyla oralara ne götürdü? Yakînen biliyorum ki, hiçbirinde, maalesef, 
ciddî bir yardım, ciddî bir girişim yapılmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Ortadoğu'da yeniden yapılanma veya yeni bir düzenin kurulması se
naryoları uygulamaya konuluyor. Sayın Başbakan İsrail gezisinde, İsrail'in Başbakan ve Dışişleri 
Bakanına "Ortadoğu'ya barışı getiren kahramanlar" diye hitap ediyor; aynı gezide, CIA, MOSSAD 
ve MİT arasında birtakım anlaşmalar yapılıyor. MİT Müsteşarı, gece, özel bir uçakla, İsrail'e getir
tiliyor; birtakım anlaşmalar yapılıyor; ama, işin en üzücü tarafı şudur ki, ne bu geziler ne de yapı
lan bu anlaşmalar hakkında Yüce Meclise tek kelime dahi bilgi verilmiyor. Biz, olanı biteni, gaze
te havadislerinden öğreniyoruz. Bütün önemli dış politika hadiseleri, kapalı kapılar ardında cere
yan ediyor. 

_ 7 -
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İstihbaratımızı GIA ve MOSSAD'a, güvenliğimizi Çekiç Güç'e, ekonomimizi IMF ve Dünya 

Bankasına, dış politikamızı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletlere havale edip, bunun 
adını da "globalleşme" veya "dünyayla birlikte hareket etme" koyarsak, işte, halimiz bugünkü gibi 
olur; dış güçler, bizi rahat bırakmazlar, terörü ve anarşiyi körüklerler, ekonomiyi baltalarlar; iki ya
kamız bir araya gelmez; 60 milyon insan, inim inim inler. 

Bütün bunlar olurken, Hükümet neyle meşgul; Terörle Mücadele Yasa Tasarısında değişiklik 
yapmakla meşgul. Muhterem milletvekilleri, inşallah, bu tasarı bu Meclisten geçmeyecektir. Bu ta
sarıyla, terör önlenecek değil, teröre taviz verilecektir, inanan insanlara baskılar getirilecektir. Tek 
parti yönetimindeki baskı Ve zulümleri, bu millet bir daha yaşamayacaktır. DYP Grubu içerisinde-

, ki sağduyulu ve vatansever arkadaşlarımın bu kanun tasarısına engel olacaklarına yürekten inanı
yorum... 

MEHMET CEBİ (Samsun)-SHP'de yok mu? 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- İnşallah vardır. 

Muhterem 'arkadaşlar, emniyet güçlerimiz gece gündüz demeden, ülkede sulh ve sükûnun, can 
ve mal güvenliğimizin temini için fedakârca görev yapmaktadırlar. Yapılan hizmet, her türlü tak
dirin üzerindedir; kendilerini tebrik ediyorum; ancak, yine de, geçmişteki bir iki olaydan bahset
mek zarureti ndeyim: 

Bu sene, İstanbul Milletvekili Sayın Mczarcı'nın, dokunulmazlığının kaldırılması burada gö
rüşülürken, görüşmeler henüz sonuçlanmadan emniyet güçlerinin, dokunulmazlığı olan bir millet
vekilini, evinden alıp karakola götürmeleri, böyle mühim bir hata yapmaları, üzücü bir olaydır. 

Yine, geçenlerde bir televizyon programına çıkan Beşir Darçın isimli şahsı, televizyon prog
ramının hemen peşinden, alıp emniyete götürmek ve orada bir gün süreyle bekletmek ve adresi, ye
ri, yurdu belli olan bir insanı, sırf sansasyon olsun diye, televizyon programından çıkarken götür
mek, bizim emniyetimizin, polisimizin tavrına yakışmaz. 

İnşallah, bu tip üzücü hadiseler bir daha tekrar etmez; polisimizin eğitimine önem verilir, bu 
tür hataların önüne geçilir. 

Muhterem arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken, mahallî idarelerden bahsetme
mek mümkün değil. 27 Marttan sonra bu Hükümet, mahallî idareler için, bakınız, ne yaptı; 1995 
yılı geçiş programından, maddeler halinde kısaca arz edeceğim. 

27 Marttan sonra, Hükümetin getirdiği -Resmî Gazetede yayımlanan- geçiş programıyla yapı
lanlar: 

Genel bütçe vergi gelirlerinden, belediyeler için ayrılan pay, yüzde 8,55'ten, 7,55'e indirilmiş. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatının, genel bütçeye gelir kaydedilen kısmından, mahallî ida
relere pay ayrılmasına son verilmiş. 

Yine, Akaryakıt Tüketim Vergisi hâsılatından, belediyelere verilen paylar düşürülmüş. 

1994 yılma mahsus olmak üzere, ihdas edilen Ekonomik Denge Vergisi, Net Aktif Vergisi, 
Motorlu Taşıtlar Ek Vergisinden, mahallî idarelere pay aktarılmamış. 

İl özel idarelerinin ve belediyelerin, Hazineye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna mevcut ve do
ğacak borçları, söz konusu idarelere İller Bankası kanalıyla verilecek paylara ve Hazinenin kefil 
olarak sağladığı dış kredilere mahsup edilmiş ve sonuç itibariyle, belediyelere genel bütçe vergi ge
lirlerinden verilmekte olan payların, amme alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla haczedilebilcce-
ği hükmü getirilmiştir. 
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Bu ne demektir; 27 Marttan sonra belediyelerin eli kolu bağlanmış demektir. 

Buna rağmen, özellikle, Refah Partili belediyeler, en hayırlı hizmetleri yapmaya devam edi
yorlar. Özellikle, İstanbul Belediyemizi, buradan kutluyorum. İstanbul Belediyesi, en hayırlı hiz
meti -bütün zor şartlara rağmen- yapmaya devam ederken, şimdi, Hükümet, kendine göre, yeni bir 
tedbir getiriyor; 27 Martta kaybettiğini, yasal yollarla, yasal birtakım tedbirlerle geri almaya çalı
şıyor. ' 

Bakınız, gazete ne diyor: "Tayyip'e Hükümet darbesi." Neymiş; "Başbakan Tansu Çiller, 
RP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir darbe vurarak, atmaya ha
zırlanıyor. 

Çiller, Boğaziçi ve İmarsuyu havzalarının, imar ve korunmasıyla ilgili yasaları değiştirerek, 
Erdoğan'ın RP'ye büyük rant sağladığı iddialarına neden olan imar yetkisini, tümüyle elinden al
mayı planlıyor. İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu'nun, Çiller'in onayını alarak hazırladığı değişik
liğin, RP'ye hem siyasî hem de bağışlar yoluyla ekonomik rant sağlayan gecekondu ve kaçak ya
pılaşma kozunu ortadan kaldırmayı amaçladığı bildirildi." 

Bu, tabiî, sadece, gazete havadisi değil; elimizde, hazırlanan yasa taslakları var. Bakınız, şu
radan, bunu, milletimizin huzurunda açıkça söylüyorum: Bunda, başarılı olamayacaksınız; böyle 
bir tasarıyı, bu Meclisten geçiremezsiniz ve şurasını da unutmayın ki, gerek siz gerekse bu işleri 
tezgâhlayan Sayın Valiniz, bir dahaki sene bu görevde olamayacaksınız! Kanunu çıkarsanız bile, 
en yakın zamanda gelip, yaptığınız bütün hazırlıkları ve hileleri düzeltip, İstanbul'u emin ellerde 
tutmaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN-Son 1 dakikanız Sayın Esengün... 

LÜTFÜ ESENGÜN (Devamla)- Efendim, son dakikada, kısaca, İçişleri Komisyonunda halen 
beklemeye devam eden Trafik Yasa Tasarısının bir an evvel yasalaşmasını talep ediyorum. 

Yalova'nın il olması konusuna gelince: 77 plaka numarasıyla Yalova'ya il sözü verildi; ama, 
zannediyorum, bu iş 66'ya bağlandı!.. Maalesef, 77 plakalı Yalova, hâlâ, il olmayı bekliyor! 

Sayın Bakan, kurban bayramı geliyor; lütfen, geçen seneki gibi, kurban derilerinin toplanma
sı konusu üzerinde, milletimize baskı yapmasın yöneticilerimiz. Bu konuda, bir genelge yayımla
mayın, bir talimat yayımlamayın -geçen sene, bunun üzücü örneklerini gördük- bırakın, kurban de
risini, kim istiyorsa, istediğine versin; milletin ibadetiyle ilgili bu konuda, devlet bu yanlışlığı yap
masın. . ' • • - . ' 

İl genel meclislerinin yetkilerinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığı söyleniyor. Bu ça
lışmalar bir an evvel bitirilsin ve il genel meclisi üyelerinin özlük ve emeklilik hakları sağlansın. 

Son cümlemi arz ediyorum Sayın Başkanım. Geçen seneki 6 trilyon 651 milyar liralık bütçe, 
bu sene 10 trilyon 641 milyar liraya çıkarılmış. Yüzde 140 enflasyon olan bir ülkede, İçişleri Ba
kanlığımız bütçesinde yüzde 60'lık bir artış var. Bunun, kâfi olmadığına inanıyorum; ancak, yine 
de hayırlı olmasını diliyorum. 

Cenabı Hak'tan, jandarmamıza, polisimize, bu vatan için gayret gösteren bütün insanlara yar
dım diliyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Refah Partisi Grubu adına, kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Hüsamettin Korkutata; buyu
run efendim. (RP sıralarından alkışlar) 

_ 9 _ 
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RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKÜTATA (Bingöl)-Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım; bu vesileyle, 
Yüce Meclisi, şahsım ve Grubum adına hürmetle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, İçişleri Bakanlığı denince, akla, ülkenin genel moral değerleri, yönetimi ve 
genel gidişatı gelir. Ülkenin bugün genel gidişatının, moral değerlerinin iyi olduğunu söylemek, 
maalesef mümkün değildir. Yani, bu değerler iyi olduğu nispette, İçişleri, halkı, daha huzurlu, da
ha güvenli şekilde bir arada tutmaya muvaffak olacaktır; bu değerler kötü olduğu nispette de, İçiş
lerinin muvaffakiyeti düşecektir. < 

Bugün, ülkenin büyük bir bölümünde kan var, gözyaşı var; köyler yakılıyor, yakılmış, boşal
tılmış; insanlar huzursuzluk içinde, nereye nasıl gideceklerini bilmiyorlar ve ülkenin genel duru
munda da bunun gibi sıkıntılar var. Bugün, doğu ve güneydoğuda, ülkede meydana gelen olayla
rın yüzde 39'u olmaktadır; yüzde 61'i ülkenin diğer kesimlerinde meydana gelmektedir. Demek ki, 
ülkenin hiçbir tarafında ciddî bir huzur, özlenen huzur, maalesef yoktur. 

Değerli arkadaşlar, huzurun ve güvenin olabilmesi, ancak, halkın bunu yüreğinde duymasıyla 
mümkündür. Bugürt, işçimiz memnun mu, emin mi halinden; hayır. Peki, memurumuz... Ezilebil-
diği kadar ezilmiş, bundan sonra da ezilmesi mümkün değil; çünkü en son noktasına varmıştır. Enf
lasyon yüzde 300'keh, yüzde 140'lar, filan memuru, dar gelirliyi ilgilendirmiyor; zira, bakkaldan 
peynir alıyor, ekmek alıyor, zeytin alıyor veya kasaptan bir parça kıyma alıyor; maalesef bunlarda 
enflasyon, yüzde 300'dür. Buna karşı, eğer memura yüzde 22,5'likbir zam veriyorsan, bu "sen hu
zursuzluğa devam et, bu memlekete bir şey katma" demektir. 

Evet, bunların ciddî şekilde ele alınması gerekir. Yani, İçişleri Bakanlığına, ülkenin huzur ve 
güveni için yüklenmesi gereken, fizik kuvvet olarak yüklenmesi gereken yüzde 25'tir. İçişleri Ba
kanlığı, ancak bunu hakkıyla başarabilir; fakat bugün, ülkenin huzur ve güveni, yüzde 100 olarak 
İçişlerine yüklcnilmek.isteniyor ki, bu, ciddî bir haksızlıktır. Yüzde lOO'ün yüzde 75'i, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlıgınındır, Başbakanlığındır. Bu yüzde lOO'ün gerçekleşmesi, bütün bakanlıkların 
görevlerini hakkıyla yerine getirmesiyle ancak mümkündür. Aksi takdirde, İçişleri Bakanlığı, za
ten Hükümetin sakat politikalarını, uygulunamâz politikalarını ele aldığı zaman, elbette ki, başarı 
nispeti de, o oranda düşecektir. Bu bozuk gidişatın, bir an önce, ülke genelinde durdurulması, bi
zim arzumuzdur; ama, maalesef, bugünkü politikalarla bunun düzelebileceğine de inanmıyoruz. 
Maalesef, sanki birileri, bu ülkede, anarşiye, huzursuzluğa ve güvensizliğe davetiye çıkarıyor, san
ki zorluyor. Dün burada meydana gelen olay da, bu davetiyelerden birisiydi. Günlerce, bazı mese
leler konuşuluyor, söyleniyor; ama, birileri, ille bazılarını tahrik edecek, bazı hareketlere sebep ol
maktan şeref duyacak gibi bir tavrın içine giriyor. ' 

Yine, bir 4 Aralık seçimi geçirecektik; geçiremedik. Bu, ciddî olarak, tabiî ki, ülke genelinde 
bir huzursuzluk kaynağı oluyor. Bugüne kadar, seçim sathı mailine girildikten sonra, seçimden vaz
geçildiği görülmemiştir. Nedir sebep; efendim, burada, oy hakkı elinden alınan, en kutsal hakkı 
gasp edilen vatandaşların yeniden oy hakkına kavuşturulması için bir gayretin içinde olunmuş ve 
Anayasa mahkememiz de, vatandaşa bu hakkını teslim etmek için bir karara varmış; ama, Hükü
met, maalesef, bu isteğinden vazgeçmiştir ve bizim bütün gayretlerimize rağmen, maalesef seçim 
yapılamamıştır. 

Değerli arkadaşlar, zor ve baskıyla bu memleketin hiçbir sorunu halledilmemiş ve dünyada da 
yalnız zora ve baskıya dayalı politikalarla huzur ve güven getirilememiştir; ancak, diğer sorunların 
ciddî şekilde halledilmesinden sonra, bunun halledilebileceği inancındayız. 

Değerli arkadaşlar, bu ülkenin her insanı, ülkeye bir şeyler katabilmek, kendi görevini yapa
bilmek için can atıyor; ama, biz, illa onu huzursuz edebilmek için bazı yanlış politikaları ısrarla uy-
guluyorsak, bunda başarılı olmamız mümkün değildir. 

- 1 0 -
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Biz, ülkenin her ferdi ve her bölgesi olarak gerçekten iyileşmek istiyoruz; bizim, huzura ve gü

vene ihtiyacımız var; zira, tam yirmi yıldır, doğu ve güneydoğuda, bu olağandışı, olağanüstü hal 
devam etmektedir. İnsanlar, artık bıkkınlık noktasına gelmiş; biz de artık anlata anlata bıktık; ne
den; çünkü, bütün ısrarlarımıza rağmen, bütün söylemlerimize rağmen, maalesef, yapılan hiçbir şey 
yok. 

1992 yılında, bir kanun teklifi verdik; bu teklifte dedik ki: Bu vatandaşın köyü yıkılacak, ya
kılacak; çünkü, oluyor, görüyoruz; bunların sebebi ne olursa olsun, sebebini de sormuyoruz; "ge
lin, bu vatandaşa asgarî ücret verelim; gelin, bu vatandaşa ev verelim dedik; ama, bütün bunlar ka
le bile alınmadı. 1992 yılında verdiğimiz bu teklif hâlâ duruyor. Bugün, artık, Hükümet de bunu 
kabullenir duruma gelmiştir. Gerçek ortada; köyler yok. Madem öyleyse, zamanında, Hükümete, 
devlete yakışır vakar içinde, vatandaşımızı oradan alsaydık ve vatandaşımıza, hakkı olan, devletin 
şefkatini hissettirici şekilde, ona, ev veya asgarî geçim imkâm verseydik, elbette, bu sıkıntılar bu 
noktaya gelmezdi. 

Değerli arkadaşlar, terör bitti, bitecek, üç ay sonra bitecek, dört ay sonra bitecek dendi; keşke 
bitse... Bunu, bütün varlığımızla isteriz. Huzursuz olan, ülkenin her tarafıdır. Yalnız, Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu bunun başını çekmekte; ama, Edirne'deki bacım da, kardeşim de huzursuz olu
yor; Karadeniz'deki vatandaşımız da huzursuz oluyor. Bu, hepsini, herkesi ilgilendiriyor, bitmesi
ni istiyoruz; ama, görüyoruz ki bitmemiştir. Terör, şu anda, bu kış şartlarında sadece sinmiştir. 

Bugün, maalesef, Bingöl - Diyarbakır karayolu açık değildir. Yol kış, kar şartlarından dolayı 
kapalı değildir, açıktır; fakat, güvenlik yönünden kapalıdır. Bakın, Bingöl Valisi serbest bırakıyor 
"gidin" diyor; ama, maalesef, Lice yol ayrımında, Diyarbakır güvenlik güçleri arabaları bırakmı
yor. Vatandaş, iki kat yol gitmek suretiyle, ta Elazığ üzerinden Bingöl'e ulaşıyor. O da çok ciddî 
sıkıntıdır. Tüm bunlar gösteriyor ki terör bitmemiştir ve çok yanlış şeyler olmaktadır. 

Biz, birkaç gün evvel, Nusaybin'den Mardin'e geliyoruz. Tam, yol ayrımından sonra asker bi
zi durdurdu. Kendilerine "buyurun kardeşim, nasılsın, iyi misin" diye sorduk; asker "sağ olun efen
dim, bu yol yasak" dedi. "İşte Mardimgörünüyor, neden'gidemiyoruz" dediğim sırada karşıdan bir 
araba geldiğini gördüm; bunun üzerine "bak, karşıdan araba geliyor" dedim; asker "efendim, ora
dan geliş serbest" diye cevap verdi; "Peki, oradan gelenler ölmez de buradan gidenler ölür diye bir 
kaide mi var; anlayamadım" dedim; o da "vallahi ben de anlayamadım efendim; fakat, buradan gi
diş yasak" dedi. Çünkü, gece yola çıkmıştık; iki arabaydık ve benim yanımda bir belediye başka
nının koruması olan polis de vardı. Hemen, oranın komutanını çağırtalım dedik, komutan geldi, 
kendisiyle tanıştık ve "komutanım niye burası kapalı" diye sorduk "vallahi ben de bilmiyorum, 
emir böyle" dedi; ben "yahu olur mu böyle şey" deyince, sağ olsun "peki efendim siz, geçin" dedi. 
Biz 20 dakika sonra Mardin'e girdik, zaten çok yakındı. 

Yani, hâlâ, halk, koordinesizlikten doğan ciddî sıkıntıları günlük olarak yaşıyor. Onun için, 
biz, her konuşmamızda, her vesilede dedik ki "bölgeyi adım adım dolaşıyoruz, görüyoruz ki, nere
de şuurlu ve bölgesine hâkim bir yönetici varsa, orada hakikaten işler iyi gidiyor." 

Yapılabilmesi mümkün olan işler var; yani, bir güvenlik görevlisinin yapabilecekleri var. Bir 
başka dairenin görevini yapması mümkün değil, Hükümetin yanlış politikalarını doğru hale getir
mesi de mümkün değil; ama, yapabileceklerini yapıyor ve çok iyi gidiyor. Fakat, nerede bu koor
dinasyonu sağlamayan insanlar varsa, orada ciddî sıkıntılar var. Bugün, güneydoğunun birçok ilçe
sinde faili meçhul cinayet sayısının 200, 250, 300 olduğu ilçelerde dahi, görüyoruz ki, genç kay
makamlar var; vatanperver, iyi, dürüst; ama, hâkimiyeti sağlayamıyor. Zor, baskı veya bir sıkıntı 
gördüğü zaman, bir bakıyoruz ki, hemen rotasını şaşın veriyor. 

- 11 -
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Onun için, biz, Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu olarak, Hükümete bir ara ra

por verdik "ne olursunuz; şu evsafları taşıyan değerli ârkadaşlanmız var; şu yerlere gönderin. Gün 
bugündür; bugün görevlerini yapsınlar..." 

BAŞKAN-Son 2 dakika... 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Devamla)-"... ve orada ne erimiz ne polisimiz ne de vatan
daşımız zarar görsün. Mümkün mertebe en az zararla bu işten kurtulalım." dedik. Hepimizin iste
diği bu; fakat, maalesef, ne hikmetse, bu Hükümetin, bana göre, en büyük zaaflarından birisi ken
di milletvekillerine, kendi komisyonlarına itimat etmemesi! Mesela, doğu ve güneydoğu sorunları
nı araştırmak üzere kurulan komisyon bir rapor verdi. Hükümet, bu raporun hangi kısmını politika 
olarak oluşturdu; yok... Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu bir rapor vermiş, hangi kıs
mını bu Hükümet kendisine politika edinmiş veya hangi Hükümet birini, ne zaman çağırıp da "siz 
Günedoğu Bölgesine gittiniz, bu kadar dolaştınız; bazı şeyler söylüyorsunuz doğru mu, yanlış mı 
bilemiyoruz; gelin şu konuyu detaylı olarak konuşalım" dedi; maalesef, hiçbir yerde, hiçbir zaman, 
biz bunları konuşamadık. Devletin mutlaka, bu Meclisin her milletvekiline itimat etmesi lazım. Bu
rada, hiçbir milletvekili kendi bölgesine, kendi insanına, ülkenin hiçbir yerindeki insanına miskali 
zerre kadar zarar gelmesini istemez. Gücünün yettiği, gördüğü, halktan algıladığı veya kendi bey
niyle ürettiği bazı bilgileri, Hükümete sunmayı bunda fayda mülahaza ettiği için- şeref telakki 
eder. 

Değerli arkadaşlar, konuşma sürem bitiyor, Başkanın da bu konularda müsamahası yok; kısa
ca, şunu söylemek istiyorum. Bugün, bu Hükümet, bu Koalisyon, birbirleriyle uğraşmaktan, ayak
ta durabilmek için hiçbir şeyle uğraşamıyor ve dolayısıyla, memleketin politikalarını ciddî şekilde, 
ihdas edemiyor. İnşallah... 

. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya)-Sen kendine bak Hüsamettin Korkutata. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla)- Ben size de bakarım... Eski belediyeciyim size de 
bakarım. 

Teşekkür ederim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Korkutata. 

Sosyaldemokrak Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mehmet Kerimoğlu; buyurun efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Süreniz 30 dakika, tamamını siz kullanacaksınız. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; görüşülmekte olan İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu
nun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Sözlerime başlamadan önce, Partim ve şahsım 
adına, terör sonucu yitirdiğimiz canlara rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyor; terörü, şiddet ve 
nefretle kınıyorum. Her ne kadar, savunma durumunda olsak bile, dünkü oturumdan ötürü, tüm 
Türkiye kamuoyundan özür diliyorum. / 

İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, en ücra köşesinde örgütü olan, en büyük bakanlığıdır; her dö
nem tartışılır, her dönem eleştirilir. Ben de, ilgili Bakanlıktan en fazla mağdur olan bir sosyal taba
nın milletvekiliyim; umulduğu gibi eleştiri değil, aklın ve mantığın yolunda, İçişleri Bakanlığına, 
şöyle bir projektör tutmak istiyorum. 

Öncelikle, insanla doğrudan ve yakından ilişkili kurumlara ve görevlere sahip olan ve kamu
oyunun gündeminde acı ve tatlı olaylar nedeniyle sıkça yer almak durumunda kalan Bakanlığın iş
levlerine genelde bakarak, konuya girmek istiyorum. 
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Bakanlık, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasamızda 

yazılı hak ve hürriyetleri, yurdun ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumakla görevlen
dirilmiştir. Ülkede, içerisine sürüklenmiş olduğu anarşi ve terör konusunda, çok derin bir sıkıntının 
yaşandığı bilinmektedir. Bu soruna, yalnızca hükümet sorunuymuş gibi bakmak, böyle dar bir ba
kış açısıyla yaklaşmak, son derece yanlış ve haksız olur. Bu sorun, partiler üstü bir sorun olarak gö
rülmeli; bu soruna, titiz ve dikkatli yaklaşılmalıdır. Doğru olanı da budur; ancak, zaman zaman, 
konunun siyasî suiistimali yapılmaya, bu konudaki ana hedefler gözden kaçırılmaya, detaylar üze
rinde tartışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Bu hassas konuya, SHP olarak bakışımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cum
huriyeti üniter bir devlettir, tnsan haklarına ve temel özgürlüklere bağlı bir hukuk devleti olmanın 
tüm koşullarının yerine getirilmesinde ve devam ettirilmesinde; insanlar, kendilerine verilen hak ve 
özgürlükleri kullanmak ve geliştirmek isteklerini, hukuk çerçevesinde kalarak, gcrçekleştirebilme-
lidirler. Hak elde edilmesi ve yaratılması konusunda, ortak barışçı kurallar ve kurumlar oluşturul
malıdır; buna, insanlarımızın da, devletimizin de uymasında zorunluluk bulunmaktadır. 

Devlet, hukuka ve insan haklarına bağlı demokratik anlayışından ödün veremez, vermemeli
dir; çünkü, o zaman yurttaşlarıyla olan ilişkisi, olması gereken çizgiden uzaklaşır ki, bu, istenecek 
durum değildir. Hukukun izin verdiği araç ve yollardan başka, herhangi bir yola, ne ihtiyaç olma
lı ne de imkân verilmelidir. Bu faaliyetlerin bir kısmının çok etkili veya çok zararlı; bir kısmının 
ise, az etkili veya az zararlı olduğunu söylemek ya da konuya böyle yaklaşmak tehlikeli sonuçlar 
doğurur. Zira, bu bakış açısıyla, geçmişte, bir kısım faaliyetler masumane kabul edilmiş ya da göz
den kaçırılmıştır; ama, bugün ülkemizde yaşanan sıkıntılarda, o faaliyetler, önemli roller oynamış
tır. Bu tehlikenin içinde ya da dışında, gruplardan veya devletten, ayrılıkçı kesimlerden ya da şeri
atçı kesimlerden, herhangi birinden geliyor olması fark etmemelidir. Zira, netice olarak, hepsinin 
yarattığı tehlike, korumaya ve yaşatmaya çalıştığımız sisteme ve değerlere yöneliktir. İşte, burada 
önemle üzerinde durulacak bazı noktalar var ki, bunlara değinmek istiyorum. 

Demokrasinin yeterince gelişmediği ülkemizde, son yıllarda, "içişleri" deyince aklımıza gelen, 
polis ve jandarma oluyor. Böylece, birçok sorun gözde kaçıyor. Biz, aysbergin sadece üstünü sey
rediyoruz; temel ve köklü sorunlara yaklaşamıyoruz. Geleneklerimiz gereği olsa gerek, devlet de
yince ilk aklımıza gelen, polisiyle, jandarmasıyla İçişleri Bakanlığı oluyor. 

Cumhuriyet ilan edildiğinde, Türkiye'de 13 milyona hitap eden bir devlet yapısı kurulmuştu. 
Bu yapıyla, bugünün sorunlarını çözmemiz mümkün değildir. Yapısal değişmeleri sağlamadığımız 
sürece, hele hele 12 Eylül kalıplarıyla daralan yapıyı yurttaşa, devlete karşı koruyan yanlış anlayış 
sürdükçe, bizler, asıl sorunları değil,, yasaları uygulamakla görev verdiğimiz jandarma ve polisi tar
tışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet kurulurken Türkiye'nin nüfusu 13 milyonmuş. Bugün, sade
ce İstanbul'un nüfusu 13 milyon. Türkiye'nin, Ankara'nın koridorlarından idare edilmesi zordur; bu, 
60 milyona yapılmış en büyük haksızlıktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yapılması gereken -son günlerin modası- sadece devleti 
ekonomide küçültmek değildir; çağdaş demokrasiyi yurttaşlarıyla paylaşan bir ülke olabilmektir. 
Bunun için, yerel yönetimleri, diğer bir adıyla^il genel meclislerini, yerel parlamento gibi çalıştır
mak zorunluluğu vardır. 60 milyonun karşısına, ceberut yüzler yerine, oy hakkıyla kendini denet
leyen seçilmiş insanları çıkarmak zorunluğumuz vardır. Demokrasinin, olmazsa olmaz koşulu olan 
demokratik baskı gruplarının örgütlenmesini engellemek yerine, onların gelişkinliğini sağlamak 
zorundayız.Kısacası, özgür birey, örgütlü toplumu, demokratik devleti yaratmak zorundayız. 

Bugün, bazı kurumlarda sendikacılığın engellendiğine tanık oluyoruz. Polis, hoşgörüsüz, ka
mu sendikacılığı tehdit gibi görülüyor. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizin, bu kadar birikmiş sorunlarını, bu kadar bü

yük acılarını ancak paylaşırsak, bu ağır sorunların altından kalkacağımıza inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; içişleri Bakanlığının birçok birimi olmasına rağmen, ilk 
akla gelenin polis teşkilatı olduğunu söylemiştim. Uygulanmış yanlış politikalarla, yeterli eğitimi 
vermeden, gerekli olan teknolojiyle donatmadan, fiilî uygulama döneminden geçirmeden, doğru
dan göreve gönderilen polisten alınacak verimin, tatminkâr olabileceğini söyleyemeyiz. O bakım
dan, saydığımız diğer eksikliklere, siyasal eksiklikten daha fazla öncelik ve ağırlık verilmesinin 
doğru olacağını düşünüyorum. Yalnızca, yapılacak sayısal artış, hukuk devletinden polis devletine 
geçildiği yönünde bir görüntü vermektedir. 

Bu böyle sürdükçe; polisin üzerindeki gölgeler kalkmadığı, yanlış yapanlar yasa ve hukuk kar
şısına çıkarılmadığı sürece, bu tartışmalar devam edecektir. Bu olay, en başta insanı ve hukuku üs
tün kılan anlayışla görev yapmak isteyen kolluk kuvvetlerine yapılmış bir haksızlık olacaktır. 

Birçok meslek grubu vardır ki, yaptığı işte yaşam riski yoktur. Oysa, polis, mesleği gereği, en 
küçük hatasını bile, zaman zaman yaşamıyla öder. Aslî görevi, insanlar ve toplumlar adına ortaya 
konulan kanunları korumak ve uygulamak olan polis teşkilatı, neden toplumun büyük bir kesimi ta
rafından korkuyla anılmaktadır. Polis teşkilatı, bunu hak etmiş midir; sorumlusu sadece polis midir? 

Toplumsal barışın, sosyal barışın, siyasal bansın adamakıllı bozulduğu, insan haklarının ve 
çağdaş yaşamın tehlikeye girdiği şu günlerde, bu sorunun, en önemli kaynaklarından birisi de, için
de bulunduğumuz şu Meclistir; Meclisteki sorumsuz siyaset anlaşıdır. 

CENGİZ BULUT (izmir)-Sorumsuz iktidar anlayışıdır!.. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Hepimiz, anlamsız bir gerginlik içindeyiz. Tembelliği
mizin, üretimsizliğimizin cezasını, bu toplumla birlikte çekiyoruz. 

ALI DİNÇER(Ankara)-Hükümet ne yaptı?.. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Bizim yarattığımız gerginlik, aşağıya doğru, maalesef, 
yansıyor. Önce, bazı siyasetçiler, kendilerini, bu ülkenin ev sahibi sanıyor, başkalarını ise kiracıla
rı olarak görüyorlar. Bunun katılaşmış halini de, maalesef, polis teşkilatında görüyoruz. 

Seçim meydanlarında "şeffaf karakol, özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devlet" diyo
ruz. Halk, bunu ciddiye alıyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar[!]) Mevcut yasalar, hâ
lâ ortada. Bu sorumluluk, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizindir; toplumsal gerginlik, hepimizin 
sorunudur. Bunu bilmek zorundayız. 

CENGÎZ BULUT (izmir)- Ne ilgisi var; iktidar sizsiniz, sorumluluk size ait. 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yine "Kürt realite
si" diyerek bir yarayı kaşıyoruz. Hiçbir çözüm üretilmiyor. "Terörle mücadele" adı altında, Türki
ye'nin en büyük bütçesini, yaklaşık yılda 400 trilyon lirayı, bu yolda harcıyoruz. Genel ekonomik 
kayıplar, hiç hesapta yok. Elbette ki, yurdun bütünlüğünün sağlanması için, terörle mücadelede 
ekonomik boyut dikkate alınmaz; ama, Türkiye'nin, hergün tırmanan bu beladan, bir an için, kur
tulduğunu düşünelim. Yani, yılda 400 trilyonu ülke kalkınmasına harcamış olsak, her ile 5 trilyo
nun üzerinde bir yatırım payı düşer; bu da daha fazla iş, daha fazla aş demektir. 

işsizlikten, açlıktan ve sefaletten kırılan işçi, memur, öğrenci hak aramak istiyor; demokratik 
yollar yeterince açık olmadığı için, kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kalıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüde bizzat, tarafımdan üç yıl önce dile getirilen bir olay var. Bir 
jandarma yüzbaşısı, 4 milletvekiline küfrediyor. Bu yüzbaşı hakkında bir soruşturma açılmadığı gi-
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bi, maalesef, bunu dile getiren milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili olarak, 
Meclise, tezkere gönderiliyor. Daha ileri gidilerek, milletvekilleri dövülüyor, sessiz kalıyoruz, âde
ta onay veriyoruz. 

CENGİZ BULUT(ÎZMÎR)- Sizin iktidarınız. 

HASAN KORKMAZCAN(Denizli)-Tepkiyi, biz gösterdik. 

MEHMET KERİMOĞLUİ (Devamla)- Hiçbir altyapı hazırlamadan, ülke taşımacılığını hızla 
karayolu taşımacılığına doğru kaydırıyoruz, binlerce ölü veriyoruz; ama, yine, § işin kolayına ka
çıp, trafik polislerine kızıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; oy istismarı için, devlet olanaklarıyla, binlerce Cumhuri
yet ve Atatürk düşmanı yetiştiriliyor. Toplum geriliyor, yine, kızıyoruz. Sonuç olarak, burada baş
layan gerginlik, sonradan bu ülkenin çocuklarını birbirine kırdırıyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu ülke hepimizin. En başta siyasetçiler, şu Parlamento sa
lonundaki gerginliklerden uzak bir şekilde tartışıp, bir şeyler üretmedikçe; toplumun her alanında 
yurttaşlar örgütlenip, ürettiğimiz siyaset, demokratik baskı gruplarınca denetlenmedikçe, ülkenin 
geleceği bilimle yoğurulmadıkça, ülkemizin temel sorunlarını medya patronları traj sorunu yap
maktan vazgeçmedikçe; özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devlet yaratılmadıkça, demokra
simiz bir türlü olgunlaşmayacak ve daha çok kesintilere uğrayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; esasen bizim birbirimizle çok fazla uğraşmamıza da gerek 
yok; çünkü, bizim dışımızda birçok odak gerekli uğraşı gösteriyor. Hele hele, dünyanın yeni şey
tan üçgeni sayılabilecek Balkanlar - Kafkaslar ve Ortadoğunun ortasındaki Türkiye'nin rahat mı bı
rakılacağını sanıyorsunuz? Birçok iç ve dış sorunu yaşadığımız şu ülkede, bize, maalesef, çoğu kez, 
duygular egemen oluyor. Oysa, sorunlarımıza mantıklı ve kalıcı çözümler yaratmanın yolu, alabil
diğince duygusallıktan ve gerginlikten uzak çözümler aramak olmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok hassas olmamız gereken terörle mücadele konusunda 
duygusallığa kesinlikle yer yoktur; ister olumlu ister olumsuz yönde duygusal davranıldığında, bu 
zaaf getirecektir. Zafiyet, başarıda önemli bir engeldir. Görevlendirilen insanlarımıza, bu konuda 
eğitici çalışmalar yapılmasının yararlı olacağına inanıyorum. 

Diğer bir yandan, güneydoğudaki olaylara serinkanlılıkla baktığımızda, bir an düşünelim; 
PKK olmamış olsaydı, bunlar yaşanmayacak mıydı? Hiç şüpheniz olmasın ki yaşanacaktı. Birinci
si, elbette ki, bu yarayı kaşıyanlar var. İkincisi, demokrasinin kazanımlari evrenseldir. 

Eskiden demokrasi deyince, aklımıza, sadece örgütlenme özgürlüğü gelirdi. Oysa, şimdi, bi
reyin özgürlüğü ve ulusal bilincin yükselmesi, yani kimlik sorunu ortaya çıkıyor. Çok haklı olarak, 
yıllardan beri bunalan, Bulgaristan'daki ve Türkî cumhuriyetlerdeki insanlarımızı sahipleniyoruz. 
O ülkelerin içişlerine karışmadan, kültürel kimlik kazanmalarını istiyoruz. Bunun için, yayınlar ya
pıyoruz. Oysa, kendi ülkemizdeki sorunu araçsapına döndürüyoruz. Terörle mücadele ile Kürt kim
liği sorununu birbirine karıştırıyoruz. Çok genel kuralıyla bilinen bireyin özgürlüğü ve ulusal bilin
cin yükselmesi olayını, demokrasi içinde çözemediğimiz için, bireyin özgürlüğü zaman zaman 
anarşizme, ulusal bilincin yükselmesi de ırkçılığa dönüşüyor. 

Çok kısa süre içerisinde, her konuda çifte standartlardan kurtulmak zorundayız. Biz, dış poli-
kitalara karşı, terör odaklarının oyunlarını bozmak zorundayız. Güneydoğu'da, terörle mücadelede, 
sonuna kadar mücadele etmek durumundayız; ancak "PKK yapıyor, biz de karşılık veriyoruz" di
yemeyiz. Terör, hedefi belli olmayan bir organizasyondur. Devlet, sorumluluğu olan, çağdaş dün
yaya karşı sorumlu olan bir kurumdur. Biz, sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tartışıp çöz
mek zorundayız, çözüm yaratmak zorundayız. Bunu, burada çözemezsek, o zaman başka tuzakla
ra hazırlıklı olmalıyız. 
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Yine, bazı çevrelerin katkılarıyla, bu içinde yaşadığımız bölgede, haklarını arayan ve özgür bi

reylerin oluşturduğu örgütlü toplumda, demokrat devletin yerine ümmetçi toplum, şeriatçı bir dev
let yaratılmak istenmektedir. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Nereden çıktı?! 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Maalesef, bugün, irtica hareketlerinin patronluğunu 
ABD, taşeronluğunu Suudiler yapmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maalesef, Türkiye'de bazı çevreler terörün bitmesini is
temiyor; çünkü, vampir nasıl kanla beslenirse, o çevrelerin de besin kaynağı kandır. En tehlikelisi, 
kana alışmış bir nesil yetiştiriyoruz. Bunun içindir ki, sorunlardan bunalmış bu topluma, ırkçı, irti
cacı çözümler, çözümmüş gibi sunuluyor. Olaylar, o kadar ileriye götürülüyor ki, irtica, artık, Tür
kiye'de tekbir getirerek, Allah adına insan yakıyor. Büyük şehirlerimizde, terörün bu türü kol gezi
yor. Kimilerine göre, bu konuda önlem almak isteyince, İslama zincir vurmuş oluyorsunuz. 

Batılı dostlarımız, insan haklan konusunu ve bu konudaki ihlalleri önemli bir koz olarak kul
lanıyor, İnsan hakları ihlalleri önemli bir konudur. Bu konulan birbirimizle daha çok konuşarak, 
aşabileceğimiz sorunları aşmalı, terörün elindeki silahı etkisiz kılabilmeliyiz. Dışarıdan da, bu ko
nuda istismarlar yapıldığı bilinmektedir/Yakın tarihe kadar Kızılderilileri soykırıma götüren, Ya
hudileri yakmak için fırınlar kuran, petrol çıkarları için Irak'ın üstüne tonlarca bomba yağdıran, ev
ler içinde gelişen Bosna-Hersek katliamına göz yuman ilgili ülkelerin insan hakları ihlalleri ince
lenerek, dile getirilmeli, karşılaştırmalar yapılmalıdır. İnanıyorum ki, bu konu bize avantaj sağla
yacaktır. 

AHMET DERİN (Kütahya)-Çeçcnistan'ı hiç söylemiyorsun. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Tabiî, bunu söyleyebilmenin en temel koşulu, sözü edi
len insan hakları ihlallerini, yani, bu ayıpları, elbirliğiyle, hep birlikt,e kendi ülkemizde ortadan kal
dırmakla mümkündür. Terörün, uzun süredir uygulamada olan olağanüstü hal uygulaması sırasın
da geliştiği görüldüğüne göre, artık olağanüstü hal uygulaması kaldırılmalıdır; çünkü, terörün pan
zehiri demokrasidir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- SHP Grubu adına konuşuyorsun... SHP kaldırsın parma
ğını biz de kaldıralım. 

ERSİN TARANOĞLU (Sakarya)-Grup adına konuşuyorsun!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- İşte, sizinle ayrıştığımız nokta burası. Parlamenterlik, 
milletvekilliği, at gözlüğüyle gezmek değildir; doğru bildiğini, doğru düşündüğünü sonuna kadar 
tartışarak beraber yürütmek zorundasınız... 

AHMET DERİN (Kütahya)-Yetmiş yıldır at gözlüğüyle hep siz bakıyorsunuz be!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)-Çünkü, terörün panzehiri demokrasidir. 

AHMET DERİN (Kütahya)-Parlamentoda bölücülüğü yapan sizsiniz be!.. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Bugün, güneydoğu halkının büyük çoğunluğunun, 
kendilerine yarar getirmeyen bu tür girişimlere ilgi göstermeyeceğini, demokrasi içinde kalacağını 
biliyor, buna yürekten inanıyorum. 

Halkın desteğini alamayan terör örgütü gerileyecek ve bu sayede, bölgede, insanlarımız dev
letin imkânlarından daha fazla yararlanma şansına sahip olacaktır. Ülkemizde terörle mücadelenin 
ekonomik, sosyal tedbirlerle birlikte eşit değerlerle yürütüldüğünde başarının daha yüksek olacağı
na inanıyorum. Yalnızca güvenlik güçlerinin alacağı önlemlerle tek boyutta çözülmeyeceği görü
lüyor. Bunun yanı sıra, siyasal, ekonomik ve toplumsal çalışmalarda, gerekli ve yeterli tedbirlerin 
alınmasının kaçınılmaz olduğu görüşündeyim. Bu olay, artık sosyal bir yara halini almıştır. 
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Sayın Bakanım, koruculuk ve özel timle sorunu derinleştiririz. Türkiye'nin, birçok konuda ye

tişmiş bilim adamları vardır. Buralarda görevlendireceğimiz devlet memurları bir anlamda özel se
çilmelidir. Bu bölgedeki sorunlarımız, Türkiye'nin başka bölgelerinde olduğu gibi değildir 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; PKK terörü gölgesinde gelişen başka bir tehlikeden söz 
etmiştim. Bunun uygulamalı örneklerini, Ankara halkı, açık bir biçimde yaşıyor. Birçoğunuzun, 
kulislerde sempatiyle karşıladığı, Ankara'nın bir Deli Dumrul'u var. Göreve geldiği günden bu gü
ne, binlerce insanı açlığa mahkûm ederek, akıllara durgunluk verecek bir ölçüde, ırkçılık ve mez
hepçilik yapmaktadır. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Kim o?.. 

YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Gökçek'ten bahsediyor. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Giderek, bu terör, PKK teröründen daha tehlikeli bir 
boyuta gitmektedir. Çünkü, PKK terörünü, ülkenin bir bölümünde görebilirsiniz. Bosna-Hersek 
olayında olduğu gibi, bu sahtekâr yüzlef, teşhir edilmedikçe; Türkiye'nin bütün kesimleri etkilene
cektir. 

Bu Deli Dumrul'un, hiçbir şey yapmadığını söyleyemeyiz; çünkü, yaptığı tek şey, Ankara so
kaklarında terör estirmektir, gerginlik yaratmaktır. Eğer, bu anlayışı egemen kılabilirlerse, Türkiye 
sathında yaygınlaştırmaya çalışacaklardır. 

Sayın Bakanım, size defalarca ilettiğim gibi, birbirinden farklı olmayan Deli Dumrullar, An
kara'nın sokaklarında, "A Takımı" adında bir soytarı takımı kurmuşlar. Her ne hikmetse, tüm An
kara'nın bildiği bu (A) Takımı, polisçe bulunamadı. Oysa, polisin bu konudaki uygulamaları dille
re destandır. 

Yine, her ne hikmetse, önce polis, sonra (A) Takımı gidiyor. Esasen, milletvekilini dövdükten 
sonra, kamuoyundan özür dilemek yerine " ben cop kullanırken insanların kimliğine bakmam" di
yen bir Emniyet Müdüründen başka bir şey beklenemezdi. 

Şimdi, Sayın Bakanım, Ankaralılar adına size sesleniyorum, sizi uyarıyorum: Lütfen, halkımı
zın sabrını taşıtmayın. Bu (A) Takımı soytarılarına karşı, halkımıza (B) takımını kurdurmayın. 

CENGİZ BULUT (İzmir-Ne demek bu, açıkla. 

ÖMER EKİNCİ (Ankara)- Mecliste bu konuşulur mu; (B) takımı ne demek? 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)- Bu Deli Dumrullar, Tekel Müsteşarlığının verdiği ruh
satları iptal ettiriyor; Ankara'nın birçok yerinde tekel maddeleri satışı fiilen yasaklanıyor. 2000'li 
yıllara giden ülkemize bu görüntüler yakışmıyor. ' 

Bizler, Türkiye'nin gündeminde... 

BAŞKAN-Son 2 dakikanız kaldı Sayın Kerimoğlu. 

MEHMET KERİMOĞLU (Devamla)-... yargısız infazların, işkencelerin, faili meçhul cinayet
lerin olmadığı; hak isteyen memurun coplanmadığı ; düşüncesini söyleyen bilim adamının tutuk
lanmadığı; köylerin yakılıp boşaltılmadığı; Uğur Mumcuların, Çetin Emeçlerin, Bahriye Üçokların 
katillerinin bulunduğu ; Sıvasların, Başbağlarların yaşanmadığı bir ülke diliyoruz. 

Sivas ve Başbağlar olayları birer katliamdır; ama, maalesef birinde devletin haberi yoktur, bi
rinde devlet sekiz saat seyretmiştir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- O devlette siz varsınız, iktidarsınız. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Kimi kime şikâyet ediyorsun? 
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MEHMET KERİMOGLU (Devamla)- Sayın Bakamm, artık gençlerimiz ölmesin, artık asker

lerimiz ölmesin, artık polislerimiz ölmesin, artık öğretmenlerimiz ölmesin, artık bebelerimiz ölme
sin; en azından yargılansınlar. 

Biraz sevgi, biraz hoşgörü, biraz hukuk, biraz insanlık bekliyoruz. Ankara polisinden, bun
dan sonra en azından, büyükelçiliği basanlara karşı göstediği müsamaha kadar, hak arayanlara da 
müsamaha göstermesini bekliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, yukarıda izah etmeye çalıştığım ve 
uyarılarda bulunduğum hususlarda yanlış değerlendirmeler yapılmamalıdır, Biz, aksayan ve eksik 
gördüğümüz hususlarda uyarılarda bulunma görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede, 
Bakanlığı, Emniyet Teşkilatım... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MEHMET KERÎMOĞLU (Devamla)-...mülkî ve malî idareleri koruyarak, en saygın yerine 
ulaştırmak istiyoruz. 

1995 bütçesinin, Bakanlık mensuplarına ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor ve hepi
nize saygılar ve sevgiler sunuyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kerimoğlu. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, Sayın Milletvekilinin söylediğine göre, "A 
Takımı" denilen bir terör örgütü varmış ve bu takımın karşısında, halk tarafından (B) takımı kuru-
lacakmış. 

Sayın Milletvekili kürsüden inmeden önce açıklasın; bu (A) ve (B) takımları nedir, biz de öğ
renelim... 

BAŞKAN- Sayın Hükümet cevap verecek efendim. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova ve Cengiz Bulut; sürenizi yarı yarıya mı 
kullanacaksınız? 

YÜKSEL YALOVA (Aydın)-Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN- Önce, Sayın Yüksel Yalova; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığımızın bütçesi üzerinde, Anavatan Partimizin görüşlerini arz etmek üzere, yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Sözlerimin başında, partim ve şahsım adına, hepinize en üstün 
saygılarımı sunuyorum. 

Eski bir siyaset sosyologu olarak, siyaset psikologlarının ilgilenmesi gereken hususları bir ya
na bırakıyorum ve partimin görüşlerini sunmaya başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bakınız; öylesine bir siyasal terimler kargaşasının içerisine düşmüşüz ki, 
yetki ve sorumluluklar birbirinin içerisine girmiş. Yetkili olup, sorumluluk duyması gereken insan
lar, ne yazık ki, rollerini, statülerini yitirmişler. Ülkenin olaylarına, ne bir tarihsel bakış var ne bir 
kavramsal bakış var ne bir mukayeseli bakış var. Her önüne gelenin -iktidar mevkiinde bulunup, 
ister koalisyon içerisinde sorumluluk taşısın, ister o koalisyona destek vermek suretiyle sorumlu
luk taşımış olsun- aklına her geleni söylediği bir dönemi yaşıyoruz. 

Bakın, bundan kısa bir süre önce, burada, yine Anavatan Partisi sözcüsü sıfatıyla, Anayasa 
Mahkemesi bütçesi üzerindeki konuşmama, Sayın Başbakanın, 29 Eylül 1994 tarihinde, Fransa'da 
çıkan bir dergiye verdiği demeçten alıntı yaparak "atalarımızın kim olduklarını dahi tam olarak bil
miyoruz" sözüyle başlamıştım, bunu dile getirmiştim. 
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Bugüne kadar bir ses gelmedi, bir yanıt gelmedi. Yine, bir kez daha tekrar ediyorum. O, ken

disinin sorunudur diyorum; ama, eğer, bizim sorumluluğumuzsa, bu devlet adına konuşma yapa
caksak, bu devlette sorumluluk taşıyacaksak, bu millet adına bir sorumluluk taşımak durumunday-
sak; bu milletin geçmişine ilişkin birtakım bilgilerden, belgelerden yola çıkarak, bu milletin gele
ceğine ilişkin sorumluluk üstlenmek durumundaysak, Anavatan Partisi mensubu olarak diyorum ki, 
biz, köklerimize bakmak zorundayız. Nedir o kök; işte, Başbakan "atalarımızın kim olduğunu bil
miyoruz filan" diyor; ama, bakın, atalarımızın, bundan tam 925 yıl önce, 1069 yılında, Yusuf Has-
hacib'in yazdığı Kutadgu Bilig adlı eserine bir kez daha müracaat edeceğim. 

Geçen akşam, bir televizyon kanalında, 1789 Fransız ihtilalinden bahsediliyor. Siyasal libera
lizmin kaynağı olduğundan bahisle, oradan da, Kemalizm ile 1789 Fransız İhtilalinin, kaynak iti
bariyle aynı olduğu söyleniyor. Halbuki, 925 yıl geriye gidilse, görülecek ki, 1789'daki Fransız İh-
tilalindeki, ister ekonomik liberalizmin özel mülkiyet ve ticaret özgürlüğü kavramları olsun; ister 
siyasal liberalizmdeki eşitlik, özgürlük ve çoğulculuk kavramlarının olsun, köklerinin ta gerilere 
doğru gittiğiniz zaman, bu devleti kurmuş insanların geleneklerinde bulunduğunu göreceksiniz. 

Bakınız, Kutadgu Bilik'te Türk hakamyla -ki, devleti temsil eder- yurttaş arasında bir diyalog 
vardır. Devleti temsil eden Türk hakanının yurttaşından istediği üç şey vardır: 

" 1 - Yasalarıma uy. 

2- Vergini öde. 

3-Dostumu dost, düşmanımı düşman bil." 

Türk yurttaşının hakanına cevabı şu: 

"Yasalarına uyarım; ama, adil olsun. 

Vergimi öderim; ama, gümüşün ayarını bozma. 

Dostunu dost, düşmanını düşman bellerim; ama, önce can ve mal güvenliğimi sağla" 

Sayın milletvekilleri, şimdi sorarım: Yasalara uymak kavramı -bugün adına Fransızcada, İngi-
lizcede ne derseniz deyin- çağdaş hukuk devleti kavramından farklı bir şey midir? Hiç değil. İşte 
925 yıl önce yazılmış kitapta var. Verginin ödenmesi konusundaki emre ilişkin, "Gümüşün ayarı
nı bozma" talebi, ister adına stagflasyon deyin, ister hiperenflasyon deyin -Sayın Cumhurbaşkanı, 
bu günler için, "hiperenflasyon var" diyor, öyle söylüyor- ister süperenflasyon deyin; gümüşün 
ayarının bozulması, ekonominin bu çağdaş kavramının, bin yıl önce dile getirilmesinden başka hiç
bir şey değil. 

Peki, can ve mal güvenliği ne; can ve mal güvenliği, işte o 1789'da formüle edilen, özel mül
kiyet o, ticaret özgürlüğü o, yasalar karşısında eşitlik o, en temel tabiî haklardan birisi o... 

Şimdi, Montesquieu'nün sosyal kontratı, sözleşmesi filan, dediğimiz vakit, işte o aşağılık 
kompleksi içerisinde başlarız, İlk siyaset biliminin temel sosyal sözleşmelerinden birini yazmıştır 
filan... peki, bu, hakanla yurttaş arasındaki sosyal sözleşmeden başka bir şey midir? Değil. İşte, 
şimdi hakanla, yani, devletle yurttaş arasındaki sosyal sözleşmenin üç temel kuralı varsa, çağdaş 
diliyiyle, bu da hukuk devletine, yasalara uymaksa; ikincisi, vergi meselesiyse, ekonomi ise; üçün
cüsü, can ve mal güvenliği ise, şöyle bir kısaca bakayım. 

Ben, açıkça söylüyorum, Anavatan Partisi temsilcisi olarak söylüyorum; bugünkü koşullar al
tında, İçişleri Bakanlığı Teşkilat Kanunu ne derse desin ve İçişleri Bakanlığına ne görev yiiklcrse 
yüklesin; tek başına, sadece İçişleri Bakanını sorumlu tutarak, bugünkü iç durumumuzun yeterin
ce açıklanabileceğine inanmıyorum. İşte, biraz önce SHP temsilcisini dinledik, PKK olmasaymış 
aynı olaylar tekrar edermiş... 
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Bakın, sayın milletvekilleri, insan haklan bakanlığı deniyor, işte burada; Sayın Bakan, birkaç 

gün önce Hürriyet Gazetesinde Neşe DUzel'le yapılan söyleşisinde hepsini ifade etmiş. 

Bu kürsüye; ama, bu kürsüden önce de bu Meclisin Anayasa Komisyonuna, bundan iki yıl ön
ce bir teklifle geldi bu koalisyonun bir kanadı, diğer kanadı da ne yazık ki destekledi o teklifi: İşte 
o dönemin -Anayasa Komisyonu Başkanımız burada- İnsan Haklan Bakanlığı Teşkilat Kanunu Ta
sarısı... 

Evet, insan haklarına kim karşı çıkabilir? Bugünün çağdaş toplumunda, çağdaş dünyasında, 
hayvan haklarının savunulduğu bir dünyada, insan haklarına kim karşı çıkar; ama, gelin görün ki, 
o, İnsan Haklan Teşkilat Kanunu Tasansının ilk cümlcsiydi birinci getirilişinde, sonra fırlattık at
tık önlerine Anavatan temsilcileri olarak, daha sonra bu parlamentoda basılı evrak olarak, geçtiği 
vakit ikinci sayfasına eklendi. Neydi o değil mi, merak ediyorsunuz, söyleyeyim: "Türkiye'de po
lis, jandarma ve bazı devlet güçlerinin işkence yaptıkları yolunda yoğun iddialar vardır ve bu iddi
alar cumhuriyet dönemi boyunca yalanlanamamıştır" yazıyor orada. 

İşte, biraz önceki o zihniyet, insan haklan bakanlığı kuralsun derken de önce işe bismillah de
yip polisi, jandarmayı ve bazı devlet güçlerini -neyse o kastettiği, herhalde MİT'i falan kastediyor-
işkenceci kurum olarak ilan ediyorlar. Sonra da Batı'ya karşı diyorlar ki "demokratikleşme" içte ve 
dışta bir çifte standart... Siyasî ahlaksızlığın bundan daha somut bir örneği olabilir mi? (ANAP sıra
larından alkışlar) Moral değerlere karşı bundan daha büyük bir çürüme örneği dünyada var mıdır? 

Dışarıya doğru "demokratikleşme, demokratikleşme" diyeceksiniz. Kabul; ama, nedir o de
mokratikleşme? İnsan hakları ihlalleri varsa -ki münferiden vardır; zaman zaman vardır; her top
lumda her zaman olabilir- bunları, polis, jandarma, devlet güçleri olmadan neyle önleyeceksiniz? 
İnsan hakları bakanlığına veya bir başka kuruluşa dolduracağınız üç dört tane militanla mı önleye
ceksiniz? 

Beyler, önce şuna karar vereceğiz: Devlet olacak mı, olmayacak mı? Eğer, "devlet olacak" di
yorsanız; dünyanın her döneminde, her toplumunda olduğu gibi, her devletin kendine özgü bir dü
zeni olacak demektir; ama, siz devlete karşıysanız, ki felsefede onun adı "anarkizmdir", anarşi de
riz; bir gücün olmamasıdır... 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- İktidarda da devleti biz koruyorduk, muhalefette de biz koruyoruz. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Şimdi, biz sizden hesap soracağız. SHP Grubu temsilcisi 
olarak, gelip burada konuşma yapıyorsunuz. Bakın, "milletvekilleri dövüldü" diyorsunuz; karşıyız, 
sonuna kadar karşıyız. Bir milletvekili, eğer, demokratik rejimde, demokratik hukuk devletinde, 
Parlamentonun üstünlüğü ve saygınlığı varsa, dövülmez, dövülmemeli; ama, biz, memurların da 
coplandığını biliyoruz. Peki, kim kimden hesap soracak. Sizin İktidarınız döneminde coplanmadı 
mı onlar. Bakın, 24 Haziran 1993 tarihinde DYP-SHP arasında imzalanan ortak Hükümet Protoko
lü ve ekleri... Biraz önce "olağanüstü hale karşıyız" dediniz? Peki, İşte o Protokolda da "olağanüs
tü hal kaldırılmalıdır" deniliyor. Doğrudur yanlıştır, görüşünüzdür, saygı duyarız; ama, "olağanüs
tü hal kaldınlmalıdır" diyorsanız, yerine mekanizmasını siz kuracaksınız. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Bağırma... Bağırma... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Yerine yeni bir mekanizmayı siz önereceksiniz, biz, sizi de
netleyeceğiz. 

Peki, "Uğur Mumcu" diyorsunuz; rahmetli Uğur Mumcu'dan Çetin Emeç'c kadar, o bölümde
ki dileklerinize katılıyorum. O dönemde, SHP temsilcisi "bunun faili meçhulünü bulmak onuru-
muzdur" dedi. Ne oldu; onurunuzu mu unuttunuz, iki senedir onurunuz aklınıza gelmiyor mu? 
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(ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri alkışlar) Sizin onurunuzu biz mi savunmak zorundayız bu 
Mecliste. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) İki yıldır, 5 bini aşkın faili 
meçhul var; sizin de üyeniz var! 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Bağırma... bağırma... 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Ne bağırıyorsun... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Sayın Devlet Bakanı, "ne bağırıyorum" öyle mi; siz, comme-
dia deH'arte'daki Arlccchino edasıyla televizyonlarda, şurada burada şov yaparken bağırmak bize 
düşüyor; çünkü, sizin, "yarın bu toplum ne olur, bu devlet ne olur, bu millet ne olur" diye sorum
luluk duymama hakkını kendinizde gördüğünüz bir ortamda ben bağıracağım; Anavatan bağıracak; 
kim bağıracak başka! (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA KUL (Erzincan) Bağırma. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Şurada "harcamalar 220 trilyon" diyorsunuz; nesiniz, sıfatı
nız ne? 

Devlet Bakanı "Köy yakıldı" diyorsunuz; nesiniz; sıfatınız ne? Sayın Bakan, sorumluluğunuz 
var. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Ülkeyi çürütüp ondan sonra kenara çıkıp orada bağırmak ma
rifet değil. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Yine bu Koalisyon döneminde bir başka komedi yaşandı. 
Alman filozof Nietzsche'in bir lafı var: "Beni öldürmeyen yara benim canıma can katar." İstediği
niz kadar oradan laf atın; teker teker atın; grup halinde atın...' 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Bağırma o zaman. 

MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)- Ne bağırıyorsun; bağırma. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Bakın; ülkeyi ne hale getirdiniz; bir komediler diyarına ge
tirdiniz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Sen de orada şov yapıyorsun. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-"4 Aralık seçimleri" dediniz, imza koydunuz; ne oldu?.. Yarı
nız burada başka yere oy verdi. Hani ne oldu Adıyaman adaylıkları; ne oldu, nereye gitti? Belediye
ciden Dışişleri Bakanı yaratmaya çalışıyorsunuz! Ne oldu; nerede?(SHP sıralanndan gürültüler) 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sıvas)-Senden iyi yapar. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Kimden iyi yapar?.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Konuşurken terbiyeli konuş. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Benden iyi yapar; yapsın. (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Ülkeyi çürüttünüz; ülkeyi bu duruma siz getirdiniz; orada şov 
yapma; bağırma. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Bcnden iyi yapabilirse... Ben, olsa olsa bu memleketi seven 
birisi olarak onur duyanm; bazıları gibi, benim aşağılık kompleksim yok. (SHP sıralarından "Ba
ğırma" sesleri, gürültüler) 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Güneydoğuda onbinlerce olay oluyor; bu duruma siz getirdi
niz. 

i 
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YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Ben bağıracağım; ben Anamuhalefetim; ben, bu memleketin 

haksızlığının karşısında bağırmak... Siz niyebağırıyorsunuz peki? 

BAŞKAN-Saym Yalova... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Siz niye bağırıyorsunuz?.. 

BAŞKAN-Sayın Yalova... 

YÜKSEL. YALOVA (Devamla)- Niye masayı yumrukluyorsunuz, o zaman, Sayın Bakan? 

BAŞKAN-Sayın Yalova... Sayın Yalova... Sayın Yalova... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sen, benim partimi koruyamazsın; sen kim oluyorsun. 

BAŞKAN-Sayın Yalova... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Buyurun Başkanım. 

BAŞKAN-Bir dakikanızı rica edeceğim; sürenizi durdurdum. 

Lütfen, Genel Kurula hitaben konuşursanız, sanıyorum, müzakereleri daha sakin bir ortamda 
götürebileceğiz. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Benim partimi korumak sana mı düştü. 

BAŞKAN-Sayın Gürsoy, lütfen... 

YÜKSEL YALOVA(Devamla)- Kimi korumak?.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Partimin erdemini korumak sana mı düştü, terbiyesiz herif. 

BAŞKAN-Sayın Gürsoy...Sayın Gürsoy...Lütfen... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Ben, terbiyemin ne olduğunu biliyorum. 

BAŞKAN-Sayın Gürsoy...Sayın Yalova... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Bana "terbiyesiz" diyecek adam önce kendi terbiyesine bak
sın. (SHP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN-Sayın Yalova.;. Sayın Yalova... Sayın Yalova.» 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sen bu partiye "erdemsiz" diyemezsin. 

BAŞKAN-Sayın Yalova, lütfen sakin olun efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sözünü geri alsın. (SHP sıralarından gürültüler ve sıra ka
paklarına vurmalar) 

BAŞKAN-Sayın Gürsoy, sakin olun efendim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Özür dilesin. 

MEHMET KERİMOGLU (Ankara)-Sözünü geri alsın efendim. 

BAŞKAN-Sakin olun... Sakin olun efendim. 

Gerekli müdahaleyi yapacağım; buyurun, Sayın Gürsoy. 

Sayın Kerimoğlu lütfen... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-En az kendisi kadar erdemliyiz biz. Bu ülkenin bütünlüğün
den yanayız biz, Atatürk milliyetçisiyiz biz; ne zannediyorsunuz kendinizi!.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU( Sivas)- Senden iyi yaparız bu işi. 
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BAŞKAN- Sayın, Bakan, lütfen... Sayın Yalova'nın konuşması bitsin ondan sonra bir itirazı

nız olursa söz veririm. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Güneydoğudaki olaylara sebep sizsiniz; ondan sonra gelip, 
burada konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Gürsoy, lütfen oturur musunuz efendim; istirham ediyorum. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, sözünü geri almalı, konuşmacı. 

BAŞKAN- Efendim oturunuz; ben, gerekli müdahaleyi yaparım. Lütfen, oturunuz efendim... 

Sayın Yalova, lütfen, Genel Kurula hitaben devam edin efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, lütfen sözünü geri alsın. Olmaz öyle şey. Bir 
partiye erdemsiz diyemez. (ANAP sıralarından "partiye söylemedi" sözleri) 

BAŞKAN- Sayın Gürsoy, oturur musunuz... Lütfen, oturur musunuz; size cevap vereceğim. 
Oturur musunuz... Bakınız, Sayın Gürsoy bir dakika... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Gürsoy, İdare Amirisiniz siz; yerinize oturunuz; 
asayişi bozuyorsunuz. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, lütfen... 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Küfür mü etsin bize... 

BAŞKAN-Sayın Gürsoy, beni dinler misiniz... Sayın Gürsoy, size cevap veriyorum beni din
ler misiniz...Biraz önce, Sayın Kerimoğlu, buradan, Meclise hitaben konuşurken, bütün milletve
killerini tembellikle suçladı. Bakın, hiç sözünü kesmedim. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Sayın Başkan, bir yanlışlığı... 

BAŞKAN- Lütfen... Lüften. Sayın Gürsoy... Sayın Gürsoy, lütfen... 

Sayın milletvekillerinin, İçtüzük hükümleri içerisinde; ama, kırıcı olmadan; ama, yaralayıcı 
olmadan, bu kürüsüde sözlerini serbestçe söyleyebilmeleri için, çok geniş bir tolerans gösteriyo
rum; lütfen bu toleransımı siz, dikkatle takip edin. Bir hatam olursa, onu telafi ederim, düzeltirim; 
ama, lütfen, ortalığı daha fazla germeden, ortamı gerginleştirmeden bu müzakereleri yürütmek zo
rundayız. Lütfen, sakin olun efendim... 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen... Size de söz veririm, konuşmacı konuşmasını bitirsin. Bir iti
raz olursa, itirazınızı dinler kararımı veririm. Lüfen, sakin olun... 

Buyurun Sayın Yalova. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bakınız, 4 Aralık se
çimleri dedim. Devletin egemenlik hakkından vazgeçerek, İstanbul gibi, Bursa gibi, Adana gibi, 
Ankara gibi en önemli merkezlerinde ve terörle birebir ilişkisinin olmadığı iddia edilen yerlerde se
çim yapamadık, "devlet egemenlik hakkından vazgeçti" diye yorumlandı yurt dışında. Sayın Baş
bakan, "PKK'yı Meclisten attık" dedi bir dönem. Peki, "PKK'yı attık" sözü doğruysa, bu mantık
tan, bu cümleden çıkan bir anlam daha vardır: PKK Mecliste demektir. Peki, o zaman PKK'yı 
Meclisten atmanın bir başarı olduğunu düşünürsek, bu ödüle talip olan insanların, PKK'yı Meclise 
sokmanın cezası varsa, cezalandırılmaları, mahkûm olmaları da gerekmez mi? İşte, bunları söylü
yorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
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Aynı Sayın Bakan "2 milyon insan köylerinden göç ettirilmiş, bilmem ne kadar ev yakılmış, 

yıkılmış" diyor, yine biraz önce konuşan sayın grup sözcünüz "8 saat" dedi.. Peki, bunların han
gisini duyarsızlıkla geçirelim. 

Sayın Gürsoy, ben sizin partinize "Edepsiz falan" demedim, yanlış anladıysanız.. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-"Edepsiz" dediniz... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)-Demedim!.. Demedim!.. 

BAŞKAN - Sayın Yalova, Genel Kurula hitaben konuşun ve son bir dakikanız efendim. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Efeler diyarı Aydın-Sayın İçişleri Bakanımızın da seçildiği-
İJimize bağlı "Atça" isimli şirin bir beldemizde Atçalı Kel Mehmet varmış. Osmanlı İmparatorlu
ğunun merkezî otoritesinin zayıfladığı bir dönemde, yerel bir bey olarak/ezilenlerin, mazlumların 
hakkını savunmak üzere vilayeti basmış, valilik makamına oturduğunda da "Vali-i Vilayet Hade-
mei Devlet Atçalı Kel Mehmet" diye kendisine mühür yaptırmış. Vilayeti ele geçirdiği yerde bi
le kendisini, devletin hademesi, hizmetkârı sayan bir zihniyetten; kendisini bugün DYP'nin valisi, 
DYP eşittir devlet zihniyetiyle, sadece DYP'nin valisi sayan Sımak valileri zihniyetine geldik. 1989 
yılında Nazilli belediye başkan adayı, 1991 seçimlerinde Aydm'dan milletvekili adayı bir zat, bu
gün, Ordu Emniyet Müdürlüğünden sonra, Şırnak'ta Valilik yapmajeta. Ne adına; devlet adına de
ğil, Atçalı Kel Mehmet gibi, kendisini devletin hademesi sayarak değil, DYP'nin bir militanı saya
rak. 

İşte geldiğimiz nokta bu Sayın Gürsoy, işte, getirdiğiniz nokta bu... (ANAP sıralarından alkış
lar) işte, militanlarla, kendi siyasal kadronuzu, iki senedjr, üç senedir oluşturmaya çalıştınız. 

Bakın, 4 Ekim 1993 tarihinde, Sayın Başbakan Tansu Çiller'in yaptığı bir basın toplantısı var. 
Yerli, yabancı birçok basın mensubu karşısında; diyor ki: "ateşkes yapıldı" Ateşkes, devletler hu
kukunda bir terimdir; iki egemen devlet arasında yapılabilecek bir işlemdir. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Hesabını soracağız! 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Eğer, ateşkes yapıldığı doğruysa, kendisi de, o kabinenin 
içerisinde görev yapmaktadır, sorumludur. Bunun sorumluluğunun ceza hukukundaki karşılığı bel
lidir. Ha, eğer ateşkes yapılmamışsa, kendisinin de içinde bulunduğu o kabineyi, ateşkes imzala
makla suçlamak, herhalde, ceza hukukunun yanı sıra, siyasî ahlakın da müeyyidelendireceği bir ko
nu olmalıdır diyorum; başka hiçbir şey söylemiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Yalova, 17 nci dakika içindesiniz. Arkadaşınızın süresini de aldığınızı hatır
latıyorum. 

YÜKSEL YALOVA (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

Osmanlı İmparatorluğunun gerileme dönemine ilişkin, Şair Nefî, bir söz söylemiş, bir dize 
ifade etmiş: "Eskiden üç tuğlu vezirler vardı, şimdi üç tüylü vezirler var" demiş. Üç tuğlu vezirler 
yönetiminde, bu ülkenin esenliğe çıkması dileğimle, Anavatan Partisi Grubu adına hepinize teker 
teker saygılar sunuyorum. 

Sağolunuz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Yalova. , 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Efendim, konuşma bitsin, size söz vereceğim. 
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İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)- Sayın Başkan, arkadaşım, partimize "erdemsiz" demiştir; sö

zünü geri alsın. 

BAŞKAN- Sayın Gürsoy, konuşma bitsin, söz vereceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Sayın Başkan, eğer böyle bir söz verme usulünüz varsa, 
öncelikle SHP Grup sözcüsünün beyanları üzerine milletvekilleri olarak, önce, bizim söz hakkımız 
var efendim. 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Önce bizim hakkımız... 

BAŞKAN- Sayın Korkmazcan, "söz vereccğiırTden kastım, bir milletvekilinin, yerinden bana 
hitaben bir işareti var; o manada diyorum; ama, Grubunuzun sözcüleri, sözlerini bir tamamlasınlar. 
Lütfen, buyurun efendim... ' * • 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)-Tamam, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN- Sayın Bulut; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, değerli milletvekili arka
daşlarım; önce sesimden dolayı özür dilerim. 

İzmir'de, dün, bir miting vardı. Sarnıç'ı belediye yaptınız; bugün belediyeyi iptal ediyorsunuz. 
İşte, yanlışlıklarımızdan bir tanesi de budur. Dün, Sarnıçlıların, halkın referandumla getirdiği bele
diyeyi, bugün, halk adına (!) iptal ediyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlamadan önce, bu vatan, bu bayrak, bu toprak için şehit 
düşmüş, sivil, asker bütün görevlilere, öğretmenlerimize, bürokratlarımıza, masum sivil halkımıza 
Allah'tan rahmet, gazilerimize de sabır diliyorum. 

Şimdi, SHP'li arkadaşım Sayın Kerimoğlu, bana söyleyecek laf bırakmadı; muhalefet misin ik
tidar mısın?!. Ağız tadıyla bir muhalefet yapamıyoruz. Bu SHP'liler, bu işi bize bırakmıyor. Yahu, 
sen kimin ortağısın; nesin; iktidarda mısın muhalefet misin!.. Şimdi, ben ne söyleyeceğim; yirmi 
sayfa, otuz sayfa konuşma yazdım; ama, Sayın Kerimoğlu, bizden daha fazla muhalefet... Peki, bu
rada ne arıyorsunuz? Muhalefete o kadar meraklıysanız, kardeşim, işte, şuraya geç; oraya oturacak 
insanlar var, bu işi yapacak insanlar var. 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul)-Siz geçin... 

CENGİZ BULUT (Devamla)-Hayır, hayır; bizim merakımız yok, biz yaptık, yıllarca yaptık... 

Değerli arkadaşlar, ben, SHP'li arkadaşlarımın şunu bilhassa bilmesini isterim: Terör konusun
da, Anavatan Partisinin bir uhdesi var; geçen gün, Sayın Genel Başkanımız da bunu belirtti. Şim
di, onun konuşmalarını aynen okuyorum: "Terörle mücadelede, bütün kişi ve kurumlar devletin ya
nında, devlet de terörün karşısında yer almak zorundadır. Terörü, hak aramanın yolu olarak kabul 
eden ve mazur göstermeye yönelen davranışları anlayışla karşılamak mümkün değildir. - Bilhas
sa, SHP'li arkadaşlarıma söylüyorum- Devlet, kendisini bölmeyi ve terörü meşru göstermeyi amaç
layan düşünceleri yasaklama ve bunları savunanları cezalandırma hakkına sahiptir. Bu yöndeki dü
şünce ve fiillere karşı hoşgörü, demokrasinin gereği olarak değil, devletin gafleti olarak yorumlan-
malıdır." . 

İşte, bunu unutmamak lazım. Demokrasi başka, devleti parçalamak başka. Gitti Makedonya 
elimizden, gitti Balkanlar elimizden; dünyanın birçok yeri elimizden bu şekilde gitti. Kafamızı, de
vekuşu gibi kûmun içine soktuk; bizi parçalamak isteyen bizi yemek isteyen, bizden tırtıklayan in
sanlara, farkında olmadan, alet olduk, maşa olduk. Kendimize kızacağımız yerde dünyaya kızıyo-
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ruz; dünyaya kızmaya hakkımız yok; çünkü, kendimizi, dünyaya, yine kendimiz jurnallıyoruz ve 
ülkemizde insan haklan yok, diye bağırıyoruz. Avrupa'ya lüzum yok. "Türkiye'de insan hakları 
yok" diyen kendi milletvekillerimiz, bakanlarımız, Hükümetin içindeki insanlar.... Bunu, bakan 
söylüyor.... Avrupalılara kızmaya hakkımız yok ki, İçimizdeki düşmanlar bize yetiyor; dışarıda 
düşman aramaya lüzum yok. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bütçeye şöyle bir göz atalım: İçişleri Bakanlığı bütçesine 83 tril
yon, Millî Savunma Bakanlığı bütçesine 153 trilyon ayırmışız; yani, iç ve dış güvenlik için toplam 
236 trilyon ayırmışız. 1,3 katrilyonluk bütçede, gelirlerimiz 1 katrilyonu geçmez. İçişlerine ve Mil
lî savunmaya 236 trilyon ayırmışız; ama, bunun en az 300 trilyonu bulacağı, bunun da tüm gelirle
rimizin yüzde 30 unu teşkil edeceği bir gerçektir. 

Geçenlerde, Amerika'dan en fazla silah alan beşinci veya yedinci ülke olduğumuzu okudum. 
Suudi Arabistan, Amerika'dan 30 milyar dolarlık -bu da 1 katrilyonu geçiyor- silah almış, biz ise, 
3 milyar dolarlık silah almışız. 

Şimdi, kalkınmakta olan ülkelere vurulan en büyük darbe, dışarıda sunî düşmanlar yaratmak, 
içeriden de bölücüleri kışkırtmak; böylece, o memleketin kalkınmasına ayıracağı parayı, o memle
ketin kendisini toparlamak için kullanacağı parayı hiç olmayacak yerlere harcaması için her türlü 
baskıyı yapmaktır. İşte, Turizm Bakanlığı bütçesi 2 trilyon lira, buna karşılık, iç ve dış savunmaya 
ayrılan para 300 trilyon lira... Buna karşı değilim, hatta, 500 trilyon yapalım; çünkü, Yunan pali
karyaları bekliyor. Görüyorsunuz, Avrupa, Gümrük Birliğine girme çabalarımızda karşımızda, 
FİR hattında karşımızda, Ege meselesinde karşımızda, her şeyde karşımızda. Dünya, birilerini, bi
zim karşımıza çıkması için kışkırtıyor. Neden; bütün paramızı o soruna harcayalım diye... 

Bakınız, Orman Bakanlığının bütçesi 3 trilyon lira. Şimdi, burada, kalkınmakta olan ülkeleri 
tuzağa düşüren, silah satan, büyük, gelişmiş, sanayi ülkeleri var. İşte, maalesef, bu insanların kış
kırtmalarına geliyoruz; en büyük üzüntümüz bu. Suriye'yle problem var, Irak'la problem var, Rus
ya'yla problem var, Bulgaristan'la problem var, Yunanistan'la problem var, Kıbrıs'la problem var; 
yaratıyorlar; bu yetmiyor "Türkiye'yi, bir de içeriden kışkırtalım, içeriden vuralım; bütün parasını 
orada yiyelim" diyorlar. Cidden, bugün, bakınız, sanayileşmiş ülkeler, -biraz önce dediğim gibi-
Suudi Arabistan, Türkiye gibi, kalkınmakta olan ülkelerin karşısına, geçmiş, bütün dünyayı kışkır
tıyor ve bizi birbirimize düşürüyor. 

Değerli kardeşlerim, aslında, Türkiye'nin düşmana -biraz önce de dediğim gibi- ihtiyacı yok; 
içimizdeki hainler yetiyor ve artıyor bile. Türk halkına en büyük hakaret, aydın diye geçinen, ken
di paramızla büyüttüğümüz kişilerden geliyor. Bize, Türklüğümüze hakaret, kendi aydınımızdan 
geliyor. O aydınımızı okutuyor, büyütüyoruz.onün kitabını, biz, parayla alıyoruz. Aydın, edebiyat
çı olmak, bölücü olmak için bir sebep değildir; bir insanın edebiyatçı olması, sanatçı olması, bana 
küfretmesi, benim geçmişime küfretmesi için bir sebep değildir. Yazıklar olsun!.. (ANAP ve DYP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Verdiğimiz para haram olsun; boğazında kalsın... 

Avrupalılara "Türkiye'de, devlet köyleri yakıyor" diye, önce kendi içimizdeki bakanlar söylü
yor. Avrupa'ya niye kızıyoruz, Avrupa'ya neden kırılıyoruz!.. 

HASAN AKYOL (Bartın)-Hepsi mi öyle, Cengiz Bey?.. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Kendi içimizdeki bakanların söylediği yetmiyor mu bize!.. Bo
şaltılan köylere bakınız; sahip çıkmıyorsunuz. İktidar olarak gelip burada konuşacağına, git, bakan
larınla görüş; boşaltılan köylerdeki insanlara ev, onlara rızk, onlara ekmek, onlara barınacak sıca
cık bir yuva bulacak çare ara. Sen çaresin!.. Eğer, bir iktidar çaresizse, yapacağı bir tek şey vardır; 
o da, istifa etmektir... Burası, sizin ağlayacağınız yer, ağlama duvarı değil. Biz bağıracağız, siz ça
re arayacaksınız; ama, siz bizden fazla ağlıyorsunuz... 
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Değerli arkadaşlar, iktidarda başka konuşuyoruz, muhalefette başka konuşuyoruz. Bir millet

vekili "değerli milletvekilleri, güneydoğu olayları ne olağanüstü hal valiliği ihdasıyla ne de -dikkat 
edin- köylerde, cahil korucunun eline vermiş olduğunuz 3-5 tane silahla durdur" demiş; kim demiş; 
bugünün iktidar partilerinden birinin bir milletvekili demiş; dün, muhalefetteyken demiş bunu; bu
gün iktidarda ne yapıyor; el kaldırıyor. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)- Üç yıl olmuş iktidara geleli... 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Evet, üç yıl olmuş... 

Şimdi, yine, bugün iktidardaki milletvekili, dün, muhalefetteyken, o zamanın milletvekili Sa
yın Dalkıran'a, bakın ne demiş: "Eğer yüreği varsa, Hakkâri'nin İkiyaka Köyüne gitsin, saat 
17.00'den sonra, güneş battıktan sonra, yanına bir polis ve jandarma almadan, kendi özel otosuyla 
Van'a gitsin bakalım..." 

Ben de buradan şimdi sesleniyorum: Ya bitecek, ya bitecek... "Terör bitti" diyen bir tane de
likanlı varsa... 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı)- Bitti, bitti. 

CENGİZ BULUT (Devamla)-... İşte 500 bin lira burada -aslında bu parayla gömlek de alın
maz da- işte garaj orada, atla bir arabaya, atla bir otobüse, git Van'a, git Şırnak'a, git Hakkâri'ye; 
maçan sıkıyorsa, git dolaş; yanında polis olmadan, jandarma olmadan, git bir dolaş... Hodri mey
dan diyoruz... (DYP sıralarından gürültüler) Bunu ben söylemiyorum; bu, şimdiki iktidar partisi 
milletvekillerinden Sayın İsmail Köse'nin, bir tarihte, İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşülürken yap
tığı konuşma. Şimdi, ben de aynı şeyi söylüyorum; aramızdan bir arkadaşımız, yanında polis olma
dan, jandama olmadan gitsin dolaşsın bakalım... 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- 500 bin lirayı kaptırma Cengiz, 500 bin lira da gider. 

MİKAİL AYDEMİR (Ağrı)- 500 milyonu çıkar da gidelim, 500 bin liraya gidilir mi? 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Para burada. Tabiî, polis çok, jandarma çok, uzaktan koruma, 
yakından koruma... Yalnız dolaş, arabanla bir dolaş da görelim. 

BAŞKAN-Sayın Bulut, son 2 dakikanız. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Mert nerede? 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Değerli arkadaşlar, bakınız, bu memleketi bekleyen daha büyük 
sıkıntılar var; iç terör var, dış baskılar var; ama, yakında, bizi daha büyük sıkıntılar bekliyor, Tür
kiye daha büyük olaylara gebe.Öyle veya böyle, el ele verilir, dış terör, iç terör aşılır, halk her şe
yi yapar; ama, bir sosyal patlama bekliyoruz... Bulutlar gözüküyor, bulutlar Türkiye'nin üstüne in
di; sosyal bir patlama bekleniyor... Memur perişan; yarın, meydanlarda, sokaklarda... Emekli peri
şan, sefil olmuş, aç bizar; yarın, sokaklarda, meydanlarda... Yetecek mi gücünüz, yetecek mi pan
zerleriniz, yetecek mi coplarınız 60 milyona?!. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Köylü, çiftçi?!. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Köylü perişan. 15 bin kişi, Bağ-Kur'a olan borcundan dolayı 
hapse girmiş, 700 bin kişi de icra takibinde; yetecek mi gücünüz; bu 700 bin insanı kontrol edecek 
gücünüz var mı? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Esnaf?!. 
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CENGİZ BULUT(Devamla)- Değerli arkadaşlarım, polis arkadaşlanmız "bizi bize bırakın, 

çekilin kenara; bırakın, işimizi kendimiz yapalım" diyor. Polis "kumar oynatan kahvelere arka çık
mayın, kumarhanelerin kapatılmasını engellemeyin" diye bağırıyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ(Uşak)- ANAP döneminde yapıldı bunlar... 

CENGİZ BULUT(Devamla)- "Ruhsatsız işletmelere arka çıkmayın; pavyonlara, gazinolara 
arka çıkmayın, bize bırakın. Biz, yakaladığımız suçluyu karakola götürmeden 50 tane telefon geli
yor, 50 tane torpil işliyor. Bu işi bize bırakın" diyor, değerli polis arkadaşlarımız. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Bornova Belediye Başkanlığı döneminde, bütün emniyet müdürle
rine telefon açan, Cengiz Bulut değil miydi!.. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Polis "görevliye, memura hakaret eden berduşlara sahip çıkma
yın" diyor, "Kadınlara, kızlara sarkıntılık..." 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Bulut, son cümlenizi söylemeniz için mikrofonu açıyorum. 

CENGİZ BULUT (Devamla)- Evet, dert büyük, sıkıntı büyük, değerli arkadaşlarım. İçeride 
terör var, dışarıdan baskılar var; ama, salı günü başlayacak eylemler de var; bunu, ne polisle ne jan
darmayla engelleyebilirsiniz, hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)- Cengiz, muhalefeti de beceremiyorsun... 

CENGİZ BULUT (Devamla)- O gün, yüzde 50 enflasyonu beğenmiyordunuz, bugün yüzde 
138 enflasyonla ezdiğiniz memur, emekli, küçük esnaf, işçi ve köylü kapınızda, sokaklarda, mey
danlarda... Görüşeceğiz bakalım... 

' Bu bütçenin, değerli Bakanıma, değerli polislere, değerli güvenlik kuvvetlerine, milletimize, 
hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, başarılar diliyorum. (ANAP sıralanndan 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

HASAN ÇAKIR (Antalya)- Cengiz, 500 bin lirayı orada unutma; onu da alırlar!.. 

BAŞKAN-Sayın Çakır, müsaade eder misiniz... 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Zeydan ve Sayın Özbek 15'er dakika konuşacaklardır. 

Sayın Özbek; buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli)- Sayın Başkan, sayın milletve-
killerimiz, Bakanlığımızın değerli mensupları; 1995 malî yılı İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek için söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle, Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlıyor ve bizleri televizyonları başından izleyen tüm vatandaşlarımıza 
hürmetlerimi arz ediyorum. 

Konuşmamın başında, öncelikle, ülkemizin birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden 
kahraman asker ve polisimizi, o yöre vatandaşlarımızdan ölenleri rahmetle anıyor, yakınlarına ve 
milletimize başsağlığı diliyorum. 

Değerli arkadaşlar, benden evvel söz alan ve konuşan değerli grup sözcülerini çok dikkatle 
dinledim. Görüşmelerin televizyondan naklen verilmesini bir imkân sayarak, âdeta, seçmene selam 
mahiyetinde ve bazen de zannediyorum amaçlarını aşan şekilde, Meclisimize hakikaten yakışma
yan ifadeler kullanmışlardır. Bunu, bir talihsizlik olarak kabul ettiğimi ifade etmek istiyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 
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CENGİZ BULUT(İzmir)-Muhalefet yapalım dedik... 

AHMET SEZAL ÖZBEK(Devamla)- İçişleri Bakanlığımız, terörle mücadele ettiğimiz bu yıl
larda özellikle, çok önem taşıyan bir bakanlıktır. Söz alan arkadaşlarımdan isterdim ki, Bakanlığı
mızın bundan sonraki çalışmalarıyla ilgili, Bakanlığımıza ve Meclisimize önemli mesajlar versin
ler, yol göstersinler; ancak, maalesef, yaptıklan açıklamalarda, bu ciddiyette bir hazırlık içerisinde 
olmadıklarını da üzülerek müşahede ettiğimi belirtmek istiyorum; ne Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü hakkında, ne Emniyet Genel Müdürlüğümüz hakkında, ne Mahalli İdareler Ge
nel Müdürlüğü ve ne de Sahil Güvenlik Komutanlığımız hakkında -1995 malî yılı içerisindeki al
dıkları paylar dahil olmak üzere- en ufak bir açıklama getirmişlerdir. Böyle bir bütçe çalışması, 
böyle bir müzakere -üzülerek ifade ediyorum- hiçbir bakanlığımız bütçesinde görülmedi. Bu ba
kımdan, bir İktidar partisinin, Doğru Yol Partisi Grubunun bir milletvekili olarak, bu sorumluluğu 
taşıdığımı ve bu arkadaşlarımızın noksanlıklarını da bu konuşmamda gidermeye gayret edeceğimi 
ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin 
sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülkî idare bölümlerinin kurulması, kal
dırılması ve düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılması, mahallî idarelerimizin yönlendirilmesi, 
kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında, sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yeri
ne getirilmesi gibi, son derece önemli görevleri yürüten bir bakanlığımızda 

Bakanlığın, bu görevlerini yürütmek üzere; Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Jan
darma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi birimleri ve taşra teşkilatı bulunmaktadır. 
Bakanlık, bu birimleriyle, kendisine sağlanan malî imkânlar ölçüsünde, görevlerini gereği gibi ye
rine getirme çabasındadır. Bu üstün çabaları için kendilerini kutluyor, başarılı gayretlerinin deva
mını diliyorum. 

Benden sonra, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi üzerinde konuşacak olan Sayın Zeydan, Grubu
muzun, terörle ilgili görüşlerini kapsamlı olarak sizlere arz edecektir. Bu nedenle, terör konusuna 
çok kısa olarak değinmekle yetineceğim. 

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne bir tehdit olarak yönelmiş bulunan terör, geçmiş yıllarda çok 
ciddî boyutlara ulaşmıştı. 1993 ve 1994 yıllarında, bu sorunun çözümü için önemli miktarda kay
nak aktarılmış ve bu sorun ciddiyetle ele alınarak üzerine gidilmiştir. Hükümetimizin, halkımızın 
ve Yüce Meclisimizin fedakârlığı ile terör örgütü çökertilme noktasına gelinmiş ve Güneydoğu 
Anadolu'da yaşam, yavaş yavaş normal seyrine dönmüştür. Kısacası, 1994 yılı, terörle mücadele 
yılı olmuş ve terörle mücadelede en başarılı yıl olmuştur. 

. ' • • ı • 

Sayın Başkan, sayın üyeler; daha önceki yıllarda, bütçe görüşmelerinde, iç güvenlik hizmetle
rini büyük bir fedakârlıkla yürüttükleri vurgulanan emniyet teşkilatı mensuplarının özlük hakları
nın iyileştirilmesi sık sık dile getirilmekteydi. Hepimizin malumu olduğu üzere, Hükümetimiz, bu 
talepleri dikkate alarak, bu konudaki kanun tasarısını Meclisimize intikal ettirmiş ve tasarı, Yüce 
Kurulumuzca kanunlaştırılmışür. Bu suretle, kıdeme göre; yeni göreve başlayan polis memurunun 
maaşında -yuvarlak olarak söylüyorum- 1,5 milyon lira, bir komiserin maaşında 3 milyon lira, bir 
başkomiserin maaşında ise 3,5 milyon liraya yakın bir artış olmuştur. Tüm sınırlı olanaklara rağ
men, güvenlik güçlerimizin maddî imkânlarının güçlendirilmesine gayret gösterilmiştir. Yine de, 
bu verilen artışları yeterli görmediğimizi arz etmek istiyorum. Bu arada, Doğru Yol Partisi Grubu 
olarak, mülkî idare amirlerinin tazminatlarında ve genel olarak tüm Bakanlık personelimizin ve 657 
sayılı Kanuna tabi tüm memurlarımızın maaşlarında gerekli düzenlemelerin yapılmasını, acilen 
beklemekte olduğumuzu arz etmek istiyorum. 
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HÜSAMETTİN KORKUTMA (Bingöl)-Getirin, destekleyelim... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla)- Çalışmalar yapılıyor; inşallah, 1995 yılı içerisinde, hep 
beraber, bunu da çözmüş olacağız. Temennimiz odur... 

Sayın Başkan, sayın üyeler; uzun yıllardan beri ülkemizin gündemini oluşturan ve can kaybı 
açısından terörün önünde giden önemli bir sorun da trafik sorunudur. 1992 yılında 185 bin trafik 
kazası meydana gelmiş; bu kazalarda 7 bine yakın vatandaşımız ölmüş, 100 bine yakın vatandaşı
mız da yaralanmıştır. 1993 ve 1994 yıllarında, bu rakamların önemli oranlarda arttığını görmekte
yiz. 

Trafik sorununun çözümü, uzun vadelidir ve altyapı yatırımlarının yapılmasına bağlıdır. Yol
cu ve yük taşımacılığının karayolundan, hava, deniz ve demiryollarına aktarılmasıyla üstesinden 
gelinebilecek olan trafik sorunu, önemli miktarda malî kaynağa dayalıdır. Bugünkü bütçe imkân
larıyla, bu yatırımların kısa vadede yapılması imkânsız gözükmektedir. 

Mevcut imkânlar içerisinde,'can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla, İçişleri Bakanlığın
ca hazırlanan Trafik Kanunu ile ilgili değişiklik tasarısı, Hükümetimizce Meclise intikal ettirilmiş; 
İçişleri Komisyonumuz, gelen tasarısının mükemmelleştirilmesini sağlamak amacıyla bir alt ko-

, misyon oluşturmuş ve alt komisyon çalışmaları sonuçlandırılmıştır. Bunun, Yüce Heyetimizin de 
katkılarıyla olgunlaştırılarak sonuçlandırılacağı inancıyla, tasarının kanunlaşmasında desteklerini
zi beklemekteyiz. 

Merkezî idarenin ve taşra teşkilatının, diğer bir ifadeyle il ve ilçelerin yeniden düzenlenmesi, 
bir zaruret halini almıştır. İçişleri Komisyonumuzda mevcut 234 kanun teklifiyle; 63 yeni il ve 219 
yeni ilçe kurulması öngörülmektedir. 1995 yılında, objektif kriterler getirilerek, Meclisimizin bu 
konuda gerekli çalışmayı tamamlamasını temenni ediyorum. 

İçişleri Bakanlığımızın en önemli birimlerinden biri de Mahallî İdareler Genel Müdürlüğüdür. 
Bu konuyla ilgili -değerli sözcü arkadaşlarımız değindiler- basına intikal eden haberlerde, tarafgir 
hareket edildiği ve İktidar Partileri belediyelerine fazla kaynak aktarıldığı gibi, doğru olmayan be
yanlar bulunmaktadır. Bu bakımdan, çok kısa olarak, bu oranların bu şekilde olmadığını sizlere arz 
etmek istiyorum: 1994 yılında, nüfusu az olan belediyelere, proje karşılığında, 54 milyar 685 mil
yon lira kaynak olarak aktarılmıştır; ayrıca, il özel idarelerine de, 400 milyar 400 milyon lira da
ğıtılmıştır. 1993 yılında, bu, nüfusu az olan belediyelere 1993 yılında 102 milyar 194 milyon lira 
dağıtılmıştır; bunun dağılımı ise şöyledir: Yüzde 37,5'ine sahip DYP'li belediyelere yüzde 37,6 ora
nında, 38 küsur milyar lira; yüzde 28,5'ine sahip ANAPlı belediyelere yüzde 28,4 oranında 29 mil
yar lira; yüzde 23,2'sine sahip SHP'li belediyelere yüzde 23,2 oranında, 23 milyar lira, yüzde 
3,4'üne sahip RP'li belediyelere, yüzde 3,6 oranına göre 3,5 milyar lira dağıtılmıştır. 

Genel toplam içerisindeki oranlarla dağıtılan paralardaki oranlar eşitlik arz etmektedir ve bu 
adaletli dağılıma rağmen, 1994'ün 6 ncı ayından itibaren bu yardımların, valilikler emrine gönde
rilerek, valilikler tarafından dağıtılması sağlanmıştır. Bu şekilde, haksız söylentilerin de önüne ge
çilmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığımızın Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür
lüğünce yürütülmekte olan ve geçmiş yıllarda sözü edilen Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MER-
NİS), çok gayretli bir çalışma noktasına getirilmiş, kodlama çalışmalarının yüzde 78'i tamamlan
mış -bu orana ölenler de dahildir- ve 70 milyon vatandaşımıza ait bilgiler, bilgisayar ortamına ge
çirilmiş bulunmaktadır. Bilgisayara geçildiği için, çok kısa bir süre sonra, nüfus sayımına da seç
men kütüklerinin yazımına da gerek kalmayacaktır. 1995 yılında bu çalışmaların yapılabilmesi için 
1 trilyon lira ayrılmış ve artış oranı da yüzde 55 olmuştur. 
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İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yurt düzeyinde sivil savunmanın 

daha etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla kurulmuş ve 1994 yılında 16 hizmet içi eğitim kursu 
açılmış ve bu kurslarda 751 kişi eğitilmiştir. 

Yine, İçişleri Bakanlığımıza bağlı diğer bir birim de, Sahil Güvenlik Komutanlığıdır. Bu Ko
mutanlık, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, doğal olarak çok önemli bir fonksiyona sahiptir. 
Komutanlık, arama, kurtarma, kaçakçılığın önlenmesi, deniz kirliliğinin önlenmesi, balıkçılık, ta
rihî eserlerin korunması gibi, çok önemli konularda görevlidir. Bu Komutanlığın bütçesi de ma
alesef, yeterli değildir. 1992 yılında yüzde 80, 1993 yılında yüzde 85, 1994 yılında bütçeden yüz
de 98'lik bir artış sağlanmışken, 1995 yılında, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bütçesindeki artış 
yüzde ,165 olmuştur. Bu rakamı da yeterli görmüyor ve Komutanlığımızın ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde bir artışın sağlanmasını temenni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte, genel bütçeden yıllara göre aldıkla
rı paylar aşağıda arz edeceğim şekildedir. 

İçişleri Bakanlığının 1991 yılındaki bütçesi 6 trilyon ve genel bütçe içerisindeki oranı yüzde 
6,5'tir; 1992 yılında 13 trilyon, genel bütçe içerisindeki oranı yüzde 6,4'tür; 1993 yılında bu rakam, 
23 trilyonla yüzde 6 seviyesine ve 1994 yılında da 45 trilyonla yüzde 5,5 seviyesine gelmiştir; 1995 
yılında, öngörülen 82 trilyonla, bu Bakanlığımızın genel bütçedeki payı yüzde 6'nın üzerine çıka
rılmak suretiyle önemli bir yükselme sağlanmıştır; verilen bu kaynakları da yeterli bulmuyoruz; 
1993 ve 1994 yıllarında genel bütçeden aldığı çok küçük oranlardaki payın düşmesi 1995 yılında 
telafi edilmiş gözükmektedir... 

BAŞKAN- Sayın Özbek, son bir dakikanız... 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla)- Tamamlıyorum Sayın Başkanım. 

Bakanlığın bütçesindeki artış oranlarının, 1991'den 1992'ye geçerken yüzde 92, 1992'den 
1993'e geçerken yüzde 77, 1993'ten 1994'e geçerken yüzde 93 ve 1994'ten 1995'e geçerken yüzde 
81 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Bakanlığımız ve bağlı genel müdürlüklerin daha rahat ko
şullarda çalışması için gerekli artışların yapılmasını temenni ediyorum. 

Sözlerime son verirken, İçişleri Bakanlığı bütçesinin vatanımıza, milletimize, Bakanlık men
suplarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; Doğru Yol Partisi Grubu adına, hepinizi en derin 
saygılarımla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özbek. 

Kalan süreyi kullanmak üzere, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mustafa Zeydan; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; İçişleri Bakanlığının bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerin arz etmek için 
huzurlarınızdayım; Grubum ve şahsım adına, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, vaktin çok dar olması nedeniyle, ben, terörle üzerinde, sadece Türkiye-
mizdeki, daha doğrusu doğu ve güneydoğudaki hareketleri arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye üzerindeki senaryolar, bugün değil, Osmanlının 350 nci senesin
den sonra başlayan senaryolardır ve cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra da bu senaryolar devam 
etmiştir. Bunlar, tamamen, Hıristiyan âleminin, Müslüman ülkeler üzerinde, bilhassa, Türkiye gi
bi, Müslüman âleminin liderliğini taşıyabilecek bir vasfa sahip olan, bu pozisyonundaki bir ülke 
üzerinde olan bir senaryosudur. 

- 31 -



T.B.M.M. B : 5 7 19 .12 .1994 0 : 1 
Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri de, bu senaryolar devamlı olmuştur. Hatta, kuruluşunun 

hemen akabinde, Türkiye'de, yirmiye yakın isyanlar olmuştur .Yine, bu isyanları hazırlayan, dış 
güçler ve İslam üzerindeki senaryolar olmuştur; ama, bu isyanları yapanlar, bu hareketleri yapan
lar, hiçbir zaman, topluma mal olmuş insanlar değildir. Cumhuriyetin kuruluşunda yapılan bu ha
reketleri tensip edenler, tertip edenler, belki, sadece, yirmi otuz kişiden ibarettir. Şunu da ifade ede
bilirim ki, bugün dahi, doğu ve güneydoğuda terörle ilgili PKK örgütünün yandaşları veya destek 

. veren insanlar yüz kişiyi geçmemektedir; ancak, maalesef, bugün dünya kamuoyunda, doğu ve gü
neydoğu halkının tümünün PKK yandaşı olduğu ifade edilmekte veyahut da yandaş olarak göste
rilmektedir. Bu da büyük bir talihsizliktir. 

Değerli arkadaşlar, bu millet, gerçekten büyük ıstıraplar içinde bugüne kadar gelmiştir. Bakı
nız, 1980'den bugüne kadar, terörün büyüdüğü bu zaman içerisinde, halkımız büyük ıstıraplar çek
miştir. Tabiî, geçmiş hükümetlerin ihmalleri yok mudur; bunu burada ifade etmek isterim, vardır. 

Değerli arkadaşlar, 1980'lerde, hatta 1984 Şemdinli Eruh olaylarında, biz olayları ilgili ma
kamlara iletirken, -ben, o zaman, belediye başkanıydım- "onlar dört beş tane eşkıyadır" denildi, önü 
alınamadı, gerekli tedbirler alınamadı. Gerekli tedbirler alınamadığı için, 1990'lara kadar çok bü
yüdü, Türkiyemize çok büyük can zayiatı verdi, bizi, bayağı büyük bir sıkıntıya soktu; ekonomik 
bakımdan, sosyal bakımdan, her bakımdan bizi sıkıntıya soktu. O günkü hükümetler, maalesef, bi
zim bugün istediğimiz veya bizim Hükümetimizin, bugün göstenniş olduğu hassasiyeti göstereme
di veya göstermek istemedi; mutlaka belki de istemiştir, onu itham etmiyorum; ama, maalesef, ek
sikleri olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, terör üzerinde birbirimizi tenkit etmekle, birbirimizin noksanla
rını söylemekle bir yere varamayız. Doğu ve güneydoğu, bu milletin bir parçasıdır, bölünmez bir 
parçasıdır, ayrılmaz bir parçasıdır. ("Bravo " sesleri, alkışlar) Hiç kimsenin gücü, doğu halkını 
Türk Milletinden ayıramaz, onları parçalayamaz. (Alkışlar) Buna, ne PKK örgütünün ne Avrupa 
senaryosunun ve ne de Hıristiyan âleminin gücü yetmeyecektir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, halkımız, bin seneden beri beraber yaşamıştır; halkımız, Türkiye'nin 
dört köşesinde şehit vermiştir, halen de şehit vermektedir. Böyle bir milleti kim parçalayabilir. 

Benim, Yüksek Heyetinizden bir ricam vardır; bu terör meselesi üzerinde konuşurken, lütfen, 
doğu ve güneydoğu halkını rencide edebilecek lafları kullanmayınız. Biz, Türk Milletinin bir par
çasıyız, kanıyız, tırnağıyız, sizden sökülmemiz mümkün değildir. ("Bravo " sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Türk Milleti birçok sıkıntılardan geçmiştir; ama, bütün sıkıntıların üste
sinden de gelmiştir, gene de gelecektir. 

Değerli arkadaşlar, bakın "köyler boşaltılıyor" deniliyor, evet, doğrudur; ama, acaba bu köy
ler niçin boşaltılıyor, bu köyleri gördünüz mü, gittiniz mi Hakkâri'nin İkiyaka Köyüne, gittiniz mi 
Şemdinli'nin Derecik Köyüne, gittiniz mi Çukurca'nm Pirinçeken Köyüne, gittiniz mi Şırnak'ın 
köylerine; bunlar niçin boşaltılmıştır biliyor musunuz?.. 

Bunlar, tamamen PKK'nın baskısından dolayı boşaltılmıştır. Devletin ulaşamayacağı bazı 
köyler, belki devlet eliyle boşaltılmıştır; ama, bir yanlışlık yapılmışsa, bu yanlışlıkları yapan dev
let bizimdir, bu yanlışlıkları yapan güvenlik kuvvetleri bizimdir, bu yanlışlıkları yapan asker bizim
dir, bu yanlışlıkları yapan polis bizimdir, bu yanlışlıkları yapan vatandaş da bizim vatandaşımızdır. 
Bu yanlışlıkları düzeltmek, bu yüksek heyetin görevidir. Eğer bir yanlışlık varsa, bu yanlışlıkları
mızı, bizi bölme durumuna götürmemek suretiyle halletmeye beraberce çalışalım, beraberce halle
delim; kangren olmuş bu olayı bitirelim. Bu olaylardan artık doğu halkı da bıkmıştır. 
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Değerli arkadaşlarım, tabiî ki, yanlışlıklar olacak; neden olacak; bakın, silahlı kuvvetlerimiz, 

on senedir terör örgütüyle silahlı mücadele yapmaktadır. Öyle günler, öyle aylar olmuştur ki, as
ker, polis, yüz gün ayağından pabucunu çıkaramamıştır ve yanında genç, 20 yaşındaki arkadaşı öl
müştür, hamile kadınlar, çocuklar ölmüştür. Güvenlik güçlerimiz bunları görürken elbette ki, bazı 
yanlışlıklara girmiş olabilir; bu demek değildir ki, isteyerek yapmıştır; çünkü, güvenlik güçlerimiz, 
bu memleketin, oradaki o insanların, oradaki o vatandaşların namusunu, haysiyetini ve millî sınır
larımızı korumak için oradadır. Millî sınırlarımızı korumak için ne yapmamız gerekiyor; mutlaka 
bu gibi tedbirlerin alınmasında fayda vardır. Tedbir zarureti hâsıl olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, köylerin boşalması doğrudur; ben de sizlere katılıyorum; köyler boşal
mıştır; ama, biraz evvel ifade ettiğim şekilde boşalmıştır. Ancak, şunu ifade etmek isterim, Hükü
metimiz, boşaltılan köylere, kendi imkânları dahilinde, mutlaka gereken yardımı yapmaya çalış
maktadır. Tabiî, yöre halkı sıkıntı çekmektedir; ancak, bakınız, değerli arkadaşlarım, giden öğret
menlerimiz öldürülmüştür, oradaki Kürt kökenli vatandaşların hizmeti için gönderilen araçlar -
elimde bir liste var, 1984'ten 1994'e kadar 1221 araç- yakılmıştır. Asker şehit edimiştir, polis, va
tandaş, - öğretmen şehit edilmiştir. PKK'nın bütün gayesi, oradaki vatandaşların irfan yuvasının yı-
kılmasıdır, oradaki vatadaşların ekonomik olarak çökertilmesidir, oradaki Müslüman vatandaşları, 
devlete karşı kışkırtmak suretiyle, devlete karşı ayaklandırılmasıdır. Başka hiçbir amacı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, burada konuşan arkadaşlar bizi çok töhmet altında bıraktılar. Söy
lemek istemezdim; ama, söylemek zorundayım: Bakın, bugünkü Milliyet Gazetesinin başlığında, 
"Başbakan ateşkes istedi" deniyor. "Şu anda cezaevinde bulunan DEP'liler, dünkü açıklamalarında, 
'Bizi APO ile görüşmeye rahmetli Sayın Özal gönderdi' diyor." Bunu, bugünkü gazete yazıyor de
ğerli arkadaşlarım. Birbirimizi itham etmenin bir anlamı yoktur. Türkiye'yi bölmek isteyen şer güç
lere karşı, ben, buradan bütün Türk Milletine sesleniyorum, bilhassa doğu ve güneydoğu halkına 
sesleniyorum: PKK örgütü, Ermeni maşasının ta kendisidir (Alkışlar), PKK örgütü Allah düşmanı
dır, PKK örgütü Kürt kökenli vatandaşlarımızın düşmanıdır, PKK örgütü Türkiye'nin düşmanıdır; 
Kürt kökenli insanlar için çalışan bir örgüt kesinlikle değildir. 

Bakın, bugün, Ermenistan'ın Azerbaycan üzerindeki amacı nedir biliyor musunuz değerli ar
kadaşlarım; Azerbaycan içerisinden koridor açmak suretiyle Van'a, Erzurum'a, Kars'a yetişmektir; 
amaç budur; amaç, Azerbaycan değildir. Onun için, birlik ve beraberliğimizi bozmamak kaydıyla, 
Yüce Meclisimiz, otursun, bu işe akıllıca bir çözüm getirsin. Yazık, 20 yaşında binlerce askerimiz, 
binlerce polisimiz, binlerce vatandaşımız öldü. Gelecek nesle iyi bir miras bırakmıyoruz. Bir düş
manlık safhasına gelinmiştir. Artık, buna bir çözüm getirelim değerli arkadaşlar. 

Bakın, hudutlarımızda bir sıkıntımız var; bu doğru, buna ben de katılıyorum. Hudutlarımız 
gerçekten boş bir durumdadır. Bunu güvenlik kuvvetlerimize ifade etmek isterim: 350-400 kilo
metrelik bir hudut boyunu neyle kapatacaksak, mutlaka bir an önce kapatalım. Eğer Kuzey Irak'tan 
eğer İran'dan eğer diğer komşularımızdan yurdumuza sızan bu güçlerin sızmaları, hududu kapat
makla önlenemezse, terörün üstesinden gelmek çok zor olacaktır değerli arkadaşlarım.. 

Ortada bir mesken masuniyeti meselesi var. Mesken masuniyeti nasıl olur; herhalde bir evin, 
bir kapısı, penceresi olacak ki, masuniyeti hâsıl olsun. Şimdi, misakımillî hudutlarımız boş olursa, 
herkes istediği gibi girebilirse, herkes istediği anda, her türlü hareketi yapabilirse; kaçakçılık, terör, 
anarşistlik yapabilirse, böyle bir mesken masuniyeti gündeme gelmez mi?.. İşte sıkıntı buradadır. 
Değerli arkadaşlarımız, bence, çözüm, sınırlarımızı bir an evvel Kara Kuvvetleri Komutanlığına 
derhal devretmektir... 

AHMET DERİN (Kütahya) - Çekiç Güç'ü de atalım. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt)- Çekiç-Güç'ü de kovalım. 



T.B.M.M. B : 5 7 19 .12 .1994 0 : 1 
MUSTAFA ZEYDAN (Devamla)- Değerli arkadaşlar, ileride Çekiç-Güç de gündeme gele

cektir. Tabiî, Çekiç-Güç'ün de gitmesi veya kalması bakımından Yüce Heyetiniz bir karar verecek
tir. Şu anda onunla ilgili olarak bir şey ifade etmek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, doğu üzerinde bazı konulara değinildi. Bakın, size söylüyorum; şimdi, 
Türkiye'nin her köşesinde, Türkiye'yi sevmeyen insanlar vardır. Bunlar Kürt kökenlidir, Türk kö
kenlidir, Çerkez kökenlidir, Laz kökenlidir, vardır, vardır... Bunlar olacaktır, dünya var oldukça 
bunlar da olacaktır; ama, toplumsal olarak, vatandaşı yanlış değerlendirmek çok yanlıştır. Bunu dü
zeltmek lazım. Balanız, size örnek vereceğim; şurada, Konur Sokakta eski Adalet Bakanımız şehit 
edildi. Şehit edenler, herhalde Kürt kökenli değil, Dev-Sol'cu insanlar; ama, kalkıp da şimdi bütün 
Ankara halkını bununla ilgili tutmak ve bununla ilgili Ankara halkını töhmet altına almak doğru 
mudur? Bunlar... 

BAŞKAN- Sayın Zeydan, son 2 dakika efendim. 

MUSTAFA ZEYDAN (Devamla)- Sayın Başkanım, aslında burada söylenecek çok şeyler var. 

Biraz evvel, bir arkadaşımız, Kürt kimliği üzerinde durdu. Değerli arkadaşlarım, Kürt köken
li insanlarımız bir başka kimlik falan istemiyor, Allah'a şükür, bizim kimliğimiz vardır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin vatandaşıyız. Bu kimlikle, biz, iftihar ediyoruz. (Alkışlar) 

Bakınız; gidin, doğuda, güneydoğuda kimlik konusunda referandum yapın; eğer yüzde 5 kişi 
dahi, o görüşe katılırsa, ben, size hak vereceğim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, memleketimize bağlı, memleketimizin yanında, bayrağımızı seven, 
Allahımızı seven, Türkiyemizin, milletimizin bir parçası olan insanlarız. Bizi, kesinlikle başka ka
nallara taşımayın; lütfen, rica ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, Allah, bu belayı başımızdan def etsin. Cenabı Allah, Türkiye'yi bölmek 
isteyen PKK örgütünü Allah kahretsin. PKK örgütüne yardım eden insanları da Allah kahretsin... 

MUZAFFER DEMİR (Muş)- Korucuları da Allah kahretsin... 

MUSTAFA ZEYDAN (Devamla)-Hayır... 

Bakın, değerli arkadaşlar, burada laf atan bir arkadaşımız var. Şurada, daima sıkıntı yaratan iki 
konuyu ifade etmek isterim. Birisi koruculuk, birisi de özel tim. Neden; neden yani, koruculuk ve 
özel time karşı çıkılıyor; ben, bundan hiçbir şey anlayamadım... 

Değerli arkadaşlar, o korucu vatandaş, devletin yanında, milletin yanında hizmet görmektedir. 
Devlet için, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için şehit olmaktadır. 

Öbür taraftan, timlerin, kime, ne zararı var? Timlerin zararı teröristleredir değerli arkadaşlar; 
başkasına değildir. ("Bravo" sesleri, alkışlar) Şimdi, o tim mensubu arkadaşlar, 24 saat hizmet ya
pıyorlar; mutlaka, bazı yanlışlıklar yapıyorlar, ona bir şey diyemem; ama, bunlar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, korucusu da, timi de, askeri de, polisi de bu millet için vardır, bu mem
leket için vardır. Kim ne derse desin, doğu, Türkiye'nin bölünmez bir parçasıdır; doğu halkı, Türk 
Milletinin kardeşidir; doğu, Türk Milleti için vardır; doğu, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü 
için şehit vermiştir; yine, şehit verecektir. (Alkışlar) Doğu üzerinde senaryo hazırlayan kötü emel-
li insanlar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de muvaffak olamayacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığımızın bütçesinin, memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını diliyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Zeydan. 
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Şahsı adına, lehinde, Sayın Coşkun Gökalp; buyurun. 

Süreniz 10 dakikadır. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şahsım ve Cumhuriyet 
Halk Partisi adına, Yüce Meclisin değerli üyelerini saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında, bu vatanın bölünmez bütünlüğü için, eksi 20 dere
cede görevi başında olan kamu görevlilerine, çalışmalarında başarılar diliyorum; onlara, sıhhatler 
diliyorum. Bu uğurda, hayatlarını kaybetmiş, şehit olmuş asker ve sivil kıymetli elemanlarımıza 
Allah'tan başsağlığı ve ailelerine de sabır diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim, muhalefet olarak, görevimiz, burada, hükümetin yanlış uygula
malarını söylemek, doğru yönde olan uygulamalarına ışık tutmaktır. Bu bakımdan, benim, konuş
malarımda, Sayın Bakanı incitecek, şahsına bir sözüm yoktur; ama, uygulanan sistem, uygulanan 
siyaset anlayışı, ülkeyi, her gün geriye götürmektedir, karanlığa götürmektedir; işte üzerine düşmüş 
olduğum konu, budur. Ülke, üzülerek belirteyim, her gün kötüye gitmektedir, karanlığa doğru yol 
almaktadır. Sayın Bakanımız, elbette iyi niyetlidir ve iyi niyetini göstermek için icraatın içerisin
dedir; ama, uygulamış olduğu hem ekonomik politika hem siyasal politika yanlışlarla doludur; İçiş
leri Bakanlığının bundan böyle yanlışlığa son vermesini diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye iyi yönetilmiyor, Türkiye ehil ellerde değil. Öğretmenler yürü
yor, sağlık memurları yürüyor, doktorlar yürüyor, üniversite öğretim elemanları yürüyor, işçiler yü
rüyor; esnaf kan ağlıyc.; çiftçiler perişan olmuş; Bağ-Kur'lular yokluk içinde. İki gün önce, 50 bin 
kamu görevlisi Ankara'da yürüdü. Yarın Türkiye'de hayat duracak. Bundan onbeş yirmi gün önce 

. Zonguldak'ta hayat durdu; Kırşehir'de Petlas işçilerinin yürümesiyle hayat durdu; üzülerek belirte
yim, yarın, bu gidişten memnun olmayan insanlar, Ankara'ya gelerek ve bulundukları yerlerde ya
şamın zorunlu olan unsurlarını çalıştırmayarak hayatı durduracaklar. îşte, karşı olduğumuz konu
lardan bir tanesi de budur arkadaşlarım. 

Sayın Başbakanımız "terör, on yıldır ilk defa inişe geçti" diyor. Soruyorum arkadaşlarım, te
rör inişe geçti mi hiç? Maalesef, terör gittikçe tırmanıyor; bu tırmanmada da sadece bu Hükümetin 
sorumluluğu yok; üzülerek belirteyim, ANAP'lı arkadaşlarım kusura bakmasınlar, terör, ANAP dö
neminde başladı, ANAP döneminde palazlandı, bu Hükürut döneminde de -yanlış uygulamalar 
nedeniyle- bu baş belası terör devam ediyor, insanlarımızı yıldırıyor, insanlarımıza hayat hakkı ta
nımıyor. 

AHMET KABİL (Rize)- Bu Hükümetin sayesinde Türkiye'nin her tarafına yayıldı. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- ANAP dönemiyle mukayese kabul etmez. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Sayın milletvekili, terör, 1984 yılında, Eruh olaylarıyla, 
ANAP'ın döneminde başladı. Bunu inkâr edebilir misiniz? O gün, hafife aldınız; "Üç beş eşkıya bu 
olayları çıkarıyor" dediniz. Eğer, o gün, gerekli ciddî adımlar atılmış olsaydı; belki, bugün, bu Hü
kümete bu kadar görev düşmeyecekti ve ülke insanları da bu kadar sıkıntı içinde olmayacaktı.. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- ANAP döneminde hem belli bir bölgede idi hem de çok azdı. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, devletimiz tektir; devletimiz üniter bir 
yapıya sahiptir. Burada, devletin bölünmez bütünlüğünü kinişe tartışmıyor; tartışmamalıdır da. Bu
rada, tartışılan konu, yanlış uygulanan siyasettir arkadaşlarım. "Devletin giremediği, topluiğne ba
şı kadar bile yer yoktur" denildi. Bunu, kim dedi; bunu, şu andaki Cumhurbaşkanımız Sayın De
mirci dedi. "Herkes, istediği yere korumasız gidebilir" dedi. Sayın Başbakan, "terör ya bitecek ya 
bitecek" diyor. Köyler boşaltılıyor; bunu, kimse inkâr edebilir mi arkadaşlarım? "Devlet köy yakı
yor" deniliyor. Bunu, kim diyor; 50 nci Cumhuriyet Hükümetinin Bakanı diyor... ; • 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Birleşiyorsunuz ya! 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-"PKK'mn helikopteri var" deniyor... 

ENGİN GÜNER (İstanbul)-Kim diyor? 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Evet, bu söz de Sayın Başbakana aittir. Sayın İşişleri Baka
nım alınmasın. Burada, kendisine somyorum: Saym Bakanım, gerçekten, PKK'mn helikopteri var 
mı ve Tunceli'ye kadar da gelmiş mi? 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Başbakan diyorsa, vardır!.. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Beyler, işi alaya almayın, rica ediyorum. 

Eğer, PKK'mn helikopteri varsa, bu helikopter de Tunceli'ye kadar gelmişse, idareciler uyuyor 
demektir. 

Güvenliğimiz, Çekiç Güç'e emaıiet ediliyor. Basından edindiğimiz bilgiler doğruysa, Çekiç 
Güç'ün görev süresinin süresiz olarak uzatılması talebi var. Böyle şey olmaz arkadaşlarım. Güven
liğimizi, kamu düzenini, öz be öz kendimize ait olan güvenlik güçlerimizle korumak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce burada konuşan, Doğru Yol Partisi Hakkâri milletvekili Sa
yın Zeydan "neden koruculuğa karşısınız" diyor. Ben, basında çıktığı kadarıyla soruyorum: Sayın 
Zeydan, sizin, koruculukla bir ilişkiniz var mı AUahaşkına?!.. Eğer, ilişkiniz varsa, bu sözümden 
alınmadan burada bilgi verin. 

BAŞKAN- Sayın Gökalp, lütfen, şahsî konuşmaları bırakarak, Genel Kurula hitap edin. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Tabiî efendim. 

Değerli arkadaşlarım, ben, koruculuk sistemine karşıyım. Neden karşıyım; elimdeki belgeler
le bunu Yüce Kurula izah etmeye çalışacağım. 

Van'ın Erciş ilçesi Taşkapı Köyü ile Ağrı'nın Diyadin İlçesi yakınlarında, Tendürek Dağı etek
lerinde geçici köy korucularının yanlışlık sonucu açtığı ateş neticesinde 8 güvenlik görevlisi şehit 
oldu. İşte, koruculuğa bundan dolayı karşıyım. Yine bundan beş gün önceki bir gazete kupürü : 
"27 Mart yerel seçimlerinde SHP'den belediye başkanı seçilen Sadık Çetinkaya'nın bulunduğu ev, 
seçimi kaybeden AN'AP'lı eski Belediye Başkanı M. Ali Yücebağ'ın korucu olan yakınlarınca ön
ceki akşam otomatik silahlarla tarandı." İşte bundan dolayı buna karşıyım. 

BAŞKAN-Son 2 dakika. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri)-Bıı, şahsî bir dava; gerisini de söyle. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)-Söylüyorum efendim, söylüyorum... 

"Van'ın Başkale İlçesinde İran sınırından bir grup PKK'lı, önceki gece saat 24.00 sıralarında 
Erenler Karakoluna saldırdı, 2 saat süren çatışmada jandarma erleri öldü." Yine, biraz önce okudu- . 
ğum kupür ile şu anda elimde bulunan kupürde yine, "Pirinçekcn" diyor; yani, sınırlarımızın ko
runmadığını, sınırlarımızın yol geçen hanı durumuna geldiğini belirtiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, vaktimin az olması nedeniyle, bazı konuları burada dile getiremedim. 

Değerli arkadaşlarım, şahsım ve partimin en fazla üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de 
yargısız infazlar konusudur. ' 

Zamanımın kalan kısmında, size yine bir gazeteden pasaj okuyarak sözlerimi bitireceğim. 

Şanlıurfa Doğru Yol Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gül, İçişleri Bakanı İsmet Scz-
gin'e "oğlumun katillerinden hesap sorulacak mı" diye soruyor; Bakan Sezgin yanıt veriyor "evet, 
sorulacak." 
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DYP'li Mehmet GüTün oğlu, 8 Mart günü, polisin yaptığı bir operasyon sonucu öldürülüyor. 

Gözü yaşlı baba, olayı, İçişleri Bakanına şöyle anlatıyor: "Geceyansı evi polisler sardı, kapıyı çal
dılar; oğlum, 'kim o' diye seslendiğinde, polisler kapıyı kurşun yağmuruna tuttular; tam 61 kurşun 
sıktılar. Oğlumun eli, kapı kolunda kaldı. Bu operasyona katılan polislerden hesap sorulsun" 

Değerli arkadaşlarım, olay, Şanlıurfa'nın Bozova İlçesinde meydana geliyor. Mehmet... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sözlerinizi bağlayın Sayın Gökalp. 

COŞKUN GÖKALP (Devamla)- Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, olayı anlatırken sürem bitti. Sayın Başkanın müsamahasını da istismar 
etmek istemiyorum. 

Bu olay, 28.3.1993 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde yazıyor. Sayın Bakanım eğer bu konuya 
cevap verirse, benim veremediğim hususlarda Yüce Kurula bilgi vermiş olur ve bu sayede de Yü
ce Kurul aydınlatmış olur. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin Türk Ulusuna ve İçişleri Bakanlığı camiasına hayırlı olmasını di
ler, saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Gökalp. 

.MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri)- Sayın Başkan, ismimden bahsedilerek soru soruldu, cevap 
vermek istiyorum efendim. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Zeydan. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri)- Sayın Başkan, arkadaşımızın "korucu" dediği 6 şahsın, va
tan korumasında görev yaptığı için beşikteki altı aylık çocuğu vuruluyor. İşte, ben, onun için, o ko
rucuyu müdafaa ediyorum. 

Memleketin bölünmez bütünlüğü için hayatını feda eden o korucuyu, biz, Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin vatandaşı olarak, milletvekilleri olarak, güvenlik güçleri olarak tabiî ki koruyaca
ğız. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Açıklamalarınız için Teşekkür ederim Sayın Zeydan; zabıtlara geçti. 

MEHMET SEVİGEN (İstanbul)- Bu memleketi korumak için, ülkenin askerî yok mu!.. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Halkın yansı güvenlik gücü, yarısı vatandaş!.. 

BAŞKAN- Sayın Sevigen, Sayın Hacaloğlu; Hükümet biraz sonra bunlara cevap verecek. 
Eğer, tatmin olmazsanız, o zaman ilave edeceğiniz şeyler olur. 

Aleyhinde, Sayın Öztürk; buyurun. 

OKTAY ÖZTÜRK (Erzurum)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün görüşmekte oldu
ğumuz Bakanlık bütçesinin hayırlı olması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve bugüne ka
dar, memleketimizin ve milletimizin bütünlüğü uğruna şehit olan askerimize, polisimize ve vatan
daşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 

Değerli milletvekilleri, ne yazık ki, bugün de, memleketimizin en mühim meselesi, yine, bö
lücülük ve terör meselesidir. Bu meselede, devlet olarak, millet olarak hassas bir noktadayız. Tari
hin her döneminde dünya politikalarına yön veren, devletlerin sınırlarını düzenleyen, İslam âlemi
nin önderi ve koruyucusu olan büyük Türk Milleti, bugün, maalesef, bazı mihrakların tahrik ve teş-
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vikiyle bölünmek istenmektedir. Ülkemizin doğu ve güneydoğusunda bölücü terör hareketleri de
vam etmekte, vatan evlatları kahpece kurşunlanmakta ve buralarda ayrı bir devlet kurmak için yo
ğun faaliyetler devam etmektedir. 

Hâlâ, bu tehlikeyi göremeyen, sırça köşklerde oturup, PKK'nın ağzıyla ve amacına uygun de
mokratikleşme nutukları atan zavallı şahıs ve mihraklar da mevcuttur. Söz konusu şahıs ve mihrak
lar, kapalı kapılar ardında ayrı, Mecliste ayrı, heyecanlı toplulukların önünde ayrı konuşmakta, ade
ta, devletimizin ve milletimizin bölünmesine, üç beş oy uğruna yardımcı olmaktadırlar. Bu davra
nışlarıyla, insanlık dışı, kural dışı, hukuk dışı eylem ve sapık ideolojiyle şartlanmış bölücü canile
re cüret vermekten öteye gidememektedirler. Hangi gerekçeyle olursa olsun, terör faaliyetleri, hiç
bir surette müsamaha görmemelidir. 

Bölücü teröre haklı sebep arama gafleti içinde olan gayretkeşler, insanlığın düşmanı bir hasta
lığın yaygınlaşmasına sebebiyet verdiklerini unutmamak mecburiyetindedirler. Demokratikleşme 
uğruna memleketin bölünmesine göz yumanlar bilmelidirler ki, PKK'nın isteklerini yerine getirmiş 
olsak bile, bu terör ve bölücülük yine durmayacaktır; çünkü, amaç, Türkiye'nin bölünüp, parçala
nıp yok edilmesidir. Bunların arkasında dış güçler vardır; emperyalist ülkeler vardır. 1938'Ierdeki 
hareketi düzenleyenlerin arkasında kim vardıysa, bugün de onlar vardır. -

21 inci Yüzyılda, artık, ülkelerin, kendi hammaddesini, kendi ihtiyacını, kendi coğrafyasından 
sağlayamayacağı kadar dünyanın küçüldüğü bir dönemde, dünya üzerinde yeni paylaşım teorileri, 
yeni paylaşım iddiaları ortaya atılmaktadır ve böyle bir dünya içerisinde -Orta Asya'daki siyasî ge
lişmeler dolayısıyla- Türkiye'ye biçilmek istenen rol, kendi coğrafyası içerisine hapsolmuş, kendi 
kendisiyle mücadele eden ve kendi içerisinde mücadele ederken de, bugün, 21 inci Yüzyıl eşiğine 
geldiğimiz şu sırada, öniindeld o büyük ve tarihî fırsatlardan gönlünü ve gözünü uzaklaştırmış bir 
Türkiye'dir. Böyle bir Türkiye, dünyayı paylaşma iddiasında olan tüm emperyalist güçlerin arzu et
tiği ve istediği bir Türkiye'dir; ama, Türkiye, bu rolü asla kabul etmemelidir; çünkü, düşmanın ne 
istediğini iyi bilmek lazımdır. 

Bu noktada, dış güçler, maşa olarak, Türkiye'de PKK olayını ortaya çıkarmışlardır. Biraz araş
tırma yaptığımızda, özellikle Batılı basın organlarını, PKK'nın yayın organları ve onların bunlarla 
ilgili bültenlerini incelediğimizde, bu güçlerin ne istediklerini, bu maşanın ne istediğini açıkça gö
rürüz. Hedeflerini bir silsile halinde belirlemişlerdir: 

1. Önce, bulunduğunuz ülkede Kürt kimliğinin tanınmasını sağlamaya çalışın. 

2. Orada Kürtçe TV, Kürtçe eğitim hakkı vesaire gibi birtakım hakları elde edebilmek için 
Çeşitli kurum ve kuruluşları yanınıza alarak mücadele edin. 

3. Oralarda birtakım federatif yapılar içerisinde yer almaya çalışın. 

4. Özerk devletinizi kurun. 

5. Bu aşamalardan geçerek kurulmuş olan Suriye, İran, Irak gibi yerlerdeki Kürt devletlerini 
de birleştirerek, birleşik büyük Kürdistan'ı kurun. 

Şimdi, Ortadoğu'da kurulması düşünülen kukla bir Kürt devleti, bu hedefler silsilesini onların 
kafasına dikte ettiren emperyalist güçlerin, emperyalizmin bir oyunudur. Buda, kendi emellerine, 
petrol ve su çıkarlarına hizmet edebilmek düşüncesininden başka bir şey değildir. Bu noktada, za
man zaman, kürsülerde, kültürel haklardan, kimlikten, demokratikleşmeden bahseden insanlara, bir 
sözümüz var. Merak ediyoruz; bilmeden mi PKK'nın bu arzu ve istekleri doğrultusunda hareket 
ediyorsunuz, yoksa bizim bilmediğimiz bir ilginiz, bağınız mı var?.. 
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Değerli milletvekilleri, son günlerde, PKK'ya karşı yürütülen mücadelede, PKK'nın stratejisi

ne uygun, PKK'yı korumaya dönük, bilerek veya bilmeyerek PKK ağzıyla konuşmalara -bazı şahıs 
ve siyasî partilerimizce de- şahit olunmaktadır; hatta, bunlara, son zamanlarda, işadamlarımız da 
katılmış görünmektedir. DEP davası sonuçlan sebebiyle anlaşılmaz seslerin yükseldiğine, üzülerek 
şahit olmaktayız. Oy hesapları içerisinde olan bazı siyasîlerimizin bu tavırlanna iş çevrelerinin de 
katılmış olmasını, hayretle karşılıyoruz. îşadamlarımızın kazanç saiklerine bir şey demiyoruz, uy
gun da görüyoruz; hatta, kalkınmanın hür teşebbüsle gerçekleşeceğine biz de inanıyoruz; ancak, el
lerinde bulundurdukları sermayenin kendilerine verdiği güçle ukalalık yapmalanna ve yine, serma
ye sahibi olmaları sebebiyle ve zaman zaman ortaya çıkan korkaklıklan sebebiyle de zavallılaşma-
larına müsaade etmeyiz. Devlete biraz daha fazla vergi verirken ayağa kalkan; ancak, terör örgütü
ne haraç verirken de o kadar sinen bu iş çevreleri, artık kendilerine dikkat etmelidirler; aksi takdir
de, bütün pisliklerini depoladıkları hanenin tıpasını açarız. 

Ne diyor bu zavallı işadamları; "efendim, DEP davasında verilen karardan sonra, Avrupa bizi 
dışladı; Gümrük Birliğine ve Avrupa Birliğine giremeyeceğiz." Çok önemliydi sanki! Türkiye'yi 
Avrupa'ya şikâyet etmek, onurumuzu rencide etmek yerine, millî birlik ve beraberlik için uğraşan, 
devletin üniter yapısının korunması yolunda uğraşan insanlann yanında yer almalarını beklerdik. 
Bir memur sendikası veya kuruluşu, hükümet icraatıyla ilgili bir beyanda bulundu mu, "dernekler 
siyasetle uğraşmaz" diyoruz; ama, zenginler kulübü, hükümetleri de, Türkiye Büyük Millet Mecli
sini de, mahkemeleri de tenkit edince, susuyoruz. Bunlar kendilerini ne sanıyor?! 

Bir kere, herkes şunu bilmelidir ki, milletler arasındaki ilişkilerde aslolan, millî çıkarlardır; onun 
içindir ki, milletlerarası ilişkilerde, değişmeyen dostluklar ve değişmeyen düşmanlıklar yoktur. 

Avrupa Birliğiyle Türkiye ilişkilerinde de aslolan karşılıklı çıkarlardır; çıkarlarımıza uygunsa, 
düşünür, gireriz; yok değilse, girmeyiz; hem bizim göbeğimiz Avrupa'ya da bağlı değildir. Avru
pa, Türkiye'yi dışlarsa, bu, bizim değil, onların sorunudur; ama, burada bize düşen görev, onuru
muzu ayaklar altına almadan, şerefimizle haysiyetimizle ayakta durmayı becerebilmektir. Eğer, on
ların karşısında el oğuşturursak, zavallı bir tavır sergilersek, onlar da ellerindeki bütün kozu kulla
nacaklardır ve fırsat buldukça, bizim zavallı halimizi gördükçe, bugüne kadar Türkiye Cumhuriye
ti sınırları içerisine soktukları maşalarını da, biraz daha fazlasıyla harekete geçireceklerdir. 

BAŞKAN- Sayın Öztürk, 2 dakikanız kaldı efendim. 

OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Bu terör meselesinin çözümü noktasında, birtakım tercihleri
mizi, tekliflerimizi ileriye sürmek suretiyle, konuyu bitiriyorum. 

Bir kere, Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugün, Türk Milletinin tarihi boyunca meydana ge
tirdiği en yüce kurumdur. Bu kuruma bütün vatandaşlarımız tam bir güven duymalıdır; tabiî ki, biz
ler de bu güveni temin etme noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Bugün, Yüce Meclisimize 
karşı büyük bir saldırı vardır, bu yüce kuruma karşı yöneltilen haksız, menfi görüş ve propaganla-
rın önlenmesi için acil tedbirler alınması gerekmektedir. 

Bunun için, Meclisimizin gündeminde bulunan İçtüzük tasarısı, acil ve öncelikli bir konu ola
rak görüşülmelidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündeminde bulunan, Türkiye 
güvenlik araştırmaları kurumu kanunu teklifi hemen kanunlaştırılarak, özel yeni bir güvenlik biri
mi oluşturulmalı, sınır güvenliğimiz kesin olarak sağlanmalı; bunun için, gerekirse iki yeni ordu 
kurulması dahi düşünülebilmelidir. 

Terör olaylarıyla ilgili istihbarata önem verilmelidir. Özellikle, o yöredeki istihbarat birimleri , 
yeni bir düzenlemeye tabi tutularak, çabuk ve gerçek istihbaratlar sağlanmalı, iç ve dış kamuoyu 
aydınlatılmalı, Çekiç Güç ülkemizden derhal gönderilmelidir. 
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Dış politikamız, terörün dış kaynaklarını kurutacak etkinliğe kavuşturulmalı, teröre destek ve

ren komşu ülkelere yaptırımlar uygulanmalıdır., 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)-Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Devlete yardımcı olduğu için mağdur olan vatandaşlarımız ile asker, polis, öğretmen ve imam 
şehitlerimizin yakınlarına her türlü ekonomik ve sosyal yardım sağlanmalıdır. 

Terörle mücadele noktasında, birtakım elverişsiz köyler boşaltılırken haklı sebepler olabilir; 
boşaltılmalarım da anlıyoruz; ancak, devletten beklediğimiz bir şey var; bu kararı verirken, önce
likle, o yöredeki insanlann barınaklarını/yaşayabilecekleri yerleri, işlerini, aşlarını teminat altına 
almak mecburiyeti vardır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN-Evet, Sayın Öztürk... 

OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)-Toparlayabilir miyim Sayın Başkan?.., 

BAŞKAN- Buyurun. V 

OKTAY ÖZTÜRK (Devamla)- Değerli milletvekilleri, bu tedbir ve uygulamalar noktasında 
en büyük görev ve payın sahibi olan içişleri ve güvenlik teşkilatımızın, öncelikle bu mücadelenin 
mana ve ehemmiyetini kavramış olarak, çağın gereklerinin idraki içinde yeniden yapılandırılması, 
araç, gereç ve tesisat bakımından en iyi şekilde donatılması gerekmektedir. 150 bin kişilik kadro
suyla, iç güvenliğimizin teminatı ve hatta beşinci ordumuz olarak adlandırabileceğimiz; ancak, hâ
lâ 1930'lu yılların kanunlarıyla idare edilen bu güzide teşkilatımız, derhal çağın gereklerine göre 
düzenlenmeli, gerekli kanunlar çıkarılmalıdır. 

içişleri Bakanlığına bağlı bir birimin sorumlusu olan Jandarma Genel Komutanı, güvenlik 
noktasında, Millî Güvenlik Kurulunun üyesi olarak değerlendirilirken, Emniyet Genel Müdürünün, 
arzu edilirse, takdimci olarak bu kurula alınmasını da yadırgıyoruz. Emniyet Teşkilatımızın, der
hal, Genel Müdürlük seviyesinden, müsteşarlık seviyesine çıkarılması da temennimizdir. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Bakan, buyurun. " 

Sayın Bakan, bir dakikanızı istirham edeyim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın konuşma süresi 30 dakikadır. 20 dakika sonra sabahki ça
lışma süremiz dolmaktadır. Bu nedenle, hem Sayın Bakanın konuşma süresinin bitimine hem de 
Sayın Bakandan sonra konuşacak olan -üzerinde söz alan- Sayın Gürhan Çelebican'ın konuşmala
rımı! bitimine kadar süre uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler;.. Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

HASAN AKYOL (Bartın)- Sorular kısmını da dahil etseydiniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN-Sabırlı olun efendim, onu da zamanı gelince söyleriz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişle
ri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, 1995 yılı bütçeleri üzerinde sürdürül eğelen görüşmeler, zan
nediyorum sona yaklaşmış bulunmaktadır. 
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Bu arada, grupları adına konuşan, Sayın Lütfü Esengün, Sayın Hüsamettin Korkutata, Sayın 

Mehmet Kerimoğlu, Sayın Yüksel Yalova, Sayın Cengiz Bulut, Sayın Ahmet Sezai Özbek, Sayın 
Mustafa Zeydan ve kişisel görüşlerini beyan eden Sayın Coşkun Gökalp ve Sayın Oktay Öztürk'e 
teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Katkıda bulunmuşlardır; elbette, istifade edeceğimiz yerler 
vardır konuşmalarında. Bu bakımdan, kendilerine, teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. , 

Hemen, Sayın Kerimoğlu arkadaşımıza arzı cevap etmek istiyorum. Kendileri, Keçiören'deki 
olayları dile getirmek suretiyle, burada (A) Takımından bahsettiler ve zaman zaman, arkadaşlarım, 
buraya kadar gelmek suretiyle, âdeta beni ikaz ettiler. Vatandaşlarımız, televizyonlarından, burada 
yapılan bütün bu konuşmaları takip etmektedir. Arkadaşımız, âdeta, "(A) Takımı" yerine başka ta
kım koymak suretiyle -İd, arkadaşımın bunu kastettiğini hiç zannetmiyorum; ama- "halkı isyana 
teşvik" gibi bir beyandan bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımızın kastının bu olmadığını ifade etmiştim. Esasında, hadise 
nedir? Keçiören Belediyesi sınırlan içinde, açıktan içki satışı yaptıkları gerekçesiyle bazı işyerleri
nin veya içki satışı olmayan lokanta, Tekel büfesi ve benzeri bazı işyerlerinin kapatıldığı veya ruh
satlarının iptal edildiği iddialarım incelemek üzere, esasında biz, işi Teftiş Kuruluna havale etmiş 
bulunmaktayız. 

Ayrıca, (A) Takımıyla ilgili ihbarların ön araştırmasında, anılan takımın üyelerinin Keçiören 
Belediyesi personeli olmadıkları, yüzde 99 hissesi Keçiören Belediyesine, yüzde 1 hissesi de Ye
nimahalle Belediyesine ait olan Gıda Tüketim Maddeleri Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret 
Limitet Şirketi çalışanlarından olabileceği üzerinde incelemeler yapılmakta, çalışmalar bu yönde 
sürdürülmektedir. Onun için, bir (A) Takımı varmış farz ederek, (B) takımını görmek, koymak yo
lunda bir ifadeyi, hukuk devleti bakımından yadırgadığımı, tekrar beyan etmek istiyorum. 

Hukuk kuralları içinde, elbette, burada, arkadaşlarımız şikâyetlerini ifade edecek; hukuk ku
ralları içinde kalmak suretiyle konunun üzerine eğilinecektir. Devletin kolluk güçleri, polisi, jan
darması vardır; yaptırım konusunda da müeyyide konusunda da her türlü imkânı vardır. O bakım
dan, arkadaşımızın o şekildeki ifadesi, maksat dışına taşmıştır. Bunu, peşin olarak belirtmek isti
yorum. 

Yine, bir arkadaşım, ben, bu görevi demlide etmeden önce kurulan bir belediyeden bahsetti
ler; daha önce, bu belediyenin kuruluş kararının yürürlüğe girdiğini; şimdi de kapatılma yoluna gi
dildiğini beyat ettiler. Saym Cengiz Bulut'un beyan ettiği hadise şudur: İzmir İli Gaziemir İlçesi
ne bağlı Sarnıç Köyünde, 12.06.1993 gün ve 1024 sayılı üçlü karar ile belediye kurulmuştur. İz
mir Büyükşehir Belediye Başkanlığı -ki, o zaman, Sayın Yüksel Çakmur Büyükşehir Belediye Baş
kanıydı- Sarnıç Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesinin nâzım ve entegre çalışmaları içinde oldu
ğu iddiasıyla Danıştaya müracaat etmiştir. Tabiatıyla, Bakanlık olarak, biz, tarafız, davalı duru
mundayız. Konu, halen, Danıştayda görüşülmektedir. 

Sayın Lütfü Esengün arkadaşımız, İstanbul Belediyesi hakkında bir yeni düzenleme yapılmak
ta olduğundan bahsettiler. . 

Değerli arkadaşlarım, daha önce, burada, bir araştırma önergesi müzakere edilmiş, neticesin
de bir araştırma komisyonu kurulmuş, çeşitli araştırmalar yapmış ve bir rapor hazırlanmıştır; o 
Araştırma Komisyonu raporu da üyelerimizin tetkikine sunulmuştur. Araştırma Komisyonunun 
önerdiği bazı hususlar vardır. Tabiatıyla, bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bize verdiği direk
tiftir, bu konu üzerinde, elbette, Bakanlığımda birtakım çalışmalar vardır. İstanbul'un bugünkü ha
linden şikâyet etmeyen hemen hemen hiçbir vatandaşımız yoktur. O bakımdan, Hükümet olarak bu 
hususta lakayt olamayız; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Araştırma Komisyonu raporu dikkate 
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alınmak suretiyle Bakanlığımda bu yönde çalışmalar sürdürülmektedir; bu hususu da ifade etmek 
istiyorum. Maksadımız, istanbul'un meselelerine Bakanlık olarak el atmaktır; yoksa, onun bunun 
yakasını çekmek değildir; bu hususu açıklığa kavuşturmak isterim. 

Yine, Sayın Lütfü Escngün arkadaşımız, geçen sene hepimizin yüreklerimizi parçalayan Yavi 
ve Çiçekli'deki olaydan bahsetti. PKK terör örgütü, hatırlarsanız, Yavi ve Çiçekli'de bazı vatandaş
larımızı öldürdüler, katlettiler; onların failleri de hemen hemen yakalanmış durumdadır. Kaldı ki, 
o olaydan sonra da, biliyorsunuz, güvenlik güçleri, geçen kış, Erzurum'da başarılı bir operasyon 
yaptı, bu operasyon sonucunda da, 80 ilâ 100 PKK'lı, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. 
Burada zamanınızı almak suretiyle bunları teker teker okumayacağım; hepsinin faillerinin isimleri 
önümde yazılı olarak vardır; çeşitli kod isimleriyle bu olaylara karışanlar, ölü olarak ele geçirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu arada, her gün gündeme gelen bir hususu da huzurunuzda belirtmek istiyorum. Faili meç
hul cinayetlerin aydınlatılmasında, güvenlik güçleri oldukça başarılıdır. Güvenlik güçlerimiz, ge
çen senelere nispeten, bu sene, faili meçhul cinayetleri aydınlatmada yüzde 87 mertebesinde bir ba
şarıya ulaşmıştır, istihbaratımız güçlendirilmiştir; gerek polisimizin gerek jandarmamızın gerekse 
MİT'in istihbaratları sayesinde, faili meçhul cinayetleri aydınlatıyoruz. Sizin de şikâyet ettiğiniz, 
benim de bir an önce aydınlatılmasını istediğim bazı olaylar da vardır. Temenni ediyorum ki, önü
müzdeki günlerde, zincirleme bir şekilde, bu faili meçhul cinayetler de aydınlığa kavuşturulacak
tır. Mesela, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, içel, istanbul, izmir ve Manisa illerimiz
de gerçekleştirilen operasyonlarda, 72 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu şehirlerimizde, istih
barata dayalı olarak yaptığımız operasyonlarda, 7 260 militan ve sempatizan, 490 uzun namlulu si
lah, 989 tabanca, 1 165 bomba, 43 lav silahı, 288 roketatar sevk fişeği, 47 860 mermi ele geçiril
miştir. Bu illerimizde meydana gelen 1 967 olaydan 1 707'si aydınlığa kavuşturulmuş bulunmak
tadır. Demek ki, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasında da tamamen başarısız değiliz; ama, 
üzerinde durduğumuz bazı olaylar vardır. 

ENGÎN GÜNER (istanbul)- Bütün bu rakamlar, terörün arttığını gösteriyor Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-Arkadaşlarımız, haklı olarak, bir an ön
ce bunların da aydınlanmasını istemektedirler. Mesela, geçen gün meydana gelen Faik Candan ha
disesi, daha evvel meydana gelen -birkaç sene evvel, benim zamanımdan önce- Uğur Mumcu ola
yı gibi birtakım olaylar üzerinde de ciddî bir şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Tahmin ediyorum 
ki, bunlar da aydınlanacaktın Hiçbir zaman, ümitsiz olmamışımdır, olmamalıyız da esasında. 

Bakınız, izmir'de, Cumhuriyet Bayramında meydana gelen, PKK örgütünün -sonradan ele ge
çirildiği için PKK diyorum- bir bombalama hadisesinin failleri ele geçirilmiştir. Burada, hepsinin 
isimleri vardır; hepsi de cezaevindedir, haklarında adlî muamele yapılmaktadır. 

Gene, Menemen yolunda meydana gelen, müdürün öldürülmesi ve diğer personelin öldürül
mesiyle ilgili olayın failleri de yakalanmış bulunmaktadır. 

Gene, Tuzla'da, 5 yedeksubay namzetimizin öldürülmesi suretiyle hepimizi üzen olayın faille
ri de ele geçirilmiş bulunmaktadır. 

Merhum Mehmet Topaç arkadaşımızın (eski Adalet Bakanı) bürosunda öldürülmesi olayı da, 
bir muayyen zamandan sonra aydınlanmış, failler takip edilmiş ve nihayet -gerçekten filmlere ko
nu olacak şekilde- polisimizin başarılı bir şekilde yaptığı operasyonun sonucu, Çorum'da ele geçi
rilmiş ve Ankara'ya getirilmiştir. 

Demek ki, değerli arkadaşlarım, faili meçhul cinayetlerin yüzde 87'si aydınlanmış bulunmak
tadır. Ben, burada bunları teker teker saymak suretiyle zamanınızı almak istemiyorum; çok önem-
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Hicrini dile getirmek suretiyle bilgi arzına çalıştım; yoksa, burada bütün faili meçhul cinayetlerin, 
teker teker, isimleriyle birlikte tespiti önümde bulunmaktadır. 

Şu hususu hemen belirtmek isterim -ki, burada ifade edildiği için söylüyorum- polisteki eğiti
me son derece önem vermekteyiz. Polis Akademisi ve polis okullarında verilen en önemli dersler, 
halkla ilişkiler ve insan hakları dersleridir. Sadece, Polis Akademisinde ve polis okullarında veri
len halkla ilişkiler ile insan haklan derslerinin senelik yekûnu 2 800 saate yarmaktadır. Demek ki, 
konu bizim için de önemlidir. Arkadaşımız burada polisin eğitilmesinden bahsettiler. Gerçekten, 
polisin nicelik ve nitelik bakımından eğitilmesi konularının üzerinde önemle durmaktayız. Bu hu
susu da, bilhassa belirtmek isterim. 

Sayın Korkutata arkadaşımız kandan, gözyaşından, köylerin boşaltılmasından bahsettiler; ev
lerin yıkılmasından, yakılmasından bahsettiler. 

Değerli arkadaşlarım, tabiatıyla, birtakım köylerde, mücadelenin doğasından kaynaklanan, -
her zaman belirttiğim gibi- yanma hadisesi vuku bulmuştur; ancak, ifade ettiğim gibi, devletin bun
da kusuru yoktur. Devletin, esasında, kasti şekilde köy yakması, asla mevzubahis olamaz. 

CENGİZ BULUT (İzmir)-Devlet Bakanı "yaktı" dedi... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Sayın Arkadaşım bu şekilde ifade etme
diler; o, yanlış bir anlamamn sonucudur. O konuda anlayış birliğinde olduğumuzu zannediyorum. 

Yıkılan, yakılan evlerin tamiri veyahut yeniden yapılması konusunda, Hükümet olarak, ger
çekten büyük gayret sarf etmekteyiz. Kamuoyunda en çok dile getirilen Ovacık İlçesindeki köyler 
için bugün 192 ev, sahiplerine teslim edilmiş bulunmaktadır. Bunlar, en kısa zamanda yapılmıştır. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- 120 efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamal)- Bunlar, 120 idi. Dün de, Sayın Devlet 
Bakanımız Cevheri, bizzat gidecekti; hava muhalefeti nedeniyle, gidemediler. Bu sabah aldığım 
havadiste, "192 sayısına ulaşmış bulunmaktayız" dediler. Tabiatıyla, merasim yapılmadan, evler 
teslim edilecektir. O bakımdan, Sayın Tunceli Valisinin, bugün verdiği bilgidir bu ve şu an Önüm
de durmaktadır. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Açıkta kalan daha bir sürü, insan var. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bu arada, Bitlis'te yapılacak 82 konut 
vardır, bunların 30'u bitirilmiştir, Bingöl'de 258 konut vardır, 108'i bitirilmiştir, Diyarbakır'da 200 
konut yapılmaktadır; ayrıca, yine, Diyarbakır merkezde 500 konut yapılmaktadır. Hakkâri İlimiz
de 146 konut yapılmaktadır; bunların hemen hemen tamamı bitirilmiştir. Şırnak'ta 1 406 konut ya
pılmaktadır, 460'ı bitirilmiştir. Tunceli Pertek'te 147 konut yapılmaktadır. Bunların toplamı hemen 
hemen 3 200'e ulaşmıştır. 

Teker teker saymak istemiyorum; ayrıca Van'da 186, Bingöl'de 150, Şırnak'ta 56, Siirt'te 14, 
Muş'ta 10, Diyarbakır'da 20, Tunceli'de 3, Adıyaman'da 2, Mardin'de 1 ev-hangi sebeple olursa ol
sun- hasara uğramış; fakat, bu hasarları onarılmıştır. Demek ki, devlet, bu konuda katiyen kayıtsız 
değildir.Sayın Korkutata'ya bu hususu tekrar ifade etmekte fayda mühalaza ettim. 

Sayın Korkutata, Diyarbakır karayolunun güvenlik sebebiyle kapatıldığını beyan ettiler ; he
men, derhal, arkadaşlarımdan bilgi aldım, mahallinden de bilgi aldım: Bu yol güvenlik nedeniyle 
kapalı değildir; bu hususu belirtmek istiyorum. 

PKK'nın elinde helikopter yoktur; PKK'nın elinde havan topu gibi, roketatar gibi bazı ileri si
lahlar vardır; fakat, helikopter yoktur. 
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ENGİN GÜNER (İstanbul)- Sayın Başbakanın söylediği bu. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bunu çeşitli kereler beyan ettik; esasın
da, Başbakanın kamuoyuna bir beyanı da olmamıştır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Basında çıktı; Başbakan tekzip etmedi. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)-Altı köy muhtarının ziyareti esnasında, 
bu olay, kamuoyuna, yanlış şekilde intikal ettirilmiştir. Ben defaatle bu hususu beyan ettim ve Sa
yın Başbakanımız da beyan etmişlerdir. Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, tekrar tekrar belirtiyo
rum; PKK'nın elinde helikopter bulunmamaktadır. 

Burada, Sayın Zeydan çok güzel belirttiler. Esasında, güneydoğudaki vatandaşlarımızı, 
PKK'nın yanlısı olarak veya yardımcısı olarak beyan etmek, gerçekten, bu bölgeye büyük haksız
lıktır. Esasında, PKK'dan bizar olan, rahatsız olan, zarar gören, daha çok bu bölge haltadır. Şem
dinli ve Eruh bu bölge içinde değil mi? Eruh ve Şemdinli'ye silahlı saldırı, ilk defa PKK tarafından 
meydana getirilmiştir, hunharca. Daha önce de beyan ettiğim gibi, PKK, 1978'de kurulmuştur; si
lahlı eylemlerine 1984'te başlamıştır; 1984'te bu katliamı meydana getirmiştir. 

Burada, aynı beyanlarda bulunmak istemiyorum; fakat, belki de o zaman işin vahameti anla
şılmış olsaydı, yılanın başını, küçükken ezmek mümkün olacaktı. 

Bugün, PKK'yla mücadelede ulaşılan mertebe, gerçekten büyüktür. "PKK'nın beli kırılmıştır" 
ifadesinde bulunuyorum her zaman; başını ezme zamanı da, mutlaka gelecektir. 

Burada, kötümser beyanlarda bulunuldu "bugün, Şıraak'a gidemezsiniz" denildi. Vatandaşla
rımız, çok rahat bir şekilde Şımak'a gidebilirler. Esasen, Şırnak halkı, âdeta bayram yapmaktadır
lar; çünkü, oraya daha önce gittiğinizde, siyaset adamları oraya gittiğinde -hangi siyasî partiye 
mensup olursanız olunuz- Şırnak halkı, sizi alkışlamaktan âdeta çekiniyordu. Sadece Şırnak halkı 
mı; hayır, Siirt'te de böyleydi, Diyarbakır'da da böyleydi, Hakkari'de de böyleydi; ama, bugün, ora
lara çok rahat bir şekilde gidebilirsiniz. Her tarafta olduğu gibi, elbette, orada da polis olacak; el
bette, orada da jandarma olacak. Vatandaşı korumak için, her tarafta jandarma var. Aydın'da yok 
mu, İzmir'de yok mu, Bandırma'da yok mu, Erzurum'da yok mu, yahut Rize'de yok mu; her taraf
ta var ve olacaktır. Zaten bu bölgelerimizden de "aman, buralara, biraz daha polis takviyesi yapı
nız" diye bize müracaatlar-bizzat milletvekilleri tarafından-her zaman gelmektedir. 

Demek ki, asayişi sağlamak ve vatandaşın huzur içerisinde bulunmasını temin etmek için, el
bette, biz, polisi, hem nitelik bakımından geliştiriyoruz hem de nicelik bakımından geliştiriyoruz. 

Polis okullarımızın sayısı artmaktadır ve oralardan mezun verilmektedir; bu mezunlar veril
dikçe, polisimiz, buralarda daha büyük takviye kazanacaktır. 

Polis, bugün, modern vasıtalara kavuşmuştur. Polisin işkence yapması asla mevzubahis değil
dir. Bu, bizzat Genel Müdürümüz tarafından, üç dört gün önce, basının önünde, poliste yapılan ic
raat, kamuoyuna gösterilmek suretiyle açıklanmış bulunmaktadır. Gayet modern metotlarla, bilgi
sayara hâkim... Poliste bugün, istihbarat, gerçekten çok iyi geliştirilmiş durumdadır. O bakımdan, 
polis, bugün, kamuoyu tarafından, eski şekliyle karşılanmamakta; polisi, vatandaş, âdeta bağrına 
basmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan, münferit hadiseleri değerlendirmek suretiyle genelleme 
yapmama mecburiyetindeyiz. Münferit hadiseler olabilir. Her mesleğin içinde, bazen, suiistimal 
edecek kişiler de bulunabilir; ama, genel olarak polis bugün, güler yüzlüdür, insancıldır, vatanda
şına yardım etmek için koşmaktadır. Şükranla beyan edelim ki, polis, vatandaştan büyük de destek 
görmektedir ve vatandaşın desteği sayesinde de birtakım sonuçlara varmaktadır. 
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Sayın Kerimoğlu, üç sene evvelki bir hadiseden bahisle "bir jandarma yüzbaşısı meselesi var" 

dediler. Bu olay, ben göreve başlamadan çok evvel meydana gelmiş bir olay, onun da üzerine gi
dip aydınlatacağız; gidilmiştir de... 

BAŞKAN-Son 2 dakika Sayın Bakan... 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlanm, bu arada, bir milletvekilinin dövülmesi hadisesi, hepimizi üzmüştür. 
Biz, bu konuda kayıtsız kalmadık. Nitekim, 3 polisimiz görevden alınmış ve bu polisler, idare mah
kemesine itiraz etmişler, müracaatları reddedilmiş ve reddin sonunda da, konu, adliyeye intikal et
miştir, halen, bu 3 polisin ,durumu, mahkemede bulunmaktadır, adliyeye verilmiş bulunmaktadır. 
O bakımdan, kayıtsız kalınmamıştır; bunu tekraren beyan etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, trafik konusunda -biraz evvel, DYP sözcüsü arkadaşımız Sayın Özbek 
de beyan etti- trafik kazaları, hepimizin yüreğini yaralamaktadır. Her gün televizyonda, yazılı ba
sında görüyor, radyolarda duyuyoruz; trafik kazaları sebebiyle, vatandaşlarımız can vermekte ve
yahut yaralanmaktadır. 

ENGİN GÜNER (İstanbul)- Yeni trafik kanununu çıkaralım Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Olay sayısı bakımından artma vardır; 
çünkü, her gün, yüzlerce binlerce yeni araç trafiğe katılmaktadır; ama, bu demek değildir ki, trafik 
konusu üzerinde kayıtsız kalınacaktır. Nitekim, bizzat, Bakan olarak ben de, zaman zaman deneti
me gitmekteyim. Valilerin, denetime bizzat iştiraklerini istemekteyim ve zaman zaman bu yapıl
maktadır. Emniyet müdürlerinin de bu denetimde bulunmalarını istemekteyim; çünkü, elimizde ne 
kalıyor: Kazaların yüzde 98'i, sürücüden ve yayadan kaynaklanmaktadır; ama, fizikî yetersizlikle
rimiz de vardır; yolların yapılması, altyapının yapılması ayrı bir meseledir; ama, söylediğim gibi, 
denetimdir elimizde kalan; fakat, yeni yasa bunu halledecektir. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu)- Ne zaman geliyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Yasa, bizim tarafımızdan sevk edilmiş
tir. Arkadaşlarımız da buradadır, alt komisyonda incelemeye tabiî tutmuşlardır; alt komisyon, in
celemesini bitirmiştir, komisyonda müzakere edilecektir. Ben, bu konuda, buradan laf atan arka
daşlarım kadar sabırsızım; çünkü, cezalar çok sembolik kalmıştır. Yasa tasarısı bazı yeni hususla
rı da getirmektedir. Bu yasa tasarısının, sizlerin de tetkiki neticesinde en iyi şekli alacağına inanı
yorum; elimizdeki yegâne vasıta bu. 

Ayrıca, trafik kontrolünü havadan destekleyeceğiz ve denetlemeleri artıracağız. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lüfen bitirin efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, esasında, İçişleri 
Bakanlığına ait söylenecek çok laf var, çok söz var; ama, zaman zaman, siz, beni, buraya celp edi
yorsunuz. Ben, hemen hemen her gün, bu kürsüye çıkıyorum, arkadaşlarımızın sorularına muha
tap oluyorum ve cevaplandırmaya da çalışıyorum. Onun için, Sayın Başkanın uyarısıyla, söyleye
ceklerimin geri kalanını, sizin sorularınıza ve gündem dışı konuşmalarınıza vereceğim cevaplarla 
tamamlayacağım. 

Ben, tekrar, değerli arkadaşlarıma, katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyor; bu bütçenin, 
memleketimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, bütçe üzerinde şahsı adına söz talebi olan arkadaşıma söz verece

ğim; ancak, tabiî, hepinizin yakından takip ettiği gibi, ondan sonraki prosedür, soru prosedürüdür. 
Sorulara, sanıyorum -arkadaşlarımız biraz oturur ve sabırlı olurlarsa- öğleden sonraki oturumda ge
çeceğiz. Son iki gündür müzakereleri takip ediyorum; soru sormak için müracaatta bile, Genel Ku
rulun çok büyük zaman kaybı oluyor. Bunu önlemek bakımından ve İçtüzük hükümlerine sadık 
kalmak şartıyla -soru müessesesi, konuşmalar bittikten sonra başlıyor, Sayın Bakanın konuşması 
bittiğine göre- soru müessesesini başlatabiliriz. Üzerinde, konuşma yapacak arkadaşımızın konuş
ması sırasında, soru soracak arkadaşlarım, lütfen, yazılı olarak, Divana bildirsinler. 

ALI ER (içel)- Sayın Başkan, bunu, siz uygularsınız; ama, diğer arkadaşlar uygulamaz. 

BAŞKAN- Efendim, ben böyle uygulayacağım. Lütfen, soru soracak arkadaşlarım, yazılı ola
rak Divana bildirsinler. 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- isim olarak mı bildiriyoruz Sayın Başkan? 

BAŞKAN-"Soru sormak istiyorum" isim, imza... 

Sayın Gürhan Çelebican; buyurun. 

GÜRHAN ÇELEBİCAN (İstanbul)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı 
bütçesiyle ilgili görüşlerimi ifadeye başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilkönce, ülkemizin, hem iç güvenliğinin sağlanmasında çok önemli bir 
yeri bulunan ve hem de muhtemel bir savaşta Kara Kuvvetlerinin yanında yer alacak olan jandar
ma teşkilatına değinmek istiyorum. 

Bilindiği gibi, jandarma teşkilatı, bir yandan çeşitli yasalarla kendine tevdi edilen görevleri ifa 
ederken, öte yandan da, 1984 yılının ağustos ayından beri, yurdumuzun bölünmez bütünlüğüne göz 
diken, genç yaşlı, büyük küçük demeden can alan PKK terör örgütüne karşı amansız bir mücadele 
vermektedir. Kendilerine, can sağlığı ve başarılar diliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kapalı toplum yapısı içinde, basit ve münferit suçların meydana geldiği 
ve dolayısıyla, ayrılan ödeneklerin büyük bir bölümünün, personel ve diğer cari giderlerin karşılan
ması için sarf edildiği 1920'li yıllarda, devletin, genel bütçeden jandarma teşkilatına ayırdığı pay, 
yüzde 7,2'dir. Jandarma teşkilatının, en az bir misli büyümüş olduğu, zabıta görevlerinin çeşitlen
diği hem bu görevleri yapmak hem de terörle mücadele etmek için donatım ve malzemeye ihtiya
cının fevkalade arttığı 1980'li yıllarda bu oran, 1,3'e kadar düşmüştür. 1980-1993 yılları arasında
ki son 13 yıllık dönemde, bu değerler, ortalama yüzde 53 nispetinde artıyor gibi görünüyor; fakat, 
artırılan rakamlar, her defasında enflasyonun gerisinde kaldığı için, gerçekte, jandarma teşkilatının 
bütçeleri, her yıl, daha fazla küçültülmüş oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, 44,6 trilyon olarak teklif edilen ve Maliyece 30,2 trilyona bağla
nan jandarma teşkilatının bütçesi üzerinde yaptığım incelemede tespit ettiğim bazı önemli hususla
rı özet olarak arz etmek istiyorum. 

Dikkat buyurunuz, çok önemli görevler verdiğimiz teşkilatın ateş gücünün artırılması, hareket 
kabiliyetinin çoğaltılması ve teşkilatın modernize edilmesi için hayatî ehemmiyeti haiz savunma 
alım ve giderlerine, sadece 3,5 trilyon lira tahsis edilmiştir. 

Hepiniz tarafından kabul edileceği üzere, her harcamadan tasarruf söz konusu olabilir; ancak, 
savunma harcamalarından yapılacak bir tasarrufun bedelini, milletçe hepimizin, ağır bir şekilde 
ödeme tehlikesi vardır. Böyle bir ihtimal mevcutken, savunma alım ve giderlerinde tasarruf söz ko
nusu olamaz. 
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Sayın milletvekilleri, Amerikan Kongresinin izniyle, tarihte ilk defa alınan ve tekrar sağlan

ması mümkün olmayan Eximbank kredisiyle, 105 adet sikorsky black havvk helikopterinin Türki
ye'de imalat fırsatı kaçırılmamalı; savunma sanayiinin sorunları giderilerek, mutlaka gerçekleştiril
meli ve jandarmanın hava gücü, istenilen seviyeye getirilmelidir. Ayrıca, Türk firmalarının zırhlı 
araç üretiminde yeterli nitelikte ve nicelikteki kabiliyetleri, bittecrübe bilinmektedir. Jandarmanın 
görevlerinin ifasında çok önemli yer alan bu araçlara duyulan ihtiyacın tamamının -gerekirse kre
diye de bağlanarak- bir an önce temininde büyük yarar gördüğümü, önemle belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 3497 sayılı Kanunla, kara sınırlarımızın korunması görevi jandarmadan 
alınmasına rağmen, devir işleminin çok yavaş yürütülmesi yüzünden, hâlâ, Suriye, Irak ve İran hu
dudunda 800 kilometrelik bir kesimin jandarmanın sorumluluğunda bulunduğu görülmektedir. Jan
darmadan bu görevin bir an önce alınması, personel yetersizliğine bir rahatlama getirecek ve iç gü
venlik hizmetlerindeki etkinliğini artıracaktır; dolayısıyla, batı bölgelerimizde ihmal etmek duru
munda kaldığı bazı görevleri noksansız yapma imkânını kazanacaktır. 

Buna ilaveten, ekonomiye ve devletin varlığına önemli katkısı bulunan, kamuya veya özel ke
sime ait yerlerin korunmasını sağlamak üzere, 2495 sayılı Kanun mucibince, Özel güvenlik teşki
latları hızla kurulmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, jandarma teşkilatının sorunları pek çoktur. Ben, burada, sadece birkaç 
hususa daha değinmek suretiyle, bu konu üzerindeki görüşlerimi noktalamak istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, jandarma teşkilatı, oldukça sınırlı personel kadrosuyla, yurdun en üc
ra köşelerine kadar alabildiğine yaygın bir şekilde konuşlanmış olarak hizmet yapmak zorundadır. 
Böylesine zor çalışma koşulları içerisinde, jandarma personeli, her yeni görev yerinde, ya uygun 
ve güvenli kiralık konut bulamamakta ya da fahiş kira talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Teşkilat için hayatî ehemmiyeti haiz bu sorunları çözümlemek maksadıyla, 1993 yılından be
ri hiç ödenek tahsis edilmeyen "taşınmaz mal alımları" faslında kullanılmak üzere bir miktar öde
neğin bütçeye ilavesi için imkân bulunması, hem önemli bir ihtiyacı giderecek hem de en azından 
moral yönünden büyük katkı sağlayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biraz da, Sahil Güvenlik teşkilatına değinmek istiyorum. Bu komutan
lık, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, 378 bin kilometrekarelik karasulanmızda ve 8 bin 300 
kilometre uzunluğundaki kıyılarımızda görev yapmaktadır. Komutanlık, bu büyük sorumluluk sa
hasında, arama ve kurtarmadan, kaçakçılığa; deniz kirliliğinden, balıkçılık ve tarihî eserlerin ko
runmasına kadar, çeşitli konularda, kendisine tevdi edilen görevleri, büyük bir özveriyle icra etme 
gayretindedir. 

Kemiyet ve keyfiyet açısından yeterli sayıda bot sağlanamaması nedeniyle, mevcut botlar, yı
lın yüzde 80'ninde denizde bulunmalarına rağmen, arzu edilen neticeler, maalesef elde edilememiş
tir. Bir örnek olarak bilgilerinize sunuyorum: 1994 yılında, güney ve güneybatı sahillerimizden 
Yunan adalarına, muhtemelen yasa dışı terörist örgüt tarafından, 35 kaçırılma olayı gerçekleştiril
miş ve 320 kişi kaçırılmıştır. Bunlardan, ancak cüzî bir kısmı botlar tarafından tespit edilebilmiş, 
sadece 34 kişi yakalanmıştır. Yine, 1994 yılında, denizde, üç veya dört adet esrar ve silah kaçak
çılığı olayına Sahil Güvenlik botları tarafından el konulabilmiştir. 

Alınan başarısız neticenin sebebi; Komutanlığın, bu görevlerini, yarısı ekonomik ömürlerini 
bitirmiş ve demode olmuş sadece 52 botla yerine getirme durumunda olmasıdır. Bu botlarla ne ka
dar etkinlik sağlanıyor diye yapılan bir hesapta bulunan kaplamanın, Karadenizde yüzde 5'e bile 
varmadığı, Marmara'da yüzde 10, Ege ve Akdcnizde ise sadece yüzde 5 dolaylarında kaldığı görül
mekte ve gayet üzücü ve ümit kırıcı bir netice elde edilmektedir. 
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Artık, anlaşılıyor ki, gelişim master planıyla, helikopter, karakol uçağı, sahil radar projeleri 

kuvveden fiile çıkarılmalı, 10 milyon lira ödenekle hafızada tutulmaya çalışılan uçak projesinin si
pariş imkânı yaratılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar geniş bir saha içerisindeki görevlerin tam olarak yapılabilme
si için, Komutanlığı, hiç değilse, yüksek teknolojiye sahip 200 bot, 40 helikopter, 10 uçak ve ye
terli sayıda kara aracıyla teçhiz etmeli, hepsinden önce, yıllardır savsaklanan acil bot projesinin 
hızla realizasyonu için gereken yapılmalı; program gereğince, her yıl 2 botun Komutanlık emrine 
verilmesi sağlanmalı ve ayrıca, savunma sanayii tarafından yürütülen bot projesi ihale işlemleri ar
tık tamamlannıalıdır. 

Ayrıca, Sahil Güvenlik için yapılacak her bir bot, alınacak her bir helikopter ve uçak için öde
necek bedelin, bu araçların denizde kesecekleri cezalarla Hazineye geri döneceğini unutmayalım 
diyorum ve 1982-1994 yılları arasında kesilen cezaların tutarının 207 milyon dolara baliğ olduğu
nu belirterek, ifademin önemini vurgulamak istiyorum... 

BAŞKAN- Son 2 dakika efendim... 

GÜRHAN ÇELEBÎCAN (Devamla)- Ve ilave ediyorum: Bot komutanlarıyla, uçak ve heli
kopter pilotlarının keseceği cezaların yüzde 50'siyle, diğer cezaların yüzde 20'sinin, hava ve deniz 
araçları temini maksadıyla bu Komutanlığın emrine tahsisi için gerekli yasal düzenlemeler yapıl
malıdır; böylece, hem Sahil Güvcnlik'in araçları artacak hem de Hazineye daha çok girdi sağlana
caktır. 

Bu desteklemelerin yanı sıra, Komutanlığın görevlerinden beklenen faydaların sağlanması ve 
istenilen neticenin alınması için, deniz ceza ve idare mahkemeleri kurulması lüzumu da unutulma
malıdır. 

Netice olarak, tesirli bir hizmet için, 2692 sayılı Kanunda gerekli değişiklikler yapılmak sure
tiyle, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma gibi, İçişleri Bakanlığı teşkilatı içine alınmalı, Deniz 
Harp Okulu ve Akademisinde özel kontenjana, kendi bünyesinde en az 7 amiral kadrosuna ve do
layısıyla, istikbale güvenle bakan personele sahip bir güvenlik kuruluşu haline getirilmeli, perso
nel, askerlik görevinin dışındaki diğer hizmetler için, özel bir okulda eğitime tabi tutularak yetişti
rilmelidir. 

Sırası gelmişken, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının bağlı oldu
ğu İçişleri Bakanının, Yüksek Askerî Şûraya üye olarak katılması için, 1612 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinde düzenleme yapılması gereğini, önemle dikkatinize sunuyorum. 

Ayrıca, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarındaki üst kademe komutanlarının, yüklendik
leri görevlerin gerektirdiği farklı eğitim ve tecrübe birikimi dikkate alınarak, Kara, Hava ve Deniz 
Kuvvetlerinde olduğu gibi, kendi bünyelerinden yetişmesi ve seçilmesi sağlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, hiç şüphesiz, Emniyet teşkitatı da, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkila
tlarının sorunlarına benzeyen, silah, araç gereç, personel ve hatta, mevzuatla ilgili çözüm bekleyen 
sorunlara sahip bulunmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Son cümlelerinizi alayım efendim. 

GÜRHAN ÇELEBÎCAN (Devamla)- tç güvenliğin sağlanmasında, üzerine büyük görev dü
şen bu teşkilatımızın, tüm ihtiyaçlarını, en kısa zamanda gidermek zorundayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her fırsatta "terör, ya bitecek ya bitecek" diyen Sayın Baş
bakanın, Anavatan Partisinin aldığı tedbirlere hiçbir ilave getirmediğini hep beraber görüyoruz. 

- 4 8 -



T.B.M.M. B : 5 7 19 .12 .1994 0 : 1 
Terörün çözümü için tüm umudumuzu, sadece güvenlik kuvvetlerimizin başarısına bağladığı

mızı ifade ediyorum. « • 

Sözlerime burada son verirken, Anavatan Partisinin çok değer verdiği ve daima her yönden 
desteklediği fedakâr ve cefakâr güvenlik kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek seviyede bu
lunmayan; hatta, bir idame bütçesi olarak bile tatminkâr olmayan 1995 yılı bütçesinin, vatanımıza, 
milletimize ve güvenlik kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu olmasını ve yıl içinde bulunacak imkân
larla takviyesini temenni ediyor; hepinize tekrar saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

IV. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
1. - Devlet Bakam Azimet Köylüoğlu'nun, Aydın Milletvekili Yüksel Yalova'nın, şahsına sa

taşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN-Sayın Bakan, biraz önceki konuşmalar sırasında, bir söz talebiniz olduğunu işaret 
etmiştiniz. Ne konuda söz talebiniz var? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan, şov yaptığıma ilişkin 
bir söz nedeniyle talebim var; bir de, köy yakmakla ilgili bir söz nedeniyle talebim var. 

BAŞKAN-Efendim, zabıtları getirttim. 

Sayın Yalova'nın "Sayın Devlet Bakanı, siz, commedia deH'arte' daki Arlecchino edasıyla, 
televizyonlarda, şurada burada şov yaparken..." şeklinde bir cümlesi var. Sanıyorum, bu cümle 
dolayısıyla, şahsınıza sataşma olduğu iddiasıyla söz istiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI AZÎMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)-Evet efendim. 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu)-Sataşma mı var? 

BAŞKAN- Sayın Yalova belki bu maksatla söylemedi; ama, maksadını aşan bir ifade var. 
Devletin bir Sayın Bakanı bu konuda söz istemişse, biz söz veririz efendim. 

Yeni bir sataşmaya meydan vermeden ve çok kısa olarak; buyurun efendim. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- "Yapmış" dememiş, "yaparken" demiş. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- İkinci şovunu yapacak. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri: 
ANAP Sözcüsü Sayın Yalova'nın yapmış olduğu konuşma üzerine, kısa bir açıklama yapmak için 
söz aldım; hepinizi, saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bazı |basın ve bazı milletvekili arkadaşlar, benim yaptığımı şov olarak 
değerlendiriyorlar. Ben, bugüne kadar şov yapmadım. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu)- Hiç yapmadın!.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Bundan sonra da şov yapmayı 
düşünmüyorum; şov yapmaya ihtiyacım da yok. 

İLHAN KAYA (İzmir)-Yaratılışınız o!.. 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Ben, halkın içinden geliyorum; 
halkla birlikte politika yapıyorum. Halkın değer yargılarına saygılıyım. Benim, yaptıklarımı, Türk 
Halkı beğeniyor. Kuvayı Milliye destanını yazan Anadolu insanının giydiği şalvarı, Bakan ol
madan önce, milletvekiliyken bir kez giymiştim; bunu çok büyüttünüz. Blujin giymek, bazılarını 
geçleştiriyor ve şov olmuyor da, Kuvayı Milliye destanını yazan Anadolu insanının şalvarını giy-
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mek niye şov olsun? Bu anlamda yapılan, şov değildir. (RP ve MHP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Öyle bir şey denilmedi ki. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara)- Şalvarla ne ilgisi var? 

DEVLET BAKANI AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla)- Halkın değer yargılarına saygılı ol
mak, halkın giydiğini giymek şov yapmaksa, biz, bunu yapmaya devam edeceğiz. 

Saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, asıl şovu şimdi yaptı. 

BAŞKAN- Mesele anlaşıldı efendim. Her iki sayın üye, gayelerinin bu olmadığını söylediler. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Kattna Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
ile 1993 Malî Yılı Genel ve Kattna Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 

1. - İçişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi . 
2. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1.-Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. -Jandarma Genel Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

C) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1.-Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru sormak için talepte bulunan arkadaşlarımın isimlerini 
arz ediyorum: Sayın Gaydalı, Sayın Erbaş, Sayın Doğan, Sayın Dumankaya, Sayın Eryılmaz, Sayın 
Akyol, Sayın İnccayan, Sayın Kaya, Sayın Bütün, Sayın Demir, Sayın Kerimoğlu, Sayın Dikici, 
Sayın Ünal di, Sayın Tutu, Sayın Gürsoy, Sayın Altun, Sayın Sevigen, Sayın Eler, Sayın Özdiş, 
Sayın Hacaloğlu, Sayın Yerlikaya, Sayın Dağlı, Sayin Şahin, Sayın Korkutata, Sayın Derin, Sayın 
Çay, Sayın Göktaş, Sayın Elçi, Sayın Erdal, Sayın Ünal, Sayın Kapusuz, Sayın Oymak, Sayın 
Kırış, Sayın Topaktaş, Sayın Kabil, Sayın Güner, Sayın Dinçer, Sayın Devclioğlu, Sayın Sancak, 
Sayın Özüberk, Sayın Tekin, Sayın Kaya, Sayın Orhon, Sayın İnceöz, Sayın Köymen. 

Saat 14.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 13.28 

• _ © _ 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.30 

BAŞKAN: Başkanvekili Mustafa KALEMLİ 

KÂTİP ÜYELER: Abbas İNCEAYAN (Bolu), Cengiz ÜRETMEN (Manisa) 

— O 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum. 

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

1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 
île 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 11772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları ; 747, 750, 748, 749) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
l.~ İçişleri Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı /r-
1. - Jandarma Genel Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Jandarma Genel Komııtanılğı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1.- Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- İçişleri Bakanlığımızın 1995 malî yılı bütçesiyle 1993 malî yılı kesinhesabı görüş

melerinin soru bölümünde kalmıştık. 
Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Soru soracak sayın milletvekillerinin tespiti yapılmıştı. Şimdi, 30 dakikalık soru bölümüne ge

çiyoruz. 
Sayın Edip Safder Gaydalı; buyurun. 
EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis) - Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanımızdan cevap

landırılmasını istediğim aşağıdaki sorularımı arz ediyorum. 
Sayın Bakanımız da buradan belirttiler "devlet köy yakmaz" dediler. 
Bir sosyal hukuk devletinde, devlet köy yakmaz. Bunu biz de kabul ediyoruz; ancak, şu veya 

bu nedenlerle boşaltılmış köylerimiz ve göçe zorlanmış, göç etmiş köylülerimiz vardır. 50 nci 
Cumhuriyet Hükümeti olarak bunlar için ne gibi yardım yapmayı düşünüyorlar? 
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Ayrıca "sadece Bitlis'te 80 ev yaptırıyoruz, bunun 30'u tamam" dediler. Oysa, Bitlis İlinde sa
dece boşalan köy adedi 50'nin üzerindedir. Dolayısıyla, 2 binin üzerinde ev yapmak gereği ve ihti
yacı vardır. Bu sebeple, büyük şehirlerimize göç etmiş vatandaşlarımız, oralarda da bir perişan du
rumu sergilemektedirler. 

BAŞKAN-Soru... 

EDİP SAFDER GAYDALI(Bitlis)- Hükümetimiz, göç eden bu vatandaşlarımız için ne gibi 
yardımlar, ne gibi kalıcı tedbirler düşünmektedir? Bunlar, ne zaman köylerine dönüp de huzur için
de yaşayabileceklerdir? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Fethullah Erbaş. 
FETHULLAH ERBAŞ(Van)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, aşağıdaki sorularımın Sayın 

Bakanımız tarafından cevaplandırılmasını arz ediyorum: 
1. Ağustos ayı içerisinde, bölgede yaptığımız gezilerde, Hani, Bismil, Silvan gibi ilçelerin ço

ğunda stajyer kaymakamların görev yaptığını gördük. Bu bölgeler hassas bölge olması hasebiyle, 
buralara daha tecrübeli kaymakam göndermeyi düşünüyorlar mı? 

2. Sayın Bakanımız, olağanüstü halin 4 ay daha uzatılmasıyla ilgili görüşmeler sırasında yap
mış olduğu konuşmada, Türkiye genelinde 12 283 sempatizan ve militan yakalandığım, olağanüs
tü hal bölgesinde 4 757 sempatizan ve militan yakalandığını söylediler. Oranına bakılırsa, yüzde 
61'i olağanüstü hal bölgesi dışında, yüzde 39'u da olağanüstü hal bölgesi içinde yakalanmıştır. Bu 
durumda, terör, olağanüstü hal bölgesi dışında daha çoktun Bunun için, olağanüstü hal bölgesinin 
kapsamını genişletmeyi düşünüyorlar mı veya olağanüstü hali tamamen kaldırmayı düşünüyorlar 
mı? 

Olağanüstü hal... 
BAŞKAN-Soru sorun efendim, yorum yok. 
FETHULLAH ERBAŞ (Van)-Soruyu sordum efendim. 
BAŞKAN- Onu sordunuz; ama, yeniden başladınız da onun için diyorum... 
FETHULLAH ERBAŞ (Van) - 3. Olağanüstü hal bölgesinde, Türkiyc-Irak sınırında, güven

lik nedeniyle boşaltılan köylerin arazilerini istimlak etmeyi düşünüyorlar mı? 
4. Bu yıl, 846 aile, Hakkâri'den, Van'a göç etmiş ve bunların bir kısmı; boşalan hayvan barı

naklarına, bir kısmı çadırlara, bir kısmı da akrabalarının yanına yerleşmiştir. Bu vatandaşlarımız 
için sosyal konutlar yapmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erbaş. 
Sayın Mustafa Doğan, buyurun. 
MUSTAFA DOĞAN (Gaziantep)- Sayın Başkanım, delaletinizle aşağıdaki sorumu Sayın Ba

kanıma soruyorum: 
Sayın Bakanım, polis okullarına öğrenci alınırken, deyim yerindeyse, yedi ceddine kadar araş

tırma yapıldığı, bu araştırmada tek amacın; safkan Türk olup olmadığı; geçmişinde dönmelik var 
mı, şeklinde bir soru sorulduğu; bu öğrencilerin, geçmişinde de olsa, etnik, din ve mezhep farklı-
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lıkları varsa, söz konusu okullara almmadıklan iddia edilmektedir; bu iddia doğru mudur? Bunlar, 
bilginiz dahilinde midir? Bu iddialar doğru değilse, sorum yok; ama, doğruysa, uygun görüyor mu
sunuz? Uygun görmüyorsanız, ne yapmayı düşünüyorsunuz? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, iki soruya şimdi cevap ver

mek istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Buyurun, Saym Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Efendim, iki soru, fevkalade önemli 
Saym Fcthullah Erbaş "olağanüstü hal kapsamının genişletilmesini düşünüyor musunuz düşün

müyor musunuz" şeklinde bir sual sordu. Kriter olarak da, olağanüstü hal bölgesi dışındaki yakalan
maların daha çok olduğudur. Esasında, PKK teröristi veyahut diğer teröristler yurt sathında hep de
vamlı şekilde takip edilmekte ve yakalanmaktadırlar. Dolayısıyla, bu nispet, iyi bir nispettir. 

Onun için, olağanüstü hal kapsamını genişletmeyi sureti katiyede düşünmüyoruz. Esasında, 
amacımız normal yönetimdir; amacımız, halen yürürlükte olan illerde olağanüstü halin kısmea ve
yahut tamamen kaldırılmasıdır. 

Sayın Mustafa Doğan da, polis okullarına öğrenci alınırken bazı ölçülerin olduğunu ifade etti. 
Böyle bir ölçü olmaz; bütün vatandaşlarımız kanun nazarında eşittir, hepsi de Türk vatandaşıdır, 
Türktür. O bakımdan, böyle bir ayırım sureti katiyede mevzubahis değildir. 

Bu suali çok fazla tehlikeli gördüğüm için hemen cevaplandırmayı zaruri gördüm. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bütün, buyurun, sualinizi sorun. 
ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanımdan aşağı

daki sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Alanya, Bafra, Çorlu, Düzce, Fethiye, Gebze, Kilis, Nazilli, Siverek, Doğubeyazıt, Lülebur

gaz, Tavşanlı, Anamur, Polatlı, Silifke, Zile, Elbistan, Karabük, Bandırma, Sandıklı, Ödemiş, Os
maniye, İskenderun, Kozan, Ünye, Bodrum, Marmaris, Seydişehir, Beyşehir, Yalova ve Malazgirt 
İlçelerinin il olacağına dair söz verilmişti; plalaka numaralan dağıtılmıştı. Bu ilçeler ne zaman il 
yapılacak, plakalan ne zaman verilecek? Eğer, plakaları verilmeyecekse hâlâ neden bu ilçelerimi
ze il vaatleri yapılıyor? 

2. Fener Rum Patriği, Fatih Kaymakamlığına bağlı bir memurdur. Sayın Patrik, bir devlet baş
kanı gibi davranmaktadır. Bu konuda, Sayın Bakanlık herhangi bir soruşturma açmış mıdır? Sayın 
Patriğin davranışları konusunda bir soruşturma açmayı düşünüyorlar mı? 

3. Özellikle güvenlik güçlerimiz pazar günleri de dahil, bayram günleri de dahil, günde 12 sa
at mesai yapmakta ve bu mesainin karşılığını alamamaktadırlar. Ayda, sadece, 100 saatlik fazla 
mesainin karşılığım almaktadırlar. Halbuki, emniyet güçleri, bir haftada 100 saatin üzerinde mesai 
yapmaktadır. Bunların fazla mesai ücretlerinin artırılması düşünülüyor mu? Güvenlik güçlerinin, 
en azından, bayram günleri çalışmalarının karşılığını almaları konusunda tedbir alınıyor mü? 

4. Merkezî Hükümetin yetkileri fazladır. Bunların bir kısmının yerel yönetimlere devri konu
sunda, Bakanlık nezdinde herhangi bir çalışma var mıdır? Varsa, hangi çalışmalar yapılmaktadır? 

Saygılar sunuyorum. , 
t 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, Sayın Esat Bütün'ün il ve il
çeler konusundaki sorularını hemen cevaplandırmak istiyorum. 140'a yakın ilçemiz il olma müra
caatında bulunmuştur. Bakanlığımızda, bu konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Amacımız, bunların uygun olanlarını parti parti il yapmaktır; fakat, il olma arzusu o kadar çok gün
deme gelmektedir ki, gerçekten bu konuda bir hayli güçlük çekmekteyiz. Esasında, sadece Başba
kan değil, hemen hemen bütün siyasî partilerin liderleri bazı ilçeleri il yapma vaadinde bulunmuş
lardır; ama, biz objektif kriterler ölçüsünde bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Bu değerlendirme neti
cesini, inşallah yakın bir zamanda Yüce Meclise sevk edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bazı soruları yazılı olarak cevaplandıracağım; çünkü, bunlar, teker teker 
cevaplandırıldığı takdirde, bugünkü mesâiyi tamamen kapatırız. Ö bakımdan, hemen cevaplandı
rılmasını zaruri gördüklerimi cevaplandırıyorum. 

Fener Rum Patriğinin davranışları hakkında gerekli kovuşturmayı yapmak için, İstanbul Vali
sine talimat verilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, milletvekili arkadaşlarımız, zamanı biraz daha iyi kullanmak is
tiyorlar. Ben, bunu, takdirlerinize arz ediyorum. Cevaplarınız biraz daha kısa olabilirse, minnettar 
kalırız. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Peki efendim. Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Turgut Tekin, buyurun efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN- Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, bir şey söylemek istiyorum: Çok kişi soru sor

mak istiyor.Tahmin ediyorum ki, bu tempoyla, ancak, 10 kişi soru soracak, gerisi soramayacak. 
Şimdi, soru sormak isteyen kaç kişi var; farzedelim ki 20 kişi. Soru sorma süresi toplam kaç 

dakika; 10 dakika. 10 dakikayı 20'ye bölelim. Diyelim ki, şahıs başına 30 saniye düşüyor. 

EDİP SAFDER GAYDALI (Bitlis)- Sayın Başkan, zaman ilerliyor. 
BAŞKAN- Ben hesap edeceğim onu. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Soru soran arkadaş, 30 saniye içinde ya bir soru sorar ya da iki 

soru sorar. Bu şekilde her arkadaş soru sorabilir. O bakımdan, mevcut sistemi değiştirelim. 
BAŞKAN- Sayın Erdal, müracaatınızı anladım. Burada, oturumu idare eden başkanvekilleri, 

yeni usul koymak veya ihdas etmek durumunda değiller. Bakınız, üç gündür, oturumları yöneten 
sayın başkanvekilleri, bu konudan şikâyetlerini dile getirerek, gruplarınızın sayın başkanvekilleri-
ne, bir çare bulunması konusunda uyanda bulunmaktadırlar. Bugüne kadar, Divana, bir çare mües
sesesi gelmedi. Gelmediğine göre, daha önce alınan karar mucibince hareket ediyoruz. 

Ben, uyarınız için tekrar teşekkür ediyorum, Başkanlık Divanının da dikkatini çekiyorum. 
Sayın Tekin, buyurun efendim, sorunuzu sorun. 
TURGUT TEKİN (Adana)- Sayın Başkanım, soracağım soru İçişleri Bakanlığıyla ilgili olma

yabilir; ama, lütfen, daha sorum bitmeden "Bu konu İçişleri Bakanlığı ile ilgili değildir, olayın içe
risinde bir başka bakanlık vardır" diyerek, sözümün kesilmemesini sizden arz ediyorum. 
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BAŞKAN- Ben kesmeyeceğim de, siz sorunuzu sorun efendim. 

TURGUT TEKİN (Adana)- Adana, 2000'li yıllarda, Türkiye'nin ikinci büyük ili olacak bir il
dir. Sayın Müsteşarım Adana'nın içerisinden gelmektedir. Adana, anarşi bakımından çok dikkat çe
ken bir ilimizdir; ama, gerek Valimizin gerekse Emniyet Müdürümüzün gece gündüz çalışması ne
deniyle... 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Herkes gece gündüz çalışıyor; bütün Adanalı gece gündüz çalışıyor, 
kaymakam gece gündüz çalışıyor, köylüler gece gündüz çalışıyor... 

TURGUT TEKİN (Adana) - ...sadece güney bölgesindeki yolların açılması ihtiyacı vardır; 
Adana'nın güneyindeki yollarının açtırılarak, emniyet teşkilatında çalışan arkadaşlarımızın o böl
geye rahatlıkla girmesine yardımcı olacaklar mı? 

Arz ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ediyorum, Sayın Tekin. 

Sayın Salman Kaya, buyurun efendim. 
SALMAN KAYA (Ankara) - Sayın Başkanım, Sayın Bakanımdan şu sorularımın yanıtım is

tiyorum. 

1. Emniyet ve güvenlik güçleri, halkımızın emniyetini ve güvenliğini sağlayan güçlerdir. 
"Kahrolsun insan hakları" diyen bir kafa, bir anlayış, halkımızın emniyetini sağlar mı? 

2. Polis alımlarında, militanlaşmaya son vermek için, sınavların merkezî sistemle yapılması 
düşünülüyor mu? 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - Zaten merkezî sistemle yapılıyor. 
SALMAN KAYA (Ankara) - Hayır, yapılmıyor. 
3. Sayın Bakanın, Avukat Faik Candan'ın, kaçırıldıktan 10 gün sonra öldürülmesiyle ilgili bir 

açıklaması oldu; olayın failleri tespit edildi. Acaba, Sayın Bakanımız kontrgerillayı teşhir etmeye 
mi karar verdi? 

4. Sayın Bakan, 1 Mayıs emekçi bayramında, benim karşılaştığım olayla ilgili yaptığı konuş
masında, 3 polis hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Tüm halkımız biliyor ki, o olayda bana 
en azından 15-20 kişi saldırmıştır. Diğer güçler, diğer kişiler gizli güçler midir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

Sayın Halit Dumankaya; buyurun. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkanım, delaletinizle Sayın Bakanıma aşağıda

ki sorutan sormak istiyorum. 
1. Gerek PKK yüzünden gerekse bu Hükümetin Sayın Bakanının dediği gibi, kendi güvenlik

leri için boşaltılan köy sayısı 2 500'dür. Buna karşılık, Sayın Bakanın, boşaltılan köyler için yapı
lan konutlar hakkında verdiği sayı da 2 700'dür. Bu demektir ki, boşaltılan her köy için 1 konut 
yapılıyor. Şimdi, Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın burada dediği gibi, Ana
vatan iktidarlarının Peşmergelere gösterdiği ilgiyi, özveriyi bu Hükümet, güneydoğuda evi boşaltı
lan insanlara gösterecek mi? 

2. Sayın Bakan, bu kürsüden "güneydoğu illerine çok rahatlıkla gidip gelebilirsiniz" dedi. 
Başbakan Sayın Tansu Çiller de aynı şeyi söyledi, Sayın Demirel de aynı şeyi söyledi. Şimdi soru-
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yorum: Sayın Bakanımızın başkanlığında Parlamentodan müteşekkil bir heyet, yanlarına güven
lik görevlisi almadan, değil Diyarbakır'a, Şırnak'a, Erzincan'dan Erzurum'a gidebilir mi? 

3. Bir iktidar belediyesinin arabasında, 77 numaralı sahte plaka vardır. Sahte plaka kullanmak 
suç olduğuna göre, Sayın Bakanıma soruyorum: Bu değerli belediye başkanını suçlu hale düşüren 
kimdir? 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Dumankaya. , 
Sayın Mustafa Ünaldı, buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, delaletlerinizle, cevaplanmak üzere soruları

mı arz ediyorum. 

Değişik zamanlarda, Başbakan, Başbakan Yardımcısı gibi Hükümet sorumluları tarafından 
Beyşehir'i, Seydişehir'i ve Akşehir'i il yapma sözü verilmiştir. Bu sözler neden yerine getirilmemiş
tir? Verilen bu sözlerin tutulmamasını, devlet ciddiyetiyle bağdaştırıyor musunuz? Bu sözünde dur
mama durumu, siyasetçinin itibarını, dolayısıyla milletvekillerinin ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin itibarını nasıl etkilemiştir? 

Helikopter olayı ve asker elbisesiyle köy basan PKK'lılar ile ilgili beyanlar, akla hemen Çekiç 
Güç'ü getirmektedir. Sayın Başkan, siz de bir hekim olduğunuz için, hekim olarak ifade ediyorum, 
vücudun iltihaplı kısmında yabancı cisim varsa, yapılacak ilk iş, yabancı cismi uzaklaştırmaktır; ül
kemizin iltihaplı kısmındaki bu yabancı cisim neden uzaklaştınlmıyor? 

Teşekkür ederim. , 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Hasan Basri Eler; buyurun. 
HASAN BÂSRİ ELER (Edirne)-Sayın Başkan, teşekkür ederim. 

Edirne ipsala İlçesi ANAP Belediye Başkanı, birtakım yolsuzluk idialariyla, vakıf arazilerini 
kullandığı için görevinden alınmış, Danıştay tarafından üç defa göreve iade edilmesine rağmen, he
men ertesi gün bu Hükümet tarafından üç defa açığa alınmıştır. Şimdi, Rize Belediye Başkanı ve 
Kayseri Belediye Başkanının, talihsiz açıklamaları oldu, bunu kamuoyu biliyor, bu açıldamalarda 
bir suç varmıdır? Sayın İçişleri Bakanımız, bu konuda tahkikat yapmak üzere, bu Belediye Başkan
larını açığa almayı düşünüyorlar mı? 

Anıtkabir Komutanlığı tören olmadığı günlerde Anıtkabir'in korunmasıyla görevliyken, yasa
ya göre, tören günlerinde Garnizon Komutanlığına ilave olarak Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
MİT'te görevlidir. 10 bin kişinin toplandığı Anıtkabir'de, askerler görevini yapmadı diye suçlama 
oldu. Sayın İçişleri Bakanımız, bu yasalara göre, ihmali olanlar hakkında ne gibi işlem yapmıştır, 
onu açıklamasını istiyorum. 

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanuna bir yenilik getirildi. Burada, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, jandarma ve öğret
menlerin silah taşıması için bir kolaylık getirilmezken, şehit olanların eş ve çocuklarına silah veril
memesi konusunda bir açıklama yokken, yalnızca emniyet mensuplarına verildi. Bu konuda düzen
leme yapmayı düşünüyor musunuz? 

Sahil Güvenlik Komutanlığının binası yetersizdir. Sayın İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komu-
, tanlığı gibi, aynf şekilde, Sahil Güvenlik Komutanlığını da, bir binada konuşlandırmayı düşünüyor 
mu? 
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Taşıt Kanunuyla ilgili, savurganlığı önlemek, tasarruf tedbirlerine uyulmasını sağlamak ve 
herkesin istediği şekilde makam arabası kullanılmasına mani olmak için bir kanun teklifi verdim. 
Plaka ve renk değişikliğinin keyfi yapılması kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Bu kanun teklifi
mizi desteklemeyi düşünüyor musunuz? 

Diğer sorularımı yazılı olarak vereceğim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Eler. 
Sayın ilhan Kaya, buyurun. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma sorularımı sormak 

istiyorum. 
L Köy koruculuğunda aranan vasıf nedir, 1995 yılı bütçesinde, koruculara ayrılan ödenek ne 

kadardır? 
2. İzmir'de, yeni kurulan ilçelerde, Hükümet binalarının çok büyük sıkıntıları vardır. Bu sıkın

tıların giderilmesi için, Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır? 

3. İzmir Valiliği ile emniyet teşkilatına -biraz evvel Sayın Bakanımın da ifade ettiği gibi- ba
şarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 

İzmir Emniyet Müdürlüğünün personel ve araç ihtiyacı mevcuttur. Bu konuyla ilgili çalışma
larınız var mıdır? 

Türkiye'de, ilk olarak İzmir Emniyet Müdürlüğünde başlatılan bilgisayar ağının, diğer illere 
uygulanmasıyla ilgili bir projeniz var mıdır? • < - • ' ' 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Sinan Yerlikaya, buyurun efendim. 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Yanıtlanması amacıyla sorularımı Sayın Bakana 

tevcih ediyorum. 
1. Eylül ve ekim aylarında, Tunceli'de yapılan operasyonlarda, Ovacık, Hozat, Pülümür, Maz-

girt ve merkez köyler askerler tarafından yakılmıştı. Ayrıca, bir kısım köylerimiz de yine güvenlik 
güçlerince boşaltılmıştı. 

Yakma ve boşaltmalardan dolayı, vatandaşlarımızın büyük bir bölümü, Tunceli merkez ve il
çe merkezlerinde, sefil ve mağdur durumda zor koşullarda bulunmaktadırlar. 

BAŞKAN-Soru lütfen, Sinan Bey. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Bu vatandaşlarımıza, bugüne kadar, ne kadar pa
rasal yardımda bulunulmuştur; yapılan yardımlar yeterli midir; evleri yakılan ve yıkılan bu vatan
daşlarımızı nereye, nasıl ve ne biçimde yerleştireceksiniz? 

Ayrıca, evi ve eşyası yakılan bu vatandaşlara bir tazminat vermeyi düşünüyor musunuz? . 

2. Gözlem altına alınanların yakınlarının beyanlarına göre, operasyonlarda, gözlem altına alı
nan Nazım Gülmez, Mehmet Akgün, Ahmet Akbaş, Müslüm Aydın, Hıdır, Hatun, Elif, Yeter Işık, 
Düzali, Gülüzar ve Dilek Serin adlı vatandaşlarımızın akibetlerinden bir haber var mıdır? 

BAŞKAN- Sayın Yerlikaya, lütfen istirham ediyorum; bunları, Sayın Bakana yazılı olarak ve
rebilirsiniz efendim; lütfen genel sorun suali, istirham ediyorum. 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Devam ediyorum efendim. 
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3. Gözlem altına alındıktan sonra kırsalda ölü bulunan Bilekli Köyü Muhtarı Müslüm Kavut, 
Aslan Yıldız ve Hasan Çiçek'in ölümü dolayısıyla bir soruşturma başlatılmış mıdır? 

4. İnsan Hakları Komisyonu, yerinde inceleme yapılabilmesi için bir komisyon oluşturmuştu. 
Milletvekillerinden oluşturulan bu kofnisyönu Tunceli iline neden sokmuyorsunuz; bu komisyonun 
Tunceli iline gitmesini neden engelliyorsunuz? 

BAŞKAN- Sinan Bey, arkadan, arkadaşlarınız bile itiraz ediyorlar . 
VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli)- Bu komisyon Tunceli'ye nasıl ve ne zaman gide

cektir; bunları taşıyacak araç ve koruyacak güvenlik gücü yok mudur? 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Yerlikaya, sağ olun. 
IÇİŞLERl BAKANI NAHlT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI NAHİT MENTEŞE (Aydın)- Sayın Başkan, defaatle söyledim; askerin 
kastî olarak ev yakması, köy yakması mümkün değildir; ancak, mücadelenin doğasından kaynak
lanan yangınlar meydana gelmektedir. Devlet yardım elini uzatmıştır, demin de arz ettiğim gibi 192 
ev teslim edilmiştir, yine de yardımlar devam edecektir. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Hannan Özüberk, lütfen, sualinizi sorun efendim. 
HANNAN ÖZÜBERK (Gaziantep)- Sayın Başkan, ben, vaat edilen il ve ilçelerin ne zaman 

gerçekleşeceğini soracaktım; ama, zaten soruldu. 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN-Soruldu efendim. 
Teşekkür ederim. / 
Sayın Abbas Inceayan, buyurun efendim. 
ABBAS INCEAYAN (Bolu)- Sayın Başkan, Sayın Bakanıma iki soru tevcih etmek istiyo

rum: 
Hayat pahalılığı dediğimiz enflasyon canavarı memleketimizde sosyal dengeleri son üç yıldır 

fevkalade bozmuştur. Memleketimizde, geçmişte yüzde 50'lere varan enflasyonla bozulan sosyal 
dengeler, suç oranları istatistiklerinde, trafik suçları ve adi suçlar diye sıralanırken, bugün, fuhuş 
ve hırsızlık suçları ön sıralara çıkmıştır. 1991 yılında, "enflasyona, memuru, işçiyi, emekliyi, köy
lüyü, esnafı ezdirmeyeceğiz" diye iktidara gelirken verilen sözler, ne zaman yerine getirilecektir.? 

İkinci sorum: Gazete haberlerinde yer alan, yarın yapılacak olan Türkiye genelindeki, genel 
grevin sebebi sizce nedir? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

Sayın Ahmet Derin, buyurun. 
MUZAFFER DEMİR (Muş)- Sayın Başkan, biz de söz istemiştik. 
BAŞKAN- Efendim, size de söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Derin. 
AHMET DERİN (Kütahya)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan sorularımın cevap

landırılmasını arz ediyorum: 
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1. Kütahya İlimize bağlı Emet İlçe Belediye Başkanı, 18 Nisan 1994 tarihinde temyize başvur
masına rağmen cezası kesinleşmiştir. Şu anda da Tavşanlı hapishanesinde yatmasına rağmen, Ma
hallî İdareler Genel Müdürlüğüne yapılan müracaatlar sonuçsuz kalmış, bakan adına iki müsteşar, 
değişik zamanlarda değişik kararlar vermiş. 

BAŞKAN- Ahmet Bey, soru... 

AHMET DERİN (Kütahya)- Müsteşar Yardımcısı Doktor Süleyman Oğuz tarafından 1580 sa
yılı Yasanın... 

BAŞKAN- Ahmet Bey, afedersiniz, belediye başkanının akıbetini mi soruyorsunuz? 

AHMET DERİN (Kütahya)- Hayır efendim. -

BAŞKAN- Lütfen soruyu sorun efendim. 

AHMET DERİN (Kütahya)- Akıbetini biliyorum, kendisi içeride zaten. 
... 93 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmış, on gün içerisinde diğer belediye meclis üye

leri arasından yapılacak bir seçimle belediye başkanının seçilmesi gerektiğini ifade eden bir kara
ra varılmış. Yedi gün sonra, yine aynı bakanlıktan bakan adına ikinci müsteşar, bu uygulamanın ya
pılamayacağını, belediye başkanının üç ay izin aldığını, iznini kullandığını ve belediye başkanlığı
na vekâleten de Bahattin Bekâr'ı bıraktığını kabul ediyor. İki karar birbiriyle çelişiyor. Bu başkan, 
Doğru Yol Partili olduğu için mi suçlu da olsa korunmaktadır? 

2. Hapisteki belediye başkanına izin kullandırmakla müsteşarlar hile yoluna başvurmuyorlar 
mı? 

3. Anayasa Mahkemesinin karar vermesi gerekir diye -Anayasa Mahkemesine kararın doğru
luğu noktasında- Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, dosyayı, ikinci kez. Danıştaya gönderiyor, da
valının uğraşması gerekenlerle müsteşarların ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün uğraşması, 
kanuna ve hukuka uygun mudur? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Derin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Bakan buna cevap verir işte. 
BAŞKAN- Efendim, müsaade buyurun, Sayın Bakan nasıl takdir ederse, o şekilde cevap ve

recek. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, soru sormak için ayrılan süre bitti. 

BAŞKAN- Bitti; ama, süremi çaldığınız için bir arkadaşıma daha sorduracağım. 

Sayın İbrahim Özdiş, buyurun sorunuzu sorun. 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Benim sorum ne oldu? 
BAŞKAN-Bir başka bahara kaldı. ' 
Sayın Özdiş, sualinizi bekliyorum. 
İBRAHİM ÖZDİŞ (Adana)-Sayın Başkan, "HBB" adlı özel televizyon kanalında canlı olarak 

yayınlanan ve yazar Aziz Nesin'in konuk olduğu "Ceviz Kabuğu" adlı programı, telefonla araya
rak konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'in, konuşmasından ve ses tonundan, bir oto
mobili bile kullanamayacak kadar sarhoş olduğu, programı izleyen yüzlerce izleyici tarafından tes
pit edilmiştir... 
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BAŞKAN- Efendim, hükmü bırakın, suali sorun. 

İBRAHÎM ÖZDİŞ (Adana)- Türkiye'de hiçbir yasa, hiçbir emniyet müdürüne, gecenin bir ya
rısında, telefonla yazarlara öğütler verme hakkını ve yetkisini vermez. Bu olayı nasıl karşılıyorsu
nuz? Bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yaptırdınız mı? 

2. Sivas'a bağlı Kaymak Köyüne -geçtiğimiz günlerde- birtakım sivil görevliler gelip, köy hal
kının tek tek resimlerini çektiğiyle ilgili duyumlar aldım. Köy halkı, fotoğraflarının niye çckildi-
ğiyle ilgili soru sorduklarında, herhangi bir cevap alamamışlardır. Sayın Bakan, bu konuyla ilgili 
açıklama yaparsa, sevinirim. 

Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özdiş. 
Sayın milletvekilleri, som sorma işlemi bitmiştir. (ANAP sıralarından "sorularımız vardı" 

sesleri) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Sayın Başkan, sorum vardı, ne oldu? 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, hepinizin suallerine çok saygılıyım. Ben, soru müessesesinin 

kısıtlanmasına karşıyım. Soru müessesesi bu Meclisin en önemli müesseselerinden bir tanesidir. 
Gönlüm ister ki, bu soru müessesesi sonuna kadar kullanılsın; ama, maalesef Danışma Kurulunun 
aldığı kararı, siz burada oylarınızla onayladınız. Bir aksi karar olmadığı müddetçe benim yapabile
ceğim bir şey yok. 

Başkanlık Divanının bir üyesi olarak benim tavsiyem: Soru müessesesinin kısıtlanması için 
hiçbir grup başkanvekilinin bir öneri getirmemesidir. Bu hakkımızı sonuna kadar kullanalım, sonu
na kadar burada oturalım, Zamandan yana bir sıkıntımız yok; amal kısıtladığınız zaman, burada -
Riyasette- bulunan başkanın yapacağı başka bir şey de yok; onu arz ediyorum. 

FAİK ALTUN (Antalya)- Sayın Başkan, Meclis Televizyonunun şahsıma bir ambargo koydu
ğu inancındayım. Müracaatım vardı; dün akşam 19.00'da canlı programa çıkıyordum; konuşma im
kânı verilmedi; şimdi yine verilmedi, 

Teşekkür ediyorum 

İLHAN KAYA (İzmir)- Efendim doğru söylüyor; dün akşam da aynısı yapıldı. 

BAŞKAN- Bir kastı mahsusa yok sayın milletvekili. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Sayın Başkan, kaç kişi soru sordu? 

BAŞKAN-Sayayım Sayın Tutu... 

15 arkadaşımız sual sormuş; Sayın Bakan, bunlardan 4'üne, sözlü cevap vermiş; geri kalanla
rına da sanıyorum, yazılı olarak cevap verecekler. 

Ayrıca, ilave ediyorum; bu soru sorma müessesesini kullanan, soru sormak için müracaat eden 
sayın milletvekillerinin hepsinin yazılı suallerini alıp, Sayın Bakana -cevaplarını sonra almak üze
re- arz etmeye hazırım. 

ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan)- Sıralamada bir yanlışlık var Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sıralama değil efendim, ben seçtim. Herkese söz hakkı tanıdım. Bütün siyasî par

ti temsilcilerine söz hakkı tanıdım; ben seçtim, açıkça ifade ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
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Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Bö
lümlerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

1. -İçişleriBakanlığı 1995Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama ' Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 805 255 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Mahallî İdareler Hizmetleri 990 060 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112! Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri 1081970 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim oylamaya geçtim; oylamaya geçmeden evvel söyleyecektiniz. 
HÜSEYÎN ERDAL (Yozgat)- Karar yetersayısının aranmasını istedim... 
BAŞKAN- Efendim, Sayın Erdal, oylamaya geçtim; oylamaya geçmeden önce söyleseydiniz 

karar yetersayısını arardım. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Oylamaya geçmeden önce de istedim; kaç kere itiraz ettim... 
Program 

Kodu Açıklama ' Lira 

113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 213 115 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 550 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 641000 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN- Efendim, İçişleri Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesinin oylamasına geçtim. Her 

bölümde karar yetersayısının aranması istenmez. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Başından da istedim; kaç kere istedim. 
BAŞKAN- Tümü üzerinde istenir. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-İsterim... İstiyorum... 
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2. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - İçişleri Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Sayın Başkan, yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN- Efendim, bir yanlışım varsa, Başkanlık Divanına itiraz hakkınız var. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)-Böyle laf mı olur? 
BAŞKAN- Evet, böyle laf olur; böyle suale böyle laf olur Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Her oylamada karar yetersayısının aranması istenebilir. 
BAŞKAN- Böyle suale böyle laf olur; başka türlü bir laf olmaz. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- İçtüzüğe göre yönetmiyorsunuz... 
A-CETVELİ 1050S.K.83. 

. madde gereğince 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 3 926741161000 4150913 431000 369387979000 593688786000 128537000 184516386000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı 1995 malAı yülü bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, her oylamada karar yetersayısının aranmasını 

istiyorum; zabıtlara geçsin. 
BAŞKAN - İtirazınız zabıtlara geçti efendim. 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1.-Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum. 

A-CErVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 369 600 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 25 650 100 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 21400 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 40 221 100 000 000 
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BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 malî Yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 

A -CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam iptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 15234644237 000 15637 835 526000 464036694000 886312452000 19084469000 400875143000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Emniyet Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabmın bölümleri 

kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim." 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. - Jandarma Genel Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Jandarma Genel Komutanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama ; Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 423 050 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 21 838 150 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 30 261200 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. -Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - Jandarma Genel Komutanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum : 
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A -CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 9835027386000 9649433 508000 987406232000 .802541547000 729193000 931039797000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabinın bölüm

leri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. -Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

A-CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
ÎÖI Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri '. 79 250 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 1319 450 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
TOPLAM 1 398 700 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995,malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. -Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı ' • . 
BAŞKAN - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 malî yılı kcsinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A - C E T V E L İ 1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek ' Toplam iptal edilen Ödenek dışı saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama ödenek 

TOPLAM 264498782 000 200313 347 000 66550304000 2364869 000 27685917000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1995 malhi yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesabının bölüm

leri kabul edilmiştir; Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
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Sayın milletvekilleri, böylece, İçişleri Bakanlığının 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 
1993 yılı kesinhesabı; Emniyet Genel Müdürlüğünün 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhe-
sabı; Jandarma Genel Komutanlığının 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabı ve Sahil Gü
venlik. Komutanlığının 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir; milletimi
ze ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
I.-Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

2. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
L- Karayolları Genel Müdürlüğül995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Saym milletvekilleri, programımıza göre, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesi 

üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. - •, _ 
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın mil

letvekillerinin isimlerini okutuyorum: 
Grupları adına söz alanlar: SHP Grubu adına; Ankara Milletvekili İbrahim Tez, Gaziantep 

Milletvekili Bahattin Alagöz, ANAP Grubu adına; İstanbul Milletvekili Gürol Soylu, Rize Millet
vekili Ahmet Kabil, DYP Grubu adına; Burdur Milletvekili Ahmet Saym, Gaziantep Milletvekili 
Mehmet Özkaya, RP adına; 

Erzurum Milletvekili Abdulmelik Fırat, Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal. 
Şahısları adına söz alanlar: Lehinde; Karaman Milletvekili Osman Sevimli, aleyhinde; Kahra

manmaraş Milletvekili Hasan Dikici, üzerinde; Rize Milletvekili Ahmet Kabil. 
BAŞKAN- Saym Tez, Saym Alagöz, 15'er dakika mı konuşacaksınız? 
İBRAHİM TEZ (Ankara)-Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gu

rubu adına, Sayın İbrahim Tez; buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA İBRAHİM TEZ (Ankara)- Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec

lisimizin sayın üyeleri; Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Meclisi ve saym 
üyelerini en içten saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Türkiye'de kamu örgütlenmesi tamamen eskimiştir. Yurttaşlarımız, büyük ölçüde, kendi işle
rini kendileri görür hale gelmiştir. Bu durum köklü bir reformdan geçmezse, toplumsal dinamiğe 

. cevap vermekten uzak kalacaktır. 
Ülkemizin idarî yapısı kırsal kesim ağırlıklı olup, yerleşim birimleri küçük ve dağınık, iletişim 

olanakları ise son derece kısıtlıdır. Bu yapının dünyaya kapalı bir Türkiye'ye göre oluşturulmuş ol
duğunu da görebiliyoruz. Ayrıca, demokratik boyutu da hiç düşünülmemiştir. Oysa, artık, Türkiye, 
bugünkü yapı içinde de olsa, büyük ölçüde, kentleşmiş bir toplum haline gelmiş bulunmaktadır. 
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Kıyılarımızda yoğun yerleşim birimleri oluşuyor. Bazı bölgelerimiz metropol bölge haline dö
nüştü. Ülkemizdeki mevcut koyu merkeziyetçi idarî yapıyı değiştirmezsek, hiçbir değişmeyi ve ge
lişmeyi sağlayamayız; hiçbir gelişmeyi yenileyemeyiz. 

Sayın Başkan, arkadaşlarımız sayın bakanlarla konuşmasalar... 

BAŞKAN- Efendim, bir sayın eski bakanımız kendi grubu adına bütçe üzerinde konuşuyor ve 
sayın bakanlardan, sayın milletvekilleriyle konuşmayıp kendilerini dinlemelerini rica ediyor efen
dim. 

Buyurun Sayın Tez. 

IBRAHÎM TEZ (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1995 yılı Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı bütçesi içerisinde yer alan 88,5 trilyonluk fizikî yatırım harcamalarının 36 trilyona 
yakın kısmının, Bayındırlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarca yapılacak olması, Bakanlığın önemini, 
Bakanlığın görkemini her alanda gündeme getirmiş durumdadır. Yine, Bayındırlık ve îskân Bakan
lığımızı, toplam yatırımların içindeki payı yüzde 40,59 gibi dev rakamlarla telaffuz edilen, gerek 
bütçe görüşmelerinin gerekse çalışmalarının, Türkiye Büyük Millet Meclisimizce ve kamuoyu
muzca sürekli izlenmesi gereken bir bakanlık olarak görüyorum. 

Hepimizin içten kabullenmesi gereken gerçek şudur: Bayındırlık ve îskân Bakanlığımız, kay
naklarını, en iyi, en akılcı ve en rasyonel şekilde kullanmak mecburiyetindedir. Toplam yatırım har
camalarının yaklaşık yansına yakın bir kaynağını elinde bulunduran bu Bakanlığımızın, çağdaş ve 
rasyonel bir çalışma tarzı içinde bulunması tüm halkımızın istemidir ve tüm halkımızın istemine kar
şı, Bakanlığın, bunu, bir mecburiyet olarak yerine getirmesinin doğru olacağım düşünüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; onur ve mutluluk duyduğumuz güzel eserlerin yaratılma
sını görmek bizi mutlu kılıyor. Bu çağdaş eserleri yapmaya devam etmek mecburiyetindeyiz. Yur
dumuzun güzelleşmesi, cumhuriyetimizin çağdaş eserler kazanması ye ülkemizin kalkınması için, 
bu Bakanlığın tüm çalışmalarını yakından izlemek durumundayız. 

Sayın Başkan, bu Bakanlığa, 1994 yılında genel bütçeden 99 trilyonluk ödenek ayrılmıştır; an
cak, bu ödenekten 87 trilyonluk yatırım harcaması yapılabilmiştir. Eylül 1994 itibariyle genel mü
dürlükte yüzde 73 ile yüzde 39 arasında bir harcama yapıldığını görüyoruz. Bunu bir olumsuzluk 
olarak görüyoruz; ama, 1994 yılında zorunlu olarak konulan ekonomik önlemler sonucunda, öde
neklerde yüzde 20, cari ödemelerde de yüzde 30'un bloke edilmesi öngörüldüğü için, bu rakamlar 
karşımıza çıkıyor. 

Kriz her şeyi etkilediği gibi, kriz her şeyi yok ettiği gibi, kriz her şeye zarar verdiği gibi, Ba
yındırlık Bakanlığımızın bu çalışmalarına da büyük ölçüde zarar vermiştir. Bu krizi tekrar yaşama
mamız gerekiyor, bu krizi tekrar etmememiz gerekiyor. Her alana etki eden bu krizden, ülkemizi 
çıkarmak, kurtarmak durumundayız. Zorunlu önlemlerin ekonomize gerekli olduğu bilincini oturt
mamız gerekiyor. 1995 cari hizmet ödeneklerinin, devam eden, kısa sürede bitirilmesi planlanan 
projelere kanalize edilmesini de sevindirici ve iyi bir hareket olarak görüyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tüm dünya devletleri, 2000'li yıllara beş yıl kala içinde bu
lunduğumuz coğrafyaya daha fazla önem veriyorlar ve coğrafyamız da bir önem kazanıyor. Geliş
menin, büyümenin potansyeline çok fazla sahip olan ülkemizin hak ettiği noktaya ulaşabilmesi 
için, en önemli kriterlerden birisi de, altyapı yatmmlarının yeterli büyüklükte olmasıdır. Ekonomik 
büyüme, yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının yoğunlaştığı noktalarda olmaktadır; yatırımcılar 
ise, altyapı yatırımlarını, bölgelerin gelişmişliğinin vazgeçilmez unsuru olarak görmektedirler. 
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1995 bütçesine dış kaynaklarla, dış aktarmalarla birlikte baktığımızda, 129 trilyon gibi bir ra
kama ulaştığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre fazla bir artış olduğunu da söyleyemiyoruz. Aslın
da, gönül isterdi ki, bu artış kat kat yüksek olsun; ama, mevcut olanaklar buydu. 

Ülkemizin, enerjiden sulamaya, karayolları ağından afet konularına kadar pek çok yatırımı 
yapmakla görevli Bakanlık yatırım tutarlarının, bu bütçenin büyüklüğüne baktığımızda, yine çok 
az olduğunu görmekteyiz. 

Bundan sonraki yıllarda, inşallah, Türkiyemizin geleceğini kucaklayacak büyüklükte bütçeler 
yapacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz de, gelecek dönemlerde -gerek 20 nci gerek 21 inci 
dönemde- inşallah, daha büyük bütçeler oluşturacağız. 

Karayolları Genel Müdürlüğümüz, 1994 yılında, dokuz ayda 8 trilyonluk bir harcama yapmış
tır. Gerçi, bu harcamanın oranı, yüzde 60 civarındadır. Biraz evvel bahsettiğim o kriz nedeniyle, 
birtakım konularda gerilemeler olmuştur. 

Ulaşımın önemi: Yeni barajlar, köprüler -Çanakkale'ye olsun İstanbul boğazlarına olsun- çev
re yollan ve otoyollar, Türkiye için önemli konulardır. Bunların detaylarına, ulaşımın bu ülkeye ge
tirişine fazla girmek istemiyorum. Tüm milletvekili arkadaşlarım ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde yaşayan 60 milyon yurttaşımız, bu kanunun, ülkemizin, toplumumuzun gelişmesi için ne 
kadar önemli, ne kadar etkin birer olay olduğunun farkındadır, bilincindedir. 

1994 yılı içerisinde, il yolları hariç, hizmete açılan otoyolların uzunluğunu, oldukça yüksek bir 
rakam olarak görüyorum. Yine, 1995 yılında 303 kilometrelik otoyolun hizmete alınması planlan
mıştır ve bunu da sevindirici, gurur verici, onur verici bir olay olarak görüyorum. Hizmete alınma
sı planlanan bu 303 kilometrelik otoyol rakamının, bütçe ödeneklerinin birtakım konulardaki zor
lukları nedeniyle artırılmadığının da bilincindeyim. Karadeniz otoyolunun hayata geçirilmesini de, 
gelişme açısından, çok önemli, zaruri bir olay olarak görüyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün ödenek durumlarına baktığımızda, 1994 yılının ilk 
dokuz ayında, 14 trilyon liralık ödeneklerinde, gerçekleşme oranı yüzde 40 civarındadır. 

Yine, aynı kriz, aynı sıkıntı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzü de, çok yakından, çok de
rinden etkilemiştir. 1995 yılında, 51 trilyon liralık bütçenin 33,5 trilyon liralık kısmının yatırım har
camalarına kanalize edileceği görülmektedir; bu da, sevindirici bir olaydır. Bu para, çok sayıda pro
jeye tahsis edilmiştir. 

1994 yılında, sulama ve taşkınla ilgili toplam 9 adet projenin ikmal edildiğini de görmekteyiz. 
1995 yılı için, Şanlıurfa - Harran Ovası sulamasına ayrılan 750 milyar liralık ödeneği de yeterli 
görmüyorum. 

BAŞKAN- Sayın Tez, bir dakika efendim. 

Saym bakanlar, biraz önce, hatip, bana müracaatla, orada yapılan konuşmalardan rahatsız ol
duklarını ifade ettiler... İstirham edeyim... 

Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... Siz de, sayın bakanları orada biraz yalnız bırakırsanız... 

Devam edin sayın hatip. 

İBRAHİM TEZ (Devamla)- Sayın Başkanım 30 saniye alacağım var. 

BAŞKAN- Efendim, tamam, siz konuşmanıza devam edin. 
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İBRAHİM TEZ (Devamla)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 130 trilyon liralık bir harca
manın sorumluluğunu yüklenen Bayındırlık ve İskân Bakanlığı teknik elemanlarıyla ilgili olarak 
birkaç şey söylemek istiyorum. Bu vesileyle, Türkiye'deki tüm teknik elemanlarımızın sorunları
na, problemlerine de bakmamız gerekiyor. 

inanıyorum ki, yıllardan beri, teknik elemanlarımızın ve diğer ücretlilerimizin maaşları, reel 
olarak sürekli azalmaktadır. Teknik personelimiz ve diğer personel, özlük hakları konusunda, iyi
leştirmelerden yoksun durumdadırlar. Ülkemizin bayındırlaşması için, ülkemizin yeni dev eserler 
kazanması için trilyonlar emanet ettiğimiz, dev projeler emanet ettiğimiz teknik elemanlara ve tüm 
çalışanlara, devlet, güven verici elini uzatmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; büyük ülkemizin geleceği için harikalar yaratan bu teknik 
elemanlara, bu bütçe vesilesiyle, 1995 yılı içerisindeki çalışmalarında da en içten basan dilekleri
mi, en içten duygularımla sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu Bakanlığın bütün genel müdürlükleri, bütün birimleri 
önemli; onun için de, önemli işler görüyor. Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğünün ça
lışma alanlarına baktığımızda, kent planlan yapmak, mücavir alanlarla ilgili yeni yaklaşımlar orta
ya koymak, metropol alan planlamalan yapmak, bölge planlamalan yapmak, kent planlamalan 
yapmak, belediye konularında teknik hizmetler sunmak, konut çalışmaları gibi alanlar yanında, 
toplukonut çalışmalarında ve yerel yönetimlerde bir takım çalışmaları olduğunu görüyoruz; aslın
da, bu konu önemli. ' 

2000'li yıllarda, kentleşmeye ilişkin modelleme ne olmalıdır; 2000'li yıllarda, kentleşmeye 
ilişkin modellemelere nasıl bakmamız gerekiyor; bu konuda da düşüncelerimi çok kısa olarak arz 
etmek istiyorum: 

2000'li yıllarda, ülkemizde, kentleşme tüm hızıyla sürpcektir. 2000 yılında nüfusumuzun yüz
de 85'i kentlerimizde yaşayacaktır. 2000 yılına kadar 4 milyon yeni konut yapmak durumundayız. 
Ülkemiz ölçeğinde, her yıl, yaklaşık 25 bin hektar büyüklüğünde toprağın kentsel ihtiyaç olduğu
nu da görmek ve bunu da gözardı etmemek dunımundayız. Ülkemizde yaşanan kıyılaşma, kentle
rimizden göç alıyor; buna bakmak durumundayız. Kentleşme boyutlanyla ilgili, sizlere bir ölçüt 
vermek istiyorum: Asıl olan, 2000'li yıllarda kentlerimizin nasıl bir görünümde olacağı ve neler ya
pılması gerektiğidir, insanoğlu, pek çok sektörde olası gelişmeleri şekillendirecektir; teknolojik ye
niliklerin peşinde koşacaktır. Gelişmeler ışığında, halen kullanılan üretim ilişkilerinin toplumsal 
for masyon değişimi kaçınılmaz olacaktır. Küçülen dünyamızda, yeni kavramlar, yeni organizas
yon ve örgütlenmeler gündeme gelecektir. Küçülen üretim birimleri olacaktır., Gelişen taşımacılık 
sektörü ve iletişim kolaylıkları, birçok sanayi yatınım için, büyük kentler yerine metropol etki ala-, 
nı bulunan daha küçük yerleşim merkezlerinde yer seçimine neden olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemiz yüzölçümünün yüzde 92'si, deprem kuşağı için
dedir; yaşanan depremlerle, her yıl, gayri safi millî hâsılanın yüzde l'i kadar ekonomik kaybımız 
var. Bununla ilgili olarak, daha çağdaş yöntemler, daha çağdaş girişimler içinde bulunmamız gere
kiyor. , 

BAŞKAN- 14 üncü dakikadasınız, Sayın Tez. 
İBRAHİM TEZ (Devamla)-Evet, Sayın Başkanım. 
Devletin, yaptığı işlerin dayanıklı olmasının önemi çok büyüktür. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geleceğe yönelik seçimini sanayileşme ve kentleşme doğ
rultusunda yapmış ülkemizin kentlerinde, 2000'li yıllarda, 25 milyon daha yurttaşımızın yaşayaca
ğı sanılmaktadır. 

27 Mart 1994 yerel seçimlerinden sonra, kent yaşamında bazı değişiklikler görüyoruz. Özel
likle, İller Bankası kanalıyla, yeni önlemler ve yeni yaklaşımlarla, konuya el konulmalıdır. 

Kentlerin bozulmasına, kentlerin yok olmasına, kentlerimizin kontrolden çıkmasına, kentleş
me eğilimlerinin bozulmasına, teknik ve sosyal altyapı çalışmalarının ertelenmesine aldırılmıyor; 
hava kirliliğine, ulaşıma, konuta, eskimiş su, gaz istasyonlarına ve kanalizasyonlara önem verilmi
yor; kentsel altyapının sorunlanndan yeşil alanlara kadar birçok konuda kalıcı önlemler alınmıyor. 

1994 yılında, günümüze kadar olan kentsel gelişimimize baktığımız zaman şunu görüyoruz: 
Kent yöneticisi dediğimiz belediye başkanları -hepsini kastetmiyorum; ama bir kısmı- iş yapmı
yor, laf yapıyor. İş yapmayan belediye başkanları, kentlerimizi, yarın çözemeyeceğimiz büyük so
runlarla, büyük problemlerle, büyük dertlerle baş başa bırakacaktır. Onun için, önlem almak duru
mundayız, bu olaya daha yakından bakmak durumundayız. 

Kent yönetimi dendiği zaman, akla, kentin değişimi, dönüşümü gelir. Kenti değiştiremeyen, 
dönüştüremeyen kafalar, bugün, yerel yönetimlerde söz sahibi olursa, kentlerimiz geriye gider ve 
2000'li yıllarda, bu sorunu, bu sıkıntıyı, bu derdi, bu problemi yaşanz. Örneği Ankara Belediye 
Başkanı; iş yapmıyor; işi olan, aşı olan insanı kapı dışarı koyuyor. Başkentimizin, Ankaramızın, 
71 yıllık cumhuriyetimizin Başkenti Ankaramızın, Anayasamızda yazılı olan kentimiz Ankaramı
zın bu sorununu, bu Belediye Başkanı çözmelidir, çözmek mecburiyetindedir. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)-Çözecek, merak etme!.. 

İBRAHİM TEZ (Devamla)- Çözmediği takdirde, 3 milyon Ankaralının eli, onun yakasında 
olacaktır. 

HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Beş yıldır neredeydiniz, niye yapmadınız!.. 
İBRAHİM TEZ (Devamla)- Yeşil alanları sulamayan insanlar, sulamadıkları alanları yakıp, 

soldurdular. Yeşil alanlar soldu; ama, Atatürkçülerin, boz kalpaklı devrimcilerin kafalarındaki, gö-
nüllerindeki Atatürk ışığı, Atatürk düşüncesi solmayacak, yeşerecek, daha çok yeşerecektir. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Millete konuşun; cevabını millet veriyor!.. 
ABUZER TANRIVERDİ (Adıyaman)- Bağırma!.. 

İBRAHİM TEZ (Devamla)-Dinleyin beni!.. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; çok önemli bir konuya daha, kısaca değinip, sözlerimi bi

tirmek istiyorum. 
Özellikle, işadamlarımız dünyaya açıldı. Bu, önemli bir gelişmedir. İşadamlarımız, artık, Tür

kiye'ye döviz getiriyorlar. Dünyanın neresine bakarsanız bakın, Türkiye'nin inşaat firmaları, hari
kalar yaratıyor. 21 yaşın üzerindeki gençlerimize iş olanağı verildi. Ayrıca, bugünkü rakamlara gö
re, 30 milyar dolarlık bir getirileri var. 

Türkiye'nin dış borcu, yaklaşık 64 milyar dolar. Konut alanında olsun, baraj alanında olsun, 
diğer alanlarda olsun,' her alanda, uluslararası platformda iş yapan, organizasyon yapan, başarıla
rından onur duyduğumuz bu firmaları, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı eliyle desteklememiz; bu fir
malara el atmamız gerektiği inancındayım. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- İbrahim, süremizden 10 dakika kaldı!.. 
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BAŞKAN^ Sayın Tez, arkadaşlarınızdan itirazlar var... 

İBRAHİM TEZ (Devamla)- Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Ülkemizin, büyük reformlara ihtiyacı var. İktisadî ve toplumsal yaşamımızın hemen her dalın
da, çok ciddî, çok radikal düzenlemeler yapmak, yeterince üretmeye çaba göstermek, ortaya çıkan 
hasılayı da hakça bölüşmek durumundayız. 

Yeniden yapılanma konusunda, merkeziyetçilikten uzak, ciddî adımlar atmak, demokratik bir 
toplum yapısı oluşturmak, insan gücümüzün niteliğini de artırmak durumundayız. 

Ülkemiz, coğrafyasıyla, tarihiyle, toplumsal niteliğiyle, bu zorluklan aşmak durumundadır. 
Ülkemizin zenginleşmesi, çağdaşlaşması, demokratikleşmesi için gerekli dev bir projeyi de yürüt
mek durumundayız. Biz, enerjimizi, ilgimizi, bilgimizi, gelişen Türkiyemiz için, dev projelere ver
mek durumunda olmamız gerekiyor. Beynimizde, ülke, yurt, halk sevgisi, yüreğimizde, Türkiye 
coşkusuyla hizmet etmeye devam etmenin gururunu, onurunu taşıyacağız. Bugüne kadar, her kim, 
ülkemizde taş üstüne taş koymuşsa, iş yapmışsa, hepsini saygıyla anıyoruz, hepsine sevgi sunu
yoruz. 

Görüştüğümüz, Bayındırlık Bakanlığı bütçemizin, ulusumuza, yurdumuza, Bakanlık mensup
larına hayırlı olmasını diliyorum; hepinizi de en içten sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, 2 dakika kullandım; ama, o 2 dakikanın 30 saniyesini değerli bakan arkadaş
larım işgal etmişti; arkadaşımın hakkından çalmak istemedim. 

Çok teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) , 

BAŞKAN- 19 dakika 34 saniye kullandınız Sayın Tez. 

Kalan süreyi kullanmak üzere Sayın Bahattin Alagöz; buyurun (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA BAHATTİN ALAGÖZ (Gaziantep)- Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; bütçesini görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının ça
lışmalarıyla ilgili olarak, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüş ve düşüncelerini sunmak 
üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına, saygıyla selamlıyo
rum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bilindiği gibi, bütçeler, hükümetlerin programlarında ve seçim beyannamelerinde belirttikle
ri, beş yıllık plan hedefleri doğrultusunda gerçekleştirmeye çalıştıkları dilimlerin uygulanmasına 
yönelik siyasal tercihleridir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminde ağırlık ta
şıyan önemli görevler üstlenmiş, hükümetin icraatını gösteren fiilî bir hizmet bakanlığıdır. Bu an
lamda, en büyük yatırımcı kamu kuruluşu olarak, Bayındırlık ye İskân Bakanlığı, gerçekleştirdiği 
altyapı yatırımlarıyla, ülkemizin gelişmesine, halk ve kitlelerin refahına önemli katkılar sağlamak
tadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1995 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısı 1,3 
katrilyon olarak bağlanmış bulunmaktadır. Bu miktarın da 88,5 trilyon Türk Lirası, fizikî yatırım 
harcamalarına ayrılmıştır. Bakanlık ile bağlı kuruluşlarına 1995 malî yılı bütçesinden toplam 79 
trilyon Türk Lirası ödenek ayrılmış; bütçe dışı kaynaklarla bu rakam 129,2 trilyona ulaşmış bulun
maktadır. Bu toplam ödeneğin 91,1 trilyonu Bakanlık yatırımlarına ayrılmış bulunmaktadır. 

Şimdi, sırasıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İş
leri Genel Müdürlüğü ve Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün görev ve faaliyetlerine değinmek 
istiyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, halkımız bu kuruluşları yakından tanıyor ve çalışmala
rını dikkatli bir şekilde izliyor. Bizlere ve Bakanlığa düşen görev, bu kuruluşları, çağdaş bir anla
yışla, teknolojinin olanaklarından da yararlanarak düzenlemek, geliştirmek ve toplumumuzun hiz
metine sunmak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, ilk olarak, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve hedeflerinden baş
lamak istiyorum. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve te
sislerin ihtiyaç programlarını hazırlamak, proje kesitlerini yapmak veya yaptırmak, onaylamak ya 
da onaylatmak, inşaatların tadillerini, bakım ve onarım dışında, esaslı büyük onarımlarını yapmak 
ve yaptırmak gibi görevler üstlenmiştir. Yapıların, ülke ve bölge şartlarıyla günün teknolojisine uy
gun olarak projelendirilmesi ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle, etüt saf
hasından fizikî hale gelinceye kadar, amacına uygun, uzun ömürlü gerçekleştirilmesini hedef almış 
bulunmaktadır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 1994 yılında ek ödeneklerle beraber 5,1 trilyonluk 
yatırım ödeneğiyle, 11 sektörde 2 316 adet yatırım projesi üzerinde çalışmış; tarım sektöründe 3, 
konut sektöründe 22, eğitim sektöründe 4, sağlık sektöründe 84, genel idare sektöründe 8, güven
lik hizmetleri sektöründe 32 adet iş bitirerek, 3 trilyonluk harcama gerçekleştirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayırdırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlardan 
Afet İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve faaliyetlerine geçmek istiyorum; görevlerini, afete uğra
mış bölgelerde acil yardım uygulamak, geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun vade
li tedbirler almak, afete uğramış ya da uğraması muhtemel yerlerin imar ve geçici yerleşimleriyle 
ilgili her türlü hazırlık, plan ve projelerini yapmak, tabiî afete uğrayabilecek bölgeleri tespit etmek, 
afetlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, afet tehlikesine maruz bölgelerde afetlerden en az 
can ve mal kaybıyla kurtulmayı sağlayacak tedbir ve esaslarla ilgili olarak, bakanlıklarla, kamu ku
rum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bulunmak ve bu tedbirlerin uygulanmasında koordinasyo
nu sağlamak olarak özetleyebiliriz. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 1994 yılında, 580 milyar liralık bütçesiyle, programda yer alan 
işlerden, 658 konut, 127 orta hasarlı konutun onarımı, 8 altyapı projesi ve 43 afet önleyici tedbir 
projesini bitirmiş bulunmaktadır. Ayrıca, Tunceli-Ovacık'ta terör nedeniyle açıkta kalan aileler için 
stoklanmış geçici iskân konutlarından 20 adedinin nakli gerçekleştirilmiş olup, 120 adedinin de 
montajı bitirilmiş bulunmaktadır. Bu Genel Müdürlüğe, 1995 yılı için, Afetler Fonu dahil, 462,8 
milyar Türk Lirası ödenek ayrılabilmiş olup, 5 405 konut, 31 işyeri, 24 altyapı projesi ile 220 or
ta hasarlı konutun onarımıyla ilgili çalışmalara devam edilmesi hedeflenmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Tez Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Mü
dürlüğünün faaliyetlerinden bahsettiği için, ondan bahsetmiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığımızın diğer yatırımcı ve 
önemli bir kuruluşu da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüdür. Bu Genel Müdürlüğümüz, baraj, isa-
1 e hattı ve tasfiye tesisleri inşaatları, taşkından korunma, sulama, bataklık kurutma, enerji üretme, 
bu işlerle ilgili etüt ve inşaat yapma, yeraltı sularının korunması ve tescilini sağlama konularında, 
en etkin bir biçimde hizmet vermektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 1994 malî yılında, ek ödenekler dahil, toplam 37 trilyon 
Türk Lirası ödenek sağlanmıştır. Bu ödenekle, 26 adet akarsu havzasında, bürüt 4 milyon 274 bin 
hektar alan sulamaya açılmış olup, 1 857 484 hektarın sulaması gerçekleştirilmiştir. GAP sulama
larının işletmeye açılmasıyla, toplam sulama alanı 3 milyon hektara ulaşacaktır. 

- 7 1 -
/ 



T.B.M.M. B : 5 7 1.9.12.1994 0 : 2 

Söz sulamaya gelmişken, Gaziantep'in -kendi seçim bölgem olan- Nizip İlçesindeki Hancağız 
Barajına, Fırat Nehrinden pompa sistemiyle su aktarılarak, barajın şu andaki sulama alanına ilave 
olarak 112 bin hektar arazinin daha sulanmasını sağlayacak olan Nizip-Bclkıs pompaj sisteminin, 
25 Kasımda ihalesinin yapıldığını ve en kısa sürede temeli atılarak, çalışmaya başlanacağını; ayrı
ca, bu projeye bağlı olarak, Gaziantep-Kargamış İlçesiyle Şanlıurfa-Birecik İlçesini birbirine bağ
layan karayolunun devlet yolu ağına alınarak, 1995 yılında tamamlanıp asfaltlanacağını bölgeme 
müjdelemek istiyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Başbakanlığımızdan izin alarak her iki projeyi gerçekleştiren, başta Bayındırlık Bakanlığımız 
olmak üzere, her iki genel müdürlüğümüze ve tüm çalışanlarına, bu çalışmalarından dolayı teşek
kürlerimi sunuyorum; yeterli ödeneklerinin de bir an önce sağlanmasını diliyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne, 1995 yılı için, büt
çe imkânları dahilinde 40 trilyon ve Kamu Ortaklığı İdaresinden sağlanan 11 trilyonla birlikte, top
lam 51 trilyon ödenek ayrılmış bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, biraz da, Bakanlığın çalışmalarını etkileyen so
runlara değineceğim. Yıllardır süren yüksek enflasyon nedeniyle, ücretleri reel olarak gerileyen, 
devlet memuru statüsünde çalışan teknik personel, bugün, büyük geçim sıkıntısı içindedir. Bu du
rumun doğal bir sonucu olarak, her yıl trilyonlarca liralık devlet yatırımlarının, etüt, proje, inşaat 
ve bu gibi teknik hizmetlerini yürütmekte olan teknik personelin veriminde büyük düşüşler mey
dana gelmekte ve uzun yıllar boyunca deneyim kazanmış, iyi yetişmiş elemanlar, hızla, kamu ku
rum ve kuruluşlarından uzaklaşmaktadırlar. Devletin en küçük yapısından Atatürk Barajına kadar, 

' binlerce şantiyeden oluşan, kalkınmanın temel taşları niteliğindeki söz konusu yatırımların parasal 
boyutu dikkate alındığında, teknik personel ücretleri, yapılacak iyileştirmelerle tatminkâr düzeyle
re çıkarılmadıkça, genel ekonomik dengelerin kurulmasında.büyük güçlüklerle karşılaşılması kuv
vetle muhtemeldir. Bu nedenle, kamu kurum ve kuruluşlarında, çok güç ekonomik koşullara kar
şın, özveriyle hizmet vermeye çalışan teknik personelin ücretlerinde, ilk etapta, ivedilikle, iyileştir
me yapılmasını kaçınılmaz zorunluluk olarak görüyorum. 

BAŞKAN-Son 2 dakika. 
BAHATTÎN ALAGÖZ (Devamla)- ilk etapta diyorum; çünkü, önerdiğim şey geçici bir çö

zümdür. Tüm kamu çalışanlarının aynı zorluk içinde olduğunu biliyoruz. Bu sorunun köklü çözü-
müyse memurlara, toplusözleşmeli, grevli sendika hakkının verilmesinden geçmektedir. (SHP sı
ralarından alkışlar) Vermekte çok geciktiğimiz bu hakkı, memurlarımızdan daha fazla esirgemeye
ceğimiz açıktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel 
Müdürlüğünde uzun yıllardan beri çalışan, nitelikli geçici işçilere, bu bütçede de çözüm üretilme-
mesi, çok büyük bir eksikliktir. Zira, bu geçici işçiler, uzun yıllardır çalıştıklarından, daimîlik sta
tüsüne hâk kazanmış olmaları gerekir. Daimîlik statüsünün kazanılmamış olması, bu işçiler arasın
da büyük bir huzursuzluk yaratmakta ve çok büyük iş kaybına neden olmaktadır. Temennimiz ve 
talebimiz odur ki, Hükümetimiz, bu eksikliği acilen giderir ve bu işçilerimizi bir an önce huzura 
kavuşturur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla)- Sayın Başkanım, 2 dakika daha süre verebilir misiniz? 

BAŞKAN- 1 dakika ilave ettim efendim; Sayın Tez'in kullanmadığı süreyi size verdim. 
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BAHATTÎN ALAGÖZ (Devamla)- Değerli milletvekilleri, sözlerimi noktalamadan önce, Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığı bütçesi vesilesiyle, bir başka sıkıntıdan söz etmek istiyorum. Yukarı
da da arz etmeye çalıştığım gibi, bu dev Bakanlık, trilyonluk yatırımlar yapmakta, müteahhitlik fir
malarıyla iç içe bulunmaktadır. İhale alan alamayan, ihaleye sokulan sokulmayan firmalardan kay
naklanan ve neredeyse, artık olağan ve doğal hale gelen bu dedikodu mekanizması işlemektedir. 
Bu durumda, bakanlar, bürokratlar - haldi veya haksız - töhmet altında kalmaktadır. Eğer bu söy
lentiler haklıysa, bunun yolu bellidir; Yüce Divan ve bağımsız mahkemelerimiz görev başındadır 
ve bu işletilmelidir; ama, ortada bir haksızlık var ise... Hem o kişiler töhmet altında kalmakta hem 
de toplumun, devlete, rejime ve o kişilere karşı güvensizliği doğmaktadır. Bilindiği gibi, biz, Sos
yal demokrat Halkçı Parti olarak, 1983'ten bu güne kadarki dönemi içeren bakanlık faaliyetlerinin 
araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına önerge vermiştik. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Bağlayın lütfen. 
BAHATTİN ALAGÖZ (Devamla)-Bağlıyorum efendim. 

Böylece, söylentilerin üzerine gidelerek, haklılık var ise, Yüce Divan yolunun açılmasını, hak
lılık yoksa, bu kişilerin töhmet altından kurtarılarak, gerçeğe ulaşılmasını talep ettik. 

Bu konuyu, Yüce Meclisimizin dikkatine sunuyor ve siz değerli üyelerin ilgisini beklediğimi
zi bir kez daha ifade ediyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının, 1995 malî 
yılı bütçesinin, Bakanlığımıza, çalışanlarına, ülkemize ve halkımıza yararlar getirmesini diliyor, 
hepinize tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Alagöz. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Gürol Soylu ve Sayın Ahmet Kabil konuşacaklar. 
Sayın Gürol Soylu; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA GÜROL SOYLU (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütçesini görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili olarak, 
Anavatan Partisi Gmbunun görüş ve düşüncelerini sunmak üzere huzurlarımzdayım. Bu vesileyle, 
Grubum ve şahsım adına, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, genel bütçeden aldığı pay ve kullandığı fon kaynaklarıyla, en 
büyük yatırımcı bakanlık olmasına rağmen, maalesef, bölgelerarası farklılıkları ve dengesizlikleri 
giderememiş, bölgelerarası ekonomik bütünleşmeyi sağlayamamış, il, ilçe, köy düzeyinde altyapı 
hizmetlerini tamamlayamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde hızlı nüfus artışı ve bölgelerarası köyden kente akışın hızlı 
bir şekilde devam etmesi nedeniyle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, görevinde yetersiz ve etkisiz 
kalmaktadır. Ülkemizde, konut üretimi ve büyük şehirlerde gecekondu olayları, başlı başınabir so
run olmuştur. Büyük boyutlara ulaşan bu sorunların çözümlenebilmesi için, vakit geçirilmeden, 
toplu konut ve şehircilik bakanlığı kurulmalı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının iskân görevleri, bu 
bakanlığa devredilmelidir. 

Devlet yapılarını etüt eden, projelerini hazırlayan, yeni yapılacak yapıların ihalelerini yaparak 
kontrollük hizmetlerini yürüten Yapı İşleri Genel Müdürlüğündeki tüm uygulamalar ve yapılan 
ihaleler her zaman şaibe taşımakta, yaptırılan işler uzun sürmekte, kalitesi de iyi olmamaktadır. Bu 

i - 7 3 - • 



T.B.MJÜ B : 57 19.12 .1994 0 : 2 

şaibelere ve olumsuzluklara son vermek için, her bakanlık kendi inşaat müdürlüğünü kurmalı, ça
ğın gerisinde kalan teknoloji ve birim fiyatlara göre değil, iyi bir mahal listesi hazırlanmak suretiy
le, anahtar teslimi usulüne göre ihale edilerek, kısa sürede tamamlanması sağlanmalıdır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün ana görevi, meydana gelecek afetlerin aşırı can ve mal kay
bına sebebiyet vermemesi için gerekli araştırmaları yapmak, gerekli tedbirleri önceden almaktır. 
Deprem kuşağında bulunan sağlıksız yerleşim yerlerinin bir program dahilinde yenilenmesi gere
kirken, maalesef, deprem olduktan, can ve mal kaybı meydana geldikten sonra deprem evleri yapı
larak vatandaşın yaraları sarılmaya çalışılmaktadır. Afet yaşandıktan sonra Kızılay ve askerî birlik
lerden yardım istemenin çaresizlik olduğu acı bir gerçektir. 

Boğaz köprüleri ve otoyolların bakımları gerektiği gibi yapılamamakta, elektrik ve elektronik 
sistemleri aksamakta, bariyer ve tel çitlerin arızalı olanları değiştirilememektedir. Bu aksamalar 
önemli trafik kazalarına sebebiyet vermektedir. Vatandaşların can ve mal güvenliği nedeniyle, köp
rü ve otoyolların bakımı için gerekli fon ayrılmalı ve vakit geçirilmeden bu bakımlar yapılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bulunan Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğünün en önemli görevi, sulama, kurutma ve barajlar vasıtasıyla sudan enerji üret
mektir. 2000'li yıllara yaklaştığımız bu dönemlerde, maalesef, bu yüce kurumun faaliyetleri, mad
dî kaynak yetersizliği nedeniyle, durma noktasına gelmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi, yani GAP durmuştur. Urfa tünelleri, uzun bir gecikmeden son
ra, göstermelik olarak açılmıştır. Maalesef, Anavatan Hükümetleri tarafından delinen dağın da at
latılan çağın da gerisinde kalınmıştır. Türkiye, bu Koalisyon Hükümetinin beceriksizliği nedeniy
le, 2000'li yıllara, enerji kısıtlamasıyla girecektir. 

Değerli milletvekilleri, Devlet Su İşlerinin ana görevlerinden biri de, büyük şehirlerin su ihti
yacını karşılamaktır. Maalesef, nüfusu 10 milyonu aşan İstanbul'un ve istanbul gibi büyük şehirle
rin su barajlarının etrafı gecekondu ve sanayi tesisleriyle doldurularak, şehir halkı, âdeta, zehirlen
meye terk edilmiştir. Vakit geçirilmeden, İstanbul'un içme ve kullanma suyunun çözümü için, Me
len Çayının bir an önce İstanbul'a getirilmesi gerekmektedir. Hükümeti bu konuda göreve çağır
mak, hepimizin görevidir. Bu projenin geciktirilmesi ise, insanlık suçudur. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütçesini tenkit ederken, bir gerçe
ği de rakamsal olarak görmemiz ve halkımızın bilmesi gerekir. Bu gerçckdc şudur: 1995 malî yılı 
bütçesi, 1 katrilyon 331 trilyondur. Bu bütçenin 420 trilyonu, eylem içerisinde olan personel gider
lerine, 124 trilyonu, cari harcamalara, 662 trilyonu ise iç borç ve transfer harcamalarına geriye ka
lan 125 trilyon da bayındırlık ve tüm ülke altyapı yatırımlarına ayrılmıştır; yani, yatırımlar, bütçe
mizin yüzde 9'unu teşkil etmektedir. Bu parayla, bırakın yatırım yapmayı, cumhuriyet döneminde 
yapılan altyapı yatırımlarının bakımını dahi yapamazsınız, yapmanız da mümkün değildir. Dolayı
sıyla, bu bütçe yatırımını da gerçekçi bulmuyorum. 

Onun için, Yüce Meclise ve Hükümete sesleniyorum: 1995 yılında gerekli vergi reformları ya
pılmadan ve kayıt dışı ekonomiden vergi alınmadan, hiçbir yatırım yapılamaz. Bu gerçeği iyi bil
memiz ve görmemiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, cumhuriyet döneminden bugüne kadar, ülkemizin bayındırlık ve altya
pı hizmetlerinde görev yapanlara ve hizmeti geçenlere şükranlarımı sunarken, bu bütçenin, ülkemi
ze ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Soylu. 

Geri kalan süreyi kullanmak üzere, Sayın Ahmet Kabil; buyurun. 

ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüş
mekte olduğumuz 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt
çesiyle ilgili, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere huzurunuzdayım. Grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, siyasî iktidarlar, ülkenin kalkınması için, millete yaptıkları vaatler, ver
dikleri sözler doğrultusunda plan ve programlarını yapar ve bu plana göre icraatlarını sürdürürler. 

Koalisyonu oluşturan DYP ve SHP, hiçbir hazırlık yapmadan, gerçekleşmesi mümkün olma
yan hayalî vaatlerle ve haksız suçlama kampanyasıyla işbaşına gelmiş, 1991 yılından 1994 yılı so
nuna kadar günübirlik oyalamalarla, bugüne gelmiştir. 

1983 yılından 1991 yılına kadar, bütün dünyanın takdir ettiği, büyüyen bir Türkiye yerine, 
1991 yılından, günümüze, her gün küçülen, her şeyin daha kötüye gittiği bir Türkiye'ye gelmiştir. 
Türkiye, birçok bakımdan dönüşü olmayan bir yola girmiştir. 

Bu yüce millet böyle bir yönetime layık değildir. Kafalarımızdaki 2000 yılındaki Türkiye mo
deli, büyük, müreffeh, kalkınmış, süper devletlerle yarışabilen, ekonomik problemleri olmayan 
modern bir Türkiye'dir; ama, bu hedeflere, bu Koalisyon kadrolarıyla gitmek mümkün değildir. 
Bugün Türkiye, ileriye değil, hızla geriye gitmektedir. 1991 yılındaki yüzde 54 enflasyonu yangın 
olarak değerlendiren Koalisyon partileri, enflasyonu 500 günde yüzde 10'a indireceklerini vaat 
edip, 1 100 gün sonra, bir ayda yüzde 12, yılda 140 değil, 150 enflasyonu yakalayarak, cumhuri
yet tarihinde enflasyon rekoru kırmıştır. Sayın Başbakan, kendi ifadesiyle, "yıllık enflasyonu 500 
günde yüzde 10'a indiremezsem ben giderim, yerime bu işi becerecekler gelir" demişti, her sözü gi
bi bu sözünü de unutmuşa benziyor. 

Sayın Başbakanımızın en büyük özelliği, dediklerinin aksini yapmaktır, ekonomi profesörü 
Sayın Başkan, 1991 yılından bugüne kadar, doları 4 900 liradan, 37 bin liraya, dış borcu 48 milyar 
dolardan, 67 milyar dolara, iç borcu 80 trilyondan, 600 trilyona; faizleri, yüzde 54'ten, yüzde 
406'ya, sekiz yılık ANAP döneminin ortalama büyüme hızını, artı 5,9'dan eksi 5'e indirerek rekor
larına yeni bir rekor katmıştır. KİT zararları 14 trilyondan, 100 trilyona çıkmıştır. İşsizlikde, enf
lasyonda, faizde, büyüme hızındaki rekorlar, cumhuriyet tarihinin en büyük rekorlarıdır. 

1992, 1993, 1994 yıllarında, kamu kesimi dengeleri tamamen bozulmuştur. Bugün geçim sı
kıntısından, işçi, memur, emekli, öğretmen, profesör, esnaf ve çiftçi perişandır. Bunların gidecek 
başka ülkeleri, ikinci vatanları yoktur. Mal varlıklarını da Amerika Birleşik Devletlerine kaçırma-
dılar. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) - Kim kaçırdı malları? 
AHMET KABİL (Devamla) -... Türkiye için çalışıp, çocuklarının istikbalini Türkiye'de arı

yorlar. 
İş dünyası şoka girmiş. Her gün binlerce dükkân kapanırken, yatırımlar durmuş, işsizlik artmış

tır. Hükümetin, laftan, bir gün öncesini inkâr edip, beyaz sayfa açmaktan başka bir icraatı yoktur. 
MUSTAFA PARLAK (Rize)- Bunlar, düşünmeyi bile icraat sayıyorlar. 

AHMET KABİL (Devamla)- Bakın, bu Hükümetin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı başa
rısızlığını ifade ederek ne diyor: "vatandaşın karın tokluğuna kölelik bile yapmaya razı olduğunu 
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gördükçe, zaman zaman halk adına bakanlık yapmaktan utanıyorum. Üç aydır, Sayın Başbakanın 
insafa gelmesini bekliyorum" diyor; ama, bu güzel ülkeyi bu hale getiren Sayın Başbakanın lalı bi
le kıpırdamıyor. 

UDlDEM paketini millet ümitle bekledi; boş çıktı. 5 Nisan kararları, milletin çok büyük feda
kârlığına rağmen netice vermedi. Zamlardan alınan 300 trilyon lira vatandaşın ek vergilerle ödedi
ği 110 trilyon lira boşa gitmiştir. 

Elimde, 1991 seçimlerinden önce, bugünkü Koalisyon Hükümeti tarafından gazetelere ilan 
olarak verilen ve bir ay devam eden binlerce vaatten 5-6 sayfa var; üzerinde tartıştığımız Bayındır
lık Bakanlığı ile ilgili, bu vaatlerden birkaç tane örnek okuyacağım: 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir)- 49 uncu Hükümetin vaatleri bunlar. 

AHMET KABİL (Devamla)- "Kalkınma yeniden başlıyor. DYP, cumhuriyet tarihinin en güç
lü ekonomik programıyla, en kapsamlı kadrosuyla geliyor." Yapılacak hizmetleri sıralıyorum: 

"14 yeni dev sulama projesi, 13 yeni demiryolu projesi, 11 yeni otoyol projesi"... nerede bu 
otoyol projeleri? "İstanbul'a üçüncü köprü, İstanbul boğaziçi tüp geçidi, İzmit Körfezine asma köp
rü, 8 yeni büyük liman, 34 yeni çimento ve şeker fabrikası, yeni 7 milyon telefon hattı, yeni 2 uy
du istasyonu, 30 bölge ihtisas hastanesi, bin tane devlet hastanesi, 10 bin sağlık merkezi, 50 bin 
sağlık evi, her ile kapalı yüzme havuzu" 

YÜCEL SEÇKİNER (Ankara)-Nerede... Arazisi bile yok... 

AHMET KABİL (Devamla)- Bırakın havuzu, illerde içmeye su bile yok. "...İstanbul'a olimpi
yat köyü, yılda 400 bin yeni konut, yılda 500 ila 700 bin kişiye iş olanağı" İşi olanlar da işini kay
betti. 1992 yılından bugüne kadar 700 bin kişi işini kaybetmiştir. Ayrıca "köprü geçişinde yüzde 
50 indirim yapacağız" diyenlerin yaptıkları zam yüzde 1000. Bunları daha sonra izah edeceğim. 

Üzerinde konuştuğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesini değerlendirecek olursak; bu 
bütçe, rakamları ve hedefleriyle hayalî bir bütçedir. 

• . , . . . ı 

Yıllara göre, bu Bakanlığımıza bütçeden ayrılan pay; 1991 yılında bütçenin yüzde 15,9'u, 
1994 yılında yüzde 10,5'i. 1995 yılında ise bu rakam yüzde 9'a düşmüştür. 

Bu nedenle, verilen 129 trilyon lirayı verimli kullanıp herhangi bir yatırım yapılabileceğine 
inanmıyorum. Bu rakamlarla kendimizi kandırıyoruz. 

1994 yılında, şantiyelerde akaryakıt olmadığı için -akaryakıt, şantiyelere, ayda azamî bir haf
ta yetecek şekilde kısıtlı geldiğinden- şantiyeler durmuş, personel ve makine parkı yatmıştır. Baş
ka bir deyişle, yüzde 10 akaryakıt bedeli bulunamadığı için, yüzde 90 işçilik ve diğer giderler bo
şuna ödenmiştir. Yani, bir şantiyeye 500 milyon liralık akaryakıt alınamadığı için, 5 milyar lira bo
şuna ödenmektedir. 

Örnek olarak; Rize'de Çayeli-Büyükköy il yolu 2 yıldır bu formülle açılıyor; ama, çalışmıyor. 
Bütün emanet şantiyeler de aynı durumdadır. İhaleli işler, ödenek verilmediği için çalışamıyor. 3 
yıldır yol yapamıyoruz. 

Türkiye'de, eğer başlanmış otoyollar biterse, 1 500 kilometre otoyol; köy yolları, orman yol
ları dahil toplam 360 bin kilometre yol vardır. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de kilometre kare-
yel,5-2 kilometre yol düşerken; Türkiye'de, sadece 400 metre yol düşmektedir. Yeni yol yapımına 
ağırlık vermeliyiz. "Gidemediğin yer senin değildir" atasözünün gereğini yerine getirmeliyiz. 
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işçi alımlarındaki, ihalelerde yapılan usulsüzlükleri, defalarca bu Yüce Mecliste tartıştığımız 
için, tekrar, Şırnak'tan; ihaleden önce; alıcıları belli olan ihalelerden, ilçe başkanlarının listelerin
den, tercihen iş alan bakan yakınlarından bahsetmiyorum. 

Bayındırlık Bakanlığının en övündüğü olay, 1991 yılında yüzde 50-70 seviyesi yapılmış olan 
otoyallan, üç yılda, kaplumbağa hızıyla, 10'ar, 20'şer kilometre hizmete açıp kurdele kesmek olu
yor. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) - Öyle bir şey yok. 
AHMET KABİL (Devamla) - Bu Koalisyon ortaklan, üç yıldır bir kilometre bile otoyola baş

lamadılar; projelendirmediler. 
Otoyolların bitirilmesi için çıkarılan kararnameler nedeniyle bizim arkadaşlarımızı Yüce Di

vana verdiler; ama, kendileri, otoyolların bitirilmesi için bu kararnameyi aynen tatbik etmekten 
başka çare bulamadılar. Aynca, Damştayda, bu kararnamelerle ilgili 20'nin üzerinde soruşturma 
bitmiştir; -soruşturma dosyaları burada var- herhangi bir usulsüzlük ve kanunsuzluk yoktur. 

Samsun-Sarp otoyolunu, bu Hükümetin yapamayacağına artık kesin inanıyoruz. ' 
ALİ ESER (Samsun) - İhalesi yapıldı; çalışıyorlar. 

AHMET KABİL (Devamla) - Bu nedenle, Samsun-Sarp mevcut yolunun, 1987'de başlatılan 
iyileştirme çalışmalarına artık hız verilmeli ve yeterli ödenek ayrılmalıdır. Artan yoğun trafik altın
da tabanı tamamen bozulan bu yol, artık sürücülerin korkulu rüyası haline gelmiştir. Samsun'dan 
Sarp'a kadar 536 kilometrelik bu güzergâhta, Gümüşhane-Bayburt hariç, 6 il, 63 ilçe, 17 bucak, 9 
liman, 2 havalimanı ve kesintisiz devam eden birçok yerleşim merkezi mevcuttur. Yılın belli ayla
rında bu yolun günlük trafiği 12 bine ulaşmaktadır. Bu yolun, artık, mevcut kapasiteyi karşılaya
cak iki gidiş iki geliş bölünmüş yol olarak proje değişikliği yapılması kaçınılmazdır. Bakanlığın bu 
proje değişikliğine başlamasını memnunlukla karşılıyoruz. 

Üç yıldır, gün yoktur ki, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ihalelerinden, yolsuzluklardan, 
usulsüzlüklerden kamuoyunda bahsedilmesin. Bu tartışmaya, bu suçlamaya devletin bakanı da ka
tılmış ve bu Bakanlığı ıslah edemeyeceğini ifade ederek görevinden aynlmıştır. İstifa eden bu onur
lu Bakanımızı kutluyor, Başbakanımıza örnek olmasını diliyorum. . ' ' 

Koalisyonun büyük ortağı olan DYP Grubundan bir sayın milletvekilinin, "içimizde ihale ta
kipçisi milletvekilleri var" şeklindeki beyanı, basın huzurunda itiraf edilmiştir. Ayrıca, "İhale, 
Muğla'dan alındı, Ankara'ya taşındı; altından, DYP'li bir milletvekili çıktı; sonunda ihaleyi o mil-~ 
letvekili kazandı... 

GÜROL SOYLU (İstanbul)-Kim bu milletvekili? 
AHMET KABİL (Devamla)-...sözleşmede avans olmadığı halde, avans verildi." haberi, gaze

teye manşet oldu. Nedir bu haliniz? Sanki, bu kadro, devlet imkânlarını yağma etmek için gelmiş
tir. İştirak belgesi verilirken, uydurma gerekçelerle, istenmeyen müteahhitler, usulsüz, kanunsuz 
elenmektedir. Banka referans mektuplarında, banka mühürü üzerinde, banka ismi okunamadığı 
için, çok yetenekli müteahhitlere dahi belge verilmiyor; bu, uydurma bir gerekçedir. 

Belli isimlere ihale vermede, en mahir, en becerekli, en cesur, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
olduğu, üç yıllık icraatından tescil edilmiştir. 

Ülkemizin, yatırım, üretim, sanayileşme ve kalkınmasının en temel unsuru olan, mühendis, 
mimar teknik elemanlarımızın ve memurlarımızın, son yıllarda uygulanan politikalar neticesinde 
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aldıkları ücretler, üretim sürecindeki konumlarına, üstlendikleri sorumluluklara ve sahip oldukla
rı eğitime uymayan bir düzeye gelmiştir. Örneğin, Devlet Su işlerinde çalışan 25 yıllık işçi, ikra-
miyesiyle birlikte 37 milyon 988 bin lira alırken, 25 yıllık mühendis, 14 milyon almaktadır. 

Karayollarının, Aralık 1994 bordrosunun bir örneğini sunuyorum: Bölge müdürü, 12 milyon 
944 bin lira; mühendis (büroda) 9 milyon 870 bin lira; memur, 4 milyon 799 bin lira; bölge mü
dürü şoförü, 26 milyon 450 bin lira almaktadır. Teknik elemanlarımıza yazıktır, ayıptır, günahtır. 

Bu dengesizlik, 1995 yılı başında, 657 sayılı Kanuna tabi memura verilen yüzde 15'lik zam
ma karşılık, işçiye yüzde 50 zam verilerek daha da büyüyecektir. Kısacası, ücret dengeleri bozul
muştur ve kamu çalışanlarının tümü perişan durumdadır. Hani, Sayın Başbakan, "memuru, işçiyi 
enflasyona ezdirmeyeceğim" demişti. Enflasyon yüzde 150, memura verilen maaş artışı yüzde 30; 
ezdirmek daha nasıl olur!..Artık, bu kesim, hamur haline gelmiştir. 

Trafik kazalarının azalması için, Türkiye'de 5,5 milyon taşıtın seyrettiği 61 bin kilometre yo
lumuzun standartlarını, önem sırasına göre, bir an önce iyileştirmek gerekir. Trafik kazaları, yılda 
ortalama 7 500 can alıyor. Karayolları Genel Müdürlüğünce,Türkiye'nin her yerinde, binlerce va
tandaşımızın arazileri istimlak edilmiş, bu istimlak bedelleri yıllardır ödenmemiştir. Bakanlığa mü
racaat edenlere, yazılan cevabi mektuplarda, "Paranızı iki yıl sonra, üç yıl sonra ödeyeceğiz" de
niliyor. Bu vatandaşlarımıza yazıktır!.. 

Bir taraftan vurgunculara yüzde 406 faiz ödenirken, öbür taraftan gariban çiftçinin parasını fa
izsiz dört beş yıl bekleteceksin. Devlet bunu yapmamalıdır. Elinde dosyalarla kapı kapı dolaşan va
tandaşlar, istimlak bedellerinden daha fazla masraf etmektedirler. Bu istimlak bedelleri bir an ön
ce ödenmelidir. 

DSİ ile Karayolları Genel Müdürlüğü, kurulduklarından 1991 yılma kadar en az politize olan 
ciddi kuruluşlarımızdandı. 1991'den sonra, başmühendisler, bölge müdürleri, diğer idarî kademe
ler, yeteneklerine ve tecrübelerine bakılmadan, parti yöneticilerinin talepleri neticesi süratle değiş
tirilmişlerdir. İşbaşına gelen yeni kadroların, işlerini tanıyıp, tecrübe sahibi olmaları zaman almış, 
bu müddet zarfında işler de durmuştur. 

1995 yılında verilen 51 trilyondan, yatırımlara ayrılan miktar 31 trilyon liradır. 1994 yılı enf
lasyonun yüzde 150 olduğu göz önüne alınırsa, 1995 yılında da, bu güzide kuruluşumuzun, geç
mişine yakışır bir çalışma yapamayacağı ortadadır. 

20.9.1994 tarihinde çıkarılan bir kararname ile müteahhitlere tasfiye hakkı verilmiştir. Bu ka
rarname ile, devam eden 8 baraj inşaatı, 13 sulama ve drenaj projesi ve pompa inşaatı ile Bursa 
içme suyu inşaatı tasfiye edilmiştir. Tekrar tasfiye hesapları yapılıp, ihale edilmesi kimbilir kaç yıl 
alacaktır. 

Hakedişler normal zamanda ödenip, kararname fiyatları, piyasa fiyatları ile uyumlu olsaydı, 
bu işler bugün devam ediyor olacaktı. 

„ Yapılan hesaplara göre, sulanabilecek 8,5 milyon hektar arazinin yarısı, DSİ tarafından sula
nabilecek. Bugüne kadar sulanan 1 milyon 860 bin hektar araziyi düşersek, geriye kalan 2 milyon 
390 bin hektarın sulanabilmesi için, yılda 50 bin hektar sulama yapılacağı varsayımıyla, 44 yıla ih
tiyaç vardır. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bundan bir ay önce, 9.11.1994'te, GAP bölgesinde, Şan
lıurfa tünellerinin açılış töreni yapılmıştır. 1991 yılı sonunda yüzde 96'sı tamamlanmış bu tünelle
rin, üç yılda, yüzde 4'ü bitirilerek, yüzde 100'ü tamamlanmış, dolayısıyla, Atatürk Barajından su 
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çekilmeye başlanarak, bu tarihî birleşme gerçekleşmiş olsaydı, inanın ki, bundan en çok Anavatan 
Partisi Grubu memnun olurdu; ancak, Türk Milleti, uydurma bir şovla, bir daha aldatılmıştır. Bu 
kandırmaca merasim, bu projeye saygısızlıktır. Tünellerle sulanabilecek arazi, 482 bin hektardır. 
Halbuki, by-pass borusu ile sulanabilecek arazi, en çok 30 bin hektardır. 

BAŞKAN-Sayın Kabil, bir dakika... 

Sayın milletvekilim, lütfen, telefon görüşmenizi dışarıda yapar mısınız. 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı)-Ayıp, ayıp!.. 

BAŞKAN-Devam edin Sayın Kabil. 

AHMET KABİL (Devamla)- Yıllara göre, DSİ bütçesinden GAP'a ayrılan pay, 1976'dan 
1980'e kadar yüzde 11; 1980'den 1983'e kadar yüzde 15; 1983'ten 1991'e kadar yüzde 36'dır. 
1991'den 1994'e kadar nedir? Onu da, buradan, ilgililere soruyorum. Belki de, yüzde 2, yüzde 3'tür. 

Bugün, yüzde l'ini bile yapmadıklarının yüzde 100'ünü sahiplenenler var; ama, gerçeği millet 
görüyor. Bu projenin gerçek sahibi Türk Milletidir. Açılışta ifade edilmeyen, bu büyük tesisin ya
pımına emeği geçen, başta, rahmetle andığımız Sayın Turgut Özal olmak üzere, herkese, milletin 
vekili olarak şükranlarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

1990 parasıyla, GAP'a, günde yaptığımız harcama, 9 milyar Türk Lirası idi; bugün 50 milyar 
liradır. 1991'den sonra GAP'a hiçbir yatırım yapılmadığı gibi, by-pass borusundan sonra, şantiye 
kapatılmıştır. 

ANAP İktidarının yaptıkları, yalnız bundan ibaret değildir: 23 milyar dolarlık baraj santral in
şaatı, 10 milyar dolarlık otoyol, 9 milyar dolarlık PTT hizmeüeri, F-16 uçakları, modern hava mey
danları, 14 adet airbus uçağı alındı, daha birçok hizmetler yapıldı. Ayrıca, 12,5 milyar dolar rezerv 
bırakıldı. 

Bu dönemde, Türkiye'nin böyle bir projeyi hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğini düşünen ya
bancı ülkeler, gerekli cevabı almışlardır. 

İller Bankası tarafından, Rize içme suyu ihalesi hazırlıkları 1991 yılı sonunda tamamlanmış 
olmasına rağmen, yani, projesi, isale hattı, keşfi yapılmış iken; ancak, 1994 yılında, 2 milyar lira 
ödenek konarak ihale edildi ve bilahara, henüz nedeni belli olmayan bir gerekçeyle, ihale iptal edil
di. Onun da, bir an önce ihale edilmesini bekliyoruz. 

Ayrıca, ihale edilmiş ve yüzde 96'sı bitmiş olan Rize kanalizasyon deşarj inşaatı, üç yıldır hâ
lâ bitirilmedi. 

1994 yatırım listesinde, Rize'de yeni hiçbir yatırım yok. Rize'nin ismi yalnızca "Çığ Rasat İs
tasyonu yapıldı" diye geçiyor; o da yapılmadı. Ovit Geçidine, 475 milyar lira keşifle yapımı plan
lanmış olan kar tünellerinin yapımı, yine tasarruf gerekçesiyle iptal edildi; ama, maalesef, 27 Ka
sım 1994 günü, bir geçitte, çığ, 3 can aldı; daha kaç tane can alacak, belli-değil. 

Rize'de herhangi bir yatırım yapılmadığı gibi, çay bölgesinin tek geçim kaynağı yaş çay be
delleri alım gücü, ana tüketim maddeleri karşısında üç yılda yüzde 300 azalmıştır. 

BAŞKAN - Son 2 dakika Sayın Kabil. 

AHMET KABİL (Devamla) - Bu Koalisyon, çay için vaat ettiği zammı da vermemiştir. 
1991'de 2,5 kilo çaydan 1 dolar alırken, bugün 6 kilo çaydan 1 dolar alınıyor. Rize'de, günden gü
ne göç çoğalmaktadır. 

- 7 9 -



T.B.M.M. B:.57 19 .12 .1994 0 : 2 

Sözlerimi bitirirken, müsaadelerinizle, çok büyük, haksız suçlama ve vaatlerle işbaşına gelen 
Koalisyon ortaklarına birkaç soru sormak istiyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüzde 150 enflasyonun sahibi siz değil misiniz? Yetmiş sene
de ancak 4 900 lira olan doları, üç yılda 37 bin lira yapan, siz değil misiniz? Büyüme hızının ismi
ni değiştirip, küçülme hızı yapıp, eksi 5'lere indiren siz değil misiniz? Memuru, işçiyi, emekliyi, 
çiftçiyi, enflasyona ezdirmeyeceğiz deyip, yüzde 150 enflasyona karşılık, memura yüzde 30 zam 
veren siz değil misiniz? Kaynağı, mercii belli olmayan, vergisi verilmeyen, Sayın Başbakanın, 
Amerika Birleşik Devletlerindeki 7 milyon dolarlık mal varlığının bu ülkeye nasıl aktanldıgınm 
araştırılmasına müsaade etmeyen siz değil misiniz? Merak ediyorum, başka bir ülkede, kendi ülke
sini bu hale getiren bir Başbakanın, değil koltuğuna oturması, değil övünmesi, milletin önüne çık
ması mümkün müdür? Çiller ailesinin, Hazine arazilerini 49 yıllığına kiralayıp, turistik tesis diye 
villa yaptırdığı doğru değil midir? Antalya'da -hangi cesaretle bilmiyorum- halen inşaatlar üç var
diya devam ediyor. Dünyada başka bir Başbakanın eşi, böyle bir şey yapmış mıdır? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Son cümlenizi alayım efendim. 
AHMET KABİL (Devamla)- Yolsuzlukla suçladığınız geçmiş iktidar mensuplarının, bütün 

arşivler elinizde olmasına rağmen, hangi siyasi mensubu mahkûm olmuştur? İSKİ ve İLKSAN yol
suzlukları, sizin eseriniz değil midir? 1991'den bugüne kadar Türkiye'de hiçbir şey daha iyiye git
miş midir? Bu sorularımızın cevaplarını bulamadığımız için, 1991'de bıraktığımız Türkiye'yi geri 
istiyoruz. 

Sözlerimi bitirirken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin, milletimize ve Bakanlığımıza 
hayırlı olmasını Allah'tan diliyor, hepinize tekrar saygıyar sunuyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Kabil. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ahmet Sayın ve Sayın Mehmet Özkaya konuşacaklar. 
Buyurun Sayın Ahmet Sayın. (DYP sıralarından alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA AHMEr SAYIN (Burdur)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1995 yılı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi açık
lamak üzere, huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Memleketimizin imar ve inşasında, büyük hizmeti bulunan bu Bakanlığımız hakkındaki dü
şüncelerimizi, zamanın el verdiği ölçüde izah etmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, bu Bakanlık, ANAP İktidarından önce, Bayın
dırlık Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakanlığı adı altında, iki bakanlık halinde hizmet vermekteydi. 
Bu bakanlıklar, 13.12.1883 gün ve 180 nolu Kanun Hükmünde Kararnameyle, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı adı altında tek bakanlık haline getirilmiş ve 14.12.1983 tarihinde 18 251 sayılı Res
mi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ı 

Bu iyi mi olmuştur kötü mü olmuştur; değerli arkadaşlarım, maalesef, bu iyi olmamış, kötü ol
muştur. Şöyle ki: Kendi hizmet alanlarında uzmanlaşmış, yıllarca başarılı hizmetler vermiş, hizmet 
alanları tamamen değişik olan bu iki bakanlığın, tek bakanlık olarak birleştirilmesini anlamak 
mümkün değildir. Bakın, bu iki bakanlığın birleştirilmesiyle, İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde 
bulunan Planlama Genel Müdürlüğü kaldırılmış, böylece, şehir ve kasabalarımızın imar planları
nın, yapım ve tadilat işlerinin kontrolü tamamen başıboş bırakılmıştır. Özellikle, imar tadilatları be-
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lediye meclislerine bırakılmış ve bu durumda, hem şehirlerin çok kötü gelişmesine, çirkinleşmesi
ne, gecekondulaşmasına, altyapı hizmetlerinin yetersizliğine hem de çeşitli yolsuzluk, usulsüzlük 
ve rüşvet olaylarına sebep olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, bu konu çok önemlidir. Bu konuda imar uygulamalarına süratle el atıl
malıdır. Aksi takdirde, halli çok zor olacak problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Aslında kaldık; 
ama, zararın neresinden dönersek kâr olacaktır. îmar îskân Bakanlığı, ya yeniden ihya edilmeli ve
ya şehircilik bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kurulmalıdır. Ayrıca, mülga imar İskân Bakan
lığı bünyesindeki Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Belediyeler ve 
Teknik Hizmetler Genel Müdürlükleri -ki, bu genel müdürlükler görevlerinde uzmanlaşmıştı- kal
dırılarak; görevleri dağıtılarak, değişik ünitelere yaptınlmaya çalışılmakta; ama, maalesef eksik 
hizmetler alınmaktadır. 

Bu meyanda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı olan ve entegre bir hizmet veren 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmak suretiyle, iki baş
lı hale getirilerek, hizmet aksamasına sebep olmuştur. Yıllardır, memleketimize, milletimize büyük 
ve güzel hizmetler vermiş olan ve vermeye çalışan bu güzide kuruluşumuzun durumunun ele alı
narak, eski benliğine kavuşturulup, daha faydalı hizmetler vermesinin sağlanmasına çalışılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, yine, Bayındırlık ve îskân Bakanlığına bağlı olarak yıllarca bakanlık 
bünyesinde hizmet veren inşaat, yapım ağırlıklı olan -ki, temeli bayındırlık ağırlıklı- Demiryolları 
Limanlar ve Hava Meydanlan İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına bağlanma
sı da, yapılan yanlışlıklann en büyüklerinden bir tanesidir. 

Bizim bildiğimiz kadanyla, Ulaştırma Bakanlığı ve bağlı birimleri, ulaşım hizmetlerinin koor
dinasyonunu, verimli çalışmasını ve organizasyonunu sağlayan bir birim. Nedir o; Türk Hava Yol
ları Genel Müdürlüğü, Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü, PTT Genel Müdürlüğü... Siz, ta
mamen inşaat ve yapım tekniği kendi dalında uzmanlık isteyen bir genel müdürlüğü de, getirin, 
alakası olmayan bir bakanlığa bağlayın... 

Değerli arkadaşlarım, işte Anavatan Partisinin transformasyon anlayışı; işi ehline vermek de
ğil, işleri karıştırmak... Ben, Hükümetimizden, yukarıda tenkit ettiğim bu konulara eğilmesini, ko
nuyu etüt ederek gerekli düzeltmeleri yapmasını istirham ediyorum. 

REFİK ARSLAN(Kastamonu)-Üç yıldır neredeydiniz? 
AHMET SAYIN(Devamla)-Değerli milletvekilleri, bu meyanda, ben, kamuoyunu yıllardır 

meşgul eden ve halen de meşgul etmekte olan, usulsüzlük, yolsuzluk iddialarına sebep olan ve ha
len uygulamakta olduğumuz, uygulamaya mecbur kaldığımız 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun
dan, bu kanunun uygulamalarından ve bunlara paralel olarak müteahhitlik müessesesinden ve mü
teahhitlik hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. Tabiî, bunların içerisinde, müteahhit-idare ilişkile
ri, birim fiyatlar ve eskalasyon kararnameleri de var. 

Hepinizin bildiği gibi, Yüce Meclisimizin 11.10.1994 tarihli 17 nci Birleşiminde, Bayındırılık 
ve İskân Bakanlığınca 1983 yılı kasım ayından bu yana gerçekleştirilen ihalelerle ilgili olarak ile
ri sürülen iddiaları araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Komisyon 
kuruldu ve çalışmalanna başladı. Ben de, arkadaşlanfnın itimatlarıyla o komisyonun başkanı seçil
dim ve şov yapmadan, istismar etmeden, Anayasa, İçtüzük ve hukukî nizamlar dahilinde görevimi
ze devam ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunu, şunun için söylüyorum; Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma 
komisyonları bilgi toplamak ve topladığı bilgileri, kendilerine görev veren Yüce Meclise iletmek 
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üzere görevlendirilmişlerdir. Bu bilgiler, imkânlarımız dahilinde, komisyonumuzca, en kısa za
manda, sizlere, somut bir şekilde ulaştırılacaktır. Belki hatırlayacaksınız; mezkûr önerge görüşü
lürken, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, her an, istismara, dedikodulara, şaibelere açık hüküm
ler taşıdığını ifade ve izah etmiştim. 

Kısaca hatırlatmak istiyorum: Mezkûr kanunla getirilen 28 inci maddenin özü, uygun bedelin 
tespitidir. Bu maddede; artırmalarda uygun bedel, teklif edilen bedelin -ki, doğru olanı da bu- en 
yükseği; eksiltmelerde uygun bedel, teklif edilen bedelin tercih edilenidir; işte, bunu anlamak 
mümkün değildir. Artırmalarda, teklif edilen bedellerin en yükseği uygun bedel oluyor da, eksilt
melerde teklif edilen uygun bedel, niye teklif edilen bedellerin en düşüğü olmuyor?.. 

Siz, her şeyini bütün özellikleriyle tarif ettğiniz bir malı, herkesten istiyorsunuz ve istediğiniz 
aynı malı neden ucuza almıyorsunuz da, başka bedeller arıyorsunuz?.. Bunu, basit bir misalle an
latmak istiyorum: Şu anda, Türkiye'de, hem özel sektör hem de KİT'ler tarafından çimento üretil
mekte. Üretilen traslı -torbalı ve TSE damgalı- çimentonun torbasını, ödeme şartları da aynı olmak 
üzere, birisi 80 bin liradan, birisi 90 bin liradan, bir başkası da 70 bin liradan teklif ediyor. Sİz, aca
ba, 70 bin liraya mı, yoksa 80 bin liraya mı alırsınız; herhalde 70 bin liraya alırsınız. 

Arkadaşlarımız, burada, "efendim, müteahhitler çok tenzilat yapıyor da, işler bitmiyor, yarım 
kalıyor" diyorlar. Yapmasınlar, niye yapıyorlar?!. Herkes, hesabını kitabım yapar, ona göre tekli
fini verir, işlerini yapar. Bu işleri yaptırmak da, devletin elinde. Devletin, kontrol mühendisi var, 
amiri var, memuru var... Ben, böyle bir olayı anlayamıyorum değerli arkadaşlarım... Yani, bu uy
gun bedel olayı bir türlü benim aklıma yatmıyor. Tabiî, uygun bedelin tespitindeki kriterlere bağlı 
olarak hazırlanan ihale şartnameleri yanında, özel teknik şartnameler kişilere göre hazırlanmakta
dır. Şartnamelere öyle hükümler konulmuş, işe iştirak edecek firma öyle tarif edilmiştir ki; o firma
nın ancak ismi yazılmamıştır. 

REFİK ARSLAN(Kastamonu)-Bu söylediğin doğru. 

ALİ ESER(Samsun)- Her sözü doğru. 
AHMET SAYIN (Devamla)-Biz yanış bir şey söylemeyiz değerli arkadaşım. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İyi ya, seni teyit etti. 
REFİK ARSLAN(Kastamonu)-Teyit ettik. 

AHMET SAYIN (Devamla)- Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 44 üncü maddesi, 
çok büyük istismara ve şaibelere sebep olmaktadır. Bu, ilansız özel davet usulünü getirmektedir ki, 
özellikle, ANAP İktidarları döneminde, bu madde, çok şaibelere sebep olacak şekilde kullanılmış
tır. 

ÜLKÜ GÜNEY(Bayburt)- Erzincan'da verildi; malı götürdüler Erzincan'da... 

AHMET SAYIN (Devamla)- Bunun ispatı istenirse, arkadaşlarıma hemen bir misal verebili
rim. Demin, değerli ANAP sözcüsü, "bakan yakınlarına, partililere iş verildi"dedi. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Meclise, bu konuda, sorduğum ve cevabını aldığım bir firmayı 
söyleyeceğim. Bakın; sene 1987; İhale Makamı Kurum Adı: Bayındırlık ve İskân Bakanlığı; İşin 
adı: Mardin Habur Kapısı TIR giriş sahası ve ünitesi inşaatı; Keşif Bedeli: 6 milyar 700 milyon; 
İhale İndirimi: Yüzde 2,80; Avans oranı yüzde 33. İşin sahibi; RUTO İnşaat ve Ticaret Limited 
Şirketi. RUTO İnşaatın sahibini biliyor musunuz değerli arkadaşlarım; 1987 yılında, burada millet
vekilliği yapan Rifat Diker arkadaşımızdır. 
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Değerli arkadaşlarım, şimdi, hal böyleyken, kalkıp da,"yakmlarınıza, taraftarlarınıza iş veri
yorsunuz" demenin anlamı yok.(DYP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Bir de öbür tarafı söyle. 

AHMET SAYIN (Devamla)- Siz, kalkıyorsunuz, 6 milyar 700 milyonluk bir işin 2 milyar 500 
milyon lirasını peşin veriyorsunuz ve yüzde 2.80 tenzilatla da ihale ediyorsunuz, ondan sonra da, 
geliyorsunuz, burada ihale yolsuzluğundan bahsediyorsunuz... Yapmayın değerli arkadaşlarım, si
ze çok şey söylerler o zaman! 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)-Erzincan'ı biliyor musunuz? 
AHMET SAYIN (Devamla)-Erzincan'ı da biliyorum tabiî. 
Değerli arkadaşlarım, bakın,"tencere dibin kara, seninki benden kara..." (RP sıralarından, al

kışlar) Gelin, bu işlerden vazgeçelim; doğru dürüst, namuslu iş yapalım. 

Değerli milletvekilleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ve bunlara paralel yönetmelikle
rin çok büyük mahzurlan vardır. Bu kanun, ihtilalcilerin kanunudur, bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu 
kanunun, süratle değiştirilip, memleketimizin bünyesine uyan bir kanunun süratle çıkarılması ge
rekmektedir. 

Bu arada, sanayicimizin ve ekonomimizin lokomotifi olan inşaat ve tesisat müteahhitleri ile 
devlet ilişkilerini dile getirmek istiyorum. Yanlış anlamazsanız, müteahhitlik müessesesi de, diğer 
işlerde olduğu gibi, ANAP İktidarlarıyla erozyona uğratılarak bugünkü duruma getirilmiştir, bak
kal, berber, kasap gibi, kendi mesleklerinde ihtisas sahibi olan kişiler ve müessese sahipleri müte
ahhit olmuşlardır. Tabiî, Türkiye'de herkes her işi yapabilir; ama, bir mühendis kasaplık veya ber
berlik yapamaz. , 

Değerli arkadaşlarım, bununla şunu ifade etmek istiyorum: Müteahhitlik müessesesine de bir 
kişilik kazandırılmalı ve müteahhitlik müessesesi, "Bir karne, bir çanta" halinden çıkarılmalıdır. Bu 
nasıl olacak; müteahhitlik karneleri yeniden ele alınıp, bu işin ehli olan, bilfiil bu işleri yapan kişi
lere karne verilmelidir. Müteahhitlik karnelerinin devrine kesinlikle izin verilmemelidir; çünkü, bu 
kesinlikle istismar edilmektedir. Karne sahibi, müessesenin teknik işlerinin sorumluluğunu deruh
te edeceğini taahhüt etmesine rağmen ne müesseseye uğramakta ne de işe sahip çıkmaktadır. Şu an
da, Meclisimizde, karnesini bazı üniversitelere kiralamış ve teknik sorumlu müdürlüğünü deruhte 
etmeyi taahhüt eden milletvekili arkadaşlarımız var. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Bakan da var mı? 
AHMET SAYIN (Devamla) - Var tabiî... Bakan da var. 
Şahsen, bu konuyu uygun görmüyorum; bu, yanlıştır, buna kesin bir çözüm getirilmelidir. 

v Emekli olan, müteahhitlik karnesini devreden eski milletvekili arkadaşlarımız var; hem karneleri
ni devrediyor hem de müessesenin teknik sorumlu müdürü oluyorlar; fakat, bu, bordrolarında gö
zükmüyor, bir de gelip Türkiye Büyük Millet Meclisinden emekli tazminatı alıyorlar... Bu konu
nun üzerine gidilip, takip edilmesi ve buna mani olunması gerekmektedir. Hulâsa, nasıl, arabasını 
kullanan şoför kendi ehliyetini kullanıyorsa, müteahhit de, kendi işinde kendi karnesini ve ehliye
tini kullanmalıdır. 

Ayrıca, inşâat ve tesisat müteahhitlerinin, iyi organize olup haklarını savunabilmeleri için, mü
teahhitlik odalarının kurulması şarttır ve buna da izin verilmelidir; bu sağlanmalıdır değerli arka
daşlarım. 

BAŞKAN- 15 inci dakikadasınız Sayın Ahmet Sayın. 
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AHMET SAYIN (Devamla)- O zaman, kesmek mecburiyetindeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Efendim, takdir sizin; grubunuzun 30 dakika süresi var; o, sizin takdiriniz. 

AHMET SAYIN (Devamla)- Programa alınıp, ihalesi yapılan ve taahhüde bağlanan işlere ye
terli ödenek verilerek, bunlann süratle bitirilmesi sağlanmalıdır. Her yıl, Yüksek Fen Kurulunca 
yeterli araştırma ve etüt yapılmadan hazırlanan ve uygulanan birim fiyatlar, daha yılın ikinci ve 
üçüncü ayında geçerliliğini kaybetmekte ye yeni fiyat kararnamelerinin çıkarılmasına sebep olmak
tadır. Fiyatların, daha dikkatli, daha çok etüt etmek suretiyle belirlenmesi gerekmektedir. 

NECMİ HOŞVER (Bolu)-"Hayırlı olsun" de... 
AHMET SAYIN (Devamla)-"Hayırlı olsun" diyeceğim de... 
Bütçeye yeterli Ödenek konulamamıştır/Tabiî, gönül isterdi ki, daha fazla ödenek konulsun, 

daha çok hizmet... 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu)-Niye yapmadınız?.. 
AHMET SAYIN (Devamla)- Para yok... Öyle tabiî... Bitirmişsiniz her şeyi, ondan sonra da... 

(ANAP sıralarından gülüşmeler) Gönül isterdi ki, daha çok para koyalım, daha çok hizmet alalım. 
Değerli arkadaşlanm, burada, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum: Bütçelerdeki cari harcama

lar, yatırım ödeneklerinin çok üstündedir ve çok zengin bir ülke gibi, cari harcamalara daha çok pa
ra ayrılmaktadır. Bu da çok yanlış bir olaydır. 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa)-Azaltın o zaman. 
AHMET SAYIN (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, biz, çok zengin bir ülke değiliz. Paramızı, 

potansiyelimize göre, çok iyi değerlendirmeliyiz. Bugün, devlet, milletini besleyen devlet haline 
gelmiştir. Gelin, bu icraattan, bu zihniyetten halkımızı kurtaralım. Cari harcamaları tahdit ederek, 
yatırım yaparak, herkesin elinin emeğini, alın terini değerlendirerek, ülke ekonomisine katkı sağla
masını temin edelim. Altyapıyı süratle bitirelim. Çiftçiyi, esnafı, sanayiciyi, yatırımcıyı, bol ve 
ucuz kredi vererek desteklemeye çalışalım. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Onlar öldü. 
AHMET SAYIN (Devamla) - Ölmez Allah'ın izniyle, merak etme. 
Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonunda, Sayın Bakandan, seçim bölgem Burdur'un, bugü

ne kadar haledemediğimiz üç meselesi için özür dileyerek, bir istirhamda bulunacağım. Altınyay-
la-Gölhisar İlçesi arasında 7 200 metrelik bir yolumuz var; yapılmıyor, Sayın Bakandan, bu yolun 
yaptırılmasını özellikle istirham ediyorum. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Hâlâ yaptıramadınız mı?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) - İste, iste... 
AHMET SAYIN (Devamla) - Aynca, Çaldır-Tefenni-Karamanlı-Burdur yolunun standardının 

yükseltilmesini ve Yeşilova-Harmanlı-Yanşlı-Düver-Hacılar güzergâhının karayolları ağına alın
masını da istirham ediyonım. Grup adına yaptığım konuşmamda, böyle bir özel konumu dile getir
diğim için, tekrar, hepinizden özür diliyonım. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve bağlı kurulüşlannın bütçelerinin, memleketimize ve mil
letimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ahmet Sayın. 
Kalan süreyi kullanmak üzere Sayın Mehmet Özkaya; buyurun efendim. 
12 dakikanız var Sayın Özkaya. 
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DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına 
söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Meclisi ve bizleri televizyonlarından izleyen sevgili va
tandaşlarımı şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bütçeler, hükümetlerin icraatının en iiyi göstergesidir; siyasî iktidarla
rın tercih ve önceliklerini, çözüm bekleyen sorunlara yaklaşımlarını gösterir. Ayrıca, bütçeler, ül
ke kaynaklarım en verimli kullanma sanatıdır. Bu kaynaklar, ülkemizdeki gibi yetersiz kaynaklar 
ise, bütçelerdeki öncelikler daha bir önem kazanır. 

Değerli milletvekilleri, Türlüye, 1995 yılına 1 katrilyon 331 trilyonluk bir bütçeyle giriyor. 
Bütçenin, yaklaşık 419 trilyon lirası personel giderlerine, 123 trilyon lirası diğer cari harcamalara, 
125 trilyon lirası yatırımlara, 661 trilyon lirası da transfer harcamalarına tahsis edilmiştir. Bu har
camaların bütçe içindeki payı ise... Bu kısımları okumaktan vazgeçtim Sayın Başkanım. 

îşte, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi yatırımcı bir bakanlığın bütçesini tartışırken, bu ra
kamları göz ardı etmek mümkün değildir. Yani, Türkiye, 1995 yılında, bütçesinin ancak yüzde 
9,4'ünü yatırımlara ayırabilmektedir. Geçmiş yıllarla mukayese edildiğinde, yatırımların bütçe için
deki payının her geçen yıl küçüldüğünü görmek mümkündür. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, niçin yatırım bütçeleri yapamıyor? Türkiye, niçin memuruna, 
işçisine, emekli, dul ve yetimine insanca yaşayabilecekleri bir maaş veremiyor? Türkiye, niçin 
1995 bütçesinin 663 trilyon lirasını, yani bütçesinin yansını borç ödemelerine ve borç faizlerine 
ayırmak zorunda kalıyor? Türkiye'de bugün yaşanan ekonomik sıkıntıların sebebi nedir? Bu eko
nomik sıkıntılar, hangi yanlış politikaların sonucudur? îşte, bütün bu sorulara doğru cevap bulmak 
zorundayız. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin son oobeş yılına baktığımızda, nelerin yapılıp nelerin ya
pılmadığına, nelerin doğru yapılıp nelerin yanlış yapıldığına bir göz atmak gereğini duyuyorum. 

Türkiye'nin, 1983, yılında liberal ekonomiye' geçiş için başlattığı kararlar, içerik ve zamanla
ma açısından doğrudur; fakat, Türkiye, bir ekonomik devrim sayılabilecek bu kararlarla birlikte, 
özelleştirmeyi yapamamıştır; bu yanlıştır. 

Türkiye'nin hedeflediği, ülkenin altyapısının tamamlanması gereği doğrudur; fakat, bu altya
pının ihtiyacı olan kaynakların finanse edilmesi için vergi kanunları aynı zamanda çıkarılamamış
tır; bu yanlıştır. 

Ülkenin kaynaklarının üretime ve ihracata yönlendirilmesi doğrudur; fakat, bu kaynakların bir 
kısmının yatırımda, hayalî yatırımlara; ihracatta, hayalî ihracata gitmesi, maalesef önlenememiş
tir; bu yanlıştır. 

Türkiye'nin otomatik telefon santralları, telekomünikasyon ve otoyol alanında yapmış olduğu 
yatırımlar fikren doğrudur; fakat, alınan bu borçların nasıl, ne zaman ve hangi kaynaklarla ödene
ceği hesaplanmamıştır; bu yanlıştır., 

Türkiye'nin, genç bir nüfusa sahip olması, üretken olması açısından doğrudur; fakat, hiçbir 
millî nüfus planlaması yapılmamıştır; bu yanlıştır. 

Türkiye'ye yabancı sermayenin gelmesi için alınan tedbirler doğrudur; fakat, faiz-kur makası
nın fazla açık olmasından dolayı, ülkemizin sırtından milyarlarca dolardışarıya gitmiştir, bu yanlış
tır. Biz buna "saadet zinciri" diyoruz. 
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Değerli milletvekilleri, bakınız, hiçbir parti isminden söz etmiyorum, enkaz edebiyatı da yap
mak istemiyorum; ama, gerçek şu ki, bugün, Türkiye'nin, eylül sonu itibariyle, 68,4 milyar dolar 
dış borcu, 600 trilyon civarında iç borcu vardır ve 1995 bütçesinin yaklaşık yarısı, bu borçların tak-: 
sitlerinc ve faizlerine ayrılmak zorundadır. îşte, ana hatlarıyla 1995 Türkiye'sine böyle gelinmiştir. 

Şahsî kanaatime göre 5 Nisan 1994 ekonomik istikrar tedbirleri doğrudur; ancak, bu tedbirler, 
1987 seçimlerinin hemen ardından alınmalıydı; hemen alınamadı; 1989'da, 1990'da alınmalıydı, 
1991 seçimlerinden önce alınmalıydı... Ülkenin sorunları gittikçe büyümüş Ve ancak 5 Nisan 
1994'te bu ekonomik istikrar tedbirleri, Başbakan Sayın Prof. Dr. Tansu Çiller tarafından alınabil
miştir. 

Değerli Milletvekilleri, 5 Nisan kararları, borçla yaşama dönemine son vermiştir. 
5 Nisan tarihinden bugüne kadar görülen olumlu gelişmelere gelince: 
Döviz fiyatları kontrol altına alınabilmiştir. 

Döviz rezervleri, 2 Aralık 1994 tarihi itibariyle, 7 milyar 284 milyon dolara yükselmiştir; bu 
rakam, 1993 yılı sonu seviyesinin yaklaşık 1 milyar dolar üstündedir. 

Dışarıdan yeni borç almadan, 1994 yılında ödenmesi lazım gelen bütün borçlar zamanında 
ödenmiştir. * 

İhracaatımız artmış, ithalatımız azalmıştır. 
Değerli milletvekilleri; işte, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 yılı bütçesini bu göstergeler 

ışığı altında düşünüypruz. Bu bütçe, 1995 yılı bütçesi olmasına rağmen, geçmişte uygulanan eko
nomik politikaların etkisindedir. Bu bütçeyi hazırlayanlar, elbette, ülkeye hizmet getirecek çok da
ha büyük bir bütçe yapmak isterlerdi; fakat, eldeki çok kısıtlı imkânlarla, ancak böyle bir bütçe ha-
zırlanabilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin, bu ekonomik sıkıntıları atlatarak, yeniden büyük projele
re imza atacağına inancım tamdır. 9 Kasım 1994'te açılışı yapılan Urfa Tüneli, bin yıllık bir haya
li gerçekleştirmiştir. Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacak olan bu dev projede emeği ge
çen herkese, buradan, bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. 

Türkiye, bunun gibi deV projelere yenilerini ekleyecektir. İşte, Çanakkale Köprüsü, yakında 
ihale edilecektir; işte, İzmit Körfez geçişi, bugüne kadar 10 firmadan teklif alınmış, kaynak yapısı 
sağlanmıştır; işte, Ankara- İzmir karayolu, bu yolun Ankara- Sivrihisar bağlantısı yakında ihale 
edilecektir; işte, Birecik Barajı, işte Karkamış Barajı; bunlar, Fırat'ın azgın sularına gem vuran ve 
"yedi küpeli gelini" tamamlayan barajlardır. 

Yine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ihale edilmiş 6 baraj inşaatı vardır; ayrıca, 20 adet 
baraj, ihale edilecek işler kapsamına alınmıştır. Yine, 7 adet sulama ve taşkın tesisleri ihale edilme 
kapsamındadır. Diğer ihalelerde ise, 16 adet baraj inşaatı, 23 adet sulama ve taşkın tesisleri, ihale 
edilecek işler kapsamındadır. 

Değerli milletvekilleri, seçim bölgem olan Gaziantep'teki DSİ Genel Müdürlüğünün yapmış 
olduğu projelerden söz etmek istiyorum: 

Nizip Hancağız Barajı, 1989 tarihinde hizmete girmiştir; ancak, kurak yıllarda su az olduğun
dan, tam verim alınamamaktadır. Bu barajı takviye edecek Belkıs Pompaj Projesi bir sene önce iha
le edilmiş, bazı nedenlerle sonradan iptal edilmiştir. Bu yıl, Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Tansu 
Çiller ve Sayın Bayındırlık Bakanının gayretleriyle, tekrar, 25.10.1994 tarihinde 356 milyar lira be
delle ihale edilmiştir. Kendilerine buradan teşekkür ederim. 
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Bu proje, Hancağız Barajını takviye ettiği gibi, Nizip'ten Birecik İlçemize kadar uzanan 12 
358 hektar araziyi de sulayacaktır; ayrıca, Gaziantep ilinde yapılacak olan ve ihalesi 26.5.1993 ta
rihinde yapılan ve inşaatı devam eden Oğuzeli-Kayacık Barajı ile Kilis-Kemlin, Kilis-Seve, Kilis-
Afrin Barajlarım da takviye edecektir. 

Belkıs Barajının temeli Sayın Süleyman Demirci tarafından atılmış olup, enerji üretiminin dı
şında, sulama ünitelerinin tamamından Gaziantep İli faydalanmaktadır. 

GAP bünyesinde olan Birecik pompaj sulaması, Belkıs, Hancağız, Gevence, İkizce, Doğanpı-
nar, Akçakoyunlu, Elbeyli, Karacaören ve Kilis'e kadar 9 adet pompa istasyonuyla yirmibeş sene
den beri özlediğimiz, beklediğimiz ve 200'e yalcın susuz Barak köylerine hayat verecek ve 66 269 
hektar araziyi sulayacaktır. 

Kemlin Projesi: Kilis İlçesinin Balık Suyu üzerinde yapılacak barajla 1 969 hektar arazi sula
nacaktır. 

Kilis-Afrin Projesi: Kilis İlçesi Afrin Çayı üzerinde kurulacak barajla 7 242 hektar arazi sula
nacak, aynı zamanda, Kilis İlçesinin içme suyu temin edilecektir. 

Seve Projesi: Kilis İlçesi Sinnap Suyu üzerinde kurulacak baraj, Kilis Ovasının 1 400 hektar 
arazisini sulayacaktır. 

Kilis Musabeyli Projesi: Sabun Suyu üzerinde yapılacak barajla 2 783 hektar arazi sulanabile
cektir. 

Adıyaman Göksu Araban Projesi: Bu projeyle Göksu üzerindeki Çataltepe Barajı yapımıyla 
Gaziantep İlinin içme suyu karşılanacak ve Araban Yavuzeli Ovalarında 37 482 hektar arazi sula
nacaktır. 

Ardıl Projesi: Araban İlçesi Ardıl Suyu üzerinde yapılacak olan Ardıl barajı yapımıyla, Ara
ban Ovasında 3 535 hektar arazı sulanacaktır. 

Ballıkaya Projesi: Nurdağ İlçesi İçcrisu Deresi üzerinde yapılacak olan Ballıkaya Barajıyla, İs
lahiye Ovasında 1 123 hektar arazi sulanacaktır. 

Taşbiçme Projesi: Aksu Çayı üzerinde yapılacak olan bu barajla Nurdağ Sakçagözü Kasaba
sının kuzeyinde bulunan 6190 hektar arazi sulanacaktır. 

Alleben Göleti ve Sulama Projesi: Gaziantep Merkez İlçede bulunan Sacır Deresi üzerinde 
yapılacak göletle 149 hektar arazi sulanacaktır. 

Yavuzeli Çat Barajı: Bu baraj .Yavuzeli Araban Ovalarında 22 000 hektar araziyi sulayacak
tır. 

Değerli milletvekilleri, Gaziantep İlimizde, yukarıda saymış olduğum baraj, gölet ve taşkın 
projelerini takip eden, Devlet Su İşlerinin bir şube müdürlüğü bulunmaktadır. Bundan önce Adana 
İline bağlı olan bölge müdürlüğü, şimdi Kahramanmaraş İline bağlı bulunmaktadır. 

Gaziantep İlinin, ekonomik sulanabilir arazisi, toplam 207 909 hektardır. İlimizdeki hava sı
caklığı göz önüne alınırsa, bu araziler sulandığı takdirde, senede üç defa mahsul almak mümkün 
olacaktır; ancak, bu projelerin hayata geçirilmesi, yukarıda bahsettiğim bir şubenin çalışmasıyla 
hayata geçirilecek işlerden değildir. 

BAŞKAN- Son 2 dakikanız efendim. 
MEHMET ÖZKAYA (Devamla)-Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
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Değerli milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası Genel 
Müdürlüğünden olaşan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi büyük bir bakanlığın bütçesini 15 da
kikalık bir zamana sığdırmak mümkün değildir. 

Bu vesileyle, sözlerime son verirken, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin, 
milletimize, memleketimize ve çalışanlarına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi ve 
bizleri televizyonlarından izleyen vatandaşlarımızı saygılarımla selamlıyorum.(DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Özkaya. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Abdülilah Fırat ve Sayın Hüseyin Erdal konuşacaklar. 
Sayın Fırat, Sayın Erdal, 15'er dakika mı konuşacaksınız? 

ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum)- Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Peki, buyurun efendim. 
ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkan, tolerans hakla da içinde olsun. 
BAŞKAN-Siz buyurun efendim. 

Sayın Abdülilah Fırat, Refah Partisi Grubu adına... 
RP GRUBU ADINA ABDÜLİLAH FIRAT (Erzurum)- Muhterem Başkan, muhterem millet

vekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 1995 malî yılı bütçe müzakereleri münasebetiyle Re
fah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum; Yüce Heyetinizi, şahsım ve Grubum adına saygı 
ve hürmetle selamlayarak konuşmama başlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütçe kelimesi, insanların aklına, hemen, birçok belgeyi, 
yüzlerce sayı ve icra göstergelerini getirmektedir, ancak, bu, bütçelemeyi anlatmaya yetmez; büt-
çeleme, insanlar, fikirler ve amaçlarla ilgilidir. 

Bütçeler, hükümetlerin, insanların içtimaî ve iktisadî yönden daha iyi olmalarını sağlamada 
kullandıkları malî kaynak tahsisi ve sınırlamalarını gösteren belgelerdir; ayrıca, çalışma ve uygu
lamaları gösteren reçetelerdir. Peşinen ifade edeyim ki, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1995 yı
lı bütçesinde rasyonellik, mantık, matematiksel analiz görülmemektedir. Kıt kaynaklar, gelişigüzel 
harcamalarla israf edilmektedir. Refah devletini gerçekleştirecek, ekonomik büyümeyi sağlayacak, 
kararlı bir malî sentez uygulayacak, faiz oranlarını azaltacak, yatırımları arttıracak, büyümeyi sağ
layacak, yararlı kaynakları yönlendirici bir strateji, maalesef, görülmemektedir. Bütçenin, kamu 
ekonomisinde hizmet üretimini planlayan siyasal ve teknik bir belge olarak değeri azalmıştır; çün
kü, bu Hükümet zamanında aşırı derecede artan enflasyonun tahmini yanlış yapılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayladığı bütçeyle yapılacak iş miktarı, özellikle Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı gibi yatırımcı bir bakanlıkta, yıl içinde, sürekli azalıyor. Fiilen gerçekleşen 
harcamalar ile bu harcamalardan ödenebilen kısım arasındaki farklar giderek açıldığından, Türki
ye Büyük Millet Meclisinin, siyasal talimat olarak bütçeyi onaylamış olmasının pratik değeri de, 
maalesef kalmıyor. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1995 yılı malî bütçesinde, 1994 yılı malî bütçesine göre 
yüzde 21'lik bir artış görülmektedir. Yüzde 140'lık enflasyon karşısında bu bütçeyle nasıl bir yatı
rım gerçekleştirileceğini, doğrusu merak etmekteyim. Bu bütçeyle ne yatırım gerçekleşir ne de per
sonel ve cari harcamalar karşılanır. 
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1995 yılı malî bütçesinin 1994 yılı malî bütçesine eşit olabilmesi için, bu bütçenin bugünkü 
değerlerle 2,4 kat artırılması gerekir. Bu da gösteriyor ki, 1995 yılı bütçesi, 1994 yılı bütçesinin ya
rısına indirilmiştir. Bu bütçeyle yatırım gerçekleşmeyeceği gibi, mağduriyet ve sefalet de artacak
tır. 

Bu siyasî iktidar zamanında, kamu sektörü yatınmlannda önemli miktarda azalma görülmüş
tür. Bu azalma, 1995 yılı malî bütçesinde de artarak sürecektir. 

İnşaat maliyet oranlan, enflasyon üzerindeki oranlarda artmaktadır. Önümüzdeki yıl, metreka
re inşaat maliyetinin, 1994 yılına nazaran en az 2 kat artacağı da kesindir. 

Kamu yatırımlannm azalması ülkemizin istihdam durumunu menfi olarak etkilemiştir. Özel
likle bu siyasî İktidar zamanında, müteahhitlerin istihdam ettiği işçi sayısında yüzde 100'lük bir 
azalma oluğu gerçeği de ortadadır. 

İnşaat sektörü yatınmlan, bu siyasî İktidar dönemlerinde yaşanan ekonomik durgunluğun et
kisiyle bir gelişme göstermemiştir. 1994 yılı toplam sabit sermaye yatınmlannda beklenen yüzde 
15 oranındaki reel gerileme, özellikle altyapı ağırlıklı kamu inşaatlan yatırımlannı da olumsuz yön
de etkilemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde inşaat müteahhitliği yapan her kuruluş, kamu 
ihaleleriyle ilgilendikleri için, inşaat sektöründeki durgunluk onlara menfi yönden tesir etmektedir. 
Son yıllarda kamu ihalelerinde taahhütlerini yürütmeye çalışan müteahhitlerin hakedişleri, düzen
leme tarihinden itibaren üzerinden uzun aylar geçmesine rağmen, paralan ödenmemektedir. Bu bir 
zulümdür. 

Müteahhitlik bir finans müessesesi olmayıp, bir koordinasyon müessesesidir. Kamu kurum ve 
kuruluşlannda ihale edilen işlerden dolayı alacaktan ödenmemiştir, birkısım yatırımlar için öde
nek dahi tefrik edilmemiştir. Devlet Su İşleri, Karayolları ve kamuya ait birçok yatırımdan dolayı 
müteahhitlerin 5 trilyon liranın üzerinde alacağı olduğu bilinmektedir. Yatınmlar tamamen durdu
rulmuş, şantiyelerde iş makinelerinin büyük bölümü paslanmaya terk edilmiştir. Bu, siyasî İktida
rın ayıbı olsa gerek. 

Fakir insanların çalışma yeri olan inşaat sektördeki bu korkunç ihmal neticesinde, işsizlik aza
mî derecede artmıştır ve artmaya da devam edecektir. 

Enflasyon canavarının büyümesi böyle devam ederse, 1995 yılı için çok parametreli fiyat far
kı kararnamesi çıkarılması zarureti doğacaktır. 

İnşaat maliyetleri gittikçe büyümektedir. Bütçelere, yeterli ödenekler konulmadığından, tasar
lanan hiçbir yatırım da tabiî ki gerçekleşmeyecektir. Esasen, 5 Nisan kararlan, yatırımları daha da 
durdurmuştur. 1995 yılı bütçesinde, ayrılan ödenekler, ancak, 1994 yılında durdurulan işlere har
canacağından, 1995 yılının yatınmlan da haliyle askıda kalacaktır. Ülkenin kalkınmasında yüzde 
60 civarında paya sahip olan inşaat sektörünün durmasıyla, kalkınma da söz konusu olmayacaktır. 

Bugüne kadar, defalarca, Devlet İhale Kanununun yetersizliğinden söz etmemize rağmen, Hü
kümet, adil, dürüst, yolsuzluk ve suistimallere yer vermeyen kanun tasarısını hazırlanmamıştır; ha
zırlamaya da niyeti yoktur. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; geri kalmışlık, her sahada karşımızdadır. Ülke 
olarak gelişmedikçe, tüm kurum ve kuruluşlar ile toplum anlayış ve alışkanlıkları düzeltilmedikçe, 
sorunların çözümünü beklemek, çok yanlış bir yaklaşım olur. 
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Ülkemizde, imar ve projelerin, teknik işleri bilen uzmanların, maddî ve manevî sorumluluğun
da yapılmasının faydaları konusunda, toplum şuurlandırılmalıdır. 

Mühendislik ve müşavirlik hizmetleriyle ilgili mevzuatın, gözden geçirilmesi, uluslararası 
meslek standartlarına ve kurallarına uygun bir yapıya kavuşturulması gereklidir. Mühendislik ve 
müşavirlik hizmetlerinde, istenilen kalite ve etkinliğin sağlanabilmesi amacıyla, denetim mekaniz
malarının ve müeyyide uygulamalarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Teknolojik araştırma ve geliştirme çalışmalarına, yatırımlar içinde yeterli payın ayrılmaması, 
sektörün gelişmesini önemli ölçüde engellemektedir. 

İnşaat sektöründe, güvenilir optimum maliyetin ve ihtiyaca cevap verecek kalitede tasarım ve
ya imalatların ortaya çıkması mümkün olmamakta, yanlış uygulamalar, zaman ve kaynak kaybına 
yol açmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Afet işleri Genel Müdürlüğü, afete uğramış ve uğraması 
muhtemel yerlerin imar ve ihyasıyla ilgili yerleşim görevi yapması gerekirken, maalesef, bu göre
vini artık yürütememektedir. 1966 Hınıs-Varto depreminde yıkılan evleri halen yapmayan bir ka
mu kuruluşuna diyecek sözüm de kalmıyor. Siyasî iktidarın, bu ayıbı mutlaka kapatması lazım. Bu 
büyük deprem afetinden sonra, Hınıs üç defa yıkıldı ve tekrar yapıldı. Hakeza, Horasan, Narman, 
Çat, Tekman, Karayazı, Karaçoban İlçeleri felaketzedeleri, devlet tarafından, kendilerine ev yapı
lacağı ümidi ve intizanndadırlar. Bilmem, siyasî iktidar ne düşünüyor; bu fakir vatandaşların yara
larını ne zaman saracaktır; merakla bekliyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; karayolu yatırımlarında, mevcut altyapıyı iyileştirmek 
mecburiyetindeyiz. Karayollan bütçesinde, personel ve carî harcamalann toplamı 16 trilyon lira 
olarak düşünülmüş. Bunun yanında, yatının toplamı, 10 küsur trilyon lira olarak görülüyor; yani, 
toplam yatınm, personel ve carî harcama yatınmlannın 1,6 katı kadardır. Personel giderlerinin, ma
liyetin yüzde 20'sini teşkil ettiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu hesaplamayla, Karayolları bütçesinin, 
80 trilyon olması gerekir ki, ancak bu hizmetler ifa edilebilsin. Bu durumda, 1995 yılında, Kara
yollarında herhangi bir yatınm ve hizmetin yapılamayacağı aşikâr görülmektedir. 

Buna rağmen, meşhur darbımeseldir; isteyenin bir yüzü karaysa, vermeyenin iki yüzü karadır 
misali, bölgemdeki yolların yapılmasını da teklif etmeden konuşmamı bitirmeyeceğim. 

Milletvekili seçildiğim günden bugüne kadar, bütçe görüşmelerinde Erzurum-Hınıs-Tekman-
Karayazı yol güzergâhının yapılmasını ısrarla söylememe rağmen, halen, Ruslardan kalma, bu dün
yanın en kötü yolunda seyahatlerimize devam etmekteyiz. 

Sayın Bakanım, Vilayetimde yapılması gerekli olan yolların isimlerini söyleyeceğim; söyle
mesi bizden, takdiri sizden. 

Narman-Pasinler yolu; Aşkale yol ayrımı-îspir yolu; İspir yol ayrımı-Pazar yolu; Erzurum-
Tekman yolu; Tekman-Gökoğlan-Karlıova yol ayrımı; Hınıs yol ayrımı-Tekman yolu; Çobandede-
Hınıs-Varto yolu; Çobandede-Hınıs eski yolu; Çobandede-Karayazı yolu; Karayazı-Elmalıdere-
Ağrı İl hududu yolu; Hınıs yol ayrımı-Karaçoban yolu; Karaçoban 11 inci bölge hududu-Aktuzla 
yolu; Karayazı-Göksu ve Karaçoban-Göksu yolu halen yapılmamıştır; 21 inci Asra girerken, bu 
yollardan giden her insan mutlaka haya eder; bu haya da siyasî iktidar için yeterli olsa gerek. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'nin yıllık yağış ortalaması düşüktür, tarım arazi
leri yeteri kadar yağış alamamaktadır. Türkiye'deki tarım arazilerinin büyük bir kısmında, birim sa
hadan alınan verimi artırmak ve tanmsal ürünleri çeşitlendirmek için, sulama zorunludur. 
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BAŞKAN-14 üncü dakikadasınız Sayın Fırat. 
ABDULİLAH FIRAT (Devamla)- Bitirmek üzereyim efendim. 

Sulamanın yapılması için de, büyük su kanalları ve barajların yapımına ihtiyaç doğuyor ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün değer ve ehemmiyeti de ortaya çıkıyor. Devlet Su İşlerinin, 
bu bütçesiyle hizmet ve yatırım yapmasının hayal olduğunu ifade etmek, herhalde yanlış olmasa 
gerek. , 

Vilayetim olan Erzurum'daki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü sulama projeleri büyük bir 
hızla yürütülmektedir, takdir ediyorum; ancak, teknik eleman sıkıntısı had safhadadır. 

Doğu Anadolu'nun kalkınması için, sulama projeleri, en kısa zamanda, yatırım programlarına 
alınmalıdır. Programda olanlar, derhal ihale edilerek, inşaatlanna başlanılması aşamasına geçilme
lidir. 

Ayrıca, Erzurum Aşağı Pasinler Pompaj Sulaması, Yukarı Pasinler, Söylemez Barajı ve Hınıs 
Barajı Projeleri, 1993 yılı yatırım programına, teklif edilmesine rağmen, halen ihale edilmemiştir. 
Ümit ederim ki, Sayın Bakan, bu hayırlı projeleri ihale ederler. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İller Bankasının tatbikatı taraflı olup, belediyelerin men
sup olduğu partiye göre tavır sergilenmektedir. İktidara mensup olmayan belediyelerin iş yapma
maları için, maalesef, her türlü engellemeyi yapmaktadırlar. "Amme alacaklarını tahsil edebilmek 
amacıyla, bütün varlıklarını, mülklerini haczedebileceği" hükmü getirilerek, siyasî İktidar, haksız 
icraatına, maalesef, bu zulmü de dahil etmiştir. , 

Belediyelere, genel bütçeden verilen vergi gelirleri tekrar artırılmalıdır. 
Büyükşehir belediyelerinin ulaşım ihtiyacını, nâzım plan kararlan doğrultusunda çözmeliyiz. 

Kırsal kesimdeki mahallî hizmetlerin verimliliğini artıracak tedbirleri almalıyız. 

Şehirlere göç eden insanlann, kentin ekonomik ve sosyal yaşamına uyumlannı sağlamak için 
yardımcı olmalıyız. 

Belediye sayısının ve belediyeli nüfusun artışına paralel olarak, içme suyu ve kanalizasyon 
hizmetine olan talep de gittikçe artmaktadır. İçme suyu ve kanalizasyon tesislerinin, pahalı yatırım
lar olması nedeniyle, şehir içme sulan için, bankanın düşük faizlerle, belediyelere yardımcı olma
sı arzumuzdur. 

Bana tanınan sürenin kısa oluşu nedeniyle, sözlerimi bitirmek mecburiyetindeyim. 
1995 malî yılı bütçesinin, hayırlı hizmetlere vesile olmasını, Cenabı Hak'tan niyaz eder; en sa

mimî ve kalbî dileklerimle saygılarımı arz ederim. (RP sıralanndan alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Kalan süreyi kullanmak üzere, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. (RP 

sıralarından alkışlar) 
Süreniz, 12 dakika 46 saniyedir. 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba

yındırlık ve İskân Bakanlığının 1995 malî yılı bütçesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz al
mış bulunuyorum; bu vesileyle şahsım ve Gnıbum.adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu Bakanlığın sözlük manasını açıklayarak sözlerime başlıyorum. Bayın
dırlık ve iskân "geliştirip güzelleştirme, imar, yurtlandırma, yerleştirme, yurtlanma" olarak tarif 
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edilmektedir. Bu tariften anlaşıldığı gibi, kapsamı çok geniş olup, insanın beşikten mezara kadar 
bütün hayatıyla ilgilenmektedir. 

Bakanlık, çeşitli hizmetleri yapmakta olan; Yapı işleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel,Müdürlüğü, katma bütçeli Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluş olan İller Bankası Genel Müdürlü
ğünden meydana gelmektedir. Bu kuruluşlar, üzerlerine düşen görev ve hizmetleri başarılı bir şe
kilde yerine getirmek üzere ülkemizin, sosyal, ekonomik, endüstriyel, turistik ve diğer alanlara iliş
kin altyapısını gerçekleştirmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 1994 malî yılında Bakanlık ile bağlı kuruluşlara ayrılan 99 trilyon lira
lık ödeneğin 87 trilyon lirası yatırımlara tahsis edilmiş ve tahsis edilen bu ödeneğin gerçekleşme 
oranı ise; Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 46,7; Afet İşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 
73,4; Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünde yüzde 53,1; Karayolları Genel Müdür
lüğünde yüzde 60; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde yüzde 39; İller Bankası Genel Müdürlü
ğünde de yüzde 48,8 olmuştur. Yani, rakamlardan da anlaşılacağı üzere, gerçekleşme yan yarıya
dır. Zaten kısıtlı olan.bu bütçe ödeneklerinin bu şekilde yarısı gerçekleşirse, demek ki, Türkiye'de, 
1994 yılında, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında hemen hemen hiçbir şey ya
pılmamış olduğu anlaşılır; Türkiye'nin etrafını geziyoruz ve bir şey yapıldığını da görmüyoruz. 

Saym Başbakan "5 Nisan kararlarıyla Türkiye'yi kurtaracağız" derken, işte, yukarıdaki bu tab
lo karşımıza çıkmış durumdadır. 

Değerli arkadaşlar, ben, bu kısıtlı zamanda, aslında ne söyleyeceğimi de pek bilemiyorum; 
çünkü, Türkiye'nin konuşulacak birçok meselesi var. Yani, bu Bakanlığın kuruluşları ve hizmetle
ri üzerinde ayrı ayn, uzun uzun konuşulması gerekir; çünkü, kalkınmanın temeli, bu Bakanlığın 
hizmetlerine bağlıdır. Medeniyetin nimetlerini, bu Bakanlığın hizmetleriyle göreceğiz. 

Bu Bakanlık, hayatî bir Bakanlıktır; ancak, maalesef, 10-12 dakikada geçiştirmek durumunda 
kalıyoruz. Zaten, Türkiye'nin meseleleri, hep, böyle, düşünmeden, koşarak ele alındığı için unutu
lup gidiyor. 

Bendeniz, burada, 1995 malî yılında Bakanlığa ayrılan bütçeyi arz ediyorum. Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşları olan Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1995 malî yılı bütçe ödenekleri toplamı 79 trilyon 45 milyar 119 milyon Türk Lirası olarak belir
lenmiş olup, bu miktarın yüzde 45,45'i olan 36 trilyon Türk Lirası yatırım faaliyetlerine ayrılmış
tır. 

Değerli arkadaşlar, bu konuda şöyle bir değerlendirme yapacağım: Görüşmekte olduğumuz 
Bakanlığa 1994 yılında ayrılan ödeneğe baktığımız zaman, 99 trilyon lira ayrılmış ve bunun aşağı 
yukarı yüzde 50'sinin harcanmış olduğunu görüyoruz; yani, 1994 yılında 50 trilyon liralık bir har
cama olmuş. • 

1995 senesine geliyoruz; 79 trilyon liralık ödenek ayrılıyor; tabiî, bütçe açığını ve yüzde 140 
enflasyonu düşünürsek, ayrılan 79 trilyon liradan, tahmin ediyorum ki, ancak 40 trilyon lira kalı
yor. 40 trilyon lirayla Türkiye'nin hangi otoyolunu, hangi devlet yolunu, hangi il yolunu, hangi ba
rajını, hangi kanalizasyonunu yapacaksınız; hangi şehirleşmeyi yapacaksınız; hiçbir şey yapılmaz, 
tamiri de yapılmaz. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol işaretleme harcamalarına bile yetmez. 
Hep geriye gidiyoruz. Zaten bu Hükümetin bütçesi ve tatbikatını görüyoruz; yüzde 5 fakirleşmiş 
bir Hükümet, bir bütçe. Dolayısıyla, bu hizmetlerin hiçbirisi, yani Bakanlıktan beklediğimiz hiz
metlerin hiçbirisi 1995 yılında yapılamayacaktır. 
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Değerli arkadaşlar, bu Bakanlığımızın hizmetlerini şöyle kısaca anlatmak istiyorum: Konut, 
şehirleşme, yol, sulama, içme suyu, enerji ve altyapı hizmetleri... 

Değerli arkadaşlar, Türkiye'de şehirde yaşayan insanların yüzde 70'i, sağlıksız gecekondular
da yaşıyor. Bu konut meselesi, şu bütçeyle, acaba, Bayındırlık Bakanlığı tarafından nasıl hallola
cak; mümkün değil. Şehirleşme; size soruyorum, hangi şehirde normal bir park buluyorsunuz, ara
banıza otopark buluyorsunuz, temiz hava buluyorsunuz; şehirleşme diye bir şey yok. 

Değerli arkadaşlar, aslında şöyle bir özet çıkardım: Biz, Türkiye'de, devlet olarak, konut me
selesinde çok geri kaldık. Türkiye'nin konut meselesinin belki yüzde 30'u hallolmuştur ama, yüzde 
70'İ hallolmamıştır. 

Şehirleşmede ise, Türkiye'de yaşayan insanların bir kısmı modern çağda, bir kısmı da taş dev
rinde yaşıyor. Şu Ankara'nın mahallelerini gezin, taş devrindeki sokaklar, taş devrindeki evler... 
Köyleri gezin, taş devrindeki köyler... Ama, bazı şehirlerin bazı semtlerinde modern mahalleler gö
rüyorsunuz. Yani, iki türlü şehirleşme yaşanıyor; taş devri şehirleşme ve modern şehirleşme. Nasıl 
olacak da modern şehirleşmeye geleceğiz; tabiî, çalışacağız; ama, böyle bütçeyle, böyle plansız 
programsız, ne yaptığını bilmeyen bir hükümeüe çağdaş bir şehirleşme, modern bir şehirleşme ol
maz. 

Yol: Türkiye'de 60 bin kilometre uzunluğunda yolumuz var; ama, yollarımızın hiçbiri teknik 
vasıflara uygun değildir değerli arkadaşlarım. Bir sayın bakanımız "yollarımızın ancak 5 bin kilo
metresi tekniğe uygun, gerisi uygun değil" diyor. Aslında, 60 bin kilometre değil, Türkiye'nin ara
zisine göre, bugün, 600 bin kilometre yol yapmamız lazım. Nerede?.. Hangi parayla?.. Elli yılda 60 
bin kilometre zor yapmışız; 600 bin kilometre yol yapmak için, böyle bir hükümetin idaresinde, Al
lah bilir, kaç milyon sene lazımdır! 

Değerli arkadaşlar, sulama, Devlet Su İşlerinin görevidir. Elli yıldan beri, sulanacak arazinin, 
ancak yüzde 30'unu suluyoruz, yüzde 70'i sulanamıyor. 

BAŞKAN- Son 2 dakikanız kaldı efendim. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla)- Nasıl olacak da bu arazinin yüzde 70'ini de sulanır hale geti

receğiz; tabiî, yeni barajlar, yeni sulama kanalları yapacağız. Neyle; parayla, çalışmayla; ama, böy
le bir hükümetin böyle çalışmasıyla bu iş olmaz. 

Yeri gelmişken söylüyorum: Arkadaşlar, kalkınmanın temeli sanayiden geçer. Sanayimizi ku
racağız; barajları, yolları yapan makineleri bu fabrikalarda imal edeceğiz ve işte o makinelerle ba
rajları ve yolları yapacağız; yoksa, Amerika'dan yedek parça gelsin de dozer çalışsın diye bekler
sek, tabiî yolumuz yapılmaz, barajımız yapılmaz ve değil elli sene, milyon sene geçse, Türkiye, bu 
şekilde, bugünkü medeni milletler seviyesine varamaz. 

Enerji; Elektrik enerjisi: Şu anda, sudan elde ettiğimiz enerji, toplam enerji kapasitesinin yüz
de 30'udur. Elli yılda geldiğimiz noktada, enerjinin, ancak yüzde 30'unu kullanıyoruz, yüzde 70'ini 
kullanamıyoruz. Baraj yaptık diye övünüyoruz; ama, elli yıldan beri, suyun ancak yüzde 30'unu 
kullanabiliyoruz, yüzde 70'ini kullanamıyoruz. Haydi bakalım, bunların kalan yüzde 70'ini de kul
lanılır hale getirelim; haydi çalışalım!.. Yok!.. Niye; çünkü, üretimsiz bir millet olduk, hep tüke
tim, tüketim, tüketim... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Devam edin Sayın Erdal. 
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HÜSEYİN ERDAL (Devamla)-Çok teşekkür ederim. 
Değerli arkadaşlar, gelin, oturup "Türkiye'yi, ne yapalım da, on senede, yirmi senede medenî 

ülkeler seviyesine getirelim; nereden ne kaynak elde edelim de; ne kadar yol, ne kadar fabrika, ne 
kadar iş sahası açalım" diye düşünüp bir makro plan yapalım ve kolları sıvayıp hemen işe başlaya
lım. inşallah bu şekilde mesele hallolur; yoksa, bu şekilde, milyonlarca yıl gitsek de, medenî ülke
ler seviyesine yetişemeyiz. 

Sözlerimi burada tamamlarken, Bakanlıkta görev yapan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyor, 
başarılar diliyorum. Çalışanların maddî meselelerinin halledilmesi dileklerimle, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı bütçesinin, Bakanlığımıza, milletimize ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

Bu arada, yolu olmayan Yozgat'ın da, yollarının düşünülmesini temenni ediyor, Yüce Meclisi 
saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Erdal. 

Şahısları adına, lehinde konuşmak üzere, Sayın Osman Sevimli; buyurun efendim. 
Sayın Sevimli, süreniz 10 dakikadır. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve 

İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisinin görüşlerini açıklamak 
üzere huzurlarınızdayım. 

BAŞKAN-Şahsınız adına Sayın Sevimli... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)- Sayın Başkan, ben bir partinin mensubuyum,.Ben öy

le söylüyorum... 
BAŞKAN- Sayın Sevimli, Partinizin görüşlerini söylersiniz de, söz alma sebebiniz şahsınız 

adına; Partinizin görüşlerini söylemeye mani bir hal yok. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)-Ben de onu söylüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Hayır, onu söylemiyorsunuz; siz, başka şey söylüyorsunuz. 
Buyurun, devam edin. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla)- Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 
Yanmış, yıkılmış Anadolu toprakları üzerinde yeniden devlet kuran milletimizin en büyük he

deflerinden birisi de, vatanı yeniden imar etmektir. Bu gayeyle büyük bir yatırım seferberliğine gi
dilmiş, vatanın her köşesi, millî politikalar çerçevesinde imar edilmeye çalışılmıştır. Yapılan her 
eser, şu ya da bu partinin ya da hükümetin değil, yüce Türk Milletinin eseri ve malı olmalıdır. Bu
rada, bu vatana karınca kararınca hizmeti geçen herkese minnet borçlu olduğumuzu ve saygıyla an
dığımızı belirtmek istiyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ülkemizin en büyük uygulama ve yatırım bakanlığıdır. Bağlı 
kuruluşlarının bütçesi bile, çoğu zaman, birçok bakanlığın bütçesinden fazla olmuştur. Bu neden
le, üzerinde zaman zaman spekülasyonlar yapılmakta, bunlar da toplumumuzu derinden yarala
maktadır. En kısa zamanda bunların önüne geçilerek, Bakanlığın layık olduğu yere oturtulması 
gerektiğine inanıyor ve bekliyoruz. ^ . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; günümüzde, devletlerin gelişmişlik ölçüsü, kişi başına 
düşen gayri safî millî hâsıla ve tükettiği enerjiyle orantılı olarak gösterilmekte ve ölçülmektedir. O 
nedenle, enerji, bir devletin gelişmişlik ölçüsü yanında, gücünü ve izlediği millî ve iktisadî politi
kalarını da ortaya koymaktadır. 
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Ülkemiz, dünyanın en temiz enerji kaynağı olan hidroelektrik santralı açısından, oldukça zen
gin bir konumda bulunmaktadır. Gerekli olan, bu gücü, en verimli şekilde kullanabilmek ve ülke 
hizmetine verebilmektir. Geçmişte yaşadığımız enerji sıkıntılarının bir daha yaşanmaması için, ge
leceğe dönük yatırımların, kesintisiz bir şekilde devam etmesini istiyor ve bekliyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yıllardır, bu görevi, kararlılık ve fedakârlık içinde yürüt
mektedir. Yapılacak olan her baraj, geleceğimizi biraz daha güvence altına almamızı sağlayacak
tır; fakat, burada, şunu da özellikle belirtmeden geçemeyeceğim: Yapılan her baraj ve göletin, da
ha önceden hesaplanan belli bir hizmet yılı söz konusudur; yani, barajlarımızın, erozyon neticesin
de toprakla dolacağı da düşünülmeli ve daha proje aşamasındayken, Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğümüz, Orman Bakanlığımızla müşterek çalışarak, baraj veya gölet alanının civarının ağaçlandı
rılmasına mutlaka başlamalıdır. Baraj hizmete açıldığı zaman, ağaçlandırma işlemi de tamamlan
mış olmalı ve bu suretle, barajın dolum ömrü uzatılmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, bugün, karayollanmızın durumu, hepimizi ilgilendirmekte ve üzmek
tedir. Araç sayısının artması, yük taşımacılığının yüzde 85'inin karayolu aracılığıyla yapılması ve 
zamanında yeterli tedbir alınmaması ya da ekonomik gücümüzün bu tedbirleri almaya yetmemesi 
yüzünden, karayollarımız, birer trafik canavarına dönmüş durumdadır. Her yıl, binlerce insanımız 
ölmekte, yüzbinlerce insanımız sakat kalmaktadır; ekonomik yönden de, trilyonlara varan maddî 
kayıplar meydana gelmektedir. 

Yayımlanan istatistik! bilgilerde, kazaların sebepleri arasında bulunan karayollanmızın kaza
lara etkisi, yüzde 1 gibi gülünç bir oran olarak gösterilmektedir. Halbuki, Amerika'da veya Avru
pa'nın birçok ülkesinde bile, o gelişmiş, modern otobanlara, otoyollarına sahip ülkelerde bile, ka
rayollarının kazalardaki pay oranı çok daha yüksektir; ama -neye göre, hangi ölçülere göre yapılı
yorsa bu ölçümler- bizim karayollanmızın kazalardaki payı yüzde 1 gibi gülünç bir oranla ifade 
edilmektedir. 

Otoyollar hariç, karayollanmızın kalitesi çok düşüktür. Yatınm için finansman bulunamaya-
bilir; ancak, alınacak bazı küçük önlemlerle facialann önüne geçmek mümkün olabilir. En azından, 
kazaların çok sık olduğu karayolu noktalarında, iyileştirme yapılabilir; tırmanma şeritleri artılabi-
lir; yol işaret ve levhaları zamanında, uygun yerlere konulabilir ve yenilenebilir. Otoyol, yapılama-
sa bile, mevcut yollarımız, ana arterlere bölünmüş yollar haline getirilebilir. Bunlar için aşın bir ya
tırım gerekmediğini hepimiz bilmekteyiz. 

Sevindirici bir gelişme ise, bu yıl, trafik güvenliği için 900 milyar lira ayrılmış olmasıdır. Bu 
paranın en iyi şekilde kullanılmasını diliyoruz. 

Bir de, Türk cumhuriyetleriyle bağlantımızı sağlayan karayollarının bir an önce iyileştirilme
si konusu üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. 

Yük taşımacılığının, karayollarına alternatif olarak, deniz ve demiryollanna kaydırılması ge
rektiğini, buna mecbur olduğumuzu ve aynı zamanda, bugün, Avrupa'nın çoğu yerinde, TIR'ların, 
demiryoluyla taşındığını ve bü metot sayesinde de, zamandan, yakıttan ve karayollarından tasarruf 
edilmekte olduğunu biliyoruz. 

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde, denizyolu taşımacılığına gerekli önemin verilmesi ge
rekmektedir. Denizyolu taşımacılığının, mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulamak istiyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, devletin en önemli görevlerinden birisi de, zor gününde vatandaşın ya
kınında olması, ona yardım elini uzatmasıdır. Bu, sosyal devlet olmanın, hukuk devleti olmanın 
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gereğidir. Her şeyi özelleştirebilirsiniz; fakat, devleti özelleştiremezsiniz. Vatandaşa sosyal devle
tin yapması gerekenleri de git paranla al diyemezsniz. 

Bildiğiniz gibi, ülkemizin yüzde 95'i aktif deprem kuşağında bulunmaktadır, kıtaların birleşim 
noktasında bulunan ülkemizin üzerinde bulunduğu fay hatlarında yoğun bir hareketlilik söz konu
sudur. Yurdumuz, her an için bir sel baskını, çığ düşmesi, heyelan gibi tabiî afetlerle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Meydana gelen olayları önlemek mümkün değildir; fakat, gerekli tedbirleri alarak, 
zararı en aza indirmek mümkün olabilecektir. Özellikle, inşaat sektörüne acil bir standardizasyon 
getirmek mecburiyeti vardır. Kalitenin yükseltilmesi gerekmektedir. Daha da önemlisi, meydana 
gelen olaylar akabinde, vatandaşa yardım etmek, yarasını sarmak devletin birinci ve asli görevidir. 
Bununla birlikte, benden önce konuşan arkadaşlarım , bir Varto depreminin bile hâlâ, yarasının şa
rtlamadığını belirttiler. 

BAŞKAN-Sayın Sevimli son 2 dakikanız. 

OSMAN SEVİMLİ (Devamla)-Teşekkür ediyorum Başkanım. 
Mesela, Karaman'ın Medreselik'Köyünde toprak kaymasından dolayı birçok evimiz yıkılmış

tır. Köyün yerinin mutlaka değiştirilmesi gerektiği raporlarla belirlenmiş olmasına rağmen, bugü
ne kadar, en küçük bir çalışma yapılamamıştır. 

İller Bankası, proje ve yatırımlara destek olmak, kaynak aktarmak üzere kurulmuş bir banka-
mızdır. Fakat, bu konuda bazı yanlış ve yanlı uygulamaların olduğu yolunda ciddî ithamlar vardır. 

Bu ithamlardan birisi, belediye başkanlarının, görev sürelerini aşan yıllara ait ödenek ve istih
kaklarını aldıkları ve yeni göreve gelecek yöneticilerin hareket imkânı bulamadıkları şeklindedir. 
Bunun önüne geçebilmek için, İller Bankasından sağlanan ödeneklerin belediye başkanlarının gö
rev süreleriyle sınırlandırılması gerektiğini belirtmek istiyonım. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, sayı ve büyüklük olarak en fazla iha
lenin yapıldığı bir bakanlığımızdır. Bu nedenle, her dönemde, telaffuz etmekte güçlük çektiğimiz 
miktarlarda, yolsuzluk yapıldığına dair bilgiler açıklanmaktadır. Bir an önce, bunun önüne geçil
mesi lazımdır. Şaibeler, bu güzide Bakanlığımızın şanına ve güvenilirliğine gölge düşürmektedir. 
Olayın kökünden halli için, İhale Kanunumuzun -iktidarın söz verdiği gibi- derhal dünya standart
ları seviyesinde değiştirilmesi gerekmektedir. İhale sisteminin şeffaflaşması ve şaibelerden kurta
rılması şarttır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Buyurun efendim. 

SEYİT OSMAN SEVİMLt (Devamla)- Bu konuda Bakanlığımıza ve Hükümete büyük görev
ler düştüğü kanaatindeyiz. Siyasî baskılar, burada görev yapan bakanların tepesinde Demokles'in 
kılıcı gibi durmaktadır.Bunlar, 21 inci Yüzyıla hazırlanan ülkemiz için çok çirkin ve esef vericidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle Sayın Başkan ve değerli milletvekillerini tekrar selamlıyorum ve 
Bakanlık bütçesinin, Bakanlık mensuplarına, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenabı 
Allah'tan niyaz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Sevimli. 

Sayın Bakan, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, değer
li arkadaşlar; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Özellikle Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üze
rinde konuşan değerli parti temsilcilerine ve şahsı adına konuşan değerli parti temsilcisine teşek
kürlerimi arz etmek istiyorum. 

Sayın Başkanım, bildiğiniz gibi Bayındırlık Bakanlığı, kamu binalarının inşasını ve esaslı ona
rımlarını gerçekleştirmek, doğal afetler nedeniyle ortaya çıkan iskân ve acil yardım faaliyetlerini 
yürütmek, imar planlannı ve şehir altyapı tesislerinin standartlarını hazırlamak, gerektiğinde imar 
planlarının hazırlanmasını, değiştirilmesini ve onaylanmasını sağlamak, bütün bu işlerle ilgili tü
zük yönetmelik, tip sözleşme, şartname, rayiç fiyat analizi ve birim fiyatları hazırlayıp yayınlamak, 
müteahhitlerin sicillerini tutmak, belge vermek, karayolu ağındaki yolların yapım, bakım ve onarı
mını yapmak, toprak ve su kaynaklarını geliştirmek, yerüstü ve yeraltı sulannın zararlarını önle
mek ve bunlardan çeşitli yönlerden yararlanmak, belediye, il özel idaresi ve köylerle, bu idarelerin 
kuracakları birliklerin imar ve altyapı işleriyle uğraşmak, onları malî ve teknik yönden destekle
mektir. 

, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; 1994 yılı bütçesi hakkında açıklamalarda bulunaca
ğım. 1994 malî yılında, Bakanlığım ile bağlı kuruluşlarımıza, genel ve bütçe dışı kaynaklarla bir
likte, takriben 99 trilyon 204 milyar 707 milyon lira ödenek öngörülmüştür. Bu ödeneğin, 86 tril
yon 981 milyar 912 milyon lirası Bakanlığımızın yatınmlanna ayrılmıştır. 

Genel müdürlüklerimizin, Ekim 1994 itibariyle reyize yatırım ödenekleri, harcama ve gerçek
leşme oranlan şöyledir: Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 5 trilyon 194 milyar ödenekten, 3 trilyon 078 
milyar lira harcayarak, yüzde 59; Afet İşleri Genel Müdürlüğü 192 milyar ödenekten, 154 milyar 
lira harcayarak, yüzde 80,5; Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü, yüzde 61,3; Kara
yolları Genel Müdürlüğü, yüzde 71; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yüzde 39; İller Bankası Ge
nel Müdürlüğü, yüzde 58,1 oranında bir gerçeldeşme sağlamıştır. Gerek cari ve yatınm bütçelerin
den yapılan kısıtlamalar gerek Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle, gerçek
leşme oranlannda istenilen kapasitenin yakalanamadığı görülüyor. 

1995 Malî Yılı Konsolide Devlet Bütçe Kanunu Tasarısı, 1 katrilyon 331 trilyon lira olarak 
bağlanmış bulunmaktadır. Bu miktarın 88,5 trilyon liralık kısmı, fizikî yatırım harcamalarına ayrıl
mıştır. Bakanlığımız ile bağlı kuruluşîanmız olan Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlük
lerimizin 1995 bütçe ödenekleri toplamı 79 trilyon 45 milyar 119 milyon lira olarak belirlenmiş 
olup, bu miktarın yüzde 45,45'i olan 35 trilyon 926 milyar lirası, yatınm faaliyetlerimize ayrılmış
tır. Bu pay, 1995 Malî Yılı Konsolide Bütçe Kanunu Tasarısında fizikî yatırım harcamalanna ay
rılan 88,5 trilyon lira ödeneğin yüzde 40,59'udur. 

1995 malî yılında, katma bütçeli kuruluşîanmız olan Karayolları Genel Müdürlüğümüze 27 
trilyon 735 milyar 900 milyon lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüze 40 trilyon 35 milyar 
815 milyon lira bütçe ödeneği ayrılmış olup, bunların toplamı olan 67 trilyon 771 milyar 715 mil
yon liralık pay, 1995 malî yılında, katma bütçeli idarelerin tümüne ayrılan 145 trilyon 605 milya-
nn yüzde 46,5'idir. Bu pay, 1994 yılında yüzde 45,3; 1993 yılında ise, yüzde 46,1 oranındaydı. 

1995 malî yılında, Bakanlığımız için 11 trilyon 273 milyar, Karayolları Genel Müdürlüğü için 
27 trilyon 735 milyar, Devlet Su İşleri için 40 trilyon 35 milyar lira, toplam 79 trilyon 45 milyar li
ra ödenek konulmuş, bu miktarın içerisine, fonlara ait hizmetlere verilen 4 trilyon 990 milyar lira
lık kısım dahil edilmiştir. Bütçe dışı kaynaklarla birlikte düşünüldüğünde, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına ayrılan toplam ödenek miktan, 125 trilyon 75 milyar 119 milyon lirayı bulacaktır. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; özellikle tüm arkadaşlarımın üzerinde hassasiyetle 
durduğu konuların temelinde, herhalde, Devlet İhale Yasası ve ihalelelerin şeffaflığı hususu var. 
Temel prensip olarak, temel gaye olarak, özel işler dışında veya yapmamız gereken soruşturmalar 
gereğince, yapılması gereken ihalelerde davet usulü uygulanıyor. Bayındırlık Bakanlığında, bunun 

' dışındaki hiçbir ihalede, yani, özel ihtisas isteyen işlerin dışındaki ihalelerde davet usulü uygulan
mamaktadır. Özellikle, göreve geldiğimden bu yana, çok iddia edilen koşullarda, Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünün, soruşturma gerektiren ihalelerin dışındaki bütün ihaleleri ilan suretiyle yapılmıştır, 
hiçbir ihale davet suretiyle yapılmamıştır ve buradan bir kez daha ifade ediyorum: Bayındırlık Ba
kanlığının ihaleleri, artık, her türlü iddiadan uzak, her türlü şeffaflık içinde ve herkesin denetimine 
açık boyutta sürdürülecektir. Temel nokta olarak, arkadaşlarımın, yeterlilik belgeleriyle ilgili iddi
aları vardır. Bu yeterlilik belgeleriyle ilgili olan iddiaların çözüme ulaştırılabilmesi için, özellikle, 
görevli bu komisyonun, yeminli bir komisyon haline getirilmesi temel amacımızdır ve bir makbuz
la, bir karşı yazıyla, bu ihale dosyasındaki tutanakların ve bütün evrakların devredildiğine dair bir 
belge, müteahhite, önümüzdeki dönem içinde muhakkak verilecektir. Bu konudaki her türlü şikâ
yete ve bu konudaki her türlü araştırmaya açığız ve bu konudaki herhangi bir şaibede de, muhak
kak, o ihaleyi iptal etmekteyiz. Değerli millctvekillerimizin bu konudaki hassasiyetimizi bilmele
rini istiyorum. 

Özellikle, 2886 sayılı Kanunda değişiklik yapma çalışmaları 1992 yılından bu yana sürdürül
mekte; ama maalesef, Yüce Parlamentomuz bu çalışmaları yasalaştırma sürecine bir türlü getire
memiş; sanırım, 1995 yılının başlarında bu İhale Yasasıyla ilgili tasarı Yüce Parlamentonun gün
deminde olacaktır. 

Bu kanun tasarısında, yapım işleri ihalelerinde avanproje ve buna dayalı keşifler yerine, mu
hakkak tatbikat projesi uygulanacak. Bakanlığımızın uygun görüşü alınmak kaydıyle, yapım ve 
hizmet işlerinde anahtar teslimi, götürü usul veya teklif birim fiyatı alınarak, ihale yapılması ola
nakları sağlanmıştır. Bunların dışında ilan sürelerinde, teminat olarak kabul edilecek değerlerde, 
yarışma maddesinde, kesin teminatın geri verilmesi konusunda ve iş artışı maddelerinde iyileştiri
ci değişiklikler, düzenlemeler yapılmıştır. 

Diğer taraftan, devlet reform programı içinde yapılacak çalışmalara esas olmak üzere, devlet 
ihale mevzuatının gözden geçirilerek, yapılması gerekli görülecek değişikliklerin tespiti konusun
da Bakanlığımız, Adalet Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, üniversiteler, 
Türk Müteahhitler Birliği temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurmuştur. Bu komisyon, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Kurul gündeminde bulunan değişiklik kanun tasarısını inceleyerek, 
önerileri, ek ve değişiklikleri olumlu mütalaa etmiş; ancak, özellikle İhale Kanunumuzun ana ilke
lerinden olan, açıklık ve rekabetle beraber ihalelerde şeffaflığın, tarafların güveninin ve kamuoyu 
denetiminin sağlanması ve şaibelerin azalması yönünde tavsiyelerde bulunmuştur. 

Tasarı, Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında kalan kamu iktisadî teşebbüsleri ile belediyele
re ait şirketlerin ve sermayesinin yüzde 50 ve daha fazlası kamu iştiraki olan kuruluşların, kanun 
kapsamı içine alınmasını öngörmektedir, ilansız ihale yapılmasını yasaklamaktadır. Taahhüt bede
li her yıl genel bütçe kanununda belirlenecek ihale sonuçlarının kamuoyuna duyurulması için bu 
tasarı ilgili amir maddeler getirmektedir. Yani, Yüce Parlamentoya sunmak istediğim konu şudur: 
2886 sayılı İhale Yasasında gerekli şeffaflık, gerekli rekabet sağlanıyor ve bu rekabet unsurları için
de her firma, rekabet edeceği koşullar içinde, bu ihalelerde, kendine yer bulma şansı elde ediyor. 
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Değerli arkadaşlar, özellikle Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinde temel nokta olarak iddia 
edilen, ihalelerdeki yolsuzluklarla, davet usulüyle çağrılan firmalarla, kırımlarla ilgili bazı örnek
ler vermek istiyorum: Özellikle, 1983 ve 1994 yılları arasındaki 1983-1991 ve 1991-1994 dönemi
ni, şöyle gözlerinizin önüne sermek istiyorum: 1983-1991 döneminde ortalama tenzilat yüzde 
4.36'dır; ama, 1992-1994 döneminde ortalama tenzilat yüzde 9.45'tir; 1983-1991 döneminde dave
tiye gönderilen ortalama firma sayısı 7.77'dir; 1992-1994 döneminde 12.3'tür. 

' CENGÎZ BULUT (İzmir)- Yani, ne demek bu Sayın Bakan? , . .. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- 1983-1991 döne
minde, bir firmaya düşen iş miktarı, ortalama 3.18 iken; 1992-1994 döneminde; yani DYP-SHP ko
alisyonu döneminde, bir firmaya düşen iş miktarı yüzde 1.16 olup; önceki dönemde bir firmaya 
yüzde 274 oranında daha fazla iş verildiğini, bu rakamlar göstermektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Hiçbir dönemde, yolsuzluklardan dolayı bir bakan istifa etmedi. 
BAŞKAN- Sayın Bulut, müdahale etmeyin; lütfen. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Sayın Bulut, 

1983-1991 döneminde davetiye usulü ile ihale edilen 181 adet işin 123'ünü 15 firma almış ; yani 
işlerin yüzde 68'i belirli firmalar tarafından alınmış; 1983-1991 döneminde firmaların yüzde 15'ine 
yüzde 70 oranında; 1992-1994-döneminde firmaların yüzde 15'ine yüzde 42.2 oranında davet ya
pılmıştır. Yani 1983-1991 döneminde firma başına yüzde 27.8 oranında daha fazla davet yapılmış
tır. 

Daha ilginç işlere bakalım : 1985-1991 yılları arasında ihale edilen işlerden bazılarında, sade
ce tek firma davet edilmiştir. 

Örneğin Ankara Sincan'da 500 adet prefabrik konut inşaatına sadece Dilaver İnşaat ve Tica
ret Sanayi Limitet Şirketi davet edilerek teklif alınmış; yine Mardin Silopi Bostancı'da 144 adet afet 
konutu ve altyapı işine sadece Akol İnşaat Limitet Şirketi davet edilerek, ihale yüzde 4 indirimle 
bu firmaya verilmiştir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Kumbasar "90 trilyon lirayı kimseye yedirmem" dedi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Cengiz Bey lüt
fen; siz onu daha sonra soru olarak sorun. 

1985 yılında teklif alma suretiyle ihalesi gerçekleştirilen 26 grup öğrenci yurdu ihalesine 14 
firma davet edilmiş, bu 14 firmadan 8.firmaya iş verilmiş; 1986 yılında gerçekleştirilen 29 grup 
yurt işinin, yemekhane, çamaşırhane ve altyapı inşaatının ihalesine ise 7 firma davet edilmiş ve bu 
firmaların hepsine iş verilmiştir; bu işlerin de tenzilat oranı yüzde 1.49'dur. 

Değerli milletvekilleri, şimdi vereceğim örnek çok ilginçtir: 1988 yılında teklif alma suretiyle 
ihale edilen, Cumhurbaşkanlığı hizmet binası ikmal inşaatının teklif bedeli 4 395 378 939 liradır. 
Bu iş, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, 2886 sayılı Yasanın kapsamı dışına çıkarılmış, Bakanlar 
Kurulu kararına istinaden, aynı taahhüt bünyesinde, 4.5 milyar liraya ek, 12 milyar 500 milyon li
ra tutarında ilave işler; ayrıca, ihale yapılmaksızın, mevcut taahhüt bünyesine alınmıştır. Bu da, 
RUTO İnşaat Taahhüt ve Ticaret Limitet Şirketine ihale edilen bü işin -1994 yılına göre endeksle-
diğimizde- keşif tutan, 445 milyar liradır. 

Biraz önce, Sayın Sayın da ifade ettiler "RUTO Şirketinin Sayın Diker'e ait olduğunu" söyle
diler. Geçen dönemde ANAP milletvekili olan Sayın Rıfat Dikcr'c bu ihalenin nasıl yapıldığını da 
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ben burada ifade etmeye... Bu ihale, 2886 sayılı Yasa kapsamı dışında, özel statüde tek fınna çağı
rılarak, hem de kapsamına ek değerler katılarak verilmiş; yani... 

CENGİZ BULUT (tzmir) -Sayın Kumbaracıbaşı neden isyan etti, 90 trilyon lira için? 
FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak)-Hangi Bakan zamanında?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Hangi bakan za
manında olduğunu bilmiyorum; ama, hangi bakan zamanında olduğunu, herhalde, değerli arkadaş
larım biliyorlardır. 

Değerli arkadaşlar; yani, bu konuda şunu söylemek istiyorum: Özellikle Bayındırlık Bakanlı
ğında görev aldığımdanbu yana, biz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sayın Bakan, o ihalenin yılını söyler misiniz? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Daha sonra ilete

yim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Yılını söyleyin lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Daha sonra ilete

yim. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)- Sadece yılını söyleyin... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Daha sonra ilete

yim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Beyanat verdiniz. 
BAŞKAN- Sayın Altınkaya, şu anda rakam aklına gelmedi Sayın Bakanın, biraz sonra söyle

yecek. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-Yılı biliyorlar efendim... 
BAŞKAN-Söylecekler efendim, söyleyecekler... 
Sayın Bakan, biliyorsanız, söyleyin efendim... Arkadaşlar sual sordular, problem değil... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)-Biraz sonra ileti

rim efendim. 
BAŞKAN-Biraz sonra söyleyecekler efendim. 
Devam edin. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Efendim, Bakan

lığa geldiğimden bu yana, gerek davetli gerek ilanlı işlerde... 

GÜLER İLERİ (Tokat)-Biliyorsun da niye soruyorsun? 
BAŞKAN- Sayın İleri, karşıdan karşıya muhabbet iyi değil efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAICANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- 12 adet davetli ve 

12 adet ilanlı iş yapılmıştır. 
GÜLER İLERİ (Tokat)-Cengiz Bey laf atıyor. 
BAŞKAN-Efendim, bakın, Sayın Bakan konuşuyor, mani oluyorsunuz. 
Sayın Bakan, sürenize bunları hep ilave ediyorum. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Teşekkür ederim 

efendim. 
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Efendim, Bakanlığa geldiğimden bu yana, 24 adet iş ihale etmişiz, -yapı işleri sektöründen 
bahsediyorum- 24 adet işin 12'si davet usulüyle, 12'si ilan usulüyle yapılmış. Biraz önce de ifade 
ettiğim gibi, 12 davet usulünde, yapmamız gereken ihale şekli, bu şekil olduğu için, davetle bu 12 
ihale yapılmış, diğer ilanla yapılan 12 ihalede de kırım noktasının -biraz önce ifade ettiğim oranla
ra bakıldığında- tenzilat ortalamasının yüzde 18,76 civarında olduğu görülür. Yeterlilik almak için 
müracaat eden firma sayısı 1 487, yeterlilik alan firma sayısı 751, teklif veren firma sayısı da 
747'dir. 

Davet usulüne bakıldığı zaman; diğer dönemlerde, ihaleye birkaç firma çağırılırken, bizim dö
nemimizde, 12 davet usulünde, her ihaleye ortalama 19 firma katılmıştır. 

Buradan ifade etmek istediğim şu: Artık, rekabetin sağlanması konusunda, Bayındırlık ve is
kân Bakanlığı, kendi üzerine düşeni, hak ettiği boyutlarda yapmaktadır. Bakanlığa gelirken de ifa
de ettim. Özellikle, temel gayem, hak ettiği prestijini Bayındırlık ve İskân Bakanlığına iade etmek
tir. 

Bu Bakanlıkta, çok onurlu insanlar, onurlu bakanlar, onurlu bürokratlar görev yapmıştır. Özel
likle, bir değerli bakan arkadaşımın istifasıyla, koskoca bir camia, bu ülkeye kattıklanyla yıkılma-
malıdır, değerlendirilmelidir diye düşünüyorum. Bu Bakanlığa, birçok daha onurlu insan, birçok 
daha onurlu bakan, birçok daha onurlu bürokrat gelecektir. Bu konuda, istifa eden bakan arkadaşı
mın bana iletmek istediği bir şey varsa, Türkiye, bir hukuk devletidir, bağımsız yargı unsurları, 
mahkemeleri vardır ve herhalde, bu konuda, her türlü tedbiri almayı kendi yüklerinin üstünde gö
rürler. 

Sayın Başkamm, değerli milletvekilleri; özellikle, konuşan tüm arkadaşlarım, Türkiye'nin ka
rayolları konusundaki standartlarının düşük olduğundan ve 60 bin kilometre yolun, ancak 5 bin ki
lometresinin standardize olduğundan bahsettiler, bu ifadeler, büyük bir oranda doğruları yansıtır bu, 
ifadeler, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar nedeniyle, istediğimiz koşullarda 
standart yol yapımı noktasında, istenilen başanmlara ulaşamıyoruz. 

Bugün, yüzde 83 oranındaki asfaltın, sadece yüzde 9'u Batı standardmdadır. Biliyorsunuz, ka
rayolları, yük taşımacılığının yüzde 85'ini, yolcu taşımacılığının da yüzde 94'ünü bünyesinde taşı
maktadır. 

Burada çok önemli bir nokta, taşıtlardaki dingil ağırlıkları arttıkça, 8 tondan, 10 tona, 10 ton
dan, 13 tona çıktıkça, yollarımızdaki yıpranma, her geçen yıl daha fazlalaşmış ve bu fazlalaşmaya 
rağmen, yollara istenilen kaynak sağlanmaması nedeniyle, BSK yapılan, betonarme yapılan yollar
da, 10 senede bir yenilenme ihtiyacı doğuyor, devlet yollarında da 4 senede bir yenilenme ihtiyacı 
doğuyor. Bu dingil ağırlıklarının artmasıyla, karayollarındaki yıpranmanın had boyuta çıkması, ka
rayollarında da istenilen ödeneklerin sağlanamaması, sanırım, karayollarında standart bakımından 
5 bin kilometre uzunluktan daha geriye dönme noktalarında bir sonuçla başbaşa kalma şansını ya
ratabilir; ama buna rağmen, Karayolları Genel Müdürlüğümüz, üzerine düşeni yapmış, 1991 yılın
da 8 894 kilometre yol yapılırken, 1992 yılında 8 515, her türlü olumsuzluğa rağmen, 1994 yılın
da da 9 073 kilometre yol yapılabilmiştir. 

Değerli miletvekillerim, özellikle, 16 ton dingil yüklü bir aracın, karayollarına verdiği zararı, 
31 566 adet binek aracı veriyor. 20 ton dingil yüklü bir aracın, karayollarına verdiği zararı, 84 256 
adet binek aracı veriyor. 8.2 ton dingil yüklü bir aracın, verdiği zararı, 1 666 tane binek aracı vere
biliyor. Yani, burada -biraz önce arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi- artık, kara taşımacılığın-
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dan, kara ulaşımından çok, deniz ve demiryolu ulaşımlarına doğru Türkiye'nin sektörel dağılımının 
ön plana alınması gerektiğini düşünüyorum veya bu süreçte, yıpranma koşullarında ilgili ödenek
ler de bulunamazsa, 60 bin kilometre yolun, bırakın 5 bin kilometrelik standardını, her geçen gün 
daha kötü koşullara giden yol ağlarıyla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum; ama, bu olum
suz şartlarda bile, -arkadaşlarım da bahsettiler- özellikle, çok temel bir projemiz olan trafik güven
liği projemizin gerçekleştirilmesindeki başarılarindan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğümüzü 
buradan kutluyorum. 

Biliyorsunuz, bu sene 170 bin kazada 6 bin insanımızı kaybettik. Bu 6 bin insanımızın kaybe
dilmesi, bizim için büyük üzüntü. Bununla ilgili, ağırlık kontrol istasyonları, kara noktaların tespi
ti, işaret, levha ve yol çizgileri, kavşak düzenlemeleri, tırmanma şeritleri, yol kullanıcı eğilimleriy
le ilgili çalışmalar yapılmakta ve bununla ilgili de bütçeye 900 milyar gibi büyük bir ödenek kon
muş ve Karayolları Genel Müdürlüğünün, Bayındırlık Bakanlığının bu noktadaki hassasiyeti de ak
settirilmiş olmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, ben otoyollar konusundaki ekonomik rantabiliteyi tartışmak istemiyorum. 
CENGİZ BULUT (izmir)- Ne diyorsunuz yani, fikriniz ne? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Bugüne kadar, 1 

664 kilometrelik otoyol planlanmış. Bizim dönemimizde de 600 kilometrelik otoyolun proje çalış
maları yapılmış ve 1 124 kilometre otoyol bitirilmiş. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Sayın Bakan, Sayın Başbakan otoyollara karşıi 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Müsaade ediniz, 

konsantre olamıyorum. Beni bir dinleyin daha sonra kendiniz sorun. 
İLHAN KAYA (İzmir)- Hayır, katılıyor musunuz onu öğrenmek istiyorum? 
CENGİZ BULUT (İzmir)-Pas atıyoruz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Otoyollar, bir ül
kenin kalkınmışlığının temel göstergesidir. Otoyolların ekonomik rantabilitesini burada tartışmak 
istemiyorum; yapılan yapılmıştır. Bize düşen görev, otoyollardan istenilen rantı yaratmaktır. Oto
yollardan bu sene elde edeceğimiz gelir, 4,5 trilyon lira civarındadır. Bağlantı yollan, ödenek ko-
nulamadığından yapılamadığı için otoyollardan istenilen rant sağlanamamaktadır. 

Temel amacımız, bağlantı yollarıyla, tesisleri otoyollarda kurarak, otoyollardan istediğimiz 
rantı elde edebilmektir; ama, bütçe durumuna da baktığınız zaman; geçen sene 1,127 milyar dolar 
olan otoyol Ödenekleri, devalüasyon nedeniyle 517 milyon dolara inmiştir. Müteahhitlerimiz, tem
muz ayında ödeneklerini bildirmemiz nedeniyle, ödenek üstü harcamalar yapmışlar ve bu ödenek 
üstü harcamalar da 300 milyon civarındadır. 

1995 yılı bütçesinde otoyollarla ilgili 400 milyon dolar ödeneğimiz mevcuttur. Bir şekilde fi
nanse imkânı bulunamazsa, önümüzdeki yıllarda otoyollarla ilgili çalışmaları yapabilme koşulları
nı yaratamayacağımız görülüyor. 

Temel bir nokta olarak, özellikle, yaratmak istediğimiz bir proje, son çıkan Özelleştirme Ya-
ı sasıyla otoyolların işletme devirlerini yaparak, bu işletme devirlerinden elde edilecek gelirlerle de 
otoyolların bitimlerini sağlama ve yeni otoyolları yapma imkânını sağlama gibi bir proje arayışı 
içerisindeyiz. Bununla ilgili, Karayolları Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımız, ilgili müteahit ar
kadaşlarla görüşmelere devam ediyorlar ve sanırım, bu noktada olumlu bir çizgiye geleceğiz. Kay
nak noktasındaki sorunları böyle aşmayı planlıyoruz. 
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Değerli bir arkadaşımın, özellikle "otoyolların bakım hizmetlerinin yapılamadığına dair" bir 
ifadesi oldu. Bugün, 4,5 trilyon lira olan otoyol gelirlerinin yüzde 10'u, Bakanlığımıza verilmek zo
rundadır. Bu verilen payla, otoyol bakımlarım, ışıklandırmalarını yaparız. Ancak, yüzde 10'un ya
nsı miktarında bir oran, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına döndüğü için, otoyollarda istenilen oran
da bakım hizmetleri yapılamamaktadır. Yüzde 10'un direkt olarak kesilip Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığınca kullanılmışı için gerekli çalışmalar yapılmakta ve sanırım bu konu hassasiyetle takip 
edilmektedir. 

Önümüzdeki dönem için, özellikle, Karadeniz Otoyolu kapsamında 610 kilometrelik otoyol 
projelendirilmiş olup, kaynak imkânları dahilinde, bu proje çalışmaları sonucu yeni ihale imkânla
rı aranacaktır. Değerli arkadaşlar, çok temel bir proje olan Çanakkale köprüsünün yapılması ve iha
lesiyle ilgili konuya birçok arkadaşım da temas etti. Gerek yurt dışı gerekse yurt içi firmalarla gö
rüşmelerimiz devam etmektedir. Çanakkale köprüsünün, yap-işlet-devret modeliyle yapılacağı ko
nusu önümüzdeki günlerde belirlenecek. Özellikle teknoloji alanında sorunları olan bu projenin -
bize maliyeti açısından endişelerimiz nedeniyle- kesinleşmiş şeklini kamuoyuna sunabileceğiz. 

İzmit Körfez geçişi, önümüzdeki yıl ihalesi yapılacak çok temel projelerden biri. 2x3 ve 50 ki
lometrelik Orhangazi'ye kadar uzanan köprü ve otoyoldan oluşacak bu proje, çok sağlıklı olarak iş
lemekte, yap-işlet-devret modeliyle yürümekte; müşavir firması; işleri sağlıklı götürmekte ve 1995 
yılı içinde de ihalesi gündeme gelebilecektir. 1995 yılında, muhakkak, İzmit Körfez geçişinin iha
lesi yapılmış ve yapım çalışmalarına başlanmış olacaktır. Önseçimi 5 firma kazanmıştır; teklifleri 
verecekler ve bu teklifleri değerlendirip ihalesini de 1995 yılında yapacağız. 

Değerli arkadaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün kaynak sıkıntısı var; Karayolları Ge
nel Müdürlüğü, bu yıl, bu bugüne kadarki birikimleriyle bu sıkıntıyı aşıyor ve bu konudaki sorum
luluğunu da biliyor. 

Hiçbir arkadaşımın bahsetmediği temel konulardan biri de kamulaştırma sorunudur. Karayol
larındaki kamulaştırma, otoyollardaki kamulaştırma sorunları Türkiye'nin çok temel bir sorunu ha
line gelmiştir; bu, bugünkü sorunlar içinde değerlendirilmemeli. Kamulaştırma sonınu, dünden bu 
yana, geçmiş iktidarlardan bu yana, her geçen gün ağırlaşarak devretmiş. 

BAŞKAN-Sayın Bakanım, son 2 dakikanız... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla) - Özellikle 8 tril
yon lira civarında bir kamulaştırma borcu vardır ve bununla ilgili proje çalışmaları devam etmek
tedir. Kamulaştırma faaliyetleriyle ilgili, otofinans şeklinin taksitli ödeme şeklinin ve bono veri İr 
meşinin, bir proje şeklinde -1995 yılında inşallah- bu toplumsal sorunu çözme noktasında olaca
ğız. 

Değerli arkadaşlar, Karayolları Genel Müdürlüğünde -çok temel bir konu- fiyat farkı kararna
mesi uygulaması, hatalı fiyat analizleri ncdiyle ve birim fiyat zam yapılmasıyla, hatalı avans öde
mesiyle, hatalı parite tespitiyle kur farkı nedeniyle, bugüne kadar, 24 trilyon 475 milyar lira fazla 
ödeme yapılmıştır. Bununla ilgili,.her türlü takip devam etmektedir. Hatalı avanslar nedeniyle ya
pılan fazla ödemeler müteahhitlerden kesilmekte ve diğer kesintilerle ilgili çalışmalar da devam 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Son cümlelerinizi alayım efendim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, 1 -
2 dakika'daha verir misiniz efendim? 

BAŞKAN- Tabiî, tabiî, buyurun. . , 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)-... Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı, daha önce, özellikle, imar konularında denetim yetkisine sahipken; daha sonra, 
3194 sayılı Yasanın değişimiyle, imar konularındaki yetkilerini kaybetmiş ve bu imar yetkileri, 
İçişleri Bakanlığına, dolayısıyla, valilik ve belediyelere devredilmiştir. Sanırırn bu konuda, yasal 
düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir. Özellikle makro planların, uygulama planlarına geçişi ko
nusundaki yaptırım eksikliği ve idarî noktalara, belediyelere yaptırım noktalarında yasal eksiklik 
vardır. Bununla ilgili imar mevzuatında, yasa değişikliği çalışmaları devam etmektedir. 

CENGİZ BULUT (İzmir)- Belediyelerin yetkilerini, geri mi alıyorsunuz Sayın Bakan? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Efendim, beledi

yelerle ilgili de şunları söyleyeyim: İller Bankası, özellikle İzmir ve İstanbul'da belediyelere plan 
müşavirliği yapıyor; planlarına katta veriyor. İzmir ve İstanbul'un dışında Adana ve Konya'ya da 
bu imar müfettişliklerini atayacağız ve Türkiye'nin her yerinde geliştireceğiz. Belediyeler, yıllık 
gelirlerinin yüzde 5'ini İller Bankasına verirler; ama, yönetimde söz sahibi değillerdir. Belediyele
rimizi, muhakkak, İller Bankası yönetiminde söz sahibi yapacağız; İller Bankasını, bir anonim şir
ket haline getireceğiz. Özellikle kısa vadeli borçlar konusunda, borçlanma biçimimizi değiştirecek 
ğiz ve diğer yatının bankaları gibi, yurt dışından fınans imkânını, Merkez Bankasının finanslarını 
kullanma imkânlarını veya bono ihracıyla da, borçlan konsolide ederek, belediyelerimizin borçla
rının azalmasını sağlama gibi temel taleplerimiz olacak. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, lütfen bitirelim efendim!.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Tabi! 
Değerli arkadaşlar, özellikle belediyelerin tahvil piyasası olmayan tek OECD ülkesi biziz. Be

lediyelerle ilgili bir tahvil piyasası ortamının muhakkak kurulması gerektiğine inanıyorum. 
Devlet Su İşleri GenclMüdürlüğümüzle ilgili düşüncelerimi herhalde ifade etme şansım yok, 

ama küçük su işlerinde 2,5 trilyon lira gibi bir ödenekle, ülke genelinde istenilen hizmeti verme ko
şullarında zorlanacağımız aşikârdır. Ama, bu noktada da, üstümüze düşeni yapmayı bir görev sa
yıyoruz. Özellikle enerji sektöründe 19 proje şu an inşa hâlinde ve 19 projeyle 5,5 milyar kilovat 
enerji sağlanacaktır. Bu 6 projeyi özellikle bitirerek; 2,5-3 milyar kilovatlık bir enerji sağlama gi
bi temel dileğimiz vardır. 

Önümüzdeki dönemin temel projelerinden olan Kayraktepe barajının ihale şansı muhakkak 
aranacak, Karkamış ve Deriner ise, yap-işlet-devret modeliyle veya kredili olarak ihalesi söz ko
nusudur. Bununla ilgili her türlü mevzuat çalışmaları bitmiştir. Karkamış ve Deriner Barajıyla il
gili 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun dışına çıkarılması kararı Bakanlar Kurulunca alınmış, İl
gili mevzuattaki eksiklikler giderilmiş ve sanırım önümüzdeki yıl 652 milyon kilovat enerji ürete
cek Karkamış; 2.1 milyar kilovat enerji üretecek olan Deriner barajları muhakkak ihale edilecektir. 
1 milyar kilovat enerji üretecek olan Kayraktepe barajımız da, önümüzdeki yıl muhakkak ihale edi-
lecekctir. 

BAŞKAN - Sayın Bakanım, konuşmanızı bitirebilirseniz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Bitiriyorum... 
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BAŞKAN - Meclis çalışmalarının televizyondan naklen yayını bitecek diye, sayın milletveki
li arkadaşlarımız, soru müessesesine geçmek için acele ediyorlar; o bakımdan da ben sizi sık sık 
uyarmak zorunda kalıyorum, yoksa değerli konuşmanızı kesmek gibi bir kastı mahsusam yok. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul)- Bu söyledikleriniz Meclise iltifat mıdır Sayın Başkan?! 

BAŞKAN- Sayın Hacaloğlu, başta zatı âliniz olmak üzere, bu kürsüde konuşma yapan bütün 
arkadaşlarımın konuşmalarını ben takdire layık bulurum, övgüye layık bulurum; o manada söyle
dim efendim. 

Sayın Bakan, devam edin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (Devamla)- Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlar; özellikle, tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Bayındırlık Bakanlığı üze
rindeki eleştirilerini katkı olarak değerlendiriyorum; bütün katkılarını çok netlikle değerlendirece
ğim. Gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Yüce Parlamentoda bize yöneltilen her türlü kat
kıları, Bayındırlık Bakanı olarak, önümüzdeki yıl layıkıyla değerlendirmeye çalışacağım. 

Bu ülkenin bütçesinin bize düşen 129 trilyon liralık bölümünün her kuruşunun hesabını ver
meye de her zaman hazır olacağım ve bu her kuruşu, ülkem adına, insanlarım adına, son derece 
adaletli kullanmaya çalışacağım. Her arkadaşımın bu konudaki ştiphelerini gidermeye açığım ve 
sanırım, bu noktada aldığım güvenler de, beni daha yürekli olarak çalışmaya sevk edecek. Hepini
ze, Bakanlığın bütçesi üzerinde gösterdiğiniz katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum, saygı, sevgi su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımız, yazılı olarak, Divana bildirsinler efendim. 

Aleyhinde, Sayın Hasan Dikici; buyurun. 
HASAN DİKİCİ (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı bütçesi üzerinde, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum; bu vesiley
le, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bakanlığın, kamu binalarının yapımı, doğal afetlerden korunma, imar planlarının hazırlanma
sı yanında, karayollarıyla, su ve toprak kaynaklarını geliştirmek gibi çok kapsamlı bir görev saha
sı vardır. 

Bakanlığın başlıca sorunları şunlardır: 
İdarî sorunları; Aşırı isühdam, gizli işsizlik, artan verimsizlik, işçi memur ücretlerindeki den

gesizlik, bunun sonucu olarak oluşan huzursuzluk, giderek etkinleşen partizanlık ve yeteneksiz 
kadrolaşmadır. • ' . 

Çözüm: Yeni bir istihdam ve ücret politikası, hakkaniyete uygun işe alım ve işin, mutlaka eh
line verilmesidir. 

Malî sorunlar: 
1. Giderek küçülen yatırım bütçesi. 

2. Yatırımı engelleyen aşırı personel giderleri. 
3. Bütçenin gereği gibi değerlendirilememesi. 

4. Yetersiz bütçe ve yanlış tahsisler dolayısıyla, biten projelerin işletme ve bakımında zayıfla
ma. 
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Çözüm: Bakanlığın, tasarrufu, gerçekten tüm birimleriyle uygulaması ve paranın, ancak, ge
rekli yerlere tahsisidir. 

Teknik sorunlar: 

1. Projelere çok büyük masraflar yapılıyor; ancak, projenin getirişinin, yanlış yatırım kararla
rı yüzünden düşük olması. 

2. Aynı anda birçok projeye başlanması; ancak, politik veya başka biçimde, öncelikli olanla
rın dışında, büyük çoğunluğunun sürüncemeye bırakılması; böylece, hayatî önemi haiz birçok pro
jenin gecikmesi, 

3. Proje seçiminde, teknik ve sosyal karakterler yerine, politik müdahale etkili oluyor. 

4. Önemli projelerin fizibilite aşamasından itibaren, tüm mühendislik çalışmalarının, özel mü
şavirlik firmalarına verilmesiyle, idare, kontrolü elinden kaçırıyor. 

5. Devam eden projelerde, müteahhitlerin çoğu zaman, haksız gerekçelerle daha fazla kazanç 
için, idareyi zorlamaları ve idarenin, kontrolda yetersiz kalması. 

6. İhalelerin yapılışındaki sorunlar. 

Çözüm: Yeni yatırım politikası; projelerin seçiminde gerçek önceliklerin tespiti ve teknik kad
ronun güçlendirilmesidir. 

Bütün bunların sonucudur ki, baraj ve göletlerde, hedeflerin çok gerisindeyiz. Taşkınlardan 
korunamadık, sulama ve kurutma tesislerinde hedefleri yakalayamadık. 

İl ve ilçe yollarını ihmal ettik; otoban yollar da ise çok gerilerdeyiz. Karayolları Genel Müdür
lüğüne ait 31 384 kilometre devlet, 28 460 kilometre il yolları, 1 124 kilometre otoyolları olmak 
üzere, toplam 60 968 kilometre yol ağımız bulunmaktadır. Mevcut yol ağımızın geliştirilmesi, ya
tırımların verimli bir şekilde kullanılmasıyla mümkündür. Bu yollarımızın elden çıkmaması, de
vamlı ve tatminkâr bir bakım hizmeti sağlamakla olur. Söz konusu yollarımızın bakım, onarım ve 
tamiratlarının tam manasıyla yapıldığını söylememiz mümkün değildir. 

Trafik kazaları, millî bir problem haline gelmiştir. Bunun başlıca nedeni, elbette yollarımızın 
bozuk olmasıdır. Trafik kazalarının azalması, bakım teşkilatının iyi ve verimli çalışmasına bağlı
dır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışanlar arasında ücret bakımından büyük bir düzensizlik 
vardır. Muvakkat bir işçi net 19 milyon, fakülte mezunu bir memur 4 milyon 300 bin TL ücret al
maktadır. Bu durumun düzeltilmesi hem verimi artıracaktır hem de işyerinde huzuru temin edecek
tir. Vatandaşların kamulaştırma bedellerinin ve arazilerine verilen zarar-ziyan paralarının zamanın
da ödenmediği, hatta üç yıldan beri ödeme yapılmadığı bellidir. Bu nedenle, vatandaşların mağdu
riyetinin önlenmesi de şarttır. 

Bakanlığımızın bu genel değerlendirmesinden sonra Kahramanmaraş İlimizde devam eden ve
ya planlanan bazı önemli projelerden de kısaca söz etmek istiyorum. 

Adatepe Barajı: Bu baraj, Göksün Suyu üzerinde 95 metre yüksekliğinde yapılacaktır. Baraj
da 500 milyon metreküp su depolanacaktır. Afşin-Elbistan ovalarındaki 44 bin hektar arazi sulana
caktır. Proje, 4.11.1994 tarihinde ihale edilmiştir, barjın bir an önce bitirilmesi en büyük temenni
mizdir. 

Ekinözü İğde Pompaj Sulaması: Projeyle, toplam 3 818 hektar arazi sulanacaktır. 1993 tari
hinde ihale edilmiş, kazı, dolgu işleriyle, 6 adet sel geçidi, 2 adet köprü yapılmıştır. Son tasfiye ka-
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rarnamesine göre, geriye kalan işler, yeniden ihale edilecektir. İhalenin, bir an önce yapılması, en 
büyük temennimizdir. 

Ayvalı Barajı: Ergenli Çayı üzerinde yapılacaktır. Kahramanmaraş İlimizin içme suyunu kar
şılayacaktır. Bu projeyle, aym zamanda 1 680 hektar arazi sulanacaktır. Barajın bir an önce bitiril
mesi, bölge halkımızı memnun edecektir. 

İncecik Göl eti : Göletle, 552 hektar arazi sulanacaktır. 1994 yılında ayrılan ödenekle, gölet 
gövdesi bitirilmiştir. Toplam, 2 400 metrelik sulama kanallarının, 1995 yılı içerisinde bitirilmesi, 
çiftçimizin en büyük temennisidir. 

Kahramanmaraş-Andınn yolunun proje uzunluğu 48 kilometredir. Yola, 1994 yılında ayrılan 
25 milyar liralık ödenekle, 28,7 kilometre sanat yapısı, 24 kilometre toprak işleri, 9 kilometre de 
stablize malzemesi çekilmiştir. 1995 yılı bütçesinde ise, yine 25 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. 
Şu anda, reel olarak harcanan para, keşfin yüzde 52'siyken, işin yüzde 80'ni bitmiş durumdadır. 25 
milyar ek ödenek verilirse, bu yolun 1995 yılı içerisinde bitirileceği ifade edilmektedir. Ormanla 
kaplı olan bölgede, terörün yayılmaması için, bu yolun 1995 yılı içerisinde bitirilmesi bir zaruret
tir. Bu konuda Sayın Bakanın yardımcı olacağına inanıyorum. 

Andırın-Göksun yolunun proje uzunluğu 67 kilometredir. Köy yolu standardında olup sanat 
yapıları hiç yoktur, tamamına yakını, ham yoldur. Yol üzerinde, zaman zaman terör olayları olmak
tadır. Yol güzergâhı ormanla kaplıdır. Yolun yapılmasıyla, kuzey ilçelere bağlantı gerçekleştirile
cektir. Yola, 1994 yılında ayrılan ödenek yaklaşık 5 milyar liraydı; ancak, tasarruf genelgesi ne
deniyle, bugüne kadar hiçbir çalışma yapılamamıştır. 1995 yılı içinse, 15 milyar lira ödenek talep 
edilmiştir. Terörün önlenmesi nedeniyle, ilçelerin birbirleriyle bağlantısının gerçekleşmesi için, bu 
yolun acilen hizmete açılması gerekmektedir. 

Karakuz Barajı : Afşin ve Elbistan çiftçisinin hayatının kurtulması, bu barajın bitirilmesine 
bağlıdır. Proje seneler öncesinden hazırdır, sulama alanı 14 bin hektardır. Karakuz Barajı 4 yılda 
bitirilip hayata geçirildiği zaman, 1 321 işçiye iş bulunacak, sulama alanında verim 3 kat artacak-
tır. , 

Bakanlık bütçesinin milletimize, bakanlık personeline hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz 
ediyor; Yüce Meclise selam ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dikici. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar tamam
lanmıştır. 

Şimdi, soru müessesesine geçiyorum. 
Sayın Bakan, televizyon yayınının sona ermesi için 35 dakikalık bir süremiz var. TRT ile ya

pılan bu geçici dönemi kapsayan anlaşmaya göre, yayınlar, ancak saat 19.00'a kadar devam edebi
liyor. 

Bu nedenle sizden istirhamım, çok önemli gördüğünüz sorularda araya girip cevap verirsiniz; 
ama, çok önemli görmediğiniz, yazılı cevap verebileceğiniz soruları, lütfen, yazılı olarak cevapla
yın ki, ben, çok sayıda milletvekili arkadaşıma burada soru sorma imkânı tanıyabileyim. Bu düşün
ceyle sizin sürenizi de zaten 5 dakika uzatmıştım, şimdi, o 5 dakikayı geri istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Soru sormak için müracaat eden arkadaşların isimlerini okuyorum. Yalnız, bu sıralama değil

dir. 
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Sayın Doğan, Sayın Günaydın, Sayın Aksoy, Sayın Dumankaya, Sayın Yerlikaya, Sayın To-
paktaş, Sayın Emiroğlu, Sayın Altun, Sayın Bedirhanoğlu, Sayın Arslan, Sayın Güney, Sayın Öz-
soy, Sayın Kaya, Sayın Gaydalı, Sayın Eryılmaz, Sayın Keseroğlu, Sayın Tekin, Sayın Baylaz, Sa
yın Akar, Sayın Bozkurt, Sayın Kapusuz, Sayın Fırat, Sayın Ünaldı, Sayın Ankan, Sayın Karade-
mir, Sayın Su, Sayın Şemsek, Sayın Erdem, Sayın Kırış, Sayın Şendillcr, Sayın Akyol, Sayın Ha-
caloğlu, Sayın Özdiş, Sayın Gökalp, Sayın Çay, Sayın Oymak, Sayın Erdal, Sayın Atasayan, Sayın 
Kesebir, Sayın Develioğlu, Sayın Kınalı, Sayın Şener, Sayın Özer, Sayın Özkan, Sayın Esengün, 
Sayın Sevimli, Sayın Elkatmış, Sayın Bayrak, Sayın Coşar, Sayın Yavuz, Sayın Köymen, Sayın 
Mutman, Sayın Özkaya, Sayın Eler, Sayın Saydam, Sayın Dinçer, Sayın Yücelen, Sayın Barut, Sa
yın Elçi, Sayın Eser ve Sayın Çelik. 

Başka, soru sormak isteyen var mı? Yok. 

Soru soracak milletvekillerinin isimlerinin tespiti işlemi tamamlanmıştır. 
HASAN AKYOL(Bartın)-Sıralama nasıl olacak Sayın Başkan? 
BAŞKAN- Sıralamayı ben yapıyorum efendim. 
Buyurun Sayın Emiroğlu. 

METİN EMİROĞLU (Malatya)- Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Bakanlığımız, Karayolları Genel Müdürlüğü gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü gibi ku

ruluşların ve Türkiye'ye hizmet eden ve Tükiye'nin, bugünkü çağdaş duruma gelmesinde, bayındır
lık hizmetleri alanında hayatlarını veren adsız kahramanların oluşturduğu güzide mücsseselerimiz-
dir. Bu bütçe münasebetiyle her şeyden evvel, Türkiye'ye hizmet eden bu insanlara şükranlarımı 
arz etmek istiyorum. 

1980'li yıllarda, Tükiye'de, büyük bir bayındırlık hamlesi başlatılmıştır. Bu hamlenin bir sonu
cu olarak, Güneydoğu Projesi hayata geçirilmiştir. Sayın Bakanım, çok kadirşinas davranarak, tü
nellerin açılış merasiminde, icraatıyla bu hizmetlere damgasının vuran Sayın Özal'ı rahmet ve şük
ranla anmış, Sayın Karayalçın da bu kadirşinaslığa iştirak etmiştir. 

Sayın Bakanıma soruyorum: Acaba, 1980'li yıllara, büyük icraatlarıyla, bayındırlık hamlele
riyle damgasını vuran Sayın Özal'ın anısına bir onur ve şükran plaketi vermeyi düşünürler mi? 

Kendi seçim bölgem olan Malatya'da... 
BAŞKAN- ikinci sorunuz mu efendim? 
METİN EMİROĞLU (Malatya)- İkinci sorum. 
BAŞKAN-Lütfen, çabuk olun. 

METİN EMİROĞLU (Malatya)- Malatya'da, hizmete girecek olan Çat Barajı, Urfa tünelinden 
sonra, Türkiye'nin en önemli ikinci tünellerine sahiptir; 7 kilometrelik kısmı bitmiş, 3 kilometrelik 
kısmı kalmıştır; ama, çökme tehlikesiyle karşı karşıyadır, bu tünelin bir an evvel tamamlanması 
için ne düşünüyorlar? 

Malatya- Adıyaman karayolu tamamlanmak üzeredir; ancak, çok önemli olmasına rağmen, 
Malatya'dan Adıyaman'a giden güzergâhta, hizmete geçilememiştir. Bu konu için ne düşünüyorlar? 

İ978 yılında temeli atılmış bulunan Karakaya Barajının istimlak bedelleri, 1995 yılına gelme
mize rağmen, 16 senedir hâlâ, tam manasıyla ödenememiştir. İstimlakzedeler çok mağdur durum
dadırlar, bir an önce, bu paralarının ödenmesi için ne düşünüyorlar? 

Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOÖLU (Izmir)-Sayın Başkan, Çat Ba-
rajıyla ilgili olarak, bir iki kelime söylemek istiyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, çok önemli değilse... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOÖLU (İzmir)- Efendim, çık kısa ola
rak ifade edeceğim. 

BAŞKAN- Peki, buyurun, Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOÖLU (İzmir)- Efendim, Çat Barajı
nın önemini biliyorum; Malatya'da, Çat Barajını gezdim. Buranın beton kaplamalarının yapılma
sıyla ilgili gerekli ödenek bu sene içinde konulacaktır. 

Bu konudaki sorumluluğu alıyorum Metin Bey. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Doğan. 
LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane)- Sayın Başkan, delâletlerinizle Sayın Bayındırlık Bakanımız

dan şu sorularımın cevaplandırılmasını talep ediyorum. 
1. Yıllar önce başlanmış olan Torul-Gümüşhane, Torul-Tirebolu, Gümüşhane-Ünlüpınar-Kel-

kit yolunun bitirilmesi, Gümüşhane-Kösc yolunun iyileştirilmesi; ayrıca, Alucra-Kelkit yolu Şi
ran'a kadar gelmiştir, Şirân-Kelkit arasınındaki bu yolun devlet tarafından bitirilmesi yıllardır sü
rüncemede kalmıştır. 1995 yılında bu yolların tamamlanacağı da vaat edilmiştir. Acaba, Muhterem 
Bakanımız, bu yıl bu yollan tamamlayıp da, bu muhitte, bu çevrede yaşayan insanların hayır du
asını alacaklar mı? 

2. Yapımı Devlet Su İşleri tarafından devam ettirilen Harşit Çayı üzerindeki Kürtün Barajının 
bu yıl ikmal edilmesi düşünülmekte midir ? Ayrıca, Şiran'da, başlanlmış olan iki tane gölet var, 
bunlar tamamlanmadı; bu sene tamamlanacak mıdır? 

3. Projeye alındığı halde bir türlü başlanamayan Köse Barajına başlanacak mıdır? 
Sayın Bakanımdan, bunların cevaplandırılmasını rica ediyor ve ikmalinin hayırlı olmasını ni

yaz ediyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Altun, buyurun. 
FAİK ALTUN(Antalya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan sorularımın cevabı

nı bekliyorum efendim. 
CENGİZ BULUT (İzmir)- Duyamıyoruz efendim. 
BAŞKAN- Ben duyuyorum efendim; susarsanız, siz de duyacaksınız. 
Buyurun Sayın Altun. 
FAİK ALTUN (Antalya)- Antalya-Kemer arasındaki otoyol üzerinde bulunan Akyarlar Tünel

lerinin ışıkları üç yıldır yanmamaktadır. Bu ışıkların yakımı, o tünellerin aydınlığa kavuşması ne 
zaman olacaktır; zira, halk, orada, bu karanlığı protesto etmek için, mumlarla ışık yakmaktadır. 
Malumunuz, Antalya, turizm bölgesidir... 
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İkinci sorum: Antalya-Kemer arasındaki trafik yoğunluğu çok fazladır; turizm mevsiminde, 
dünyanın en kalabalık otoyolları arasına girmektedir. Bakanlığa, müteaddit defa, şöyle bir öneride 
bulunmuştum: Bu yolun trafik hareketini yüzde 50'ye indirecek çözüm yolu. Kumluca -Altınkaya-
Hisarçandırı, Çakırlar yolunun trafiğe açılmasıdır. Bunu programa aldınız mı? 

Sorularım bu kadardır; teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Veli Aksoy; buyurun efendim. 

VELÎ AKSOY (izmir)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana üç soru yöneltmek istiyo
rum. • . " , 

Erzincan Bayındırlık İl Müdürü, Bakanlığınız tarafından görevinden alınmıştı ve iki Sösyalde-
mokrat Halkçı Partili 2 milletvekili de, bu müdürün görevden alınması nedeniyle, istifa etmişlerdi. 
Bu milletvekilleri, tekrar partilerine döndüler. 

BAŞKAN - Efendim, soru... 
VELİ AKSOY (İzmir) — Şimdi, Sayın Kumbaracıbaşı'nın o bir açıklaması vardır, "PKK ile il

gisi olduğu iddia edilen personelin yer değiştirmesi, zaman zaman yapılan bir uygulamadır. Buna, 
arkadaşlann sahip çıkma tavrını anlamakta güçlük çekiyor, hayretle ve ibretle karşılıyorum. Benim 
için önde gelen, ülkenin bütünlüğü ve güvenliğidir" diyor. Sayın Karayalçın da "müdahale edeme
yeceğimiz gerekçeler var" diyor. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)-Sayın Başkan, böyle som olmaz!.. 
BAŞKAN-Efendim; kaç defa ikaz ettiğimi görüyorsunuz. 
VELİ AKSOY (İzmir) - Bu kişi, kendisini aklayabilmek için dava açtı ve tekrar memuriyete 

döndü... 
BAŞKAN- Sayın Aksoy, soru efendim... 
VELİ AKSOY (İzmir) - Bu kişinin görevden alınmasında, Bakanlığınızın asıl gerekçesi ney

di; niçin görevden aldınız? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
VELİ AKSOY (İzmir)-İkinci sorum efendim. 

BAŞKAN-Lütfen, çabuk efendim. 
VELİ AKSOY (İzmir) - Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Kumbaracıbaşı, bakanlık gö

revinden alındıktan sonra, kamuoyuna yönelik açıklamalarda bulundu. Kendisinin görevden almış 
nedeninin, Bakanlığının 90 trilyonluk yatırımlarından dolayı ortaya çıkan ranttan ötürü olduğunu 
söyledi... 

BAŞKAN-Sayın Aksoy, lütfen... Soru, efendim... İstirham ediyorum. 

VELİ AKSOY (İzmir) - Soruyorum efendim. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkan, bakın, İçtüzük bellidir... 
BAŞKAN-Efendim, ben istirham ediyorum, işte arkadaşımız orada, siz de buradasınız. 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman) - Sayın Başkanım, o zaman kesin lütfen... Başka so

ru soracak arkadaşlar da var...Tele vizyona reklam yapıyor. 

BAŞKAN-Sayın Aksoy, lütfen sorunuzu sorun. 
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VELİ AKSOY (İzmir) -... Sayın Murat Karayalçın'ın belediyedeki ekibini bu Bakanlığa taşı
yacağını ve bundan dolayı da kuşkulan olduğunu ifade etmişti. Kimilerine göre "ihalesever ekip" 
olarak tanınan bu ekipten, Bakanlığınızın üst düzey görevlerine herhangi bir atama yaptınız mı? 

BAŞKAN- Teşekkür ederim efendim. 
VELİ AKSOY (İzmir) - Üçüncü sorum, efendim... 
BAŞKAN-Hayır efendim... Hakkınız bitti. 

Sayın Aksoy, kusura bakmayın, çok özür dilerim... Lütfen efendim... İstirham ediyorum... 
Sayın Bedirhanoğlu, buyrun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, soru
ları cevaplandırmak istiyorum. 

DEVLET BAKANI SALİH SÜMER (Diyarbakır) - Sayın Bakan cevap versin efendim. 
BAŞKAN-Sayın Bakan, Sayın Bedirhanoğlu sualini sorsun, söz vereceğim efendim. 

Sayın Bedirhanoğlu; buyurun efendim. 

ŞERİF BEDİRHANOĞLU (Van) - Sayın Başkamm, izninizle, Sayın Bakandan birkaç soru 
sormak istiyorum. 

1. Yıllardır, Çatak-Bahçesaray karayolu bitirilemedi; önümüzdeki yıl bitirilecek mi? 

2. Yine, yıllardır etüt çalışması yapılan, Çaldıran-Çubuklu Barajı ne zaman yapılacak? 
3. Çaldıran İlçemizi Özalp İlçemize bağlayan Oruçlu, Yassıtepe, Yağıbasan, Altıyol, Alikel-

ler, Yaykılıç,,Karadulda, Tekesuyu köy yolları karayolu ağına alınacak mı? 

Teşekkür ederim. \ 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan; buyurun efendim. 
BAYİNDİRLİK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Efendim, önce Sayın 

Aksoy'un sorularına cevap vereyim. 
Erzincan Bayındırlık İl Müdürü, geçmiş dönemde, kendi isteğiyle, koşulların oluşturduğu şart

lar nedeniyle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca Erzincan'dan alınmış, başka bir yere atanmıştır. 
Daha sonra, adı geçen Erzincan Bayındırlık İl Müdürü, Mamak Belediyesinde göreve başlamış ve 
bilahara, memuriyete dönme talebiyle, tekrar, Bakanlıkta, mühendis olarak göreve başlamıştır. 

İkinci olarak söyleyeceğim; soyut birtakım iddialardan, birtakım varsayımlardan hareket ede
rek soru soran değerli arkadaşım Veli Aksoy'un sorularını pek kabul edemiyorum. 

VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Kumbaracıbaşı'nın açıklaması var Sayın Bakan. 
BAŞKAN - Sayın Aksoy, bir dakika efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Şimdi, ben Sayın Ak-

soy'a "siz de müteahhitsiniz; Menemen'de, o zaman size yakın bir belediye başkanı vardı; acaba, 
Menemen Belediye Başkanının katkılarıyla orada kendiniz de ihale imkânları buldunuz mu" diye 
sorsam, ne anlam taşır bu?!. (DSP, ANAP ve RP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN-Sayın Bakın... Sayın Bakan... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, orası sual sorma yeri mi? Lütfen... 
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BAŞKAN - Bir dakika efendim... 

Sayın Bakan, bakınız, sual sorma müessesesinde... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Saym Başkan, o de
ğ i l -

BAŞKAN - Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ediyorum...Sözünüzü kestim... (Gürültüler) 
YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Sayın Başkan, sual sormadı ki!.. 
VELİ AKSOY (İzmir) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, bir dakika... Sayın Aksoy, bir dakika... 
Sayın Bakan ve Sayın Aksoy, sual sorma müessesesinde şahsî olaylara girilmez; bunu sizden, 

Başkanlık olarak, devamlı rica ediyorum; ama, siz, İzmir milletvekilleri olarak, aranızda halletme
niz gereken bir mesele varsa, yeri burası değil efendim... İstirham ediyorum... (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri) 

Sayın Ali Günaydın; buyurun efendim. 
Ali Bey, lütfen, sorularınız kısa olsun. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Başkanım, aracılığınızla, Bayındırlık ve İskân Bakanının 
cevaplandırmasını istediğim sorularımı arz ediyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bir barajın bakımı ve yapımı için trilyonlarca lira ödemek
tedir. Beyşehir Gölü, Devlet Su İşlerinin 1 lira masraf etmediği, Cenabı Allah'ın bahşettiği büyük 
bir tabiî su kaynağıdır; ancak, dünyanın temizleri arasında en büyük tatlı su gölü özelliği de olan 
bu güzel kaynak bitmek üzeredir... 

BAŞKAN - Efendim, sorunuzu sorun lütfen. 
ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Arz ediyorum, Sayın Başkanım. 

Sulama için Apa Barajına su akıtan ve Abdüİhamit zamanında açılan su kanalı, betonlanma-
dığı için korkunç bir su kaybı meydana gelmektedir. Ayrıca, sulama için yılda 354 milyon metre
küp su kullanılması gerekirken, Apa Barajındaki mevcut kaçaklardan dolayı, yılda 850-900 milyon 
metreküp su gölden çekilmektedir... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)-İktidar değil mi bunlar?!. 
ALÎ GÜNAYDIN (Konya) - Şimdi sorularımı soruyorum: 
1. Apa Barajındaki bu kaçaklar ne zaman önlenecektir? 
2. Ovaya su taşıyan ve aşırı derecede kaçak veren Çarşamba Kanalı ne zaman betonlanacak-

tır? 
3. Millî park ilan edilen gölümüzün kodu, normalde 1 126 metre olması gerekirken, bugün, 1 

119 metrenin altına düşmüştür. Millî Parklar Genel Müdürlüğü ve Çevre Bakanlığının verilerine 
göre, göl kodunun 1 123 metrede kalması ve kapakların kapatılması zarureti vardır. Bu yıldan iti
baren, 1 123 metre koduna gelinceye kadar göl kapaklan kapatılacak mıdır? 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Güney; buyurun. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)- Sayın Başkan, arkadaşlarıma da zaman bırakmak amacıyla, sual
lerimi hemen soruyorum. 
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1. îki yıl önce Bayburt-Üzengili Köyünde bir çığ felaketi oldu, 60 vatandaşımız hayatım kay
betti, 70'in üzerinde ev de yıkıldı, iki yıldan beri, bu köyün yerinin değiştirilmesiyle ilgili yazışma
dan öte hiçbir çalışma yapılmadı. Sayın Bakan, acaba, bu, yıkılan, çığ altında kalan köy için bun
dan sonra yeni bir girişimde bulunabilecek mi; bulunmak istiyor mu; yoksa, kendisinden önce ge
lenler gibi, o da bu işin üzerinde uyuyacak mı? 

2. Bayburt'ta, son üç yılda 12 tane bayındırlık il müdürü değiştirildiği doğru mudur? 
3. Bayburt Demirözü Barajı projesi, halihazırda, ne aşamadadır? 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim, Sayın Güney. 
Sayın Kapusuz; buyurun. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, suallerim aşağıdadır, cevaplandırılması için, 

gereğinin yapılmasını arz ediyorum: 
1. Bayındırlık ve İskân eski Bakanı Sayın Yılmaz'ın istifa gerekçeleri arasında, Bakanlığınız 

veya bağlı genel müdürlüklerce ihaleye çıkarılmış olan işlerden kaç tanesi SHP'li il başkanları, il
çe başkanları veya mensuplarına verilmiştir?.. 

GÜLER İLERİ (Tokat)-Hiç... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- ...Bu ihalelerin keşif bedelleri ve tenzilat oranlan nedir? 
HACI FİLİZ (Kırıkkale)- Mercümek geliyor!.. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- 2. Erzincan'daki eski Bayındırlık Müdürü, birkaç kez görevden 

alınmıştır; görevden alınma gerekçesi, biraz önce, arkadaşım tarafından da ifade buyurulmuştur. 
Sayın Bakan, bu konuda, kamuoyunu tatmin edecek açıklamalara yer verecek midir? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Son sualim, efendim. 
BAŞKAN- Son sualiniz, pekala... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Erzincan'daki depremlerden sonraki ihalelerin, Mustafa Kul ve

ya yakınlarına, yüksek bedelle verildiği doğru mu? 
BAŞKAN- Efendim, sorular şahsî olmaz. ' ' / ' . 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sorular şahsî olmaz, Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sorular şahsî olmaz... Biraz önce kendiniz itiraz ettiniz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Efendim, arz edeceğim, sadece şunu söylüyorum: (SHP sırala

rından gürültüler) 
Sayın Bakanlık, bu konuda bir açıklama yapmayı düşünüyor mu? 
Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından "ne alakası var" sesleri) 
Çok alakası var, çok alakası var. 
MEHMET KERİMOĞLU (Ankara)-Soru sormuyorsun ki... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)-Yalnız buna yanıt ver

mek istiyorum efendim. 
BAŞKAN- Gürültü bitsin, size söz vereceğim. 
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Sayın Kapusuz, biraz önce, böyle bir olayda kendiniz itiraz ettiniz; hemen arkasından, daha üç 
. dakika geçmedi, kendiniz sual soruyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- İtirazım şu efendim... 

BAŞKAN- Ama, bunun adına, siyasette, çifte standart derler. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Lütfen, lütfen... Bir kere daha durumunuzu gözden geçirin. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, Sayın Bakana, sual sorduğu için karşı çıktım, 

özelleştirdiği için değil. 

BAŞKAN- Sayın Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Efendim, biraz önce 
de ifade ettiğim gibi, Sayın Veli Aksoy'un sorusuna benim söylediğim, Sayın Aksoy'a yönelik bir 
iddia değildi; soru sorma biçimine duyduğum bir tepki olarak, soru sormasındaki yanlışlığı, insan
ları karalarken... 

BAŞKAN-O anlaşıldı efendim... Siz, bir sual varsa, ona cevap verin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Yani, Sayın Aksoy'a 
yönelik bir tepki değildi. 

Aynı şekilde, Sayın Kapusuz'un da sorduğu, SHP il başkanları, ilçe başkanları konusundaki 
soruya, Sayın Kapusuz gelse, ben, elimdeki belgeyi veririm. Kimler almıştır, kimlere ihale yapıl
mıştır, 8 tane ihale yapılmıştır Sayın Mustafa Yılmaz zamanında... 

BAŞKAN-Sayın kavaslarla gönderin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- ...ve ihaleyi alanlar 

bunlardır; ama, bunların içinde hiçbir SHP'li yoksa, sizden diliyorum, benden özür dileyin veya il
gililerden özür dileyin. 

BAŞKAN-Teşektir ederim, Sayın Bakan. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan, Sayın Bakandan bizim öğrenmek istediğimiz ko
nu, sadece... 

BAŞKAN- Efendim, listeyi gönderiyor şimdi... 

Sayın Bakan, kavasla listeyi Sayın Kapusuz'a gönderin efendim. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sayın Başkan, benim zamanımda ihale yapılmamıştır. 
Eğer "ihale yapılmış" diyorlarsa ve bunlar hangi ihalelerse, onların isimlerini rica ediyorum. 

BAŞKAN-Kayda geçti efendim, Sayın Bakan cevap verir. 

Sayın Şcndiller, buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, Sayın Bakan tarafından aşağıdaki 

sorularımın cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. Kahramanmaraş-Narlı karayolu çok ilkel bir durumdadır; 20 kilometrelik bir yoldur ve oto

yola kavuşacaktır. Burada, çok büyük can kayıplarına varan trafik kazaları olmaktadır. Kahraman
maraş-Narlı Karayoluyla ilgili bir çalışmaları var mı? 

2. Ayvalı Baraj Projemiz, Kahramanmaraş'ın içme suyunu ve sulamayı karşılayacak bir bara-
jımızdır. Burada, geçen sene çalışmalar durmuştu; bu seneki çalışmalar ne durumdadır? 
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3. Kahramanmaraş, süratle sanayileşen bir ilimizdir. Havaalam pistimiz küçük olduğu için, 
uçaklar inememektedir. Havaalanıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözü vardır. Bu 
nedenle, öğrenmek istiyorum, pist uzatımıyla ilgili bir çalışma var mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, izin 
verir misiniz? 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Sayın Başkan, Sayın 

Mustafa Yılmaz "benim zamanımda hiçbir ihale yapılmadı" diye iddiada bulundular. Ben de iddia 
ediyorum, kendileri zamanında 8 tane ihale yapılmıştır. Kendi imzasına sahip olamayan bir bakan 
elbette istifa edecektir, bundan başka bir şey düşünülemez herhalde. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)- Sayın Başkan, Sayın Bakan daha önce kamuoyuna ve ba
sına açıklamışlardı; 8 ihalenin yapılması için çalışmalar başladı; ama, ben gittim, benden sonra o 
ihaleler yapılamadı. Kendileri hem "ihale yapıldı" diyorlar, hem de "iptal edildi" diyorlar... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞILU (İzmir)- Efendim, o 8 ihale
nin... 

BAŞKAN- Bir dakika, Sayın Bakan... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep)-Efendim, şimdi, yapılan ve iptal edilen ihalelerin isimleri

ni istiyorum; kime yapmışım, daha sonradan kendisi nasıl iptal etmiş, bunu açıklasınlar; çünkü, 
bunlar, basına da geçti; Sayın Bakan bilmeden konuşuyor. Eczacılıkla... 

BAŞKAN- Bir dakika... Bir dakika... Tamam, orada kalalım.... Orada kalalım... 
VELİ AKSOY (İzmir)- Sayın Başkan, izin verir misiniz? 
BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Aksoy. 

Sayın Yılmaz, önemli iddialarda bulundunuz, Sayın Bakan da önemli cevaplar verdi; biriniz 
bu güzide kurumun eski Bakanı, biriniz de şu andaki Bakanısınız; eğer, anlaşamadığınız bir şey 
varsa, birer basın toplantısı yapar, kamuoyuna açıklarsınız. Bu müesseseyi daha fazla zedelemeyin 
efendim. İkinizden de çok istirham ediyorum... (SHP ve ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) 

Sayın Gökalp, buyurun efendim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir)-Sayın Başkan, aşağıdaki suallerimin, Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını diliyorum. 
Dünya nüfusu açlıkla karşı karşıyadır, açlığın ayak sesleri ülkemize gelmeden, hububat üreti

minin artırılması yönünde, sulamayla ilgili olarak yeni projeler var mıdır? 

KOP (Konya Projesi) ne zaman hayata geçecektir? 

Son sorum: Hidroelektirik santral barajlarından, tarım alanlarında kullanmak için su alınma
sında, bir tahdit, bir sakınca var mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Sayın Abdüllatif Şener; buyurun. 
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ABDÜLLATÎF ŞENER (Sivas)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakana, aşağıdaki soru
ları sunuyorum: , 

1. Sivas, yüzölçümü bakımından, Türkiye'nin ikinci büyük ilidir; ancak, yerleşim yeri sayısı 
itibariyle de en büyük, en çok yerleşim yeri bulunan ilidir. Buna rağmen, kamu yatırımlarından ye
teri kadar pay alamamaktadır. Geçmiş yıllarda, kilometrekare başına en az kamu yatırımı düşen il 
Sivas'tır. 1995 yılında, Bakanlığınız bütçesinden Sivas'a ayrılan yatırım tutarı ne kadardır? Bu, ki
lometrekare başına düşen ödenek miktarı itibarıyla, Sivas'ın sıralamadaki yerini hangi noktaya ge-
tirmektektedir. 

2. Sivas için, 4 Eylül Barajı, fevkalade önemli bir konudur; önümüzdeki yıllarda su sorunun 
çözümü için gerçekten önemi olan bir durumdur. 1995 yılı içerisinde 4 Eylül Barajı için ne kadar 
ödenek konulmuştur ve bu barajın ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir? 

3. Yıldızcli-Sıvas arasındaki tek yönlü yol, trafiği taşıyamaz vaziyettedir; sık sık trafik kaza
ları olmaktadır. Yıldızeli-Sıvas-Hafık yolunun çift yol haline getirilmesi için, 1995 yılına ne kadar 
ödenek ayrılmıştır ve bu yolun ne zaman bitirilmesi düşünülmektedir? 

4. Zara-Suşehri-Geminbeli yolu, yıllardır, ödenek yetersizliğinden, tamamlanamamaktadır; 
1995 yılında tamamlanacak mıdır? 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Özsoy; buyurun. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon)- Sayın Başkan, Sayın Bakana üç sorum var, arz ediyo

rum: 
1. Afyon merkez kanalizasyon ihalesi, 1994 senesinde, İller Bankasınca yapılması gerektiği 

halde bugüne kadar yapılmamıştır. Sayın Bakan, konuyla ilgili yazılı sorumu "1995 yılı içerisinde 
yapılacak" diye cevaplandırmışlardır. Afyon merkez kanalizasyon ihalesi 1995 yılında yapılacak 
mıdır? 

2. Afyon'da, Akdeğirmen Barajı geçen yıl, Aydın, Çine ve Dandaloz barajları da daha evvel 
ihale edilmişti; fakat, bu ihaleler, Hükümetin 94/ 6019 sayılı Kararnamesiyle feshedilmiştir. Dalıa 
evvel ihalesi yapılan bu barajların akıbeti ne olacaktır? 

3. Afyon - Sincanlı, Taşoluk, Kırka ve Serban göletleri, ödenek yetersizliğinden, bugüne ka
dar bitirilememiştir. 1995 yılında ödenek ayrılarak bu göletler hizmete sokulacak mıdır? 

Arz ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
SÜHA TANIK (izmir)-Sayın Başkan! 
BAŞKAN- Sayın Tanık, herkes ismini yazdırırken siz neredeydiniz? 
Sayın Develioğlu; buyurun. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakanıma arz et

mek istediğim sorularımı okuyorum. 
BAŞKAN- Çok kısa ve az olsun.;. Bakın, çok az zamanımız kaldı, herkese zaman kalsın. 

Buyurun. 
OSMAN DEVELİOĞLU (Kayseri)- Tamam efendim. 
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1. Develi İkinci Merhale Projesine özel önem gösterdiğinizi biliyorum. Bu projeye, 1995 yılı 
için ne kadar ödenek ayrılmıştır? 

2. Yeşillıisar-Yahyalı-Mansurlu arasındaki yolun birinci etabı, 1995 yılı sonunda tamamlana
cak; Mansurlu-Osmaniye arasındaki ikinci etaba, bu yıl ihalesi yapılarak başlanması mümkün ola
cak mıdır? 

3. Kayseri-Himmetdedc arasındaki yol mevcut trafiği taşımamaktadır. Bu yolda, bu ay, 23 ölü, 
55 yaralıyla neticelenen üç trafik kazası olmuştur. Kayseri-Himmetdede arasındaki yolun çift yön
lü yola çevrilmesi için, 1995 yılında bir ödenek ayırmayı ve yapımına başlamayı düşünüyor musu
nuz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

KADİR BOZKURT (Sinop)-Sayın Başkan! 
BAŞKAN-Sayın Kadir Bozkurt, sizin sözünüzü unutmadım, gerekirse yazılı olarak okutaca

ğım efendim. 
Sayın Arslan; buyurun efendim. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkanım, sorularım çok kısa olacaktır; arz ediyorum. 

1. Kastamonu'da afete uğrayan; yanan ve heyelana maruz kalan köyler çoktur; bugüne kadar, 
yani üç seneden beri hiçbir iş yapılmadı. 1995 yılında bu köylere ödenek aynlacak mıdır? 

2. Kastamonu, Kırcılar, Hasköy sulaması ile Beyler, Taşköprü ve Karadere Barajı şu anda dur
muş vaziyettedir. Uyuyan bu barajlara önümüzdeki yıllarda ödenek ayrılıp, inşama tekrar başlana
cak mıdır? 

3. Karayolları 15 inci Bölge Müdürlüğüne bağlı il yollarının durumu çok kötüdür, içler acısı
dır; 1995 yılında, asgarîden, 70-80 milyar ödeneğe ihtiyaç vardır. Bilhassa Araç-Boyalı-Kurşunlu, 
Cide-lnebolu-Çatalzeytin, Kastamonu-Cide yollarına ödenek aynlacak mıdır? Bu yollar ne zaman 
bitecektir? 

Arz ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Yücelen; buyurun efendim. (DYP sıralarından "O..." sesleri) Ne oldu?.. Bir şey mi 

var?.. 
RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakana iki sorum 

vardır. 
1. İçel-Tarsus İlçesiyle Çamlıyayla İlçesini birbirine bağlayan yol, trafiği çekmez vaziyettedir. 

Bu yolu genişletme çalışmalarına başlanılması düşünülüyor mu? 
2. Mersin ve Antalya'yı birbirine bağlayacak olan Mersin-Silifke-Anamur yolunun Mersin-Si-

lifke arası, 1988 yılından beri programdadır; 1994 yılında bitmesi planlanmasına rağmen, hâlâ, yo
lun üçte biri bile bitmemiştir. Bu yol, 1995 yılı içerisinde bitirilecek midir? Silifke-Anamur, Ana-
mur-Gazipaşa arası, programa alınıp, önümüzdeki yıllarda bitirilmesi düşünülüyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 
Sayın Bozkurt; buyurun efendim. . 
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CENGİZ BULUT (İzmir)- Sayın Başkan, iktidar nasıl soru soruyor efendim? 

BAŞKAN- Sayın Bulut, o tarafın kontenjanından mı istiyorsunuz?.. Merak buyurmayın; ora
da oturun siz; vereceğim... 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Sayın Başkanım, delaletinizle, Sayın Bakanıma sormak istedi
ğim sorularımı arz ediyorum. 

BAŞKAN-Çabuk... 

KADİR BOZKURT (Sinop)- Sinop-Ayancık sahil karayolunun hizmete açılmasından sonra, 
karayolları ağından çıkarılan Ayancık-Erfelek-Sinop eski güzergâhının, çeşitli kereler Bakanlığını
za yaptığım başvurular neticesinde, tekrar, karayolu ağına alınması için söz vermiştiniz. Yaklaşık 
15 köy ve 2 ilçenin Sinop'a ulaşmasını sağlayan bu yol, ne zaman karayolu ağına alınacaktır? 

Karadenizin hemen hemen en büyük balıkçı barınağı olan Ayancık İstifan balıkçı barınağına 
ulaşmak için, Ayancık, İstifan arasında ulaşımı sağlayan ve oldukça dar ve bozuk olan bu yol, yö
re insanını ve dışarıdan gelen balıkçı esnafını oldukça olumsuz yönde etkilemektedir. 

BAŞKAN-Soru... 
KADİR BOZKURT (Sinop)- Programda olmasına rağmen, söz konusu yolun ihalesi neden 

yapılmamaktadır.? 

Ankara-Sinop bağlantısı, şu anda, karayolları yol standartlarının oldukça altındadır. Sinop İli
nin kalkınmasında ve turizminin gelişmesinde birinci derecede önceliği olan bu yol, ne zaman ka
rayollarına uygun standartlara kavuşturulacaktır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Buyurun, Sayın Dumankaya. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)-Sayın Başkan... , 
BAŞKAN- Size söz vereceğim efendim; isminizle ilgili bir şey geçti; size söz vereceğim; otu

run. 

Biz leb demeden leblebiyi anlarız; merak etmeyin. 
Sayın Dumankaya; soru... Acele... (DYP sıralarından "Sayın Başkan" sesleri) 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Bakana, şu soruları sormak istiyorum: 

İstanbul - Maltepe - Esenkent'te, bir imar plan tadilatı yaptırdınız. Halk, infial halindedir; bir 
gözü açığa, benzinlik tadilatı verilmiştir. Bu konuyu, ben, size bildirdim; halk cevap bekliyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir)- Ben de size yanıt ver
dim. • 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- İkincisi, Maltepe sahil şeridinde Mc Donalds için, bir 
imar plan tadilatı yaptırdınız. Halk, infial halindedir; bu konuda da sizden cevap bekliyor. Gözü 
açıklar buraları işgal edecek midir? 

Şu anda cevap veririrseniz seviniriz. 
BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun, Sayın Eryılmaz. . , 
YAŞAR ERYILMAZ (Ağrı) - Efendim, delaletinizle, Sayın Bakana sorularım şunlardır : Ağ

rı -Yazıcı Barajı için öngörülen bitiriliş tarihi nedir? Yine, Ağrı- Murat Barajı için fizibilite çalış-
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malan hangi aşamadadır? Gürbulak-Doğubeyazıt-Erzurum otoyolunun, Diyadin İlçemizi de kapsa
ması mümkün müdür? 

Teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)-Sayın Başkan... Sayın Başkan... 

BAŞKAN- Sayın Kul, söz vereceğim size; bir dakika oturun efendim. 
Buyurun Sayın Özer. 

NEVŞAT ÖZER (Muğla)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan sorularımı sormak is
tiyorum. 

1. Sayın Başbakanın, yazın, ağustos ayında söz verdiği Milas İlçesi Akgedik, Gökçeler, De
rince barajlani yine, Muğla İli Bayır, Dalaman Barajları ile Fethiye-Seki-Boğalar Barajı, 1995 yılı 
programında var mıdır; yapmayı düşünüyor musunuz? 

2. Muğla şehir geçişi ile Muğla İli tırmanma şeritlerini, 1995 yılında yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

3. Kavaklıdere-Göktepe, Marmaris-Datça, Milas-Söke, Milas-Labranda-Karpuzlu yollarını, 
Karaböğürtlen-Ula ve Muğla-Denizli yol ayrımlarını, 1995 yılında yapmayı düşünüyor musunuz; 
programınızda var mıdır? 

Saygılanmla, arz ederim. 
• Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. , 
MEHMET ADNAN EKMEN (Batman)- Sayın Başkanım, 33 dakikadır soru soruluyor. 
BAŞKAN- Sayın Bakana 5 dakika fazla süre verdiğimi, 19.00'a kadar sorulara devam edece

ğimi söyledim 
Buyunın Sayın Arıcı. 

Y. FEVZİ ARICI (İçel)- Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Soracağım suallerin, delaletinizle, açıklanmasını istiyorum. 
Mersin-Erdemli, Erdemli-Silifke-Taşucu ve Taşucu-Ovacık-Anamur yollarının programa alın

dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Her ne kadar, ödeneği azsa da Sayın Bakana teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, bu meyanda, çok önemli olan Mersin-Gözne yolu,. Silifke-Mut ayırımı Gül
nar yolu, Mut-Sertavul üçlü şeridi, Silifke-Mut yolu, Mut-Ermenek yolu, Mut-Anamur geçişi, Boz-
yazı geçişi, Silifke geçişi, Aydıncık yolları konusundaki düşünceniz nedir ve bu çok ehemmiyet arz 
eden yolları, 1995 yılı içinde yapmayı düşünüyor musunuz? Bu yollar, Hatay, Adana, Gaziantep, 
Mersin, Antalya, hatta, tüm kıyı bandının yükünü taşıyan yollardır. 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın Saydam. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, televizyon yayını bitmeden... 

BAŞKAN- Lütfen oturun efendim, televizyona oynamıyoruz burada, Meclis zabıtlarına oynu
yoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Saydam. 
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FARUK SAYDAM (Manisa)- Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan iki sorum var; arz 
ediyorum: 

1. Malumunuz olduğu üzere, Manisa'dan geçerek, İzmir'de denize dökülen Gediz Nehri, ha
len ölü bir nehir halindedir; canlı bif organizma yaşamamaktadır. Üzerinde bilinçsizce açılan kum 
ocakları ve kirlenme, buna sebeptir. Nehirde su sirkülasyonu kalmamıştır. Devlet Su İşleri Genel 

' Müdürlüğümüzce, bir Gediz Nehri ıslah projesi düşünülüyor mu ve saydığım zararları önleyici bir 
çalışma var mı? 

2. Devlet Su İşlerimizce, yazın, tarım alanlarının, âdil şekilde ve çiftçimiz tarafından ucuz su
lanmasını sağlayacak ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Arz ederim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (İçel)-Saym Başkan, televizyon yayını sırasında, şahsen itham 

edilmiş bir arkadaşımız var; niçin söz vermiyorsunuz? 

BAŞKAN- Sayın Gürkan, dikkat ettiyseniz, ben, şahsî soru soramazsınız ve suçlayamazsınız, 
diye müdahale ettim; Sayın Kul'un hakkını ben müdafaa ettim burada. Şimdi, zabıtlara geçmesi açı
sından da, kendisine zaten söz vereceğim, merak buyurmayın efendim; ben çok dikkatliyim o ko
nuda. 

BAŞKAN- Buyurun Sayın Karadcmir. 
SELAHATTİN KARADEMÎR (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakanı

ma soru sormak istiyorum. 
Kahramanmaraş'ın, bir Andırın yolu meselesi vardır. Kahramanmaraşlı, Andınn'a gidebilmek 

için, Gaziantep hudutları içerisine, Adana hudutları içerisine girip, Osmaniye ve Kadirli'den Andı
nn'a geçmektedir. 1991 yılında ihalesi yapılan bu yol ne zaman bitirilecektir? 

İkinci sualim: 16 Mart 1994 tarihinde ihalesi yapılan Kılavuzlu Barajı, aynı zamanda sulamay
la ilgilidir ve 174 bin hektar araziyi sulayacaktır. Gaziantep Ovasının bir kısmını, Amik Ovasını ve 
Kahramanmaraş Ovasının bir kısmını sulayacaktır. Bu hususta çalışmalar var mıdır? 

Üçüncü sualim: Kahramanmaraş, 300 bin nüfusa sahip bir şehrimizdir. İhalesi yapılan Ayvalı 
Barajımız, 2 000 hektara yakın bir araziyi sulayacaktır. Kahramanmaraş şehrinin halkı susuzluktan 
kırılmaktadır. Göller bölgesi haline geldiği ve Gaziantep'e su verdiği halde, Kahramanmaraş susuz
dur; içme suyu için, kısa zamanda, Ayvalı Barajının bitirilmesi için gerekli ödenek ayrılmış mıdır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Son soru, Sayın Şemsek'in, jbuyurun efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Sayın Başkanım... 
BAŞKAN- Sayın Şemsek, vaz mı geçtiniz?.. N 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Hayır, vazgeçmedim... 
BAŞKAN- Buyurun; sualinizi sorun... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Sayın Başkan, bu nasıl adalet?!. 
BAŞKAN- Evvelki gün böyle demiyordunuz ama... Alkışlıyordunuz. Oradan, bana "Adaleti

nize kurbanız" diye sürekli tebrik yazıları geliyordu; o yazıları göstereyim mi?.. Lütfen, oturun ye
rinize... 
, Sayın Şemsek, buyurun; sualinizi sorun... 

^ 1 2 0 -



T.B.M.M. B : 5 7 19 .12 .1994 0 : 2 

SEYİT OSMAN SEVÎMLİ (Karaman)- Adaletmiş... Neyin adaleti; sizin adaletiniz mi? Allah 
korusun!.. (Gürültüler) 

BAŞKAN- Lütfen oturun yerinize... Sayın Sevimli, lütfen yerinize oturun... 
SEYÎT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Siz oturtamazsımz beni, ne kanşıyorsunünuz; bir sü

rü gezen var; Sayın Korkmazcan da ayakta; o, niye oturmuyor... 

BAŞKAN- Sayın Sevimli, şu anda, ben, bu Meclise riyaset ediyorum. Siz, benden müsaade al
madan konuşamazsınız... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Almıyorum... 
BAŞKAN- Eğer, müsaadesiz konuşursanız, size cevabınızı veririm.. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Verin cevabınızı... 

BAŞKAN-Lütfen, yerinize buyurun. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Ne cevabı verecekseniz verin... (Gürültüler) 
BAŞKAN- Burası, kabadayılık yapılacak yer değil... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Siz yapıyorsunuz kabadayılığı... 

BAŞKAN- Burası, Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin usullerine uygun olarak söz istersiniz ve konuşursunuz. 

Şimdi, lütfen yerinize oturun... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Oturmuyorum Başkanım... 
BAŞKAN-Oturmuyorsanız, dışarı çıkın... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Çıkmıyorum Başkanım... Çıkarın bakalım... 
BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri, lütfen, bu üyeyi dışarı çıkarın... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Hadi çıkarsınlar... 
BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri, bu üyeyi dışarıya davet edin lütfen... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Hadi çıkarın... 
BAŞKAN- Siz, Türkiye Büyük Millet Meclisini tehdit mi ediyorsunuz ... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Hayır, kimseyi tehdit etmiyorum. 

V. - DİSİPLİN CEZALARI 
1. - Karaman Milletvekili Seyit Osman SevimlVye uyarma cezası verilmesi 
BAŞKAN- Size, önce, bir uyarı cezası veriyorum. Tekrarı halinde, İçtüzüğün diğer hükümle

rini işletirim... (Gürültüler) 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- İstediğiniz maddeyi uygulayın... 
BAŞKAN- Sizin bu kabadayılık tavırlarınız, bu Meclis içerisinde sökmez... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Bunu, siz yaptınız; her zaman yapıyorsunuz.. 
BAŞKAN- Bunu, ihtaren bir daha söylüyorum size; yerinize oturunuz!.. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Beni dinleyin... 
BAŞKAN- Sizi dinlemiyorum... Yerinize oturunuz... Sizi dinlemiyorum... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Ben de sizi dinlemiyorum... 
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BAŞKAN-Oturun yerinize!.. 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Oturmuyorum Başkanım... 
BAŞKAN- Bir kere daha ihtar ediyorum; size, yerinize oturun diyorum... 

SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Oturmuyorum... 

BAŞKAN- Oturun yerinize. Biraz önce, burada, siz, 10 dakika konuştunuz... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Ben, dün gece, burada yattım... 
BAŞKAN- Oturun yerinize... Oturun yerinize... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Ben, şov da yapmadım, naklen yayın da yok... 
BAŞKAN-Sayın Sevimli.... 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Adaletli davran... 
BAŞKAN- Sayın İdare Amirleri, sizi, göreve davet ediyorum; ama, idare amirlerinin hiçbiri

si yoksa, İçtüzük hükümlerini işletmeye devam edeceğim: 
Oturun yerinize!.. Önce, milletvekili olarak davranmasını öğreneceksiniz... 
Buyurun Sayın Şemsek, sualinizi sorun efendim. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)-Bırakın canım!.. ' 
BAŞKAN- İşte, buyurun, örnek... Bütün millet bizi seyrediyor. (Gürültüler) 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman)- Bırakın yahu!.. Çekilin!.. Yeter artık be!.. (DYP sı

ralarından "dayı mısın?"sesi) 
Dayıymışım... Sensin dayı burada... 
Benim üstüme gelmeyin. Allahaşkma benim üstüme gelmeyin... 
Bırakın... Yeter artık... 
İnsan gibi jdare edin burayı. Başkansanız, Başkanlığınızı bilin.. (Gürültüler) 
BAŞKAN- İbretle seyrediyorum!.. İbretle seyrediyorum!.. 

III. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - 1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları 

ile 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI (Devam) 
l.~ Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

, 1.- Karayolları Genel Müdürlüğül 995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
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BAŞKAN- Buyurun Sayın Şemsek, sualinizi sorun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, aracılığınızla, Sayın Bakandan 3 sualim 
olacak. 

Birinci sualim; Fırat ve Dicle Nehirlerimizin ve bunlar üzerinde kurulmuş olan barajlarımızın 
durumuyla ilgili komşu ülkelerle ihtilaflarımız konusunda, kamuoyuna intikal etmiş olan bilgiler 
vardır. Fırat ve Dicle Nehirleri ile bu nehirlerimiz üzerinde kurulmuş olan barajlarda biriken sula
rın kullanımı konusunda, komşu ülkelerle yapılmış olan bir anlaşma ve bu konuda ülke menfaatla-
rı aleyhine olacak bir taahhüt olmuş mudur? 

İkinci sualim; Güneydoğu Anadolu Projesi, millet olarak hepimizin gurur kaynağı olan bir 
projedir; ancak, memleketimizin meselelerini çözmeye kâfi bir proje de değildir. GAP değerinde 
düşünülen yeni bir projemiz var mıdır,? Millet olarak GAP değerinde övünebileceğimiz yeni bir 
proje düşünülmekte midir? 

Üçüncü sualim; Kızılırmak üzerinde yapımı programlanmakta olan Obruk Barajının inşaatının 
bitiş tarihini verebilir misiniz? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Yazılı soruları var, kayda geçmesi açısından onları da okutacağım... 

ERDAL KESEBİR (Edirne)-Sayın Başkan, soru sorma işlemini bitirdiniz mi? 

BAŞKAN- Evet efendim; hatta, sorulara ayrılan süreyi 8 dakika da geçtik. 

İLHAN KAYA (İzmir)- Bizler de yazılı soru soracağız Sayın Başkan. 

ERDAL KESEBİR (Edirne)-Efendim, burada... 

BAŞKAN- Anlamadım efendim? 

ERDAL KESEBİR (Edirne)-Sayın Başkan, burada, İçtüzük, şu kürsüden, grubu olan partilere 
30' ar dakikalık konuşma hakkı tanımaktadır. İki arkadaşımızın da ki, genellikle bunlar burada 
grubu olan partilerden oluyorlar, onların da konuşma hakkı vardır; fakat, burada, 1991 seçimlerin
den üçbuçuk yıl sonra, Türk kamuoyunda taban alt üst olmuş, insanlar, burada grubu olan partile
re, belki bir erken genel seçimde bazı haklar tanımayacağı göz önündeyken, burada grubu olmayan 
partilerin de, hiç olmazsa Ter dakikalık konuşma hakları var. 

Bakın, saat 19.00'u geçti. Ben, Edirne Milletvekili olarak, Edirne ile ilgili bir soruyu Sayın Ba
kana sormak istiyorum ve siz, bunu -belki hakkaniyetle, belki iyi niyetle- engelliyorsunuz. 

Burada, Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşıma söz verdiniz, Demokratik Sol Partiden bir ar
kadaşıma söz verdiniz, Milliyetçi Hareket Partisinden bir arkadaşıma söz verdiniz, Büyük Birlik 
Partisinden bir arkadaşıma söz verdiniz; ama, mensubu olduğunuz Anavatan Partisinden 10 kişiye 
söz verdiniz; bu hangi hakkaniyete sığar? Ben yine de, Edirne'min bana verdiği yetkiye dayanarak 
Sayın Bakanıma sorumu yöneltmek için sizden söz istiyorum. 

Arz ederim. 

BAŞKAN- Sayın Kesebir, siz buyurun yerinize. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Kesebir'in haklı itirazını aldım, zabıtlara da geçti. 
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Bakınız, şu bütçe müzakereleri başladığından beri, hele, bu televizyon yayınları başladığından 
beri, bütün milletvekilleri, soru sormak için yarıştalar. Oturumları yöneten Başkanvekilleri de bu
nun sıkıntısı içindeler. Hepimiz, her gün, daha fazla milletvekiline soru sordurabilmek için gayret 
içerisine giriypruz ve grupların başkanvekillerinden de rica ediyoruz. 

Bir önceki bütçede de ifade ettim. Soru sorma müessesesinin kısıtlanmasına karşıyım. Hatta, 
bundan beş altı celse önce, burada, yine, bir parti grubunun "sorulan şu kadar dakikayla kısıtlaya
lım" şeklindeki Danışma Kurulu önerisini, ben, rica ederek kaldırttım. Refah Partisi Grubuna "ne 
olur siz itirazınızı geri alın" dedim; kabul ettiler; kısıtlamayı kaldırdık. Bu olaya bu kadar geniş to
leransla yaklaşan bir arkadaşınızım; ama, Riyasette bulunan Başkanvekillerinin bütün ricalanna 
rağmen, yeni bir Danışma Kurulu önerisi bu kürsüye gelmedi. Biz, Meclisi yöneten arkadaşlannız 
olarak, sizin de onayladığınız Danışma Kurulu önerisi mucibince burayı yönetiyoruz. Bütçe için 
ayrı bir karar aldınız. Bu kararlannızda da, soru müessesinin, sadece gruplara tanınan süreyle sınır
lı olmasını oylarınızla sabitleştirdiniz; bunun dışına çıkamıyoruz. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Anavatan Partisinden kaç kişi soru sordu? Her iste
yene söz verdiniz. 

ALİ DÎNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, bunları biliyoruz; soru sorma hakkını... 

BAŞKAN- Sayın Dinçer, geçen yönetimimde her bütçede size söz verdim; itirazınız boşluk
ta. • 

ALÎ DÎNÇER (Ankara)- Bugünkü davranışınızdan bahsedin. 

BAŞKAN- Bir dakika efendim... Bugünkü davranışımı da izah edeceğim şimdi; bir dakika 
müsaade buyurun. 

Sayın Bakanın da konuşmasını 5 dakika uzattım ve kendilerine de rica ettim; bizi kırmadılar. 
Dedim ki, "çok önemli görmediğiniz konularda, lütfen, yazılı cevap verin, ben, daha fazla arkada
şıma soru sorma imkânını sağlayayım." 

Takdir edersiniz ki, bir usul ihdas etmiyoruz; yeni bir kaide getirmiyoruz. Yani, soru sorma 
hakkını, grupların büyüklük oranına göre, soru sahibi ne yapmış ne etmiş diye dağıtmıyorum. Ba
na gelen müracaatları mümkün mertebe hakkaniyet içerisinde - çok fazla hakkaniyet olduğunu da 
söylemek mümkün değildir. Benim ölçüm ne; ölçüm yok- en iyi şekliyle yapmaya çalışıyorum. 

SAFFET TOPAKTAŞ (Kahramanmaraş)- Anavatan Partisinden kaç kişiye söz verdiniz? 
BAŞKAN- Geçen defa bir bütçede, Cumhuriyet Halk Partisinin bütün milletvekillerine söz 

verdim. O arkadaşlarımla ertesi gün konuşurken bana dediler ki: "Teşekkür ederiz; ama, Sayın Baş
kan, keşke hepimize söz vermeseydiniz." Ben de kendilerine teşekkür ettim; ama, söz istemişler
di, soru için kendileri müracaat etmişlerdi. 

Bir arkasındaki bütçede, arkadaki grupta bütün bağımsız arkadaşlarıma söz verdim. Oradan 
bana teşekkür mektubu yazdılar, "adaletli davranışınız için teşekkür ediyoruz" dediler. Bu kâğıtlar 
bende„. Oradan yazdılar... 

t 
ABDULLAH KINALI (Hatay) - Yine aynısını yapın. 
BAŞKAN- Aynısını yaptım efendim, merak buyurmayın; ama, nedense, bazı' arkadaşlarımız 

ille de televizyonun yayın saatinde o mikrofona çıkabilmek için aşırı gayret gösteriyorlar. Bu gay
retlerini yadırgamıyorum, bu gayretlerini takdirle karşılıyorum. 

ATİLLA MUTMAN (İzmir)-Sayın Başkan... 
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BAŞKAN-Bir dakika, Sayın Mutman... 

Bakınız, biraz önce benim Grubuma mensup olan bîr arkadaşım geldi ve "çok kısa bir sual so
racağım" dedi; kendisine cevaben "başkaları yazılırken siz neredeydiniz" dedim; zabıtlara geçti; iş
te Süha Tanık burada oturuyor. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)-Biz yazdırdık da ne oldu! 

BAŞKAN- Bakınız, o grupta kaç tane daha söz isteyen arkadaşım var; bana kızacaklar, çıkın
ca bana bugz edecekler belki. Ben bütün bunları sineye çektim. "Efendim, niçin o tarafa veriyorsu
nuz da bu tarafa vermiyorsunuz" deniyor; bu tarafta oturanlar milletvekili değil mi, niçin vermeye
ceğim... 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun)- Önceki bütçede vermediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, bakınız, işte orada iki arkadaşımız "vermediniz" diye itiraz ediyor. Hal

buki, oradan da iki üç arkadaşıma söz verdim. 
ALÎ SU (İçel)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz. 
BAŞKAN-Sayın Su, oturur musunuz... 
İtirazınız da haklı olduğunuzu peşinen kabul ediyorum; ama, bu 30 dakika içerisinde hepini

zin müracaatını karşılamam mümkün mü, 54 kişi müracaat etmiş, insaf buyurun... 

ABDURREZAK YAVUZ (Şanlıurfa)- Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, benim belirtme
ye çalıştığım konu soruyla ilgili değil; benim size bir sorum olacak. 

BAŞKAN- Bitiriyorum efendim... 
Bütün bunlardan sonra bir arkadaşımın kalkıp da, Başkanlık Divanını tahkir edercesine, bağı

ra çağıra, Meclis usullerinin dışında itirazını da, doğrusu, hakkaniyetli bulmuyorum. Arkadaşım, 
gelir buraya, usulüne göre söz ister, beni kınar, tutumun hakkında söz ister; hepsini veririm, bun
ların hepsini yaparım; ama, burası Yüce Meclis, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; burada her 
şeyi usulüne göre yapacağız. İşte İçtüzük'önümüzde. Bu İçtüzüğü değiştiririz yahut da bu bütçe için 
başka kararlar alırız ve biz, sizin aldığınız kararları uygularız. 

Bakınız, lüzumsuz yere vakit kaybediyoruz. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Sayın Başkan, bir teklifim var; müsaade eder misiniz, 
arz edeyim. 

BAŞKAN- Efendim, teklifte bulunmayın. Ben sizin yazılı teklifinizi aldım Sayın Göktaş, is
teğinizde çok haklısınız... 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon)- Ama sıkıntı devam ediyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Efendim, sıkıntı devam ettiği için, biz, o tekliflerin hepsini Başkanlık Divanına 

gönderiyoruz, merak etmeyin. Grup başkanvekillerinizden rica edin, yarın bir Danışma Kurulu is
tesinler, orada bir karara varsınlar, biz o kararı burada uygulayalım. Bu kadar basit. Onun için, is
tirham ediyorum... 

TURHAN TAYAN (Bursa) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Tayan, bir şey mi söyleyeceksiniz? 
TURHAN TAYAN (Bursa) - Evet efendim. (Gürültüler) 
BAŞKAN - Bir dakika efendim, DYP Grup Başkanvekili Sayın Tayan bir şey arz ediyorlar. 
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TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkanım, özellikle bu soru-cevap müessesesinin çalıştı
rılması sırasında karşılaşılan güçlüklerin biz de idraki içerisindeyiz; ancak, bunun çözümünü, doğ
rudan doğruya parti grup başkanvekilliklerine havale etmek, Danışma Kuruluna havale etmek, bi
raz kolaycı bir yaklaşım olur. Danışma Kurulu, sadece soru-cevap süresini tespit etmiştir, süreyi sı
nırlamıştır. Bu sürenin sınırlandırılması, bugüne kadar olduğu gibi yapılmıştır; ancak, bunun uygu
laması, oturumu yöneten Başkanımızın takdirine ait olması lazım gelir. Bir Başkan arkadaşımız, 
soru-cevap müessesesine ayrılan süreyi, sadece suale ayırmıştır, tahsis etmiştir. Mesela, önceki 
gün, Tarım Bakanlığı bütçesinde soru ve cevaba ayrılan 45 dakikalık süre, 50 dakika olarak sade
ce suale ayrılmıştır. Bilahara, zatı âliniz ve Sayın Genç, soru ve cevabı, bir soru bir cevap şeklin
de değerlendirmiş, biraz daha adilane bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. 

Şimdi, şu 82 kişilik gruptan, 2 arkadaşımız lütfen söz alabilmiştir, 2 arkadaşımız lütfen sual 
sorabilmiştir; buna mukabil, 98 kişilik bir gruptan da 10 arkadaşımız söz almıştır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın)-10 değil, 10 değil... 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Veya 9, affedersiniz; müsaade edin efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN-Bir dakika efendim... Bir dakika... 

Devam edin Sayın Tayan. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Pek tabiî ki, bu müessesenin çalıştırılmasında muhalefetin bir 

imtiyazı olacaktır; bu doğaldır, eleştiri hakkı, sual hakkı ve muhalefet hakkı olarak. Ancak, grup
lar arasında bu kadar fahiş bir farkın olmaması lazım. 

Yarın Danışma Kurulu toplantısı yapsak, yine yapacağımız iş, alacağımız karar bir süreyle il
gilidir, süre dışında bir karar alamayız. Bu uygulama, bu basiret ve dirayet, oturumu yöneten Baş
kana aittir. 

İkinci gün, ilk defa arkadaşlarımız sual sordular, üstelik yazılı sordular; 3,5 dakikalık sualle
rin okunmasına, arkadaşlarımız tahammül edemedi. Burada, mikrofonu eline geçiren arkadaşlar, 
televizyon sayesinde şov yapmaktadırlar, ağızlarına geleni söylemektedirler ve biz, bunlara cevap 
bile vermiyoruz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir)- Ne alakası var şovla. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Bunu, demokrasi gereği içimize sindiriyoruz, tahammül ediyo

ruz; ama, daha fazla haksızlık yapılmaması gerekir. 
METİN EMİROĞLU (Malatya)- Sayın Başkan, kaç kişi soru için müracaat etmiştir; bu çok 

mühimdir. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- O zaman, televizyon yayınını kapatın, herkes rahatlasın. 
TURHAN TAYAN (Bursa)- Bir konuşma hakkımız yok mu; müsaade edin... 
BAŞKAN-Sayın Tayan, lütfen toplayın efendim. 
RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel)- Sen Grup Başkavekilisin, yakışıyor mu? 
METİN EMİROĞLU (Malatya) "Ş ov yapıyorsun" denir mi, konuşmayı bilmiyorsun, ondan 

sonra itiraz ediyorsunuz. Sen konuşurken şov olmuyor da, biz konuşurken mi şov oluyor?!. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu)- Sayın Başkan, biz, ağzımıza geleni söylemiyoruz, fikirlerimi

zi söylüyoruz. 
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TURHAN TAYAN (Bursa)- Bu konuda, pek tabiî, Danışma Kurulu toplantısı da isteyebiliriz. 
Yalnız bunun suçlusunu aramak yerine; çözümleri üzerinde, başta zatı âliniz olmak üzere, birlikte 
yaklaşalım, gruplar olarak yaklaşalım; ama, bu eşitsizlikler yapılmasın. 

Arz ederim. (ANAP sıralarından gürültüler) • 
METİN EMİROĞLU (Malatya)- Sen şimdi şov yapmıyor musun; adamın sigortasını attırma, 

Grup Başkanvekili olarak bunu yapamazsın. 

BAŞKAN- Sayın Tayan, teşekkür ederim; lütfen oturun efendim. 
Sayın Tayan, Başkanvekilleri olarak, biz, elimizden geleni yapıyoruz. Danışma Kurulunda, 

hem süreyi hem şekli çözmezseniz, hiçbir şey yapamayız, çok açık söylüyorum; bu da ancak İçtü
zük değişikliğiyle olur. Biz de burada başkanvekilleri olarak yeni bir İçtüzük hükmü ihdas edecek 
değiliz efendim. 

TURHAN TAYAN (Bursa)- Sayın Başkan, böyle eşitsizlik oluyor; olmaz ki... (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN- Sayın Tayan, bir centilmenlik anlaşmasına vardınız daha önce değil mi?! "Soru 
müessesesini, daha çok muhalefete bırakalım" dediniz; bizde bu centilmenlik anlaşmasını biliyo
ruz, ona göre davranıyoruz. 

METİN EMİROĞLU (Malatya)- Sayın Başkan... Sayın Başkan, Anavatan Grubundan kaç ki
şi var soru sormak isteyen? 

BAŞKAN- Efendim, lütfen... Lütfen, Sayın Emiroğlu... 
METİN EMİROĞLU (Malatya)- Efendim, müsaade edin, bir iki kelime söyleyeceğim. 
BAŞKAN- Efendim, usul tartışması açmadım. 
METİN EMİROĞLU (Malatya)-Hayır, benim bir sorum var. 
Burada yanlış değerlendirme yapılıyor. Müracaat edenlerin sayısını ve hangi partiden olduk

larını söyler misiniz lütfen. 
BAŞKAN- Söyleyeceğim efendim, şimdi söyleyeceğim. Lütfen... 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Anavatan Partisinden, soru soramayan birçok arkadaşımız 

kaldı. 
ALİ DİNÇER (Ankara)- Sayın Başkan, bir uyarım var. 

BAŞKAN- Buyurun Ali Bey, uyarınızı alayım. 
ALİ DİNÇER (Ankara)- Haklısınız bu konuda; süre kısıtlı. Herkesi memnun etmek çok zor; 

yalnız, bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Burada, grupları adına 30 dakika konuşan arkadaşları
mız bile soru sormak istiyor. 

BAŞKAN- Onlara vermedim zaten. 
ALİ DİNÇER (Ankara)- Bir kısmına verdiniz. 
BAŞKAN-Vermedim, vermedim Ali Bey. ı 
ALİ DİNÇER (Ankara)- Burada var efendim. 
BAŞKAN- Siz buyurun... Onlara vermedim. 
MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, bana söz verecektiniz. 
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BAŞKAN- Sayın Kul, size söz vereceğimi söyledim. Bir dakika... Şu işlemi bitireyim efen
dim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)-Sayın Başkan... 
. BAŞKAN-Sayın Köklü, size de söz vereceğim efendim. Bir dakika... 

Yazılı soru için müracaat eden sayın milletvekillerinin adlarını okutuyorum: 
Edirne Milletvekili Erdal Kesebir, Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal, Burdur Milletvekili Ah

met Şeref Erdem, Sivas Milletvekili Ahmet Arıkan, Sinop Milletvekili Cafer Keseroğlu, Gaziantep 
Milletvekili Mehmet Özkaya, İzmir Milletvekili Mehmet Özkan, Hatay Milletvekili Abdullah Kı
nalı, Çanakkale Milletvekili Süleyman Ayhan, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı. 

BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Baymdırlık ve İskân Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum: 
./. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 

A - CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama ' Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 284403 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 1736 676 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal Afetlerin Zararlarını Önleme v e Giderme Hizmetleri 102 873 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 124 048 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 5 022 404 000000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ' • 
TOPLAM 11273 404 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil

mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Genel toplamı okutuyorum: 
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A -CETVELİ 
1050 S.K. 83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam İptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 10323 005029 000 9727796390 000 476392655000 1146 878000 119962862.000 2386959000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malAı yılı kesinhesabının bö
lümleri kabul edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. - Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 malî bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy

larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A - CETVELİ 
Program 

Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 988 275 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları Plan, Proje ve Keşif Hizmetleri 521 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmetleri 9 137 500 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 1416 075 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 164 050 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1509 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27 735 900 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
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B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 347 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 388 900 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27 735 900 000 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 

2 , - Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

A -CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam iptal edilen Ödenek dışı Ertesi yıla saklı tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 14567360000 14224951245000 235210807000 177392259000 109797567000 9954241000 

BAŞKAN - Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 
B - CETVELİ 

Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
TOPLAM 10 832 400 000 13 885 309 132 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesi ile 1993 malî yılı kesinhesapları kabul 

edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü , 
1.-Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN - Aynı Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin 

bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyonım: 

A - CETVELİ 

Program 

Kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 15 544 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal Hizmetleri 1170 700 000 000 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 432 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 17 254 600 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 2 675 600 000 000 
114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 89 500 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 237 815 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 1 509 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 27 735 900 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir • • 

Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 1453 000 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler,ve Hazine Yardımı 38 582815 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 40 035 815 000 000 

BAŞKAN -Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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2. - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin genel toplamım okutuyorum : 

A -CETVELİ 
1050S.K.83. 

madde gereğince 

Genel ödenek Toplam iptal edilen ödenek dışı Ertesi yıla sakh tutulan 

toplamı harcama ödenek harcama devreden ödenek ödenek 

TOPLAM 21232365224000 195769368710001603 313335000 2437676000 54552694000 52000059000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelinin genel toplamını okutuyorum : 

B-CETVELİ 
Tahmin Tahsilat 

Lira Lira 
TOPLAM 15 995 338 000 000 19 436 776 915 000 

BAŞKAN-Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 
Böylece, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğü 1995 malî yılı bütçeleri ile 1993 malî yılı kesinhesapları kabul edilmiştir; hayır
lı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

MUHARREM ŞEMŞEK (Çorum)- Sayın Başkan, özür dilerim; izin verirseniz, yerimden, bir 
iki dakika, tutumumuzla ilgili bir şey söylemek istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun. 

MUHARREM ŞEMSEK (Çorum)- Sayın Başkanım, demin, Bakanlık bütçesiyle ilgili sorular 
sorulurken, Karaman Milletvekili Osman Sevimli Beyle ilgili, zatı âlinizin, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına vekâlet eden Başkanvekili sıfatıyla, ifadelerinizi hoş bulmadım. Herhangi bir 
milletvekiline karşı, "kabadayı gibi hareket edemezsiniz, oturunuz yerinize" gibi ifadeleriniz, Mec
lisin itibarını zedeleyen ifadelerdir. Sizin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletvekillerine, her
kesten çok saygılı olmanız gerekir. En azından, bundan sonra yapılmaması hususunda, tavsiyemi 
size ifade etmek istiyorum. 

İkincisi, bugün, sorularla ilgili, tutumunuzda fevkalade adaletsiz davrandınız. Burada, adaleti 
temin etmenin yolu zor değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasî parti mil
letvekilleri, kürsüye çıkarak grupları adına konuşuyorlar; bunu, zatı âliniz görüyor ve takdir ediyor
sunuz. Grubu bulunmayan DSP, MHP, CHP gibi partilerin soru soran üyeleri, azamî beş altı kişi; 
ama, bugün, Anavatan Partisinden soru sordurduğunuz üye sayısı, bunlardan daha fazladır. Hiç de
ğilse, bundan sonra daha adaletli davranmanızı ben sizden diliyorum. 
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BAŞKAN- Sayın Şemsek; hem tenkidiniz için hem tavsiyeleriniz için teşekkür ederim; ama, 
bu konuşmanızın arasına, Sayın Sevimli'nin o hareketlerinin de doğru olmadığını katsaydınız, hiç
bir itirazım almayacaktı; bu eksiğinizi de ben tamamlamış oluyorum. Sayın Sevimli'nin de bu Mec
lis çatısı altındaki hareketlerini tasvip etmediğimi, bir kere daha zabıtlara geçiriyorum. 

Teşekkür ederim. 

Sayın Köklü, söz istemiştiniz buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Sorular için bir pratik çözüm önerim vardı. 

BAŞKAN- Buyurun efendim, tabiî, önerinizi alalım. 
URAL KÖKLÜ (Uşak)- Şimdi, hepimizin çekmecelerinde oy pusulaları var; söz almak iste

yenler, aynı renk pusulaları versin; kaç kişinin soru soracağını önceden söyleyin (15 tane, 20 tane) 
bir kura çekin; çıkanlar konuşsunlar. 

BAŞKAN- Sayın Köklü, bütün bu tavsiyeler çok güzel; ama, biz, burada yeni bir usul ihdas 
edemiyoruz; İçtüzüğe bağlıyız; onu söylemeye çalışıyorum. Danışma Kurulu bize dese ki, şöyle bir 
usul yapın; biz, yaparız efendim. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Tabiî, Danışma Kurulunun da aklına gelsin diye söylüyorum. 

BAŞKAN- Yani, ben, yeni bir şey ihdas edemiyorum burada; onu anlatmaya çalışıyorum. Sı
kıntım odur. 

Sayın Kul burada mı efendim? 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara)- Televizyon programı var; onun için buradan ayrılmak zorunda 

kaldı. 
BAŞKAN- Peki efendim; gece, birleşim kapanıncaya kadar Sayın-Kul'a söz hakkı veririm. 

C) TURİZM BAKANLIĞI \ ' 
1. - Turizm Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2. - Turizm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN- Sayın milletvekilleri, programımıza göre, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö

rüşmelere başlıyoruz. 
Sayın Komisyon?.. Burada. 

Sayın Hükümet?... Burada. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okutuyorum: 

Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alanlar: 
Gruplar: Anavatan Partisi Grubu adına, Malatya Milletvekili Gazi Barut, Giresun Milletveki

li Rasim Zaimoğlu; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Antalya Milletvekili Hayri Doğan, Konya Mil
letvekili Ali Günaydın ; Refah Partisi Grubu adına, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış, Kay
seri Milletvekili Salih Kapusuz; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Erzincan Milletvekili 
Mustafa Kul 

Şahıslar: Lehinde, Elazığ Milletvekili Tuncay Şekercioğlu; aleyhinde, Kahramanmaraş Millet
vekili Esat Bütün, üzerinde, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul. 

BAŞKAN- Sayın Gazi Barut, Sayın Rasim Zaimoğlu, 15'er dakika mı kullanacaksınız? 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Tam 15 dakika; 15 dakika 1 saniye değil. 
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BAŞKAN- Efendim, o sizin aranızdaki meseledir, ben o meseleye girmem. 
Buyurun Sayın Gazi Barut. 

M. GAZÎ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, lütfen, 15 dakikam dolduğu zaman sözümü ke
sin. 

BAŞKAN-Peki efendim, sürenizi başlatıyorum. 

ANAP GURUBU ADINA M. GAZİ BARUT (Malatya)- Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri, 
Turizm Bakanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisinin görüşlerini arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Turizm, insanların fiziksel ve ruhsal dinlenme 

ihtiyacını karşılamada, farklı kültürleri bir araya getirmede, döviz akışını ve yabancı sermaye 
girişini artırmada, istihdamı yaratmada, altyapıyı geliştirmede, hatta barışı sağlamada büyük gö
revler yapan bir sektördür. 

Sanayi devriminin başlamasıyla ve bilhassa, İkinci Dünya Savaşından sonra, bireylerin yükse
len refah düzeyine paralel olarak artan seyahat gelir payı, hızla gelişen iletişim teknolojisi, ulaşım 
endüstrisi, haberleşme imkânlarının ortaya çıkarmış olduğu yenilikler ve değişim, insanların çalış
ma saatlerini azalttı; tatil için, dinlence için ayırabilecekleri süreyi artırdı. 

Özellikle, gelişen teknolojinin hava taşımacılığına uygulanmasından elde edilen gelişim, bu
gün, günümüz dünya ekonomisinde oldukça önemli bir yer tutan ve dev bir ticarî sektör olan tu
rizm sektörünün doğuşuna neden oldu. 

Turizm sektörü, dünyadaki turizm hareketinin gelişmesiyle birlikte, Türkiye ile benzer tarihî 
ve turistik özellikler taşıyan Akdeniz ülkelerinde, ödemeler dengesi ve istihdam üzerinde büyük 
katkılar yaratan bir faaliyet kolu haline gelmesine.rağmen, Türkiye'deki gelişmesi, Anavatan Par
tisinin iktidara gelişine kadar gecikmiş bir sektördür. 

Türkiye, altyapı eksikliği yüzünden, uzun yıllar, dünya turizm pazarının dışında kalmıştır. Alt
yapı hizmeti, sadece yabancı turist için değil, iç turizm için de zarurîdir. Bugün, bozulmamış bir 
doğada, tozsuz, sivrisineksiz, sakin, gürültüsüz, temiz bir çevre ve iyi bir altyapıda hizmet almak, 
tatilyapmak, insanlarımızın hakkı olmalıdır. 

Anavatan Partisinin, 1983 yılından sonra, döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik etme politikası 
paralelinde, turizm konusunda da bir atılım içine girme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu dönem için
de, aynı zamanda, otoyol, telekomünikasyon yatırımları gibi büyük altyapı projelerine ağırlık ve
rilmesi sonucunda, turizm sektörü de, gelişebileceği bir ortamı bulmuştur; ancak, turizmin, özel 
vergi ve kredilerle teşvik edilmesi, yabancı sermayenin bu alana yatırım yapmasına kolaylık geti
rilmesi, yatak kapasitesinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi gibi olumlu gelişmelere 
rağmen, turizm sektörünün, gerek altyapı gerekse hizmet kalitesine ilişkin sorunlarının tamamının 
çözüldüğünü ve Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin tamamına yakın kısmının harekete geçiril
diğini söylemek zordur. 

Örnek olarak, Koalisyon Hükümetinin, otoyol ağını tamamlamamış olması, karayolu dışında, 
demiryolu ve denizyolu taşımacılığının son derece yetersiz oluşu, havayolu taşımacılığına ilişkin 
altyapı yetersizliği, hizmet ve eleman kalitesinde, Türkiye'nin, rekabet ettiği ülkelerin standartları
nı yakalayamamış olması ve ayrıca, Türkiye'de turizm hizmetinin hâlâ pahalı oluşu, Türk turizmi
ni engelleyen faktörlerdir.. 
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Taşıma, turizmin ana damarıdır, garantisidir. Hava, deniz ve kara taşımacılığında seyahat em
niyeti çok mühimdir. Bugün, Avrupalının en önde gözettiği, uçuş emniyetidir. 

. Ülkemizde, hızla artan yatak sayısı yanında, pazarlama, hava taşımacılığı, turizm eğitimi, tek-
- nik altyapı konularında arzu edilen gelişmeler sağlanamamıştır. Özellikle, ülkemize havayoluyla 

gelen yabancı turistlerin ancak yüzde 30 kadarı, Türk Hava Yolları ve özel havayolu şirketlerimiz-
ce taşınabilmektcdir. Bunun sonucu olarak, organize turizm gelirlerimizin büyük bir bölümü, ülke
miz dışında kalmaktadır. 

Turizmde hamle yapmak; hepimizin bildiği gibi, bir kaynak meselesidir, bütçe meselesidir ve 
turizm, başta bir altyapı sorunudur; elektriği, yolu, suyu, hava limanı, kanalizasyonu, telekomini-
kasyonu, yetiştirilmiş hizmet personeli olmadan, turizmde büyük atılım yapmanız mümkün değil
dir; yıllarca da mümkün olmamıştır. 

Ülkemizde turizmin en canlı olduğu Akdeniz ve Ege kıyı bölgelerinin, artan iç ve dış turizm 
yapısına rağmen altyapı eksiklikleri giderilemediği için, hâlâ, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Tu
rizm Örgütü standartlarına uygun, çevre ve deniz ortamı oluşturulamamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Turizm Bakanlığına 1995 yılı için ayrılan bu cılız bütçey
le, turizmimize hamle yaptırmak, mümkün değildir; olsa, olsa Bakanlığın zarurî masrafları çıktık
tan sonra, bu bütçeyle, altyapısı ve çevre düzenlenmesi tamamlanan bir otel yapılır. Bu bütçe ile 
turizm sektörüne, ne kâfi kaynak ayrılmıştır ne de turizmin gelişmesini sağlayacak altyapının ta
mamlanması için bir tedbir alınmıştır; hatta, üç yılda üç bakan değişmiştir. 

Turizmde üç ana konu vardır : Birincisi, sermaye; ikincisi, teknoloji; üçüncüsü, pazarlamadır. 
Görülüyor ki, turizm bir organizasyon işidir; turist, tatile çıktığı günden ülkesine döndüğü güne ka
dar bütün işlerin hallini ister. • 

Diğer önemli bir konu da pazarlama politikasıdır. Bu politika, kısa vadeli değil, uzun vadeli 
olmalıdır. Pazarlama ve tanıtmayla birlikte, turizmde, eğitim ve planlamanın da mühim bir faktör 
olduğuna inanıyorum, Kamunun bunları tek başına yapması yeterli değildir; bu konuda özel teşeb
büs aktif ve etkili faaliyet göstermelidir. 

Turist olarak ülkemize gelen yabancıların, ülkelerinde alıştıkları temizliğe ve konfora uygun 
servis verecek turistik işletmeler kurmak, Türkiye turizmi için gaye olmalıdır. Zira, turizm bir en
düstridir, hizmet sektörü ise, bu endüstride ana faktördür ve işsizliğe de önemli çarelerden biridir. 
Buna rağmen, eğitilen personelimiz sektörün ihtiyacını karşılamaktan, maalesef uzaktır ve ihtiya
cın .sadece yüzde 30'unu karşılamaktadır. 

Günümüzde turizm kavramı, artık, güneş, deniz ve kumdan oluşan klasik anlayışın ötesine çık
mıştır. Turist, gittiği ülkede, doğal, kültürel ve sosyal dengeler arıyor; turist, gittiği ülkede, deği
şiklik, çeşitlilik istiyor; turist, gittiği yerde, genelde lüks değil, belirli standart ve kalitede temiz ya
tak, gıda ve sağlıklı çevre arıyor. l 

Turizm, bir ülkede, üretilen mal ve hizmetlerin tümünün bileşkesi konumundaki, belki de tek 
sektördür. Buna örnek vermek gerekirse: Kötü bir trafik düzeni, çarpık kentleşme, tahrip edilen 
çevre, gerçek dışı fiyat politikası ve iyi olmayan belediye hizmetleri, turizmin sağlıklı gelişmesini 
engelleyen etkenlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkemizde turizmde büyük gelişmeler sağlanmasına rağ
men, çok önemli ve geri dönülmesi zor olan yanlışlıklar da yapılmıştır. Korunmayan bir çevrede, 
turizmin başarılı olması mümkün değildir. Çevreyi tahrip ederek inşa edilen tesislerin, büyük Ölçü-
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de zarar edeceğini bilmeyen yatırımcı olamaz; çünkü, her turizm tesisi, kendini pazarlamak mec
buriyetindedir. Aksi takdirde, oraya gelen turistleri çekmek yerine, itmiş olur. 

Örnek olarak, ülkemizdeki imar mevzuatıyla birçok kuruma ve görevliye yetki verilmiştir ve 
çok başlılık söz konusudur. Belediye ve diğer yetkililerin göz yumması neticesinde, sahillerimizin 
bir bölümü, plam ve altyapısı olmayan yapılarla, bir bölümü sağlığa zararlı gıda maddelerini açık
tan satan satıcılarla ve turisti sömürülecek insan olarak görenlerle, bir bölümü de, plajları, paslı, kir
li, yırtık şemsiye ve şezlonglarla kapatıp, turistlere, yüksek fiyatlarla günübirlik kiralayanlarla ve 
deniz motorlarıyla plajlara kadar giren ve ölüm saçan sorumsuzlarca işgal edilmiştir. Çöpü toplan
mayan, kumu temizlenmeyen ve kanalizasyonu, ıslak hacimleri olmayan, denizi tabiî foseptik ola
rak kullanan plajlar, elbette, turisti çekme yerine, itecektir. 

Turizmi, sadece ekonomi yönünden değerlendirmek yanlıştır. Turizm ekonomi dışında, ya
bancı turistleri, yerli turistleri ve yerleşik nüfusu yakinen ilgilendirmektedir. Turizmdeki hedef, bu 
üç toplumun ihtiyacını karşılamak olmalıdır. Bu nedenle, sosyal turizm tesislerini çeşitlendirmek, 
yaygınlaştırmak, mevcut tesislerin de ekonomik olarak hizmet veren kuruluşlar haline gelmelerini 
sağlamak gerekiyor. Ancak, bunu yaparken, yerel ve kültürel kimliğin korunmasına ve zenginleş
tirilmesine önem verilmelidir. Ayrıca, yanlış kararlarla tahrip olmuş, doğal, kültürel kaynakların 
hızla onarılması, turizm sektöründeki kaliteyi ve turiste yapılacak hizmet seviyesini de yükselte
cektir. 

Ülkemiz turizminin gelişmesi için, yabancı turist sayısı ve turizm gelirleri itibariyle bulunma
sı gereken noktaya henüz ulaşmamış olduğumuzdan, her şeyden önce, doğal, kültürel ve tarihsel 
değerlerimizin sözlü ve yazılı tanıtımına ağırlık verilmelidir. 

Tanıtıcı kitap, film, video kaset ve broşürün yanı sıra, turizm rehberliği, amatör kişilerce de
ğil, nitelikli, deneyimli ve yetişmiş turizm personeli tarafından yapılmalıdır. 

Ülke kalkınması açısından, turizmin önemi ye turistlere davranış biçimi konusunda, toplumun 
-özellikle, turistik yörelerdeki mal ve hizmet satan kişilerin- bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 

Havaalanlarında, turist giriş çıkışlarındaki bürokratik işlemlere sürat kazandırılmalı, turistik 
yörelerde fiyat denetimine ağırlık verilmeli, yanm kalmış tesislerin bitirilmesi için kaynak temin 
edilmeli ve turistin harcama yapmasını gerektirecek yatırımlara hız verilmelidir. Diğer Akdeniz ül
kelerine göre şansımızı yükseltecek olan hava taşımacılığı, alınacak önlemlerle ucuzlatılmalıdır. 

Özellikle, bundan sonra, çevre korumasına karşı daha dikkatli olunmalıdır. Turizm Bakanlığı
nın yurt dışında yaptığı, Türkiye'nin denizi, güneşi konulu reklamların yanında, Türkiye'deki top
lumsal düzeni anlatmaya yönelik faaliyetlerin gösterilmesinin de faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Terör ve politik ortama daha duyarlı olan Avrupalı turistler dışında, Güney Kore, Singapur, 
Hong Kong, Tayvan ve Japonya gibi ülkelere havayolu taşımacılığının cazip hale getirilmesi ve bu 
bölgelerde tanıtım faaliyetlerinin yoğunlaştırılması diğer bir çıkar yoldur. 

Ülkemizde, yeni yatırımlar teşvik edilerek, mevcut tesislerin, en verimli ve standardına uygun 
bir şekilde tam kapasiteyle çalışması temin edilmelidir. Bakanlık, üç aylık turizm sezonunun oniki 
aya çıkarılmasını ve turizmin az gelişmiş bölgelerde de yaygınlaştırılmasını sağlamalıdır; fakat, ne 
yazık ki, iki yıl önce, Turizm Bakanlığından, seçim bölgem olan Malatya'yla ilgili aldığım, turiz
mi geliştirme projesinden hiçbirine bugüne kadar başlanmamıştır. 

Emeklilerin ülkemizi ziyaretleri için gerekli çalışmalar yapılmalıdır; çünkü, emekliler, turizm 
sezonunun yoğun olmayan aylarını tercih ederler. 
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Ülkemizde, kış, dağ, yayla, sağlık ve termal, nehir, golf, atla tur, rüzgâr sörfü, yat, eğlence, ka-
-ravan gibi turizm çeşitleri yaygınlaştırılmalıdır. 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşmasına taraf olan ülkelerden, Türkiye'ye turist talebini ya
ratacak çalışmalar yapılmalı; turizm sektöründe faaliyet gösteren yatırımcı, işletmeci ve pazarlama 
faaliyetlerinde bir bütünleşme sağlanmalıdır. 

Tarihî bir abide olan Adıyaman Nemrut Dağı harabeleri, dünyanın sayılı tarihî kalıntıları ara
sındadır. Yabancı turistler buraya rağbet etmektedir; yalnız, gerek konaklama tesislerinin yok de
necek kadar az olması ve bunun dışında, daha da önemlisi, on senedir bitmeyen Adıyaman-Malat-
ya yolu nedeniyle ulaşım imkânının bulunmaması, yani ulaşımın son derece sıkıntılı şartlarda ya
pılabilmesi, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen turistlerin buraya ulaşmasını engellemektedir ve ge
lecek turist sayısını azaltmaktadır. 

Sağlık ve termal turizmine gelince: Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde bulunan Türkiye, 
kaynak zenginliği bakımından ilk 7 ülke içinde yer almış olmasına rağmen, termal turizmi, hak et
tiği noktaya, maalesef ulaştırılamamıştır. 

Netice olarak, yapılanlar, sadece ülkemize gelen turistler için değil, kendi halkımız için de ya
pılmalıdır; çünkü, temiz bir çevrede yaşamak, Türk halkının hakkıdır. 

Bu duygularla, bütçenin memleketimiz için hayırlı olması dileğiyle, Yüce Meclise saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Barut. 
Kalan süreyi kullanmak üzere; Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Rasim Zaimoğlu. 

Sayın Milletvekilleri, Sayın Zaimoğlu'nun konuşması bitinceye kadar sürenin uzatılmasını oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Zaimoğlu. 
ANAP GRUBU ADINA RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Turizm Bakanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo
rum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, 1980'li yıllara kadar, Türk turizmi, dünya turizmi içinde hiçbir varlık 
gösterememiştir. Anavatan iktidarları döneminde turizme verilen büyük önem neticesinde, Türk tu
rizmi büyük bir atak yapmıştır. Nitekim, hiçbir zaman ANAP İktidarı ve icraatlarından bahsetme
yen, hatta devamlı tenkit eden bu Koalisyon Hükümeti, şimdi Sayın Bakanın 1995 yılı sunuş ko
nuşması kitabında, ANAP'ın turizm başarısından övgüyle bahsedilmiş; dünya turizmi içinde, 1981 
yılından itibaren, ANAP İktidarıyla ulaşılan yıllık yüzde 17'lik büyümeden kıvançla söz edilerek, 
turizm zaferimiz sergilenmiştir. Katologtaki grafikte de görüleceği üzere, 1981'de dünya turizm ge
lirleri içinde binde 3 paya sahip Türkiye, 1990'da yüzde 1,3 paya sahip duruma gelmiştir. Şu anda 
ise yüzde 1,2'lik payla yerimizde saymaya devam etmekteyiz. 

Şimdi, size soruyorum; bizim hedefimiz nedir, bugün, 3,9 milyar dolarlık turizm geliri bizim 
için yeterli midir, 2000 yılındaki hedefimiz ne olacaktır, buna göre stratejimiz ne olmalıdır? 

Bakın, eski Bakanımız Sayın Ateş, 1993 yılı bütçesi konuşmasında ne söylemiş: "2000 yılın
da 13 milyon turist ağırlamayı düşünüyoruz. Yatak kapasitemizin 1 milyona çıkmasını istiyoruz. 
Yine, 2000 yılında 10 milyar dolar gelir arzuluyoruz" 

Şimdi, ben size soruyorum; siz bu hedeflere inanıyor musunuz? Bırakın 2000 yılını, yine, bir 
yıl önce, 1994 hedefinde, Sayın Ateş, 7,5 milyon turist ve 4,5 milyar dolar turizm geliri hedefi gös-
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termişti, biz inanmamıştık. Şimdi, bir yıl sonra, Sayın Bakan Ulusoy da, 1995 için de yine aynı he
defi; yani, 7,5 milyon turist ve 4,5 milyar dolar turizm geliri hedefini koymaktadır. 

Burada, yine soruyorum; içimizde, bu hedefe inanan var mı? Gerçi, Sayın Bakan da buna inan
mıyor; ama, laf olsun diye, ben yine sormuş olayım;, ama, gönül neyi arzu ediyor; gönül bunun çok 
üzerindeki rakamları arzu ediyor. İnşallah, bunu, bu hedeflerin de üzerinde gerçekleştiririz. 

Bir yılda nereden nereye gelindi... Bu Koalisyonun, bütün hedeflerinde olduğu gibi, bu gidiş
le, biz, en büyük kozumuz turizmde de sukutu hayale mi uğrayacağız? Bizim, ANAP olarak, bi
zim, Türk vatandaşı olarak, artık buna tahammülümüz kalmadı. Hepimizin, evlatlanmıza borcu 
var; onu yerine getirmek zorundayız; 2000 yılındaki büyük hedefimizi yakalamalıyız, ona göre ted
bir almalıyız. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, dünyada, her yıl yaklaşık 500 milyon ihsan turis
tik seyahat ediyor ve bundan, dünya turizmi yılda 300 milyar dolar gelir sağlıyor. Bu rakamlar içe
risinde Türkiye'ye düşen pay ise yılda 6,5 milyon turist ve 3,9 milyar dolar gelir. Ben bunu kabul 
edemiyorum. Türkiye'nin uluslararası turizm geliri içerisindeki payı, şu anda, yüzde 1,3. Bazı Av
rupa ülkelerinden örnek vermek istiyorum. Mesela, Fransa'nın uluslararası turizm geliri içerisinde
ki payı yüzde 9; yani, Türkiye'nin 6 katı. italya'nın yüzde 7,2; ispanya'nın yüzde 7,6. italya ve is
panya, Türkiye'den yaklaşık 5 kat daha fazla turizm geliri elde ediyor. 

Fransa'yı, her yıl 60 milyon insan ziyaret ediyor ve bu ülke 25 milyar dolar kazanıyor. Yine, 
italya'ya giden turist sayısı 50 milyon kişi ve bu ülkenin turizmden sağladığı gelir 20 milyar dolar. 
ispanya ise 55 milyon turisten 21 milyar dolar gelir elde ediyor. 

2000 yılında, dünyada turist sayısı 661 milyona, turizm gelirinin ise 327 milyar dolara çıkma
sı bekleniyor. Dünyada turist sayısı ve turizm gelirleri hızla artarken, Türkiye'de, turizm çarkı, bu 
hızlı gelişmeye ayak uyduramıyor. 1992 yılında, Türkiye'ye 7 milyon 76 bin turist tatile gelirken; 
1993 yılında, yüzde 8 azalmayla bu rakam 6,5 milyona düşüyor. 

Sayın milletvekilleri, Fransa Türkiye'nin 6 katı, italya ve ispanya 5 katı daha fazla gelir elde 
edecek... Şimdi, ben bu rakamlara bakıp da şu soruyu sormadan geçemiyorum. Bizim, İtalya ve is
panya'dan neyimiz eksik?.. Eksiğimiz, bu işi götürebilecek iktidar. Bize güven verecek; millete, 
dünyaya, sözünde, vaadinde, hedefinde durabilecek hükümet nerede?.. Heyhat! 

Partilerüstü millî politikamız, çocuklarımızın geleceğini sağlayacağına inandığımız turizmde 
de artık tıkandık. Halbuki, Türkiyemiz, sahip olduğu coğrafya açısından harikulade bir yerde; gü
neşimiz, denizimiz var; dağlarımız, yaylalarımız var; tarih ve medeniyet zenginliğimiz var. insan
larımız mı; sıcak, ama çok sıcak. Diğer ülkelerden çok çok fazlalığımız var. 

Burada bir eksik var, bu eksik de, bu eksi de bu Hükümettir. Artık, lütfen, turizmde de firsatı 
kaçırmayalım. Üç yılda üç bakan değiştirerek bir yere gelinemeyeceğini öğrenelim. Bizi, en güçlü 
olabileceğimiz bu yarıştan koparmaya hakkınız yoktur. 

Burada, bence, biraz düşünmeli, kendi kendimize sormalıyız. Türk turizmine yeni kan gerek
mektedir. Türkiye'ye yeteri kadar; mesela bir Fransa, bir İtalya kadar niye turist getiremiyoruz; ni
ye o ülkeler kadar gelir elde edemiyoruz? 

Terör olaylan deniyor; Türkiye'nin, yurt dışında imajı yanlış tanıtılıyor ve bunlar, Türkiye'ye 
gelecek turist sayısını etkiliyor; ama, ben, Türkiye'nin, turizmde istediği patlamayı engelleyen se
bebin, ağırlıklı olarak bu olduğuna kesinlikle inanmıyorum. 
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Türkiye'ye karşı propagandaları geliştirerek, bu engelleri de aşabiliriz. Bundan çok daha 
önemlisi, turizmde yeni bir kan gerekiyor, tanıtım gerekiyor, doğru dürüst, akıllıca, bilinçlice tanı
tım gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, bunlara ilave olarak, benim inancıma göre, alternatif turizm projelerinin 
de devreye girmesi ve bunların yurt dışında çok iyi pazarlanması lazımdır. Türkiye'de yatırımların 
deniz kıyılarına yönelik olması, diğer turizm modellerini gölgede bırakıyor. Mesela, Türkiye'de bir 
kültür turizmi var; bu, ön plana çıkarılabilir; Türk Milletinin zengin ve çok renkli geleneklerini, ta
biatını, yemeklerini Batı'ya iyi yansıtmamız gerekmektedir. 

Öne çıkarabileceğimiz başka bir turizm potansiyeline örnek olarak da Karadeniz'i söyleyebi
lirim. Bizim, Karadeniz'de, müthiş bir doğa zenginliğimiz var. Giresun'u misal verirsek; Giresun'un 
dağlarını, ormanlarını, tarihî evlerini, yeşilliğini, bir İsviçre'de, bir Avusturya'da bulamazsınız; ya
zın yayla turizmi, kışın kayak turizmi için, çok uygun bir coğrafyası vardır; ama, maalesef, bu al
ternatif turizm zenginliği, dış dünyaya bugüne kadar tanıtılamamıştır. 

Türk turizmine gereken yeni kan, Karadeniz Bölgesinde fazlasıyla vardır. Eksik olan şeyler de 
vardır; o da, yol, tesis ve tanıtımdır. Karadeniz otoyolu, mutlaka ama mutlaka yapılmalıdır. Bu, sa
dece bölgesel değil, SarpKapısı dolayısıyla, Türkiyemizi, Orta Asya cumhuriyetlerine kadar bağ
layacak bir yoldur. Karadeniz'de otoyol şarttır; Türkiye için, turizmimizin gelişmesi için şarttır; 
ama, heyhat, yine kandırıldık! 

Sayın Başbakan ve Yardımcısı, meydanlarda ve bütçe konuşmalarında söz vermelerine rağ
men, şu anda, ortada hiçbir şey yoktur. Sayın Başbakan, eski sözlerini unutup, otoyolları şimdi "za
mansız ve gereksiz" diye değerlendirmektedir; zaten, her vaadinde olduğu gibi, buna da alıştık!.. 
Nitekim, bizim, Karadeniz otoyolu da unutuldu. Maalesef, ekonomik koşullar nedeniyle, insanlar, 
Karadeniz'den, sanayileşmiş şehirlere doğru, ekmek parası uğruna göç etmektedirler. Göç, artık 
Karadenizlinin kaderi olmamalıdır. Karadeniz'de, turizm sektörü için gerekli altyapı geliştirilirse, 
bu göç, bir nebze durdurulabilir; ancak, mevcut Koalisyon Hükümeti, maalesef, her konuda oldu
ğu gibi, turizm konusunda da Karadeniz'e gereken ilgiyi hiç mi hiç vermemiştir. Size somut örnek
ler vereyim: 

Turizm Bakanlığımızın yayınlarından olan, Turizm 1994 Özel Projeler Katoloğuna bakınız; 
Karadeniz, tam 26 ncı sayfada - Karadenizli parlamenterimiz de var- 22 nci sayfada ne var biliyor 
musunuz; bisiklet turu!.. 24 üncü sayfada da sivrisineklerle entegre mücadele projesi!.. Evet, be
nim Karadenizim, tam 26 ncı sayfada ve de sadece bir gemi turizmi için buraya konulmuş vazi
yette. 

Yine, ikinci bir örnek: Turizm 1994 Tanıtma Katoloğu, 35 inci sayfaya bakınız; 1994 tanıtıcı 
yayın programı, Ankara kent planı için 300 bin adet basılmış; Karadeniz broşürü için 300 bin adet 
basılmış; Göreme broşürü için 300 bin adet basılmış; toplam broşür sayısı 1 i milyon adet. Bunun 
içinde Karadeniz'e düşen pay, işte bu kadar; işte, bir Ankara kadar, bir Göreme kadar!.. 

Karadeniz iklimi, bugün milyonlarca turistin akın ettiği İngiltere'nin ikliminden farksızdır. İn
giltere'nin doğal güzelliğinden kat be kat güzel; ama, turizm fakiri Karadeniz'e gereken önem ve
rilirse, inanıyorum ki, bundan, Türkiyemiz, gerekli payını mutlaka alacaktır. Bugün Türkiyemizde, 
şükür Allahıma, huzurun olduğu köşemiz Karadeniz ve onun mert insanı, bayrağına, milletine, 
devletine saygılıdır ve artık göçe mahkûm olmamalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Bakanlığın teşkilat yasasının çıkarılamadığını, Otelciler Birli
ği yasasının yürürlüğe sokulmadığını, Seyahat Acentaları Birliği Yasasının günün koşullarına uy-
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gun hale getirilmediğini, Turizm Bankasının kapatılmasından sonra ortaya çıkan boşluğun doldu
rulamadığını, turizm rehberlerinin ve yat turizminin sorunlanna çözüm beklendiğini, Bakanlığın 
bütçesine neredeyse eşit gelir sağlayan talih oyunları salonlarının bazılarının kaçak olarak çalıştı
rıldığını, Kapadokya yöremize hizmet verecek havaalanının hâlâ bitirilmediğini, Bodrum Havaala
nının hizmete sokulamadığını da, bir kez daha hatırlatmak isterim. 

Turist, temiz ve bozulmamış doğaya gelmektedir. Yüzme havuzlu, klimalı, minibarlı oteller, 
kendi ülkesinde veya herhangi bir ülkede de vardır. Turizmin devamlılığını sağlamak, hepimizin 
görevidir. Turizm yatırımlarına paralel ve en az aynı titizlikle doğamıza sahip çıkmak, özellikle 
altyapımızda en ileri teknolojiyi uygulamak zorundayız. Bu da, ancak, bilgi, özveri ve iyi bir dene
tim bütünlüğü içinde olacaktır. V ' 

Şayet turist istiyorsak, çevreyi bozmamalı "temiz hava ve temiz ülke" ilkesinden asla ve asla 
taviz vermemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, 1994 yılı sonlarına geldiğimiz şu günlerde, ülkemizde artan yatak arzı ile 
talep arasındaki açı giderek genişlemektedir. Bu açı, önümüzdeki yıldan itibaren daralmaya başla
malı, arz ve talep dengelenmelidir. Bu da, ancak, Bakanlığın çalışmalarıyla olabilecektir. 

Ürünümüzün pazarlarda hak ettiği değeri bulabilmesi için alınacak önlemler şunlardır: 
Sektörde, süratle, ürün geliştirme çalışmalarına başlanmalı, turistik yörelerde sezon uzatıcı ve 

harcama artırıcı türdeki turizm yatırımları planlanmalı ve teşvik edilmelidir; golf, kongre merkez
leri, gastronomi yatırımları gibi. 

Bununla birlikte, tanıtıma ve pazarlama faaliyetlerine de ağırlık verilmeli ve daha üst gelir gru
bundaki potansiyel turiste ulaşabilecek projeler geliştirilmelidir. Bu arada, bölgesel tanıtıma da 
ağırlık verilmelidir. 

Tanıtımda, özel sektör-devlet işbirliğine yönelik model çalışmaları yapılmalı ve uygulanmalı
dır. Yine, oteller zinciri, tur operatörleri ve havayolu taşımacılığı bir araya getirilip, verim artırıcı 
tanıtma ve pazarlama projeleri geliştirilmelidir. 

Kısacası, tanıtım, tam tim, tanıtım! Bu, turizm patlamasının başaktörüdür. 
Bence, en çok önem vereceğimiz ve dikkatle uygulayacağımız tanıtım faaliyetleri konusunda, 

bütün bu faktörlerden, başta, yurt dışında çalışan, lisan bilen, kültürlü milyonlarca vatandaşımız
dan istifade etmeliyiz. 

BAŞKAN-Son 2 dakika... 

RASİM ZAİMOĞLU (Devamla)- Yurt dışındaki, Almanya'daki 2 milyon Türk'ü, dernekleri
mizi, işadamlanmızı, turizm seferberliği için faaliyete geçirmeliyiz. Ağaç dikme kampanyası gibi, 
yurt dışındaki her Türk'ten bir turist istemeliyiz; yalvarmalıyız onlara. 

Bunların haricinde, 1995 yılı ocak ayından itibaren, AT ülkelerinde çevre, turist sağlığı ve gü
venliğiyle ilgili önlemler alınacaktır. Ülkemizde de buna bağlı çalışmalar derhal başlatılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, Hükümeti, dolayısıyla Bakanlığı, turizm hareketlerinin etkilen
diği bazı önemli noktalarda uyarmak istiyorum: 

, 1. Havalimanlarımız, kapasitelerinin üzerlerine çıkmıştır; acilen bu sorunun çözülmesi ve çö-
zülünceye kadar önlem alınması için, havaalanlarındaki işlemlerin çabuklaştırılması gerekmekte
dir. 
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Pasaport kontrolünün, bilgisayardan, optik sisteme döndürülmesi gereklidir. Giriş kapılarında 
pasaport giriş kontuarlarının çoğaltılması ve personel sayısının yoğunluğa göre artırılması lazım
dır. 

2. Vize uygulaması gecikmelere sebep olmakta ve hatta, turisti ülkemizden caydırmaktadır. 
Turizme muhtaç ülkemizde vize konulması gereksizdir; mutlaka kaldırılmalıdır. 

3. Bu sene uygulanmış olan, uçaklara verilen petrol fiyatı ve meydan vergileri indirimi, se
zon başladıktan sonra değil, sezon öncesi yapılmalı ve bu indirimin de uçak şirketlerinin hesabına 
değil, tüketiciye, yani, turiste yöneltilmesi sağlanmalıdır. 

4. Kültür Bakanlığı müze gelirlerinin yüzde 40'ı yerel idarelere bırakılmaktadır. Kültür Bakan
lığı, bütçe yetersizliğinden dolayı, müzelerin tamiratını yapamamakta ve bu açığı kapatmak için, 
devamlı, müze giriş ücretlerini artırmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Son cümlenizi alayım efendim. 
RASİM ZAİMOĞLU (Devamla)- Bitiyor Sayın Başkanım. 

Hükümeti uyarmak istediğim bir nokta daha vardı; ama, söyleyemedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyaca ünlü misafirperverliği, yardımseverliği, dostluğu, 
dürüstlüğü ve hoşgörüsüyle turizme gönül vermiş Türk insanı, tanıtım için, dayandığımız en güçlü 
kaynağımızdır. 

Bu duygu ve düşünceler içerisinde, Turizm Bakanlığı 1995 yılı bütçesinin ülkemize ve sektö
rümüze hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.(Alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Zaimoğlu. 
Sayın milletvekilleri, saat 21.00'de toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 20.08 

, : © ; 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılmas Saati: 21.00 

Başkan : Başkanvckili Mustafa KALEMLİ 

Kâtip Üyeler: Kadir BOZKURT (Sinop), Işılay SAYGIN (İzmir) 

. - • • • , . . . e — — — 

BAŞKAN- Türkiye Büyük Millet Meclisinin 57 nci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyo
rum. . 

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

1.-1995 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/771; 1/754, 3/1580; 1/772; 1/755, 3/1581) (S. Sayıları: 747, 750, 748, 749) (Devam) 

C) TURİZM BAKANLIĞI (Devam) 
1.-Turizm Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
2.- Turizm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı . 

BAŞKAN- Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Gazi Barut ve Sayın Rasim Zaimoğlu konuşmalarını ta

mamlamışlardı. 
Şimdi, konuşma sırası Doğru Yol Partisi Grubunun. 

Sayın Hayri Doğan ve Sayın Ali Günaydın, 15'er dakika mı konuşacaksınız? 
HAYRI DOĞAN (Antalya)-Evet efendim. 
BAŞKAN-Peki efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Hayri Doğan; buyurun (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA HAYRİ DOĞAN (Antalya)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tu

rizm Bakanlığımızın bütçe müzakeresi dolayısıyla Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
Genel Kurulun bilgilerine sunmaktan onur ve mutluluk duyduğumu ifade ederim. 

Değerli milletvekileri, turizm, dünyada giderek gelişen, yüzyılımıza damgasını vuran ve gün
demden inmeyen bir konudur. Turizm olayı, bazılarına göre lüks; fakat, genelde, zorunlu bir ihti
yaçtır. Turizm, büyük ölçüde gelişmiş ülkelerde oluşan; ancak, gelişen ülkelerin de gündemde kal
mak için, umut bağladığı bir alandır. 

Sayın milletvekilleri, turizm yatırımları, istihdama önemli bir katkı sağlamakta, ülkeye döviz 
girişi temin etmekte, bölgesel ve yöresel altyapı gelişimlerine destek olmaktadır. Gerçekten de, tu
rizm, Türkiye ekonomisinin karşı kaşıya olduğu darboğazların aşılmasında, önümüzdeki yılların en 
önemli politikalarından birisidir. 

Ülkemizde, 1968 yılında 22 bin olan bakanlık belgeli yatak sayısı, günümüzde 300 binin üze
rine ulaşmıştır. Bu gelişmenin sağlanmasında, 1968 yılından bu yana ülkemizi yöneten hükümet-: 
lerin önemli bir payı olduğunu belirtmeyi görev saymaktayım. Ancak, turizm sektörünün yegâne 
finans kurumu durumundaki Turizm Bankası, 1988 yılında lağvedilmiş, turizm kesiminin krediyle 
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desteklenmesi görevi Kalkınma Bankasına verilmiştir. Kalkınma Bankası, hem sanayi hem de tu
rizm kesiminin finans ihtiyacını karşılamakta zorlanmış ve fevkalade güç durumlara düşmüştür. 
Türkiye'nin yeni yatak kapasitelerine ihtiyacı olduğunun genel kabulü karşısında, yatırımdaki ge
lişmelerin kesintiye uğramaması için gereldi teknik ve malî tedbirler alınmalıdır. Turizm yatırım
larının kredilendirilmesinde uygulanmakta olan faiz oranlan yüksektir. Özellikle, kur garantisiz dö
viz kredisi uygulaması, turizm yatırımcılarını darboğaza sokmaktadır. Enflasyon oranının aşağıla
ra çekildiği nispette, turizm kredilerinde, faiz oranlarının düşürülmesine ihtiyaç bulunduğunu be
lirtmek isteriz. Turizm kredilerindeki faiz oranlarının düşürülmesinin yanı sıra, turizm yatırımları
na uygun kredilerin verilmesi ve bunların 6-8 yıl yerine 10-12 yıllık dönemleri kapsamasında ve 
bu uygulamaya süreklilik kazandırılmasında fayda görmekteyiz. 

Turizm yatırımlarında, sabit sermaye yoğunluğu nedeniyle, yatırım projelerine harcanan kay
nakların geri dönüş süresi uzun olmaktadır. Turizmde, işletmecilik dönemi sabit giderleri yüksek
tir. Turizm pazarındaki çetin rekabet koşulları çoğu kez, yabancı gruplara ucuz satış fiyatı tatbiki
ni gerektirmektedir. Bu sebeple turizmciler, zaman zaman kendi taksit ve faizlerini geri ödemekte 
güç durumlara düşmektedirler. Bu nedenlerle, turizm kredilerinde, faizler mümkün olduğu ölçüde 
düşürülmeli, kredi vadeleri artırılmalıdır demekteyiz. Bunun yanı sıra, turizm sektörüne tanınan 
teşviklerde, en azından bir kalkınma planı dönemine -5 yıla- sadık kalınmalıdır. Turizmde teşvik 
politikaları ve araçları sık sık değişikliğe uğramamalıdır. Uygulanılan bu politikaların sürekliliği 
sayesinde, istikrarlı ve güvenli bir ortamın sağlanması mümkün olabilir. 

Değerli milletvekilleri, kırsal alanlardan kentlere göç, çeşitli sosyoekonomik sorunlara yol aç
maktadır. Turizmde hizmet sektörü çok önemli bir yer tutmakta ve bu hizmetler insanlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, işsizlik sorununu çözmede, turizm, önemli bir kesim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, başta Antalya, Alanya ve çevresi olmak üzere, Akdeniz yöremiz
deki turizm yatırımlarının çoğalması sayesinde, yörenin kırsal kesiminde yaşayan insanlar.iş bula
bildikleri için, büyük kentlere göç etmek durumunda kalmamışlardır. İşte, bu ve benzeri nedenler
le, Doğru Yol Partisi Grubu olarak ifade ediyoruz ki, Hükümetimizin, turizmin ülkenin tüm sathı
na yayılmasını hedeflemesi fevkalade güzel bir şeydir. 

Sayın milletvekilleri, turizmin ülke ekonomimize sağladığı önemli faydalar dikkate alınarak, 
turizmi geliştirmek ve büyütmek yönündeki gayretlere destek olmak ve bütçede turizme gereken 
payı ayırmak durumundayız. Hükümetimizin, turizme verdiği önemi, Bakanlık bütçesinde artışlar 
sağlayarak göstermekte olduğunu müşahede etmekteyiz.Turizm girdilerindeki finansal desteklerin 
artırılmasının Hükümetimiz döneminde devam edeceği aşikârdır. 

Hükümetimiz, Körfez Savaşının turizme olumsuz etkileri sonucunda, kredi borçlarını ödeme
de güçlüğe düşen yatırımcılarımıza -faiz ertelemeleri için- faiz sübvansiyonu olarak, Kalkınma 
Bankasına malî destek vermeyi programlamış ve uygulamıştır. Bu anlayışı ve tutumu dolayısıyla, 
Hükümetimiz yetkililerine Doğru Yol Partisi Grubu adına huzurlarınızda şükranlarımı arz etmeyi 
görev sayarım. 

Değerli milletvekilleri, Türk turizminin geliştirilmesi için yapılacak daha çok iş vardır. Ülke
mizin turizme elverişli doğal, kültürel, tarihî, sosyal kaynakları tam anlamıyla harekete geçirilme
miştir. Turizm potansiyelimizin büyük olmasına, Türkiye'nin dünya turizminin odak noktalarından 
birini oluşturmasına rağmen, Türkiye dünya turizminde, gelen turist sayısı ve turizm gelirleri açı
sından ancak yüzde 1,2 gibi düşük bir paya sahiptir. Dış ülkelerdeki turizm müşavirliklerimiz ve 
ataşeliklerimiz, diğer ülkelerle kıyaslanınca, dar bütçelerle çalışmaktadırlar. Fevkalade zor şartlar 
altında çalışan ataşeliklerimiz ve müşavirliklerimize gerekli imkânların sağlanması şarttır. Yaban
cı turizm ülkelerinin tanıtımlarına baktığımız zaman, milyonlarca dolarlık bir bütçe hazırlanırken, 
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maalesef, bizimkiler düşük kalmaktadır. Çetin rekabet şartlarında, dünya turizm pazarında güçlü 
çalışmalar yapmak zorundayız ve bunu geliştirmek durumundayız. 

Sayın milletvekilleri, dünyadaki değişen koşullar dikkate alındığında, Türkiye'nin, önümüz
deki yıllarda, sistem bütünlüğü içindeki bir turizm anlayışı sonucunda, sahip olduğu potansiyele 
uygun bir şekilde, turizmde daha çok, daha büyük boyutlarda yer alması mümkündür. Hükümeti
mizin turizm zenginliklerimizi harekete geçirebilmesi için, iç ve dış turizmin geliştirilmesi açısın
dan, turizmin altyapısını geliştirmeye devam edeceğine güveniyoruz. Turim sektörü, ülkemizde her 
yönüyle teşvik edilecektir ve edilmelidir. Doğru Yol Partisi ve Hükümet ortağımızla birlikte, do
ğaya, çevreye, kültürel değerlere duyarlı bir turizm politikası uygulamayı amaçlamaktayız. Geç
mişte, doğayı bozan, çevreyi kirleten, kültürel değerlerin kaybedilmesine, kıyıların yağmalanması
na neden olan hataların, günümüzde ve gelecekte tekrarlanmaması için, tüm gayretleri sarf edip, bu 
konuda tedbirlerin alınmasının yanında olacağız. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul)- Ortağınızla beraber mi?.. 
HAYRt DOĞAN (Devamla)-Sizin yağmalattığınız yerleri geri alacağız. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce de belirttiğim gibi, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri daha güç
lü kaynaklara dayandırılarak, bir bütünlük içerisinde sürdürülmelidir. Böylelikle, Türkiye'nin mev
cut, toplam arz kapasitesinin, yüzde 52 oranında değil; asgarî yüzde 70 veya yüzde 80 oramnda kul
lanımı sağlanabilecektir. Bu faaliyetlerin en faydalı şekilde yapılabilmesi; uygun bir sistem içinde 
iyi organize edilmesine, kamu ve özel kesim koordinasyonunun iyi kullanılmasına, tanıtımda rol 
oynayan yurt içi ve yurt dışı araçların ve örgütlerin isabetli seçimine bağlıdır. 

Şimdiye kadar unutulan tur operatörleri, Hükümetimiz döneminde teşvik edilmiştir. Dikkat 
edecek olursak: Türkiye'ye, turist gönderen Avrupa'daki Türk kökenli tur operatörlerinin oranı, 
yüzde 63'tür; Hıristiyan kökenli, TUI, Neckermann ve benzeri türdeki tur operatörlerinin, Türki
ye'ye gönderdiği turist oranıysa yüzde 37'dir. Onun için, otel yapan, tesis kuran değerli yatırımcı
larımıza yardımcı olduğumuz kadar, Türkiye'ye turist gönderen bu tur operatörü firmalara da, ge
tirdikleri turist başına veya benzeri türde teşvik edici bir yardımda bulunulması gerekir. 

Turist taşımacılığının en önemli bölümünü oluşturan havayolu ulaşımında, millî havayoluna 
büyük görev düşmektedir. Avrupa'nın her ülkesinde, millî hava yolu yanında ona bağlı turist taşı
macılığı -charter- şirketleri mevcuttur. Türk Havayolları bünyesinde, turist taşımacılığına yönelik, 
gelişen sayılara paralel olarak, bir charter şirketi kurulup pazardan pay almalı ve ürün paketi için
de taşımacılıktan doğan dövizin ülkemizde kalması sağlanmalıdır. Böyle bir uygulama sonucunda, 
Avrupa'daki Türk ve yabancı tur organizatörlerine uygun fiyatlarla uçak koltuğu tahsisi mümkün 
olabilecek ve yurt dışındaki Türk tur operatörleri dev yabancı şirketler karşısında ezilmekten kur
tarılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, turizm yörelerimizdeki mevcut Muğla, Dalaman, Antalya havaalanla
rının kapasiteleri bugün için ihtiyaca cevap vermemekte; ama, gerekli genişletme çalışmalarına da 
başlanmıştır. Bu nedenle, Dalaman, Antalya havaalanları kapasitelerinin bir an önce artırılmasına 
ihtiyaç vardır. Bunların yanı sıra, Alanya Gazipaşa havaalanı, Kaş havaalanı inşaatı bir an önce 
başlatılmalı ve hızlı bir biçimde tamamlanmalıdır.Böylelikle, havayoluyla ülkemize gelecek ya
bancı turistlerin sayılarında artışlar sağlanmalıdır. 

Yat limanlan ve yat turizmi, ülkemiz üzerinde oldukça etkili bir faktördür. Yapılan tespitle
re göre sadece Akdeniz'de onbin civarında yat dolaşmaktadır; bunların konaklayacakları, barına
cakları limanlara ihtiyaç vardır.Yat limanlan yapımına ağırlık vererek, sahillerimizde bir uçtan bir 
uca yat limanı zincirimizi tamamlamamız gerekiyor. 

i 
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Yine, Antalya-Alanya arasındaki demiryolu projesi, fevkalade güzel bir projedir; önümüzdeki 

günlerde inşallah Karadeniz Teknik Üniversitesi, etüt proje çalışmalarını bitirir, bunun inşaatı da 
gündeme alınır. 

Yine, sadece üç-üçbuçuk saatte Düsseldorf'tan yurdumuza gelen turistler, Antalya-Alanya 
arasındaki yollarımızda heder olmaktadırlar; bu yolların en güzel şekilde yapılması zaruridir. Yi
ne, Antalya'yı, Fethiye'ye ve Muğla'ya bağlayan yollarımız, turizmdeki kan damarlanmızdır; bu
raların da en güzel şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Turizm çeşitlerinin ülkemizin her yöresinde yaygınlaştırılmasına ve turizm sezonunun uza
tılmasına ihtiyaç vardır. Şehir ve kıyı otelciliğini, deniz turizmini, kaplıca sağlık turizmini, göl tu
rizmini, dağ turizmini, kış sporları turizmini, yayla turizmini, av turizmini, golf turizmini, dinî tu
rizmi, kongre turizmini geliştirip iç ve dış turizm hizmetlerine sunmak gerekmektedir. 

Bakınız, 2000'li yıllarda, dünyada golf turizmine katılacakların sayısı, 50 milyon kişi olarak 
tahmin edilmektedir. Ülkemizde Antalya-Side, Antalya-Serik ve İzmir-Selçuk'ta olmak üzere, 3 
adet golf alanı planlanmış; daha sonra, golf alanı olarak planlanan alan sayısı 11'e çıkarılmıştır. 
Golf turizmi, Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde ve ülkemizin diğer yörelerinde, kuşkusuz, önemli bir 
turizm hareketi sağlayacak, ekonomimize fevkalade katkıda bulunacaktır. 

Antalya yöremizde turizm sezonunun uzatılabilmesi için, mutlak surette, kongre turizmini baş
latmak, yaratmak ve yaygınlaştırmak durumundayız. Sayın Abdulkadir Ateş Bey, bu konuda, fev
kalade güzel çabalar sarf etmiştir. İnşallah, yeni Bakanımızın da, bu konularda çaba sarf edeceği
ne inanıyoruz. Turizm Bakanlığına, Antalya'nın kongre şehri olarak düzenlemesi konusunda, bir 
planlama çalışmasıyla birlikte gerekenleri yapması için, bu kürsüden öneride bulunuyorum. Ger
çekten de ülkemizde, kongre şehri olmaya en güçlü aday Antalya'dır; çünkü, bölgede golf turizmi, 
av turizmi, yayla turizmi ve benzeri turizm çeşitleri yaratılmaya başlanmıştır. Bölge, nitelikli ko
naklama tesisleriyle de, kongre turizmi için çok müsaittir. Turizm Bakanlığınca, kongre turizmi 
için önem arz eden eğlence merkezlerinin çoğalmasına yönelik olarak, güney Antalya ve Belek tu
rizm merkezlerinde 11 adet eğlence merkezi planlanmıştır. Bu yatırımların tamamlanması sonu
cunda, kongre turizmi için yöreye gelenlere, değişik eğlence hizmetleri de sunulacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, turizmi partilerüstü bir konuma kavuşturmak durumun
dayız. Turizm Bakanlığının halen bir turizm politikası yoktur. Hükümet programındaki, ülke tu
rizm master planı mutlaka yapılacaktır. Bunun yanı sıra, ulusal turizm politikası hazırlanmalı, uy
gulamaya sokulmalıdır. Siyasî kadro değişikliklerinden etkilenmeyecek yapıda bir turizm politika
sı da yaşama geçirilmelidir. Her değişen bakan, bir kadro değişikliğine gittiği zaman, turizm poli
tikamızda başarılı olmamız, neticeye varmamız hiç mümkün değildir. 

Turizm sektöründe sağlıklı bir meslekî örgütlenmenin kurulabilmesi için, Türkiye Seyahat 
Acenteleri Birliği kuruluşunu, nasıl 1618 sayılı Yasadan alıyorsa, Otelciler Birliği, Yatırımcılar 
Birliği, Ulusal Turizm Konseyi ve benzeri meslek örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve gelişme biçimle
ri de yasaya dayandırılmalıdır. 

BAŞKAN-15 inci dakika içindesiniz efendim. 

HAYRİ DOĞAN (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Türkiye, turizm pazarlarında, Avrupa ülkeleri üzerindeki çalışmalarını her geçen yıl artırmak 

durumundadır; zira, Avrupalıların turizm faaliyetlerine katılımı giderek yükselmektedir. Doğal, 
kültürel ve tarihsel zenginliklerimizle, bir açık hava müzesi niteliğindeki ülkemiz, Avrupalıların il
gisini çekmeye daha uzun yıllar namzettir. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devlet
lerinde ve Japonya'da, turizm faaliyetlerimizi yoğunlaştırmamız gerekiyor; zira, Amerikalıların ve 
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Japonların ortalama turist harcamaları oldukça yüksektir. Japonlar turist başına, ortalama 2 200 do
lar harcamaktadır. Öte yandan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması imzalanmış bulunmakta 
ve Karadeniz kıyı turizminin geliştirilmesinde, bu antlaşmanın turizme canlılık getireceğini düşün
mekteyiz. 

Bu kapsamda, Doğru Yol Partisi Grubu olarak, Türkiye'nin turizmde yeni pazarlara açılmak 
için, gerekli çabaları yoğunlaştırmasını, özellikle Orta Asya Türk Cumhuriyetleriyle turizm hare
ketlerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların süratle ele alınmasını zorunlu görmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, Hükümetimizin turizme gösterdiği önemin ve tahsis ettiği 
kaynakların meyvesini, döviz girdisini sağlamakla, yeni iş imkânlarının açılmasıyla elde etmiş ola-

\ çaktır. Turizmimiz, bugün, dünden daha iyidir, Hükümetimizin çalışmaları sayesinde gelecekte da
ha da iyi olacaktır. Onun için, fevkalade güzel organizasyon, tanıtım ve propaganda çalışmalarımı
zı en iyi şekilde yapabilmemiz şarttır. 

Bu düşüncelerimle, genel bütçemizin milletimize ve Turizm Bakanlığı bütçesinin de turizm 
camiamıza hayırlar getirmesini, Doğru Yol Partisi Grubu adına, yürekten diler, hepinize saygılar 
sunarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Doğan. 

Kalan 12 dakika 46 saniyelik süreyi tamamlamak üzere, Sayın Ali Günaydın; buyurun efen
dim. 

ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Başkan, konuşmamı 15 dakikaya göre ayarlamıştım. 
BAŞKAN - Zaten bir önceki bütçede Başkanlık Divanından iki üyeye soru hakkı verdik diye 

başımıza gelenleri gördünüz. 

GÜLER ÎLERÎ (Tokat) - Şimdi gelmez Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Günaydın. 

DYP GRUBU ADINA ALİ GÜNAYDIN (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Tu-
, rizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, Doğru Yol Partisinin düşüncelerini ifade etmek üzere söz almış 

bulunuyorum. Bu vesileyle, sözlerimin başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ayrıca, görevleri 
gereği Genel Kurulumuzda bulunan Bakanlığımız personelini de saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, insanoğlu, gelişen teknolojiyle küçülen dünyamızda, değişik ülkeleri ta
nımak, oralardaki doğa ve tarih hazinelerini görmek, çağın getirdiği stresten kurtulmak, dinlenmek, 
eğlenmek, yabancı kültürleri tanımak, kendi kültürünü yaymak, ticaret ve yatırımlar yapmak için, 
adını "turizm" koyduğu faaliyetleri, geometrik olarak artan bir tempoyla yaygınlaştırmaktadır. Ni
tekim, diğer arkadaşlarımızın da söylediği, önceki yıllarda da ifade ettiğimiz gibi, 1950 yılında 
dünyamızda 25 milyon civarında turist dolaşmışken, 2000'li yıllara doğru geldiğimizde, bunun, 
yaklaşık 650 milyon civarında olacağı ifade edilmektedir. Tabiî, bir de, bu rakamın getireceği 500-
600 milyar dolar arasında bir iş hacminin varlığından bahsedilmektedir. 

İşte, böylesine katlamalı gelişen bu döviz kazandırıcı ticaretin cazibesi, dünya devletleri ara
sında bu pastadan büyük dilimi alabilmek için acımasız bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Bu, öy
le bir rekabet ki, oldukça insafsız, insanları insanlık dışı yollara dahi iten bir rekabet; tehditler, pat
lamalar, kaçırmalar, yangınlar ve yalanlara kadar uzanan; insanlıkla, medeniyetle bağdaştırılma
yan çirkin bir yarış, bu sektörde kendini göstermeye başlamıştır. 

Tabiî ki, ülkemizin, milattan önce 7 binli yılların ötesine kadar giden medeniyetlerin barınağı, 
bir tarih ve kültür yuvası olmasi, Cenabı Allah'ın lütfettiği eşsiz tabiat güzellikleriyle, iklim fark-
lılıklarıyla, Akdeniz ülkeleri içerisinde turizmdeki yeniliğimiz, tesislerimizin yeniliği, temizliği ve 
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güzelliği, Türkiye Cumhuriyetini, bu büyük pastadan büyükçe bir dilimi almaya aday ülke konu
muna getirmektedir. Tabiî, bunun sonucu olarak da -biraz önce anlatmaya çalıştığım- ülkemiz, hak
sız rekabet ortamının içine itilmektedir. Nitekim, turizm sezonumuzda, Antalya'da, İstanbul'da, 
yurdumuzun çeşitli yörelerinde meydana gelen patlamalar, yangınlar bunun birer örneği olagelmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada böylesine katlamalı gelişen, özenilen ve özü insana hizmet olan 
Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde, 15 dakikanın altına inen bir zaman dilimi içerisinde neler ifa
de edilebilir bilemiyorum; ama, birkaç cümleyle, bazı konuların ana başlıklarını ifade etmeye çalı
şacağım. o 

Turizm, kültür gelişimini hızlandıran, istihdama katkısı olan, döviz ve yabancı sermaye girdi
si sağlayan, ülkeye hızlı tanıtma imkânı veren, üretimi artıran, genel olarak da, bütün ülkede top-
yekûn kalkınmayı sağlayan önemli bir faaliyettir. O halde, Bakanlığımızın, ülkemizin bu dünya 
pastasında önemli dilimi alabilmesi için, kısa ve uzun vadeli önlemler alması ve ülkemizi, gelecek 
yıllara taşıması gerektiğini burada ifade etmek zorundayız. 

Bunun için, geçmiş yıllarda da Turizm Bakanlığı bütçesinde, sözcü olarak bu kürsüden ifade 
ettiğim, iki önerimi hatırlatmadan geçemeyeceğim, bunlardan bir tanesi: Turizm politikalarımızın 
-diğer arkadaşlarımızın da üzerinde ittifak sağladığı gibi- siyasî gelişme ve değişikliklerle, değişik
liğe uğramayan millî bir politika olmasını temin etmek ve turizmi, bu zemine oturtmak durumun
dayız. 

İkinci olarak da, turizmin entegre bir olay olduğunu düşünerek, bakanlığımızın bünyesinde, 
Çevre Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük 
Bakanlığı, Spor, Millî Eğitim, Ulaştırma, Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, meteoroloji, planlama ve 
yerel yönetimlerin veya turizm konusuyla ilgili özel kuruluşların vereceği birer temsilciden oluşan 
özerk bir kurulunun oluşturulması gereğini daha önceki yıllarda da ifade etmeye çalışmıştım; an
cak, Turizm Bakanlığının başkanlığında oluşturulacak bu kurulun görevlerini, yetkilerini, çalışma 
şekillerini kanunlarla, yönetmeliklerle belirlememiz gerekiyor. Ben, burada, uzun uzun, bu kurulun 
yetkilerini anlatmaya kalkarsam, elbette, buna zaman yetmeyecektir. Arkadaşlarım da bunu ifade 
etmeye çalışıyorlar. 

Yalnız, bu kurulun, aileden, ilkokuldan başlayan bir turizm eğitimiyle, inanç turizmine varın
caya kadar, yurdumuzda, bir ara, gelirinden ve varlığından yararlandığımız Doğu Bloku ülkelerin
den gelenlerin, çeşitli olumsuzluklarla kaçacak konuma gelenlerinin, bu olumsuzlukları gidererek, 
yine yurdumuzda kalmalarının teminine kadar uzanan, çok geniş kapsamlı tedbirleri alması gere
kecektir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; iki yıldır, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşur
ken, Bakanımızdan ve bakanlık personelimizden, yapılmasını istediğimiz bazı hususlar vardı. Bun
ların, önemli ölçüde gerçekleştirilmiş olmasının mutluluğu içerisindeyim. Birçok konulara el atıl
mış olmasının yararını da hep birlikte görmekteyiz. Birkaç örnek vermek gerekirse; Sayın Bakanı
mızın ve Bakanlığımızın, turizmin çeşitlendirilmesi konusunda, birkaç yıldır süren faaliyetleri, tu
rizmden kişi başına alınan gelirlerin artırılabilmesi için alınan tedbirler, ülke geneline, bu pastadan 
elde edilen dilimin yayılması için gösterilmeye çalışılan faaliyetler, ikincil konutların bu turizm 
pastası içerisine yavaş yavaş sokulmaya çalışılması, bütçelerimizde katlamalı bir şekilde görüle
cek vaziyette reklamlara ağırlık verilmesi ve TUSAP dediğimiz, Turizm Sektörü Ana Planının ha
zırlanıyor olması fevkalade güzel gelişmelerdir. 

Bundan dolayı, önceki Bakanımız Abdulkadir Ateş Beyefendiyi, Turizm Bakanlığımız perso
nelini ve yeni Bakanımızı kutluyorum; takdirlerimi, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 
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Değerli milletvekilleri, ancak, benim, turizmin gelişmesi ve geleceğiyle ilgili olarak iki yıldan 

beri söylemeye çalıştığım, sözünü ettiğim ve özerk olarak kurulmasını istediğim kuruluşla ilgili 
önemli bir gelişmenin de katedilmemiş olduğunu görüyorum* Aynı konu, bu yıl, 21 Haziran 1994 
tarihinde turizm sektörüyle ilgisi olanların, Sayın Başbakanımıza, "Turizm Yüksek Konseyi" adı 
altında bir öneri getirdiğini de biliyorum. 

Benim, turizm konusunda, böyle millî bir yapıyı oluşturacak olan ve özerk bir kurul diye ifa
de ettiğim Turizm Yüksek Konseyi gibi- ki, ismi önemli değildir- bir kurula, kuruluşa ihtiyacımız 
olduğu kanaatindeyim. . 

Ayrıca, üzerinde çalışmalar yapılan kanun ve yönetmeliklerin de bir an önce çıkarılması la
zım. Bakınız, bütün milletvekili arkadaşlarımız, Turizm Bakanlığrbütçesi görüşülürken, bilaistis
na, bu kürsüye geliyorlar, otelciler birliği kanununun, rehberler birliği kanununun, seyahat acenta-
ları birliği kanununun ve Bakanlığımızın teşkilat ve görevleri hakkında kanun tasarısının -ki, gün
demimizde bekliyor- çıkarılmasını istiyoruz, istiyoruz; ama, sanki önceliğimizi Hükümete vermiş 
gibi, Genel Kurulda bu öncelikleri belirleyemiyoruz. Bu da bizim, Genel Kurulda, çıkarılmasını is
tediğimiz bu yasaların, bizatihi tüm millctvekiUerimizce takip edilmesini, grup başkanvekillerimi-
zin de buna, Danışma Kurulunda öncelik vermesini özellikle diliyorum, buna ihtiyacımız olduğu
nu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakanım, turizmde, kumarhaneler, talih oyunları dediğimiz gazinolarla ilgili yönetme
liği çıkardık; çıkardık, ama, ben, 1994 yılı yazında, uğradığım birkaç turizm beldesinde bu yönet
meliğin, maalesef, uygulanamıyor olduğunu gördüm. Talih oyunları salonuna girmemesi gereken
lerin -hatta çocukların- olduğunu gördüm. Daha sonra tekrar Ankara'ya döndüğümde, bir vesiley
le İşletmeler Genel Müdürlüğümüzle yaptığım görüşme sonunda orada mekanik bir yapıyla otoma
tik kontrolün sağlanacağı ifadesini duydum; bundan mutlu oldum. 

Şimdi, burada iki husustan birini yapmamız lazım, ya bunu serbest bırakacağız, herkes bun
dan yararlanacak veyahut da bunu, mutlaka, yasaya, yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunda ol
duğumuzun bilinci içerisinde olacağız. ' 

Yine, Bakanlığımızın, gerek yatırımlarında gerek İşletmeler Genel Müdürlüğünde gerekse tah
sislere bakan tüm bölümlere hizmet veren Kontrolörler Kurulu var. Daha önce de bunların biraz
cık daha özerk çalışan bir kurul haline getirilmesini dilemiştim. Bu yönde de önemli bir gelişme ol
madığını görmenin üzüntüsünü de ifade edeceğim. 

Ayrıca, yine, eksikliğini hissettiğim bir konu daha var; o da, sağlıklı hizmet veren seyahat 
acentelerimizin ödüllendirilmesi; fakat, seyahat acentesiyim diye bir masa, bir sandalyeyle dükkân 
açıp, turistleri dolandıran, rehberlik hizmetlerinden, sağlık hizmetlerinden mahrum olan ve sade
ce üç kuruşluk kâr edeceğim para kazanacağım diye ülkemizi kötüleyenlerin tespit edilmelerini, ce
zalandırılmalarını hatta kesinlikle ticaretten men edilmelerini de geçen yıllardaki konuşmalarımda 
ifade etmiştim. Bunların üzerine gidilmesini yine dilemekteyim. 

BAŞKAN-Son 2 dakika.. 
ALİ GÜNAYDIN (Devamla)- Sayın Başkanım, affınıza sığınacağım; bitirmeye çalışacağım. 
BAŞKAN-Hiç sığınma Ali Bey; bitir. 
ALÎ GÜNAYDIN (Devamla)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi, inanç turizmi çer

çevesi içerisinde Müslümanların hacca gitme arzuları, maalesef, Suudî Arabistan'ın verdiği kon
tenjan düşük olduğu için gerçckleşemiyor. Bu sebeple, ülkemizde hac vazifesini yerine getirmek 
isteyen insanların sıkıntılar içerisinde olduğunu, başka başka yollarla hacca gitmek durumunda kal
dıklarını biliyoruz. 
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Bu, o insanlarımıza sağlıksız bir ziyaret yapma imkanı, fırsatı veriliyor; bu da bizleri üzüyor. 

O rakamın Turizm Bakanlığımız, Devlet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Diyanet İşleri 
Başkanlığımız arasında bir koordinasyon sağlanarak, bunlar aracılığıyla kontenjamn artırılabilme-
sinin, ziyaretlerin daha sağlıklı bir hale getirilebilmesinin, hem ülkemiz insanları hem de turizmi
miz bakımından faydalı olacağı kanaatindeyim. 60 bin kişilik kontenjan ülkemize yetmemektedir. 

Bu genel çerçeveden sonra, şimdi, birazcık da yöresel olarak İç Anadolu'ya dönmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Konyamız, İç Anadolu Bölgesinin bağrında Selçuk-
lu'nun başkentliğini yapmış, Hazreti Mevlana diyarı bir şehrimizdir. Bu gönül sultanı güzel ilimi
zi, yılda 4 milyon civarında yerli ve yabancı turist ziyaret etmektedir. Nitekim, geçen hafta cumar
tesi günü, yani ayın 17'sinde... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Ali Bey, son cümlenizi söyleyin. 
ALİ GÜNAYDIN (Devamla)- Bu konuyu arz edip bitiriyorum efendim. 
;..Konyanın, Yüce Mevlana'nın 721 inci Vuslat Yıldönümü münasebetiyle, inanç turizmini, en 

güzel canlılıklarıyla ortaya koyan ve ülkemizi dünyaya tanıtan bir ilimiz olduğunu unutmamalıyız. 
Oradaki camilerimizin, müzelerimizin, medreselerimizin ve nihayet Mevlanamızın mutlaka dün
yaya tanıtılması gerekiyor; ama, Konya o kadar büyük bir il ki, 31 ilçesi, 166 belediyesi var. Tu
rizm müdürlüklerinin Beyşehir, Akşehir ve Ereğli gibi büyük ilçelerimizde behemehal kurulması 
lazım. Bunlar olmadığı için hizmet veremiyoruz. 

Bakınız, Beyşehir Gölü deyip geçmeyiniz; orada, inanın, dünyanın görmek için koştuğu eşsiz 
mağaralar vardır. Sayın Bakanım Abdülkadir Ateş -sağolsunlar, 1992 yılında kendilerinden dile
miştim- dünya turizmcilerini, televizyonlarını, gazetelerini oraya getirdi, 19 ülkenin insanını gez
dirdi. Oralarda, ışıklandırmanın ve sair düzenlemenin mutlaka yapılması lazım. 

Eşrcfoğlu Camii, Eşrefoğullarından kalma en büyük ahşap eserimizdir; çevresi sağlıksız gö
rünmektedir. 1995 yılında, "inanç turizmi" etkinliği içerisinde buranın, çevre düzenlemesinin ya
pılarak turizme kazandırılması; önündeki bedestenin de, Kültür Bakanlığımız, Diyanet İşleri Baş
kanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzle görüşülerek, mutlak surette, organizeli bir şekilde 
turizm kapsamı içerisine alınması gerekmektedir ve de nihayet Hititler Anıtının mutlaka bir kaide 
üzerine konulması gerekmektedir; çünkü, bütün dünya oraya geldiği zaman, tozun toprağın içeri
sinde görünen o güzelim anıt, orada turizmimizi sıkıntıya sokuyor. Sayın Abdülkadir Ateş'e ve o 
günkü Turizm Bakanlığı personeline, o yörede yapmış olduğu turizmin çeşitlendirilmesiyle ilgili 
Çalışmalarından dolayı saygılarımı, hürmetlerimi bir kez daha ifade ediyorum. 

Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; Konyamızm... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN- Ali Bey, Konya'nın tarihî eserleri çok, Konya bitmez... 
ALİ GÜNAYDIN (Devamla)- Sayın Başkan, konuşmamı bağlıyorum ve saygılarımı sunuyo

rum... 
BAŞKAN- Yok, bağlamıyorsunuz, "nihayet" dediniz zaten. Lütfen efendim... 
ALİ GÜNAYDIN (Devamla)- ...Antalya, Kapadokya ve Pamukkale üçgeninin ortasında bu

lunmasından dolayı, bu güzergâhta özellikle inanç turizminin mutlaka değerlendirilmesi gerektiği
ni ifade ediyorum. 

Bütçemizin, Sayın Bakanımıza, Bakanlığımıza, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyorum. Neticeye, hedeflerine ulaştığını tahmin ettiğim Bakanlığımızın bütçesini, 1991 yılı ile kı
yasladığımızda; turist sayısında yüzde 23, gelirlerde yüzde 55 artış sağlandığını görmenin mutlu
luğu ile tüm Genel Kurulumuzu ve arkadaşlarımızı saygıyla.hürmetle selamlıyorum. 
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Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Ali Günaydın. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Elkatmış ve Sayın Salih Kapusuz konuşacaklardır. 
Sayın Elkatmış, konuşma sürenizi yarı yarıya mı kullanacaksınız? 
MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)-Evet efendim. 

BAŞKAN- Refah Partisi Grubu adına Sayın Elkatmış; buyurun efendim. (RP sıralarından al
kışlar) 

RP GRUBU ADINA MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini belirtmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım! 

Ülkemiz tabiî ve tarihî güzellikleriyle olduğu kadar, kültürüyle, denizleriyle, golleriyle, kaplı
calarıyla, turizm açısından âdeta bir cazibe merkezidir. Dünyada takriben 500 milyondan fazla in
san, turizm maksadıyla seyahat etmekte ve takriben 600 milyar dolarlık bir harcamada bulunmak
tadırlar. Türkiye'nin dünya turizm pastasındaki payı ise sadece yüzde 1 dolaylarındadır. Bu mik
tar, ülkemizin turizm yönünden avantajları nazara alındığında, çok az bir miktardır., 

Nitekim, 1993 yılında ülkemize 6,5 milyon turist gelmiş ve 3 milyar 959 milyon dolar para bı
rakmıştır. 1994 yılında ise 7 milyon turist gelmiş ve 4 milyar dolar para bırakmıştır. Turist sayısı 
artmış; ancak, gelirde pek artış olmamıştır. Resmî Gazetede yayımlanan 1995 yılı geçiş programı
na göre, 1995 yılında 7 milyon 750 bin turist ve 4,5 milyar dolar da gelir beklenmektedir; ancak, 
buna paralel olarak, 1994 yılındaki 700 milyon dolarlık masraf, 900 milyon dolar olarak öngörül
mektedir. 

Turizm altın yumurtlayan bir tavuk ve bacasız fabrika olarak nitelendirilmektedir. Halkımız da 
artık turizm olayına inanmış ve ülkemize daha fazla turist gelmesi için çaba sarf etmektedir. Bu ko
nuda, Bakanlık da büyük bir çabanın içerisindedir. Bütün bu çabalara rağmen, turist sayısında ve 
turizm gelirde, emsal Akdeniz ülkelerine nazaran büyük bir artışın olmadığı gözlenmektedir. Bu
gün, bir İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan, bizimle, kıyas kabul etmeyecek şekilde öndedir
ler. O halde, artık, birtakım yanlışlıklar ve eksikliklerimizin olduğunu anlamalıyız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmdeki bu gerilemeyi yetkililer, ülkemizdeki terör 
olaylarına bağlamaktadırlar. Bu husus, bir dereceye kadar doğrudur; fakat, olay, sadece bundan 
ibaret de değildir, bunun dışında başka etkenler de vardır. 

Bir kere, her şeyden evvel, millî bir turizm politikamız bulunmamaktadır. Bu bakımdan, evle-
viyetle, millî bir turizm politikası izlenmelidir ve bu politikalarımızın da devamlı olması zarureti 
vardır. Tanıtımda eksikliklerimiz ve yanlışlıklarımız vardır. Ulaşım hizmetlerinde eksikliklerimiz 
keza, koordinasyonsuzluk vardır, vesaire... 

Bir turist, niçin başka bir ülkeye gitmek ister : Kimisi, değişik kültürleri, değişik ülke ve in
sanları görmek, tanımak için; kimisi, huzurlu bir ortamda, doğal güzellikler içerisinde dinlenmek 
için; kimisi, değişik şartlar altında spor yapmak için; kimisi, dinî maksatlarla; kimisi, ticarî mak
satlarla; kimisi, ilmî maksatlarla, kimisi, tedavi maksadıyla; kimisi de kongre maksadıyla ve ben
zeri sebeplerle ülkesinden başka ülkelere gider. Demek ki, turizm olayı, çok çeşitlilik arz etmekte
dir. Her şeyden önce, bu, farklılıkları, çeşitlilikleri iyi tespit etmemiz gerekmektedir. 

Bir kere, ülkemize daha fazla turist gelmesi için, terörün önlenmesinin şart olduğunda herkes 
mutabıktır. Bunun dışında, turistik bölgelerde, havaalanlarının yapılmasına öncelik ve hatta, ivedilik 
verilmesi zarureti vardır. Önemli olan, turistin ülkemize kısa bir zaman için gelip gitmesi değildir; 
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önemli olan, turistin, ülkemizin her tarafına gidip, daha fazla bir zaman kalmasıdır; yani, netice ola
rak, turistin daha fazla gecelemesidir. 

Turizm alanında 1 400 seyahat acentesi bulunmaktadır -bu rakam, 1993 yılı rakamıdır- ancak, 
bu seyahat acenteleri, turistleri, turizm şirketlerine, tabiri caizse, satmaktadırlar. Seyahat acentele
rinden turist kafilesini satın alan turizm şirketleri, turistleri âdeta, askerî bir disiplin içerisinde yö
neten rehberler vasıtasıyla, kendi otellerinde ve satış mağazalarında bırakmaktadırlar. Turistler, git
tikleri yerlerde, her tarafı gezememekte ve çarşı pazarlardan istedikleri gibi alışveriş yapamamak
tadırlar. Turist kafilesini satın alan turizm şirketi de, fahiş fiyatlardan mal satmaktadır. Şayet, tu
rist, alışveriş için çarşı pazar dolaşsa, geceleme süresi daha uzun olacak, daha cazip fiyatlarla mal 
alacak ve hepsinden de önemlisi, yöre halkı turistlerden faydalanacak; turistler de yöreyi daha iyi 
tanıyacaklardır. Bakanlığın, bu konuda bir çalışma başlatmasının her bakımdan yararlı olacağına 
inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizdeki turizm yatırımlarının büyük kısmı, deniz 
turizmine yönelik olarak planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Ancak, bugün, turistlerin tercihleri de 
değişmiş ve çeşitlenmiştir; bugün, turistlerin büyük bir kısmı, rafting yapmayı; doğayı at ve bisik
letle gezmeyi; doğada dinlenmeyi, avlanmayı, hatta balonla gezmeyi tercih etmektedir. Ülkemizde 
bu unsurların hepsi de vardır; onun içindir ki, bu alanlara ve yurdumuzun her köşesine turizm ya
tırımlarının yaygınlaştırılmasında büyük zaruret vardır. Tabiî, bütün bu çeşitliliğin reklamının da 
iyi yapılması gerekmektedir. Bunlar yapıldığında, ülkenin her köşesinin dengeli olarak kalkınması 
temin edileceği gibi, turistlerin daha fazla gecelemesi ve daha fazla para bırakması sağlanacaktır; 
hepsinden de önemlisi, ülkemizin dışarıda daha iyi tanınması sağlanacaktır. 

Turizmin öğeleri, turist, seyahat acenteleri, rehberler ve turizmle uğraşanlardır. Bunlardan en 
önemlisi de, rehberlerdir. Maalesef, rehberler iyi yetiştirilmemektedirler, rehberlerin, başta tarihi
miz olmak üzere, millî kültürümüzü de bilecek şekilde yetiştirilmeleri gerekir. Çoğu rehber, bu bil
gilerden yoksundur ve hatta zararlı bilgiler vermektedir. Bakanlığın bu konuda azamî titizliği gös
tereceğine inanıyorum. 

Bakanlığın, ülkomizin doğal güzellikleri yanında, kültürel değerlerimizin tanıtımına da ağırlık 
vermesini diliyorum. Bu cümleden olarak, hangi ülkede, neleri, nasıl ve kimlere tanıtacağımızı iyi 
tespit etmeliyiz. Bakanlık, şimdiye kadar Türkiye'nin tanıtımına ağırlık vermiştir. Artık, dünyada 
herkes Türkiye'yi tanımaktadır. Bundan sonraki tanıtımın, nokta tanıtımı olması gerekmektedir. 
Yani, Türkiye'nin neresinde neler vardır; nerede neler yapılabilir; bunların tanıtılması gerekir. Ta
nıtımı yapacak firmalar da iyi seçilmelidir. Türkiye aleyhinde bulunan birkısım firmalara, yurt dı
şında tanıtım için büyük paralar verildiğini duyuyoruz ve bunlara inanmak da istemiyoruz. Ülke
mize turist getiren tur operatörlerinden, Türk kökenlilerin gönderdikleri turist sayısı yüzde 63'e te
kabül etmektedir. Yüzde 37'sini ise, diğer, yabancı kökenli tur operatörleri göndermişlerdir. Tanı
tımda, bunun da, gözardı edilmemesi gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; turizmde yatak doluluk oranları, maalesef yıllık yüzde 
50'nin altına düşmüştür. Bu oran, bazı yörelerde çok daha düşüktür. Mesela, Kapadokya, Nevşe
hir, Göreme, Ürgüp ve Avanos'ta doluluk oranı yüzde 35'tir. Kaldı ki, kış aylarında bu oran yüz
de 5 civarındadır. Hatta, tesislerin büyük bir kısmı da kapalıdır. Milyarlarca lira değerindeki tesis
lerin, kış aylarında çok düşük kapasiteyle çalışması; hatta, kapalı olması, ülkemiz yönünden büyük 
bir kayıptır. Bu kaybın önlenmesi ve turizmin oniki aya yayılması gerekir. Peki, bu, nasıl yapıla
caktır; kış aylarında gelebilecek olan ve üçüncü yaş grubu olarak tabir edilen emekli insanların gel
meleri için, tanıtım yapılmasıyla, bu yönde, ücret indirimi de dahil, bazı avantajların getirilmesi ge
rekiyor. 
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Kongre turizmi teşvik edilmelidir. Özellikle, Nevşehir, Göreme ve Ürgüp, bu iş için gayet mü

saittir ve fiyatlar, kış aylarında çok semboliktir. Kendi vatandaşlarımızın da tesislerden faydalan
ması için, bazı indirimler uygulanmalıdır ve onlar da bu tesislerden faydalanmalıdırlar. 

Turistik bölgelere, özel önem verilmeli ve özel yatırımlar yapılmalıdır. Bu cümleden olarak 
da, turistik bölgelerdeki mahallî idareler güçlendirilmelidir. Turistik bölgelerin yaz aylarındaki nü
fusları, Devlet istatistik Enstitüsünün belirttiği orandan birkaç misli fazladır. 

Yine, belediyelerin gelir durumları mahduttur. Bütün belediyeler, malî kriz içerisindedir-
ler.Çeşitli bakanlıklardaki özel fonlardan, turistik bölgelerdeki belediyelerin, ağırlıklı olarak fayda
lanmaları sağlanmalı ve genel bütçeden -nüfusa göre verilenlerin dışında- gelen turist sayısına gö
re de bir pay verilmelidir. Aksi takdirde, su, yol, temizlik ve ilaçlama hizmetleri iyi yapılamadığın
dan dolayı, turizme menfi tesir olur dolayısıyla, bu da, zaranmıza olur. Bu nedenle, konunun üze
rinde, ehemmiyetle durulması gerektiği kanaatindeyiz... . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; süremizin az olması nedeniyle, biraz da yöremizin me
selelerinden bahsetmek istiyorum. 

Nevşehir yöremizde, belgeli 42 tesis, 3 385 oda, 6 806 yatak bulunmaktadır. Bunun dışında, 
belediyelerden belgeli pansiyon ve kamping gibi toplam 2 000 tesiste 3 000 yatak bulunmaktadır; 
yani, yöremizde toplam olarak 10 bin yatak kapasitesi vardır. Bu yıl, resmî kayıtlara göre Göreme 
Açık Hava Müzesini, yerli ve yabancı turist olmak üzere toplam 850 bin kişi ziyaret etmiştir. 1990 
yılından bu yana 3 500 yataklı 22 tesis de, atıl ve yarım kalmış vaziyette beki emektedir. 1994 yı
lında, Nevşehir yöremizde yatak doluluk oranı, yüzde 35 civarındadır. Geçen yıl bu oran, biraz da
ha düşüktü. 

Yöremizdeki turizm işletmecileri çok zor durumdadırlar. Bu nedenle, yöremize daha fazla tu
rist gelmesi için Nevşehir havaalanının acilen yapılması gerekmektedir. Zira Nevşehir; İstanbul, İz
mir ve Antalya'ya karayoluyla 10 saat uzaklıktadır. Düşünün ki, bir turist, Antalya, İstanbul veya 
İzmir'e geliyor; oradan da, Nevşehir'e, sadece Kapadpkya'yı görmek için, karayoluyla 10 saatte 
geliyor ve geziyor; ondan sonra da yine 10 saatlik bir yolculukla geri dönüyor; bu mümkün değil. 
Turistler, bu yolculuğu göze alamadıklarından dolayı yöremize gelmemektedirler. Bu bakımdan, 
havaalanının acilen yapılması gerekiyor. 

Ayrıca, Kapadokya'nın tanıtımına Özel bir önem verilmelidir. Kapadokya'nın, sadece, Peri 
Bacaları ve Kaya Kiliseleri değil; başka yönleriyle de tanıtılması gerekir. Mesela, son yıllarda at
la, balonla ve motosikletle geziler gibi birtakım yeni düzenlemeler yapılmıştır ve yaygınlaşmıştır. 

Yurt dışındaki fuarlara, bölgemiz turizmcilerinin katılması için Bakanlıkça, özel teşvik ve tel
kinlerle kolaylıklar sağlanması gerekmektedir. Yurt dışındaki fuarlara, bildiğim kadarıyla, genel 
olarak bölgemizden herhangi bir turizm işletmecisi de katılmamaktadır. 

Bölgemizdeki belediyelerin kendi imkânlarıyla turistlere hizmet vermeleri ve altyapı yatırımı 
yapmaları mümkün değildir. Bu nedenle, Nevşehir'deki belediyelerin malî yönden güçlendirilme
si ve fonlardan yardımlarda bulunulması gerekir. 

Yine, Nevşehir bölgesinde büyük bir potansiyel oluşturan el sanatlarını turistik mal ve hizme
te dönüştürmek düşüncesiyle, el sanatları imalat, sergi ve atölye sitesi kurulmalı ve desteklenmeli
dir. Sayın Bakımınızdan -kendisinin de Nevşehir kökenli olması dolayısıyla- bu yardımları bek
liyoruz ve inanıyoruz. 

Bütçenin, Turizm Bakanlığına, yetkililerine, çalışanlarına ve bütün ülkemize hayırlı olmasını 
diliyor, saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elkatmış. 
Kalan süreyi tamamlamak üzere, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Salih Kapusuz; buyurun. 
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RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Tu

rizm Bakanlığı 1995 yılı bütçesi üzerinde Refah Partimizin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuz
dayım; bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Turizmi, sırf para getiren bir sektör veya bacasız bir fabrika olarak görmek doğru değildir; çe
şitli boyutlarıyla ele almak lazımdır. Gerçekten de, turizm, ülkeye döviz kazandırdığı gibi, bir baş
ka yönüyle de, birtakım değerleri tahrip, edebilmektedir. Bundan dolayı, bu bakanlığın, ilgili diğer 
bakanlıklarla koordineli çalışması, tüm dengeleri iyi kollaması gerekmektedir. Turizm olayı, iyi 
kullanıldığında, en güzel propaganda vasıtasıdır. 

İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve üzücü olaylar, ekseriya, birbirlerini tanımamaktan, yanlış 
tanımaktan meydana gelmekte, doğmaktadır. 

Ülkemize gelen turiste, sadece tabiî güzellikleri değil, millî kültürümüzü, güzel örf ve âdetle
rimizi, insanlara nasıl sevgi ve saygıyla yaklaştığımızı öğretmemiz bakımından inancımızı da iyi 
tanıtmalıyız; ancak, bu şekilde, onların kafalarında yer alan ülkemiz ve insanlarımız hakkındaki 
yanlış düşünceleri silebiliriz. Her bir turiste, ülkemizde ter atıp yorgunluk çıkarmaktan öte, bizim 
bir kültür elçimiz olacağı varsayımıyla hizmet vcrebilmeliyiz. Unutulmamalıdır ki, iyi bilgilendi
rilmiş ve iyi intibalarla ülkesine dönen turist, bizim lehimize bir kamuoyu oluşmasında potansiyel 
bir değerdir. Dışişlerimizin bir yerde yapamadığını onlar yapabilirler. Batı'da Türkiye'ye yönelik 
yürütülen olumsuz propagandalara karşı etkin tanıtım faaliyetlerinde bulunulmalı ve Batı ülkeleri 
dışında kalan ülkelerde de tanıtım faaliyetlerine yer verilmelidir. 

Avrupa dahil, dünyanın dört bir yerinde milyonlarca vatandaşımız bulunmaktadır. Tanıtım 
t için bu vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek gerekir. Okullarımızda, kültürel ve doğal 
zenginliklerimizi, planlı ve programlı bir şekilde öğrencilerimize öğretmeliyiz. 

Tanıtma faaliyetlerinde, mahallî festivaller ve fuarlar önemli bir yer tutmaktadır. Festivaller, 
ülkemiz adına yanlış izlenim veren bir durumdan çıkartılarak, asıl maksatlarına uygun bir şekilde 
organize edilmelidir. Bu konuda, Bakanlık, mahallî yöntecilere yardımcı olmalıdır. 

Etkinlikleri izlemeye gelen turistler, genellikle, turizm acenteleri vasıtasıyla büyük otellere 
yerleştirilmekte, orada yeyip içmekte, otel içerisindeki mağazalardan alışverişini yapmakta, yöre 
halkıyla görüştürülmemektedir. Turist, âdeta, halktan tecrit edilmektedir; bu, bir çarpıklıktır. Bu 
durum, yörenin ekonomik kalkınmasına da engel olmaktadır. 

Bir yabancının, o kadar yolu aşıp bizi tercih etmesi için, bizde olan, fakat diğerlerinde olma
yan, ona cazip gelen şeylerin olması lazımdır. Bunlardan bazıları deniz, güneş ve kumdur. Tahmin 
ediyorum ki, bu potansiyel epeyce değerlendirildi. Zaten, turist, belirli bir iklim kuşağı üzerinde 
bunları dünyanın her tarafında bulabilir; ama; ülkemizde olup da başka yerlerde bulunmayan, ken
dilerinde olmayan şeyler vardır;'turisti esas cezbeden de bunlardır. Bu da, ülkemizin tarihi ve kül
türüdür. Siz istediğiniz kadar lüks oteller yapın, modern konaklama tesisleri yapın, bir turist her za
man için bundan daha lüksünü ve daha modernini başka ülkelerde rahatlıkla bulabilir; ama, millî 
mimarimizi yansıtan Kayseri'nin kümbetlerini, Safranbolu'nun evlerini, Kalecik'in evlerini, Trab
zon'un, Beypazarı'nın, Milas'ın evlerini hiçbir yerde bulamaz. Selçuklu ve Osmanlı devrine ait 
han, kervansaray, köprü, çarşı, kale, cami, medrese, külliye, çeşitli vakıf binaları gibi sivil ve aske
rî mimarimize ait eserleri hiçbir ülkede bulamaz. Bu tip eserler, Rumeli ve Balkanlarda anlaşılmaz 
bir düşmanlıkla o ülkelerin yönetimleri marifetiyle yıkılıp, yok edildi; halen de Yugoslavya'da 
Sırplar tarafından yok edilmeye devam edilmektedir. 

Bu tarihî zenginliklerimizi çok farklı bir anlayışla ele almalı, onları zamanın ve tabiatın tahri
batından kurtarmalıyız. İlgili bakanlıklarla kordinasyon kurularak, bu eserlerin fonsiyonel mimarî 
yapıları bozulmadan, günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde modernize edilerek, turizmin 
hizmetine sokulmasına çalışılmalıdır. 
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Böyle tarihî bir mekânda konaklamak veya onun işlevini paylaşarak tarihî havasını teneffüs et

mek muhakkak ki, bir turiste beş yıldızlı otelden veya modern görünüşlü yapılardan çok daha ca
zip gelecektir. Bu esnada, bu yapıların tarih içinde icra ettiği görevler ve inşa edilişinin hikmeti de 
anlatılırsa, bizim iddia edildiği gibi barbar olmadığımızı, çevreye saygıyla, insanlara sevgiyle nasıl 
yaklaştığımızı ve özetle insanlarımızın gerçek kültürünü ve Hissiyatını öğrenmiş olacaklardır. 

Bu bağlamda, yukarıda temas ettiğimiz gibi han, kervansaray, köprü, çarşı, kale, külliye gibi 
yapıların, Mevlâna örneğinde olduğu gibi restore edilerek, bu yapılarda geçmişte yer alan tüm ay
rıntılara yer veren fizikî ortamların hazırlanması ve turistlere sunulması gerekir. Bu vesileyle, in
sanımız da, kendi tarihini daha yakinen tanıma imkânını bulabilir. 

. Turistik yerlerde sit alanı içinde kalan evler, oturanlar tarafından tamir ettirilmemekte, yok ol
maya maruz bırakılmakta, vatandaşlar da mağdur olmaktadırlar. Bu bakımdan, devlet, bu vatandaş
lara, karşılıksız yardım yapmalı, kolaylıklar göstermelidir; böylelikle, hem vatandaşlarımızın mağ
duriyeti giderilmiş hem de turistler için cazip gelen bu kültür varlıklarımızı korumuş oluruz. 

Turistik tesis yapılırken çevre tahrip edilmesin. Bilhassa, havaalanı inşaatları, binlerce dönüm 
tarım arazisini de yok etmektedir. Aynı şeyleri yayla turizmi için de söylemek mümkündür. Bakın, 
sahillerimizi bitirdik, beton yığını haline getirdik. Keza, çoğuna şehir kanalizasyonları bağlı olan 
nehir ve göllerimizi, Devlet Su İşleri, su alma göleti gibi kullanıyor; böylelikle, bu göller can çeki
şiyor. 

Aynı hataya dağ, yayla ve orman turizminde de düşülmemelidir. Buralara yapılacak tesisler, 
çirkin beton yığınlarından değil, mahallin mimarî özelliğini aksettiren, çevreyle uyumlu yapılar ol
malı; ilaveten, mutlaka atık.su, arıtma tesisi ve çöp imha tesisleri istenmelidir. Buralarda uygula
nacak projede, Çevre Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı koordi-
neli bir şekilde, beraberlikle hareket etmelidir. 

İç turizmi teşvik mutlaka cazip hale gelmelidir. İnsanlarımız birbirlerini tanımalı, ülkemizin 
sahip olduğu tarihî ve kültürel zenginliklerini mutlaka tatmalıdırlar. 

Her gün birlik ve beraberlik nutukları atılıyor. "İnsan, bilmediğinin düşmanıdır" derler; doğu
da yaşayan batıdakini bilmiyor, batıda yaşayan doğuyu bilmiyor. Birbirlerini iyi bir şekilde tanıyan 
insanlar, birlik ve bebaberliklerini yok etmek isteyen dış güçler için kolay bir lokma olmayacaklar
dır. Birbirinden habersiz, meselelerimize karşı duyarsız bir toplum haline geldik; çünkü, ülkemizi 
tanımıyoruz, tarihimizi bilmiyoruz, kültürümüze yabancılaştırılıyoruz. 

İç barışın sağlanması isteniyorsa, bu, bir noktada iç turizmden geçer; ama, bu nasıl olur?! Bu 
zor geçim şartlarında, vatandaş, önce çoluğumun çocuğumun rızkını nasıl temin ederim diye düşü
nüyor. 

Irak'a uygulanan ambargo, güneydoğuda binlerce aileyi perişan etti; burada yaşayan insanımız 
nasıl seyahat etsin, nasıl batıdaki insanı tanısın... Aynı şekilde, batıdaki insan da öyle, herkes ek
mek derdinde. Bundan dolayıdır ki, Hükümet, birtakım acil tedbirlerle, vatandaşı, ekonomik terö
rün pençesinden kurtarmaya çalışmalıdır. 

Yurt dışında 2,5 milyon insanımız var. Bunların, ülkemize her yıl gelmeleri için kolaylıklar te
min edilmeli, yatırımlarına teşvik ve ilave imkânlar verilmeli; çünkü, yurt dışından gelecek bir kar
deşimizin bırakacağı değer, gelen yabancı 5 turistin bırakacağı değerden daha fazladır; çünkü, on
lar, buraya sadece ailelerini ve yurtlarını görmek için değil, aynı zamanda, yatırım için de gelmek
tedirler. 

Yugoslavya'da meydana gelen son olaylar göz önünde bulundurulacak olursa, son üç yıldır, 
bu kardeşlerimiz gelmemektedir, gelememektedir. Buna, mutlaka, Hükümetimiz tarafından bir çı
kış yolu bulunmalıdır. 
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İç turizmi teşvik için, kamu kuruluşlarının tesislerinden sade vatandaşlarımız da istifade etti

rilmelidirler. Termal turizmi, ucuz ve sağlıklı hizmet verecek şekilde teşvik edilerek, halkımızın 
bunlardan da azamî şekilde istifade etmeleri temin edilmelidir. 

Turizmi, sadece Batı insanını eksen alarak geliştirmek son derece yanlış bir yaklaşımdır. Yıl
larca, Batı taklitçiliğinin devlet politikası haline getirildiği bir çerçevede, turizmde, Batı insanının 
eksen alınması, doğal bir süreç olarak görülebilir; ama, bu anlayış yanlış ve eksiktir. Özellikle, 
Uzakdoğu ülkelerine, İslam ülkelerine ve Türk cumhuriyetlerine yönelik turizm politikaları geliş
tirilmeli, tanıtım faaliyetlerine hız verilmelidir. 

Doğu ülkelerinden gelerek, insanımızı ahlaksızlığın çukuruna düşürmek isteyen Nataşa akın
larının durdurulması için ciddî önlemler alınmalı, insanımız Nataşaya karşı, ateşe itilmemelidir. 
Konunun ahlakî boyutu yanında, sağlık boyutunu da gözden uzak tutamayız. Nataşa turizmi, insa
nımızı, hakkından gelemeyeceği tehlikelerle karşı karşıya bırakan bir tablo oluşturmuştur. Hepimi
zin bildiği gibi, dünyayı sarsan ve tehdit eden AİDS tehlikesi, zengin ülkelerin onca kaynak ayır
malarına rağmen üstesinden gelemedikleri bir felakettir. 

Tanıtım açısından, broşürlerde, afişlerde ve diğer tanıtım araçlarında büyük bir hata işleniyor. 
Şöyle k i : Bir yerin tanıtımında, o yerin günümüzde kullanılan Türkçe ismi yerine, ısrarla, Yunan
ca, Ermenice veya diğer dillerdeki isimler kullanılıyor. Bu isimlerin çoğunu, zaten, hepiniz, levha
larda görebiliyorsunuz. Ürgüp-Nevşehir yöresi Kapadokya olarak ilan edildi. Bu gidişle Doğu Ana
dolu'ya Kilikya, Batı Anadolu'ya Frigya deyip, kendimizi haritadan sileceğiz. Buraları gezen ya
bancı turist, memleketinde, antik Yunan kültürünün propagandasını mı yapacak; yoksa, Osmanlı, 
Selçuklu kültürünü mü görecektir. Bu topraklarda elan devam eden benim kültürüm mü, yoksa, bir
kaç taş parçasından ibaret olan grekoromen kültür mü!... Kime hizmet ettiğimizi bilelim... Üç ku
ruş para kazanacağız diye, kendi değerlerimizden taviz vermeyelim. Bakanlığın, bu hususta gerek
li itinayı göstermesini bekliyoruz. 

Tanıtımda, bilhassa inanç turizminde affedilmeyecek diğer bir hata da, sırf, turiste, daha doğ
rusu Hıristiyan Batı âlemine hoş görünmek için, tarihte hiçbir şekilde vuku bulmamış olaylar ihdas 
ediliyor olmasıdır. Bu, maalesef devlet eliyle yapılıyor. Hazreti Meryem ne zaman Efes'e gitmiş; 
hangi tarihî vesikayla sabit! Bülbül Dağını Hıristiyanlara hac yeri ilan ettik. Oraya giden insanımız, 
yoğun Hıristiyan propagandasına maruz kalmaktadır. Aynı şekilde, Noel Baba, bu memlekette ar
tık kendimizin bir parçası gibi ilan edildi. Demre'de yapılan törenler, ayinler, şarlatanlıklar, insa
nımızı hayrette bırakacak boyutlara ulaşmıştır. 

Tarihî ve kültürel miras, bir ülkenin tapusudur. Biz, kendi değerlerimize sahip çıkmaz, onla
rın üzerini örter ve başkasının türküsünü çağırırsak, Allah muhafaza, bir gün "arkadaş, senin bu 
topraklarda yerin yok, neyinle sahipleniyorsun?!. Çık git" derlerse, onlara da bir diyeceğiniz ola
maz. İşte, doğudaki Ermeni talepleri... Turistik haritalarda, Ağrı Dağı'nın adını "Ararat" diye ya
zarsak, Ermenilere koz vermiş olmaz mıyız? 

BAŞKAN-Son 1,5 dakika, Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlar, özellikle Anadolu coğrafyasının birçok 

bölgesinde, hakikaten, kendi insanımızın ve özellikle turistlerin bilmediği, çok önemli turizm mer
kezlerinden bir tanesi de Kayscri'dir. Kayseri, Nevşehir ve Ürgüp'e yakın; Erciyeş'iyle, Kuş Ceh-
netiyle, takım halindeki Kapuzbaşı Şelaleleriyle, Erciyes Dağıyla, Hacer Ormanlarıyla, Yedi Gol
leriyle, ülkemiz açısından çok önemli turistik bir merkezdir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak)- Bizi götür oraya... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlarımızı davet ediyoruz; teşrif ederlerse -siz de 

dahil- bekleriz. 
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Birtakım girişimlerde bulunulmuş Olmasına rağmen -bu konuda Bakanımıza da teşekkür ede

rek- bir hususu hatırlatmak istiyorum: Bugün, dünyada yükseklik açısından ikinci durumda olan 
Kapuzbaşt Şelalelerinde, maalesef, bir bardak çay içecek küçük bir kulübe yoktur, tuvalet yoktur, 
temizlik yapılabilecek bir baraka bile yoktur. Şayet, köylüler, orada bir işlem yapmak isterlerse, 
Orman Bakanlığının müdahalesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Siz, turizmi, dumansız fabrika 
olarak, gelir kaynağı olarak göreceksiniz; ama, bu kadar önemli turistik tesisleri bulunan bölgeler 
için -dünyada ismi, birçokları tarafından, yabancı acenteler tarafından bilinmesine rağmen- hiçbir 
yatırım yapmayacaksınız, hiçbir çabanız söz konusu olmayacak! Peki, bu durumda, siz, turizmden 
ne anlıyorsunuz, turizmle neyi kastediyorsunuz? 

Bakın -tenkit etmek için söylemiyorum, tespit etmek için arz ediyorum- Kalkınma Bankası
nın, özellikle turizme ayırmış olduğu kredilerin, düşük faizine ve ödemelerinin de üç defa tehir 
edilmiş olmasına rağmen, bugün, yüzde 85'i geri dönmemiştir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN- Sayın Kapüsuz, son cümlenizi alayım. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla)- Takdim ediyorum Sayın Başkanım. 
Sanayicilere verilmiş olan kredilerin ise, ancak, yüzde 85'i geri dönmüştür. Bununla şunu arz 

etmeye çalışıyorum: Tabiî olan bu güzellikleri beton yığını haline getirmek yerine, değerlerimizi, 
hem kendi insanımıza hem dış dünyaya tanıtabilmek açısından, elbette, turizm, hepimizin ittifakla 
üzerinde durduğu önemli bir konudur. O halde, bizler, kendi değerlerimizi ortaya koyarak, bu 
memlekete, bu alanda da hizmet verebilmek açısından, gerekli çabayı göstermeliyiz. Memleketimi
zin güzide turizm bölgelerini, tanıtımından yatırımına kadar, büyük çabalar göstererek ön plana çı
karmakta ve bu hususta üzerimize düşeni yapmakta geç kaldığımızı vurgulayarak; bu menfi şartla
ra rağmen, Turizm Bakanlığının hayırlı hizmetlerde öncülük yapabilmesi için bütçesinin hayırlı ol
masını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Mustafa Kul, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan)- Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; -
gecenin bu saatinde fazla vaktinizi almayacağım.- Turizm Bakanlığının 1993 yılı kesinhesabı ve 
1995 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Sayın Başkanım, daha önce bana verdiğiniz bir söz vardı. Müsaade ederseniz -süremin 
içerisinde kullanmak kaydıyla- Bayındırlık Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında, bir milletvekili 
arkadaşımızın, benim ismimi telaffuz ederek... 

BAŞKAN- İsterseniz, onu sonra cevaplayalım; siz, önce, bu bütçe üzerinde konuşun. Cevap 
hakkınız mahfuz, Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Nasıl olsa, bir cümleyle cevaplayacağım. 

BAŞKAN- Peki efendim, cevap hakkınızı istediğiniz zaman kullanın. 
MEHMET BATALLI (Gaziantep)-Ama, hakkını kaybedersin. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkan söz vermişti; o hakkı kullanacaktım. 
Değerli arkadaşlarım, aslında, bu konudaki iddiaları, defalarca, bu Meclis kürsüsünden cevap

landırdık; ama, arkadaşlarımız, kendileriyle ilgili bir konu gündeme geldiği zaman, hele benim 
tarafımdan bir konu gündeme getirildiği zaman, bunun karşılığında, her fırsatta, gene bu konuyu 
gündeme getiriyorlar. Keşke vaktimiz çok olsa da, size bu konuyu biraz detaylı olarak anlatsam... 
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Arkadaşımızın iddiası şu : Erzincan, depreminden sonra, Erzincan'daki tüm deprem ihaleleri

ni yakınlarına verdirdi. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, yemin etme âdetim yok; ama, bunun başka bir çaresi de yok 
herhalde; gecenin bu saatinde en kutsal bildiğiniz ne varsa, her şey üzerine, namusum ve şerefim 
üzerine yemin ederim ki bir tek yakınım, akrabam Erzincan depreminden sonraki ihalelerden biri
ni almamıştır; bir tek kimseye yardımcı olmak, aracı olmak gibi bir girişimim olmamıştır. 

Depremden önceki dönemde, Erzincan Bayındırlık Müdürlüğünde öyle bir şebeke kurulmuş 
ki, bir grup insan, kendileri dışında hiç kimseyi Bayındırlık Müdürlüğünün kapısından içeri sok
muyor... Kimseyi suçlamak için söylemiyorum. Bu Hükümet kurulduktan sonra, o kapılar herkese 
açıldı. O ihaleler de davetiye usulüyle yapılıyordu; her işe davet edilen insan sayısı 30-35 kadardır. 
Eğer, bir müdahaleyle iş alınacak veya ihale verilecek olsa, bunun, herhalde, tenzilatının az olması 
lazım; ama, orada satılan işlerin tenzilatları, hemen hemen yüzde 30 civarındadır. Bayındırlık 
Bakanlığında, hangi işe kaç müteahhit çağırıldığının kayıtlan vardır. Eğer, arkadaşlarımın böyle bir 
iddiası varsa, o akrabalarımın isimlerini söylesinler, ben de akrabalarımı tanımak istiyorum; ama, 
böyle bir akrabam yok. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Kul, bu yemininizden sonra bir şey 
diyemeyeceğim; ama, tenzilatlar çok düşük oldu. Bu kimselerin isimleri çantamda var. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Dumankaya, gerçekten, ilgilenmediğim için... Zan
nediyorum, burada bir tenzilat da olmadı; çünkü, ben de, buradaki iddialar üzerine... 

Bir yerin metrekaresi, 1 milyon 300 bin liraya satılırken, bir başka yerin metrekaresi 1 mil
yon 900 bin liraya satılmış. 0 , 1 milyon 900 bin liraya satılan yerle ilgili iddialar var, 2 milyon 200 
bin liraya satılan yerler konusunda iddialar var. 

Şimdi, olay şu: 
Birisi şehrin merkezinde; Atatürk Mahallesinde, Cumhuriyet Mahallesinde, İnönü Mahallesin

de, kumun, çimentonun, demirin, her şeyin ve işçi ücretlerinin de ucuz olduğu yer ve bunların da 
birçoğu şehir merkezindeki çok katlı binalar; çok katlı olunca, diyelim 6 daireli bir apartmana bir 
tek temel yapıyorsun, bir tek çatı yapıyorsun. O pahalı giden yerler, merkeze çok uzak olan köyler, 
aynı zamanda, hepsi müstakil ev, her bir ev için ayrı temel, ayrı çatı yapmak zorundasınız; ama, 
gerek merkezde gerek uzak köylerde, bir tek akrabam, yakınım veya benim yardımımla, katkımla 
iş alan kimse varsa bunu ismen söylesinler; desinler ki "şu adam senin akraban". 

Mesela, Sayın Dumankaya, sizin, bir konuşmanızda, "İstanbul'da, Hıdır isminde birisinden 
bahsettiniz, çok açık ve net bir şekilde dediniz ki : "Birisinin akrabası...". Ben de bu akrabalarımı 
bilmek istiyorum. Yani, benimle ilgili söylemediniz siz, "Hıdır bilmem ne" dediniz... 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul)- Ben söyledim, ben; o söylemedi. 
MUSTAFA KUL (Devamla)- Evet, siz söylediniz. Şimdi, ben de, o akrabalarım kimse, onları 

tanımak istiyorum. 

BAŞKAN- Bu konuyu kapatalım artık, Sayın Kul; Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
konuşmanıza geliniz. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bir de Erzincan Bayındırlık Müdürüyle il
gili konu vardı. "Bayındırlık Müdürü görevden alınınca, niye istifa ettiler" denildi. Efendim, bu 
Bayındırlık Müdürü, PKK terör örgütüne yardımcı olmaktan, yataklık yapmaktan suçlu görül
düğünden dolayı görevden alınmış, ben de bunu görevine iade ettirtmek için sert tepki göstermişim 
ve görevimden istifa etmişim... 
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Değerli arkadaşlarım, benim, o zaman Başbakan Yardımcısı olan Genel Başkanımla bir gün

de beş sefer görüşmem oldu. Hiç kimsenin, bu vatanın birliğini, bütünlüğünü, üniter yapışım biz
den daha fazla düşündüğünü, savunduğunu söyleme hakkı yoktur. Herkes kadar biz de onu is
tiyoruz; herkes kadar biz de PKK terör örgütünü lanetliyoruz. O masum insanları öldüren eli kan
lı teröristleri korumak, kollamak gibi bir şeyi bize yakıştıran insanlara böyle bir şeyi yakış
tıramıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Genci Başkanımla beş sefer görüştüm, dedim ki, eğer bu arkadaşım, 
terör örgütüne, teröristlere yardımcı olmaktan ve yataklık yapmaktan dolayı görevden alınıyorsa bu 
beni tatmin etmiyor; sadece görevden almak da değil, Ankara'ya tayin ediliyor; sadece bu gerek
çeyle Ankara'ya tayin ediliyorsa; bu adam, Ankara'da, gidip yine devletten maaş alacak. Yazık, 
gühah değil mi; devlet, bu adama, bu teröriste niye maaş versin; niye buna maaş verelim?! Doğu 
ve Güneydoğu milletvekili olanlar bilir; her partiden belediye başkanları, seçilmiş insanlar bile, 
terör örgütüne yataklık yapmaktan, yardımcı olmaktan dolayı gözaltına alınmıştır, sorgulanmıştır, 
hatta, tutuklanmıştır. Yok mu bunun örnekleri; birçok örneği var. Şimdi, seçilmiş bir insanı bile, 
polis, gözetim altına alıyor, sorguluyor, mahkemeye gönderiyorsa ve mahkeme de seçilmiş adamı 
tutukluyorsa, bir devlet memuru, bir bayındırlık il müdürü kim ki, ona polisin gücü yetmeyecek de 
onu gözaltına alamayacak?!.. 

Benim iddiam şuydu : Eğer, bu adam, terör örgütüne -PKK'ya- yardımcı olmuşsa, o zaman 
Ankara'da da görev yapmaması lazım, acilen görevden alınması lazım; polisin, bu adamı, acilen, 
gözaltına alması lazım, sorgulaması lazım ve tutuklanması lazım; polis gözaltına alsın, bütün id
dialarımızdan vazgeçeceğim, dedim; bunu anlatamadık. Ben, Erzincan'a gittim; o il müdürü ar
kadaşımın elinden tuttum, emniyeti, jandarmayı, Millî İstihbarat Teşkilatını tek tek gezdirdim. On
lara, siz dağlarda terörist arıyorsunuz, işte teröristi ayağınıza getirdim, teslim alın, dedim; ama, 
kimse o adama sahip çıkmadı. "Yok öyle bir şey; bugüne kadar, bunun hakkında, bize ne bir iddia 
ne bir istihbarı bilgi geldi, hiç bir şey gelmedi" dediler. Jandarma, polis, hiçbirisi almadı bu adamı... 
Adam, hâlâ burada; devlet memuru; eğer, teröristse -Ankara'da devlet memuru- niye Ankara'da 
devlet memurluğu yapıyor; benim, bunu anlamam da mümkün değil. 

BAŞKAN-Sayın Kul, sözünüzü kesmek istemiyorum; ama, bakın... 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Sayın Başkanım, çok özür dilerim... 

BAŞKAN-Bir dakika efendim.. Bir dakika... 
Sayın Bakan o hususlara cevap verdi. Ben, sabırla, sözünüzü kesmeden, bitirmenizi bekledim; 

ama, artık, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuşmanıza gelin. 

MUSTAFA KUL (Devamla)- Geliyorum, Sayın Başkanım; müsamahanız için teşekkür ediy
orum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin, turizmde, küçümsenmeyecek mesafeler kaydetmesi, gerek 
altyapı yatırımları gerekse konaklama kapasiteleri ve diğer üstyapı hizmetleri ve henüz kirlen
memiş denizleriyle, Türkiye'yi, Akdeniz havzasının popüler ve moda tatil yeri hedefi durumuna 
getirmiştir; ancak, her sektörde olduğu gibi, turizm sektöründeki gelişmenin de, bir plan disiplini 
ve mantığı içinde uygulanması gerekir. Sektöre yönelik getirilen her gelişmenin ve yeni ihtiyaçların 
tedbirleri, yapılacak planlarla yönlendirilmelidir. Elbette, her gelişmeyle, alınması gereken tedbir
ler de olacaktır. Önemli olan, bu gelişmelerden doğru sonuçlar çıkarmak, ekonomik ve kültürel kal
kınmamız için gerekli olan politikaları üretmektir. 

Turizmin gelişmesi yönünde tedbirler alınırken, gözardı edilmemesi gereken önemli 
hususlardan biri, çağımızın belirgin özelliği haline gelmiş olan hızlı değişimlerdir. Bu değişimlerin, 
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dünya turizm talebi üzerinde önemli etkileri olacaktır. Başta, turizm ürününün arz ve talep durumu 
olmak üzere, dünyadaki, sosyal, ekonomik, politik, yasal, teknolojik ve ticarî gelişmeler ile ulaşım 
altyapısı ve seyahat güvenliği konularındaki hızlı gelişmeler turizmi çok yakından ilgilendirmek
tedir. Bakanlığın, bu tedbirleri aldığını, program bütçe ve plan hedeflerinden anlıyoruz. Bunları da 
olumlu gelişmeler olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. 

Büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Türkiye, turizmde genç bir ülkedir. Mevcut potan
siyelinin kullanımı ve sürekli kaynak yaratımı, istekli bir yapıya oturtulduğu takdirde, turizmde 
dengeli gelişme kaydedilebilecektir. Türk turizminde son yıllarda meydana gelen önemli geliş
meler, tüm dünya kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Turizm yatırımlarına sağlanan teşviklerin 
yanı sıra, Türkiye'yi dış dünyaya daha iyi tanıtma çabaları sonucunda, Türkiye'nin aldığı payda da 
giderek önemli artışlar olmaktadır; ancak, turizmin geleceğinin güvence altına alınabilmesi için, 
mekânsal dağılım, nitelik ve turizm türleri göz önüne alınmalı, doğal görünüm, kültürel varlıkların 
toplumsal yapıyı taşıyabilmesi, onlarla bütünleşerek kesintisiz bir gelişim içinde olmasının önemi 
üzerinde durulmalıdır. Bu bakımdan, Bakanlığın, 1995 yılında, turizm ürünlerinin çeşitlendiril
mesine ilişkin çalışmalarını, Türk turizminin geleceği açısından son derece olumlu buluyoruz, 
turizmin sigortası olarak kabul ediyoruz. 

Turizm sektörünün istikrarlı ve sürekli gelişmesi, hedef ve ilkenin zamana ve şartlara göre 
doğru olarak saptanması ve dünya kamuoyunun beklentilerinin göz önüne alınmasıyla mümkün 
olabilir. 

Turizmin gelişmesinde ürünün, doğal, tarihsel ve sosyal çevreyle bir bütün oluşturduğu ger
çeğinden hareketle, yapılacak her türlü turizm amaçlı planlama ve projelendirme çalışmalarının, 
doğal, kültürel ve sosyal değerlerimizle bütünleşmesi ve bu değerlerimize saygılı olması esas alın
malıdır. 

Türkiye'nin, son yıllarda, turizm yatırımları organizasyonu tanıtımıyla, çevre konularında 
yaptığı bütün hamleler, Türk turizmini önemli bir konuma getirmiş ve Türkiye'ye saygınlık kazan
dırmıştır. Bu konuda, uzun dönemde, Türkiye'nin uluslararası turizm geliri içindeki payının artırıl
ması ve sürekli kılınabilmesi için, dış pazarlarda, bölgeler, ülkeler ve pazar segmentleri itibariyle, 
optimum talep dağılımı yaratılmasına çalışılmalı, bu çerçevede, çeşitli ülkelerdeki turizm pazar
laması faaliyetleri, yoğun ve entegre bir biçimde sürdürülmelidir. 

Ulusal tanıtım ve turizm pazarlamasıyla ilgili kamu kuruluşları, özel sektör, merkezî veya 
yerel yönetim kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilmelidir. 

İnsan ilişkilerinin giderek önem kazandığı çağımızda, turizm, aynı zamanda, sosyal barışı 
güçlendirici en etkin faktörlerden biridir. İnsanın bir birini ve toplumları tanıması, birtakım ilişki 
ve dostlukların kurulması, yanlış imaj ve inançları ortadan kaldırabilir. Bu olay, geniş perspektifle 
bakıldığında, ülkeler arasında dostlukları doğurabilir; yani, barışa katkı sağlayabilir. 

•Tanıtımda başarının önkoşulu, hem tanıtılan ülkenin hem de hedef kitlenin tanıtıcılarca iyi 
tanınmasıdır. En iyi reklam medyası, toplumun kendisidir. Her şeyde olduğu gibi turizmde de 
başarının temel şartının eğitim olduğunu kabul etmek zorundayız; çünkü, turizmde pazarlanan şey 
özellikle hizmettir. Dolayısıyla, sunduğumuz hizmetin standardı ne kadar yüksek olursa, turisti o 
derece memnun etmiş oluruz. Bu da, insanların daha çok sayıda ülkemize gelmesini ve turizmin 
gelişmesini sağlar. 

Türk turizminin son yıllarda dinamik bir yapıya kavuşmasıyla artan tesis ve yatak kapasitele
ri, beraberinde, nitelikli işgücü açığı sorununu gündeme getirmiştir. Bu nedenle, personelin nitelik 
ve nicelik açısından geliştirilmesi, Bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden birini oluşturmalıdır. 
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Mevcut turizm eğitim merkezlerinin kapasitesi, eğitilmiş personel açığını gidermede yeterli olma
dığından, eğitim merkezlerinin sayısı çoğaltılarak, yurt çapına yaygınlaştırma çalışmaları hızla sür
dürülmelidir. 

Bakanlığın, 1994 yılında, turizm sektöründe yetişmiş kalifiye eleman açığını kısmen de olsa 
kapatacak turizm eğitim merkezlerini artırması, sevinilecek bir olgudur. Diğer taraftan, halen sek
törde çalışmakta olan personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilerek, niteliklerinin yükseltilebilme
si amacıyla, eğitim programları hazırlandınîmalıdır. 

Bakanlığın, hızla gelişen turizm sektörünün, nitelik ve nicelik açısından yetersiz olan turizm 
personelinin yetiştirilmesine yönelik çalışmalara da daha çok ağırlık vermiş olduğunu, mevcut tu
rizm eğitim sistemini, sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde, yeniden yapılandırdığını öğren
mekten de memnun olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Sayın Bakamm, görevi devraldığınızdan bu yana geçen sürede, yeni yaklaşımlar içerisinde 
planlı/sistemli, akılcı ve çağdaş bir turizm politikası izlemeye özen gösterdiniz. Turizm sektörü
nün sağlıklı bir biçimde geliştirilmesi için, öncelikle ulusal turizm politikalarının uygulama araçla
rını, genelden ayrıntıya inen bir dizinim içinde tanımlayan, dinamik nitelikte bir strateji ile sektö-
rel plan hazırlandığını, bu nedenle, turizm sektörü ana plan çalışmasının tamamlanmak üzere oldu
ğunu ve bu çalışmanın, il turizm envanteri ve turizmin geliştirilmesi planlan, ile bütünleştirilmesi
ni hedeflemenizi, çok başarılı bir çalışma olarak görüyoruz ve sizi kutluyoruz. 

Çevre temizliğine ve turizm çeşitlemesine yönelik çalışmalara öncelik vermeniz, özellikle gü
nümüzün önemli bir sorunu ve turizmin en önemli dayanağı olan çevrenin korunması bilincine kat
kıda bulunmanızdan dolayı da Bakanlığınızı ayrıca kutluyorum. 

Ülkemiz turizminin geleceğinin altyapı yatırımlarının tamamlanmasına, ekolojik dengenin ko
runmasına, sağlıklı, temiz, yeşil bir çevre oluşturulmasına bağlı olduğunu özellikle belirtmek isti
yorum. Bu bakımdan turizm yatırımlarının yoğunlaştığı yörelerde, altyapı yatırımlarına ayrılan 
ödeneğin artırılmasını gündeme getirmeliyiz; genel bütçe dışındaki kaynaklardan, Bakanlığa des
tek vermeliyiz. 

Öncelikle turizm türleri ağırlıklı olmak üzere, yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekebilmek için 
başlatılan faaliyetlerin genişletilerek sürdürülmesinde yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, vaktinizi daha fazla almak istemiyorum; sonuç olarak şunu söylemek is
tiyorum : Turizm pazarından daha geniş ölçüde yararlanmamızı saglaycı önlemleri ivedilikle ele 
alacağınıza inanıyor, 1995 yılı bütçesinde yer alan ödeneklerin, ülke turizminin daha da geliştiril
mesi, tüm ülke sathına yaygınlaştırılması ve turizmin çeşitlendirilmesinde en gerçekçi şekilde kul
lanılacağını umuyorum. 

Genel bütçe kaynaklarının yanı sıra, kendi gayretlerinizle Toplu Konut Fonundan altyapı ya
tırımları için ödenek almanızı da takdirle karşılıyoruz. 

Değerli arkardaşlarım, bugüne kadar çok başarılı çalışmalar yapan eski Bakanımız Sayın Ab-
dulkadir Ateş başta olmak üzere, bu çalışmalarından dolayı, Turizm Bakanlığının tüm personelini, 
bu kürsüden, bir kez daha kutluyorum; başarılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum; başa
rılarının devamını diliyorum. 

Yeni göreve başlayan Sayın Bakanımızın çalışmalarını da takdirle karşılıyor ve Bakanlığının 
hayırlı, uğurlu olması dileğiyle, kendisine başarılı çalışmalar temenni ediyor, saygılar sunuyorum. 

İyi akşamlar diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim, Sayın Kul. 
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Sayın Bakan, şimdi mi yoksa şahıslardan bir sonra mı konuşacaksınız? 

TURİZÎM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Sonra konuşacağım. 

BAŞKAN- Lehinde, Sayın Tuncay Şekercioğlu; buyurun. 

TUNCAY vŞEKERCİOĞLU (Elazığ)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Turizm Bakanlı
ğı bütçesi üzerinde, görüşlerimi arz etmek üzere, huzurlarınızdayım. 

Bilindiği gibi, turizm, insanların, dinlenmek, boş zamanlarını ve tatillerini geçirmek, yeni yer
leri görmek için yaptıkları gezi ve değişik kültürlerin birbirini tanıyıp anlamasına fırsat verdiği için 
de dünya barışma olumlu katkıları olan, ekonomik ve sosyal faaliyetlerin tümüdür. 

Dünyamızda; ülkelerin refah seviyesinde meydana gelen büyümeler, ücretli izin sürelerinin 
uzaması, emeklilik haklarından yararlananların sayılarının çoğalması ve bunların boş zamanlarını 
değerlendirme arzusu; sağlıksız kentleşme sonucu, kent yaşamından bunalan insanların, bozulma
mış, tabiî mekânlara gitme arzusu, turizm taleplerini artıran önemli faktörlerdendir. 

Ayrıca, son yıllardaki teknolojik gelişmeler, haberleşme ve ulaşım imkânlarında sağlanan ko
laylıklar, turizmi, dünyada, sanayi sektöründen hemen sonra gelen, önemli bir ekonomik ve sosyal 
faaliyet olarak ortaya çıkarmıştır. Dünyada, her geçen gün daha da büyümekte olan bu pazardan 
pay alabilmek için, daha fazla turist çekebilmek için, gittikçe artan bir rekabet ortamı oluşmakta
dır. 

Türkiyemizin, bu rekabet ortamından başarıyla çıkabilmesi için, aşağıdaki tedbirleri acilen 
alıp, uygulamaya koyması gerektiğine inanmaktayız. 

Ülkemizin sahip olduğu, tarihî, kültürel ve tabiat zenginliklerinin envanteri süratle çıkarılma
lıdır. Bu zenginliklerin ve güzelliklerin muhafazası, tanıtımı ve hizmete sunulması için, koordine-
li çalışmalara ihtiyaç vardır. Gittikçe çeşitlenen tüketici beklentilerini karşılayabilecek tedbirler 
alınmalıdır. Fiyat-kalite ikileminin, dünya standartlarında rekabet edebilecek seviyede olması ge
rekmektedir. Eğitilmiş eleman eksikliğinin giderilmesi süratle tamamlanmalıdır. 

Turizm sektörünün, sahil turizm imkânlarının dışına çıkarılarak, yayla, dağ, nehir, tarihî alan
lar, termal tesisler ve dinî turizm alanlarına kaydırılarak çeşitlendirilmesi ve yıl içerisine yayılma
sı amaçlanmahdır. ' 

Uluslararası rekabete dayanabilecek turizm acenteleri ve ulaşım ağları kurulmalı ve desteklen
melidir. Siyasî ve ekonomik dalgalanmalardan son derece olumsuz etkilenen turizm sektörünün 
önünü açabilmek için, ülkenin ekonomik dengesinin ve huzurunun temini, gecikilmeden tesis edil
melidir. 

Ayrıca, iç turizm ve dış turizm potansiyelimizin geri kalmış yörelerimizde harekete geçirile
bilmesi için, gerekli altyapı çalışmalarına önem verilmelidir. Bu cümleden olarak, Fırat havzasın
da yer alan su kaynakları ve tarihî alanlar, önemli bir potansiyel olarak ilgi beklemektedir. 

Elazığ'da bulunan Hazar Gölü, Keban ve Karakaya su havzalarıyla, Harput ve çevresindeki ta
rihî alanlar, Buzluk mağaraları, turizm değerleri olarak, resmî ve özel yatırımların ilgisini bekle
mektedir. 

Bütün bu hizmetleri gerçekleştirecek olan Turizm Bakanlığı bütçesinin, 1995 yılında 1 trilyon 
787 milyar 500 milyon lira olarak bağlandığı gözlenmektedir. 1994 yılma göre, yüzde 37,8'lik bir 
artış hedeflenmiştir. Yıllık enflasyon hızının yüzde 130'larda olduğu göz önüne alınırsa, 1995 yılı 
bütçesinin, 1994 yılının gerisinde kalacağı görülmektedir. 

Bu bütçeyle hedeflenen sonuca ulaşmak ve arzu edilen projeleri gerçekleştirmek pek mümkün 
gözükmemektedir. Nitekim, yeterli yatırım yapılamaması ve turizmdeki gelişmeleri engelleyen 
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ekonomik ve sosyal bazı dengesizlikler nedeniyle Türkiye'nin, turizm gelirlerinde, önceki yıllara 
göre, hedeflenenin gerisinde kalındığı görülmektedir. Turizm gelirlerinin 1993 yılı Ocak-Temmuz 
dönemine göre, yüzde 5.7 azalışla, 1,9 milyar dolar olarak gerçekleştiği görülmektedir. 1993 yılın
da yaklaşık 4 milyar dolar olan turizm gelirlerinin, 1994 yılı için ancak 2,5 milyar dolar olarak ger
çekleşeceği, istatistik verilerden anlaşılmaktadır. 

Turizm, ülkemizin yararlanabileceği önemli gelir kaynaklarından biri olmakla beraber, gerek 
uluslararası gelişmelerden, gerek yurt içi bazı gelişmelerden son derece etkilenen bir sektör oldu
ğu bilinerek, karşı tedbirlerin alınması da zaruret olarak görülmektedir. Ayrıca, turizmin bir ama
cının da, insanların ülkemizde kültürümüzü tanıması, insanlarımızın dünya tarafından tanınmasını 
amaçlamak olmalıdır. Bir İspanya, boğa güreşleriyle büyük bir turizm potansiyeli yaratırken, biz
de, Bursa kılıç kalkan ekibinin gösterisinin yasaklanması, turistleri ürkütüyor, korkutuyor mantığı
nın terk edilmesi gerekiyor. Bundan çok daha etkili kültür zenginliklerimiz var. Bunların sergilen
mesi ve turizmin bir cazibe haline getirilmesi kültür zenginliklerimizin bütün boyutlarıyla turist
lere tanıtılmasında büyük yarar görmekteyiz. Folklor zenginliklerimizin, tarihî zenginliklerimizin 
ve buna benzer etkinliklerin çoğaltılması ve dünya çapında tanıtımı turizm potansiyelimizi güçlen
direcek kaynaklardır. 

Ülkemizdeki bütün olumsuzlukların aşılarak, güçlü ve mutlu bir Türkiye'nin bir an önce tesis 
edilmesi dileğimle, 1995 yılı Turizm Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni edi
yor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Şekercioğlu. 
Turizm Bakanı Sayın Şahin Ulusoy, buyurun efendim. 

Süreniz 30 dakika. 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlı

ğın bütçesi üzerinde, gerek grupları adına gerekse şahıslan adına konuşan, eleştirilerini ve önerile
rini açıklayan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Tüm eleştiri ve önerilerinizi, önümüzdeki yıl dikkatle değerlendireceğimi özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Bilindiği üzere, turizm, dünyada en hızlı gelişen sektörlerden biridir. Bu nedenle turizm, dö
viz ve istihdam yaratıcı özellikleriyle, gelişmekte olan ülkeler için daha da büyük bir önem taşı
maktadır. 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, dış turizm gelirinin, toplam ihracata oranı, ortalama yüzde 7, 
gelişmekte olan ülkelerde ise bu oran yüzde 9,6'dır. Türkiye'de ise ortalama yüzde 25 olarak ger
çekleşmektedir. 

Turizm sektörü, yılda ortalama yüzde 4'lük bir tempo ile artarak 2000 yılında 638 milyon ki
şiye, global turizm gelirinin ise, yıllık yüzde 9 oranındaki artışlarla 527 milyar dolara ulaşması bek
lenmektedir. 

Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak, turizm, ülkemizde de giderek etkinliğini ve ekonomi
nin içinde, ulusal payını planlı bir biçimde artırmakta ve gelişmektedir. 

Turizm sektörü, son yıllardaki hızlı gelişmesi sonucu, Türkiye ekonomisi içinde ağırlıklı bir 
konuma gelmiş bulunmaktadır. Sektörün dünya turizm hareketlerinden aldığı pay da giderek büyü
mektedir. Turizm, döviz akışını ve yabancı sermaye girişini artırması, istihdama katkısı, ek ihracat 
özelliği göstermesi, sosyoekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırması, altyapının gelişmesinde 
rol oynaması, hizmet üretiminin yanı sıra, mal üretimini de artırması nedeniyle, gerçek bir kalkın
ma görevi yapmaktadır. 
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Bugün, Türkiye ekonomisinin dış ekonomik denge sorunlarının aşılmasında turizm, etkin bir 

rol oynamaktadır. Son on yıllık dönem içerisinde, turist sayısında yılda ortalama yüzde 17 büyüme 
göstererek, 1993 yılı sonunda bellibaşlı turizm destinasyonları arasında yüzde 1,29 pazar payını el
de eden ve 30 ülke arasında 18 inci sırada yer alan Türkiye, dünyada önemli bir turizm ülkesi ha
line gelmiştir. 

Türkiye'nin toplam gayrî safî millî hâsılasının içerisinde yüzde 3,1 oranında yer tutan turizm 
sektörü, Türkiye'nin toplam döviz gelirlerinin, yüzde 12,7'sini sağlamaktadır. Türkiye'nin ihracat
tan sağladığı toplam döviz gelirinin yüzde 24,8'i tutarında bir büyüklük; turizmden sağlanmakta
dır. 

Ekonomimizin genel dengesi içerisinde bu büyüklükte bir yer tutan turizm sektörü, ayrıca, ya
rattığı istihdam etkisiyle, son on yılda, inşaat sektöründen sonra ikinci sırada yer almaktadır. 

Turizm sektörümüz, 1992 vel993 yıllarında, uluslararası alanda pazar payını sürekli artırma
sının sonucu olarak, Avrupa pazarındaki payı da turist giriş sayısı açısından yüzde 2,2, turizm ge
liri açısından da yüzde 2,6 oranında yükselmiştir. Pazar payındaki bu artış eğiliminin yaşandığı or
tamda, bilindiği gibi, 1993 ve 1994 yıllarında bazı sorunlar yaşanmıştır. Her iki yılda da, kriz eği
limi gösteren bu gelişmeler başarılı bir yönetimle aşılmıştır. 

1993 yılında Türkiye'ye 6,5 milyon turist gelmiş ve 3 milyar 960 milyon dolar turizm geliri 
elde edilmiştir. 1994 yılında ise, belli olan 11 aylık verilere göre, ocak ayından kasım ayına kadar 
Türkiye'ye gelen turist sayısı 6 milyon 326 bin kişi olmuştur. Yılın geri kalan son bir ayı göz önün
de tutulduğunda, turist sayısının, toplam 6,8 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz. 1993 yılma gö
re gelen turist sayısında, 1994 yılında yüzde 2,2 düzeyinde artış vardır. 1994 yılının 11 aylık döne
minde Türkiye'ye gelen turistlerin ülkelere göre dağılımı ise şöyledir: 

RASİM ZAİMOĞLU(Giresun)-Sayın Bakan, gelir ne kadar? 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY(Devamla)- Söyleyeceğim. 

Toplam turist girişinin yüzde 50,2'si OECD üyesi ülkelerden, yüzde 33,8'i Doğu Avrupa ül
kelerinden, yüzde 15,9'u da diğer ülkeler grubundandır. 

Tek tek ülkeler olarak ele alındığında, 11 aylık dönem sonu itibariyle Türkiye'ye en çok turist 
gönderen ülkeler sıralamasında Birleşik Devletler Topluluğu 1,3 milyon kişiyle birinci sırada; Al
manya, 970 bin kişiyle ikinci sırada; İngiltere, 562 bin kişiyle üçüncü sırada yer almaktadır. 

Geçtiğimiz 11 aylık dönemde, Türkiye'ye turist gönderen ülkeler içinde, İsrail, gönderdiği tu
rist sayısında yüzde 208; Japonya, gönderdiği turist sayısında yüzde 35,4 oranında artış ile en yük
sek artış gösteren ülkeler arasında yer almışlardır. 1993 yılının aynı dönemiyle karşılaştırdığınızda, 
pazar payları açısından büyük bir değişikliğin olmadığını görmekteyiz. OECD bölgesinin pazar pa
yında yüzde 3,8 düzeyinde bir azalma olmuştur. Doğu Avrupa'nın payı, 1993 yılında yüzde 33 dü
zeyinde idi. Bu yıl da aynı oranı korumuştur. Diğer ülkeler grubu payında ise, yüzde 4 düzeyinde 
bir artış olmuştur. Kısacası, OECD'nin payı, diğer ülkeler grubuna, özellikle İsrail'e kaymıştır. Öte 
yandan, 1994 yılı turizm gelirine ilişkin olarak 10 aylık ocak-ekim verileri belli olmuştur. Buna gö
re, 10 aylık dönem sonunda sağlanmış olan, toplam turizm geliri - sorduğunuz soruya geliyorum-
3 milyar 654 milyon dolara Ulaşmıştır. 1993 yılının aynı dönemine göre, sağlanan turizm gelirinde 
yüzde 2,5 oranında artış vardır. Kasım ay» sonu itibariyle belli olan turist giriş verileri ve ekim ayı 
sonu itibariyle belli olan turizm geliri verileri, bize, 1993 yılına göre yüzde 2,5 veya yüzde 3 dü
zeyinde bir yıllık artışın, her iki kesimde de sağlanacağını göstermektedir. Dolayısıyla, artık, 1994 
yılının, 6,8 milyon turist ve 4,1 milyar dolar turizm geliri ile kapandığını söyleyebiliriz. 

Sayın Zaimoğlu, sanırım sorunuzu cevaplandırdım. 
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RASlM ZAÎMOĞLU (Giresun)- Kapanacağını tahmin ediyorsunuz... 
TURİZM BAKANI ŞAHÎN ULUSÖY (Devamla)- Hayır. Bu rakam gerçekleşecek. 
RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- İnşallah. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Bu arada, Sayın Şekercioğlu'nun, temmuz 
verileriyle yaptığı değerlendirmede de eksik bilgilendiği ortaya çıkmaktadır. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Yeterli mi Sayın Bakan? 
BAŞKAN- Siz devam edin Sayın Bakan. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Turizmimizin yakaladığı bu hızlı gelişme 
trendini, büyük ölçüde uluslararası pazarın çetin rekabet koşullarının gerektirdiği etkin, profesyo
nel ve dinamik düzeyde yürütülen tanıtma ve pazarlama çalışmalarına borçluyuz. 

Sayın Zaimoğlu, "bizden sonra, turizmde bir gelişme sağlanmadı" dediniz. Biraz önceki ra
kamlar da size gerekli yanıtı gösterdi; ama, bir de sizin zamanınızla şimdikini kıyaslarsak, sizin za
manınızda, son yıllarda, Türkiye'ye,kazandırılan toplam turizm geliri, 2 milyar 654 milyon dolar 
gözüküyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)- Sayın Bakan, onlara girmeyin; yoksa, zararlı çıkarsınız. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)-1994 yılı sonunda turizm gelirleri 4 milyar 
100 milyon dolara çıkarılmıştır. Yani Hükümetimiz döneminde, turizm geliri yüzde 55 oramnda 
artmıştır. 

1991 yılı sonunda, yani sizin iktidarı bıraktığınızda, Türkiye'ye gelen turist sayısı 5 milyon 
510 bin kişi iken, bu rakam, 1994 yılı sonunda, biraz önce söylediğim gibi, 6 milyon 800 bin kişi
ye ulaşmıştır ve artış yüzde 23.4'tür. • . 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-Gelir önemli... 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Geliri artışı yüzde 55 dedim Sayın Za

imoğlu. Dinlemeyecekscniz konuşmayayım... Size cevap veriyorum... 
...Bu da, tanıtımın etkili bir şekilde yapıldığını göstermektedir. 

Benden evvelki Turizm Bakanımız Sayın Ateş'in, 2000 yılı için gösterdiği hedeflerin de, ne 
kadar isabetli olduğunu, bu artışlar göstermektedir. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-O hedeflere ulaşacak mısınız? 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Artışlar onu gösteriyor, Türkiye turizmi o 

hedeflere doğru ilerliyor. 

RASİM ZAİMOĞLU (Giresun)-İnşallah!.. İnşallah!.. 
KAMER GENÇ (Tunceli)- O hedefe ulaşacağız, yüzde 50 fazlasını aşacağız, biraz müsaade 

edin. 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Sayın Elkatmış, tanıtımla ilgili olarak"yurt 

dışında ülkemiz aleyhinde olan firmalara tanıtım yaptırılmaktadır" dedi. Yurt dışında tanıtmamızı 
yapan reklam firmalarından, bugüne değin ülkemiz aleyhine faaliyet göstermiş hiçbir firma bulun
mamaktadır. Firmalar, aylarca süren araştırma ve değerlendirmeler sonucu, Bakanlığımız Seçici 
Kurulu tarafından seçilmektedir. Ayrıca reklam verilen yayın organları, tarafımızdan çok sıkı kont
rol altında tutulmaktadır. Ülkemiz aleyhine kasıtlı, gerçek dışı yayın yapan yayın organlarına rek
lam verilmemektedir. Örneğin Almanya'da, ülkemiz aleyhine kasıtlı yayın yapan Stern Dergisine 
reklamlar derhal kesilmiş ve öteki yayın organlarına da örnek teşkil edecek bir biçimde uyarılmış
tır.. 
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MEHMET ELKATMIŞ (Nevşehir)- Basında yayınlandı, televizyonda da programı yapıldı. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Devamla)- Turizmde geleceğin güvence altına alına
bilmesi için, sektörün içinde bulunduğu değişken nitelikli dış ve iç koşulları sürekli değerlendirme
miz gerekmektedir. En önemlisi de, ulaşmak istediğimiz ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik he
defleri belirlemek ve bunlara ulaşmamızı sağlayacak önlemleri tanımlayarak, uygulamaya geçmek
tir. Bu temel politika çerçevesinde; turizm gelişmesinin her aşamasında, ekonomik, kültürel ve çev
reye ilişkin hedefler arasında denge gözetilmektedir. 

Ülkemizin, turizm sektöründen hak ettiği payı alabilmesi için, turizmin tür ve aktivitelerini çe
şitlendirmek, böylelikle de arz kapasitesini geliştirmek ve alternatif turizm alanlarını tanıtmak ve 
hizmete sunmak gereğinden hareket etmeliyiz. 

Yatırım projelerimiz hazırlanırken, turizmi 12 aya yaymak ve turizmin, az gelişmiş bölgelere 
de yaygınlaştırılmasını sağlayıcı türlerin geliştirilmesine dikkat edilmiştir. Bu nedenle, çalışmala
rımızda, yeni yatırımların, arz boşluğu bulunan yatırım alanları ve yörelerine kaydırılarak özendi
rilmesine; turizm işletmelerinin geliştirilmesine, hizmet kalitesinin yükseltilmesine; konaklama te
sislerinde ikincil harcamaları artırıcı türlerin geliştirilerek, doluluk oranlarının artırılmasına; doğa
nın korunmasına; doğal kaynakların korunarak, turizme kazandırılmasına öncelik verilmiştir. 

1995 yatırım bütçesi hazırlanırken, uluslararası rekabete açık turizm sektörünün, uzun dönem
de verimli ve dengeli bir yapıya kavuşturulması için, pek çok faktör göz Önüne alınarak, tutarlı po
litikalar üretilmiştir. Turizmde, son yıllarda kaydedilen olumlu gelişmelere paralel olarak, dış iliş
kilerimizde de büyük bir canlılık yaşanmıştır. 

1994 yılında, Bakanlığımız, hükümetler arası düzeyde ve uluslararası kuruluşlar düzeyinde 
pek çok etkinliğe katılmış ve ev sahipliği yapmıştır. Bakanlığımız, geçmişte olduğu gibi, bugün de, 
samimi ve yapıcı bir işbirliği politikası uygulamaya devam etmiş ve diğer ülkelerle akdedilen tu
rizm anlaşmalarının sayısı artırılmıştır. 

Turizm gelirimizi artırmaya yönelik bir pazarlama faaliyeti şeklinde olan yaptığımız tanıtma 
projelerimiz, yeni ve kıtaötesi pazarlarda da talep yaratmaya yöneliktir. 

Bu arada, hemen şunu da belirtmem gerekir ki, Türkiye'nin, turizm tanıtıma ayırabildiği kay
nak, rakiplerinin çok çok gerisinde değildir. Bu nedenle, 1995 yılı içinde, beklenmedik durumlar 
için, yeterli kaynak ayrılması gerekebilecektir. Bakanlığımız, tanıtım stratejilerini, bütün bu olası
lıklara göre hazırlamıştır. 

Ülkemizde turizm sektörünün hızla gelişmesine rağmen, sektörde çalışan eğitilmiş personel 
sayısı oldukça düşüktür. Sektörde, büyük ölçüde mevsimlik işçi çalıştırılmakta, yaratılan dolaylı is
tihdam modeliyle, verilen hizmetlerin kalitesi istenilen seviyede olmamaktadır. Personelin, nitelik 
ve nicelik açısından geliştirilmesi, turizm sektörünün geleceği açısından son derece önemlidir. 

Turizm arzı, hem iç hem dış talep dikkate alınarak geliştirilmektedir. Ülkemizin, mevcut gay
ri safî millî hâsıla düzeyi ve gelir dağılımı göz önünü alındığında, sosyal turizm tesislerine ihtiya
cımız olduğu, yadsınamaz bir gerçektir. Kamu kampları, çalışanların belirli bir kesimine hizmet 
sunmasına rağmen, ülkemizdeki tek sosyal turizm tesisi örnekleridir. Amacımız, sosyal turizm te
sislerini çeşitlendirmek, yaygınlaştırmak, mevcutlarını, ekonomik yönden kendini idame ettirebi
len ve daha geniş kesimlere hizmetveren işletmeler haline getirmektir. Bu konuda, Bakanlığımda 
çalışmalar başlatılmış ve bu bağlamda, çeşitli araştırmalar yapılmıştır. 

Bunların bazıları, iç turizm talep profili, sosyal turizm, kamu kamplarının sosyal amaçlı kul
lanımı araştırmalarıdır. Bu araştırmalardan amaçlanan, emekli ve dar gelirli kesime, tatil olanakla
rının sağlanması, sosyal turizm modelinin belirlenmesi ve iç turizm talebinin artırılmasıdır. Bu 
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çalışmalar sonucunda, toplam, 9 tesiste 3 347 yatak kapasitesi sağlanmış ve halkın yararına sunul
muştur. Gene bu çerçevede, gençlik kampları kurularak, gençlere ucuz tatil yapma olanağı veril
miştir. 

Turizm sektörünün yönlendirilmesine ilişkin merkezî ve yerel her türlü karar sürecinde top
lumsal katılım ve uzlaşmaya önem verilecektir. Bu doğrultuda gerekli mekanizmalar kurulacak ve 
karar süreçlerinde şeffaflık sağlanacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, turizm tanıtımına ayrılan kaynaklar, 1992, 1993 ve 1994 
yıllarında önemli ölçüde artırılmıştır. 1992 yılında 25 milyon dolar olan tanıtma bütçemiz, 1993 yı
lında 28.4 milyon dolara yükselmiş, 1994 yılında ise, bu miktar, bütçemize konulan ek ödenekle
rin ve bütçe dışı kaynakların oranının, önceki yıllara göre yükseltilmesiyle 36 milyon dolara ulaş
mıştır. Ancak, bu kaynağın, sektörün, ülkeye kazandırdığı turizm gelirlerinin yüzde l'i oranında ol
duğu ve rakiplerimizin gerisinde kaldığı da bir gerçektir. Bu nedenle, çalışmalarımızda, sınırlı kay
nakla en üst seviyede verimlilik elde edilmesi ön planda tutulmuş, tanıtma, politika ve stratejileri 
bu temel hedef doğrultusunda üretilmiştir. 

Avrupa OECD bölgesindeki talebi artırmanın yanı sıra, tek pazara bağlı kalmanın dezavantaj
larını gören Bakanlığımız, ABD, Kanada, Japonya, Avustralya, Singapur, Rusya Federasyonu ve 
Ortadoğu pazarlarında yoğunlaşma çalışmalarını hızla başlatmıştır. Çalışmalarımız sonucunda, 16 
dış büromuza ilaveten, Berlin, Ottavva, Tel-Aviv, Sidney, Singapur ve Kuveyt bürolarımız, turiz
mimizin hizmetine kazandırılmıştır. Bu ilave bürolara karşın ülkemizin, öteki ülkelerin temsilcilik-
leriyle kıyaslandığında, hem büro hem de personel bakımıdan yeterli sayıda olmadığı görülmekte
dir. Personel ve bütçe olanaklarımızın sınırlı olmasına karşın yaptığımız tanıtma etkinlikleri, olum
lu turizm imajı bakımından ülkemizi birinci sıraya yükseltmiştir. Örneğin Almanya'da, onbeş gün 
önce, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan bir araştırmada, Türkiye, turizm ülkesi imajı bakımın
dan listenin birinci sırasını alırken, İspanya bile ikinci sırada, Yunanistan ise, listenin daha alt sıra
larında yör almıştır. 

Öte yandan, İngiltere'de geçen hafta yapılan bir araştırmada Londra turizm büromuz, öteki ül
kelerin turizm büroları arasında "en iyi bilgilendirme" bakımından birincilik almıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hedef kitlelere süratle ulaşılabilmesi ve uzun vadede ol
duğu kadar, kısa vadede de talep yaratılmasında en etkin tanıtma aracı olan reklama öncelikli önem 
verilmiştir. PR faaliyetlerinin önceki yıllara göre daha organize sürdürülmesi için pazar ülkelerde
ki PR firmalarından ya da bürolarımızca işbirliği yapılan reklam firmalarının PR kollarından yarar
lanılmıştır. 

Yurt dışından, özellikle Almanya'dan ülkemize yönelik turların yaklaşık yüzde 5Ö'si Türk tur 
operatörleri tarafından düzenlenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı olumsuzluklar, bu ku
ruluşları, doğal olarak Türkiye'deki sektöre de yansıyan bir krizin eşiğine getirmiştir. Bu itibarla, 
Türkiye'ye tur düzenleyen bu kuruluşların katalog baskı giderlerine 25 milyar Türk Lirası katkıda 
bulunulmuştur. Katkıların daha da yaygınlaştırılarak sürdürülmesi çalışmalarına öncelik verilmek
tedir. 1995 yılında, Türkiye için özel katalog basan ve genel katalogları içinde Türkiye'ye yer ve
ren kuruluşlara katkı yapılmasını teminen gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Uluslararası turizm fu
arları, ülkelerin turizmde çekicilik yaratan özelliklerini, görsel ve işitsel olarak yansıtan platform
ların kurulduğu; tanıtanla, potansiyel tüketicinin, satıcıyla alıcının yüz yüze geldiği ve binlerce ki
şinin ziyaret ettiği mekânlar olduğundan, bu etkinliklere bakanlığımızca önem verilmekte, her yıl 
artan sayıda, uluslararası fuara, rakip ülkelerle yarışabilecek düzeyde katılınmaktadır. 

Kongre turizminin geliştirilmesi amacıyla, bir taraftan uluslararası turizm kuruluşlarıyla diğer 
uluslararası birliklerin, yabancı seyahat acente birliklerinin yıllık genel kurul toplantılarının ülkemize 
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alınması çalışmaları sürdürülmekte; diğer taraftan ülkemizde yapılan uluslararası nitelikteki kong
relere destek verilmekte, ayrıca yurt dışında yapılan uluslararası turizm kongrelerine katılmaya 
özen gösterilmektedir. 

Bu konuda Sayın Doğan ile Sayın Elkatmış'ın öncelikle kendi bölgelerinde turizmin geliştiril
mesi ve kongre merkezi olmasını istemeleri konusunda da çalışmalarımız sürmektedir. 

Kongre turizmi, Türkiye'de, önümüzdeki dönemde altyapılarını tamamlamasıyla hız kazana
caktır. Bu altyapıların şimdilik ilk örneğini, İstanbul'da yatırımına başladığımız Lütfü Kırdar 
Kongre Merkeziyle vermeye hazırlanıyoruz. 1996 yılında yapılacak Habitat-2 için hazırlanan Lüt
fü Kırdar Kongre Merkezi için Bakanlığın 632 milyar Türk Liralık bir harcama yaparak 1996 Mart 
ayında hizmete hazır hale getirilecektir. İstanbul'daki bu ilk örnekten sonra sırayla Antalya, İzmir 
ve Kapodakya yöresinde de kongre ve fuar merkezlerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. 

Türkiye'ye yönelik tur satışlarını artırmak ve kongre imkânlarını tanıtmak amacıyla bu yılın 
ilk yarısında Roma, Londra ve Frankfurt'ta "Incentivc Congre Workshop"ları düzenlenmiştir. Bu 
çerçevede, Türk seyahat acente ve otel mensuplarımız, önde gelen ıncentive operatörleri ve orga-
nizatörleriylc karşı karşıya gelerek satış ve rezervasyon yapma imkânını bulmuşlardır. Ülke tanıtı
mının yanı sıra bölgesel tanıtıma ağırlık verilerek ve buna yönelik olarak çeşitli araçlar kullanıla
caktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son yıllarda değişen uluslararası turizm anlayışına parelel 
olarak ülke çapında turizmi yaygınlaştırarak çeşitlendiren turizm mevsimini uzatan turizm gelirle
rini ülke sathında dengeli dağıtan, istihdamı artıran, çevreye ve doğaya duyarlı özel projeler Bakan
lığımızca uygulanmaktadır. Bu projeler şunlardır: Turizm Sektörü Ana Planı Projesi (TUSAP), 
Akdeniz Ege Turizm Altyapısı Kıyı Yönetimi Projesi (ATAK), mavi bayrak projesi, termal sağlık 
turizmi projesi, inanç turizmi projesi, yayla turizmi projesi, İpekyolu projesi, akarsu sporları turiz
mi projesi, yat turizmi projesi, doğal ve kültürel varlıklarla turizmin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaş
tırılması kapsamındaki planlama ve altyapı uygulamaları projesi, sivrisinekle entegre mücadele 
projesi. 

Turizm sektörü arta planı olmadığını söyleyen Sayın Doğan'a, bu çalışmayı yaptığımızı belirt
mek istiyorum. Bakanlığımızca birbuçuk yıl önce başlatılan ve TUSAP olarak isimlendirdiğimiz 
bu proje, sektörün dinamik bir yaklaşımla planlanmasını hedefleyen bu plan çalışması, bir bölümü 
hariç tamamlanmıştır. Kalan bölüm de en kısa zamanda tamamlanarak, yurt içinde ve yurt dışın
da tüm yatırımcılara ve sektör temsilcilerine tanıtılacaktır. 

Yine, Sayın Kapusuz'un, inanç turizmiyle ilgili olarak, özellikle "Kapadokya" isminden rahat
sızlık duyduklarını ve buna benzer isimlerle Türkiye'nin görünüşünün değişeceğini söylediler. Biz, 
bu topraklarımız üzerinde yaşayan bütün kültürleri ve uygarlıkları tanıtmaya çalışan bir Bakanlı
ğız. Bu konuda çaba harcıyoruz. Turizmi geliştirmek için, her köşemizdeki eserleri ve güzellikleri 
tanıtmaya çalışmaya devam edeceğiz. Kendi kültürümüzden de son derece emin olduğumuz için, 
sizin çekindiğiniz bu isimlerden biz çekinmiyoruz, korkmuyoruz. 

KAMER GENÇ(Tunceli)- Hepsinde de bir inanç var Sayın Bakan. 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY(Devamla)- Gençlik turizminin geliştirilmesini sağla

mak üzere, geçen yıl hizmete sokulan Aydın-Kuşadası, Adana-Yumurtalık gençlik kamplarına ila
ve olarak, İzmir-Alaçatı, İstanbul-Şile ve Artvin-Yusufeli kamping tesisleri yaptırılmıştır. 

Bakanlığımızca, turizm açısından çekicilik yaratan doğal ve kültürel varlıkların çevreleriyle 
birlikte değerlendirilerek, bu yerlere fonksiyon verilmesi amacıyla başlatılan, Doğal ve Tarihî Var
lıkların Turizm Amaçlı Kullanılma Projesi çerçevesinde çalışmalar da devam etmektedir. 
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Bütün bu projelere paralel olarak, Bakanlığımızca, birçok araştırma projesi de yürütülmekte

dir. Örneğin; turist sağlığı araştırması, mağaraların turizmde değerlendirilmesi araştırmaları yaptı
rılmıştır. Bu kapsamda, Gümüşhane Karaca, İsparta Zindan ve Tokat Ballıca mağaralarının değer
lendirilmesi yapılmıştır. 

BAŞKAN-Sayın Bakan, son 2 dakika... 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Peki Sayın Başkan. 

istatistik faaliyetleri kapsamında ülkemize gelen yabancılar, konaklama, yat, charter konula
rında periyodik olarak, ilgili kaynaklardan veri temin edilerek değerlendirilmekte ve aylık, yıllık 
bülten şeklinde sektöre sunulmaktadır. 

. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; günümüzün önemli bir sorunu ve turizmin en önemli da
yanağı olan çevrenin korunması bilincine katkıda bulunmak, çevreye duyarlılığı teşvik ederek 
özendirmek amacıyla 1993 yılında başlatılan Turizmde Çevreye Duyarlılık Kampanyasına, 1994 
yılında da devam edilmiştir. 

Dünya turizminde görülen hızlı gelişmelere uyum sağlamak ve sektörün ihtiyacına daha iyi ce
vap verebilmek için, mevcut yasa ve yönetmeliklerde değişiklik çalışmalarına ve yeni yasal düzen
lemelere gidilmiştir. 

Sayın Zaimoğlu, bu konuda bir çalışma yapılmadığını söylemişti; ama, bu konuda, Otelciler 
Birliği Yasa Tasarısı çalışmaları Bakanlığımızca tamamlanmış ve bakanlıkların görüşüne sunul
muştur. Bakanlık Teşkilat Yasa Tasarısı Meclis gündeminin 5 inci sırasında yer almaktadır. Reh
berler Yasa Tasarısı Meclis komisyonlarında bulunmaktadır. 1618 sayılı Seyahat Acentesi Birliği 
Yasasıyla ilgili değişiklik tasarısı, Bakanlığımızca hazırlanmış ve Meclise gönderilmek üzeredir. 

RASİM ZAlMOĞLU(Giresun)- Hepsi sırada, bekliyor yani... , 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY(Devamla)- Bekliyoruz. . 

BAŞKAN-Sayın Bakan, son cümlelerinizi alayım efendim. 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY(Devamla)- Efendim bir 5 dakika daha rica etsem 

mümkün değil mi? 

BAŞKAN- Mümkün değil Sayın Bakanım; son cümlelerinizi sıkıştırın efendim. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY(Devamla)-Peki efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Heyetinize turizm sektöründeki gelişmeleri, turiz^ 
min önemini ve Bakanlığımın bu konudaki plan ve hedeflerini kısa başlıklarla arz ettim. 

Konuşmamı tamamlamadan önce, huzurlarınıza getirilmiş olan bakanlığımın bütçesi hakkın
da kısa bilgi vermek istiyorum. 1995 yılı genel bütçesinden bakanlığıma ayrılan ödenek, 1 trilyon 
770 milyar 500 milyon Türk Lirasıdır. Bunun; 800 milyarı cari harcamalar, 900 milyarı yatırım 
harcamaları, 70 milyar 500 milyonu ise transfer harcamalarıdır. Bu bütçe hazırlanırken, devletin 
bütçe olanakları dikkate alınarak hazırlanmıştır; ancak, mevcut bütçemiz, ülkemizin turizm önce
likleri göz önünde tutularak en verimli şekilde kullanılacaktır. 

Sonuç olarak; amacımız, turizm sektörünün ülke ekonomisi içindeki payı ve etkinliğinin plan
lı olarak artırılması ve geliştirilmesidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimi burada tamamlarken, beni sabırla dinlediğiniz 
için teşekkür ediyor; 1995 bütçesinin ülkemize, bakanlığım çalışanlarına, sektörümüze hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum.(SHP ve DYP sıralarında alkışlar) 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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Soru sormak isteyen sayın milletvekilleri, lütfen, yazılı olarak Divana bildirsinler. 
Aleyhinde, Sayın Esat Bütün; buyurun efendim. 

ESAT BÜTÜN (Kahramanmaraş)- Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerime başlarken, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

Diğer taraftan, Turizm Bakanlığı, bizlere, 1995 yılı takvimi göndermiş; teşekkür ediyorum. 

Turizm, sadece, biraz kumar, biraz içki olarak değeriendirilmemelidir. Turizm, aynı zamanda, 
bir kültür elçiliğidir; ülkelerin birbirlerini tanıması, birbirleriyle kaynaşması ve dünya barışı açısın
dan önemli bir olgudur; ama, bunu kullanabilmek, bunu anlatabilmek lazımdır. Yalnızca, belli bir 
dönem için, sahillerde eğlenme ve dinlenme olarak ve özellikle de Batı kültürüyle yapılan bu tu
rizm, bize göre, turizmin asıl amacı olan kültür elçiliğini, ülkelerin birbirini tanımasını ortadan kal
dırmaktadır. 

Diğer taraftan, Türkiye, bugün hem çevre kirliliğiyle hem de insan kirliliğiyle karşı karşıya
dır. Yıkmak gayet kolaydır, yapmak zordur. Bugün, milyarları, trilyonları harcasak, İzmit Körfezi
ni, Halic'i tcmizleyemeyiz. Eğer bir gün, aynı şekilde, sahillerimizi de kaybedersek, turizmden ka
zandığımız paraların kat kat fazlasını harcasak, yine temizleyenleyiz. Onun için, özellikle, turizm 
yatırımları yapılırken, kesinlikle, doğanın ve çevrenin korunması gerekir; yoksa, bütün güzellikle
rimizi kaybetmekle karşı karşıya kalırız. 

Bugün, sahillerimizin büyük bir çoğunluğu, beton kirliliğiyle karşı karşıyadır. Diğer taraftan, 
turizmde önemli bir durum da şudur : Maalesef, sahillerimizin yüzde 50'si, kamuya ait dinlenme 
ve eğitim tesisleriyle hem halkımıza hem de dış turizme kapatılmıştır. Özelleştirmenin gündemde 
olduğu bugünlerde, özellikle, bu dinlenme ve eğitim tesislerinin turizme kazandırılması gerekir. 
Neredeyse, yaklaşık 200 bin yatak kapasitesine ulaşan bu turistik tesislerin, kesinlikle özelleştirile-
rek, turizme kazandırılması, yatırım açısından da önemli olacaktır. 

Turizme, tek taraflı ve tek gözle bakmak da yanlıştır. Özellikle, Avrupa'ya yönelik turizm, son 
dönemlerde, bir kaç bombanın patlamasıyla gerileme göstermiştir. Bunun için, özellikle Ortado
ğu'ya yönelik yatırımların ve tanıtımların yapılması gerekir. 

Diğer önemli bir husus, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla kurulan Türk cumhuriyetleriyle tu
ristik anlaşmalar yapılarak, onların Türkiye'yi bir yazlık bahçesi olarak kullanmaları sağlanmalı
dır. Bunun için de, büyük tanıtımlara gerek yoktur. Türk devlet başkanlarının sahillerimizde ağır
lanması -bilmiyorum, Turizm Bakanlığı bu işi gerçekleştirdi mi- mesela Sayın Kazakistan Devlet 
Başkanına yazlık konut olarak tahsis edilen yerin derhal yapılması ve tahsisinin gerçekleştirilmesi 
gerekir. Yine, diğer devlet başkanlarına da aynı şekilde tahsisler yapılırsa, hiçbir masraf yapılma
dan, hem ülkemize bir turistik tesis kazandırılır hem de o ülkelerde büyük tanıtımlar yapılmış olur. 

Yine, Arap ülkelerine yönelik olarak, hem onları ülkemize çekebilmek ve ülkemizi tanıtabil
mek için ünlü kişilerin Türkiye'de turistik tatil yapmaları sağlanmalı, hem de onların ülkemizde 
yazlık ev almaları sağlanmalıdır. 

Bunları yaptığımız zaman, bugün, tanıtıma milyonlarca dolar vererek, Avrupa'da birkaç tane 
-belki de çok az okunan- gazeteye ödediğimiz paraların hiçbirini ödememek gibi bir durumla kar
şı karşıya kalırız. Özellikle, Türk işçilerine yönelik, turizm konusunda, tanıtım çalışmaları yapıl
malıdır. Bu insanlar, aynı zamanda bizim orada elçilerimiz olabilir. Bugün, Avrupa'da, yurdumu
za en fazla turist gönderen ülke Almanya'dır. Ayrıca, Almanya'da 2 milyona yakın işçimiz yaşa
maktadır; her bir işçimiz bir Almana Türkiye'nin güzelliğini anlatsa veya işçilerimize vereceğimiz 
bir broşürü beraber çalıştığı bir Almana verse, çok daha etkili propaganda yapılacağı kanaatinde
yim. 
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Diğer taraftan, turizmi, sadece deniz turizmi olarak da düşünmemek lazımdır; bunun yanında, 

dağ ve yayla turizmini ve göl turizmini de etkili hale getirmemiz gerekir. 

Yine, Türkiye'de deniz turizmi alanında da dengesiz bir dağılım vardır. Deniz turizmi, özel
likle Antalya yöresinde yoğunlaşmıştır; bu da yanlıştır, Türkiye'nin bütün sahillerine yaygınlaştı
rılması gerekir. 

Yine, güneydoğudaki tarihî yerlerin tanıtılarak -tıpkı Van gibi- turizm amaçlı yatırımların teş
vik edilmesi ve yeterli bir tanıtımın yapılması gerekir. Eğer bugün Van'da terör çok fazla gelişme-
mişse, bunun bir nedeni de, Van'ın yurt içinde ve yurt dışında bir turizm şehri olarak tanıtılmış ol
masından ve -tabiî, bunun neticesi olarak- ekonomik durumunun iyi olmasındandır. Bu anlamda, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun turistik göl, nehir, dağ ve tarihî dokulannm tanıtılması, oralara 
turlar düzenlenmesi gerekir. 

Diğer önemli bir husus şudur : Turizm, sadece bir dinlenme ve eğlenme sektörü olarak değil, 
aynı zamanda, bir ihracat sektörü olarak da değerlendirilebilir. Özellikle turizm mevsiminde, Türk 
kültürüyle ilgili birtakım ürünlerin sergilerinin açılması lazımdır. Bu sergilerde, turistler ürünleri
mizi alırken kendilerine kolaylıklar sağlanmalı, mesela vergi iadesi ödenmelidir. 

Yine, tanıtım konusunda TRT'den yararlanmak lazımdır. Hepinizin bildiği gibi, TÜRKSAT 
uydusu artık hizmettedir. Avrupa'daki birtakım yayın kuruluşlarına milyonlarca dolar vererek ta
nıtım yapılacağı yerde, TÜRKSAT uydusundan yararlanılarak, hem Avrasya'ya hem Arap ülkele
rine hem de Avrupa'ya yönelik, TRT'nin bir kanalı belli bir saatte tahsis edilerek tanıtım yapılabi
lir. Turizm Bakanlığı, tanıtım filmleri hazırlayarak, birtakım ünlü kişileri, ünlü sporcuları, ünlü 
devlet adamlarını misafir ederek; onların konakladıkları, kaldıkları yerleri göstererek, daha az 
masrafla daha iyi bir tanıtım yapacağı kanaatindeyim. 

Gecenin bu geç saatinde sizleri daha fazla bekletmeden, sözlerimi burada bitirmek istiyorum. 
Turizm Bakanlığı bütçesi, arkadaşlarımızın da belirtiği gibi enflasyon oranında geri gitmiştir. Bu
nu özellikle belirtir, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bütün. 

Soru müessesine geçiyorum. 
Soru sormak için müracaat eden arkadaşlarımızın isimlerini arz ediyorum: Sayın Abdulilah Fı

rat, Sayın Haydar Oymak, Sayın Hal i t Dumankaya, Sayın Salih Kapusuz, Sayın Mustafa Ünaldı. 

Sayın Mehmet Elkatmış'ın sorusu yazılı olarak iletilecek. 

Soru sormak isteyen başka sayın üye var mı? 

BAŞKAN- Sayın İrfan Köksalan, Sayın Elaattin Elmas. 

Başka?.. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz, İçişleri Bakanlığı bütçesinde 45, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı bütçesinde 54 arkadaşımız soru sormak için müracaat ettiler. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri)-Sayın Başkan, şimdi, televizyon yayını yok; zaten salonda da 
15-20 kişi var... 

BAŞKAN- Sayın Başkanvekillcıinin sıkıntısını anlıyorsunuz şimdi, televizyon yayını olma
yınca hiçbir arkadaşımız soru sormuyor. Demek ki, soru, televizyona soruluyor, zabıtlara değil. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)- Sayın Başkan, burada olan ve soru soran arkadaşlarımıza, 
diğer bütçelerde(öncelik tanımanız lazım. 

BAŞKAN- Maalesef, öyle bir şey yapamıyoruz. 
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Sayın Bakan, sorulara istediğiniz zaman veya hepsine birden ya da yazılı olarak cevap 

verebilirsiniz; ben, sizin işaretinize tabi olacağım. 

Sayın Abdulilah Fırat; buyurun efendim. 

ABDULİLAH FIRAT (Erzurum)- Sayın Başkan, delaletinizle, Sayın Bakandan soracağım 
soruların cevaplandırılmasını istiyorum ve sorularımı saygılarımla arz ediyorum : 

1. Erzurum Palandöken Dağı kayak turizminin master planı yapıldığı malumlarınızdır. Mev
zubahis turizm planıyla ilgili Erzurum'da bir yatmm yapma programı var mı, varsa, bu proje ne 
zaman fiilî duruma geçecek efendim? 

2. Termal turizmi yönünden, Erzurum vilayetimizin, Türkiye'nin en zengin kaynaklarına sahip 
olduğu gerçeği karşısında, Tekman İlçemizin Hamzan ve Meman köylerinde bulunan sağlıklı suları 
halkın hizmetine sunmayı planlıyor musunuz, bununla ilgili etüt ve proje çalışmalarınız var mı? 

3. Tabiî, ben o bölgenin insanı olduğum için çok yakinen biliyorum, görüyorum, görenler 
tarafından da dünyanın sekizinci harikası olarak ifade edilen Erzurum Bingöl Dağı zirvesinde, 
güneşin doğusuyla ilgili bir etüt ve proje yapılarak, dünya ve İslam âleminin turizmine hazırlan
mayı düşünüyor musunuz? 

Bilgi ve takdirlerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Fırat. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Sayın Başkanım, Erzurum Palandöken mas
ter planı yapıldı, ilk konaklama tesisi 7 Ocakta açılacak. 

2 nci ve 3 üncü soru için, Bakanlığımızca henüz bir çalışma başlatılmadı. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim. 

Sayın Haydar Oymak, buyurun efendim. 

HAYDAR OYMAK (Amasya)- Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakana aşağıdaki 
soruyu yöneltiyorum. 

Türkiye'nin önemli turizm potansiyeline sahip Amasya'nın Taşova İlçesi sınırları içerisinde 
bulunan tabiat harikası Borabay Krater Gölü ve çevresinin turizm merkezi olarak ilanı dışında, 
turizme açılması ve canlandırılması yönünde ne gibi projeler geliştiriliyor? 

Bu konuda bilgi istirham ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Teşekkür ederim Sayın Oymak. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)-Sayın Başkanım, Borabay Golüyle ilgili çalış
malar yapılmış; turizm bölgesi içine de alınmıştır. 

Bu konuda imar planı yapıldı ve onaylandı. 
Arz ederim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın Halit Dumankaya, buyurun. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Aracılığınızla, Sayın Bakandan sorularım olacaktır. 
Konuşmaları sırasında biraz değindi; ama, ben gene de sormak istiyorum. "Stern" gibi yaban

cı büyük dergilere, Türk turizmini ve Türkiye'yi tanıtmak için sayfalarca rekam verilmekte; fakat, 
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bu gibi dergilerde, Kürdistan gibi bir devlet varmışçasma, Kürdistan ve PKK ağırlıklı reklamlar 
genişçe yer almaktadır. İşin ilginç tarafı, bir Mercedes firması, eğer bir dergiye reklam verecekse, 
o derginin o sayısında, trafikle ilgili bir yazımn bulunup bulunmadığını sorar; fakat, bizim turizm 
reklamlarımızda bu hususlara dikkat edilmemektedir. 

Mesela, Stern Dergisinin geçmiş sayılarında, hem PKK hem de Türkiye ile ilgili reklamlara 
rastlanmaktadır. Oysa, bu reklamlar için dergilere dünyanın parası ödenmektedir. 

Şimdi soruyorum: 
1. Buna niçin dikkat edilmemiştir, bu gibi dergilere reklam veren firmalar uyarılmış mıdır? 
2. Bu dergilere 1993 ve 1994 yılları itibariyle ödenen reklam harcamaları nedir? 
Bir başka soru : Türkiye turizmini tanıtmak için bastırılan katalog, fotoğrafı gibi enstrüman

lar, Türk turizmini yeterli ölçüde tanıtıyorlar mı? 
Bir diğer soru : Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelmek isteyen turistlere onbeş yirmi gün

lük, bir aylık ve daha ileri tarihlere rezervasyon imkânları tanıyarak, sistem, bir şekilde turist gel
mesini önlemeye çalışmaktadır. Bu durum bilgi dahilinde midir; bilgi dahilinde ise, ne gibi çalış
malar yapılmıştır ve yapılmaktadır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Sayın Bakan?.. . 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Sayın Başkanım, konuşmamda bu konudan 

bir parça bahsetmiştim; ama, Sayın Dumankaya'ya yazılı olarak daha detaylı bilgi ileteceğim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim. 
Sayın Salih Kapusuz, buyurun efendim. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri)- Sayın Başkanım, Sayın Bakanımıza suallerimi arz ediyorum: 
Birinci sualim : Kapuzbaşı Şelaleleri, Yedigöller ve Hacer Ormanı için 1995 yılı bütçesinde 

bir çalışma olacak mı? 
İkinci sualim : Bakanhğın.Kuş Cennetinin ihtiyaçlarıyla ilgili bir çalışması var mı? Yeni yıl

da çok küçük meblağlarla da olsa ihtiyaçlarına eğilebilecek mi? 
Üçüncü sualim : Erciyes Dağının kış turizmi açısından sorunları tespit edilmiş midir, neler 

yapmayı düşünüyorlar, beton yığını haline gelmesi konusuna müsaade edecekler mi? 
Son sualim, Fıraktinı kayası, Doğanlı, Soğanlı, Erdemli tescilli yeraltı şehirlerinin, yani, 

Çomaklı, Gülbayır, Talaş, Zincirdere, Turan, Ağırnas'taki bu yeraltı şehirlerinin ve yerleşim alan
larının yollan ve tanıtımı konusunda bir çalışma yapmayı düşünüyorlar mı ? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN- Sayın Ünaldı; buyurun. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sayın Başkan, tavassutunuzla cevaplandırılmak üzere bir 

sorum yar. 
Sorumu sormadan önce bir fikrimi belirtmek istiyorum. Biraz evvel burada tartışıldı; televiz

yon, hakikaten bir sıkıntı oluşturuyor; ama, demokratik bir gelişmedir diye değerlendiriyoruz. 
Alışacağız inşallah. Hepimizin, bir anlayış, bir hoşgörü ve bir gayret içerisinde olmamız gerekir; 
oriu belirtiyorum. 
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BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya)- Sorumu arz ediyorum efendim: Beyşehir'de bulunan Eşrefoğ-
lu Camii, çağını temsil eden, çok yönlü özellikleri olan çok değerli bir tarihî eserimizdir. 

Portalindeki elli yıllık tamir iskelesi çok çirkin bir görüntü oluşturuyor. Turizm yönünden çok 
değerli olan bu eserin, Vakıflar Genel Müdürlüğüyle işbirliği yapmak suretiyle turistik fonk-

. siyonunu ortaya çıkarmayı düşünüyor musunuz? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN-Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN- Sayın irfan Köksalan, buyurun. 

İRFAN KÖKSALAN (Ankara)- Sayın Başkan, delaletinizle bir hususu öğrenmek istiyorum: 
Turizm Bakanlığı tarafından turizm sektöründe çalışan tüm personelin, "sertifika" adı verilen bir 
belgeyle belgelendirmek faaliyeti olduğunu duyuyoruz. Bu doğru mudur? Doğru ise, Bakanlık dört 
yıl evvel de böyle bir faaliyet içine girmişti ve sektöre zarar vereceği gerekçesiyle geri. bırakılmış
tı. ILO'ya dahil ülkelerde dahi böyle bir tatbikat olmadığına göre, bunun, ülkemizde, turizm sek
törüne, işçiye, işverene hangi faydayı sağlayacağını düşünüyorsunuz, hangi gerekçeyle böyle bir 
girişim içindesiniz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Köksalan. 
Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (tokat)- Sayın Başkanım, bu soruya da yazılı cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN- Sayın Elaattin Elmas, buyurun. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul)- Sayın başkanım, müsaadenizle, Sayın Bakana bir sorum ola
cak: 

Sayın Bakanım, 12 milyar küsur liralık rozet yaptırdınız; yani sizden önceki bakan yaptırdı. 
Bu rozetle ilgili bir soru önergesi vermiştim; hangi firmaya yaptırıldı, niçin yapıldı diye sormuş
tum; ama, bana cevabı gelmedi. Sizden ricam; kaç para ödenmiş, kimlere yapılmış? Yazılı olarak 
cevap verirseniz menun olurum; yoksa, gündem dışı söz alıp konuşacağım, bende detayları var. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN- Teşekkür ederim Sayın Elmas. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN- Sayın Bakan yazılı cevap verecekler, 

Sayın Mehmet Elkatmış'ın yazılı sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Turizm Bakanından,.aşağıdaki sorularıma, aracılığınızla cevap istiyorum. 

Saygılarımı arz ederim. 
Mehmet Elkatmış 

Nevşehir 
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1. 1994 yılı içerisinde, Bakanlığınızca, hangi belediyelere ne kadar kaynak aktarıldı? 
2. 1993 ve 1994 yıllarında Türkiye'nin tanıtımı için, yurt içinde ve yurt dışında, hangi firma 

ve kişilere ne kadar para verilmiştir? 
BAŞKAN-Sayın Bakan, buyurun efendim. 
TURİZM BAKANI ŞAHİN ULUSOY (Tokat)- Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN-Sayın Bakan yazılı cevap vereceklerdir. 
Başka soru sormak isteyen sayın milletvekili var mı? 
Olmadığına göre, soru sorma işlemi bitmiştir. • 
Sayın milletvekilleri, Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şimdi, Turizm Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum: 

1. — Turiztn Bakanlığı 1995 Malî Yılı Bütçesi 
A-^CETVELİ 

Program 
Kodu Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 312 025 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve 
Tanıtılması Hizmetleri 1391525 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 34 150 000000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 49 800 000 000 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 861 060 000 000 

BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Turizm Bakanlığı 1995 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. I 

2. - Turizm Bakanlığı 1993 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN - Turizm Bakanlığı 1993 malî yılı kcsinhesabmın bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 

A-CETVELİ 
Genel Ödenek Toplam İptal Edilen Ödenek Dışı Ertesi Yıla 

Toplamı Harcama Ödenek Harcama Devreden Ödenek 
TOPLAM 820 932 349 000 741 845 506 000 85 911 231 000 6 887 850 000 63 462 000 

- 1 7 4 -



T.B.M.M. B : 5 7 19.12.1994 0 : 3 
Sayın milletvekilleri, yarınki programda yer alan kuruluşların bütçe ve kcsinhesaplarını görüş

mek için, 20 Aralık 1994 Salı günü saat 10.00'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 2330 
•VI. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

L- Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün 'ün, tamamlama kurslarını bitiren sağlık memurlarının 
atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin sorusu ve sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı cevabı 
(7/5275) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masına delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 
Lütfü Esengün 

Erzurum 
Soru : 
1990 yılında Sağlık Memuru olarak tayin edilecekleri gerekçesiyle, Sağlık Tamamlama Kur

su adı altında 18 ay süreyle kursa tabi tutulan 9 643 gencimizin çok büyük bir kısmının mağduri
yeti hâlâ devam etmektedir. Kursa tabi tutulan bu gençlerin tamamının Sağlık Memuru olarak gö
revlendirileceği Devlet tarafından vaad edildiği halde Sayın Demirci Hükümetinin işbaşına gelme
siyle birlikte tamamen siyasi düşüncelerle atamalar yapılmamış, yeterlik sınavı adı altında yeniden 
imtihan açılmış, 3 000 civarında kursiyerin tayinleri gerçekleştirilmiş ise de 6 000'den fazla genci
mizin mağduriyetine hâlâ bir çözüm bulunamamıştır. Devletin verdiği söze güvenerek 18 ay süre 
ile çeşitli zorluklarla kursa devam eden bu gençlerin akibeti ne olacaktır? Zamanın Sağlık Bakam 
tarafından Meclis kürsüsünde kursiyerlerin SSK veya üniversite hastanelerinde istihdam edilme 
yoluna gidileceği şeklindeki beyanı doğrultusunda bir çalışma var mıdır? Bu gençlerin mağduriye
tinin önlenmesi için Hükümet ne düşünmektedir. 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3538 

Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25.10.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5275-11604/42961 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Lütfü Esengün tarafından, Tamamlama Programı Kurslarını biti
ren sağlık personelinin atanmaları ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün Tamamlama Programı Mezunları 

ile Alâkalı Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Soru : 1990 yılında Sağlık Memuru olarak tayin edilecekleri gerekçesiyle, Sağlık Tamamlama 

Kursu adı altında 18 ay süreyle kursa tabi tutulan 9 643 gencimizin çok büyük bir kısmının 
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mağduriyeti hâlâ devam etmektedir. Kursa tabi tutulan bu gençlerin tamamının Sağlık Memuru ola
rak görevlendirileceği Devlet tarafından vaad edildiği halde Sayın Demirel Hükümetinin işbaşına 
gelmesiyle birlikte tamamen siyasî düşüncelerle atamalar yapılmamış, yeterlik sınavı adı altında 
yeniden imtihan açılmış, 3 000 civarında kursiyerin tayinleri gerçekleştirilmiş ise de 6 OOO'den faz
la gencimizin mağduriyetine hala bir çözüm bulunamamıştır. Devletin verdiği söze güvenerek 18 
ay süre ile çeşitli zorluklarla kursa devam eden bu gençlerin akibeti ne olacaktır? Zamanın Sağlık 
Bakam tarafından Meclis kürsüsünde kursiyerlerin SSK veya üniversite hastanelerinde istihdam 
edilme yoluna gidileceği şeklindeki beyanı doğrultusunda bir çalışma var mıdır? Bu gençlerin mağ
duriyetinin önlenmesi için Hükümet ne düşünmektedir. 

Cevap : Bilindiği üzere, kamu personelinin atanmalarında aranan ilk şart, ilgililerin durumla-
nna uygun ve münhal kadro bulunmasıdır. 

Sağlık Meslek Liselerinin Tamamlama Programlarına mezun olanlardan 3 000 kursiyerin 
tayini, kadro imkânlan çerçevesinde 1993 yılı içerisinde yapılabilmiş olup, geriye kalan yaklaşık 
6 000 kursiyerin tayininin yapılması ise, kadrosuzluk sebebiyle mümkün olmamıştır. 

Sözkonusu kursiyerlerin atanmasını sağlamak maksadıyla yapılan çalişmalar neticesinde ha
zırlanan ve kadro ihdasını öngören Kanun Teklifi TBMM'ye sunulmuş olup, bu Teklifin kabul 
edilmesi, halinde, daha önce kadro yokluğu sebebiyle ataması yapılamayan kursiyerlerin atanmala
rı da mümkün olacaktır. 

2. - Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, Burdur'un, Gölhisar İlçesindeki sağlık kuruluşla
rının personel ve araç-gereç sorunlarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran'in yazılı ce
vabı (7/5295) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Doğan Baran tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Prof. Dr. Mustafa Ünaldı 
Konya 

Sorular: 
Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi ile ilçe hudutları içerisindeki sağlık ocağı ve sağlık evleri

nin; 
1. Personel, araç, gereç dunımu nedir? 
2. Açıklar ne zaman giderilecektir? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3537 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 3.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5295-11643/43097 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı tarafından, Burdur-Gölhisar İlçesindeki sağlık kuru

luşlarının personel ve araç-gereç ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. < 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
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Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın Burdur-Gölhisar İlçesi Sağlık Kuruluşlarının Personelve 

Araç-Gereç İhtiyaçları ile Alâkalı Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Sorular : Burdur Gölhisar Devlet Hastanesi ile ilçe hudutları içerisindeki sağlık ocağı ve sağ
lık evlerinin; 

1.-Personel, araç, gereç durumu nedir? 

2.- Açıklar ne zaman giderilecektir? 

Cevap : Gölhisar Devlet Hastanesine, Bakanlığımıza 3418 sayılı Kanun ile sağlanan gelirler
den 5 800 000 000 TL.'lık ödenek gönderilmiş olup, adıgeçen Hastane Baştabibliği'nden alınan 
10.11.1994 tarih ve 8326 sayılı yazıdan, gönderilen bu ödeneğin tıbbî cihaz ve malzeme alımında 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Alınan tıbbî cihaz ve malzemeleri gösteren liste ilişiktir. 

Halen 15 DV 261 Plaka sayılı 1987 model Renault Marka bir hizmet aracı da bulunan Gölhi
sar Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin âcil demirbaş ve tıbbî malzeme ihtiyacı bulunmadığı, Vali-
lik'ten alınan 14.11.1994 tarih ve 8311 sayılı yazıdan anlaşılmıştır. Ancak 1995 yılı ödenekleri çer
çevesinde adı geçen Sağlık Ocağımıza EKG cihazı ve spektrofotometre cihazı gibi standard üstü 
cihazların teminine çalışılacaktır. 

Gölhisar Devlet Hastanesi 100 yataklı olup; (1) Dahiliye Uzmanı, (1) Genel Cerrahi Uzmanı, 
(1) Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, (1) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, (9) Pratisyen 
Tabip ve (1) Eczacı olmak üzere toplam (62) personel ile halen hizmet vermektedir. Ayrıca, Mer
kez Sağlık Ocağın'da (5) Pratisyen Tabip, (23) yardımcı sağlık personeli ve (1) yardımcı hizmetli 
halen görev yapmaktadır. 

Gölhisar Devlet Hastanesi, Sağlık Ocağı ve Sağlık Evlerinin Uzman Tabip, sağlık ve yardım
cı sağlık personeli ve diğer personel ihtiyacı da not alınmış olup, ihtiyaçların en kısa süre zarfında 
giderilmesine çalışılacaktır. 

3.- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, TM.O. tarafından yapılan pirinç ithaline iliş
kin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Refaiddin Şahin'in yazılı cevabı (7/5323) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Refaiddin Şahin tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 
Halit Dumankaya 

İstanbul 
Toprak Mahsulleri Ofisinde skandallar bitmiyor. Bir taraftan 238 kg. pirinç noksan diye bir 

ajans müdürü müfettiş raporu ile teftiş edilip, müdürün onuru kirliyor. Bu kişi makam odasında in
tihar ediyor. Diğer taraftan Ofiste milyarlık skandallar birbirini takip ediyor. 

Soru 1.- Geçen ramazanda acil ihtiyaç 10-12 binden pirinç ithaline karar verilmiştir. Bugüne 
kadar bu pirinçten kaç ton geldi? Kaç ton kaldı? 

Soru 2.- Bu ihale önce Romak firmasını şartnameye uygun teklifle 287 $ veriliyor, sonra şart
nameye uygun olmayan pirinçle 235 $ Akel firmasına verilme nedeni nedir? Bu konuda Akel'in 
depolarında bulunan prinçler için bir inceleme yapıldı mı? Yapıldıysa netice ne çıktı? 

Soru 3.- Kendinizi kurtarmak için bir soruşturma başlattığınız, bu soruşturmanın neticesi ne
dir? Kimler suçludur? 

Soru 4.- Bu pirinç alımı ile ilgili olarak bugüne kadar ne gibi işlemler yapılmıştır? Ramazan 
geçmiş bu pirince ihtiyaç kalmadığından bu ihalenin kalan kısmını iptal etmeyi düşünüyor musu
nuz? 
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'• T . C . . • ' 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM : 2-427 15.12.1994 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Kan. Kar. Müd.lüğünün 3 Kasım 1994 tarih ve 7/5323 sayılı yazısı. 
İstanbul Milletvekili Sayın Halit Dumankaya'nm yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. 12.4.1994 tarihinde yapılan ithalat ihalesi sonucu yaklaşık 2 070 ton pirinç TMO'ca teslim 

alınmış, bakiyesi ise alınmamıştır. 
2. 15.2.1994 tarihinde yapılan ihale sonucu 12 000 ton pirincin Roınak S.A. firmasından 

287.35 $/MT fiyatla alınması kararlaştırılmıştır. 

Aynı ihaleye 235 $/TM'luk teklif veren Akel Firması ise, pirinci karakterize eden önemli 
spektleri garanti edemediğinden teklifi kabul görmemiştir. 

Ancak fiyatın düşüklüğü dikkate alınarak, AkelFirmasınm teklifinde belirtmediği spektlerin, 
depolardan numune alınarak kontrolü yararlı görülmüş ve TMO'ca yapılan analizler sonucu kali
tesinin, fiyatla kıyaslandığında kötü olmadığı tespit edilmiştir. 

Bu gelişme üzerine Makamın da olurları alınmak suretiyle ihale iptal edilerek 12.4.1994 tari
hinde yeniden ihaleye çıkılmış ve 11 000 ton pirincin en uygun teklifi veren Akel Firmasından bu 
ihaleye verdiği 225 $/MT fiyatla alınması, 17.5.1994 gün ve 3/53-11 sayılı TMO Yönetim Kurulu 
kararıyla kararlaştırılmıştır. 

3. Konunun tüm detayları ile incelenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam etmektedir. 

4. 11 000 ton pirinç konusunda Akel Firması ile 18.5.1994 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 
Pirinçlerin 2 070 tonu alınmış, ancak bakiyesinden alınan numuneler üzerinde yapılan analiz-: 

ler sonucu pirinçlerin, sözleşme ile belirlenen özelliklere uymadığı tespit edildiğinden, TMO Yö
netim Kurulunun 8.9.1994 gün ve 20/315-7 sayılı kararı gereğince sözleşme fesh edilerek firmanın 
teminatı irad kaydedilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Refaiddin Şahin 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 

4.- Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz'ün, Doğu ve Güneydoğu bölgelerine hekim gönder-' 
me çalışmalarına ilişkin sorusu ve Sağlık Bakam Doğan Baran'in yazılı cevab (7/5330) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Sayın Dr. Doğan Baran tarafından yazılı cevaplandırılma

sını arz ederim. 
Dr. Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 

1. Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ihtiyaç olan yerler l'er aylığına hekim gönderilme 
çalışmaları vardır. Bu bir seçim yatırımı mıdır? Niçin daha önce bu uygulanmadı? 3 yıla yakın ik
tidardasınız. Hükümetinizin doğu ve güneydoğuda personel istihdam politikası nedir? 

İhtiyaç olan bölgelere personel gönderilmesinin geçici tedbirlerle olabileceğine inanıyor mu
sunuz? 
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2. Doğu ve Güneydoğuya hekim gönderme de ne gibi kıstaslar alınacaktır. Körfez krizinde ol

duğu gibi; hamileler, mazeretliler vb. gönderilecek mi? 

3. İktidarınız döneminde böyle bir uygulamaya benzer "kardeş şehirler" adı altında bir uygu
lama vardı, niçin vazgeçildi? 

4. 3 yıla yalan iktidardasınız. Bu kadar zamandır; doğu ve güneydoğu bölgelerinde ihtiyaç var
dı da bu zamana kadar ne yaptınız? Niçin önlem almadınız? 

5. Hükümetiniz döneminde Sağlık Bakanlığında kaç adet tayin durdurma genelgesi yayınlan
dı? Bu genelgelerin tarihleri ve geçerli olduğu dönemleri tarih olarak cevaplandırır..mısınız? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3539 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.11.1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5330-11715/43361 sayılı yazılan. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnccöz tarafından, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl

gelerine görevlendirilen hekimler ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Doğan Baran 

Sağlık Bakanı 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi İnceöz'ün Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine 

Hekim Gönderme Çahşmalan ile Alakalı Yazılı Sora Önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. "Başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere ihtiyaç olan yerler l'er aylığına hekim gön
derilme çahşmalan vardır. Bu bir seçim yatırımı mıdır? Niçin daha önce bu uygulanmadı? 3 yıla 
yakın iktidardasınız. Hükümetinizin doğu ve güneydoğuda personel istihdam politikası nedir? 

İhtiyaç olan bölgelere personel gönderilmesinin geçici tedbirlerle olabileceğine inanıyor mu
sunuz?" 

Cevap 1. Sağlık hizmetlerini verecek personelin ülkemizin bütün yörelerine eşit ve dengeli bir 
şekilde dağılımını gerçekleştirebilmek maksadıyla Bakanlığımızca zaman zaman çeşitli çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu çerçevede yapılan çalışmalardan birisi de, yeterli sayıda uzman hekim bulunan 
illerimizden, uzman hekim ihtiyacı bulunan ve bilhassa kalkınmada öncelikli bulunan illerimiz ile 
Olağanüstü Hal Bölgesine dahil olan inlerimizde 6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci madde
sine göre, ihtiyaç bulunan branşlarda uzman tabib görevlendirilmesidir. Bu uygulama, ilk defa de
ğil, ihtiyaç duyulduğu zamanlarda değişik adlar altında iktidarımızdan önceki devrelerde de uygu
lanmış olup, uzman tabib ihtiyacını gidermeye yönelik bu uygulamanın seçim yatırımı olması söz-
konuşu değildir. 

Diğer taraftan, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç duyulan ve özel
likle kalkınmada öncelikli bulunan illerimiz ile Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerimizde görev 
yapmayı teşvik etmeye matuf çeşitli çalışmalar yapılmakta olup, bu hususda hazırlanan Kanun 
Teklifi TBMM'ne sunulmuştur. Genel Kurul gündeminde olan bu Teklif kabul edildiği takdirde, 
ihtiyaç duyulan sağlık personelinin istihdamında karşılaşılan sıkıntıların giderilerek, özendirici ted
birlerle, sağlık personelimizin adları geçen bölgelerimizde gönüllü olarak görev almalarım sağla
mak mümkün olacaktır. 
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Soru 2. "Doğu ve Güneydoğuya hekim gönderme de ne gibi kıstaslar alınacaktır. Körfez kri

zinde olduğu gibi; hamileler, mazeretliler vb. gönderilecek mi?" 
Cevap 2. Yapılacak geçici görevlendirmelerde uygulanacak usûl ve esaslar belirlenmiş olup, 

geçerli mazereti olan personelin görevlendirilmesi sözkonusu değildir. Bu çerçevede, hamile ba
yanlar ile 3 yaşından küçük çocuğu olanlar zorunlu olmadıkça geçici olarak görevlendirilmemekte 
ve bu güne kadar hiçbir şekilde geçici göreve gitmemiş olan hekimlerin görevlendirilmesine önce
lik verilmektedir. 

Soru 3. "İktidarınız döneminde böyle bir uygulamaya benzer-"kardeş şehirler" adı altında bir 
uygulama vardı, niçin vazgeçildi?" 

Cevap 3. Yukarıda da açıklandığı üzere, ihtiyaç duyulan personeli temin maksadıyla bu tür 
görevlendirmeler zaman zaman ve değişik adlar altında yapılmaktadır. Kardeş şehirler adı altında 
yapılan uygulama da bunlardan birisidir. Dolayısı ile bu uygulamadan vazgeçilmesi sözkonusu ol
mayıp, zarurete binaen başvurulan uygulama, bugünkü haliyle daha da yaygınlaştırılmış bir şekil
de yürütülmektedir. 

Soru 4. "3 yıla yakın iktidardasınız. Bu kadar zamandır; doğu ve güneydoğu bölgelerinde ih
tiyaç vardı da bu zamana kadar ne yaptınız? Niçin önlem almadınız?" 

Cevap 4. Yukarıda bahsedilen çalışmalar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin sağ
lık personeli ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalardır. Bunun yanında, Standart Kadro çalış
malar yapılmış ve günümüz şartlarına göre hazırlanan Yönetmelik 26.10.1994 tarihli Resmî Gaze
te'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Bu Yönetmelik hükümleri çerçevseinde, ihtiyaçtan faz
la sağlık personeli bulunan bölgelerimizdeki yığılmaların önlenmesi ve ihtiyaç duyulan bölgeleri
mize sağlkı personelinin gönderilmesi mümkün olacaktır. 

Ayrıca, Devlet hizmeti yükümlülüğü kur'alarında münhal bulunan kadrolar ilan edilmekte ve 
yapılan tercihler muvacehesinde tabiblerin tayinleri yapılmaktadır. 1992 ve 1993 yılllarında açılan 
sınavlar neticelerine göre de, diğer unvanlardaki sağlık personeli ihtiyacının giderilmesine çalışıl
mış olduğu bilinmektedir. 

Soru 5. "Hükümetiniz döneminde Sağlık Bakanlığında kaç adet tayin durdurma genelgesi ya
yınlandı? Bu genelgelerin tarihleri ve geçerli olduğu dönemleri tarih olarak cevaplandırırmısınız?" 

Cevap 5. Başbakanlığın Tasarruf Tedbirleri Genelgesi uyarınca ve Personel kayıtlarımızın bil
gisayar ortamına aktarılması ve bu maksatla yapılan sair çalışmaların tamamlanması maksadıyla; 
1.12.1993 tarih ve 193263 sayılı ve 18.5.1994 tarih ve 72301 sayılı olmak üzere, 1991 yılından bu
güne kadar iki kez tayinlerin durdurulmasına dair Genelge yayımlanmıştır. Yayımlanan bu Genel
geler kısa süreli uygulanmış ve bilâhare vaki Bakan talimatları üzerine tayinler normal olarak uy-
gulanagelrniştir. 

5. - Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi İnceöz 'ün, Tokat 'daki bazı sağlık kuruluşlarının personel 
ve araç-gereç sorununa ilişkin sorusu ve Sağlık Bakanı Doğan Baran 'in yazılı cevabı (7/5331) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı Doğan Baran tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz ede

rim. 
Dr. Ahmet Fevzi İnceöz 

Tokat 
1. Zile Emirören Turhal Sarıkaya köylerine ebe ve hemşire ataması ne zaman yapılacaktır? 

* 2. Artova Devlet Hastanesinin malzeme ve Personel ihtiyaçları temini için Bakanlığınızca ne 
yapılmaktadır? 

3. Tokat'ta Sağlık Ocağı olupta doktor, ebe ve hemşire olmayan yer var mıdır? 
4. Bakanlığınızca insan gücü ihtiyacı planlaması ile yapılan hangi çalışmalar vardır? 
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T.C. 

Sağlık Bakanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.lO.O.HKM.0.00.00.00-9239/3540 
Konu : Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 7.11.1994 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/5331-11716/43362 sayılı yazılan. 
Tokat Milletvekili Sayın Ahmet Fevzi înceöz tarafından, Tokat'daki bazı sağlık kuruluşlarının 

personel ve araç-gereç ihtiyacı ile ilgili olarak verilen yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
maktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Doğan Baran 
Sağlık Bakanı 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün Bazı Sağlık Kuruluşlarının Personel ve 
Araç-Gereç ihtiyaçları ile AlâkalıYazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru 1. - "Zile Emirören Turhal Sarıkaya köylerine ebe ve hemşire ataması ne zaman yapıla
caktır?" 

Cevap 1. - Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarının yardımcı sağlık personeli ihti
yacı Sağlık Meslek Liselerinden mezun olan Sağlık Memuru, Hemşire ve Ebe tayinleri ile karşı
lanmaktadır. 1993-1994 öğretim yılında, adıgeçen Liselerin yatılı bölümlerinden mezun olan top
lam 3 211 sağlık personelinin tayini yapılmış olup, bunlardan Tokat Valiliği emrine de, 6 Sağlık 
Memuru, 16 Hemşire ve 20 Ebe verilmiştir. Yapılan bu tayinler ile adı geçen İlimizdeki sağlık per
soneli ihtiyacının karşılanacağı tabiî olmakla birlikte, Emirören ve Sarıkaya köylerine birer hemşi
re ve ebe atanması hususunda, adı geçen Valiliğe ayrıca talimat verilmiştir. 

Diğer taraftan, Sağlık Meslek Liseleri Gündüzlü Bölümlerinden ve Tamamlama Programların
dan mezun olan ve fakat kadrosuzluk sebebiyle tayinleri yapılamayan yardımcı sağlık personelinin 
istihdam edilebilmeleri için kadro temininin çalışmaları devam etmektedir. Bu konuda hazırlanan 
Kanun Teklifi TBMM'ne sunulmuş olup, Genel Kurul gündeminde olan bu Teklif kabul edildiği 
takdirde personel açığının büyük ölçüde giderilmesi mümkün olacaktır. 

Soru 2. - "Artova Devlet Hastanesinin malzeme ve Personel ihtiyaçları temini için Bakanlığı
nızca ne yapılmaktadır?" 

Cevap 2. - Artova Devlet Hastanesi 25 yataklı olup, Kadro Standartları Yönetmeliği'ne göre 
bulunması gereken (1) iç Hastalıkları Uzmanı mevcud olup, Genel Cerrahi Uzmanı ihtiyacımn da 
en kısa sürede giderilmesine çalışılacaktır. Bu Hastanemizde, pratisyen tabib fazlası mevcud olup, 
diğer yardımcı sağlık personeli ihtiyacı da kadro imkânları çerçevesinde giderilmeye çalışılacaktır. 

Adı geçen Hastanemizin açılış yılı olan 1992 yılında donanımı için finansmanı 3418 sayılı Ka
nun gelirlerinden sağlanan 663 780 000 TL. ödenek gönderilmiş olup, 1994 yılı içerisinde tıbbî ci
haz ve malzeme alımı için herhangi bir talep Bakanlığımıza intikal etmemiştir. 

Soru 3. - "Tokat'da Sağlık Ocağı olupta Doktor, ebe ve hemşire olmayan yer var mıdır? Var
sa buraların Personel ihtiyacı ne zaman yapılacaktır?" 

Cevap 3. - Sağlık kuruluşlarımızın, ihtiyaç duyulan personelin istihdamında ortaya çıkan ve 
çeşitli sebeplere bağlı olan bazı imkânsızlıklardan dolayı, istenilen şekilde faaliyette bulunamama-
ları gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu durumlar devamlı olmayıp, arızîdir. Personel 
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istihdamında genel olarak ortaya çıkan sıkıntılar giderilerek, Tokat'daki sağlık ocaklarımızın, per
sonel ihtiyaçları en kısa zamanda karşılanıp daha iyi bir şekilde hizmet verir hale getirilmelerine 
çalışılacaktır. 

Soru 4. - "Bakanlığınızca insan gücü ihtiyacı planlaması ile yapılan hangi çalışmalar vardır?" 
Cevap 4. - Ülkemizin sağlık alanında mevcud insangücü planlamasının günümüz şartlarına 

uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak maksadıyla başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bu 
çerçevede, sağlık kurum ve kuruluşlarımız ile bunlarda bulunması gereken personel sayılan deği
şen şartlara göre yeniden değerlendirilmiş ve bu değerlendirmelere göre, 1974 yılında yürürlüğe gi
ren Bakanlığımız Standart Kadro Yönetmeliği kaldırılmış ve yeni Yönetmelik 26.10.1994 tarihli 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece, sağlık kurum ve kuruluşlarımızın çevre ve nüfus yoğunlukları dikkate alınarak yeni 
standard kadrolarını belirlemiş ve günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi mümkün olmuştur. 

Ayrıca, Bakanlığımızca bilgi işlem sistemi geliştirilerek bütün personelimiz kayıtlan bilgisa
yar ortamına aktarılmış ve personel hareketlerinin daha seri ve düzenli bir şekilde yapılması sağ
lanmıştır. İnsan gücü planlaması hususunda yapılan çalışmalar, değişen şartlara uygun istihdamın 
ve hizmet arzının temini maksadına matuf şekilde geliştirilerek devam edecektir. 

6. - Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi 'nin, MOSSAD, CIA ve MİT dayanışma toplantısına ka
tılıp katılmadığına ilişkin Dışişleri Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardwi6ısı 
Dışişleri Bakanı Vekili Murat Karayalçın'in yazılı cevabı (715417) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Dışişleri Bakanı Sayın Mümtaz Soysal tarafından yazılı olarak cevaplan

dırmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 
Bahaddin Elçi 

Bayburt 
- MOSSAD-CIA ve MİT dayanışma toplantısına katıldınız mı? Neden? 

T . C . ' . . ' • • 

Dışişleri Bakanlığı 
Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 

' Sayı: SPLD/460-892 14.12.1994 
Konu : Yazılı soru önergesi 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 28 Kasım 1994 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/5417-11914/44073 sayılı yazılan. 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Bakanlığıma yöneltmiş bulunduğu yazılı soru 

önergesinin yamtı ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine saygılanmla arz ederim. 

Murat Karayalçın 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Dışişleri Bakan Vekili 
Bayburt Milletvekili Sayın Bahaddin Elçi'nin Yazılı Soru Önergesinin Yanıtı 

Bakanlığımızda, "MOSSAD, CIA ve MİT dayanışma toplantısı" adlı bir toplantı hakkında 
herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCİ BİRLEŞİM 
19 .12.1994 PAZARTESİ 

Saat: 10.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. - 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/771) 

(S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 
2. - 1993 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk 

Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/754, 3/1580) (S. Sayısı: 750) (Dağıtma ta
rihi: 7.12.1994) 

3. - Katma Bütçeli İdareler 1995 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/772) (S. Sayısı: 748) (Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

4. - 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildirimi
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1993 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755,3/1581) (S. Sayısı: 749) 
(Dağıtma tarihi: 7.12.1994) 

3 

SEÇİM 

' 4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 




