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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Muş Milletvekili Nazmi önder, Ziraî Öğretimin 
138 inci Yıldönümü dolayısıyla ve 

istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk de, 
gübreye yapılan zamlar konusunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, fın

dık üreticisi alacaklarının FiskobMikçe ne zaman 
ödeneceğine ilişkin sözlü sorusuna (6/1) Başbakan 
adına Sanayi ve Ticaret Bakam H. Cahit Aral cevap 
verdi. 

11 Ocak 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 15.32'de son verildi. 

Başkan 
BaskanvekiU 

Halil İbrahim KARAL 

Kâtip Üye 
Adana 

/. Cüneyt CANVER 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz KÖYMEN 

İL — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 1 . 1984 Çarşamba 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Siirt Milletvekili M. Abdürrezak Ceylan' 

in, hububat taban fiyatlarının açıklanmasına ilişkin 
Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/4) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1984) 

2. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, gübreye yapılan zamların sonuçlarına ilişkin Tarım, 
Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/5) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.1.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 

Denizli ilindeki dokumacıların iplik sorunlarına iliş

kin Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/8) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1984) 

2. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin'in, 
Denizli ilindeki anason üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/9) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1984) 

3. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
ayçiçeği taban fiyatına ve Tekirdağ Entegre Yağ Te
sislerine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/10) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.1.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaskanvekiU Halil tbrahfm KARAL (Ankara) 
KÂTİP ÜYELER : t Cüneyt CANVER (Adana), Yavuz KÖYMEN (Giresun) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 20i 
nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
İ. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışiş

leri Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/285) 
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BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde Cumhurbaş
kanlığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım. 
Kan. Kar. : 39-06/1-84-7/136 4 Ocak 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Fas'ın Kazablanka şehrinde düzenlenecek olan is

lâm Ülkeleri 4 üncü Zirve Konferansı'nın toplantıla
rına katılmak üzere 12-14 Ocak tarihleri arasında 
Fas'a, Stockholm'de açılışı yapılacak olan, «Avrupa' 
da Güven ve Güvenlik Artırıcı Tedbirler ve Silahsız
lanma Konferansı»nın açılışına katılmak üzere 15-21 
Ocak 1984 tarihleri arasında da, İsveç'e gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar; 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam A. Mesut Yıl-
maz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Kore Meclis Başkanı ve Eşi ile Parlamenter

lerden oluşan bir heyetin ülkemize davet edilmesine 
karar verildiğine dair Başkanlık tezkeresi. (3/286) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının da bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize 
sunacağım: 

11 Ocak 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı 

10 Ocak 1984 Sah günü toplanarak : 
Kore Meclis Başkanı ve Sayın Eşleri ile Parlamen

terlerden oluşan 10-11 kişilik bir heyetin 2-5 Şubat 
1984 tarihleri arasında ülkemize davet edilmesinin, 
Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Düzen
lenmesiyle İlgili Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmü 
uyarınca kabulüne karar verilmiştir. 

Yüce Meclisin bilgilerine sunulur. 
Necmettin Karalduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — 1983 yılına kadar birikmiş bulunan Kesin-
hesap Kanunu Tasarılarını görüşmek üzere İçtüzü
ğün 20 nci maddesine göre Sayıştay Komisyonunun 
kurulmasına ve Komisyonun üye sayısı ile siyasî parti 
gruplarının Komisyona verecekleri üye sayısının mik
tarına dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunun kurulması
na ilişkin Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, oku
tup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 6 Tarih : 11 . 1. . 1984 

Danışma Kurulumuzun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Komisyonlarının Kuruluşu hakkında 6, 7, 8 
Aralık 1983 tarihlerinde yaptığı toplantılarda; İçtüzü
ğün 20 nci maddesine göre kurulması gereken Sayış
tay Komisyonunun, yeni Anayasanın Kesinhesap Ka
nunu Tasarılarının Bütçe Kanunu tasarıları ile birlik
te Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceği hükmüne 
göre, geçmiş (17) yıla ait biriken bu tasarıların Plan 
ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi uygun görüldü
ğünden Sayıştay Komisyonu kurulması için bir öneri 
sunulmamışti. 

Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edi
len, 313 adet Kesirihesap Kanunu Tasarısı ile ilgili 
olarak komisyonun yaptığı toplantıda; 

Yeni Anayasamızın 164 üncü maddesi, 177 nci 
maddesinin '(f) 'bendine göre 1984 yılında yürürlüğe 
girdiğinden Kesirihesap Kanunu Tasarılarının da 
bundan sonraki bütçelerle birlikte Plan ve Bütçe 
Komisyonunda görüşülmesi gerekeceği ve eski yıl
lara ait birikimin nasıl giderileceğine ait Anayasada 
bir açıklık bulunmadığı, ayrıca Plan ve Bütçe Ko
misyonunun, gerek Anayasa ve gerekse İçtüzüğün 
verdiği görevler nedeniyle her zaman yoğun çalış
mayı gerektiren bir gündemle karşı karşıya bulun
duğu görüş birliğine varılarak, içtüzüğün 20 nci mad
desinin 12 numaralı bendi gereği olan Sayıştay Ko
misyonunu kurmak suretiyle soruna çözüm bulun
ması komisyon başkanlığınca Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Konuyu 11 Ocak 1984 Çarşamba gürikü toplan
tısında görüşen Danışma Kurulumuz, aşağıdaki öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulmasını uygun gör
müştür. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkam 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Prof. Dr, Recep Ercüment Konukman 

HP Grubu Temsilcisi MDP Grubu Başkanvekili 
Mehmet Turan Bayezit Arif Atalay 
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ÖNERİ : 
1983 yılma kadar birikmiş bulunan Kesinhesap 

Kanunu Tasarılarını görüşmek üzere İçtüzüğün 20 nci 
maddesine göre Sayıştay Komisyonunun kurulması-
komisyonun üye sayısının 15 olması ve siyasî parti 
gruplarının komisyona verecekleri üye sayısının da 
aşağıdaki şekilde olması önerilmiştir. 

Sayıştay Komisyonu 
Siyasî Parti Gruplarına 

Düşen Üyelik 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

/. — Burdur Milletvekili Fethi Çelikbaş'm, di- '•, 
zel lokomotiflerinin imal ve ithaline ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı. 
(7/1) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutlarınızı say
gılarımla rica ederim. 

Prof. Fethi Çelikbaş 
Burdur Milletvekili 

Geçen Eylül ayımda basında T.C. Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğünün dışarıdan yeni dizel 
lokomotifleri satın almaya karar verdiğine dair bir 
haber yayınlanmıştır. 

1. Bu haber doğrumudur? 
2. Doğru ise, Uluslararası bir ihale konusu ol

muş mudur? Veya olacak mıdır? 
3. Kaç adet lokomotif satın alnıacak ve ne ka

dar döviz ödenecektir? 

4. ödenecek döviz miktarı ile idarenin sahibi 
olduğu Eskişehir Lokomotif ve Motor Fabrikasın
da, (ELMS) halen işletmede kullanılan lokomotifler
den ne kadar yenisi yapılabilir? Ve ne kadar arızalı 
lokomotif tamir edilerek servise alınabilir? 

5. ELMS'in yıllık lokomotif imalat kapasitesi 
nedir? Bu kapasite son beş yılda ne nispette kulla-
nılabilmiştir? Ve son beş yılın lokomotif imalatı yıl
lar itibariyle nedir? 

6. Yabancı ülkelerden dövizle satın alma kararı 
vermeden önce idarece, demiryolları işletmesinde ay
nı maksat için çeşit çeşit markada ve modelde ma
kine, motor, lokomotif ve bir o kadar çeşit de ye
dek parça kullanılması ve stok da bulundurulması
nın, yönetim, teknik, ekonomik hülâsa işletmecilik 

Komisyonun 
Üye Sayısı ANAP HP MDP 

15 8 4 3 
BAŞKAN — Bu öneriyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemimizde başka bir madde yoktur. 
12 Ocak 1984 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
Kapanma Saati : 15.10 

yönünden mahzurları ve varsa yararları hakkında bir 
inceleme yaptırılmış mıdır? Ve inceleme raporunun 
tarihi nedir ve İmza sahipleri kimlerdir? 

10.1.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ: a) T.B.M.M. Genel Sekreterliği Kanunlar ve 
Kararlar Dairesi Başkanlığının 22 Aralık 
1983 gün ve 7/1-200/00446 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık K.K.T.D, Başkanlığının 28 
Aralık 1983 gün ve 18/106-1/08829 sayılı 
yazısı. 

TCDD Genel Müdürlüğü'nün dışarıdan satın ala
cağı yeni dizel lokomotiflerle ilgili olarak, Burdur 
Milletvekili Sayın Prof. Fethi Çelikbaş tarafından 
T.B.M.M. Başkanlığına verilen soru önergesinde ce
vaplandırılması istenen hususlar incelenmiş olup, ha
zırlanan yazılı cevap ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Geçen Eylül ayında basında T.C. Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğünün dışardan yeni dizel lo
komotifleri satın almaya karar verdiğine dair bir 
haber yayınlanmıştır. 

Soru 1) Bu haber doğrumudur? 
Cevap : 
Basında çıkan bu haber hakikati aksettirmemek

tedir. 10 yıllık Ulaştırma Ana Plânında (1983-1993) 
TODD'nin ihtiyacı olan 358 adet Anahat Lokomo
tifinden 30 adedinin satın alınması ve mütebakisinin 
yerli olarak imalatı planlanmıştır. Halen yerli olarak 
imal edilen Fransız lokomotiflerinden ayrı olarak 
Amerikan General Motors Firması ile de yerli ima
lat yapmak için lisans anlaşması yapılmaktadır. Bu 
lisans anlaşmasıyla birlikte aynı firmadan kredili 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 280 r-
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olarak, TCDD'nin acil ihtiyacı olan lokomotiflerden 
30 adedi komple, 5 adedi de PKD olarak satın alın
maktadır. Bu miktar lokomotifin satın alınması 1983 
-1984 yılları yatırım programlarında yer almış bulun
maktadır. Ulaştırma Ana Planında bulunan 358 lo
komotifin mütebaki 323 adedi Eskişehir Lokomotif 
ve Motor Sanayii Müessesemizde yerli olarak imal 
edilecektir. 

Konunun açıklığa kavuşması için TCDD'nin di-
zelizasyon uygulaması ile ilgili detaylı bilgi aşağıda 
arz edilmiş bulunmaktadır; 

TCDD, çok pahalı olan buharlı işletmeden 1963 
yılında daha ekonomik olan dizelli işletmeye geçmeyi 
programlamıştır. Bu maksatla ilk etap olarak 1963 
yılında AÎD'den temin edilen 10 milyon dolarlık 
kredi ile General Electric firmasından 40 adet loko
motif satın alınmıştır. Dizelli işletmeye geçerken de 
lokomotiflerin yerli imalatının Türkiye'de yapılması 
halinde yaşatılabileceği gerçeğinden hareketle 1965 
1968 yıllarında yerli dizel-elektrik lokomotifi imalatı 
için beynelmilel bir eksiltmeye çıkılmıştır. Bu eksilt
meye Amerika'dan General Electric, General Mo
tors ve Alco firmaları, İngiltere'den English Electric, 
Fransa'dan 'Materiel Traction Electrique (MTE), 
Alsthom Atlantique (A-A) ve İtalya'dan da fiat fir
maları katılmışlardır. O tarihte TCDD'de yapılan de
ğerlendirmede ilk üç Amerikan firması teknik yön
den birinci, ikinci ve üçüncü, dördüncü olarak Eng
lish Electric, beşinci Fransız MTE, altıncı olarakta 
İtalyan Fiat firması seçilmişlerdir. Amerikan firma
ları ile İngiliz firması yerli imalât ve kredi vermedik
leri için elimine edilmişler, beşinci sırada bulunan 
Fransız 'MTE Alsthom Atlantique firması ise kredi 
ve yerli imalat imkanı sağlamış ve 1968 yılında 
TCDD bu firma ile yerli imalat hakkını da kapsa
yan 'bir anlaşma imzalamıştır. 

Bu anlaşma ile MTE-AA firmasından 10 adet 
komple lokomotif satın alınmış ve Türkiye'de yerli 
lokomotif imalatına başlanmıştır. 

1977 yılına kadar Fransız Hükümeti ve Banka
larından muntazam krediler alınmış ve imalat TCDD 
nin Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müesse
sinde sürdürülmüştür. 

'1977 yılında Fransa'dan son olarak 142 Milyon 
Franklık 'bir kredi temin edilebilmiş ve müteakiben 
sıkıntılı yıllara girilmiş ve 5 yıl Fransa'dan kredi alın
mamıştır. 'Bu 5 yıllık sürenin bir kısmında imâl edi
len lokomotifler son kredi ve geçmiş yıllardan sar
kan siparişlerle yürütülmüştür. 1977'den 1981 sonu-
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na kadar kendi kanyaklarımızla alınmak istenen ye-
. dek parçalar için transferler yapılamamış ve geniş 

çaplı yedek parça sıkıntısı çekilmiş ve 391 adet ana-
hat lokomotifinden 150'yi mütecavizi yedeksizlikten 
servis dışı kalmıştır. 1979 yılından itibaren had saf
haya varan dizel motoru ihtiyacı için Fransa'dan 50 
adet motor teminine çalışılmıştır. Bu motorlar, kre-
disizlik nedeniyle Fransa'dan temin edilememiş, aynı 
motoru lisansla yapan Macaristan'dan kredi temin 
edilmiş ve fakat Fransız A-A firması Macaristan'a 
Türkiye'ye motor satma yetkisi vermemiş, bunun 
üzerine TODD'ye 50 motoru kendisinin kredili ola
rak satacağını bildirmiş olmasına rağmen Fransa'dan 
kredi bulunamamıştır. 

Uzun işbirliği süresi içinde bu anlaşmanın yürü
tülmesinde aşağıda zikredilen önemli hususlar TCDD 
de problemler yaratmıştır; 

— Fransa'dan sürekli ve muntazam kredi temin edi
lememektedir. Kredi temin edilemeyince TCDD'nin 
bağlantısı tek firma ve tek memleket ile olduğu için 
lokomotif imalatı aksamaktadır. 

— Fransız tipi lokomotiflerde kullanılan dizel mo
toru TCDD'nin işletme şartlarında istenen iyi neti
celeri verememiştir. 

— Dizel motorunda meydana gelen epidemik 
arızalar her iki tarafın devamlı gayret ve çalışmala
rına rağmen Türkiye şartlarına uygun hale getirile
memiştir. Dizel motor arızalarını azaltmak, tamir pe
riyotlarını uzatmak için motor gücü 2400'den 2100 
beygire düşürülmüştür. 

— Tamir kataloguna göre dizel motorlarının 4 
yılda bir revizyona alınması gerekirken ortalama 1,5 
yılda bir revizyona alınmakta, bu durum TCDD'de 
bakım müşkülatlarına ve fazla yedek sarfına neden 
olmaktadır. 

— Fransız dizel motor imalatçısı olan Alsthom 
Atlantique firması geç ve programsız teslimat yaptığı 
için imalat ve tamirat aksamaktadır. 

— Firmanın malzeme teslim süresi 10-12 ay ol
duğu için (Bu süre çok uzun) yedek parça temini ak
samaktadır. 

— Firma, en büyük işbirlikçisi olan TCDD'nin 
işleriyle ilgilenecek bir elemanı dahi bütün ısrarlara 
rağmen tefrik etmemiştir. TCDD yıllarca bu firma
da bir muhatap bulamamıştır. 

— Yukarıdaki nedenlerle işletme güvenliği yara
tılamamış ve TCDD lokomotif sıkıntısına girmiştir. 

1982 yılının Ağustos ayında Amerikan General 
Motors firması başlangıçta 25 Milyon Dolar daha 
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sonra da 38 milyon Dolarlık kredi temin ederek bir 
miktar anahat lokomotifi satmak ve yerli imalât li
sansı vermek istediğini bildirmiştir. Bu teklifin kredi 
şartlan Maliye Makanlığınea uygun bulunmuştur. 

Ocak 1983'te Amerikan General-Electric firması 
da 40 milyon Dolar kredi vereceğini bildirerek bu 
krediyle komple lokomotif satmak ve yerli imalat 
için lisans vermek istediğini bildirmiştir. 

Lisans ve kredi verme teklifinde bulunan bu iki 
Amerikan firmasının teklifi Ekonomik işler Yüksek 
Koordinasyon Kuruluna iletilmiştir. Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu her iki firma arasında 
eksiltme yapılmasını uygun bularak Bakanlığımıza 
durumu 'bildirmiş ve bu karar TCDD'ne iletilmiştir. 

TCDD'ce yapılan lokomotif ihtiyaç hesapları, 
servis harici lokomotifler servise konduktan sonra, 
yılda 50 adet yeni lokomotif imal edilse dahi 62 adet 
anahat lokomotifine ihtiyaç olduğunu ortaya çıkar
mıştır. 

Yukarda zikredilen bu açık, son 5 yılda kredi te
min edilememesi neticesi yeterli lokomotif imal edi
lememesinden doğmuştur. 

Ekonomik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu' 
nun bu kararı üzerine TCDD'ce iki Amerikan fir
ması arasında sınırlı eksiltme yapılma yoluna gidil
miştir. Hazırlanan şartnameye; 

— 30 adet komple lokomotif satın alınması. 

— 5 adet PKD (parçalar halinde satın alınıp mon
taj, boya ve testleri Türkiye'de yapılacak şekilde) lo
komotif satın alınması. 

— Lokomotif değerinin >% 10'u kadar yedek par
ça temini, 

— Yukarıdaki satın alma ile beraber, TCDD lo
komotiflerin Türkiye'de yerli imâl edilmeleri için 
lisans anlaşması yapılması şartını da eksiltme şart
namesine dahil etmiş ve böylece Eskişehir'de ikinci 
bir tip lokomotifin imalatına başlama kararı alın
mıştır. 

TCDD'nin aldığı bu kararla; 
— Bir tek firma ve memleket kredi ve tekniğine 

bağlı kalınmayarak lokomotif imalatının aksatılma
ması sağlanacaktır. 

— 1'968'de yapılan ilk eksiltme değerlendirmesin
de olduğu gibi halen teknolojisi en yüksek olarak 
değerlendirilen Amerikan lokomotiflerinin de yerli 
imalatı temin edilecektir. 

— TCDD rekabet sağlayarak daha ucuz loko
motif imalatı yapma olanağına sahip olacaktır. 

— İşletmede güvenilebilirliği yüksek bir lokomo
tif TCDD parkına girmiş olacaktır. 

Netice olarak General Motors firması ile yapıl
makta olan anlaşma, daha robüst ve güvenilebilirliği 
yüksek, daha uzun ömürlü ve dolayısıyla daha eko
nomik yeni bir tip lokomotifin Eskişehir Lokomotif 
ve Motor Sanayii Müessesesinde imaline başlanması 
amacına yöneliktir. 

Soru 2. Bu doğru ise, Uluslararası bir ihale ko
nusu olmuş mudur? Veya olacak mıdır? 

Cevap : 
TCDD'nin lokomotif imalat programı yılda 50 

adet olarak tespit edilmiştir. Yukarda da izah edil
diği üzere 1977-1982 yılları arasında TCDD lokomo
tif imal etmek için Fransa'dan ve başka kaynaklar
dan kredi bulamamıştır. 1977'den sonra ilk lokomo
tif kredisi Türk-Fransız protokolü çerçevesinde 1982 
yılı sonunda verilmiştir. Bu dış kredi TCDD ihtiya
cının yarısını dahi karşılamayan bir miktarda ger
çekleşmiştir. (60 milyon FF.) TCDD 1984 yılı loko
motif imalatı için bu krediyi kendi öz kaynakların
dan tamamlayarak MTE-AA grubuna 1977'den son
ra ilk defa 55 lokomotiflik Anahat Lokomotifi ima
lat parça siparişi vermiştir. 

Yukarda da zikredildiği gibi 1982 yılı Ağustos 
ayında Amerikan General-Motors firmasından 38 
milyon Dolar. 1983 Ocak'ında da Amerikan Gene
ral-Electric firmasından 40 milyon Dolarlık kredi 
teklifinde bulunulmuştur. 

TCDD konuyu, Ekonomik işler Yüksek Koor
dinasyon Kuruluna iletmiştir. Kurulca bu iki firma
dan teklif alma suretiyle eksiltmeye çıkılması bildi
rilmiş, bu görüşe katılarak eksiltme şartnamesi ha
zırlanmış ve adı geçen iki firma arasında sınırlı tek
lif alma yöntemiyle eksiltmeye çıkmıştır. Bu firma
lar 1968 yılında yapılan değerlendirmede teknik ba
kımından en «stün bulunan firmalardır. Ayrıca bu 
firmaların dizel-elektrik lokomotiflerini en robüst 
ve güvenilebilir ve uzun ömürlü olarak imâi etmekte 
olduğu da TODD'ce ve bütün dünya demiryolların-
ca malum bulunmaktadır. 

General-Motors ve General Electric firmaları 
arasında yapılan sınırlı eksiltmenin zarfları 8.9.1983 
tarihinde açılmıştır. TCDD'ce yapılan değerlendir
mede General - Motors firmasının teklifi teknik, idarî 
ve ticarî bakımdan daha uygun bulunduğundan iha
le bu firmaya yapılmıştır. Halen bu firma ile lisans 
anlaşmasını da kapsayan mukavele müzakereleri 
sürdürülmektedir. 
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Soru 3. Kaç adet lokomotif satın alınacak ve ne 
kadar döviz ödenecektir? 

Cevap : 
General-Motors firması 43 ,'8 milyon Dolarlık bir 

kredi temin etmiştir. Bu kredinin bir kısmı ile 30 
adet Co-Co tipi '2200 beygirlik komple lokomotif 
satın alınacaktır. Her bir lokomotifin FOB New 
York teslim fiatı 913,260 Dolardır. 30 lokomotife 
ilaveten toplam değerin % 10'u kadar da yedek 
parça satın alınacaktır. Mütebaki 13.8 milyon Do
larlık kısmı ile de 5 adet PK'D ve miktarı henüz tes
pit edilmemiş olan CKD parçalar alınarak yerli lo
komotif imalâtına başlanacaktır. 

30 adet lokomotif için 27 milyon dolar ödenecek, 
3 milyon Dolarlıkta yedek parça satın alınacaktır. 

Soru 4. ödenecek döviz miktarı ile idarenin sa
hibi olduğu Eskişehir Lokomoitif ve 'Motor Fabri
kasında, ı(EUMS) halen işletmede kullanılan lokomo
tiflerden ne kadar yenisi yapılabilir ve ne kadar arı
zalı lokomotif tamir edilerek servise alınabilir? 

Cevap : 
General-'Motors firmasından temin edilecek komp

le lokomotifler, FK'D ve CKD parçalar Amerikan 
Bankalarınca oluşturulan ve Morgan Guaranty Trust 
Bankasının liderliğinde Maliye Bakanlığına 43,8 mil
yon Dolar olarak verilen kredi ile satın alınmaktadır. 

Bu kredi sadece General Motors firmasından 
satın alınacak lokomotif ve parçalar için kullanılabil
mektedir. Bu sebeple ELMS'de bu dövizle kaç adet 
lokomotif çıkarılabileceği hususu kredinin veriliş tar
zında cevaplanmış bulunmaktadır. 

'Bununla beraber, böyle bir dövizin kendi öz kay
naklarımızdan veya serbest bir dış krediden verilmiş 
olmasını tasarlayarak soruya bu türlü bir yaklaşımla 
cevap verildiğinde aşağıdaki neticeler bulunmakta
dır; 

Yukarda soruya verilen cevapta satın alınacak 
lokomotif tutarı yedeği ile birlikte 30 milyon Dolar 
olarak belirtilmiştir. Fransız lokomotiflerinin muka-
velemizdeki fiyat eskalasyon formülüne göre değiş
ken fiyat katsayısı ile Ağustos 1983 tarihi iti'biriyle 
fiyatı 1 390 000 Dolar olmaktadır. Bu fiyat her yıl 
•% T2 civarında artmaktadır. General Motors'dan 
satın alınan aynı güçteki lokomotifin Ağustos 1984'e 
kadar olan fiyatı 913 260 dolardır. 

\ ELMS'de lokomotifin % 55-60'ınm yerli olarak 
imâl edildiği nazarı iti'bare alınırsa Fransa'ya ithal 
malzemesi olarak lokomotif başına 570-630 bin do
larlık ithal parça siparişi vermek gerekmektedir. Bir 

lokomotifin maliyeti için bu rakama !% 40-45'lik yer
li imâl payı olarak malzeme, el emeği, boya ve test 
ücretlerini de katmak gerekmektedir. 

Yukarıdaki rakamar Fransız lokomotifinin tek
nik sorunlara ilaveten ucuz olmadığını ifade etmek
tedir. TODD'nin tek firmaya bağlı kalmama arzusu 
ucuz fiyata lokomotif imalini de temin etmektedir. 

TODD'nin ELMS'de ürettiği lokomotiflerde Fran
sız firmalarına bağlı kalmayarak ucuzlatma yollan 
araması tabiidir. General Motors firmasının komple 
lokomotif teklifinde vermiş olduğu 913 260 Dolar
lık fiyat dünya piyasalarının altındadır. TCDD'nın 
üretebileceği bir lokomotif için takribi yerli imalât 
tutarı olan 100 milyon TL. karşılığı 300 000 Dolar 
nazarı iti'bare alınarak, Fransız tipi yeni lokomotif 
adedinin 30 milyon Dolarla yaklaşık 30 adet civa
rında imal edilebileceği 'hesaplanmıştır. 

Bu döviz ile ne kadar arızalı lokomotif tamir 
edilerek servise verilebileceği hususuna gelince; 

Amerikadan satın alınacak olan komple PKD ve 
CKD lokomotifler için verilen 43.8 milyon Dolarlık 
kredi Morgan Guaranty Trust Bankası liderliğinde 
10 Amerikan Bankasınca verilmektedir. 

Yukarıda da izah edildiği üzere bu kredi sadece 
General Motors'dan yapılacak satın almalar için ge
çerlidir. Dolayısıyla TODD'nin elinde istediği tarz
da. kullanabileceği bir kredi kaynağı mevcut değil
dir. Arızalı lokomotiflerin ayağa kaldırılması için 
Fransız Bankaları dahil hiçbir banka kredi verme
mektedir. Son defa '1.11.1983 tarihinde elektrikli lo
komotifler için Fransız hükümetince Türk-Fransız 
protokolü çerçevesinde verilmek istenen 100 Milyon 
Franklık kredinin dizel-elektrik lokomotif imalât par
çaları ve bu lokomotifleri ayağa kaldırmak için ye
dek parça almak maksadıyla, tahsis edilmesi isten
miş ve Maliye Bakanlığımıza Fransız hükümetince 
olumsuz cevap verilmiştir, 

General 'Motors firmasından satın alınacak loko
motifler için TC. Maliye Bakanlığı kaynakları kul
lanılmadığı gibi serbest olarak kullanılacak bir dış 
kaynakta mevcut değildir. 

Yukarıdaki tahminlere paralel olarak kredinin 
serbestçe kullanılabilecek bir kredi olduğu veya ken
di öz kaynaklarımızdan döviz ödeneceği varsayımı 
ile bu soruya şu şekilde cevap vermek mümkündür; 

Servis harici kalan lokomotiflerimizde dizel moto
runun yeniden imâli gerekmektedir. Fransız Alsthom 
Atiantique Firması 20 gün önce gönderdiği bir tek
lifte dizel motor imâli için sadece ithal malzemesi 
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olarak motor başına 250 000 Dolarlık bir talepte 
bulunulmuştur. Bu miktara % 45 yerli imalatta ek
lenirse, dizel motor fiyatı olarak takriben 325-350 
bin dolarlık bir masraf ortaya çıkmaktadır. Buna 
150 bin dolar civarında dizel motorunun haricindeki 
ithal malzemesi ile yerli malzeme ve el emeği ekle
nirse neticede bir lokomotifi ayağa kaldırmak için 
takriben 500 bin dolar gerekecektir. Bu miktarın 300 
bin dolarını ithal malzemesi teşkil edecektir. 30 mil
yon dolarlık bir dövizle bu durumda 60 lokomotif 
motorunun yenilenmek suretiyle servise verilebileceği 
neticesine varılmaktadır. 

TCDD gayri faal olan olkomotiflerini servise ko
yabilmek için bir program uygulamaktadır. Bu prog
rama göre 1983 yılında EL'MS'de 52 adet gayri faal 
lokomotife yeni dizel motoru imal edilerek lokomo
tifler servise verilmişlerdir. TCDD'nin bu faaliyeti 
1984 yılında da sürdürülecektir. 

Soru 5. ELM'S'nin yıllık olkomotif imalat ka
pasitesi nedir? Bu kapasite son beş yılda ne nispette 
kuUanılabilmiştir? Ve son beş yılın lokomotif ima
latı yıllar itibariyle nedir? 

Cevap : 
EL'MS'nin yıllık lokomotif imalat kapasitesi 50-55 

adettir. 'Bu kapasitenin son beş yılda ;% 40'ı kuUa
nılabilmiştir. Bunun da sebebi 1977'den 1982'ye ka
dar Fransa'dan ve diğer dış kaynaklardan kredi alı
namaması ve 'Maliye 'Bakanlığının döviz transferi 
yapamamasından kaynaklanmıştır. 1982 yılında alı
nan 60 milyon FF. lık krediye kendi öz kaynakları
mızdan da katkı yapılarak 55 lokomotif imal ede
cek teçhizat siparişi MTE-AA ile diğer firmalara si
parişler verilerek temin edilebilmiştir. 

Son beş yılın lokomotif imali yıllar itibariyle, 
1979'da 35, 1980'de 40, 1981'de 25'tir. 1982 ve 1983 
yıllarında daha .önce belirtilen sebeplerle imalât ya
pılamamıştır. 

Soru 6. Yabancı ülkelerden dövizle satın alma 
karart vermeden önce idarece, demiryolları işletme 
sinde aynı maksat için çeşit çeşit markada ve model
de makine, motor, lokomotif ve bir o kadar çeşit de 
yedek parça kullanılması ve stok da bulundurulması
nın, yönetim, teknik, ekonomik, hülasa işletmecilik 
yönünden mahzurları ve varsa yararları hakkında bir 
inceleme yaptırılmış mıdır ve inceleme raporunun 
tarihi nedir? Ve imza sahipleri kimlerdir? 

Cevap : 
Lokomotif imalatı önemli miktarda yatırımları 

gerektirmektedir. Yılda 60 lokomotifin imâl edilmesi 
planlanırsa ve lokomotifin % 55'i yerli imal edilirse, 
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her bir lokomotifin ortalama dünya piyasa değeri de 
1 200 000 dolar alındığında yerli imalât için dış ya
tırım miktarı ortalama 30 milyon doları gerektirmek
tedir. Bu paranın TL. karşılığı 8,5 milyar TL. tut
maktadır. TCDD Bu parayı bulup bunun karşılığı 
olan döviz satın alıp transferini yaptırması mümkün 
değildir. (Bu sebeple orta vadeli krediler temin edil
mekte ve bu kredilerle satın almalar gerçekleştiril
mektedir. TCDD Fransa'dan kredi temin edemediği 
için son yıllarda yeni lokomotif imal edememiştir. 
Fransa'dan kredinin verilmemesi ve Fransız tipi lo
komotifin dizel motorunda cevap (1) de belirtilen 
müşküller; TCDD'ye tek dış firma ve tek dış mem
lekete bağalnmasının mahzurlarını göstermiştir. Esa
sen tek firma ve tek memlekete bağlı kalmanın mah
zurları TCDD'ce yıllarca önce teşhis edilmiş, ancak 
ikinci 'bir firma ile işbirliği imkanı 1983 yılında or
taya çıkmıştır. 

TÖDD'de anahat dizel elektrik lokomotifi ola
rak 44 adedi Amerikan G-Electric lokomotifi, 347 
adedi Fransız tipi lokomotif olmak üzere 391 adet 
anahat lokomotifi mevcuttur. 

Özetle, iki tip anahat lokomotifi kullanılmakta
dır. Ancak G. Electric lokomotifleri 1964 yılında 
satın alınmış olup 19-20 yaşına gelmiştir. En iyi dizel 
elektrik lokomotifin ekonomik ömrü 20 sene olarak 
kabul edildiğine göre TCDD'nin elinde sadece bir 
tek tip anahat lokomotifi kalmaktadır. Bu lokomoti
fin dizel motorunda karşılaşılan müşküller ve kredi 
zorlukları tek firmaya ve tek memlekete bağlı olma
sının mahzurları, ikinci bir tip lokomotife geçilmesi 
zaruretini doğurmuştur. 

Çok fazla tip lokomotife sahip olmanın hata ola
cağı muhakkaktır. TCDD mevcut olan tek imalât 
bandına bir alternatif daha getirmek kararı almış, 
bunun içinde dış kredi bakımından devamlılığına 
güvenilebilir, teknolojik bakımdan en üstün ve yerli 
imalat imkânının tamamını veren Amerikan Gene
ral Motors firması ile işbirliği yapma kararı almıştır. 

TCDD bu seçimi yapmakla tek tip olan anahat 
lokomotifini iki tipe çıkarmaktadır. Dünyanın en ile
ri demiryollarına sahip ülkelerde de demiryolları ay
nı bir hizmet için tek tip yerine enaz 2-3 tip loko
motif kullanmaktadırlar. 

TCDD'nin ikinci tip lokomotife geçmesi adı ge
çen General Motors firmasının 43.8 milyon dolarlık 
kredisinin yürürlüğe girmesiyle mümkün olabilecek
tir. îki tip anahat lokomotifi kullanmak, yedek par
ça stoklama ve yönetim problemleri getirmeyecektir. 
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TCDD bünyesinde çok sayıda lokomotif tipi mevcut 
değildir. Fransız tipi, lokomotiflerin imâl ve işlet
mesinde karşılaşılan güçlükler ikinpi tipe geçilmesini 
zarurî kıldığından soruda belirtilen manada bir rapor 
hazırlanmamıştır. 

Bununla birlikte TCDD'nin anahat lokomotif ih
tiyacı ve General Motors firmasının anahat loko
motif teklifini tetkik etmek üzere uzun yıllar TCDD 
bünyesinde işletme ve imalatta çalışmış, tecrübe ve 
bilgi sahibi olmuş teknik elemanlardan müteşekkil 
bir komisyon kurmuş ve bu komisyon 2)1.12.1982 ta
rihinde verdiği raporda; 

— Türkiye'de lokomotif yapım çalışmaları, 
— Dizel lokomotif işletmeciliği, 
— Mevcut lokomotiflerin daha iyi hale getiril

mesi için alınması gereken 'önlemler ve öneriler, 
— Gayri faal lokomotiflerin faal hale getirilmesi 

için alınan tedbirler ve takvim, 
— Halihazırdaki anahat lokomotif ihtiyacı ile 

1983 ve 1984 yıllarındaki lokomotif ihtiyacı, 
— General Motors lokomotiflerinin batlarımıza 

uygunluğu, 
— General 'Motors lokomotiflerinin yerli yapıla

bilirlik bakımından tetkiki ve 
— Netice. 
Konularını İncelemiş ve karara bağlamıştır, 

» > • • « 
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I Bu rapor aşağıdaki teknik elemanlarımız tarafın
dan hazırlanıp imzalanmıştır. 

1. Ahmet Kabakçı Genel Müdür Yardımcısı 
I Mühendis 

2. Haşim Saltık Genel Müdür Yardımcısı Y. 
I Mühendis 

3. Erdoğan Dinçer Cer Dairesi Başkanı Y. Mü-
I hendis 

4. Hakkı Telek EL'M'S Müessese Müdürü Mü
hendis 

I 5. Bülent Koksal Malzeme Dairesi Başkanı Y. 
Mühendis 

'6. Hilmi tldaşer ELMS Müessese Müdür Yar-
I dımcısı Mühendis 

7. öztekin Fenemen Fabrikalar Koor. Dai. Baş
kanı Y. Mühendis 

8. Naci Örün Cer Dairesi Başkan Yardımcısı 
J Mühendis 

Sorulmuş bulunan sorulara yukarda madde mad
de cevapları verilmiş bulunmaktadır. 

Bilgilerine saygılarımla arz ederim. 

Veysel Atasoy 
I Ulaştırma Bakanı 
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