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Sayfa 
rafından bazı illerimizde yaptıolan tesislere 
ilişiklin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin • Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1461) 363:366 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer YıJ-
dırım'ın, amatör sporcuılann 'günlük harcı-
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cevabı (7/1467) 

Sayfa 
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I, — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları, TBMM 
Başkanı Sayın Necmettin Karaduman'a Bulgaristan' 
daki Türkler tarafından evvelce gönderilen bir mek
tubu, soydaşımız Naim Süleymanoğlu'nun Anavatana 
gelmesi nedeniyle, Genel Kurula arz eden gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş 
ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 Malî 
Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdareler Ke-
sinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 3/1150, 
1/791, 3/U51, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 509) görüş
melerine devam edilerek : 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı; 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Kesin-

hesaplart kabul edildi. 
15 Aralık 1986 Pazartesi günü saat 10.00'da top

lanmak üzere, birleşime saat 18.40'ta son verildi. 

Başkan 
BaşUcanvekiH 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN: Baskanvekili İskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER: Yavuz Köymen (Giresun), İsmail ÜğdUl (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 42 
nci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

n. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli ida
reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları {1/798, 1/799; 
3/1150,. 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları: 499, 500, 
510, 509) (1) 

[A) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yılı 

Bütçesi, 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi, 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi, 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çe Kanunu Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları üzerinde görüşmelere devam edi
yoruz. 

Programa göre, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt
çesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Grupları ve şahısları adına söz alan sayın millet

vekillerinin adlarını sırayla okuyorum : 
Sösyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Mehmet üner, Sayın Münir Sevinç; Doğru Yol Par-

(7) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı basmayazılar 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim tutanağına eklidir. 

tisi Grubu adına Sayın Mazfoar Haznedar, Sayın Feh
mi Memişoğlu, Sayın Cafer Tayyar Sadıklar; Anava
tan Partisi Grubu adına Sayın Yaşar Albayrak, Sa
yın Işılay Saygın, Sayın Mustafa Batgün; 

Şahısları adına; lehte Sayın İsmail Saruhan, aleyh
te Sayın Ayhan Fırat, üzerinde Sayın Hayrettin El
mas söz almışlardır. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, usul hakkında söz alabilir miyim? 

BAŞKAN — Ne usulü efendim?.. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Baş
kanlık Divanı İçtüzüğe aykırı bazı davranışlarda bu
lunmuştur; bu konuda usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne zaman, nasıl efendim? 
TÜRKÂN TURGUT ARHCAN (Edirne) — Efen

dim, dün İçtüzüğe aykırı olarak gündem dışı bir söz 
verilmiştir. İçtüzüğümüzün 19 ve 54 üncü maddeleri 
çok açıktır. Bu konuyu Genel Kurulun dikkatine sun
mak istiyorum, izin verirseniz. 

BAŞKAN — Affedersiniz, hangi konu? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen
dim, dün bir arkadaşımız gündem dışı konuşma yap
tı; bu konuşmada, gelen bir mektup okundu. Oysa, 
İçtüzüğümüzün 19 uncu maddesi, Danışma Kurulu
nun toplanmasını, Danışma Kurulu karar veremediği 
takdirde bu görüşmenin Genel Kurulun onayına su
nulmasını emrediyor. 

İkincisi: İçtüzüğümüzün 54 üncü maddesi, tebrik, 
teşekkür, takdir ve temenni gibi hususların ilan talhlta-
sına asılacağını yahut özet olarak tutanağa kaydedile
ceğini belirtiyor. Bu konuda açıklama yapmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Arıfean, »ize gündem dışı siöz 
verme imkânım yok; usul hakkında da söz veremem; 
çünkü benim idare ettiğim oturumda usule aykırı bir 
husus olmamıştır. Usule aykırı bir vaziyet varsa, han-
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gi arkadaşın yönetimi sırasında olduysa, o zaman tek
rar söz isteme imkânına sahipsiniz. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, burada Türkiye Büyük Millet Meclisine 
birtakım tavsiyelerde bulunuldu. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi millî iradeyi temsil etmektedir. Burada, dı
şarıdan birtakım tavsiyeleri yapmaya, «kavga etme
yin» demeye kimsenin hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Kimin efendim, kimden bahsediyor
sunuz? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Efen
dim, dünkü mektupta «parti kurmayın» diyenler oldu. 

Bu, bizim anayasal hakkımız, burada hükümeti 
elettirmek, hakkımız. Biz 45 milyon vatandaşın dert
lerini dile getirmeye çalışıyoruz. Buna ambargo ko
yulamaz. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, tamam efendim, söz 
veremiyorum. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Güya söz 
vermediniz, iyi ki söz vermediniz!.. 

MEHMET ÜNBR (Kayseri) — İçtüzük dün ih
lal edildi ama... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Divan bir bütün
dür; Divan, Başkanvekillerine göre yönetmez. Divana 
taalluk elden bir İçtüzük ihlali yapılmıştır, onun için 
söz istemişlerdir ve verilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Müsaade ederseniz bir noktayı ifade 
edeyim: İçtüzüğün ihlal edilip edilmediği meselesi 
dün tartışılabilirdi; dün bu sözü veren Başkanvekili 
arkadaşımızın idare ettiği oturumda bu tartışılabilir
di. Şimdi, bu zamanında yapılmamış, araya gün gir
miş, bugün bu meselenin müzakeresini yaptığınız tak
dirde, bu sözü veren ve bu sözü de kendi yetkisini 
kullanarak veren Başkanvekili arkadaşımız bulun
madığına göre, mesele muallakta kalır ve arkadaşın 
bu meseledeki düşüncelini ortaya koymasına da im
kân olmaz. 

Teşekkür ederim efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan Meclis Başkanlığı h'izzat İçtüzüğe uyma
dıktan sonra, bu iş nereye varacaktır? 

BAŞKAN — Sağolun efendim. 
'Sayın milletvekilleri, bütçe görüşmelerine geçiyo

ruz. Konuşma süresi, gruplar adına 1 saat, şahıslar 
adına 10 dakikadır efendim. Bazı gruplar 2 veya 3 
arkadaşla söz almış vaziyetteler. Talbüî bunlar kendi 
aralarında bu 1 saatin minütajını yaparlar, kendileri
ne göre bir süre koyarlar. Aslında Başkanlığın bura
daki vazifesi, verilen bu bir saatlik süre içerisinde 

sadece konuşmacının süres'in'i hatırlatmaktan ibaret
tir. Onun dışında, kendi aranızda konuşma süresinin 
taksimini yapmak durumundasınız. 1 saatlik konuş
ma süresini böyle dolduracaksınız. Grup adına ko
nuşmanın tümü 1 saattir, ona göre söz veriyorum. 

SHP Grubu adına Sayın Mehmet Üner, buyurun 
efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MEHMET ÜNER (Kay
seri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Grubum 
ve şahsım adına hepinizi saygı ile selamlarım. Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının, 1987 Malî Yılı Bütçe
si üzerindeki SHP grubunun görüşlerimi iletmek üze
re huzurlarınızdayım. 

Konuma, Bakanlığın bayındırlık politikası ile baş
lamak istiyorum. Burada ana amaç, ülkenin sosyal ve 
ekonomik kalkınmasını sağlamak, yerleşim alanları
nın insanca yaşanır hale getirilmesi ile doğrudan il
gili olan yol, köprü, baraj, sulama, su getirme, kana
lizasyon, konut, hastane gübi altyapı yatırımlarını 
yapmak ve bunu yaparken de, ülke ölçeğinde den
geli ve hızlı kalkınmaya sosyal içerikde kazandır
maktır. Bakanlığın bu tutumu anılan üç öğeden yok
sundur. 

Ülkem'izdeki sosyal gelişmenin gereği olarak, ye
niden yapılaşmaya ihtiyacı kaçınılmazdır. Artan nü
fus çoğunlukla kentsel alana yerleşmektedir. Son nü
fus sayımına göre 51 milyon olan nüfusumuzun 27 
milyonu, takriben yarıdan fazlası kentlerde yaşamak
tadır. Gelişen eğilimler, kentsel alan dışındaki yaşam 
koşullarının barınmadan öteye gitmediği yurdumuz
da, kentleşmenin giderek, artacağını göstermektedir. 
Bu gelişmeler, artan nüfusumuzun 2 OOO'li yıllarda 
da, büyük bir çoğunlukla, kentsel alanlarda yaşaya
cağını göstermektedir. Bir varsayıma göre, bugün 
kentsel alanlarda yaşayanların iki katının, yani 54 
milyon insanimizin 2000 yılında kentsel alanlarda 
yaşamlarını sürdüreceği sonucunu ortaya çıkarmak
tadır. Şehirlerimizdeki bugünkü altyapının, günü
müzün ihtiyacına cevap veremediği hepimiz tarafın
dan çok iyi bilinmekltadir. Bu denli hızlı artan nüfu
sumuzla oranüh ohrak, kentsel alanlarımızdaki alt
yapı çalışmalarını da hızlandırmamız gerefcmektedir. 
Kentsel alanlarımızdaki altyapının yüzde 80'ini ger
çekleştirmesi gereken Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğının, gösterişten, göstermelik yatırımlardan' ve sa
vurganlıktan uzak, planlı bir yapılaşmayı amaç edin
mesi kaçınılmazdır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının 1987 Yılı Bütçesini incelediğimizde, bütçenin 
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hazırlanışında bir planın ve programın olmadığı gö
rülmektedir. Enerjiden, ulaşımdan, konuttan, kana
lizasyondan, yoldan, içmesuyundan, iletişimden, okul
dan ve hastaneden yoksun halkımızın, sorunlarının 
ertelenmesi ile bir çözüme ulaşılamayacağını bilme-
mliz gerekmektedir. Çağdaş koşullarda, insanca ya
şamanın gereklerini yerine getiremeyen iktidarların 
sonu hüsrandır. Sadece otoyol yapmakla ülkelerin 
'kalkındığı görülmüş değildir. Ülkemizde kâğıt üze
rinde, 4 300 kilometre devlet ve il yolunun hâlâ top
rak olduğu, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1987 
bütçesinde görülmektedir. Geçit vermez durumda 
olan 4 300 kilometrelik yolun tamamı sosyal içerikli 
olup, yapımıyla ilgili herhangi bir umut işareti büt
çede görülmemektedir. 

Ülkenin, yolu geçit vermez yörelerinden ulaşım 
hizmetini esirgemek, buna karşı devlet baskısını ar
tırarak yönetmek, Otoyol yapımına feda edecek ka
dar basit değildir. Eski valilerimizden Halil Rıfat 
Paşa'nın «Gidemediğin yer senin değiid'ir» sözü çok 
anlamlıdır. İktidarların her defasında, gelişmemiş 
yörelerimizi yoldan, köprüden, ulaşım, imkânlarından 
yoksun bırakmaları veya devamlı bir dahaki seneye 
ertelemeleri sürüp gittikçe, o yörede yaşayanlara 
devleti sevdiremeyiz. 

Geri kalmış yörelerimizde, sağlıklı yaşamanın hiç
bir koşulu bugüne kadar yerine getirilememiştir. 
Bakanlığın bütçesi incelendiğinde de, böyle bir yak
laşımın tatmin edici olmadığı görülmektedir, özel
likle, büyük ve küçük yerleşim alanlarımızın yarısın
dan fazlasında, sağlıklı içme suyu ve kanalizasyon 
bulunmamaktadır. Bir tarafta fosseptik çukuru, diğer 
tarafta içme ve kullanma suyu kuyusu; her ikisi de 
'hemen hemen birbiriyle iç içe, yani, insanımız dış
kısıyla iç içe yaşamaktadır. İller Bankasının yatırım 
•bütçesi, dev boyutlu bu sorunun çözümünün çok uza-
ğındadır. İller Bankasının yatırım hızı artırılmadıkça, 
içme suyu ve kanalizasyon sorununun daha yıllarca 
çözümsüz kalacağı ortaya çıkmaktadır. 

Üç yıldır, ülkeyi kalkındırıyorum diyerek man
galda kül bırakmayanlar, halka inerek, onlarla iç içe 
olduklarında, onlar gibi yaşamaya çalıştıklarında, çok 
da iyi şeyler yapmadiklarmı göreceklerdir. Uygula
nan politikalardaki esas amaç, insan yaşamını ko
laylaştırmak olmalıdır. En büyük şehirden, en küçük 
kasabaya kadar tüm yerleşim alanlarında ana amaç, 
kolay yaşam olacağı varsytmından hareket edecek 
olursak, nüfusu milyonu aşan kentlerimizde, otobüs
ler, otomobiller, kamyon ve kamyonetlerle, kent içi 

I yolları işlemez hale getirilmiş olup, ana caddelerimiz, 
I yürüyen parklara dönüştürülmüştür. 
I Yeni düzenlemelerle, birtakım malı imkânlara 
I kavuşan yerel yönetimlerde, sonucunun nerelerde, 
I hangi noktalarda bağlanacağı belli olmayan, «kaldı-
I rım sök, kaldırım yap»tan öte bir hizmet yapamaya-
I rak, iş bilerek iş bitirme yerine, hiçbir şey bilmediği-
I ni ortaya koyarak, ölü yatırımlarla kaynakları bi-
I tirmektedirler. 

I Yeterli teknik elemanı olmayan yerel yönetimleri, 
yetkiyle donatmakla sorunlarının çözülemediği orta-

I ya çıkarken, bu yönetimlerde, rüşvetin, yolsuzluğun, 
I savurganlığın kurumlaştığı bir ortamın yaşandığı gö-
I rülmekted'ir. Yerel yönetimler, bağımsızlaştırma yeri-
I ne, denetimsiz ve başıbozuk bir çalışma düzenine itil-
I mislerdir. Yerel yönetimleri, önce her bakımdan ör-
I gütlemsk, ondan sonra görevler yüklemek, bizce da-
I ha doğru olanıdır. Etkin bir örgütlenme yapılmadığı 

gibi, var olanı da dağıtılmıştır. Bilgi ve beceri biriki-
I mi olmadan, teknolojik gelişmeye ayak uydurulama-
I yacağı, bilinen bir gerçektir. 

I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yukarıda kısa-
I ca değindiğim altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak, 1987 

yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi, hiçbir 
umut vermemektedir. Şöyle ki, bakanlığın tüm bütçe
si, 1986 yılına oranla sadece yüzde 41 artmıştır. Bu 
artış enflasyonu karşılamaktan yoksundur. Ayrıca, 
bir kısım yatırımların, dış paraya bağlılığı nedeniyle, 
Türk Lirasının değer kaybetmesi ile bakanlık bütçe
sinin küçülmesi, büyük bir olasılıktır. Çünkü, yatı
rımların en az yüzde 20'sinin dış paraya gereksin
mesi bulunmaktadır. Böylece, son üç yıldır yatırım
lar duraksama devresine girmiş bulunmaktadır, İşsiz-

I ligin her gün bin kişi arttığı ülkemizde yeni yatırım 
yapılamaması, devam eden yatırımların yavaşlatıl
ması, uygulanabilecek en kötü yatırım politikasıdır. 

I Geçtiğimiz aylarda ve yıllarda, zaman zaman 
gündeme getirdiğimiz, yatırımlarla ilgili bakanlığın 
ilgisizliğine de burada kısaca değinmek istiyorum. 

I Neden, hesaplanan ve belirlenen sürelerde devletin 
ihaleleri bitirilememekiedir? İlk planlandığı yıllarda-

I ki fiyatların katlanarak bitirilmesine sebep olanlara 
i ne yapmaktasınız? Bu tür sorularımıza Genel Ku-
I rulumuzda Sayın Bakan, vereceği yuvarlak cevaplar-
I la böyle konuların geçiştirilebileceğini zannetmekte-
I dir. Devlettin her kuruşunun hesabını, tek tek sora-
I cağımızın peşinen bilinmesini istiyorum. Yatırımlar 
I konusunda, yatırımsızlık politikasında ısrar edildiği 
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sürece iş yerine laf üretilmesine, elbette bugün yapıl
dığı gibi, anlamsızca devam edilecektir. 

Yukarıdaki genellemelerden sonra, ana konulara 
Ibağlı olarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının yü
rüttüğü yatırım politikasını ana başlıklar altında in
celemekte yarar bulunmaktadır. 

Ulaştırma Altyapı inşaat Politikası : Yakın bir 
geçmişte Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
işletmesi ile Boru Hatları genel müdürlükleri Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığından ayrılmışsa da, bakan
lığın etkisi daha bir süre sürecektir. Bu nedenle, 
DLHİ varmışcasına bu konuya değinmek istiyorum. 

Ülkemizdeki hiçbir ulaştırma altyapısı yeterli de
ğildir. Bunun bilincinde olan geçmiş iktidarlar, ko
nunun uzun süreli gündemde tutulması ve süreklilik 
kazanması bakımından, 10 yıllık ulusal ulaştırma ana 
planını ortaya koymuşlardır. Kıt olan ülke kaynak
lan ile ekonomik ve sosyal öncelikler göz önünde tu
tularak hazırlanan ulaştırma ana planı, bakanlığımız
ca, karşı seçeneği oluşturulmadan rafa kaldırılmış
tır. Karşı seçeneğini tespit etmeden, ulaştırma ana 
plartını dışlamak çok yanlış ve yanlı bir davranıştır. 
Bize göre, Sayın Bakanın buna hakkı yoktur. Bilgi 
ve beceri b'irikimirii yok farz ederek sonuca varmak 
mümkün değildir. 

Sayın Bakanın 1.10.1980" tarihli ve 22 sayılı İmar 
Dergisine verdiği beyanın bir bölümünü, konumuzla 
ilgili olduğu için sizlere sunuyorum. Beyan aynen şu 
şekilde : «Türkiye'de, tabiri caizse, demiryolları bi
raz fanatik bir şekilde ele alınmaktadır. Mesela, ha
zırlanan planda, 10 yıllık ulaştırma ana planından 
söz ediliyor- önemli bir ibare olarak demiryolları, 
karayolları, denizyolları birbirinin rakibi olarak de
ğil; fakat birbirinin tamamlayıcısı olarak inşa edil
mek üzere planlanırlar denmiştir. Halbuki -Sayın Ba
kan yine devam ediyor- herşeyin birbirine rakip ol
ması lazımdır. Ana yanlışlık buradadır» demektedir
ler. Bir bakan, tüm dünyanın özümleyerek benimse
diği planlama düşüncesine, emek ve beyin ürününe 
pervasızca karşı çıkabilmektedir. Bu davranış biçimi 
ülke için de, bakanlık için de talihsizliktir. Arifiye -
Sincan çift hat demiryolu bu düşünce ile mi sevimsiz 
gösterilmek istenmektedir? 

10 yıllık ulaştırma ana planında, Arifiye - Sin
can demiryolu fiz'ibil bulunarak devamına karar ve
rilmiş ve yapımını emretmiştir. 1!6 Eylül 1982 tarih 
ve 17814 sayılı Resmî Gazöte'de bu konu mevcuttur. 
Sayın Bakan, nasıl saptadığı belli olmayan bazı bü
yük rakamları öne sürerek, projeye karşı çıkmakta-

15 . 12 . 1986 0 : 1 

tır. 82 kilometre içinde çalışıldığını, 4 küçük, 1 bü
yük olmak üzere, 10 kilometrelik tünelin bitmek üze
re olduğunu ve bunlar için de 1986 birim fiyatları ile 
100 milyar Türk lirası harcandığını, 900 milyar Türk 
lirasının harcanması gerektiğini Sayın Bakan Plan ve 
'Bütçe Komisyonunda söylemişlerdir. İnsanın aklına 
ister istemez, konuyla ilgili şu sorular gelmektedir : 

1. Bu projeye neden başlanmıştır? 

2. Yapılan 100 miryar civarındaki yatırım ne ola
caktır? 

3. Bakanlık, projenin bu hale gelmesine neden 
olanların sorumluluğu hakkında ne düşünmektedir? 

4. Bakanlığın, bu toplu taşım projesinden vaz
geçmesinde, otomotiv sektörü lehine bir tercihi söz 
konusu mudur? Ancak, Sayın Bakan tarafından 900 
milyar Türk Lirasının neye dayanarak hesaplandığı
nı belirleyen herhangi bir kanıt verilmemektedir. 

öte yandan, İstanbul - Ankara otoyolunun Gü-
müşova - Gerede, Gerede - Ankara kesimleri hiçbir 
fizibilite çalışmasına dayandırılmadan 668,5 milyon 
dolara, yani 500 milyar Türk Lirasına kredili olarak 
ihale edildi. Yüksek faizli kredinin tamamı geri öden
mesi halinde maliyetin 1 trilyona çıkması büyük bir 
olasılıktır. 

Ayrıca, Grede - Ankara karayolunun tamamına 
yakın bir bölümü, bölünmüş dört şeritli yol olup, ka
lan çok az kesim de 19871de tamamlanmış olacak
tır. Acaba bu kesimde otoyol nasıl projelendİrilecek-
tir? 

ENKA Şirketinin yabancı ortaklığına, hiçbir iha
le koşuluna bağlı kalmadan yaklaşık 440 milyon do
lara verilen otoyol için kullanılan kıstası ve yöntemi 
bilmek hakkımızdır. Yoksa, ENÎKA'nın ANAP'a ya
kınlığı bu ihalede rol mü oynamaktadır? 

Aynı şekilde, Gümüışova - Gerede otoyolunda 
hiçbir fizibilite ve fayda - maliyet oranı çalışması 
yapılmamıştır. Yaklaşık 228 milyon dolara malola-
cağı, kredinin faizleriyle birlikte geri ödenmesi ha
linde, 500 milyar Türk Lirası hesaplanarak ihale 
'edilmiştir. 

Söylentilere bakılırsa, Sayın Karayolları Genel 
Müdürünün çok yakını bir kişinin, otoyolun bu ke
simini üstlenen İtalyan firmasının gizli ortağı olduğu 
söylenmektedir. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Bırakın böyle 
şeyleri, ayıptır. 

'MEHMET ÜNER (Devamla) — Bu tür söylen
tilere inanmak istemiyoruz Sayın Kocabaş. Daha 
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önce sizler de bu tür suçlamalarda bulunmuştunuz 
bu kürsüden. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Hiçbir zaman 
şahsiyat yapmamışımda*, ayıptır. Karayolları Genel 
Müdürü namuslu bir adamdır. 

MEHMET ÜNBR (Devamla) — Size mi düşüyor 
savunması onun? 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Şahsiyat yapma

yın. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MEHMET ÜNER (Devaımla) — Konuşmamın 

devamını lütfen dinleyiniz Sayın Kocabaş, lütfen din
leyin konuşmamın devamını. 

BAŞKAN — Sayın hatip, Sayın Kocabaş, lütfen 
efendim... 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Bu tür söylen
tilere inanmak istemiyoruz Saym Kocabaş, biliyor 
musunuz bunu? 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Biliyoruz. 
IMEHMET ÜNER (Devamla) — Hah, dinleyin, 

öğrenin. 

MEHMET KOCABAŞ (İçel) — öğrenelim ba
kalım. 

MEHMET ÜNER {Davamla) — Gerçek dışı ol-
. masını diliyoruz. Ancak, ihale yöntemi insanın aklı

na kötü olasılıkları da getirmektedir, örneğin, ikinci 
Boğaz Köprüsü, kredili olarak uluslararası ihaleye 
çıkarılmıştır. İhaleye katılan firmalardan sekizine ye
terlik verilmiş ve en ucuz teklifi veren, uygun koşul
larla kredi getiren firmaya ya da firma ortaklığına 
inşaat işi ihale edilmiştir. Yukarıda sözünü ettiğimiz 
iki otoyola ise, birer başvuru olmuş olup, iş başvu
ran bu Türk - yabancı ortaklığı ile hemen bağlan
mıştır. 

İhale yasasının aşırı yetkilendirilmesine dayandı
rılarak uygulanan bu ihale yöntemi, mutlaka gelecek
te denetim organlarının denethriine takılacaktır. Bun
dan hiç kuşkumuz bulunmamaktadır. Daha geride, al
tı adet otoyol inşaatı bulunmaktadır. Dileriz, bu oto
yollar, benzeri yöntemle ihale edilemezler. 

Edindiğimiz bilgilere göre, ihalesi geciktirilen di
ğer altı otoyolun da yapımcı olacak firmaları belli 
imiş. Unutulmasın ki, bizler bu tür konuların çok 
yakın izleyicisi ve takipçM olacağız. 

İkinci kez belirtiyorum; devletin tek kuruşunun 
boşuna harcanmasına izin vermeyeceğimizin .bilin
mesinde yarar olacağı kanaatindeyim. 

İkinci boğaz köprüsünün yapılması, istanbul içi 
trafiğini ve taransit trafiği rahatlatması bakımın
dan olumlu bir adımdır; ancak daha şimdiden üçün
cüsüne yönelmek, esasında gereksiz olup, biraz da 
propoganda gibi düşünmekteyiz. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Aklınız yetmez. 
(ANAP sıralarından «Birincisine de karşı çıkmıştı
nız» sesleri) 

'MEHMET ÜNER (Devamla) — îk'inci Boğaz 
Köprüsünü kullanan bir taşıt, Anadolu yakasından, 
Trakya yakasına geçmek için... (ANAP sıralarından 
gürültüler) Lütfen beyler, lütfen dinleyin. Dinleme
sini öğrenin her şeyden önce. Bizîim aklımız her şe
ye yetiyor, hiç merak etmeyin siz. 

iBAŞKAN — Sayın Üner, lütfen siz devam edin 
efendim. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Sayın Başka
nım, laf atmasınlar. 

BAŞKAN — Sayın Üner, bir dakika, lütfen si
nirlenmeyin efendim. 

IMEHMET ÜNBR (Devamla) — Dinlemesini 
öğrensinler. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — İkinci boğaz 
köprüsü değil, Fatih Köprüsüdür. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum arkadaşlar, sü
kûnetle dinleyelim. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Sayın Saruhan, 
sizi cok iyi biliyorum ben. 

BAŞKAN — Siz devam edin efendim. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — ikinci Boğaz 
Köprüsünü kullanan bir taşıt, Anadolu yakasından 
Trakya yakasına geçmek için, tam 35 kilometre 
uzunlukta bir yol katedecektir. Üçüncü bir köprüde 
ise, bu mesafeyi, 50 'kilometrede almak mümkün ola
bilecektir. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere, İs
tanbul için bu tür çözüm, zaman ve fazla yakıtı ge
rektirmektedir. Bu durum ise, ulaşım ekonomisiyle 
çelişmektedir. Bu konuda, bize göre doğru olan, Bo
ğaz su altı geçişinin -tüp veya tünel- bir an önce ger
çekleştirilerek metro ile bütünleştirilip, İstanbul kent 
içi trafiğini rahatlatmaktır. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — O da var hesabı
mızda. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MEHMET ÜNER (Devamla) — Böylece, kalıcı 

ve uzun süreli çözüme ulaşılmış olacaktır, Bu neden
le, çok yavaş seyreden Boğaz su altı geçişiyle ilgili 
olarak, projeye işlerlik kazandırmak, daha olumlu 
olacaktır. 
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Kısa da olsa, PETEK projesinden bahsetmek is
tiyorum : PETEK, Avrupa Otoyolu'nun, Türkiye'den 
geçen bölümünün kısa adıdır. Bunun ülkemizdeki 
uzunluğu 3 500 kilometredir; bu, tüm projenin 1/3'ü 
civarındadır. Projede, daha çök, E-5 karayolunun ona
rılarak üst yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yapılan anlaşmalar gereği, projenin yarıdan fazlası 
Dünya Bankası tarafından kredilendirilerek finanse 
edilecek; ancak Türk hükümeti, payına düşen parayı 
ayıramadığından, yapım faaliyeti aksamıştır. Ayrıca, 
yapılan yol üst yapısının, asfaltlı tabakası daha şim
diden katlanmaya başlamış olup, yer yer, yer yüzeyin
de ondüleler ve bozulmalar meydana gelmiştir. 

Bir köprü görevi gören ülkemizde, ulaşım sistem
lerinin ince elenip sık dokunarak planlanıp, incelen
meleri kaçınılmazdır. Bütün yük ve yolcu taşımasının 
karayollarına yüklenmesi, yanlış bir ulaşım politika
sıdır. 

Konumuz karayolları olunca, burada çalışanların 
birtakım sorunlarına kısaca değinmek istiyorum : 
Karayolları Genel Müdürlüğünün kadrolu işçi sayı
sı 1979 yılında 32 binin üstündeyken, 1981 yılında 
28 bine düşmüştür; 1981 yılında da 'bu düşüş sürmüş
tür ve halen de sürmektedir. Buna sebep de, Karayol
ları Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan işlerin bir 
kısmımı), müteahhitler tarafından daha çok üstlenil-
mesidir. Emekli olan ve çeşitli nedenlerle işten ay
rılanların yerlerine yeni işçi alınmamaktadır; muvak
kat işçiler işten çıkarılmaktadır; bazı birimlerde ça
lışan işçiler memurlaştırılimak istenmektedir. Bütün 
bu uygulamalar, 24 Ocak istikrar tedbirlerinin, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde ortaya çıkan 
sonuçlarından başka bir şey değildir. 

özetle, Karayolları Genel 'Müdürlüğünde bugün-/ 
kü hükümetin uyguladığı yol yapım politikası ve sos
yal politika, sosyal devlet anlayışına temelden karşı: 

dır. 
Biraz da konut politikasına değinmek istiyorum : 

Büyük ölçüde Bayındırlık ve İskân Bakanlığının gö
rev ve yetki kapsamına giren konut sorunu, bazı ya
salarda değişiklik yapılarak çözüme kavuşturulacak 
basitlikte bir sorun değildir. Kentierirriizdeki gelişme
nin baş sorunu olan konut sorunu, aile yaşamımızın 
gerekliliğidir. Çoğunluğu bir ve iki odalı konutlarda 
yaşamak zorunda olan ailelerin ahlakî temelini sar
san yoğunluktan kurtarılması, sosyal devlet anlayışı
nın gereğidir. Sayın Bakanın ve hatta Sayın Başba
kanın, zaman zaman kullandıkları «Kimse açıkta de
ğildir» sözü, konutsuzlukla çelişmektedir. Başım so

kacak bir konut arayışında olan ailelerin özlemi ile 
alay etmektir. «Tapu tahsis belgesi» adı altında yürü
tülen propaganda çalışmaları, gecekondu alanlarına 
yol, su, kanalizasyon, temizlik gibi hizmetleri götür
meyi unutturmuştur. Sayın Balkanın, Plan ve Bütçe 
Komisyonuna vermiş olduğu rakamlara bakılacak 
olursa, 1,5 milyon civarında gecekonduya bu belgele
ri verebilmek oldukça uzun süreler alacağa benze
mektedir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 18 ayda bitire
ceklerdi. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — (Sayın 'Bakanın 
toplam 350 bin gecekondudan bahsetmesi, kendileri
ne verilen bu rakamın doğru olmadığını ortaya koy
maktadır. Türkiye'nin tümünde 1,5 milyon, gecekondu
nun bulunduğu, bizim tespitlerimiz arasındadır. Yal
nızca 350 bin gecekondu İstanbul'da mevcuttur. Bu 
rakamı veren Sayın Bakan, Türkiye'yi yalnız İstan
bul olarak mı görmektedir acaba? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son çıkan 
İmar Affı Tasarısıyla, vatandaşlarımız yanlış yönlen
dirilmişlerdir. Edindiğimiz bilgilere göre de, bu, bi
zim Anayasa Mahkemesine müracaatımız neticesinde 
iptal edilmiştir. Çıkan yanlışlıklar da bu şekilde tes
cil edilmiştir. Birtakım gecekondu simsarları, 7.12.1986 
tarihine kadar, akıllarına gelen her yere temel at
mışlar, subvansmanları çıkmışlardır. Sayın Bakan ar
zu ederlerse, çok yakınımızdan kendilerine örnek ve
rebilirim. Yazık değil mi bu insanlara, yazık değil mi 
millî servetimize, bunun hesabını kimler verecek? Sı
rası gelmişken, Sayın Başbakanın konutla ilgili olan 
en son icraatın içinden programına burada kısaca de
ğinmeden geçemeyeceğim. 

HÜSEYİN AVNÎ ıSAĞESEN (Ordu) — Televiz
yon, televizyon değil ki, her gün icraatın içinden. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Sayın Başbakan 
Toplu Konut Fonu kurulduktan bu yana, bu progra
mın yayınlandığı güne kadar, bu yolla 120 bin konu
tu bitirdiklerini ve bunun 1986 yılı sonuna kadar 150 
bin konuta ulaşacağını belirtmişlerdir. Başbakanın 
Yardımcısı Sayın Kaya Erdem'in, 20 Kasım 1986 ta
rihinde bir soruma vermiş olduğu yazılı cevapta ise, 
inşaatı tamamlanan konut sayısının 64 122 olduğu 
belirtilmektedir. Birini, en etkin iletişim aracı olan 
televizyondan 51 milyonluk tüm Türkiye duydu. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Başbakanın de
diği doğru.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
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MEHMET ÜNER (Devamla) — O zaman Sa
yın Başbakan Yardımcınız yalan söylüyor. Bunu mu 
söylemek istiyorsunuz? 

BAS/KAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Üner, lütfen efendim... 
AHMET YILMAZ (Giresun) — Sen yalan söylü

yorsun. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Onlar hazi

ran rakamları. Yalan 'konuşan sensin. 
BAŞ/KAN — Lütfen efendim... 
MEHMET ÜNER (Devamla) — Elimde evrak

lar var beyefendi, rastgele konuşmuyorum ben. 
BAŞKAN — (Sayın Saruhan, lütfen efendim, lüt

fen-.... 
Devam buyurun efendim. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Birini en etkin 
iletişim aracı olan televizyondan 51 milyonluk tüm 
Türkiye duydu. Diğerini ise, Başbakan Yardımcısının 
şahsımın yazılı sorusuna verdiği cevaptan öğrendim. 
Bunların her ikisi de mutlaka doğrudur diyemezsi
niz. Mutlaka birisi doğru almayanıdır; ama hangisi? 
Sayın Başbakan, 13 Aralık tarihinde yapmış olduğu 
basın toplantısında da bu ralkamı 120 'bin olarak söy
lediğine göre, 24 gün gibi kısa bir sürede 55 878 ko
nut yaparak büyük 'bir sihirbazlık örneği göstermiş
lerdir. Bunun burada doğru olanının açıklanmasını is
temek, en doğal hakkımızdır. Acalba hangisi doğru? 
En az sizler de, bizler kadar, zannediyorum, merak 
etmektesiniz. 

Yine, bir soruma almış olduğum cevapta, 17 Mart 
1984 tarihinden bu yana 10 087 adet konut koopera
tifinin 'kurulmuş olduğunu öğrendim. 'Bunların her 
'birinin ortalama 200 kişi ortağı olduğunu kabul ede
cek olursak - İstanbul Büyükşehir Konut Yapı Koope
ratifinin yaklaşık 8 bin ortağı bulunmaktadır - yakla
şık 2 milyon civarında, bu 10 bin küsur kooperatifin 
üyesi bulunmaktadır. 100 metrekarelik bir konutun 
ortalama 10 milyon liraya mal olduğunu kabul eder
sek, buna göre sadece, son 3 yılda 'başvuranların 
oluşturduğu konut pazarının, parasal hacmi 20 tril
yon Türk Lirasıdır. Bu rakamları 30 bin yapı koope
ratifi kapsayacak şekilde geliştirirsek, ortaya çok bü
yük rakamlar çıkmaktadır. İştah kabartan konut pa
zarının parasal hacmi, açıkgöz ve fırsatçı kişileri ha
rekete geçirmiş olup, bu alanın sömürülmesine hızlı 
bir biçimde başlanılmıştır. Yakın bir gelecekte, ko
nut edinme vaadiyle aldatılan, yüzbinlerce aile reisi-
niin yakınmasıyla ülkemiz çınlayabilir. Büyük bir fe
laketin önlenmesi ve konutzede olayının yaşanmama-
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sı dileğimizdir. Hükümetin, bu konuya eğilmesini ve 
sosyal devlet anlayışıyla görev yapmasını diliyoruz. 

AKİF KOCAMAN (Gümüşhane) — Olur inşal
lah olur, utanırsınız. 

MEHMET ÜNER (Devamla) — Bu arada, ko
nut edinmede önemli bir yer tutan arsadan söz et
mekte yarar bulunmaktadır. Kentlerin 'içindeki arsa 
bedelleri astronomik rakamlara ulaşmıştır, öyle ki, 
çoğu yerlerde inşaat maliyeti ile arsa bedeli aynı de
nilebilir. Hatta bazı yerlerde de geçtiği dlahi olmak
tadır. Bu aşamada, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün 
kuruluş amaçlarına uygun çalışma yapmasının, doğru 
olacağı inancındayız. Ucuz konut edinmenin en etkin 
yolu, ucuz arsa edinmekten geçtiğine göre, konut üret
mede altyapısı tamamlanmış arsa büyük önem taşı
maktadır. 

töayın Başkan, sayın milletvekilleri; kısaca Dev
let İhale Yasasına değinmek istiyorum. Uygulamaya 
konulduğu günden bugüne kadar, çeşitli aksaklıkların 
kamuoyuna yansıdığı ve inşaat sektöründe yeni te
kellerin oluştuğu malumunuzdur. İnşaat sektörüne öy
le bir seçenek sunuldu ki, parası olan daha çok pa
ra kazanma imkânına kavuştu. Diğer taraftan, sayıla
rı on binin üstünde olan ve kendi imkânlarını zor
layarak devlet taahhüdü yapmak için uğraş veren 
dürüst, işinin ehli müteahhitler iş alamamakta ve iş
siz kalmaktadır. Sayın bakanın, 'bu aşamada, yasa yü
rürlüğe girdikten 'bugüne kadar kaç müteahhidin yu
karıda belirttiğim sebepten dolayı devlet ihalesi ala
madığını belirlemesini istiyorum. Bunu belirlediğinde 
de bu iddiamızın doğru olduğunu göreceklerdir. Ay
rıca, bu yasanın uygulamasına başlandığından bugüne 
kadar, devlet ve belediye inşaat ihaleleri yeni zengin
ler ortaya çıkarmıştır, öyle ki, bir belediyenin yap
mış olduğu 30'un üzerindeki ihaleyi aynı müteahhidin 
aldığı görülmüştür. Bu da gösteriyor ki, bu ihale sis
teminin aksayan yönleri vardır : Küçük çapta ve orta 
çapta çalışan müteahhitleri yok etmektedir. Dileğimiz, 
yasanın yukarıda belirlediğiımiz nitelikteki müteahhit
lerin lehine değiştirilmesidir. 

Konuşmamın son bölümünde Devlet Su İşlerine 
değinmek İstiyorum : Devlet Su İşleri, en büyük ya
tırım yapma imkânına sahip olan kuruluşlarımız ara
sındadır. Çalışmalarını her zaman ilgiyle izlediğimiz 
'bu kuruluşumuzun, yurdumuzun ekonomisini büyük 
ölçüde etkileyecek dev yatırımlarının yanında, çeşitli 
yörelerimizin sosyal yaşamını ve ekonomik gelişimi
ni sağlayacak olan küçük projelere de... 

BAŞKAN — Saym Üner, sizin 30 dakikanız dol
du efendim. 
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MEHMET ÜNER (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkanım.. 

Örneğin; Kayseri - Devdi Merhale - 2 Projesinin 
tamamlanması, yapımı tamamlanan, ancak üç yıldır 
hangi sebeplerle faaliyete geçemediğini anlayamadığım 
Kovalı ve Ağcaşar Barajlarının faaliyete geçirilmesi 
ve bu doğrultuda çalışma yapması dileklerim arasın
dadır. 

Yurdumuzda sulanabilir alanların 8,5 milyon hek
tar civarında olduğu hepimizin malumudur. Bunun 
ancak yüzde 18'ini sulayabilmemiz, bütün 'bu çalış
malarımızın yeterli olmadığını göstermektedir. Yur
dumuzda bulunan tabiî kaynaklar, akarsularımızı da
ha iyi değerlendirebilıirsek, bu yüzde 18'lik sulanabi
lir alan miktarımızı yüzde 50'lere, yüzde 60'lara çı
karmamız mümkündür. 

Bu iyi dilek ve temennilerimizle Bayındırlık ve 
İskân 'Bakanlığının 1987 yılı bütçesinin ülkemize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
SHP Grubu adına ıSayın Münir Sevinç. 
Buyurun Sayın Sevinç. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA MÜNİR SEVİNÇ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; gö
rüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bütçesi üzerinde SIHP Grubunun görüşlerini sunma
ya devam ediyorum. Bu vesileyle yüce kurula saygı
lar sunarım. 

»Sayın milletvekilleri, bize göre Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının etkinliği ve yapacağı hiçbir iş kal
mamıştır. Çünkü, düne kadar Türkiye'deki tüm be
lediyelere yardım eden, belediyelerin halkı ezip hak
sızlık yapmasını engelleyen, halkı koruyan, tapunun 
delinmesine engel olan, bütün teknik sorunlarına akıl
cı çözümler bulan ve onları teknik bakımdan aydın
latmakla görevli olan bakanlık, son çıkarılan İmar 
Kanunuyla imar planı yapmayı ve teknik uygulama
larla ilgili tüm yetkiyi 'belediyelere vermiştir. 'Bakan
lığın bu konudaki fonksiyonu kalmamıştır. Bizim mü
racaatımızla Anayasa Mahkemesinin bu kanunu ip
tal ettiğini duyduk. Belediyeler, iptal edilen bu yetki
lerini kullanmaya başladığından 'beri, ne tür haksız
lıklar yapıldığını, nasıl adam kayırıldığım, hepimiz 
ibretle ve dehşetle seyrettik. En son, İstanbul Perşem
be pazarındaki inşaatların yıkılması ve Beşiktaş hake
minin yıllarca yeşil alan olan araziye nasıl inşaat ya
pabildiğini hepimiz gördük, yaşadık. 

Bugün, artık tapu tapu değildir, ©ütün 'belediye hu
dutları içinde bina ve arsaların imra durumları her 
an değişebilir. Artık, eskiden olduğu gibi, garantili 
bir şeyin tarifinde «tapu gibi sağlam» denilemiyor; 
çünkü bütün tapular bu Hükümetin çıkardığı İmar 
Kanunundan dolayı delinmiştir. Tapunun artık kıy
meti harbiyesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin güvencesi, Türk halkının koruyucusu olan Ana
yasa Mahkemesi heyetine, SHP Grubu olarak yaptığı
mız müracaat sonucu, İmar Kanununun iptali konu
sunda Anayasa Mahkemesi heyetine SHP Grubunun 
şükranlarını sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, DLH'nın Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığından ayrılarak Ulaştırma Bakanlığına 
bağlanması, ülkemize büyük yaralar açacaktır; çün
kü yatırımcı bir bakanlığın yapamadığını, işletmeci 
bir bakanılığınr nasıl başarı ile yürüteceğini merakla 
beklemekteyiz. Bu olayın bizi sevindiren yanı, demir
yoluna düşman bir balkandan alınıp demiryolunu be
nimseyen bir bakana verilmiş olmasıdır. İleride demir
yollarına gerekil önem verileceğini umuyoruz. 

'DjLH'nın Ulaştırma Bakanlığına devredilmesini 
savunan bakanlık, Devlet Su İşlerinin, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığından 'Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına devredilmesi olayında 180 derece tezata düş
müştür. Sayın Bakandan bu değişikliklerin, gerçek 
sebebini öğrenmek ve gerekçelerini açıklamasını is
tiyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Ortaklığı 
karıştırmak değil mi amaç; nasıl olursa olsun. 

'BAŞKAN — Lütfen... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; bu hükümet zamanında rüşvet, 
adam kayırma ve yolsuzluk söylentileri ayyuka çık
mıştır. Bunun bir sebebi de, bütçenin yarısına yakın 
bir miktarda fonlardan oluşmasıdır. Fon denince, ya
sal olarak gelir kaynağı belli; ancak harcama yeri ve 
zamanı belirlenmeyen, bütçe dışı parasal birikimler 
akla gelir. Fonlarda biriken paraların harcanmasında, 
ne Sayıştay etkilidir, ne Muhasebe-i Umumiye Kanu
nu geçerlidir ve ne de İhale Yasasına bağlılık zorun
ludur. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞEISEN -(Ordu) — Harca
yanlar bile belli değil, harcayanlar. 

| MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — isterse, bütünü 
ile keyfî harcamaya müsait bir durumdadır, özellikle 
otoyol, enerji santralları ve silah sanayii tesislerini, bir 
bakan ister ehline, ister yeğene, ister yiyene verme yet-

, kişine sahip tir. 
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HÜSEYİN AVNİ 'SAĞESEN (Ordu) — Daha çok 
yiyene. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün 'bunları 
bildiğimiz için, hükümeti uyarmak istiyoruz. Bizim 
iktidarımızda, 'bu yaptığımız tüm keyfîliklerin, yol
suzlukların ve adam kayırmaların hesabını hır bir ve
receksiniz. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Sen ken
di grubunu uyar. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Tarih tekerrür
den ibarettir; 60 yıllık cumhuriyet tarihimize şöyle 
bir baktığımızda, binlerce görevlinin yaptıklarının he
sabı sorulmuştur. 'Bunların arasında memurlar, amir
ler, genel müdür ve müsteşarlar olduğu gibi, hakan
lar, başbakanlar ve hatta cumhurbaşkanları da var
dır. Bunu hükümetin ve sayın bakanın aklından hiç 
çıkarmaması gerektiğine inanıyoruz. 

(İkinci Boğaz Köprüsünün ihalesinde, sekiz firma
ya gereklilik belgesi verilmiş ve eşit şartlarda yarış-
tırılmıştır. Değerli Mehmet Üner arkadaşımızın da 
anlattığı gibi, buna mukabil, Ankara - İstanbul Oto
yolunun, Gümüşova - Gerede ve Gerede - Ankara ke
simleri, hiçbir fizibilite raporuna dayandırılmaksızın 
ve fizibilite raporuna dayandırılmaması bir yana, 
ANAP Hükümetinin kardeş firması ENKA'ya tek ba
şına yeterlik belgesi verilmesi, hiçbir ihale koşuluna 
bağlı olmadan, Gerede - Ankara Otoyolunun ENKA' 
ya yaptırılmakta olması, fevkalade düşündürücüdür. 
Aynı şekilde, Gümüşova - Gerede Otoyolunun da, bü
yüklerimizden birisinin yeğeninin de ortak olduğu bir 
İtalyan firmasına ihalesiz verilmiş olması, ileride pek 
çoklarının başına iş açacaktır. Bu otoyolun ülkemi
ze maliyeti, faizleriyle beraber, 1,5 trilyon liradır. Oy-
ısa, Arifiye - Sincan arasında çift hatlı demiryolu in
şaatına devam edilse, öyle zannediyorum ki, 600-700 
milyar lira ile bitirilebilecektir. Bu demiryolu ile, ya
pılacak otoyolların taşıma kapasitesi aynıdır. Üstelik, 
Ankara - İstanbul arası 4 saate inecektir, 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Yeğenle
rin isimlerini açıklayın. 

MÜNİR (SEVİNÇ (Devamla) — İktidara geldiği
mizde açıklayacağız. (ANAP sıralarından «Ne zaman?» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Ulaşım için har

canacak akaryakıt miktarının yarıya inmesi bir yana, 
demiryoluna 40 yıl bakılmayacak, otoyollar ise, en 
geç 4 yıl sonra bakıma alınacaktır. 
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Hükümete tavsiyemiz, bu hatalı otoyol yapımın
dan derhal vaz geçip, ilk önce Arifiye - Sincan De
mi ryolunu tamamlamasıdır. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin yakından bildiği, 
Hereke viyadükleri bir facia halini almıştır. Bu vi
yadüklerin döşemeleri, 5 santimetre panellerin üzeri
ne 8 santimetre beton dökülerek elde edilmıiştir. Bü
tün dünyada tam randımanlı bir şekilde yapılamayan 
bu sistemle, ön gerilmeli betonlarla dahi muvaffak 
olunamazken, bizde düz beton olarak projelendiril
miştir. 5 santimetre panel ve 8 santimetrelik betonu
nun birlikte çalışması için gerekli önlemler alınmadı
ğından, 5 santimetrelik ve 8 santimetrelik iki bağımsız 
döşeme durumuna düşmüştür. 

Tahliyelerin dökümünde de, gerekli itina göste-
ri!lmediği gibi, beton kalitesi de tutturulamamıştır. Vi
yadükler bittikten sonra yapılan asfalta gereken 
özen gösterilmediği için, asfalttan viyadüklere su sız
ması olmuş, bu nedenle de tahribat hızlanmıştır. Ne
tice olarak; bu viyadükler, hem Karayollarının, hem 
de bu hükümetin yüzkarasıdır. Tüyü bitmemiş yetim
lerin hakkı olan, milyarlarca liranın heba edilmesin
den ve yolun aylarca trafiğe kapanmasından kimler 
sorumludur? 

Sayın 'Başkan, çok değerli milletvekilleri; bakan
lıkla alakalı konuları konuşmak, gerçekten fevkala
de güçtür. İçi boşaltılmış bir bakanlık haline gelen 
'Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlar 
(DSİ, Karayolları, İller Bankası ve Emlak Kredi Ban
kası) her biri, başlıbaşına müstakil dairelerdir. Ken
edi dallarında uzmanlaşmış, oturmuş müesseselere, hü
kümet bütçesinden ne kadar para ayırırsan o kadar 
iş yaparlar; bakanlık, olsa da olur, olmasa da olur. 
Bu müesseseler, genel müdürlükten ziyade, her biri 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığından büyük olup, ta
mamen hükümetin politikasına ve ayırdığı paraya gö
re hizmet verirler. 

İlgisi ve yetkisi olmasa da, «'Bayındırlık» denince, 
ister istemez konut sorunu akla gelmektedir. O ne
denle bugünkü hükümetin konut politikasını ve bi
zim düşündüğümüz konut politikasını anlatmak isti
yorum. 

ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Muş'a 
git de sizin zamanınızda yapılan konutları gör, ağa
larınızın yaptığı konutları gör. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sizin yaptıkla

rınızı da görüyorum, şimdi onları anlatacağım. 
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BAŞKAN — Lütfen, lütfen, karşılıklı konuşma
yalım. 

ENGİN CANÜIZOĞLU (Zonguldak) — Sizin 
zamanınızda yapıldı, git de gör. 

'BAŞKAN — Sayın Cansızoğlu, lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Hükümetin tas

hih ederek çıkarttığı Toplu Konut Kanununun, çok 
iyi para toplanmasına rağmen, başarılı olması müm
kün değildir. Bugüne kadar bitirilen konutların sayı
sını, kendi 'başarısıymış gibi göstermesi ise, aldatıma-
caHarın en büyüğüdür. Çünkü, biten konutlara ödenen 
paralar, yüzde 70... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yüzde 10. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sizin nasıl mü

teahhitlik yaptığınızı, hangi belediyelerle nasıl irti
batlı olduğunuzu, hangi belediyeleri 'baskı altında tut
mak istediklerinizi de çok iyi 'biliyoruz Sayın Saruhan. 

BAŞKAN — Lütfen, »Sevinç... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hiçbir şey 'bil
miyorsunuz, çünkü, söylediklerinizin hiç alakası yok. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Biliyoruz, takip 
ediyomz, zamanı geldiği zaman da çok İyi hesabını 
soracağız; bunu bilesin. (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

ÎSMAIL SARUHAN (Ankara) — Sen kendi ay
nam söylüyorsun. 

BAŞKAN —Lütfen Sayın (Saruhan... 
Buyurun, devam edin Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Yani bugüne 

kadar bu krediden faydalananlar - İzmir'deki Baltu-
ıtanlar Kooperatifi hariç - geçmiş dönemlerde başlayıp 
da yüzde 70 seviyeye gelmiş olan inşaatların geri ka
lan yüzde 30 eksiğini tamamlamak için bu kredi kul
lanılmıştır. Toplu Konut Kanunu görüşülürken bu
nun böyle olacağını söylemiştik; ancak büyük bir gaf
let içinde olan hükümet, herkesi konut sahibi yapa
cağız yaygarasını yapmış, bu yaygara, sadece inşaat 
malzemelerinin fiyatlarının ikiye, üçe katlanarak yük
selmesine neden olmuştur. 

Bugün aylık geliri 500 bin liranın üstünde olanlar, 
ancak, bu krediyle bir daire sahibi olabilmektedirler. 
Oysa, «Bu fonda toplanan para, önce belediye hudut
ları içinde evi olmayan ailelere, 60 - 70 metrekare in
şaatlar için verilir» denilmiş olsaydı, bugün konut 
sorunu büyük boyutta çözülmüş olacaktı. Bugün, Top
lu Konut Fonundan, ister 10 evin olsun, 11 inci ev 
için; ister aynı anda 10 tane kooperatife üye ol, onun 
için de - bu Toplu Konut Fonundan - kredi alma 
imkânı vardır. İster 60 metrekare sosyal konut için, 

isterse 150 metrekare villalar için kredi alabilirsin. 
Babiî, bu kafayla konut sorununu çözmek de hayal 
olur. 

Biz bunları üç yıl evvel söylerken, hükümet, öne
rilerimize gülüp geçiyordu; oysa, şimdi aklı başına 
gelmiş, önce evi olmayan 10 yıllık memur ve işçilere 
750 bin lira faizsiz kredi vermeyi taahhüt etmiştir. 
Bugüne kadar, bu kredilerden bir tek Allah'ın kulu 
faydalanmış olmamasına rağmen, «belki ileride gele
cek hükümetler verirler» diye umutlanıyoruz. 

Ayrıca, 60 metrekare daire almak isteyen memur 
ve işçilerimize de 250 bin lira ek kredi verilmesi ka
rar altına alınmıştı. Henüz bu krediyi kullanan talihli 
vatandaşımız da yoktur. 

Bütün bunların sonucunda, Kristof Kolomb'un 
yumurtası gibi, -bir Konut Edindirme Kanunu çıkarıl
mıştır. Bu kanuna göre, bu fondan istifade edebilecek
lerin, önce 60 metrekarelik daireye razı olmaları ge
rekir; evi olmaması ikinci şarttır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Yok ca
nım, evi olmayanlar için o; öbürlerinde yok. Maddî 
hususlar bu kadar da yanlış ifade olmaz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Önşartı dedik 
beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyiniz. 
Siz devam edin Sayın Sevinç. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu fonun kayna

ğı, yeni yeni emeklemeye başlayan sanayimizin ve 
küçük işyerlerimizin bir nevi vergi miktarının artırıl
ması veya bir nevi Kristof Kolomb parası, yani, 
«sorma, ver» parası olarak alınmasıdır. Bugünkü he
saplara göre, yılda 300, giderek artan 600 - 800 mil
yar lira' toplanan bu para, halka konut edindirmek 
için değil, hükümetin bütçe açığını kapatmak için, 
Hazine Bonosu satmak içindir. Bu, düpedüz millî sa
nayimizin ve küçük atölyelerde üretim yapan sanat
kârlarımızın devlet tarafından dolandırılması demek
tir. Hadi diyelim ki, bu Kristof Kolomb... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, kaba ve yaralayıcı konuşuyor, ikaz edin lüt
fen. Burası parlamentodur. 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, herkesin kendine has 
bir üslûbu var efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, «dolandırıcı» kelimesi hapishanelerde kullanı
lır; yanlış, kaba ve yaralayıcıdır, yakışmıyor bu Türk 
Parlamentosuna. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim, bu 
«Kristof Kolomb» kelimesi sayın bakanımıza aittir. 
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Sayın bakanımız, bu kürsüden... zabıtlarda vardır, bu
nu zabıtlardan da gösterebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Mesele Kristof Ko-
lomb'da değil, onu geçin, esas mesele ondan sonra
kinde. 

SABRI ARAŞ (Kars) — Devlete «dolandırıcı» di
yemezsin. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — «Kristof» kelimesini ilk defa siz kulla
nıyorsunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sizin gibiler olur 
Sayın Bakanım. 

Farz edelim ki, bu Kristof Kolomb okus pokus 
vergisi toplandı... 

SABRI ARAŞ (Kars) — Devlete dolandırıcı di
yemezsiniz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(istanbul) — Devlete bu kürsüden «dolandırıcı» di
yemez Sayın Başkan, lütfen ikaz edin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — ... vatandaşa ve

rilecek nedir? 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Ne demek isti

yor Sayın Başkan? Sayın bakana nasıl hitap ediyor? 
BAŞKAN — Lütfen, Sayın Saruhan. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim, «Kris

tof Kolomb» kelimesini siz söylediniz diyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bunlar 

bir şey değil efendim. Siz, devlete «dolandırıcı» dedi
niz. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(istanbul) — Siz burada «dolandırıcı» kelimesini nasıl 
kullanırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim. 
Devam edin efendim. (ANAP sıralarından «Dolan

dırıcı sözünü düzeltsin» sesleri) 
Efendim, müsaade ederseniz... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Gerçekleri du

yunca; gerçekleri söylediğim halde, bazı kişiler ra
hatsız oluyorlar. 

BAŞKAN — Efendim müsaade edin. 
Sayın Sevinç arkadaşımız, aslında dikkatli ve den

geli bir arkadaşımızdır. 
Sayın Sevinç, lütfedin, kulak tırmalayan kelimeler

den vazgeçin efendim: lütfen, devam edin. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Tekrar ediyo

rum efendim. 
Bu, düpedüz millî sanayimizi ve küçük atölyeler

de üretim yapan sanatkârlarımızın, devlet tarafından 
kandırılması demektir. 

Hadi diyelim ki, bu Kristof Kolomb okus pokus 
I vergisi toplandı; vatandaşa verilecek nedir? Esasen, 

toplu konut kredisini yılda kaç kişi alabilecektir? Bir 
yıl içinde azamî 100 bin adet değişik metrekaredeki 
konuta kredi verebilen Toplu Konut idaresi, aynı 
anda müracaat eden 3,5 milyon vatandaşa nereden 
kredi verecektir? 

Bakınız, Toplu Konut İdaresi, 17 Şubat 1986 ta
rihînde Resmî Gazetede bir tebliğ yayınladı. Bu teb
liğde, «1987 ve takip eden yıllarda kredi almak iste
yenler, bir önceki yılın 1 Ağustos -30 Kasım tarihleri 
arasında önizin için başvuru yapacaklardır» denildi. 
önizin verilip verilemeyeceği, sayın başkanın iki du-

M dağının arasında olduğu için, verilip verilmeyeceği de 
şüpheli idi. Nitekim, 1 Ağustos 1986 tarihinden evvel, 
Sayın Başkan Vahit Erdem, televizyonda ve radyoda 
bu yıl için önizin başvurularını kabul etmeyeceğini 
ilan etti; yani 1987 yılında vatandaşlarımızın Toplu 
Konut İdaresinden kredi almaları olanak dışı. Bu du
rum, keyfiliğin daniskasıdır. Şunu herkes bilsin ki, 

I keyfiliğin bu boyutta olduğu yerde, adam kayırma, 
rüşvet ve haksız kazanç her zaman mümkündür. 

I Şimdi, hep beraber düşünelim. Normal şartlarda 
kendisinden kredi talep eden insanlara kredi vermek
ten aciz olan Toplu Konut İdaresinin tüm işçilere, 
inemurlara ve onların emeklilerine, yani 3,5 milyon 

I kişiye aynı anda kredi verip, onları ev sahibi yapabi
leceğine inanan Kristof Kolomb Çalışma Bakanın-

j dan başka bir tek insan var mı bu dünyada, yok. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVE-
KILİ FAHRETTİN KURT (Trabzon) — Sayın Baş-

I kan, bu konuların bakanlık bütçesiyle ne alakası 
var? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — öyle ise, bu 
I okus pokus vergisinden, kamuoyunu aldatmaktan ve 
I sanayicimizi soydurmaktan bir an evvel vazgeçilme-
I lidir. önerilerimize de kulak verilmelidir. 

HAYRETTİN ELMAS (istanbul) — önerileriniz-
I de fikir yok, fikir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın milletve-

| • killeri... 
KAMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Okus 

I pokus ne demek? İçtüzüğün 68 inci maddesini okuya-
I rak tefsir edin efendim. Okus pokus kelimesi yarala-
I yıcıdır. 
I BAŞKAN — Efendim ben de anlayamadım da, 
I arkadaşımız cümlesini bitirsin diye bekliyorum. Onu 
I kendisine soracağım efendim. 
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Lütfen efendim, şu kürsüden anlaşılır şekilde ko
nuşalım. Bazı kelimeler konuşuluyor, kimse kimsenin 
ne dediğini anlamıyor. Lütfen efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu memlekette konut sorununu çözmek istiyor
sak, ama gerçekten çözmek istiyorsak, bütün dünyada 
yapıldığı gibi bizde de aynısı yapılmalıdır. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Daha evvel ne
den yapılmadı? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Gelirsek yapaca
ğız efendim. Tabiî. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatibe de bu ka
dar, müdahale etmeyin. Siz devam edin Sayın Sevinç, 
süreniz geçiyor, sürenizi dolduruyorsunuz, devam edin 
efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Size 3 yıl evvel 
buradan söyledik, dedik ki, beyler bu Toplu Konut 
Kanunu ile hiç kimseyi ev sahibi yapamazsınız... 
(ANAP sıralarından «Süresi doldu» sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, zaman dolmamıştır. 
Onu müsaade edin de ben takip edeyim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Vatandaşları 
SSK kredisiyle... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç... Sayın Sevinç... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — ...Yüzde 70'ini 

tamamladı diye, yüzde 30 ancak para verebildiniz. Bir 
tek şey yaptınız... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Pardon, afedersi-

niz, İzmir'deki yandaşlarınıza, Baltutan Kooperatifi
ni tamamlamasını sağladınız. Başka hiçbir şey ya
pamadınız... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Yapamadınız, 

1975 yılından beri o şeye yatırım yaptı, Eskişehirli. 
Yaptılar. Verdiğiniz para, nereden bakarsanız 1 mil
yon lira, 2 milyon lira paradır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Okus 
pokusu bırak. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Bingöl'de 
120 tane yapıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Babası 

da okus pokus yapıyordu. 
BAŞKAN — Sayın Sevinç, genel kurula hitap edin 

lütfen, karşılıklı konuşmadan vazgeçin. Lütfen mü
dahale etmeyin efendim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Efendim, nihayet kendi görüşlerini ifade ediyor. 
Uygunsuz kelimeleri düzeltiriz, kabul ediyorum ama 
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burada sizin arzu ettiğiniz gibi konuşmasını da te
min edemeyiz, müsaadenizle. 

Devam edin efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Okus pokustan 

kastım kandırmacaydı. Kandırmaca yapıyorsunuz... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — O senin 

kafandaki yapı. 
BAŞKAN — Tamam, izah ettiler. Lütfen efen

dim... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sen her

kesi kendin gibi görüyorsun. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün halka kan

dırmaca yapıyor, halkı kandırıyorsunuz... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... (Gürültüler) 
PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Efendim, itirazları 

yaptılar, bırakın da konuşsun hatip. 
BAŞKAN — Beyler, lütfen... Bu beyanları... (Gü

rültüler) Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika efendim, 
bir dakika. Bu beyanları değerlendirirken karşılıklı; 
ister Mecliste ister Meclis dışında, büyüklerin konuş
tukları ve kullandıkları kelimeleri de düşünerek ka
bul edin. Çünkü, bu seviye birbirine göre denkleşi-
yor. Lütfen... 

Devam buyurun efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu memlekette 
konut sorununu çözmek istiyorsak, ama gerçekten çöz
mek istiyorsak, bütün dünyada yapıldığı gibi, bizde 
de aynısı yapılmalıdır. Önce Toplu Konut Fonundan 
kredi almanın ilk şartı, 60 veya 70 metrekarenin - ki, 
bunu metrekare olarak tespit etmek mümkündür-
üzerinde hiçbir konuta kredi verilmemelidir. 

Bu fondan kredi almanın ikinci şartı evi olmayan
ların, ömürlerinde sadece bir kere ve bir konut için 
faydalanmaları şart koşulmalıdır. 
ı Üçüncü şık, geleneksel usulde inşaat yapmaktan 

vazgeçilmeli, prefabrik inşaat elemanları üretebilen fir
malara, aynı tip yapılardan her yıl üç beş bin adet 
- o müessesenin kapasitesine göre - dairenin bir yılda 
aynı fiyata yaptırılacağı taahhüt edilmelidir. 

Dördüncü şık, belediyeler şehrin gelişeceği yönü 
belirleyip altyapılarını tamamlayarak şehrin 10 yılda
ki ihtiyacı kadar planlı, programlı, ucuz arsa üretme
li ve bu ucuz arsalara her yıl için aynı boyutta, aynı 
projede ve aynı kalitede daire yapılmasına müsaade 
edilmelidir. 

Beşinci şık, bu küçük daireler için çok amaçlı kul
lanılabilir ev eşyaları üretebilecek mobilya fabrika
larına kapasitesine göre 10 bin, 20 bin adet bu tip 
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mobilyayı bir yıl boyunca aynı fiyata yaptırabilmek
tir. 

Bütün bunlar yapıldığı takdirde görülecektir ki, il
lerde kredi talep eden gerçek ihtiyaç sahipleri azala
cak ve vatandaşlarımızın pek çoğu aynı yıl ev sahibi 
olabilme imkânına kavuşacaktır. 

Böyle bir sistemde hangi kaynaklar harekete geçe
bilir, bir de onları inceleyelim: Toplu Konut Fo
nundaki ferdî 'krediden sadece küçük dairelerin fay
dalanması şartı olursa, pek çok yapsatçı müteahhit 
iki daire yapacakları parayla üç daire yapıp, daha çok 
kazanma yoluna gidecek, neticede konut sorununa 
çözümde yardımcı olacaktır, özellikle, evi olmayan
lar için küçük konutun cazip olduğu, asla unutul
mamalıdır. Konut edinmek isteyenler bütün imkân
larını zorlayıp, idareli bir yaşama başlayacak ve ta
sarruflarını artıracaklardır. Aynı tip ve projede bir 
yıllık kapasitelerini tamamen çalışarak geçirecek olan 
prefabrik inşaat firmaları, daha fazla özkaynaklarını 
bu işe ayırabilecekler ve daha ucuz konut yapıp, daha 
çok kazanacaklardır. Böylelikle, inşaat sektörüne da
ha fazla sermaye akımı sağlanmış olacaktır. 

Aynı durum, küçük daireler için çok amaçlı ev 
mobilyası yapacak fabrikalar için de sözkonusudur. 

Belediyelerin, kendi araç ve gereçleriyle yapacak
ları altyapılı ucuz tip inşaat projelerinin de yapıldığı 
konutlara; konutları olmayanlara, kendi evlerini yap
mak üzere arsalar temin etmeleri ve bu arsaları ma
liyet fiyatına verilmesi ile konut sorununun çözümü
ne yardımcı olacaklardır, Hatta bütün bu müteşebbis
lere, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığınca düşük faiz
li işletme kredileri verilmelidir. Bizim konut sorununu 
çözme politikamız işte bunlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümet, 
devlet dairelerini ve devletin tüm işlerini birbirine ka
rıştırıp, içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Halk deyi
miyle, her şeyi Arap saçına çevirmiştir, itirafçı ba
kanın söylediği gibi, olağanüstü dönemde tesadüfen 
iktidara, gelen bu hükümetten halkımızı kurtarmak, 
yapılabilecek en büyük ve en acil iştir. 

Her şeye rağmen, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bütçesinin milletimize ve devletimize hayırlı olmasını 
diliyor, saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Mazhar 

Haznedar, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA ALt MAZHAR HAZNE
DAR (Ordu) — Sayın IBaşkan, değerli milletvekil

leri; Bayındırlık: ve 'iskân Bakanlığı 'ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının 1987 yıllı bütçesi ve faaliyetleri üze
rinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek 
üzere huzudarınızdayım. Sözler ime başlarken Yüce 
Meclise grubum ve şahsım adına saygılarımı sunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve iskân Bakan
lığı, henüz oturmuş, yerleşmiş ve nihaî şeklini almış 
bir bakanlık görünümünü vermemektedir. Filhakika, 
13.12.1983 tarihindeki kuruluşu sırasında ve kurulu
şunu izleyen yıllarda, mütemadi hareket halinde, dina
mik bir görünüm sergilemiştir. Hatırlanacaktır, imar 
ve İskân Bakanlığı i e Bayındırlık Bakanlığı, eski 
kuruluş kanunlarındaki bütün görev ve yetkileri ba
ki kalmak kaydıyla, 'birleştirilmişlerdir. B'ilalhara ba
kanlık yavaş yavaş 'bu ıgörev ve yetkilerini devretme
ye, teşkilatını tasfiye etmeye başlamış ve başarıyı 
adetâ görev ve yetkıi hududunu daraltmakta aradığı 
intibaını uyandırmişitir. Nitekim, önce bünyesi için
deki Planlama İmar Genel Müdürlüğü, Mesken Ge
nel Müdürlüğü, Belediye Teknik Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü ve 
Deprem Araştırma Enstitüsü lağvedilmiştir. Sonra 
da, 150 (hisseden 149 hissesi İller Bankasına ait olan 
SlMEL Llimited Şirketi tasfiye olunmuş ve Demir
yolları, Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Ge
ndi Müdürlüğü Ulaştırma Bakanlığına devredilmiş
tir. 

Devirler bununla da kalmamıştır. Halihazır hari
ta, imar planı ve değişikliklerinin tasdik yetkisi 'be
lediye ve valiliklere; konut konusundaki yetkileri ta
mam iyle Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Dairesi 
Başkanlığına; Gecekondu Kanunundan gelen tüm 
yetkileri belediyelere; imar affı diye bilinen kanun 
gereğince yapılacak istimlak yetkisi, yine belediyele
re ve valiliklere; imar konusunda belediye'lerin teftiş 
yetkisi, müstakilen içişleri Bakanlığına devredilerek 
bakanlık büyük yüklerden kurtulmuştur. 

Ayrıca, Afet işleri Genel Müdürlüğü fonksiyo
nunu yitirerek, kısmen, sadece Afetler Fonunu yö
netir haile getirilmiştir. Teknik Araştırma ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü de, eski görev ve yetkilerinin 
yükünden arındırılarak, tâli mahiyetteki işlerle meş
gul bir duruma sokulmuştur. 

Bu ıtasviye ve küçültme hareketini tamamen be
nimsemiş görünen Sayın İBalkanda bu eğiilim devam 
ettiği takdirde, yakında Karayolları Genel Müdürlü
ğünün de, Yapı İşlerli Genel Müdürlüğünün de bün
ye dışına itileceğini tahmin etmek hiç de kehanet 
sayı'lmanıalıdn*. 
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Peki, bu değişiklikler mevcut şartlarla uyum için
de imidir? Yetki devirleri başarılı olmuş mudur? Ta-
'biî, başarının tarifi, başarı anlayışı şahıstan şahısa 
değiştiği için, 'bu sorulara verilecek cevaplar da zor
dur. Mesela Sayın Bakan, halihazır harita ve imar 
planları tasdik yetkisinin devriyi© ilgili olarak, «Tas
dik merciinin bu konulardan anlaması gerekmez» di
yebilmektedir. Hal böyle olunca, 423'ünde hiçbir 
teknik eleman, yani basit bir 'teknisyen dahi bulun
mayan belediyelerin, plan değişikliği ve mevzii imar 
planı konularında yaptıkları onama işlemlerinin bü
yük bir bölümünün hatalarla dolu olması da, üze
rinde durulacak önemli bir dlıgu değildir. Oysa ba
zılarımız da, .geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek 
fonksiyonel ve sağlıklı bir çevre yaratılmasında fev
kalade önemli 'bir 'araç olan imar planı konusunun, 
değil teknisyen, hatta şehirci ya da mimar, mutla
ka tecrübeli ve yüksek nitelikli şehircilik uzmanları 
tarafından tetkik ve düzeltilmesinden sonra, bu ka
litedeki kimseler ya da kurullarca onanması gerek
tiğine inanırlar. Bu görüşlerin hangisi 'bilimsel ve 
uzun vadede yararlıdır, zaman içinde herkes tarafın
dan görülecek ve karar verilecektir. 

Ancak, şunu hemen söylemek kabildir; 3194 sa
yılı "İmar Kanununun fiilen yürürlüğe girdiği, yani 
plan tasdiki yetkisinin belediyelerce kulilanılmaya 
başlandığı 11.11.1985 tarihinden sonra, -takriben bir 
yıl evvel- yapılan işlemllerde mevcut yönetmeliğe ay
kırı ve şehir yaşantısı bakımından mahzurlu pek çok 
olguya rastlanmıştır. Teknik yönden bu hatalı uygu
lamalar yanında, çıkar esasına dayalı tasarrufların 
da varlığından söz edilmektedir. Bu durum fevkala
de kaygı vericidir. Bizi bu konuda teselli eden hu
sus, son günlerde 'gazetelere intikal ötmiş olan, Ana
yasa Mahkemesinin bu Kanunu iptal etmiş olması 
keyflyetiidir. İnşallah yeni düzeltmede bu mahzurlar 
'ortadan kalkacak şekilde kanuna bir şekil verilir. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının tutumu ve 
bakanlığın görüntüsü üzerindeki bu genel değerlendir
meden sonra, şimdi ide spesifik bazı önemli konu
lar üzerindeki görüşlerimizi arz edeceğim. 

önce konut ve konut politikası üzerinde kısaca 
durmak istiyorum : 

Sayın milletvekilleri, daha önce de işaret ettiğim 
gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlağma 180 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile, ülkenin bünyesine uy
gun konult politikası ilkesini tespit etmek sekinde ve
rilen yetkiler, 8.6.1984 tarih ve 209 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile sadece konut politikası ülke

lerine göre konut yapmak, yaptırmak şekline sokul
muştur. Yiani bakanlık, politika tespit eden makam 
olma hüviyetini yitirmiş, sadece uygulayıcılık fonksi
yonunu benimsemiştir. Bu durumuyla konut konusu, 
aslında bakanlık görevleri arasında mütalaa edilemez
se de, eski ilişikli göz önünde tutularak, sorun hakkın
daki düşüncelerimizi bu vesileyle dile getirmek istiyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, hükümet devamlı olarak ül
kede konut sorununu kendilerinin hallettiğini ifade 
etmektedir. Nitekim Sayın Başbakan 30 Kasım Pa
zartesi günü televizyonda yayınlanan «İcraatın İçin
den» programında da bu görüşü tekrarlamış, verdiği 
bazı sayısal misallerle fikrini güçlendirmek istemiştir. 
Bu iddiada yanıltıcı yanlar bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, toplu konut fikri ve bu ko
nudaki uygulamalar, bu hükümetin kuruluşundan çok 
öncelerine uzanmaktadır. Filhakika Türkiye'de konult 
politikası ve konut stratejisiyle ilgili ilke kararları, 
1980 yılı Mayıs ayında, zamanın hükümetince tespit 
olunmuş ve Resmî Gazetede neşrolunmuştur. Bu esas
lara göre hazırlanan Toplu Konut Kanunu da, zaman 
içinde değişen şartlar nedeniyle hükümetçe hazırlanan 
şekle nazaran, prensipte önemli değişikliklerle yasama 
organından geçmiştir. 

Bu kanunla, ilk defa Kamu Konut Fonu ihdas edil
miş ve uygulanmasına başlanılmıştır; ancak her yıl 
Gider Bütçesinin en az yüzde 5'i oranında ayrılması 
iktiza eden fon, girdi imkânları ileri sürülerek bütçeye 
gerekli ödenek konıimadığından, tahsis edilecek öde
nek de, tamamen tediye edilmediğinden, sistem maa
lesef çalışmamıştır. 

Bu Hükümetin, temelede yaptıği - ki, doğrudur -
kanunu ilk tasarlanan şekline dönüştürerek, sadece bu 
maksatla sarf edilmek üzere, özel geliri olan bir fon 
tesis etmekten ibarettir. Yoksa Kamu Konut Fonu 
sistemi ve fikri çok daha önceden düşünülmüş olan bir 
f ikirdir. 

Toplu Konut Kanunu değişikliği 1984 yılında; ya
ni, bu hükümetin iktidara gelmesinden hemen üç dört 
veya beş alitı ay sonra yapılmıştır. 1984 ve 1985 yıl
larında fonda 'biriken 194 milyar 897 milyon lira, bü
yük oranda konut sektörüne tahsis edilmiştir; çünkü, 
konut sektörü dışında, bu para - özellikle devlet tah
vili vesaire alınması glibi - başka maksatla da kuiıanı-
maktadır. 

Sonuç ne olmuştur? İstatistiklere bakıyoruz, Dev
let İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre 194 milyar 
lira gibi bir para. sarf edillmiş olmasına rağmen, 1984 

— 272 — 



T. B. M. M. B: 42 15 . 12 . 1986 O : 1 

yılında 122 580 olan iskân ruhsatı alınan konut sa
yısı, 1985 yılında 118 bine düşmüştür; yani bir yıl 
»içinde biten 'konut sayısında - resmî rakamlara göre -
4 bin civarında azalma görülmektedir. Hükümet, 1986 
yılında da, 120 bin konutun biteceğini ifaıde ve ilan 
etmektedir. Bununla, 120 bin konutun sanki sadece 
verilen kredilerle yapıldığı izlenimini uyandırmak iste-
mektedl"r. 

Oysa, durum kesinlikle böyle değildir. Nitekim, 
bu 120 bin konutun bir an 1986 senesinde bittiğini 
kabul edelim; f akait bunlar, mutlaka en azından 1984 
yılından başlayıp 1986 yılına kalan işlerdir. 

120 bin konut için bir maliyet hesabı yaparsak, 
takriben 600 milyar lira çıkar. Oysa Toplu Konut Fo
nu, bugüne kadar kredi olarak inşa halinde 260 bin 
konut için sadece 450 milyar lira sarf etmiştir. Bunun 
yarısının - fazla fazla söylüyorum - bu 120 bin konut 
için sarf edildiğini kabul etsek bile 225 milyar lira 
eder, oysa 600 milyar lira lazımdı. O halde, bu para
nın iki katını da konutu yapan vatandaş ortaya koy
muştur. 

Bu nedenle, sadece verilen toplu konut kredisi ile 
bunların tamamının bitirildiği gibi bir izlenim yarata
cak tarzdaki beyanlar doğru değildir. Bu sonuç aynı 
zamanda bir gerçeği de gözler önüne sermektedir, o 
da verilen kredilerin yeterli olmadığıdır. 

Çok sayıda konut inşaatını gerçekleştirmek ama
cıyla, konut alanlarının küçültülmesi için ne kadar 
özendirici tedbirler alınırsa alınsın, bunda tam başarı 
sağlanması bahis konusu olamaz. Nitekim, son yıl
larda biten konutların ortalama alanları - 1981 - 1985 
yılları arasında söylüyorum - hep 100 metrekarenin 
üzerinde olmuştur.-

Öte yandan, 1987 yılı programında, konutun met
rekare maliyetinin, 1986 yılı fiyatlarıyla - arsa ve alt
yapı hariç - 100 bin lira mertebesinde olduğu ifade 
edilmektedir. Buna göre, 100 metrekare konut yapı
labilmesi için verilmekte olan 3,5 milyon lira mertebe
sindeki krediyi yeterli bulmak kabil değildir. Bu ne
denle de, kredi limitlerini artırmak, faizini azaltıp va
deyi uzatmak, bir ölçüde de dlsa konult yapımını ko
laylaştıracaktır. 

Maalesef, hükümetin istismara çalıştığı ve yanıl
tıcı biçimde yorumlayıp propagandasını yaptığı bir 
konu da, son günlerde yüce Meclisten geçen, memur
lara, işçilere ve bunların emeklilerine konut temini 
için maddî yardımı öngören kanundur. 

Çok iyi biliyorsunuz ve zaman olmadığı için tekrar 
etmek istemiyorum; her ay memur, işçi ve bunların 

emeklileri için ilgili idareler, Emlak Kredi Bankasın
da ayda 3 500 liradan başlayıp iki sene sonra yine 
ayda 16 bin liraya varan bir meblağı konut yapımı 
için yatırmaktadırlar. EVİ olmayan memurlar ev al
mak isterlerse, bu biriken meblağı 18 ay sonra, evi 
olan memurlar ise 36 ay sonra kullanabileceklerdir. 

İlgili bakanın beyanlarına göre, kanun, 3 milyon 
208 bin kişiyi kapsama almaktadır. Hükümet yetkili
lerimin bu kanun hakkındaki yorumları, yararlanacak 
durumda olanların süratle ev sahibi olacakları şeklin
dedir. Hatta «İster istesin, ister istemesin» diye de 
ifade edilmektedir. Oysa basiıt bir hesap, durumun 
hiç de gösterilmek istenen biçimde olmadığını göz
ler önüne sermeye yeterlidir. 

Yukarıda verilen 3 milyon 208 bin kişinin, konut 
talep edebilecekleri nazarı itibara alınarak yapılacak 
hesaba göre, bir kişi için iki yıllık süre içinde bankada 
ana para olarak 204 bin Türk Lirası ve yüzde 32 net 
faiz hesabıyla - 6 ayda bir kapitalize edilmek kaydıy
la - takriben 46 bin lira da faiz birikimi olacak; yani 
2 yıl sonra bu maksatla biriken paranın toplamı 250 
bin lira mertebesinde bulunacaktır. 

Şimdi bir şahsın bir konut almak istediğini düşü
nelim : Alacağı konut azamî 75 metrekare ol adaktır, 
fakat kendisine verilecek kredi 60 metrekare için ge
rekli olan kredi limitlerini aşmayacaktır. Bu kredinin 
miktarı da Toplu Konut Fonundan 2 milyon lira, ay
rıca bir 250 bin lira, ek kredi olarak bir 50O bin lira 
ve eğer 10 senesini doldurmuş memur ve işçi ise, Dev
let tarafından ayrıca 750 bin liralık bir yardım yapı
lacaktır. Bunların toplamı 3 milyon 500 bin lira tut
maktadır. Biraz evvel arz ettiğim 75 metrekarelik ko
nut, arsa ve altyapı hariç, takriben 7 milyon 500 bin 
liradan aşağı değildir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası da konut için ken
di kaynaklarından; demin söylediğimi kredilere ila
veten 1 milyon liraya kadar kredi vermektedir. Bu
nu da ve son defa kanunda kabul edilen 250 bin 
lirayı da bu meblağın içine ilave edersek, kredi mik
tarı 4 ımlilyon 750 bin liraya ulaşmaktadır. Aslında az 
bir kredi değil. Krediyi alan, bu durumda da gene 2 
milyonun üzerinde bir parayı bulmak ve bu işe ya
ttırmak mecburiyetindedir. Yani, konut yapmak kolay 
değildir. Ama şimdi farz edelim; bu 4 milyon 750 
bin lira, devletlin temin etmiş olduğu kredilerle ko
nut yapılması kabildir. Yani, kendisi, konut talep ede
cek olan şahıs, hiçbir surette bir kuruş para yatır-
mayacaktır. Bakalım bu durumda ne çıkıyor ortaya? 
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Hükümetin dediği gibi, 3 'ımilyon 208 bin memur 
ve işçiyi bu takdirde, kısa sürede konuta kavuşturmak 
mümkün olabilecek mi? Hemen cevap vereyim, ha
yır; mümkün değil'. Niçin mümkün değil? Gerek 
Toplu Konut İdaresi gerekse Türkiye Emlak Kredi 
Bankası evvela, bu sayıdaki müracaatı karşılayama
yacaktır. Çünkü, Türkiye Emlak Kredi Bankasının 
3,2 trilyon lira -kısa sürede- ve Toplu Komot Fonu
nun da 11,2 ıtrilyon lira para 'bulması iktiza edecektir. 
Filhakika Toplu Konut Fonunum 1986 gelirleri nü 314 
milyar lira olarak, nazara alırsak, 'belirtilen kredi ıli-
ımıitilerine 15 senede dahi ulaşması fevkalade şüphe
lidir. Hükümetin bütün ça'ballarına rağmen 'bir türlü 
düşürülemeyen ve düşürülebileceği ümidinli de verme
yen enflasyon oranının, ortalama yüzde 10'lara çeki-
lebildiğimi var sayalım; 'bu takdirde bugün 7,5 mil
yon lira olan 75 metrekarelik konutun 15 yıl son
raki maliyeti 31,3 milyon liraya çıkacaktır. Bunun 
ortalaması -sıfırdan 'başlayıp 15 seneye kadar gitti
ğimize göre ve bu süre içinde, bu kadar konut ya
pılacağına- göre- 19,4 milyon lira tutmaktadır; bir 
konut için sarf edilecek meblağ 'bodur. 

Bu süre içinde Topllu. Konut Fonunda 'birikecek 
kaynak ne kadar oluyor; bir de onu 'hesap edelim? 
Ben, her yıl Toplu Konut Fonunun gelirlerinde, or
talama yüzde 15 artış olsun dedim; çünkü enflasyon 
yüzde 10'un altlarına çekilmiş vaziyette. Bu takdirde, 
Toplu Konut Fonunda 'biriken para 14 trilyon 274 
milyar lira olmaktadır. Yine son kakül edilen kanun
la -orada da meblağım her yıll yüzde 15 artacağını 
ve 'bu paramın 6 ayda bir vadeli hesapta kapitallize 
edilmesi şartıyla- 'bir kişi için toplanacak para mik
tarı 15 sene sonra 8 milyon 556 bin lira oluyor. Bu
mu 3 milyon 208 bün kişi için hesapladığınız zaman, 
27 ıtrilyon 447 milyar liralık bir kaynak da orada 'bi
rikiyor. Oysa, Toplu Konut Fonunda memurlar, iş
çiler ve bunların emekli ve malullerimin dışında hiç 
kimseye kredi verilmediğini kaibul etsek bile, 'bu kay
makta toplanan paralanın 49 trilyon 57 milyar liraya 
ulaşacak toplam gelirleri, 3 milyon 208 bin halk sa
hibine, yaklaşık 62 ıtrilyon lira (tutan konut bedel-

.lerinıi karşılaması mümkün değildir. Bu şartlar altın
da işçi, memur ve emeklilerin kısa sürede, -ki Sa
yın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 'bu süre 
için 'bir kaç sene demiştir, Sayın Başbakan çok da
ha ihtiyatlı davranarak 5 ila 10 senede demiştir- bu 
şartlar içinde, değil 5 ila 10 senede, 15 senede da'hi 
komuta kavuşmaları sadece 'bir hayaldir; fakat hü
kümet, 'her insanın içindeki en 'büyük özlemlerden bi
ri olan, bir konut sahibi ıclma doğal duygu ve ümi

dini, tahakkuku imkânsız olduğunu çok iyi bilmesi
ne rağmen, politik kazanç uğruna istismar etmekten 
çekinmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri; şimdi de, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına yeni katılan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili 
görüşlerimizi arz eetmeye çalışacağım : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 17 Ekim 1986 
tarihinde ve Başbakanın onayı ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından alınıp, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına 'bağlanmıştır. Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının ifadesine göre, bu değişikliğin ge
rekçesi, inşaat işlerlimin tek elde toplanması zorunlu
luğudur. Oysa, hal 'böyle ise, hükümet, aynı tarih
ilerde Meclise sevk ettiği Demiryolları Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün Ulaş
tırma Bakanlığına bağlanmasıyla ilgili tasarının ge
rekçesiyle bu fikret ters düşmektedir. Çünkü, bu ta
sarının gerekçesinde, iki başlılığın ortadan kaldırıl
ması, hizmetlerin rasyonel ve uyum içinde 'yürütüle
bilmesi için DLHİ'nin ulaştırma politikasının tespiti 
ve planlaması ille, görevli 'bakanlığa devrine zaruret 
görüldüğü ifade izah edilmekte idi. 

Kuruluş kanunu liilıe «su ve toprak kaynaklarının 
değişliiriılmesi» ile görevli kılınan ve tüm faaliyetleri 
arasında, özellikle enerji maksatlı ıbaraj ve hidro
elektrik santral yapımı büyük ağırlık taşıyan Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ismi dahi bu hizmet
lerle ilgili olarak tespit olunımuş Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığımdan alınarak, enerji sektörünün 
!bir bütün halinde planlanması, projelendlrilmesli ve 
enerji politikasının tespitiyle hiç 'bir ilişkisi olmayan 
bir bakanlığa 'bağlanmasında çelişkiler bulunduğunu 
görmemek mümkün değildir. 

Bu uygulamanın daha önce de 'bir veslile ile^ ifade 
ettiğimiz üzere, hükümet içindeki bir uyumsuzluğun, 
bir fikir ihtilafının, bir görüş farkının ortaya çıkar
dığı sıkıntı ve gerginliğin halli için âdeta DLHİ'nin 
bedelli olarak yapıldığı izlenimi, durumu yakından 
takip eden çevrelerde mevcuttur ve kolaylıkla reddi 
de mümkün değildir. Bu hususum, sektör bazında ne 
gibi aksaklıklara yol açacağı, zaman içinde göırüle-
cektir. Temennimiz, ıbu zaruretin sonucu gi'bi görü
nen 'bu değişikliğin, enerji sektöründe aşırı olumsuz 
sonuçlara neden olmamasıdır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bilindiği üze
re; 

Sulama - kurutma, taşkından koruma, 
Hidroelektrik santral yapımı, 
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Nüfusu 100 binden 'büyük şehirlere içme suyu 
ıgetirilmesi işlerimi yapar. 

Bunlardan, özelikle hidroelektrik maksatlı baraj 
ve santral yapımı Devlet Su İşlerimin faaliyetleri ara
sımda büyük ağırlık taşır; 1987'de ibu maksatla ya
pacağı yatırımlar tüm yatırımının yüzde 62,4'ü mer-
fcebesindedliır.' 

Yurdumuzda her yıl ortalama 508,3 milyar met
reküp yağış' düşmekte ve 'bunun 185 milyar metre
küpü akışa dönüşmektedir. Çeşitli yüksekliklerden iti
baren sıfır kotuna, yani deniz seviyesine kadar inen 
'bu alkışın, potansiyel enerjisi kullanılabilir duruıma 
ıgeldiği düzeye göre, 'bugün (için 112$ milyar kilovat/ 
saat olarak hesaplanmaktadır. Bu hesaba, çeşitli 'hav
zalarda küçük ıtali kollar üzerinde kurulabilecek hid
roelektrik samtralllar ile alınabilecek enerji dahil de
ğil ©unlar da hesaba katılırsa, ülkemizin hidroelek
trik potansiyelimin 125 miyar kilovat/saat mertebe: 

islinde olduğu, büyük bir olasılıkla söylenebilir. 

Bugüne kadar Devlet Su İşleri tarafımdan 26 (hav
zada yapılan tespitlere ıgöre, ülkemizde 435'inde hid
roelektrik santral kurulabilecek -küçük göletler ha
riç- 689 baraj imkânı mevcuttur. 435 hidroelektrik 
ısamtraldan toplam olarak 31 324 megavat/güç, 112 

• milyar 800 milyon klilovat/saat enerji elde edilecek-
ttir. Hailen 48 iadet hidroelektrik tesis çalışmakta olup, 
bunlardan temin olunan enerji 14 166 (Gwh) jigavat/ 
saattir. 1986 yılı, ülkemiz tüm elektrik enerjisi üre
timinin 39 900 (Gwh) jigavat/saat olduğu göz önüne 
alınırsa, bu miktar içinde hidroelektrik enerjimin pa
yının yüzde 35,5 olduğu ortaya çıkar. 

Halen inşaatları devam eden 30 adet hidroelelktrik 
santral tamamlanınca, sii'Steme 8 367,3 megavat/güç 
ve 27,9 milyar kilovat/saat enerji eklenmiş olacak
tır. Devlet Su İşleri Programında, inşaatlarına devam 
edilen tesisler içinde, şüphesiz en önemlisi GAP Pro
jesine dahil Atatürk Barajı ve hidroelektnik santralı
dır. 

Bilindiği gibi, GAP, enerji, sulama, tarım, ulaş
tırma, sanayi, eğitim ve sağlık sektörlerini kapsayan 
büyük bir projedir. Bu proje ile, yurdumuza yılda 
düşen yağıştan, akış haline geçen ortalama 185 mil
yar metreküp suyun 33,5 milyar metreküpünü akı
tan Fırat, 21,8 milyar metreküpünü akıtan Dicle ne
hirleri üzerinde 21 baraj ve 17 hidroelektrik santral 
inşaası, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 16,3 mil
yon dönüm arazinin sulanması öngörülmektedir. Böy
lece 7 557 me'gavat/güç ve 22 milyar kilovat/saat 
elektrik enerjisi üretilecek, ulusal ekonomiye 1985 

fiyatlarıyla, enerji üretimi nedeniyle yılda 940 mil
yar, tarımdaki üretim artışı nedeniyle yılda 442 mil
yar lira eklenerek proje bedeli olan 5,6 trilyon lira, 
yaklaşık yılda amorti edilmiş olacaktır. 

Bu projenin en önemli ve kilit tesisi olan Ata
türk Barajında 300 megavat gücünde 8 türbinden 
yılda 8,9 milyar kilovat/saat enerji üretilecektir. 

'Son günlerde, bu proje kapsamında olan ve uzun 
yıllar önce inşaatına başlanmış bulunan Orfa Tü
nelinde önenıli gecikme ihtimalinden söz edilmekte
dir. Bildiğimiz kadarıyla, beheri 26 kilometre uzun
luğunda 2 tünelden oluşan tesisin, normal olarak 
1990 Ağustos ayında iıkmali öngörülmüştür. Bugün 
için parasal sorunlarla ilgili olarak, inşaatta bir ak
sama mevcutsa da, müteahhit evvelce ulaşmış oldu
ğu "performansa ulaşır ve alınmakta olan ek tedbirler 
de başarılı olursa, bu tesisin, barajda tünel seviyesi
ne kadar su birikimi tarihi olan 1989 yılında tamam
lanacağı kuvvetle tahmin olunmaktadır. Böylece tü
nel inşaatına devam imkânı sağlanabilecektir. Her 
şeye rağmen, ilgililerin konunun yakından takibine 
önem vermeleri, bürokratik engelleri ve parasal so
runların süratle çözülmesi zorunlu görülmektedir. 

Atatürk Barajımın 1990 yılı ilk aylarında birin
ci türbinimin devreye girmesi planlanmıştır. Bunun 
için 19'88'den itibaren su tutulması zorunluluğu var
dır. Çünkü barajın tamamendoldurulabilmesi için bir 
kısım suyun mecraya bırakılması zarureti medeniyle, an
cak 26 ayda mümkün olabilmektedir. Bu işin bite-
bilmesi için, finansman temini ve nakit akımında so
runlar olduğu anlaşılmaktadır. 

Filhakika 1986 yılında yaklaşık 200 milyar 'lira
lık yatırım gerçekleştirilmişken, 1987 yılında bu tesis 
için programa sadece 60 milyar liralık yatırım ön
görülmektedir. Şüphesiz, bu seviyedeki yatırımla 
düşünülen hedefe ulaşılması mümkün değildir. Bu 
nedenle de Atatürk Barajı 1987 yılı yatırımının, 1986 
düzeyini de aşacak şekilde artırılması ve bunun için 
gerekli finansmanın mutlaka temini şarttır. Ayrıca, 
nakit akımının da zamanında yeterli miktar da sağ
lanarak, müteahhit alacağının 1986 yılındaki gibi 35 
milyar lira gibi çok yüksek düzeylere ulaşmasına 
sebebiyet verilmemelidir. Müteahhitin bir anda ala
cağı 35 milyar liraya ulaşmıştır, GAP projesinde. 

Değerli milletvekilleri, biraz önce işaret ettiğim 
689_ adet barajla, ülkemizde 7 milyon 50 bin hek
tar arazi sulanabilecektir. Göletler, yeraltı suları ve 
regülâtörlerle sulanabilir arazi de bu miktara ilave 
olunursa, sulanabilir arazi 8,5 milyon hektara ulaş-
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maktadır. 'Bu rakam 'bugünkü şartlarda, yani, üreti
lecek ürün bedelleriyle üretim ve enerji masrafla
rının bugünkü değerleri nazara alınarak yapılan he
saplarda, ekonomik olarak sulanabilecek arazi mik
tarımı göstermektedir. Ekonomik değerlerde zaman 
içinde 'ortaya çıkacak farklılıklara göre, bu rakam
da da değişiklikler olacağı aşikârdır. 

Bugünkü ülkemizde mevcut 27,7 milyon hektar 
tarım. arazisinden 8,5 milyon hektar sulanabilir, ara
zinin, ancak 3 milyon 163 bin hektarı sulanmakta
dır. 1987 yılında, tarım amaçlı projeler için öngörü
len yatırım miktarı 237 milyar 400 milyon Türk Li
rası ve Devlet Su İşlerinin tüm yatırımı da 813 mil
yar 715 milyon Türk Lirasıdır. Öte yandan, prog
ramda devam eden projelerin bitirilebilmesi için 1986 
fiyatlarıyla 4,6 trilyon lira harcanması gerekmekte
dir. 1986 yılında yüzde 30, 1987 yılında yüzde 25 
enflasyon olacağı düşünülürse, bu fark 813 milyar 
lira sarf- edilmiş olmasına rağmen, 1988,e intikal 
ederken, enflasyondan doğan farkı dahi kapatamaya
cak 'bir duruma gelmektedir, 1988 fiyatlarıla; çün
kü, devredecek olan, 1988'e intikal edecek olan te
sislerin bedeli, devam eden projeler için 6 trilyon 
620 milyar liraya yükselmektedir. Bu sene 4,7 tril
yondadır. 'Bu durumun yıl içinde behemahal düzel
tilmesi ve telafisi zorunludur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün önemli faa
liyetlerinden biri de, nüfusu yüztoinin üzerindeki şe
hirlere içme suyu getirilmesidir. Getirilen suyun şe
hir içindeki dağıtımı, yani depolar ve şebeke siste
minin tesisini belediyeler yerine getirmektedirler. 
Devlet Su İşlerine hu görev 3.7.1968 tarihli 1053 
sayılı Kanunla verilmiştir. Aslında, bu Kanun tasarı
sının, sevk amacı, İstanbul ve Ankara şehirlerine o 
tarihlerde belediye imkânlarının çok sınırlı olması 
ve yeterli finansman teminindeki sıkıntı göz önüne 
alınarak, içme suyu için genel bütçeden kaynak ak
tarımı idi. Tasarı Mecliste, nüfusu yüzbini aşan tüm 
şehirleri de kapsamına alacak şekilde genişletilmiş
tir. - . 

Kanımızca bu Kanunda ileri sürülen gerekçe
ler, Devlet Su 'İşlerine böyle bir görev verilmesi için 
yeterli değildir. Çünkü, şehir içme suyu tesisi ve da
ğıtımı bir mahallî hizmettir. İşin karakteri icabı mut
laka mahallî idare, yani belediyece ele alınması ve 
gerçekleştirilmesi gerekir. ıBu bakımdan da, bir mer
kezî hükümet biriminin devreye girmesi, işin bün
yesi ve mahiyetiyle ters düşer. Nitekim, şimdi anla
tacağım hadise bunu teyit edecek mahiyettedir. 

Değerli milletvekilleri, söz buraya gelmişken, şu 
Ankara'nın içinde bulunduğu su sıkıntısına temas et
mek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ankara'ya su 4 ve 8 
günlük aralıklarla, münavebeyle verilmeye başlandı. 
Durumun vahametini uzun uzadıya anlatmaya gerek 
yok, sanıyorum. Çünkü bu sıkıntıyı hep birlikte bil
fiil yaşıyoruz. Ne olmuştur da Ankara, yani ülke
mizin ikinci büyük şehri ve başkenti bu fecî duru
ma düşmüş ya da düşürülmüştür. 

Değerli üyeler, bilindiği gibi Ankara'nın içme, 
kullanma ve endüstri suyu, şu kaynaklardan temin 
olunmaktadır. Membalar ve yeraltı suları, 1980'deki 
temin edilen milktar 42 milyon metreküp/yiıl; Çubuk 
1 ve Çubuk 2 Barajları 35 milyon metreküp/yıl, Ka-
yaş - 'Bayındır Barajı 6' milyon metreküp/yıl, Kurt-
boğazı Barajından da 57 milyon metreküp/yıl; top
lam 140 milyon metreküp/yıl. Bu, günde 385 bin 
metreküpe tekabül etmektedir. 1980 yılında bunlar 
verilirken, şehirde abone sayısı 271 bin iken, bugün 
ise 371 bindir. 

Devlet Su İşleri, bu görev kendisine verildikten 
sonra, bir taraftan, 1967 senesinde açılan Kurtboğazı 
Barajının devreye sokma çalışmalarının yanında, bir 
taraftan da bir mastır plan hazırlanması teşebbüsü
ne girişmiş ve DAPTA firmasına hazırlattırılan mas
tır plan 1972 yılında tamamlanmıştır. Bu plan, 1984 
yılında yeniden ele alınarak revize edilmiştir. Bu 
planda öngörülen sistem neydi? Ankara'nın müstak
bel içme suyu ihtiyacının temini, sadece barajlara 
bırakılmıştır. Bu barajlar; Çamlıdere Barajı, Eğrek-
kaya Barajı, Akyar Barajı ve Işıklı Barajıdır., Bunun 

Öte yandan, özellikle 1986 yılının aşırı kurak 
geçti. Ankara'ya düşmesi iktiza eden yağış 371 mm. 
ortalama, iken 1986 yılı bunun çok altında kaldı. 
Sistemin yeni kaynaklarla takviyesinde vaki gecik
me nedeniyle, bugün şehirde büyük bir su sıkıntı
sı yaşanmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, 30 dakikanız dol
du efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR ı(Devamla) — 1980 
senesinde 271 bin aboneye günde verilen su miktarı 
385 bin metreküp idi, bugün 371 bin aboneye 250 
bin metreküp su verilmektedir. 

Ankara'nın uzun vadeli su ihtiyacının ne suretle 
ve hangi sırayla, nerelerden temin olunacağı husu
sundaki çalışmaların 'başlangıcı epeyce geriye git
mekte; 1965 ve 1966 yıllarına kadar geri gitmek ge
rekiyor. O tarihlerde 1053 sayılı Kanun, işte bu mak
satla kabul edilmişti, .DSİ'ye görev veriyordu. 
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dışında mevcut Kurtboğazı Barajı ve Kayaş - Ba
yındır 'Barajı da devrede bulunacak. Bunlar arasın
da ilk devreye girmesi planlananı Çamlıdere Barajı
dır.; Çamlıdere Barajı, Işıklı Barajıyla müştereken 
çalışacak bir sistemde; yalnız Işıklı Barajı 2000'li yıl
larda devreye girecek. Çamlıdere Barajında yılda 
1 milyar 226 milyon metreküp su toplanacak, bunun 
150 milyon metreküpü ölü hacim - istifade edilemi
yor - bakiyesi de 2000'li yıllarında 3 adet isale hattı 
ile, şehre verilmeye başlanacak, 60,2 kilometre ihale 
hattı var, Çamlıdere Barajı ile tvedik tasfiye tesisleri 
arasında ve 220 santimetre dç kutrundaki borularla 
su vefiHmekıtedir. İsale hattı üzerindeki kritik bir te
sis var. Aslında üç tünel var; ama bunun en önem
lisi Kınık Tüneli diye son günlerde gazetelere inti
kal eden, hepinizin de yabancısı olmadığı tünel. Bu, 
15 800 metre uzunluğunda, teknik balkımdan inşaasın-
da birtakım müşküller bulunan bir sistem. Bu sis
temin inşaatının uzun süreceği nazarı itibara alına
rak, bundan tam 13 sene evvel ihalesi yapılmış; fa
kat sistem 13 sene sonra 24.11.1986*da, yani Kasım 
ayının 24 üncü günü delinmesi işlemi bitmiş, devre
ye girmesi de 3U8.1987'ye kalıyor; çünkü daha en
jeksiyon işleri var, daha beton kaplama işleri var. 
Diğer tesisler de bu arada devreye girmiş olacak, 
zaman bakımından onlar bir gecikme tevlit etmeye
cek. Bu diğer tesisler dediğim, iki adet tünel ile ba
rajdan su alma ağzı, sü alma yapısı, Diğer taraftan 
borular daha önce döşendiği için, bu tesisler biter 
bitmez şehre su verilmeye başlanacak; başlanabilir 
daha doğrusu; ama bu mümkün olacak mı? Hemen 
söyleyeyim, fazla ümide kapılmamak gerekir; çün
kü, ortada önemli bir sorun daha var; o sorun da, 
Çamlıdere Barajında şu anda yeterli miktarda su bi
rikmemiş olması. Eğer yağışlar müsait gitmezse, umu
lan miktarda suyun birikmesi de kabil olmayacaktır; 
çünkü, Çamlıdere Barajından şehre 199 milyon met
reküp su verilmesi bahis konusudur. 

Bu nedenle, en kötü ihtimalle bu suyun birikme
yeceği nazarı İtibara alınarak, bugünden, ilgililerin, 
Çamlıdere Barajında birikmiş ve birikecek olan su
yun cebrî olarak mevcut isale hattına verilmesi için, 
'gerekli geçici tesislerin yapımı yolunda faaliyete geç
meleri ilkjtiza eder. 

Bunlar dışında, tasfiye tesislerini Devlet Su İşleri 
yaptığı için, İvedik'te 564 000 m3/gün kapasiteli bir 
tasfiye tesisi mevcuttur, orada bir sorun yok. Ancak, 
bu suyun şehre' verilebilmesi için, ayrıca şehir şebe
kesinin ve şehirdeki dağıtım sisteminin depolama 

sisteminin de bitmesi gerekiyor. Bunu belediye yapa
cak. 'Bunların tutarı 1987 fiyatları ile takriben 200 
milyar Türk Lirası. 200 milyar Türk Liralık yatırı
mı belediyenin yapma imkânı ve ihtimali de mev
cut değil, belediye gelirlerindeki bütün -ar tıslara rağ
men. O halde, bu konuda da şimdiden birtakım ted
birlerin alınmasında zaruret var derim. 

Sayın milletvekilleri, Ankara Şehrinin ve halikı
nın, bugün içine düştüğü acı durumu düşününce, bu 
halin nedeninin, hizmetin gerçek sahibini bulama
mış olduğu yölundalki görüş güç kazanmaktadır. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, projenin za
manında tamamlanması yolunda samimî gayret için
de olduğuna inanıyorum. Ancak, yetki ve imkânlar, 
seçmenine karşı olan sorumluluğunun bilincinde ve 
kaygısında 'bulunması gereken belediye başkanlarına 
devrediîse idi, acaba bazı tesislerin- birkaç yıl önce 
servise girmesi mümkün olur muydu şeklindeki bir 
soru şüpheyi zihinlerden uzaklaştırmak yine de zor 
olmaktadır. Nitekim, bu şüpheyi teyit edercesine, 
Ankara Büyükşehir Sayın Belediye ıBaşkanı, kendi
sine yöneltilen su sıkıntısı ile ilgili tenkitleri, «Biz, 
DSİ'nin bize verdiği suyu dağıtıyoruz» veya «Bu 
durum için ben de başkalarına küfrediyorum» gibi 
cevaplarla işin içinden sıyrılmaya ve bütün sorum
luluğu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne atmaya 
çalışmaktadır. Bu savunmanın, tam değilse de, hak
lı yanlarının bulunduğunu kabul etmekte zaruridir. 

Bütün bu gerçekler ve gerekçeler muvacehesinde, 
içme suyu tesislerinin planlanması, projelendirilmesi 
ve gerçekleştirilmesi bakımından şehirlerin haritala
rını, imar planlarını ve kanalizasyon tesislerini ya
pan ve yaptıran ve bir mahallî hizmet birimi olan 
İller Bankasının dışında bir kuruluşa görev veril
mesi, rasyonel bir çözüm olarak görülemez. Bu hu
sus göz önüne alınarak, geçmiş yıllarda verilmiş 
kararlara ve yıllık programlara, haklı olarak alın
mış tedbirlere uyularak, nüfusu ne olursa olsun, şe
hir ve kasabalara içme suyu tesisi yapılması ve sek
törün 'genel planlaması görevinin İller Bankasına ve
rilmesi gerektiği inancını, bir defa daha belirtmeyi 
bir görev sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu görüşe ilaveten, ülke- -
mize özgü orijinal bir kuruluş* olan İller Bankası 
hakkındaki görüşlerimi de ifade ederek sözlerimi 
bitirmek istiyorum. İller Bankasının kuruluşu ve gö
revleri konusunu, maalesef zaman kalmadığı için ifa
de etmek istemiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir hayli ileriye 
geçtiniz, arkadaşınızın süresi kısalıyor, 

Buyurun. 
ALİ ıMAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ban-

Ika, yalnız pek çok konuda hizmetler vermiş, mesela, 
yurdumuzda ilik hidroelektrik tesislerini İller Banka
sı yapmıştır. Bu konudaki bütün bilgi birikimi, içme 
suyu ve kanalizasyonla ilgili yatırımlar, bu konular
la illgili düzenleyici mevzuat banka tarafından ya
pılmış, ilk- şişeleme tesisleri, ilk çöp yakma tesisle
ri, hep İller Bankası tarafımdan gerçekleştirilmiştir. 
Ancak, zaman içinde - kanımca gerçeklere de aykı
rı olarak - bankanın uğraşı sahası ve yetkilerinde da
raltmalara, kısıtlamalara gidilmiştir. Bunlar: Nüfusu 
üç bin dahi olsa, belediyelerin içme suyu tesislerinin 
YSE Genel Müdürlüğünce yaptırılmasını öngören 
kararlar; nüfusu yüzbinkı üzerindeki şehirlerde DSİ' 
nin devreye girmesini öngören 1053 sayılı Kanun-bi
raz evvel arz ettim - ve 1982 yılında 2705 sayılı Ka
nunla kabul edilen ve şehir elektrik şebekelerinin de, 
Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yapılmasını ön
gören kararlardır. 

^ Sisteme bütünlüğü sağlamak bakımlından, nüfu
su üçbinin altında bulunan belediyelere ait içme su
yu tesislerinin de, yine İller Bankası tarafından pro
jelendirilmesine ve gerçekleştirilmesine imkân veren 
bir kanun kabul edilmiş, onlar devreden çıkmış. 
Yalnız nüfusu yüzbinin üzerindeki belediyelere DSİ 
tarafından su getirilmesini öngören 1053 sayılı Ka
nun, henüz yürürlükten kaldırılmadığı için, sistem
deki aksaklık tam anlamıyla giderilememiştir. 

Kanımızca, bu konudaki ilke kararı bir an önce 
alınmalı ve mevzuat değişikliği gerçekleştirilmeli
dir, 

Bankanın 1987 yatırımları, belediyeler tarafından 
'karşılanacak 38 mıillyar 75 milyon lira nazarı iti
bara alınırsa, 256 milyar 460 milyon lira olarak tes
pit edilmiştir. Mevcut iş hacmine göre bu yatırım, ka
nımızca yetersizdir. Çünkü, devam eden işlerin dahi 
1986 fiyatlarıyla, bakiye yatırımları 1,5 trilyon tut
maktadır. Biraz önce DSİ için arz ettiğim gibi, enf
lasyon oranları nazarı itibara alınırsa, 1988 senesine 
'intikal ederken, bu rakamın çok daha üzerinde bir 
rakamla karşı karşıya kalınması bahis konusudur. 
Bu nedenle de, yatırım hacminin yükseltilmesi ge
rekir. Bu limitler yeterli değildir. 

Asılında 'bankanın ve belediyelerin kanunî kaynak
ları da, daha 'büyük yatırımları gerçekleştirmeye mü-

isaittir. Yani, eski yıllarda olduğu gibi, ayrıca genel 
'bütçeden herhangi bir transfere gerek yoktur. Ancak, 
bu durumun tam tersine devlet, banka ve belediye
lerin kanunî gelirl'edme 1987 Yılı Bütçe Kanunuyla 
el koymuştur. Bu konunun teferruatına geçmiyorum. 
Bütçe Kanununun 59 uncu maddesinin (e) bendinde, 
genel bütçe vergi gelirlerinden, belediyelere ve il özel 
idarelerine ayrılması iktiza eden payların miktarları, 
1986'daJki nispetlerle şahit tutulmuştur. Oysa, 1987'de 
bunun, kanundaki nispetlere ulaşması gerekiyordu. Bu 
nispetin, yalnız İler Bankasına etkisi 57,4 milyar li
ra olmaktadır. İl özel idareleri de, takriben 15 mil
yar lira kadar daha az bir para alma durumuna gi
riyorlar, 

Hükümetin verdiği kararları sık sık değiş'tirdiiği-
ne, işte bu olay, önemli bir rnlisal teşkil etmektedir. 
Çünkü, 2380 sayılı Kanun, yani hu hisse meselesi, 
bu hükümet zamanında; 1984 yılının beşinci ayında 
yeni şekle sokulmuştu. Sonra bundan rücu edildi; 
3239 sayılı Kanunda -4.12.1985 tarihli, vergi konu
larıyla ilgili kanunda- nispetler azaltıldı. Gerekçede, 
«emlak vergisi 'belediyelere bırakılıyor. Belediye pay
ları, mahallî idare paylan azaltılsın» dendi. Mahallî 
idare ve belediye paylarında azaltma, gelir 'bütçesi
nin, gelir hâsılatının, vergi iadeleri çıktıktan sonra 
kalan kısmının 1,65'ine ulaşıyor. Yani, aşağı yukarı 
140 milyar lira mertebesinde 'bir para, mahallî ida
relerden keslrniştir. Buma mukabil, 1987 planında da, 
100 milyar lira olduğu açıkça yazılı olan emlak ver
gisi, belediyelere bırakılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, lütfen bağlayınız 
efendim. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ama, 
hu emlak vergisinden, sadece hüyük belediyeler isti
fade etmektedirler; diğerleri maalesef bundan yarar-
ılanamamalktadırlar. 

Bankanın daha 'bir sürü problemleri var. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Onları gelecek seneki bütçeye bırak. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Öy
le 'ölüyor galiba. 

Bir iki noktaya daha değinip, sözlerimi tamam
layacağım Sayın Başkan. 

Bankanın sermaye sorunu vardır; sermayesinin 
mutlak surette artırılması gerekir. Zaten 1987 prog
ramımda da, hu konuya 'bir ölçüde değinilmiştir ve 
«Bankanın finansman ve teknik hizmet fonksiyonuna 
ağırlık kazandırılacaktır» diye bir tedbir mevcuttur. 
Bu sorun, oradan da anlaşılmaktadır. 
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Yetenekli, yetişmiş teknik eleman yönünden, ban
ka kadrolarımı büyük ölçüde takviye ejmek zorun
ludur. 
. 'Bazı tesisler bakımından, İller iBankası progra

mında aşırı birikimler vardır, inşaat safhasındaki 
tevsi ve ilave isteklerinden kaynaklandığı anlaşılan 
bu durumun düzeltilmesi liçin, banka 'başka bir yön
tem kullanmalı ve her yıl bitirilmesi gereken tesis 
sayısı üzerinde hassasiyetle durularak, yeni düzenle
melere gitmelidir. 

29.5.1986 tarih ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaş
ma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine 
göre, bankanın kullandığı .foralardan yapılması muh^ 
temel yüzde 10 seviyesindeki kesintinin, yatırıimları 
aksatmamak amacıyla, uygulanması yolluna gidilme
melidir. 

1987 yılı bütçesinin ülkemize ve mıiletfonize ha
yırlı olmasını diliyor, yüce Meclse saygılar sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Haznedar. 
Sayın Fehmi Memıişoğlu. (DYP sıralarından al

kışlar) 
Sayın Memişoğlu, süreniz 20 dakikadır efendim. 

DYP GRUBU ADINA FBHM1 MEMİŞOĞLU 
(Rize) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyele
ri; Karayolları Genel Müdürlüğünün Bütçesi hak
kında görüşlerimizi arz etmeden önce, Doğru Yol 
Partisi Grubu adına ben de hepinizi en derin saygı
larımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, Karayolları Genel Müdürlü
ğümüzün 5539 sayılı ve 1950 tarihli Kanunla tüzel
kişiliğe kavuştuğundan bu tarafa, gerçekten çok iyi 
kurulmuş, insan faktörüne gereği kadar önem ver
miş, çağdaş eğitim sistemleriyle, karşılıklı sevgi ve 
saygıya dayalı, nitelikli eleman yetiştirmek suretiy
le ülkemize çök büyük hizmetler ifa ederek; başlan
gıçta, «tekerlek dönsün» zihniyetiyle işe başlayıp, bu
lgun yüksdk standartlı Otoyollara geçilmiş ve otoyol 
yapımında, bugün çağdaş bir çalışma sistemiyle ba
şarılı hizmetlerine devam etmektedir. 

lar ölçüsünde devam edegelmiş; ancak, yeterli ola
mamış ve buıgün hakikaten ülkemizde nitelikli ele
mana ihtiyaç çok, buna mukabil işsizlik de çok; 
«Hem işsizlik çok, hem nitelikli elemana ihtiyaç çok» 
diyorsak, büyük bir çelişki var demektir ve devlet 
buna çare bulmak zorundadır. 

O itibarla, Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 
başlangıçtaki başarılı eğitim sistemlerine yeniden av
det etmesli için elinde bulunan büyük bir arsanın eği
tim kampusu olmak üzere projelendirilmesi gerekli
dir. Bugün böylesine bir eğitim kampusuna büyük 
'bir ihtiyaç duyan Karayollarımıza, yabancı dil, mes
lekî uygulamalar, makineli uygulamalar dahil her 
türlü eğitimi yaptıracak; sadece kendisine değil, tüm 
ülke ihtiyacını karşılayacak, gerekirse özel sektöre de 
cevap verebilecek kapasitede büyük bir kampusun 
yapılmasına bir an evvel başlamak ve bunu destekle
mek, hepimizin gayret göstermesi gereken bir husus 
olarak görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 2886 sayılı İhale Kanunu
nun uygulamaya girdiği bu son iki sene içerisinde, 
uygulamalardan anlaşılmaktadır ki, nitelikli eleman 
seçiminde idare büyük sıkıntılar çekmektedir. Ayrıca, 
'bilgisayarlar dalhi kullanılmak suretiyle, devlet aley
hine anlaşmaların vuku bulduğu, yaygın söylenti
ler haline gelmiştir. Böylece devleti ve onun menfa
atini korumaya büyük ölçüde imkân kalmamıştır. 
Dolaylısıyla İhale Kanununda ufak 'tefek değişiklikler
le idareye takdir .hakkı tanınmalı ve hakikaten, dev
letin aleyhine olan anlaşmalar tespit edildiğinde bun
ları geçersiz saymalı. Ayrıca suiistimallerin yaygın ha
le geldiği bugünlerde, bu söylentilerden kurtulmak 
bakımından, bu hususu ciddiyetle ele almak gerekti
ği kanaatini taşıyorum. 

Karayollarımız yapım faaliyetlerine, ülke düze
yinde devam etmektedir. Geçmiş yıllarda Planlama
dan ve yüce Meclisin onayından geçmek suretiyle ça
lışmalara başlanmış programların ve büyük ölçüde 
karayolları yapımını dengeleyecek tarzda uygulan
makta olan programların süresi içerisinde bitirilebil
mesi için, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1987 
yılı için ihtiyaç duyduğu 13İİ milyar TL. teklife kar
şılık, üçte biri miktarında olan 50 milyar TL. tasa
rıda yer almış bulunmaktadır. Bu, karayollarımızın 
ülke düzeyinde, devlet ve il yollarımızı rölantiye al
mak anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla hükümet, 
otoyollara gereğinden fazla ağırlık verdiği ve bazı 
kesimlerde de bu otoyolların gerekliliğine henüz er
ken karar verdiği ve zaman içerisinde ülkemize bü-

Değerl'i arkadaşlar, karayollarımız zaman içeri
sinde, malî konulardaki çeşitli uygulamalardan etki
lenmiş ve son zamanlarda büyük ölçüde nitelikli ele
man erozyonuna maruz kalmıştır. Tabiî sadece ka
rayolları değil, tüm kamu kuruluşları nitelikli eleman 
sıkıntısı çeker hale gelmiştiir. 

Değerli arkadaşlar, karayollarımızın bu nitelikli 
eleman kaybına mukabil, bütün gayretlerini ülke ya
rarına kanalize etmek üzere, insan eğitimine imkân-
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yük sıkıntılara mal olacak bazı otoyollara da başla
mış olmasını, ben şahsen büyük bir vebal olarak gör
mekteyim. 

Otoyollara ayrılan büyük kaynaklardan dolayı, 
ülke çapındaki devlet yollarının yapımının durdurul
muş veya ertelenmiş olmasının yanında, Karayolları 
mevcut 68 adet projeden 49 adedini askıya almak 
zorunda kalmış ve ileriki yıllara ertelemek: suretiy
le, bulgunun ihtiyacını karşılamaya gayret etmiştir. 
oysa, ülke düzeyindeki programlı devlet ve bölün
müş yolların kalan kesimlerinin süreleri içinde biti
rilmesi için, 1986 yılı fiyatlarıyla toplam 750 milyar 
TL.Ve ihtiyaç olup, her yıl için 150 milyar TL. te
min edilmesi gerekmektedir. Görülüyor ki, hükümet 
1987 yılı bütçe tasarısından 150 milyar TL. yerine 
bu miktarın üçte biri olan 50 milyarı öngörmüş, ülke 
düzeyindeki diğer yol yapım faaliyetlerini büyük öl
çüde durdurmakta, buna mukaibil otoyollara gere
ğinden fazla kaynak ayırmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, halen ülkemizde 81 kilomet
re otoyol hizmete açılalbilmiştir. Elbetteki bu yeter
li değildir. Oto yol yapımını gerektiren ihtiyaç var
dır. Bu bakımdan hükümet, otoyollara gerektiği ka
dar ağırlık vermelidir. Bu cümleden olarak, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsünü de içine alan Kınalı Ay
rımı - Sakarya arası 216 kilometre uzunluğundaki 
otoyol, bilindiği üzere Türk - Japon - italyan şirket
lerinden oluşan firma grubuna 551 milyon dolara 
ihale edilmiştir. Bu 2116 kilometre otoyol içinde yer 
alan ve 29 Mayıs 1985'te temeli atılmış bulunan Fa
tih Sultan Mehmet Köprüsünün, gerek ihalesinde ve 

.gerekse uygulamada başarılı olunmuştur. Bu köprü
nün süresi içinde biteceği, çalışmalardan anlaşılmak
tadır. Başta Sayın Genel Müdür olmak; üzere, tüm 
yetkilileri kutlarım. 

Buna mukabil, köprü dışındaki oto yol inşaatının, 
mükerrer siyasî beyanlara rağmen 1988 yılı içinde bi
tirilemeyeceği gözlenmektedir. Temenni ederiz ki, 
köprü ile birlikte bu otoyol da süresi içinde bİtirile-
billsin. 

Değerli milletvekilleri, boğaz köprüleri gibi köp
rüler hariç, otoyollar dahil, yolun her çeşidini yapa
cak deneyimli müteahhitlere, elemanlara ve araç -
gerece sahip bulunmaktayız. Böylesine bir potansiyele 
rağmen, kredili de olsa yabancı firmalardan çok yerli 
firmalara ve yerli malzemelere yer vermek gerektiği 
'kanaatini taşıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1986 yılında, bu defa Ge
rede - Ankara arası otoyol olarak 444 milyon dola-
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I ra, yine kredili olmak üzere ihale edilmiş bulunmak
tadır. Diğer taraftan, aynı kesimde; yani Gerede -
Ankara arası duble yol olarak inşaatına önceki yıl
larda başlanmış, çalışmalar sürdürülmekte ve önü-

I müzdeki yıl, yani 1987 yılı içinde yolun tamamı bi
tirilmiş ve duble yol olarak trafiğe açılmış olacak
tır. 

Yüksek trafik yoğunluğu olan kesimlerde oto yol 
yapımı, gerek ekonomi ve gerekse trafik' yoğunluğu 
açısından elbette gereklidir. Burada ise, mevcut ve 
gelecekteki trafik yoğunluğunu karşılayacak şekilde 
hesaplanmış, Planlamadan ve yüce Meclisten onay
lanarak geçmiş, bu suretle inşaatına başlanmış Ge
rede - Ankara arasındaki duble yol yapımı bitirilmek 
üzere iken, aynı kesimde kilometresi 1-1,5 milyara 

I mal olan ikinci bir otoyol yapımına başlamak, acaba 
I hangi hesaba dayanmaktadır? Kredili de olsa, ülke 

için bir kaynak israfı değil midir? 
Değerli milletvekilleri, unutmamak gerekir ki, yan-

I lış ve gereksiz büyük bir yatırım, servet ve refah ye
rine, borç getirir, gelecek nesillere ipotek getirir. De
nebilir ki, yap - işlet - devlet modeli ile krediyi de 

I müteahhit bulmuş, malî riske de kendisi girmiştir, 
I sorumluluğu da kendisine aittir. Elbette, bu durum

da söylenecek sözümüz olmaz; aksi halde çok büyük 
bir vebal altına girilmiş olur. Zira, yapılacak otoyol
ların gelirine istinat ederek böyle bir riske girecek 

I firma bulmak, kanaatimce kolay mümkün olamaya-
I çaktır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında 300 - 400 
I kilometre oto yol yapımı öngörülmüşken, şimdi 1 400 

kilometreye çıkarılmak suretiyle, bu planın da dışı
na, çıkılmıştır. Buna mukaibil, programda olan ülke 

I düzeyindeki diğer devlet yollarının yapımı, onarımı 
I ve iyileştirilmesi yavaşlatılmakta, bazı projeler askıya 
I alınmaktadır. Kanaatimce bu durum, karayolu ulaşı

mında dengesizliği daha da artıracak, ilerki yıllarda 
I bunun sıkıntısı daha çok görülecektir. Esasen, bazı 
I (bölgelerde yol yok, trafik çok; bazı bölgelerimizde 
I ise yol çok, trafik yoktur. Fonksiyonel olmayan ya-
I tamlara yer verilmemelidir. Mutlaka plan disipli-
I nine, özellikle çok büyük emeklerle iyi hazırlanmış 
I ulaştırma ana planına ve beş yıllık plana uymak ge-
I rekmektedir. 

I Değerli milletvekilleri, taşımacılık konusunda da 
I kısa bir özet vermek istiyorum. Bugün ülkemizde 
I yük taşımacılığı, yüzde 80 karayollarımız üzerinden 
| yapılmaktadır ve bu da, hem yollarımızın zamansız 
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yıpranmasına ve hem de trafik kazalarına, dolayı
sıyla can kaybına sebep olmaktadır. 

Ayrıca, yük taşımacılığının karayollarında paha
lı olması, sektörün tek enerji türüne bağımlılığı, ulaş
tırma ana planında dikkate alınmış, yük taşımacılığı
nın, ton X kilometre olarak karayollarında yüzde 
72^den yüzde 36'ya düşürülmesi, demiryollarında ise 
yüzde 101dan yüzde 27ye çıkarılması, denizyolları-
tmızda ise yüzde 15'ten yüzde 32'ye çıkarılması ön
görülmüştür. Ne var ki, hem ulaştırma ana planına 
ve hem de Beşinci Beş Yıllık Plana uyulmamış, yük 
taşımacılığını karayollarından demir ve denizyolları
na kaydırmak- yerine, bunun tersi uygulamalara ağır
lık verilmiştir. 

Bu cümleden olarak, daha önce ilgili kuruluşla
rın ve DPT'nin fizilbil bulup, yüce Meclisin onayın
dan geçirilerek inşaatına başlanan ve halen 100 mil
yar TL. sarf edilmiş bulunan Arifiye - Sincan demir
yolu yapımından vazgeçmiş olmak veya durdurmuş 
olmak, kanaatimizce tartışılması gereken büyük bir 
olaydır. Keza, yük taşımacılığında denizlerimizden 
de gereği kadar istifade edilmemektedir. 

Öyle anlaşılıyor ki, ulaşım sektöründe istikrarlı 
politikalar üretecek, iyi organize edilmiş belirli bir 
mercie âcil ihtiyaç vardır. Ancak bu suretle, ilgili 
bakanlıklar ve kuruluşlar arasındaki farklı uygula
malar ve farklı politikalar izale edilmiş olacaktır. 

Değerli arkadaşlar, 1986 mevsiminde yapılması 
öngörülen asfalt çalışmaları, daha çok parasal se
beplerle zamanında TÜPRAŞ tarafından asfalt ve
rilemediğimden program aksamış, asfalt yapımı birkaç 
bin kilometre eksiğiyle sürdürülebilmiştir. 

Temennimiz, bu tür uygulamalara meydan veril
memesi ve aralarında gerekli koordinasyonun sağ
lanmasıdır. 

il 987 yılı programında olup da sıcak karışım, ya
ni beton asfalt yapımı öngörülmüş ana arter yolla
rımızdan Samsun - Trabzon - Hopa, Samsun - Ço
rum - Ankara, Yozgat - Sivas - Refahiye gibi yol
larımızın ödenek verilmeyişi sebebiyle gelecek yılla
ra ertelenmiş olması bize göre uygun olmamıştır. 

IMUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Bizim bölgeyi de söyle, Hatay'ı da söyle. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) 
Siirt'i kie söyle.. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

FBHM't MEMİŞOĞLU (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, memleketimizlde trafik sorunu her geçen 

gün ciddiyetini artırmakta, insanımızın yaşamında 
bir kâbus olma niteliğini korumaktadır. Yılda altı 
bine yakın can alan, ocakları söndüren trafik anar
şisine ilgili kuruluşların birlikte ve karşılıklı dayanış
ma içinde çare aramaları gerekmektedir. 

IBu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü ve onun 
ünitelerinin sorumluluğunda olan yollarımızın bakım 
ve onarımları yapılırken, kaza ihtimali doğuracak 
kusurlu kesimler, bazı virajlardaki yetersiz deverler 
izale edilmeli, yol çizgileri ve trafik işaretleri ülke 
düzeyinde eksiksiz tamamlanmalı, peryod'ik olarak 
elden geçirilmeli, bu konuda asla ekonomik hesap 
yapılmamalıdır. 

Yük taşımacılığında, genellikle düşük navlun kar
şısında daha çok kâr etmek gayesiyle aşırı yük alan 
kamyonlar, fren emniyetlerini kaybederek kazalara 
sebep olmakta ve yollarımızın da zamansız bozulma
larına neden olmaktadırlar. 

IBunun için, ülke düzeyinde ağırlık kontrollarının 
titizlikle yapılmasını, etkin uygulamalara geçilmesini 
gerekli görmekteyiz. Karayolu trafik güvenliğini sağ
lamak için gelişmiş ülkelerle işbirliğine gidilmesini, 
bakım, araç ve gereçlerinin rnödemize edilmesini, 
özellikle eğitim sistemlerinin geliştirilmesini zaruri 
görüyor ve bu konuda var olan teşebbüslerini des
tekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere trafik kazaları 
hakkında istatistik! bilgi vermek istiyorum : 1985 
yılında ülkemizde 65 831 trafik kazası olmuştur. Bu 
kazalarda, 5 680 kişi ölmüş, 51 586 kişi de yaralan
mıştır. 1985 yılında meydana gelen trafik kazaların
daki tasnife göre : Çarpışma kazaları 15 979, yaya
lara çarpma 17 729, devrilme olayları 8 127, sabit 
cisme çarpma 2 283, duran araca çarpma 1 667, tre
ne çarpma 91 ve diğer kazalar ise 5 531'dir. 

fBu kazalardaki faktörler ve kusur oranlarına ge
lince : Sürücü kusuru yüzde 71,36, yaya kusuru yüz
de 14,21, araç kusuru yüzde 3,15, yolcu kusuru yüz
de 0,19, yol kusuru yüzde 0,28 ve diğer kaza kusur
ları ise yüzde 10,78 olmaktadır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
—• Hükümetin kusurunu unutun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeye
lim, dinleyelim. 

IPEHMt MEMİŞ/OĞLU (Devamla) — Değerli 
arkaidaşlar, bu kazalarda en önemli faktörün insan 
olduğu görülmektedir. Bu durumda, kazaların asga
riye inmesi için, yaygın bir eğitime olan acil ihtiya
cın yanında, trafik zabıtasınca sabit nokta kontrolü 
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yerine, seyreden araç hareketlerinin kontrol edilmesi 
şarttır. Ancak, bu sekilide seyir halindeki hatalı hare
ketlerin asgariye inmesi ve kazaların azaltılması 
mümkün olabilir. 

IBAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
FEHMİ MİEMİŞOĞLU (Devamla) — Ayrıca, 

özellikle şehirlerarası ulaşım yapan firma ve diğer 
sürücüler için, hiç değilse senede bir ilgili kamu ku
ruluşlarınca organize edilmek suretiyle, seminerler ter-
tiplenmeli, kaza seheperi filmlerle gösterilerek sürü
cü eğitimine çok büyük bir önem verilmelidir. 

Değerli arkadaşlar, sayın milletvekilleri; yüce Al
lah'tan, insanımızı bu kazalardan korumasını ve Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı bütçesinin 
önce milletimize, memleketimize, sonra da karayol-
larımıza mayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, hepi
nize tekrar saygılarımı sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

IBAIŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Memişoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Yaşar Al-
ibayrak, buyurunuz efendim. 

ANAP GRÖBU ADINA YAŞAR ALBAYRAK 
i(tstanlbul) —: Sayın Başkan, yüce Meclisin muhte
rem üyeleri; görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının 1987 malî yılı bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimizi, grubum adına arz etmek için huzuru
nuzdayım. Bu vesile ile grulbum ve şahsım adına yü
ce heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 

Her bütçe yılı, siyasî partilerin tercihlerini aziz 
milletimize ve yüce heyetinize sergiledikleri, sosyal 
ve ekonomik hayatın hemen her yönüne nüfuz eden 
hizmet anlayışlarının bir platformunu göstermekte
dir. 

IBürçeler, siyasî tercihlerle beraber gelir; siyasî ik
tidarlar değiştikçe siyasî tercihlerin de değiştiğini gö
rürüz. Bu da, demokrasi rejiminin gereği ve vecibe-
ısidir. 

Muhterem milletvekilleri, Sayın Başbakanımız, 
19 Araık 1983 tarihinde hükümet programını yüce 
Meclise arz ederken, milletin ve memleketin ana me
selelerini gündeme getirmiş ve bu meselelerin nasıl 

• çözülebileceğini de açıkça ifade etmişlerdir. İşte, bu 
hükümet programında ifadesini bulan bir hizmet an
layışı ile ö günden bu yana, başta Sayın Bakanımız 
ve bakanlık, mensupları görevlerini büyük bir şevkle 
ifa etmektedirler. Bu da bizleri Anavatan Partisi 
Grulbu olarak mutlu kılmaktadır. 

iBir yatırım bakanlığı olan Bayındırlık ve • İskân 
Bakanlığı da, diğer bakanlıklar gibi, yapacağı yatı-
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rımları hiçbir zaman politize etmemiştir. Milletimi
zin ve memleketimizin ihtiyaçları doğrultusunda, 
aciliyet ve önemlilik derecesine göre yatırımların ya
pılmasını sağlamıştır. Bu da, hükümetimizin ve ba
kanlığımızın hizmet anlayışını göstermektedir. Ana
vatan Partisi iktidarı, süresi içinde dev projeler ve 
yatırımlar başlatılmıştır. Buigüne kadar bu projele
rin ve yatırımların gerçekleştirilmesi değil, hayal edil
mesi bile zordu; ama bugün ülkemizin her tarafı 
Ihir şantiye halindedir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ülkemizin ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınmasında, ağırlık taşı
yan önemli görevler üstlenmiş bir kuruluşumuzdur. 
\Bu nedenle, altyapı yatırımları, gerek ülke ekonomi
si, gerekse vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal .ha
yatındaki rolü bakımından, kalkınmamızdaki en önem
li unsurlardan birini oluşturmaktadır. Altyapı yatı
rımlarını hareketlendirmek ekonomimizi güçlendire
ceğinden, bu bakanlığımız böyle yatırımlar üzerinde 
hassasiyetle durmuştur. 

Senelerce sürüncemede kalan, sembolik ödenekler
le programlara alınıp başlanamayan, yapılabilirliği 
kanıtlanmadan veya kaynağı bulunmadan ele alınan 
yatırımlar, ülkemizi darboğazlara sokmuştur. Bu ne
denle, yatırımların gerçekleştirilmesi için yeni kay
naklar tespit edilmiştir. Bu kaynaklar yarı kalmış iş
lere harcanarak, bitirilmesi sağlanmıştır. Böylece, 
kusa zaman içerisinde milletimizin ve devletimizin 
kullanımına sunulmuştur. Bu tutumlarından dolayı, 
yüce heyetiniz huzurunda kendilerine teşekkür edi
yoruz. 

Değeri milletvekilleri,, malumunuz olduğu üzere, 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının teşkilat ve görevle
ri, 8 Haziran 1984 gün ve 209 sayılı Kanun Hük
mündeki Kararname ile belirtilmiştir. Bu kararname 
ile İmar ve İskân Bakanlığı, teşkilatı ile birlikte lağ
vedilerek, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı haline dö
nüştürülmüştür. Bu reorganizasyon başarıyla gerçek
leştirilmiş olup, bakanlığa şu görevler verilmiştir : 

Kamu yapıları, 'demiryolları, liman ve kazı yapı
ları, hava meydanları, akaryakıt ve doğal gaz boru 
hatları ve tesisilerüni inşa ettirmek, esaslı onarımlarını 
yapmak ve yaptırmak; konut yapımı, deprem ve ya
pı malzemesi 'araştırması ve afet hizmerJlerini yürüt
mek; limar planlarını ve şehir altyapı tesislerinin stan
dartlarını hazırlamak, gerektiğinde imar planlarının 
hazırlanması, değiştirilmesi, onaylanmasını sağlamak; 
bütün bu işlerle tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şart
name, rayiç fiyat analizi ve birim fiyatlarını hazır-
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layıp yayınlamak; müteahhitlerin sicillerini tutmak, i 
beliğe vermek ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri 
yapmak; Karayolları Genel Müdürlüğünün Kuruluş 
ve Görevleri Halkkındaki Kanuna göre, karayolları
nın yapım ve onarımı ile ilgili işlerimi yapmak; Arsa 
Ofisi Kanununa göre, gereken arazi ve arsayı sağla
mak üzere, işlemleri yapmak; ayrıca, 17 Ekim 1986 
tarihlinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlana
rak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili ka- I 
nunlara göre, ülkemizdeki su veya toprak kaynak
larını geliştirmek de 'bakanlığın görevleri arasında
dır. 

Muhterem miMetvekilleri, yukarıda görevlerini say
dığım hakanlığın teşkilat yapısına değinerek, hu teş
kilatların yatırımları ile ilgili yüce heyetinize bilgi I 
>arz etmek istiyorum : 

Genel bütçeye dahil Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğü ile bağlı kuruluşları 
olan katma bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve döner serma
yeli Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden meydana-gel- I 
inektedir. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, kamu binalarının I 
etüt, proje, keşif, inşaat ve onarım çalışmalarını yü-

* rütmektedir. Bu görevin yürütülmesinde ana pren
sip, yıllık yatırım programlarında yer alan kamu 
kuruluşlarına ait bina inşaatlarının programda belk-
tilen süreler içerisinde tamamlanması ve hizmete su
nulmasını sağlamaktır. Genel Müdürlüğün 1986 ya
tırım yılı 'bütçesi 16 'milyar 909 milyon 600 hin Türk 
Lirası Olup, ek ödenek ve diğer kuruluşlardan ak
tarılan ödeneklerle toplam yatırım tutarı 203 milyar 
500 milyon 351 bin Türk Lirası harcanarak, yüzde 
85 oranında bir yatınım ıgerçekleştirilmiştir. 

Bu genel müdürlükçe 1986 malî yılı içinde, 10 
sektörde toplam 2 520 adet yapım, 201 adet onarım 
olmak üzere, 2 721 iş üzerinde çalışılmış olup, bun
lardan, 1986 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan 
1 175 işten, 1986 sonu itibariyle 825 adedi bitirü-
ımiştir. BMriilen bazı önemli projelerden birkaçını arz 
edeyim : 

İsparta'da 400 yataklı devlet hastanesi,' Çorum'da I 
200 yataklı devlet hastanesi, İsparta Eğridir'de ke- \ 
mik hastalıkları hastanesi, Bursa Karacabey'de 500 i 
öğrencilik endüstri meslek lisesi, Aydın Kuşadası'nda 
500 öğrencilik İkiz enstitüsü, Manisa Spor Akademisi, 
Antalya'da 500 öğrencilik otelcilik ve turizmi mes
lek lisesi; Hakkâri Şemdinli ve Çukurca, Sivas İm- J 

ranta yatılı bölge okulları; Edirne, Erzurum, Kütahya 
kapalı yüzme havuzu; Yozgat, Bilecik, Kırklareli -Vi
ze, Muğla-Uia hükümet konakları ile Antalya'da 100, 
Elazığ'da 110, Diyarbakır'da 100, Hakkâri'de 50, 
İçel'de 100 daireli polis lojmanları; ayrıca İstanbul' 
da 1 068 adet üç ayrı yerde polis lojmanları inşaat
ları bitirilmiştir. 

Yine, denetim ve kontrolü Yapı İşleri Genel Mü-
dürlüğü'ne ait, 609 milyon lira proje maliyetli ve 325 
milyon lira Ödenekli 176 adet geri kalmış yöreler 
halk konutu, ayrıca 724 milyon lira proje maliyetli 
300 adet ıkiralık mülk konutu, malî yıl sonuna kadar 
bitiriecektir, 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 1986 fon büt
çesine gelince : Genel bütçe ödeneği, geçen yıldan 
devreden ödenek ve Afet Fonu gelirlerinden yatırım
lar için ayrılan miktar 58,5 milyar Türk Lirasıdır. 
Bu 'miktarın 41 milyon lirası harcanarak, eylül so
nu itibariyle yüzde 70'lik bir gerçekleşme sağlanmış
tır. Söz konusu ödenek, acil yardım, kurtarma ve 
geçici iskân faaliyetleri yamnda, afet önleyici çalış
malar ve afetin genel hayatı etkiler nitelikte olması 
durumunda, konut ve altyapı inşaatlarmda kullanıl
maktadır. 

1986 yılında, 1985'ten devreden 213 yerdeki 4 580 
konut ve yemi iş olarak 45 yerdeki 3 260 konut ile 
1986 Mayıs ve Haziran aylarında Malatya, Adıya
man, Kahramanmaraş ve Ağustos ayında Kahraman
maraş, Gaziantep illerinde meydana gelen deprem 
nedeniyle, 84 yerde 2 041 (konut olmak üzere, top
lam 344 yerde 9 900 adet "konut yapımı programlan
mıştır. Ayrıca, 125 altyapı ve 54 ıslah, tedbir pro
jesi yer almaktadır. 1986 yılı içinde 2 306 konut bi
tirilmiş olup, 3 227 konutun da yıl «onuna 'kadar 
ikmaline çalışılmaktadır. 

. Bakanlığın, afetlerden mağdur olan vatandaşları
mızın 'kısa zamianda mağduriyetlerinin kaldırılması 
içtin, yoğun çalışma içinde olduğu inancındayız. Bu
nu bir örnekle izah etmek istiyorum : 

6 Haziran 1986 Malatya - Adıyaman depremi ol
duğu (tarihten itibaren, hasar tespiti, hak sahipliği 
muameleleri, yeni yerleşim yerleri seçimi, planların, 
haritaların yapımı, kadastroların geçirilmesi, yapı
lacak evlerin ihale dosyalarının hazırlanması ve iha
leye çıkarılması işlemleri 9 Temmuz 1986'da tamam
lanmış olup, 6 Haziran 1986'dan bu yana, beş ay 
gibi kısa bir zaman geçmesine rağmen, 500 adedin 
üzerinde konutun bittiğini, bunlara fiilen yerleşikliğini, 
(kalanların da yıl sonuna kadar tamamlanacak 1 800 
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konuta yerleştirileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
nedenle, bakanlığın bu çalışmalarım takdir ettiğimizi 
'belirtmek isterim. Böylece, afetten mağdur olan va
tandaşlarımızın kışı açıkta geçirmeyeceklerinden do
layı memnun olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlü
ğünün 1986 Eylül sonuna kadar, bütçe ödeneği, eski 
yıllardan devreden ödenekler ve bütçe dışından sağla
nan 33 milyarlık ödeneğin - 21 milyar liralık kısmı 
nakit olarak sağlanmıştır - 17,1 milyar lirası harca
narak, yüzde 52'lik bir gerçekleşme elde edilmiştir. 
Bu miktarın, 19,6 milyar liralık kısmı Mahallî İdare
ler Fonu ve Akaryakıt Tüketim Fonundan sağlana
rak, 1 368 belediyeye 16,1 milyar Türk Lirası imar 
uygulamaları, kamulaştırma ve düzenleme işlerine har
canmak üzere gönderilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de DSİ Genel Müdür
lüğü Bütçesi hakkında görüşlerimizi kısaca arz etmek 
istiyorum; 

Bu kuruluşumuz, bugün Türkiyemizin yetişmiş ele
man bakımından en zengin ve en güçlü kuruluşu olup, 
aynı zamanda, teknik eleman yetiştirmesi bakımın
dan, ikinci bir üniversite durumundadır. 

6200 sayılı Yasayla kurulan ve çağdaş bir işlet
mecilik yapısına haiz olan bu kuruluşumuz, adeta, 
Türkiyemizi bir dantel gibi işleyerek memleketimizi 
'barajlar ülkesi haline getirmiş, azgın nehirlerimize gem 
vurmuştur. Hidroelektrik enerjiden sulamaya, oradan 
taşkın korumaya ve büyük şehirlerimizin içme suyu
na kadar hizmet vermiş ve vermeye devam etmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Anavatan 
İktidarı ile Türkiye'miz ve milletimiz o kadar güçlen
miştir ki, bugün dev projeleri zamanında ve yerli fir
malarla realize edebilecek duruma gelmiştir. Bu ko
nuyu bir misal ile açmak istiyorum: 

Keban Barajına 1965 yılında başlanılmış ve 1974 
yılında bitirilmiştir. Bu tarihte Türkiye'nin en büyük 
projesi idi ve yine bu tarihlerde Türk ekonomisi pet
role büyük çapta para ödemiyor, enflasyon da çok dü
şük düzeyde, idi. Oysa, bugün... 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Keban'ı da gölgeleyin de görelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
YAŞAR ALBAYRAK '(Devamla) — Yani, ikti

darımızla, Keban Barajı büyüklüğünde Karakaya Ba
rajı bitirilmiştir. Bu barajın Anavatan İktidarı döne
mine kadar yüzde 20̂ si yapılabilmiş; iki kilometre 
boyundaki Kömürhan Köprüsü de bunun cabası. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
1983'ten evvel; o zaman Türkiye yoktu!.. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Ayrıca, Ata

türk Barajı, Keban Barajının tam altı katı büyüklü-
ğündedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Başkan, daha evvel hepsini inkâr ediyorlar; olur 
mu? 

BAŞKAN — Lütfen,.. Ne yapalım efendim; zor
la kabul ettirecek değilsin ya. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Bu proje de, 
programa uygun bir şekilde devam etmektedir. 

İnkâr etmiyoruz efendim, inkâr etmiyoruz; «Bu 
memlekette taş taş üzerine koyanlardan Allah razı ol
sun» diyoruz. Biz mukayese ediyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam edin lüt
fen... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Reddi miras yapmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim karşılıklı konuşma
yalım. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Mukayese 
ediyoruz, «O zaman Türkiye'nin en büyük projesi idi» 
diyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Albayrak, devam buyurun 
efendim; daha iki arkadaşınız var. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
İlk sene öyle dediniz, daha sonra vazgeçtiniz bunu 
söylemekten. 

YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Sayın Baş
kan, toparlıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen... 
YAŞAR ALBAYRAK (Devamla) — Bugün Ata

türk Barajına 200 milyar Türk Lirası harcanmaktadır 
senede; küçümsenecek bir rakam değildir değerli ar
kadaşım. 

Yine, GAP Projesinde yer alan yedi ayrı barajın 
da inşaatına başlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığa bağlı ' kuruluşlar 
'hakkında bilgi sunduktan sonra, şimdi de Bayındırlık 
ve Jskân Bakanlığının ilgili kuruluşu olan iki güzide 
kuruluşumuza değinmek istiyorum: 

İller Bankası: 
Belediyelere kentsel, sosyal ve teknik altyapı uygu

lamalarında parasal ve teknik kaynak sağlamak yü-
Mmlülüğü ile 11 Haziran 1933 tarih ve 2301 sayılı Ka
nunla, önce Belediyeler Bankası olarak kurulmuş, da
ha sonra mahallî idare olarak, özel idarelerin de ihti-
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yaçları nazarı itibare alınarak, 1.6.1945 tarih ve 4759 
sayılı Kanunla İller Bankasına dönüştürülmüştür. Hü
kümetimiz, düzensiz ve çarpık şehirleşmeyi önlemek 
ve şehirlerimizi kolay ve rahat yaşanabilen yerleşim 
birimleri haline getirebilmek için, şehirlerin özellikle 
içme suyu ve kanalizasyon'sorununu büyük bir ciddi
yetle çözümlemek gayretine girmiştir. Bunun için, bir 
yandan belediyelerin malî açıdan güçlendirilmesi, di
ğer taraftan belediyelerin her türlü altyapı sorununu 
çözümlemekle görevli tiler Bankasının, yeni malî kay
naklarla tedhiz edilmesi için gerekli tedbirler alınmış
tır. Bu nedenle, 1986\ia 170 milyar Türk Liralık bir 
yatırım yapması öngörülmüştür. Bu miktar, 1987 malî 
yılında 86 milyar artırılarak, 256 milyar civarında bir 
yatırım yapması uygun görülmüştür. 

Diğer ilgili kuruluşumuz olan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasından da bahsetmek istiyorum. 

İkinci Dünya Savaşından sonra ekonomik ve sos
yal hayatta başlayan hareketlilik ve hızlı nüfus artışı 
karşısında; o zamanki ihtiyaçlarla mütenasip, kentler
de konut sorunu doğmuştur. 1946 yılında bu ihtiyaç
lara cevap verebilmek için 4947 sayılı Kanunla, bir 
konut finansman ve ihtisas bankası olarak Türkiye Em
lak Kredi Bankası kurulmuştur. Bu banka, meskeni 
olmayan yurttaşlara mesken yaptırmak ve diğer kredi 
işleriyle ilgilendirilmesi hususunda görevlendirilmiştir. 
Bugün bu görevini başarı ile ifa ederek, kuruluşundan 
bu yana, yaklaşık olarak 400 bina yakın konut üretmiş, 
böylece, meskeni olmayan vatandaşlarımızı mesken 
Sahibi yapmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık 
ve tskân Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşları hakkın
daki görüşlerimizi arz ettim. 1986 yılı yatırımlarını 
büyük bir titizlikle tamamlayan bakanlığımıza, 1987 
malî yılı için, bağlı ve ilgili kuruluşlarına toplam iki-
büçufc trilyon lira öngörülmüştür; bu bütçenin de ay
nı hassasiyetle takipçisi olacakları inancındayız. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, köprülerden otoyollara, 
belediye hizmetlerinden sulama projelerine, toplu ko
nuttan yurtlara, Türkiyem'izin her tarafı şantiye hali
ne gelmiştir. Bu yatırımları realize edebilmek, Türki-
yemizin gücünü ve Anavatan icraatını gösteren en 
büyük göstergelerdir. 

Bu nedenle, 1987 malî yılı bütçesinin bakanlığımı
za ve mîlletimize hayırlı olmasını diliyor, yüce heyeti
nize grubum adına en derin saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederiz Sayın Albayrak. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci sözcü Sayın 

Işılay Saygın; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA IŞILAY SAYGIN (İz
mir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; Ba
yındırlık ve tskân Bakanlığtnın 1987 yılı Bütçesinin 
milletimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle, Anava
tan Partisi Grulbu ve şahsım adına yüce heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı, medeniyetin tüm 
unsurlarını taşıyan mamur bir ülke yaratmak konu
sunda büyük görevler üstlenmiştir. Planlı ve düzenli 

.şehirlerin kurulması, bu şehirlerin karayolu ağlarıyla 
birbirine bağlanması, şehirlerin altyapı tesislerinin 
ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte olması ve tüm va
tandaşların sağlıklı şartlarda yapılan konutlarda otur
ması, bakanlığın esas amacıdır. 

Büyük bir sosyal ve ekonomik gelişme içerisinde 
olan ülkemizde, planlı ve düzenli şehirleşme için, ma
hallî idarelerimize de önemli görevler düşmektedir. 
Özellikle belediyelerimizin, kendi kendilerine yeterli 
kuruluşlar haline gelmesi yolunda, gelirlerini ve yetki
lerini artırıcı düzenlemeler yapılmıştır. Şehirlerin sa
hibi olan belediyelerin, temsil ettikleri şehir halkına, 
temiz bir çevrede rahat yaşama şartlarının sağlanma
sından görevli ve sorumlu olduklarından, bu konudaki 
problemlerini çözümlemede karar verme hakkına sa
hip kılınmaları, belediye başkanlarımızı çok rahatlat
mıştır. 

Belediyeler, şehirleşme hizmetlerinin ifasında ana 
kuruluşlardır. 3194 sayılı yeni İmar Kanunu ile işler 
daha süratli yapılabilmekte ve yakın zamanda sonuç
lanmakta, netice alınabilmektedir. 

Belediyelerimize verilen yetkilere rağmen, kaderle
riyle başbaşa bırakılmamış, özellikle küçük beledi
yelerimiz malî ve teknik yönden desteklenmiş ve uy
gulamaya açıklık getirici, yol gösterici çalışmalara Ba
yındırlık ve tskân Bakanlığınca devam edilmiştir. Bu 
konularda gerekli kurs ve seminer düzenlemeleri ya
pılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çağımızın getirdiği hızlı kent
leşme ve sanayileşme süreci içerisinde, imarla ilgili 
mevzuat ve yetkilerin iyi kullanılmaması ve. konut 
sorununa kalıcı çözümler getirilmemesi nedeniyle, ka
çak yapılaşmalar ve gecekondulaşma olayı giderek 
büyüyerek, memleket ve vatandaş sorunu haline gel-
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miş ve soranların çözümü, Hükümetimizce cesaretle 
ele alınarak, kamuoyunda «îmar Affı» diye bilinen 
2981 sayılı Kanunla giderilmeye başlanmıştır. Bu ka
nunla, yıllardan beri özlemi çekilen gecekonduların 
tapuya kavuşturulması, kaçak yapıların ruhsata bağ-' 
lanması ve hisseli arsa sorunları çözümlenmiştir. 

İmar Affı Kanununun amacına ulaşması konusun
da, en büyük ve en önemli olan sorun, bugüne kadar 
maalesef yapılamayan, altyapılara altlık olan haliha
zır harita çalışmaları bazı illerimizde neticelenmiş, 
ıslah imar planlan çalışmalarına başlanmıştır. Yakın 
zamanda kesin sonuçlar alınacaktır. 

' Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deprem kuşa
ğında yer alan ülkemizde, vatandaşın canı ve malı ile 
millî servetlerin korunması amacı ile uzun yıllardır 
eksikliği hissedilen deprem kayıt sistemlerinin gelişti
rilmesi ve modernleştirilmesi konusu ele alınmış olup, 
çalışmalar hızlı bir tempo ile 3/ürütülmektedir. 

Ülkemizin hızlı bir şehirleşme olayı içinde bulun
duğu ve bu olayın birtakım sosyal, ekonomik ve tek
nik sorunları da beraberinde getirdiği bilinmektedir. 
Ülkemizin iman ve her türlü ihtiyacı olan altyapı 
(tesislerinin yapımı gibi, ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmamızda önemli hizmetlerin yürütücüsü olan 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde yer alan 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü; 
209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendisine 
verilen önemli görevlerle birlikte, mülga İmar ve İs
kân Bakanlığınca yürütülmekte olan birçok hizmeti 
de yüklenerek, görevini başarı ile sürdürmektedir. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlü
ğü, bu görevlerinin yanı sıra, bakanlık hizmetlerine 
ilişkin bilgilerin bir sistem içinde toplanıp kullanıl
ması amacı ile devreye giren bilgi işlem uygulama
larında, belediyelere gönderilen ödeneklerin takibi ve 
çeşitli rapor ve dokümanlarının toplanmasında, prog
ramlı çalışmalarına devam etmektedir. 

Mikro bilgisayar makinelerinde gerçekleştirilen 
uygulamalar büyük makinelere aktarılmış, bu suretle 
rapor hazırlama süreci kısaltılmıştır. 

15 Mart 1986 tarihî itibariyle müteahhitlik sicil 
bilgilerinin depolanması amacı ile veri kayıt işlem
lerine başlanmış; 1 700 dosyanın tamamının neticesi, 
(B) grubu 7 bin aldet müteahhidin kaydı yapılmıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlü
ğünün en önemli hizmetlerinden birisi de; belediye
lerimizin imar uygulamalarına ilişkin projelerini, ma
lî ve teknik yönden desteklemek ve uygulamalarını 
yönlendirmektir. Bu amaçla 3004 Sayılı Kanunla, ge

nel bütçe vergi gelirinden aktarılan kaynak ile oluştu
rulan Mahallî İdareler Fonu ile 3074 sayılı Akarya
kıt Tüketim Kanunu ile aktarılan kaynakla oluşan 
Akaryakıt Tüketim Fonundan, 1986 Kasım ayı sonu 
itibariyle 19,6 milyar lira ödenek tahsil edilmiştir. 
Bu ödenek, ilgili yönetmelik hükümlerine ve beledi
yelerin nüfuslarına, geri kalmış ve kalkınmada önce
likli yöre ile turizm öncelikli yöre olmaları gibi kri
terler. göz önünde bulundurularak, daha ziyade kü
çük nüfuslu belediyeler gözetilerek dağıtılmıştır. Öde
neğin 1,6 milyar lirası ile 1 368 belediyeye, kamulaş
tırma ve düzenleme ödeneği olarak tahsis edilmiştir. 
12 belediyenin yarım kalmış kanalizasyon projesi ile 
18 belediyenin içmesuyu projeleri, malî yönden des
teklenmiş ve tesislerin hizmete girmesinde yardımcı 
olunmuştur. 

Ayrıca, ödeneklerin dağıtımında ve projelerin ger
çekleştirilmesinde öncelikli yörelere özen gösterilmiş, 
79 belediyeye 1 milyar lira kamulaştırma, 352 beledi
yeye de 3,5 milyar lira düzenleme ödeneği olmak üze
re, toplam 4,5 milyar liralık Ödenek belediyelerimize 
gönderilm'iştir. Teknik yönden güçsüz belediyelere, pro
je yapımında teknik yardım, sağlanmak suretiyle yar
dımcı olunmuştur. 

İller Bankası Kanununun 19 uncu maddesi ge
reğince,. banka safi kazancının yüzde 50'sinden olu
şan ve köy kalkınmasında köye gelir sağlayıcı te
sislerin yapımına sarf edilmek üzere ayrılan kayna
ğın tahsis işlemleri sürdürülmüş, 176 köye 640 mil
yon tahsis edilerek gönderilmiştir. Diğer yönden, 
3194 sayılı İmar Kanunu ve uygulama yönetmelikle
rinin yürürlüğe girmesi ile belediyeler ve valiliklerce 

, tereddüte düşülen konularda uygulamaya açıklık ge
tirici seminerler yapılmış, çalışmalar neticelendiril
miştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 775 sayılı Ge
ce Kondu Kanununa göre, yurdun muhtelif yerle
rinde inşa edilmiş olan 17 bin 600 daireden 11 bin 
dairenin vatandaşlara mülk olarak 6 bin 600 daire
nin ise, kamu kuruluşlarına lojman olarak kullanıl
mak üzere tahsis ve satışı yapılmıştır. 1 200 konut 
da, 1987 yılında tamamlanmak üzere programa alın
mıştır. Bu konutların inşaatı, satışlardan, elde edile
cek paralarla yürütülecektir. Belediyelerimize teknik 
ve malî yönden büyük destek sağlayan Teknik Araş
tırma ve Uygulama Genel Müdürlüğüne, grubum 
adına teşekkürü borç bilirim. 

Sayın milletvekilleri, esas olan hizmettir; önemli 
olan, başlamak değil, bitirmektir. 1986 yılında biti-
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rilemeyen ve 1987 yılına devreden yatırımları, sü
ratle planlanan süresi içerisinde bitirerek, millî ser
vet ve kaynakların heba edilmemesini sağlamak, ger
çek amacımızdır. 

Günden güne gelişip büyüyen ülkemizde, taşıma
cılığın önemi büyüktür. Karayolu ağında, yakın za
mana kadar inşaatı tamamlanarak hizmete açılmış 
olan yollarımızın çoğunda, ulaşabilirlik amaçlandı
ğından, bu yollar, bugünün artan trafiğini karşılaya
maz hale gelmiştir. Bu nedenle, bir yandan mevcut 
yolların artan ihtiyaca ve trafiğe cevap verecek şe
kilde standartlarının yükseltilmesine, bir yandan da, 
"kutsal vatanın bir ucundan bir ucuna yapılacak oto
yollarla, komşu ülkelerle olan bağlantılarımızın ku
rulması, akaryakıt israfının önlenmesi, vatandaşları
mızın dileği illerimize ulaştırılmasının sağlanmasına 
çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının 1987 yılı bütçe ödeneği, 65 
milyar 366 milyon Türk Lirasıdır. Bunun 32 milyar 
961 milyonu yatırım ödeneği olup, bu miktar, diğer 
kamu kuruluşlarının bütçelerinden Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğüne aktarılması tahmin edilen 300 milyar 
lira ile birlikte, 332 milyara baliğ olmaktadır. Ay
rıca, Karayolları Genel Müdürlüğünün 1987 yılı 
toplam bütçe ödeneği 362 milyar 670 milyon Türk 
Lirasıdır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 
yılı bütçe ödeneği 588 milyar 704 milyon Türk Lira
sıdır. Bu miktarlara, çeşitli fon gelirleri, bütçede yer 
almayan dış kredi ödenekleri de dahil edildiğinde, ba
kanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla birlikte toplam 
ödenek miktarı 2,4' trilyon civarında olacaktır. 

Yürütücü bir kuruluş olan Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğüne, yatırımcı kuruluşlara ait mukavelelerle 
devam etmekte olan çeştili sektörlerdeki inşaatları, 
sözleşme ve iş programları doğrultusunda yürütüle
bilmesi için, 162 milyar lira ayrılmıştır. 1986 yılında, 
programla tefrik edilen ödeneklerle, ancak 495 adet 
işin bitirilmesi mümkünken, temin edilen ek ödenek
le bitirilecek iş 1 175 adede ulaşmıştır. 

Bu işler meyanında, tarım sektöründe, ulaştırma 
sektöründe, konut sektöründe, eğitim sektöründe, 
sağlık sektöründe, genel idare sektöründe, güvenlik 
hizmetleri sektöründe 1986 yılı sonuna kadar bitiril
meleri planlanmış bu işlerden, 750 civarındaki iş bi
tirilmiş, diğerleri de yıl sonuna kadar bitirilmek üze
re programa alınmıştır. 

Ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma
sında önemli görevler üslenmiş bulunan Bayındırlık 
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Ve İskân Bakanlığının ayrılan ödeneklerle, büyük hiz
metler başaracağına inancımız tamdır. 

Bu vesileyle, tüm bakanlık mensuplarını, başta 
Sayın Bakanımız olmak üzere, teşekkürle anıyoruz. 
Bu duygular içerisinde, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının 1987 Yılı Bütçesinin devletimize ve milletimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce Meclise 
şahsım ve grubum adına saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saygın. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa 

Batgün; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA BATGÜN 
(Kocaeli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1987 
Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının bir bölümünü 
teşkil eden Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin 
görüşüldüğü şu anda, bana ayrılan süre içerisinde, 
Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimizi ifadeye 
başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

«Bayındırlık» ve «İskân» kelimeleri, imar etmek, 
mamur hale getirmek ve barınmak anlamlarını orta
ya koymaktadır. Bu kelime ve anlamlar, vatan ve 
toprak mefhumlarıyla da bütünleşmektedirler. İşte, 
bu güzide bakanlığın hizmet ve gayret odakları da, 
bu manzumelerin ışığında var olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının, formalitelerden uzak, bazı bürokratik engel
lerden arındırılması ve dolayısıyla, daha iyi hizmet 
verebilmesi gayesiyle hükümetimiz, 8 Haziran 1984 
gün ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
bakanlığın görev ve yetkilerini yeniden düzenlemiş 
idi. Eski Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân Ba
kanlığının birleştirilmesi ve bu birleşmeden sonra ba
kanlığın bünyesinde yapılan yeni düzenlemeler, ba
kanlığa hareket ve hizmette çabukluk getirmiştir. Ke
za, ödenek ve bütçe harcamalarında kontrol ve mu
rakabe imkânlarını da getirmiştir. Bu düzenlemeler 
daha önce de söz konusu edilmiş idi. Şu anda,, tek
rar bu konudan bahsetmemizin sebebi, bugüne ka
dar geçen süre içerisinde plan hedeflerine daha ko
lay varılmış olması, hükümetimizin üç yıl gibi kısa 
bir süre içerisinde, yüksek bir çalışma temposu ile 
milletimize yapmış olduğu çok büyük hizmetlerin bir 
bölümünü, hem de çok önemli bir bölümünü, bu 
bakanlığımız vasıtasıyla yapmış olmasıdır. 

Bir müddet önce Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlanmış 
olmasını, buna mukabil, Demiryolları Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünün de 
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Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasını, bakanlığın bün- | 
yeslnde yapılan isabetli düzenlemelerin bir devamı 
olarak düşünmek lazımdır. I 

Zamanla, bugün bakanlığın merkez kuruluşu olan I 
Ylapı İşleri Genel Müdürlüğünün tedvir ettiği görev- I 
leri, diğer kuruluşlar kendi inşaatlarıyla ilgili işlerini 
'kendileri yapabildiği gün, Yapı İşlerinden alınıp, ken- I 
dilerine verilebilmıesi, en doğal uygulama olacaktır. I 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; her ülke ken- I 
di siyasî ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını, 
milletinin benimsediği devlet idaresi ve yapısı içeri
sinde gerçekleştirir. Türk Milleti, ulu önder Ata- I 
türk'ün kurduğu Cumhuriyet idaresi ile hür ve de- I 
mokratik sistem içerisinde ve onun ilke ve inkılap
ları doğrultusunda, sapmadan, kendi iradesinin tem
silcisi parlamentosu ve müesseseleriyle birlikte, kal- I 
kınma hamle ve gayretleri içerisindedir. I 

Bu yüce kurulda görüşülüp kabul edilen bütçe- I 
lerin, Türk Ulusunun karakter ve ruhuna en uygun 
ve yararlısının olacağından kimsenin hiçbir şüphesi I 
olmasın. Türk Milletini layık olduğu en iyi düzeye 
getirecek olan bütçelerin, hedeflerine ulaşması için, I 
Türkiye'de siyasî istikrarın teessüs etmesi şarttır. 60 I 
yıl içerisinde 45 hükümetin kurulmuş olması ve bir I 
hükümetin (Anavatan Hükümeti hariç) ortalama 16 I 
ay gibi kısa bir süre içerisinde görev yapma şansına I 
sahip olması, bir bakıma Türk Ulusunun zamanının I 
'israfına neden olmuştur. Buna mukabil, daha 1944 
yıllarında savaştan yenik çıkan bazı devletler, siyasî I 
istikrarın mevcudiyetiyle, aynı parti ve hükümetle- I 
rin üç dört dönem iktidarda kalmaları sonucu kal- I 
kınmışlardır. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ona 
millet karar verir. I 

MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — 1983 ön
cesi görev yapan tüm hükümetlerin memleketimize I 
en iyi niyetle, en iyi hizmetleri yapmak gayret ve I 
çabaları içerisinde olduklarına hiç kimsenin şüphesi I 
olmasın; ama, birlik ve beraberliğin sağlanmasında I 
asgarî müşterekte birleşilmesi gereği de, siyasî istik
rar için çok önemli olan bir gerçektir. Biz, Ana- j 
vatan Partisi olarak, birlik ve beraberliğe herkesten I 
çok fazla Önem verdiğimizi her zaman kanıtlamışız- I 
dır. * I 

Anavatan Partisi olarak, Hükümetimizin hazırla- I 
mış olduğu genel bütçenin bir bölümü olan Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı 1987 yılı bütçesi, tümü iti- I 
'bariyle iyi hazırlanmış, uygulama imkânı olabilen, 
sosyal adalet iklelerine uygun, bölgelerarası gelişmiş- I 
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ligin dengelenmesini sağlayan geçrekçi bir bütçedir. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarının bütçe ve 
ödeneklerinin toplamı 2,5 trilyonu aşmaktadır. Genel 
bütçenin yüzde 24'üne yakın olmasına rağmen, çok 
geniş uygulama ve hizmet alanlarına hitap etmesi 
dolayısıyla, etkinliği belki azalabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi konuşmamın bu bö
lümünde, Bayındırlık Ve İskân Bakanlığının bağlı ku
ruluşu olan Karayolları Genel Müdürlüğünden bah
setmek istiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 362 mil
yar 670 milyon Türk Lirası ile genel bütçenin yüzde 
3,4'ü kadar pay almaktadır. 1986 genel bütçesinden 
ise, yüzde 4'ü kadar bir pay almış idi. Gönlümüz, 
bu güzide kuruluşun genel bütçeden daha fazla pay 
alması ve daha çok hizmet imkânı tanınmasından 
yanadır. Bütçe dışı ödeneklerin miktarı bizleri sevin
dirmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğüne verilen 
her imkân, isabetli olur kanaatindeyiz. Karayolları 
Genel Müdürlüğü, çok önemli ve faydalı kuruluşlar
dan birisidir. Bünyesinde bulundurduğu 50 bine va
ran insan ve 12 bine varan makine gücüyle, yurt kal
kınmasında ekonomik ve kültürel yönden anahtar 
bir kuruluştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, gelişmişliğin gös
tergeleri olan yeni yollar ve köprüler yapmak, eski
yen yolları ve köprüleri onarmak, bütün yurt sathını 
yol ağlarıyla örerek, şehirleri, köyleri birbirine bağ
layarak, işleyen hareketli bir yurt sathının güzel gö
rüntüsü demektir. 

Sayın Milletvekilleri, Karayollarının 1986 yılın
daki faaliyetleriyle, 1987 yılı programlan hakkında 
bilgi vermek istiyorum. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN l(Edirne) — Ba
kan bey versin. 

'MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — 1986 yı
lında 930 kilometre yolda sanat yapısı, 1 038 kilo
metre yolda topralk tesviye, 1 166 kilometrede sta
bilize, 1 240 kilometrede yeni asfalt yapımı, 5 624 
kilometrede asfalt yenileme, 70 adet köprü yapımı 
ile 95 adet (köprü onarımı yıl sonuna kadar gerçek
leşmiş olacaktır. Ayrıca, 1986 yılı içerisinde, toplam 
olarak 679 kilometre uzunluğunda 16 adet proje 
bitirilerek hizmete açılmıştır. 1987 program gereği, 
797 kilometre yolda sanat yapısı, 763 kilomebre yol
da toprak tesviye, 807 kilometre stabilize 1 405 ki
lometre yeni asfalt yapımı, 6 500 kilometre yolda 
asfalt yenileme ve onarım çalışmalarıyla, 60 adet 
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(köprü yapanı ve 125 adet köprü onarımı program
lanmış bulunuyor. 

1986 yılı-sonu (itibariyle, 81 kilometre oto yolu, 
30 916 kilometre devlet yolu, 28 305 kilometre lil 
yolu olarak, toplam 59 302 kilometre yolun bakım 
ve onarımını yüklemiş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü, 1985 yılında temeli atılan ve inşaatı süratle 
devam etmekte olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ve 216 kilometrelik Kınalı Ayrımı - Sakarya oto yol 
projelerinin de kontrollüğünü sürdürmektedir. Bu 
proje 1988 yılında bitirilecek ve hizmete açılacaktır. 

1986 yılında da, Gümüşova - Gerede - Ankara 
oto yolu kredili olarak ihale edilmiştir. Bu plan kap
samında; 

1. Edirne - Kınalı 
2. Sakarya -• Kazancı - Gümüşova 
3. Tarsus - Pozantı Ayrımı. Adana - Toprakka-

le - Gaziantep, (Adana kent geçişi dahil) 
4. İzmir Torbalı - Aydın - Denizli (fczmir çev

ire yolu dahil) 
5. İzmir - Urla - Çeşme kesimlerinin oto yol 

olarak inşası için çalışmalar devam etmektedir. 

(Bunun dışında, TETEK projesinde çalışmaları 
sürdürülmektedir. ülkemizin karayolu sınırlarını bir
birine bağlayan 3 220 kilometre yol ağının da ger
çekleşmesi en büyük arzumuzdur. 

TETEK projesi kapsamında ihale edilen işler şun
lardır: 

1. İskenderun - Tokbağazı - Kırıkhan - Reyhanlı 
- Cilvegöz otoyolu, 

2. Kızılcahamam - Gerede - Çamlıdere ayırımı, 
3. Gerede - Karabük Ayırımı, Çerkeş - Orta 

Ayırımı projeleri, 
4. Konya devlet yolu ayırımı, Ankara Oran 

Şehri •• Nenehatun caddesi, 
5. Seferihisar - Gümüldür - Kuşadası, 
6. Marmara turistik yolları; Haımitfcöy - Ekin

dik arası ihale edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün, gerek kontrol
lük görevini gerek fiilî hizmet faaliyetlerini yeterin
ce yapabilmesi için; eskiyen makine parkının en kısa 
zamanda revize edilmesi, yedek parça sorunlarına 
çare bulunması, eğitime önem veriknesli ve çağın 
teknolojisine uygun bir şekilde araç ve gereçle des
teklenmesi halinde, daha iyi hizmet verebileceği 
kanaatındayız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anavatan par
tisi mensupları olarak yaptığımız ve yapmak listedi-
ğimiz işleri, hiçbir zaman belli bir gruba sunmu-
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yoruz, üç'yılda, cumhuriyet döneminde yapılmayan 
işler yapıldı. Milletin gözüyle gördüğü, eliyle tuttu
ğu iş ve hizmetleri inkâr edenlere cevabı millet ve
riyor ve yine verecektir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN ((Edirne) — 
Siz de Cumhuriyet dönemini mi inkâr ediyorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İlk 

işi yapmak önemlidir. 
BAŞKAN — Lütfen. 

. MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Biz, iyinin, 
güzelin .esiriyiz; insanları, «Sen bizdensin, sen bizden 
değilsin» şeklinde sınıflara bölmek, partizanlık yap
mak, bize göre değildir. (ANAP sıralarından «Bravo, 
sesleri, alkışlar) 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Belediye başkan
larını transfer ediyorsunuz ama! 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
O zaman, belediye başkanları niye size geçiyor? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

MUSTAFA BATGÜN '(Devamla) — Muhalefe
te mensup belediye başkanları, partili partisiz insan
lar, bize, «fMeselelerl beraber Çözelim» diye geliyor
lar. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Teslimiyet anlamına 
mı geliyor bunlar? 

BAŞKAN — Lütfen... 
iMUSAFA BATGÜN (Devamla) — Velhasıl, 

Anavatan Partisi ilkeleri ve prensipleri, milletin ya
rarına işliyor, ©aşların üzerinde birleşen eller her 
geçen gün çoğalıyor. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Sevgi ve şefkat "bizim şiarımızdır. 
Türküye, büyük bir hareketin içindedir, yıllar büt
çeleri, bütçeler yılları kovalayacak, hizmetler daha 
da büyüyecektir. Türkiye, yokuşları aşaoak, zorluk
ları yenecek; düzde ve inişte bize katılacaklarla, yo
kuşta da berabermişiz gibi, kol kola gireceğiz. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Güzel şeyleri 
görmeyen gözler, yazmayan eller; siz de yarın 
bizimle 'beraber olacaksınız. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar; «gelsinler, gelsinler» sesleri.) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAIN (Edirne) — Pem
be gözlükleri çıkarın. 

CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Defterimizi bir 
an evvel dürmeyin de! 

BAŞKAN — Lütfen... 
MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Biraz ev

vel... 
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BAŞKAN — Sayın Batgün, daha devam edecek 
misiniz efendim? 

MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Bitmek üze
re Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Efendim, çalışma süremiz dolmak 
üzeredir; sayın hatibin konuşmasının sonuna kadar 
turumun uzatılmasını.... 

CAHfT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkanım, 
kendisine tahsis edilen süreyi de mi aşacak? 

BAŞKAN — /Nasıl aşar efendim, olur mu? Bir-
<birimize biraz itimat edelim. 

Oturumun uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum : 
»Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Buyurun efendim... 

CAFER TAYYAR (SADİKLAR (Çanakkale) — 
Konuşsun, konuşsun; keyifli oluyor. 

SALİM EREL (Konya) — Efendim «Bilenler, 
'bilmeyenlere anlatsın» desin, noktalasın Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Peki efendim, sizin dediğinizi de ya
par. 

Evet efendim, 'buyurun, devam edin. 
MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, biraz evvel Münir Sevinç arkadaşımız, bu
rada, toplu konut hakkında... 

SALİM EREL (Konya) — Bunlara hükümet ce
vap verir sayın konuşmacı. 
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BAŞKAN — Evet efendim, evet... 
MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Hükümet de 

cevap verir, ben de cevap veriyorum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Hükümet cevap 

versin, hükümet; hükümet çok inandırıcı. 
MUSTAFA BATGÜN (Devamla) — Şimdi, muh

terem arkadaşımız, o karanlık tablolardan birini da
ha çizmişti ve merak ettik, biz bu arada Toplu Ko
nut ve Kamu İdaresi Başkanlığından durumu sorduk 
ve 'bize gelen cevabı size iletiyorum : 45 kooperatifin 
(Eskişehir bölgesinde) 3 650 ortağına 5 milyar 72 
milyon lira kredi açılmış; toplu konut alanı içerisin
de 22 kooperatifin 979 ortağına 2 milyar 812 milyon 
lira kredi açılmış; toplu konut alanı içerisinde 10 koo
peratifin 1 578 ortağına 4 milyar 456 milyon lira ol
mak üzere, toplam 77 kooperatifin 6 207 ortağına 12 
milyar 340 milyon lira kredi açılmış ve bunun yüzde 
60'ı da ödenmiş; ferdî kredi de 'bunun dışındaytmış* 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

. Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı 1987 yılı .'bütçesinin, Türk Milleti için 
hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, şahsım ve gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batgün. 
Efendim, saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşi

me ara Veriyorum. 

Kapanına Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Acıtma Saaıft : 14.00 

BAŞKAN '. Başkanvekiü iskender Cenap Ege 

K^TİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

•••••—>^>»»-<^»—•*•• 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

n. — KANUN TASARI VE TEKLtFLERtYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devanı) 
1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda

reler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799; 
3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

A) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
(Devam) 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî Yı
lı Bütçesi, 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Mcdî Yılı 
Kesinhesabı. 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü. 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi, 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malt 

Yılı Kesinhesabı. 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Ma

lî Yılı Bütçesi, 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Ma

lî Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz. 
Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 
Şahıslan adına, lehte konuşmak üzere Sayın İs

mail Saruhan, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakika efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; ülkemizde altyapıyı ve üstyapı
yı 'gerçekleştiren Bayındırlık ve İskân 'Bakanlığının 
1987 yılı 'bütçesi şunu göstermektedir : Ülkenin, ba
yındırlık hizmetlerini, o ülkenin medeniyeti ve kal
kınmışlığının bir aynası olarak ifade etmek doğru olur. 
Benden önce konuşan değerli ınilletvekillerimizin Ana
vatan Partisi İktidarının,.'bayındırlık yatırımlarına ve 
alınan tedbirlere iyi gözle bakmadıklarını ve ifadele
rinde de ağır cümleler kullanmak suretiyle, tenkit et

me alışkanlıklarını burada da sürdürdüklerine şahit 
olduk. 

BAŞKAN — Bazı milletvekilleri değil mi, hepsini 
'kastetmiyorsunuz?. 

VECİHl ATAKLI (Şanlıurfa) — Tenkit etmeye
cekler mi yani? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Evet efen
dim, muhalefetin konuşan bazı milletvekillerini kaste
diyorum. 

Gayet tabiî tenkitler bizim için, her zaman iyiyi 
ve doğruyu, kötüyü birbirinden tefrik etmek bakımın
dan yararlı olmaktadır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, hü
kümet adına mı konuşuyor? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Bugün ba
yındırlığımızla, cumhuriyet dönemimizden bu yana, 
birçok eserlerin hizmete sunulduğunu ve son üç yıl 
içerisinde, bunlara çok daha büyük hizmetler ilave 
edilmek suretiyle aziz milletimizin hizmetine sunul
muş olması el'bette iyi 'bir neticedir. Plansız, sağlık
sız yapılaşma neticesinde ülkemizin ve şehirlerimizin 
meydana getirmiş olduğu acı tabloyu, bu acı tablo 
içerisinde yaşayan milyonlarca insanımızın korkulu 
rüyasını hepimiz biliyoruz. İşte 'bu hayatı sürdüren 
insanlarımıza cumhuriyet hükümetleri, bu korkuyu 
bertaraf ettirmek, çare bulmak mec'buriyetindeydi. 
Bunun için ANAP dkıtidarınca, geçmiş dönemlerde 
ıgecekondulaşan bu vatandaşlarımızı kendi yuvaları
na, kendi itapularına kavuşturabilnıek için de tedbir 
alımalı idü. Buna da 2981 sayılı Kanunla, tapu tah
sis 'belgesi ve hemen akabinde tapuyu vermek sure
tiyle 'bir 'başlangıç yapılmıştır. Bu durumdan, kim 
ne derse desin, ilgili vatandaşlarımız son derece mem
nunlardır, ama memnun olmayan muhalefet milet-
vek'Mlerimlz olabilir. Şu anda benim 'bulunduğum böl
gede 300 bine yakın vatandaşımız gecekonduda ya
şamaktadır. Onlarla görüştüğümde, bu yasadan sta-
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yiışle bahsediyorlar ve sevilmelerini mektuplarla da du-
yurmaktalar; ancak meselelerin bu yönüne de bak
mak, temelde yatan zorluklan bir çırpıda 'bertaraf 
etmenin zor olduğunu idrak etmek zorundayız. Bu 
Yasa, şehirlerin yeniden yapımına ve daha çok kat
lı yapımına, yeniden inşasına izin veren, altyapıla
rınım daha iyi- yapılmasını sağlayan bir yasa idi. Bu
nun neticesinde, bu yapılaşma sistemiinden yararlan
mayan milyonlarca insanımıza bir ıknkân veriıimiş-
tir. Planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından bu yana, 
konut üretimini adetâ yasaklayan tedbirler bulu
nurken, .devletimiz yılda 2 bin adet konut, özel sek
tör de yaklaşık 100 bin civarında konut üretebilir
ken; iktidarımız almış 'olduğu önemli tedbir sayesin
de, yılda 100 'bin insana kredi verip konut sahibi 
yapabilme düzeyine erişmiştir. Hatta, 1988 yılının 
sonuna kadar, yani beş yıl içerisinde konut üretimi
nin Doğu ve Güneydoğu 'bölgelerine ve Batı bölge
lerinim sadece konutlarına olmak üzere onları her 
türlü vergi ve harçtan muaf tutmak suretiyle ko
nut yapımını önlemli ölçülerde teşvik etmesi de, mil
yonlarca konut açığınım da ıgiderek azaltılmasında ye
terli değildir, değerli milletveklilleri. Türkiye'de, her 
vesileyle ifade edilir; henüz rakamları, miktarı belli 
olmamakla 'beraber, kimine göre 1,5 milyon, kimi-' 
ne 'göre 3 milyon işsiz insanımızın 'bulunduğu ifa
de edilmektedir. Bu konut üretimi sayesinde, yılda 
1 milyon 350 bin insanımız, çalışabilir iş sahasına 
kavuşturulmuştur. 

MUSA ATEIŞ (Tuncelili) — Bu konular bittikten 
sonra ne yapacaklar? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Şunu sırası 
gelmişken ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Toparlayalım efendim, süreniz dol
muştur, 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) .— Yapı sektö
rünün her kademesinde çalışan insanlarımız, hiçbir 
zaman asgarî ücretle çalışmış değildir. Böyle bir ça
lışmayı yerli ve yersiz olarak tenkit etmenin, kim
seye bir yararı yoktur; ama, bundan yararlanan va
tandaşlarımızın mutlu olmalarını da, ülkemizin hu
zurunun 'bir nişanesi olarak görmek mümkündür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hir cümleyi 
söyleyerek sözümü tamamlaimak istiyorum : Artık 
Türküye'de yapı sektöründe, müteahhitlik müessesesi 
önemli bir rol 'oynamaktadır. Hatta yurt içinde ol
duğu kadar, yurt dışına ve Uzakdoğu'ya kadar uza-

„nan, Türkiye'ye önemli miktarda döviz kazandıran 
bu müessesenin de derlenip toparlanmasının, bir ya-
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sal kuruluşa kavuşturulmasının zamanı gelmiştir. îk-
tisaden kalkınmış ülkelere baktığımızda, bu müesse
seleri 1925, 1930 ve 1935'lerde gerçdcleştirmişierdir; 
bizim bu konuda geç kaldığımızı müşahede etmiş bu
lunuyorum. 

1987 yılında bu müesseseniin yasal bir kuruluşa 
kavuşturulması dileği ile ve bu konuda alınan ted-
'biırlerin fevkalade iyi neticeler verdiğine, bundan 
sonra da vermeye devam edeceğine inanarak, 1987 
yıllı bütçesinin balkanilığımıza hayırlı ve uğurlu ol
ması temennisiyle hepinize sevgiler, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Saruhan. 
Şahsı adına Sayın Ayhan Fırat. 
Buyurun Sayın Fırat. 
Sayın Fırat, süreniz 10 dakikadır efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer milletvekilleri; bugün bütçesini görüştü
ğümüz Bayındırlık ve iskân Bakanlığı, daha önce 
ayrıca iskân Bakanlığı olarak görev yapan bir ba
kanlığı da bünyesine almış ve Türkiye'de 11 trilyon
luk konsolide devlet bütçesinin yüzde 10'undan faz
lasını harcayan bir bakanlıktır. Türkiye'nin en büyük 
altyapısı gereksinmesini karşılamakla görevli bir ba
kanlıktır. Bu bakanlığın yıllık yatırım veya kullandı
ğı para miktarı ise, fonlar, dış krediler ve transfer
leri de dahil ederseniz, 2,5 trilyon olmaktadır. 2,5 
trilyonluk bir yatırım, bu bakanlığın emri altında ya
pılmaktadır; kendisi, ilgili ve bağlı 'kuruluşlarıyla. 

O halde, bu bakanlığı, ülkenin her lirasının yerli 
yerine, prodüktif sarf edilip edilmediğini iyi gözet
lemesi gerekir. Bunun için de bakanlığın elimde yeter 
miktar'da, kâfi miktarda kalifiye eleman bulunması 
gerekir. Ancak, gelin görün ki, birçok yerde, bu ele
man eksikliği dolayısıyla büyük şikâyetler vardır. 
Mühendislerin yapması gereken işler, teknisyenlerin 
elinde kalmaktadır. Bu büyük bir sorundur. Bu so
runun her halükârda halledilmesi gerekir. Eğer, kâ
fi eleman verilmezse, kâfi eleman temin edilmezse, 
siz ülkenin kıt kaynaklarının yerli yerinde sarf edil
diğini iddia edemezsiniz. 

'Bu bakanlığın içinde bulunduğu, sıkıntılı ikinci 
konu; para meselesidir. Bu bakanlık, yaptığı ihale
lerde müteahhitlere parasını ödemeyez duruma gelir 
ve yıl sonunu 60 - 70 milyar liralık borçlarla dev
reder. işte, onun içim ihaleler, yapılan ihaleler za
manında bitmez, müteahhitler şikâyetçidir; fiyat ar
tışları. devamlı üzerine biner ve projelerin zamanın
da bitmemesinden mütevellit de ülke gelir kaybına 
uğrar. 
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Bu bakanlığın üçüncü sıkıntılı konusu da, iş yo
ğunluğu konusudur. Nedir bu iş yoğunluğu? Daha 
önce arz ettiğim gibi, İskân Bakanlığını da uhdesi
ne alan bu bakanlığa, son olarak da DSÎ bağlan
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, bakın, bir ülkenin ener
ji politikasını tek elden idare etmezseniz, muvaffak 
olamazsınız. Enerji Bakanlığının bünyesindeki TPAO, 
Taşkömürü Kurumu gibi, enerji ile ilgili genel mü
dürlükler, bakanlığın bünyesinden çıkartılmıştır. Şim
di de, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bün
yesinden, DSt çıkartılmış ve Bayındırlık Bakanlığı
na verilmiştir. 

Enerjinin, tek elden, Türkiye çapında, koordine-
li bir şekilde yürütülmesinde zaruret vardır. Ne mü
lahaza ile alınmış olursa olsun, bu son derece ha
talı bir tatbikattır. 

ıHİUMl NAL'BANTOĞUU (Erzurum) — Bu ba
lkan yürütemiyor. 

iBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

AYHAN FIRJAT {Devamla) — Yalnız bir tek 
noktaya değinmek istiyorum. Bakın, bakanlığın 1987 
yılı Bütçesi, 1986 yılına nazaran yüzde 20 oranında 
artırılmıştır. Enflasyonun, hükümetin iddia ettiği gi
bi yüzde 30 - 35'lerde gezdiğini kabul etsek dahi, yüz
de 20 nispetinde artan bütçesi ile bu bakanlık ge
rekli görevi yapamaz. 

Yine bir misal vermek istiyorum; DSİ bütçesi 500 
küsur milyardır. Revize bütçesi ise 700 küsur mil
yar lira oldu. Yani, DSt, 1986 yılını 700 küsur mil
yar lira ile kapatıyor. 1987 yılı Bütçesine bakınız, 
600 küsur milyar lira; yüzde t2'lik bir düşme var
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, enflasyon limitleri dı
şında, hükümetim iddia ettiği enflasyon limitleri dı
şında, ıDSt bütçesinin 1986 yılını 1987 yıiına ge
çirdiğiniz takdirde, bu bütçenin trilyona varması la
zım. Demekki bu para, bu müesseselere verilmediği 
sürece, yatırımlar zamanında bitmez. Ayrıca bunun 
bir manası daha vardır; eğer DSt'de kâfi kadro var
sa, yapabilecek işgücü varsa, mühendislik hizmetleri 
ve altyapısı varsa, bunun bütçesinin kifayetsiz veril
mesi, orada işgücünün atıl bekletilmesi anlamına ge
lir,. 

Muhterem milletvekilleri, bu bakanlığın uhdesin
de bulunan, gözetimi altında olan en büyük proje
lerden birisi GAP'tır ve biz iddia ediyoruz, diyoruz 
ki: Türkiye'nin 3 tane büyük projesi vardı; bunlar
dan bir tanesi GAP'tı, birisi Afşin - Elbistan Ter

mik Santralı idi, birisi de bize göre - yine aynı id
diada bulunuyoruz - tstanbul - Ankara çift yönlü 
demiryolu hattı idi* 

Hükümet, demiryolunu bir tarafa attı ve bildiği
niz gibi, senelerdir buna gerekli ehemmiyeti vermi
yor. Afşin - Elbistan'ı da sürüncemede bırakmak 
için, gerekli ilgiyi göstermedi, gerekli finansmanı 
ayırmada. Yalnız iddia ettiği tek şey kalıyor, «GAP 
Projesine gerekli ilgiyi gösteriyorum» diyor. Şimdi 
bakın, daha bir ay önceki durumu arz ediyorum; 
GAP Projesi, içinde yer alan Atatürk Barajını ele 
alarak konuşuyorum - bildiğiniz gibi aslında GAP 
Projesi 13 barajı ihtiva eden büyük bir projedir - Ata
türk Barajı 1989 - 1990 yıllarında bitecektir. Bunun 
ihtiyaca cevap verebilmesi için Urfa'ya açılan - bi
raz önce sayın arkadaşım da söyledi - 26 400 met
relik iki tünelinin de bitmesi lazım. Ayrıca, bu tü
nellerden sonra, gerek Urfa Ovasının, gerek Harran 
Ovasının, gerekse Cizre'nin, Mardin Ovasının sula
nabilmesi için üç tane kanal yapılması lazım; ay
rıca, bu Ikanallara bağlı olarak da kanaletlerin ya
pılması lazım. Gelin görün ki, baraj yüzde 30, yüz
de 40'lar veya yüzde 48'ler mertebesindedir diye
lim, tünel yapımı buıgün yüzde 22 - 25'ler mertebe
sindedir; ıkanallardan hiç haber yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, süreniz doldu, 
lütfen bağlayınız. 

AYHAN FIRAT ('Devamla) — Efendim, daha 
yeni başladım. 

BAŞKAN — Yeni başlayabilirsiniz efendim; «ye
ni başladım» ne demek? Olur mu? 

AYHAN FIRAT '(Devamla) — Efendim, bu pro
je; eğer üçü bir arada bitmedikten sonra, ülke kay
nakları boşuna harcanmış demektir. İşte hükümet, 
müteahhidin parasını veremediği için, müteahhit iki 
aydan beri projeyi neredeyse askıya almıştır; 300 iş
çinin işine nihayet verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım bakın sürem kalmadığı 
için biraz hızlı gideyim. Biraz önce ANAP sözcüsü 
sayın arkadaşım dedi ki, «Biz konut problemini hal
lettik. Bizden önce özel sektör 100 bin konut yapı
yordu, ıkamu da 2 bin konut yapıyordu; 102 bin ko
nut.»* 

Arkadaşlar, bütçe sebebiyle size kitaplar dağıtıl
dı, İstatistik Enstitüsünün kitapları var; bütçenin 
verdiği kitaplar var; çalışma raporları var, istirham 
ediyorum açın bakın; okumadan niye konuşuyorsu
nuz? 1980 yılında bu ülkede 200 binin üzerinde ko
nut üretildi. Bugün nedir size arz edeyim: Bakın, 
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Sayın Başbakanın imzasıyla çıkan Beş Yıllık Kal
kınma Planında hükümete verdiği hedefi okuyo
rum. 

«1985'te ihtiyaç 280 bin konut; özel sektör 119 
bin konut yapacak; Toplu 'Konut Fonundan 51 bin 
konut, kamu 13 bin konut; toplam 183 bin konut, 
açık 97 bin konut; beş yılda açık 330 bin konut.» 
Bu, hükümetin verdiği hedeftir. Beş sene sonra, bu 
beş yılda bile 330 bin konut açığı olacağını hükü
met söylüyor; 1,5 milyon da konut açığı vardı, de
mek ki, 1,8 milyon konut açığı; bunu hükümet pla
na alıyor. Siz bugün kalkar da konut sorununu hal
lettiğinizi nasıl söylersiniz? Nedir ürettiğiniz konut? 

VEGÎIHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Ne bilsinler; 
o kadar biliyorlar, o kadar konuşuyorlar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — 'Bakın arkadaş
larım, konut üretildikten sonra (içerisine girmek için 
belediyeden bir oturma ruhsatı alınır; bunun müra
caat sayısı 122 bindir, 1986 yılı için. Halbuki üre
tilecek konut kaçtı? 123 bin özel sektör, 67 bin Toplu 
Konut, 13 bin kamu, toplam 203 bin konut üreti
lecekti. 

İBAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayınız. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Nerede arkadaş

lar 120 bin?... 83 bin daha konut açığı verdiniz, plan
da öngördüğünüz 80 binlik açığa ilaveten. Demek ki, 
«Konut sorununu hallettim» diye bu kürsüye çıkıp, 
rakamlara dayanmayan, istatistiklere dayanmayan, 
verilere dayanmayan rakamları bildirirseniz, mesele
yi halletmiş olmazsınız. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Onlar hesap 
dışı. 

AYHAN FIRAT '(Devamla) — Hesap dışı... 
İBAŞKAN — Lütfen efendim...^ 
Lütfen bağlayın Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, Beş Yıllık Kalkınma Planını okumazlar, 
doneleri okumazlar, kendi yayınladıkları kitapları 
okumazlar, 'omdan sonra da çıkarlar, bu eldeki mev
cut şeylere «hesap dışı» derler. iBöyle zihniyet olur 
mu? (SHP ve DYP sıralarından ^Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Fırat. 
'İSMAİL SAROHAN (Ankara) — Senin aklın 

ermez ona. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Senin aklın iha

lelere erer, ihalelere... 
'BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 
VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Komisyoncu, o 

bunları bilmez. 
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BAŞKAN — Lütfen... 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Derhal kesiyo

rum Sayın Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım, süreme saygı göstererek 

kesmek istiyorum; yalnız bir noktayı belirtmek isti
yorum: Biraz önce arkadaşım değindi, Ankara'nın 
su sorununu halledemeyen bir hükümet, geldiği za
man musluklardan su akıyordu; buıgün' sekiz günde 
bir su var, Kızılırmak şuradan akıyor. Bunu halle
demeyen hükümet hiçbir şeyi halledemez. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Demagoji ya

pıyorsun, 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Büyük vicdansızlık 

bu. 
iBAŞKAN — Söz sırası hükümetin; buyurunuz 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Safa Giray, (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın iBakanı lütfen dinleyelim efendim, Söyile-
dükieri hakkında sonra yeniden sual soruyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bakanlığımızın 
'bütçesi münasebetiyle burada söz alıp önerilerde bu
lunan, tenkitler yapan, takdirler yapan arkadaşları
ma çok çok teşekkürler ederek ve saygılarımı suna
rak sözlerime başlıyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı olarak, burada 
ifade edildiği ıgübi, 2,5 trilyona yaklaşan millî kay
nakları ıgerek bakanlığıma ve gerekse bağlı ilgili ku
ruluşlarda çalışan bütün arkadaşlarımın ellilerine ve 
becerilerine bırakılmış olmasından ve de bu güve
min gösterilmiş olmasından dolayı; bir yandan mut
luyuz, bir yandan da bunun büyük sorumluluğuna 
müdrik olarak çalışma, millete hizmet ©taıe, devle
tlimize modern bir şeklil verme ve ihtiyaçlarını kar
şılama gayreti içindeyiz. Biz, yüce Metisimizin ayır
dığı bu paraları, gerçekten büyük bir itina ile ger
çekten yerine sarf edildiğini göstermek için, azamî 
titizliği gösteriyoruz, 'Bundan emin olduğunuzu gör
mek isterim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Çok 
beklersiniz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Belki de, Sabırlıyız 
biz. 
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BAŞKAN — Lütfen efendini. Sayın Balkan, lüt- I 
fen devam ediniz. I 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, konuşmalar I 
sırasında, bakanlığımızdan çeşlMi şekillerde bilgi al- I 
mış olan arkadaşlarımız, bakanlığın faaliyetleriyle I 
ilgili olarak çeşitli bilgiler verdiler. ıBu bilgiler veril- I 
dıiği için, özellikle doğru olanüarınm tekrarlanması- I 
na burada çalışmayacağım. Zaten 'bir konuşma met- I 
mi olarak hazırlamış bulunduğum metni, slizlere da- I 
ğı'fcmalarını da söylemiştim; muhtemelen şu anda el- I 
lerinizdedir, onları tekrar okumayacağım. Vaktinizin I 
değerini nazarı itibare alarak, daha ziyade burada I 
önemli gördüğüm konuşmalar sırasında, eğer politik I 
olarak yapılmış bir yanlış varsa; daha ziyade onlara I 
dokunmıak istiyorum. Ayrıca' da, (müsaadenizle açık- I 
lanımasında önemli olan bazı hususları da açıklamak I 
istiyorum. I 

Evvela, 'herkesin merakını çok celbettiği için, hat- I 
ta sadece merak değil, büyük bir üzüntü kaynağı ol- I 
duğu için, Ankara'nın su meselesi hakkında hazırla- I 
dığnmız 'bir notu, buradan ısialere ifade edeyim; çün- I 
kü, hepinizin çok yakından ilgilendiği 'bir konudur. I 

Ülkemiz, 1983 yılından bu yana genel hatları iti- I 
öariyfe, kurak bir periyodun etkisi altında bu'İun- I 
maktadır. Bu nedenle ve esasen kaynakıların gelişti- I 
rilme&indeki gecikmelerin de etkisi ile 1983 yılı ha- I 
şmdan hu yana, miktarı yağışlara da bağlı olarak, I 
aırtan veya azalan ıbir tempo içerisinde Ankara'ya ve- I 
irilen içme ve kullanma suyu miktarından kısııtia- I 
malara gidilmektedir. I 

1986 yılı sonbahar aylarında yağış miktarının, I 
ortalamaların ve geçen yılın da altında gerçekleşmesi I 
sonucu, içme suyu temin eden barajlara gelen su I 
miktarının azalması sonucu, barajlardan verilen su I 
miktarında da, 5 Aralık 1986 tarihinden itibaren ye- I 
nü 'bir kısıtlama yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. I 

1 Aralık 1986 tarihi (itibariyle Ankara şehrine su I 
veren barajlardan Çubuk-1 Barajında 0.8 milyon met- I 
leküp (800 bin metreküp), Çubuk-2 Barajında sıfır, I 
Bayındır Barajında 300 bin metreküp. Kurtboğazı I 
Barajında da 25 milyon metreküp olmak üzere, top- I 
lam 26,1 milyon metreküp kulanıilabillir su kalmış I 
idıi. I 

Geçen yit aynı tarihte 34,9 milyon metreküp I 
kullanılabilir su ımevcüttu. Kuırak bir periyot İçinde I 
bulunulduğu, 1986 yılı Sonbahar aylarının da kurak I 
geçmekte olması dikkate alınarak ve Ankara'ya su I 
ttemin eden 4 barajın birlikte işletmede olduğu 1973 | 
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yılından bu yana, en kurak ydı temsil eden 1974 yı
lında barajlara geden su miktarı göz önünde bulun
durularak yapılan bir fişletme çalışmasında, bir yıl 
içinde 4 baraja 73 milyon metreküp su gelebileceği, 
mevcut su miktarı ile birilikte toplam yıllık brüt su 
miktarının 99,1 milyon metreküp olabileceği, bunun 
11,2 milyon metreküpünün buharlaşma ve su aktar
maları sırasında kaybolacağı, 6 milyon metreküpü
nün Mürted sulamasının asgarî ihtiyacı için kulla
nılacağı ve böylece toplam kayıplar ve sulama su
yu ihtiyacının 17,2 milyon metreküp olabileceği, 'bu 
miktar düşülürse bir yıl içinde 81,9 mlilyon metre
küp suyun içme ve kutanıma amacıyla ırezervuaırlar-
dan verilmesinin mümkün olabileceği hesaplanmıştır. 

Devlet Su İşleri rezervuarlarından günde 190 bin 
metreküp su verilmesi kararlaştırılmış olup, bugüne 
kadarki tecrübelerden, ayarlama güçlükleri de dik
kate amdığmda asgarî yüzde 5 oranında bir artışla 
fiili durumun tecelli ettiği, yani tespit edilen 190 bin 
metreküpük miktarın fiiliyatta 200 bin metreküpe 
ulaşacağı tahmin edilmektedir ki, günde 200 bin met
reküpten verilen su miktarı yılda toplam 73 milyon 
metreküp etmektedir. Geriye 81,9 — 73 = 8,9 mil
yon metreküp suyun da bu süre içinde bir emniyet 
payı olarak kalmasının veya 1.12.1987 tarihine kadar 
bu miktar suyun rezervdarlarda bulunmasının uygun 
olacağı düşünülmüştür. Zira bundan sonraki dönem
lerde yağışların normalleri civarında gerçekleşmesi 
ihtimali bulunduğu gibi, 1974 yılından daha kurak bir 
yılın geçirilmesi ihtimalinin az da olsa mevcut olma
dığını söylemek de mümkün olamamaktadır. 

Yağış, akış, barajların su seviyeleri ve verilen su 
miktarları, Devlet Su İşlerince her gün, her saat ti
tizlikle izlenmektedir. 

BASKİAN — Lütfen Bakanı dinleyelim efen
dim. 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — iyiye yönelik bir gele
me olduğunda buna paralel olarak şehre verilen JU 
miktarı da artırılacaktır. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ara 
seçimde sular Demetevlere akıtıldığı için su kalmadı. 
Ondan niye bahsetmiyorlar? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın De
mir, öncülük etmeyin. 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devama) — Hepinizin yakından il-

ıgitendiğraizi zannederek, biraz sıkıcı da olsa, bu de
taylı bilgiyi arz etmeyi uygun gördüm. 
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AYHAN FIRAT ı(Mal'atya) — Devam edin, de
vam edin. 

' BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY '(Devamla) — Acil tedbir mahiyetin
de bir çözüm olarak 1987 yılı içinde 300 litre/saniye 
yeraltı suyundan ve Kurtboğazı Barajının komşu hav
zadan beslenmesi sureciyle de 8 milyon metreküp ol
mak üzere toplam 15 milyon metreküp ilave imkân 
yaratılacağı dikkate alınarak, şu "anda Ankara şehri
ne verilen su miktarı, bugünden itibaren 25 bin met
reküp artırılacaktır. Bunun için de gereken hızlı bir 
çalışma içine girilmiş olup, bugün 25 bin metreküp 
ilave su verilmeye başlanmıştır. 

Ankara şehrinin içme .suyunun temini için yapıl
makta olan Çamlıdere Barajı ve onun tünelinin, bil
diğiniz gibi, baraj kısmı 1975 yılında ihale edilmiş 
olup bitirilmiştir. Tünel ise, 16 kilometre boyunda
dır ve çok kötü jeolojik şartlarda açılması gereken 
hır tüneldi. Ha'tta açılamayacağı hakkında birtakım 
teknik raporlar bile verilmişti. 1973 yılında ihale edi
len bu tüneli, hızlı bir şekilde bitirmek gene Anava
tan Partisine nasip olmuştur. Tünel bugün delinmiş
tir, kaplaması yapılmaktadır, inşallah seneye ağustos 
veya eylül aylarında inşaatı tamamlanacak ve hizmete 
girecektir (ANAP sırlarından alkışlar) inşallah önü
müzdeki yıl Ankara'nın su bakımından durumu, bu
güne göre çok daha farklı olacaktır. 

1973 yılından 1984 yılı başına kadar tünelin ya
pılmış olan bölümü, aşağı yukarı yılda 800 metre 
mertebelerinde üdi ve betonu da yapılmamıştı. Üç yıl 
içerisinde 5,5 kilometrelik bölümü yapılmış olup, 
kaplaması da aşağı yukarı 5 kilometre eksiğiyle ta
mamlanmıştır. Bu 5 kilometrelik kaplama kısmı da 
önümüzdeki 8 - 9 ay içerisinde yapılacaktır. 

Ankara'nın su meselesi, biz iktidara geldiğimiz za
man da halledilmiş durumda değildi sayın arkadaşla
rım. Ankara'nın bir miktar suyu vardı ama, yağmur 
bugüne nazaran çok daha fazla olduğu halde, gelen 
su biraz azaldığı takdirde hemen sularımız kesiliyor
du. Bunu, üç sene evvel o günlerde ben de sizlerle 
beraber Ankara'ya gelen bir kişi olarak, kendi tecrü
belerimle biliyorum. 

Yapılmakta olan projenin de durumunu arz et
tim. Bu üç sene içerisinde, aslında çok hızlı bir şekil
de, tünelin bitirilmesini sağlamak üzereyiz. Bu üç se
ne içinde, daha fazla bir şey yapmak imkânı da ma
alesef yoktur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Dua edemediniz mi Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Dua da ediyoruz; siz 
de katılırsanız memnun oluruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen; lütfen Sa
yın Bakan... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Siz de katılın da, bi
raz sizin de katkınız lolsun. 

M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — 
Biz de ediyoruz efendim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bu sene dört 
günde bir akıyor, bir dahaki seneye üç günde bir aka
cak demektir iyileştiği için. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Bel

li oldu; işiniz duaya kaldı. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dua da tutmuyor. 
BAŞKAN — Efendim lütfen Bakanı dinleyelim. 
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GÎRAY (Devamla) — Efendim, Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığının, benim devrimde yetkilerinin 
devredildiği, küçültüldüğü konusunda bazı arkadaş
larımız kinayeli sözler ettiler. O arada mesela Âfet 
işleri Genel Müdürlüğünün kuşa çevrildiği, imar 
Planlama Genel Müdürlüğü kapatılmak suretiyle bu 
işlerin tamamen -belediyelere bırakıldığı, böylece ba
kanlığın bunlardan elini çektiği söyleniyor. 

Bizim milletimizin önemli bir atasözünü burada 
hatırlatmak istiyorum : Gaye, bağcıyı dövmek de
ğil, üzüm yemektir sayın arkadaşlarım. Biz üzümü 
yiyoruz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yeşil sahalar açı
yorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Yeşil sahaları açıyo
ruz, kaldırımları yapıyoruz, şehirlerin kanalizasyon
larını yapıyoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ki
min için? Sadece müteahhitler için yapıyorsunuz. 

'BAŞKAN — Lütfen efendim... 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Biz, Afet işleri Genel 
Müdürlüğünü, Afet Fonunu idare eden, onun için ge
rekli hizmetleri yapan bir genel müdürlük haline ge
tirdik. Ama biz, vatandaşı 20 sene bekletmeden afet 
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evi yapıyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu sene 6 Haziranda Malatya ve Adıyaman çev
resinde zelzele oldu. Arkasından Ağustosta Gazian
tep'te de bir zelzele oldu. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Aya
ğınızın uğurundan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Eski zelzeleler de si
zin ayağınınzın uğurundan oldu. Onbinlerce ev yı
kılmıştı o zamanlar. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Birkaç 

tane daha holding kalkınır Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Vatana hizmet eden 
kalkınsın. 

Şimdi bakınız, bir arkadaşım anlattı ama ben tek
rar anlatacağım. 5 Mayısta zelzele oldu; hasar tespit
leri yapılıyordu ve 800 evin yıkıldığı tespit edilmiş
ti. Çalışmalar ona göre yürütülürken 6 Haziranda bir 
daha zelzele oldu. Onun üzerine yıkılan ev sayısı 
2 100'e çıktı ve bütün tespitler yeriiden yapıldı. Ye-
rii yapılacak bütün evler için yerler seçildi; 70 - 80 
ayrı yerde. Bu köyler dağlardadır, yolları yoktur; 
öyle yerlerdedir. 

Bu yerlerin 9 Temmuza kadar kadastrosu, planı, 
su getirme için gereken çalışmaları, elektriği, kana
lizasyonu, ihale hazırlıkları, dosyaları vesaire gibi 
her türlü işlemi bitirildi; ihaleye çıkıldı ve 9 Tem
muzda imzalandı. Bu arada geçen süre 1 ay 3 gün
dür. Bunu, ihale işlerinden, yatırım işlerinden biraz 
anlayan arkadaşlarım takdir ederler. Zelzeleden 33 
gün sonra ihaleler yapılmış oldu. Ondan sonra ne ol
du? Bakınız, bugün biraz evvel aldığım bilgiyi vere
ceğim sizlere. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Malatya'da 401 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sen Bakandan önce öğrenmişsin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAtL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Hayır, biraz evvel sor
du, öğrendi. 

lMalatya"da 401, Adıyaman'da 238 olmak üzere 
toplam 639 tane evin içine, orada en zor durumda 
olan aileler 15 gün evvel yerleştirilmiş durumdadır. 
ı(ANAP sıralarından alkışlar) Bakınız, evlere yerleş
me imkânı, zelzele olduktan beş ay sonra mümkün 
olmuştur ve bu daimi iskân olup, geçici iskân değH-
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dir. Ne zaman olmuş? Amacımız bağcıyı dövmek de
ğil, üzüm yemektir ve biz üzüm yiyoruz. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dalını 
kime atıyorsunuz? 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, Afet İşleri
ni ufaltmışım; ufalttım Afet İşlerini, gerekirse daha 
da ufaltırım, yeter ki afet evi yapayım ben. 

KADİR NARtN (Diyarbakır) — Kendiniz otura
bilir m'isüniz; kümes giıbi o evler. 

ABDULLAH ÇAKIROFE (Manisa) — Kümes, 
kümes. 

©AŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Gayet tabiî, gayet ta
biî. Davet edeceğim sizi. 

(Bu sene altı ay içinde Bingöl'de Gençte 570 ta
ne afet evi yaptık; gidiniz görünüz. Bingöl milletve
killeri söylesinler size. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl).— Ben ken
dilerini davet ediyorum, buyursun gelsinler. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİİRAY (Devamla) — Bingöl'deki deprem 
evler1! Ataköy gibi bir mahalledir. Hem de Bingöl' 
ün içinde değil, Gençte yapılmıştır. Buyurun bakın, 
Halep orada ise arşın burada. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Şimdi bir şey daha arz edeyim. Bugün bakanlığı
mıza ayrılan büyük millî kaynakları titizlikle kulla
nıyoruz, diyorum. Planlanan, programa konan ve baş
lanılanların üzerine azamî derecede yakın takiple eği
liyoruz. Bunun sonucu ne oluyor, bakınız : Yapı İş
leri Genel Müdürlüğünün, seneler içerisinde program 
gerçekleşmelerini arz ediyorum : 

Çok daha kötü olduğu için, eski yıllara gitmiyo
rum, 1982 yılından başlıyorum : 1982 yılı, yıllık ger
çekleşmesi yüzde 75; 1983 yılı,- yıllık gerçekleşmesi 
yüzde 44; 1984 yılı, yıllık gerçekleşmesi yüzde 44; 
1985 yılı, yıllık gerçekleşmesi yüzde 86; 1986 yılı, 
10 aylık gerçekleşme yüzde 85*dir. 

PAŞA SARIOÖLU (Ağrı) — Parasal mı, fiziksel 
mi Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Parasal ve fiziksel. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın milletvekillerine 
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'dağıttığım yazıdaki gîbi, 1986 yılında bitirilmesi prog
ramlanmış, bazılarının da 1987 yılında bitirilmesi 
programlanmış 1 175 tane iş bitmiştir. 

OSMAN BAHADIR (Traibzon) — Paraları da 
ödenmiş mi? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Paraları da ödenmiş
tir. 

BAŞKAN — Efendim, böyle sualli, cevaplı müza
kere usulü yoktur. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) —- 1986 yılında biten iş
lerle ilgili yazı hepinizde varıdır. 

YILMAZ DEMİR {Bilecik) — Kayseri'nin afet 
evleri ne oldu Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Kayseri'nin afet evle
ri... 

BASRA'N — Sayın Balkan, lütfen cevap vermek
ten çekinin ve konuşmanıza devam buyurun efen
dim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Gene, gerçekleşmelere 
devam ediyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğünün seneler içinde 
program gerçekleşmesi, 1982 yılında yüzde 72; 1983 
yılında yüzde 83; 1984 yılında yüzde 87; 1985 yı
lında yüzde 89 ve 19816 yılının ilk 10 ayında yüzde 
98,2 olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün seneler içe
risindeki program gerçekleşmesi 1982 yılında yüzde 
'84; 1983 yılında yüzde 82; 1984 yılında yüzde 85; 
1985 yılında yüzde 89; 1986 yılında ilk 10 aylık yüz
de 89'dur. 

Gördüğünüz gibi, eskiden olduğu gibi «Bütçeye 
şu kadar para koyduk; ama yüzde 50*sini veya ya
rısını harcayamadık» demiyoruz ve her yıl gerçekleş
melerimiz biraz daha artmıştır. Bunun sebebi nedir? 
İşlerin dikkatle ve -demin burada arkadaşlarımın da 
dediği gibi- verilen paraların titizlikle ve yerine tam 
ulaştığına dikkat edilerek taki/binden ileri gelmekte
dir. : 

A. CENGİZ DAĞYAR (Antalya) — İş bilenle
ri ve iş bitirenleri olduğu için efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Lütfen... 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdilik bundan da 
bu kadar bahsediyorum. 

Bu arada SHP Grubu adına konuşan iki arka
daşımdan birincisi, konuşmaları sırasında, daha ön
ce de rica ettiğim halde, gene, kendisine buradan ce
vap vermesi imkânı olmayan ve devletimizin, milleti
mizin o kademelere kadar tecrübe ve bilgi sahibi ede
rek götürebildiği insanlara, hiçbir doğru dayanağı ol
madan, buradan ulu orta çamur atabilmektedirler. 

MÜNİR SEVİNÇ pskişehir) — «Söyleniyor» 
denildi Sayın IBakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Daha önce de rica et
miştim, bildiğiniz bir şey varsa getiriniz, o bildiğini
zin üsıtüne gidelim; ama buradan dedikodu yapma
yınız arkadaşlarım, buradan lütfen dedikodu yap
mayınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Size bu sözler ya
kışmıyor Sayın Bakan. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Dedikodu değil 
Sayın ©akan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — O insanlar size bura
dan cevap verebilecek durumda değiller. Zaten şura
da gerek Doğru Yolcu, gerek SHP'ci arkadaşlarımız 
ifade ediyorlar... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — SHP'ci değil SHP'li. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — SHPİİ, peki. 
Diyorlar ki, «yetişmiş, iyi eğitilmiş eleman sıkın

tımız var.» 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Bilecik'te senin 

elemanların «hu» çekiyor Sayın Bakan. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bunu siz ken

diniz yapıyorsunuz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GÎRAY (Devamla) — Efendim lütfen, bu 
konuda bu kürsüyü insanlara dedikodu şeklinde laf 
etmek için araç etmeyin. (SHP sıralarından gürültü
ler) Benim buna hiç tahammülüm yok. 

(KADİR NARİN (Diyarbakır) — Kendiniz yapı
yorsunuz bunu. (SHP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen tenkitleri ten
kit olarak kabul edelim, görüşlere saygılı olalım. 
Hem karşılıklı olafak bağcı dövmeyelim, üzüm yiye
lim. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bütün tenkitlere te
fekkür ettim Sayın Başkan. Hepsini dikkatle nazarı 
itibara alırız. 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Bazı olaylardan 
haberiniz olmuyor, sizi uyarmak için önerge getir
dik. 

ÖMER KUŞHAN (Kam) — Araştırma önerge
lerini onun için getirdik Sayın Bakan. (SHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Bazı arkadaşlarımız 
otoyol meselesine dikkat çekiyorlar. «Aeaiba bu oto
yol işi ekonomik midir?» «Türkiye'nin ihtiyacı var 
mıdır, yerinde midir, fizibilitesi var mıdır?» gibi so
rular oldu. 

Haklıdırlar. Bakınız bu gösterdiğim, otoyolların 
malî ve fizibilite raporudur. 

ENGİN GANSIZOĞLU (Zonguldak) — Çok 
ağır, kaldıramıyorsunuz Sayın Balkan. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim'; her halde hepsini 
oikuyacalk değil tabii. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA Gl'RAY (Devamla) — Sadece gösteriyorum 
Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gülüşmeler) 

Efendim, otoyollar için gayet iyi fizibiliteler ya
pılmıştır. Türkiye bugünkü çağdaş dünya içerisinde 
ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafî konumda otoyol 
yapmaktan geri duramazdık; buna imkân yoktur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Demiryolları
nı rafa mı kaldırdınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Demiryolları ekono
mik olmadıkları takdirde elbette rafa kaldırırız. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Satıyorsunuz, sa
tıyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Başka memleketler sa
tıyor; arzu ederseniz siz buyurun oradan alın. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

PAŞA SARIOĞUU (Ağrı) — Saptırma yapıyor
sunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Sayın Bakan, zatıâliniz ağır .insansınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın Başkan, ben atı
lan laflara cevap veriyorum. 
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BAŞKAN — Bazı şeyleri duymamazlığa gelin 
efendim. Buyurun, efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Eskiden 
böyle değildiniz, şimdi değiştiniz. (SHP sıralarından 
'gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, >bu şekilde müza
kere olmaz. Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım, biz dünyayı gözledik; ayrıca fizibiliteleri de yap
tık, ayrıca Türkiye'nin trafiğini de inceledik. Bu oto
yollara ihtiyacımız var. Onun için, şu anda aşağı yu
karı 600 küsur kilometrelik otoyolu ihaleye bağla
dık. Bir bu kadar daha otoyolu ihale edeceğiz in
şallah; bir sene içerisinde. O zaman Türkiye'de çok 
daha değişik bir ulaştırma yapısının ortaya çıktığını 
göreceksiniz. Antik, otoyolların, bir otofinansnfan 
sayesinde çok daha hızlı yapılabildiğini göreceksiniz. 

Milletimizin buna ihtiyacı vardır. Milletimiz'in bu 
modern taşıma aracına büyük ihtiyacı vardır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Memleketin 
kalkınmaya ihtiyacı var. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Kalkınma bu sayede 
olur. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gebze yolu niye 
çöktü? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim orada; Geb
ze - izmit yolunda viadüklerde bir tamirat yürüyor. 
Bir arkadaşım burada onu açıkladı. O şekilde yapıl
dığı doğrudur; tam doğru olmamakla beraber doğru
ya yakındır; fakat o köprüler 1975 civarında yapıl
mıştır, biz Gebze - izmit yolunu tamamladığımız za
man onlar hazırdı, yani biz acele yaparak onları öy
le yapmadık. 

ABDULLAH . ÇAKIRBFE (Manisa) — 1975'te 
siz de vardınız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Onlar evvelden yapıl
mıştı, biz yolu tamamladık. 

Bir de bu arada otoyollarla karıştırarak TETEK 
projesinden bahsedildi. TETEK projesi ayrı bir pro
jedir, otoyol projesi ayrı bir projedir, bunu da arka
daşlarımın bilgisine sunarım. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Her ikisini birden 
yapacak gücümüz var da, şu Arif iye - Sincan yolu... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Fırat... 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Ayrı projedir efen
dim. 

İhale kanununda birtakım değişiklikler yapılması 
gerektiğinden bahsetti arkadaşımız, özellikle küçük 
müteahhitlerin iş alamadıklarından bahsetti bu se
beple... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne diyorlar Ana -
doluda 'biliyor musunuz o İhale Kanunu için Sayın 
Bakan? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — İhale Kanununda ge
reken değişiklikler yapılıyor, daha evvel yapıtaııışltıır 
da; lazım oldukça kanunların süratflb değiştürilmesi 
iihlbüyacı olduğuna biz kamıiiz, onun için de çok kanun 
çıkarıyoruz;, 

llhale kanunumda talbiî bir de tebliğ konusu var, 
kanunlla tebliği karışltıırımamak lazılm. Ufak idleri ala-
Ibleoek ulfak rniülteaJhlh/Stlıer alıyorlar, ama büyük işle
ri allmıaya heveslenirlerse, devfteltiin ondan zararı var
dır, orada tabiidir ki işi almalarına engel oluruz. 

IBiır de arkadaşlarımızın kafasını kurcalayan DLH' 
nın Ulaştırma Bakanlığına devni, DSiI'nin de bu ta
nlara devri konusu varfdır. Bu konuda bazı yorumlar 
yapılıyor, onun için bunu burada doğrusu nedir açık
lamakta fayda var. 

MUHİTTİN YlLDIRIfM (Eldirne) — İz kaylbe/t-
(tinmek Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA G1IRIAY (Devamla) — Şilmidli efendilim, bakı
nız, aUayollardan bahsederken, döoylofer bir otofd-
nansmanla bin kilomeifireden sonra kendi kendini ya
par hale geleöek diyoruz. Dünyaya bakınız, otüoyol-
(tar otonom idareler tarafından finanse edilip yapıl-
muşjtıır. Yapıcı idareler değil, otöanom idareler, finans
man bakımından. İhale sureltıiıyle de yolan yapıp bi-
Kli'iımiişleırdir. Aynı şeyi biz Türkiye'de de dfülşünülyo-
ruz, otoyolları 'belli seviyeye getirdikten sonra, yâ 
kamu omtaklığı içenüsiride, ya da ona benzeyen biır 
oifioyöl idaresi tarafından, otoffinansmanila bu yoların 
/yapılmasını düşünüyoruz. 

DLHİ gibi, yani DeımMlyoİan gilbi, Devlet Hava 
Meydanları gilbi, Lamnamlar gıihi işlöten idarenin kâr 
amacına dönük ollıarak veyahullita işîeStimeden edindi
ği kârla, kazançla yeriisM yapıma amacına dönük 
okrak otionom idareler şeklinde bu .işleri yapması da
ha uygun geliyor, bir sonraki foedeflte. Bu bakıımtdam 

DLH işletici bakanlığa verilmişltir, atofinanismanla 
Ihıava meydanı, ottafiinıanısmanla liman yapıllimasını sağ
lamak içlin-ı 

IMIasela, Türküye Blekltırik Kurumunda eleklMk üre-
ıtiım tesirlerinin hepsinin tioplîanmasınıın altında yatan 
'fikir de zamanımda buydu „ 

PAŞA ŞARIOĞLU ((Ağrı) — Niye dağıtınız o 
zaman? 

AYHAN FIRİAT (ıMateitiya) — Enerji ve Talbiî 
IKıaynaklar Bakartliğından nilye aldınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devarrtia) — Efendim, simidi öneın-
llii olan şuldur, bir enfteıUdonneklte sîsltem içerisinde, 
üreltİm tJesislierlkıin ve ttüketıîm tesMertinkı başkasının 
elinde oknasaınıın h'iç bir malhzuıru yoktur, önemli 
olan, o süısttetmıi besleyen ve o slûsltefmlden enerjıi çeken 
tesislerin var olmasaldır. 

PAŞA ŞARIOĞLU (Ağrı) — Frartsaldan örnek 
aldınız bunu, 

'BAŞKAN — Çok ıfica ederim efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Şiimldi bakınız, bugün 
Devlet Su İşlerinin ana planlamaları vardır; nehirler 
için masifler plîan yapar, sonra bu planları biraz daha 
inceîetlıV, ondan sonra da proje kademesine kadar g\-
der. 

.Şjmldi, biır proje beniım mıaıslter planılma uygunsa, 
Iben diyorum ki <öKarkamış1ta şu yüksektöklte bir ba
raj yapabilirsiniz, gel buyur yap.» Nüye devleıt yap
ısın? Mesele budur. Onu yapacak, ondan sonra orada
ki enerjiyi üretecek, TEK de alacak; İlle TEK'in mi 
olması lazım? 

IMUZAFFBR YILDIRIM (Kayseri) — Hîç inan
dırıcı olmuyorsun. 

PAŞA ŞARIOĞLU (Ağrı) —. Güldürüyorsun 
bizi. 

[BAŞKAN — Lütfen öf endim 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Belki de! Tabiî, sliziinle 
aynı kafada değiliz o konukla, . 

PAŞA ŞARIOĞLU (lAlğm) — Zaten olfcayldık, 
aynı parftide oluırduk. 

iBAlŞKIAN — Tamam efendim; o zaman birbiri -
miıze tahamırnüll edelim. 

iDevam eldin efendim., 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 

j SAFA GİRAY (Devamla) — Yalnız, fconult potür-
kası konusunda bir sürü konuşmalar oldu; aslında 
'konuşurlarken bazı aricadaşlarımız hatırladılar, dedi-
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ler ki «Her ne kadar bu Bakanlıkla ÜlgM değilse de, I 
\g&a& de kend&nlizi tultaırhııyloruz, kodiultitltan bahsede- I 
ceğiz» ded'ilier. I 

İBan tultuıylorum kend'irrti; kbnıuft klonuısu benim ba- I 
kanlığımın ktanulsu değildir; bütçemizde de lojmanla- I 
nn inşaatı dışında biflr de afet ktonultlaırının yapımı di- I 
şımlda bir şey yoktur Toplu konultiktonuısunldalbaışka ida- I 
reler (vardır, (başka tblir yapı mevzuufoalhlûsdir; omm içlin I 
o kbnıuıya b>en gtamllıyioruim. Yalnız çuou, ben de bir I 
milletvekili olarak - bakan olarak değü - gözflüyo- I 
mim, toplu konult konulsunda gerçekten şaşılacak bü- I 
ytüfclüilktte, şaşılacak eftBdÜde işler yapılteıış şu son üç se- I 
nede. Bumu, Balkan olarak söyîearı.ijyioruim. I 

AİBIDUULİAH ÇAİKURBFE (IMadlsa) — O doğ- I 
!TU, O. I 

BAYINDIRLIK VE.İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAİY (DevamHa) — Hiçfb'iır zaman o kadaır I 
yapıfimış iş ylolkltuir. I 

ÖAFBR TAYYAİR SADIKLAR (Çanalkkıale) — 
Herkes şaşıyor zaitten. I 

ıBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
S AFİ A ÖURJAY ÇDefvaımlîa) — Bu arada bir «Devlet I 
Su Işteriiniİn êhl'ır içime suyu tefsıMerinii - yapması ko- I 
nulsu, aslında tiler Bankasının gör-evidıir, Devlet Su I 
İsterine veriHrriiş olüması haltadır. O yüzden bu nok- I 
itaya gelldik» tarzında b*ır ifade olldu; o arada, «Alslm- I 
da, halka karşı bu işin soıruimıluıluğunu duyan Dev- I 
le!t Su tşlctni oîmadığt için, bu iş aksıyor» dendi I 
***- I 

Şftmldıi beEedÜıyellerıi., İmar Kanununda imar planını I 
Itaısdüfc elime ve befîedıtyıe hizmetlerinin her türlüsün- I 
ide halka karşı sordrnlu tütaıa ana fltoribVız'ın atında I 
yaltan budur. Belediyeler halka karşı sorulmüududar I 
ve bulgun, büjtün laflara rağimen, eskiye nazaran çok I 
daha iyi bir şekilde planlı alan açıldığı, eskııfye naza- I 
ran çok dana iyii biir sekilide yeşil sahalar orftaya çık- I 
ıbığı, kaldırıimllar yapıldığı, eskiye nazaran çok daha I 
^ i bir şekilde kaniaîüzaısıylonlîar yapıÜdıiğmı gorüiyoruz. I 
Yolsuzluk ve!sa;ıre laflarına da şunu sıöyfflüıyoruım, I 
ıFJskfıldlen on varsa, bugün bir yadla ik:i vardır. I 

YILMAZ İHSAN HAJSTÜRIK (Isltanlbud) — 
Yüz, yüz... I 

ISALİM EREL (Konya) — Yani oUduığunu kaibul I 
ediyorsunuz. I 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla).— Bugün bir veya ikidir. I 

tl'îer Bankası, ıbelledilyelîere: vekâleten bu hizmet- I 
leri yapar; esas sahibi, sorumlusu belediyelerdir. İller I 
Bankası belediyelere toiameit etmeye, beledliyeîere tek- | 
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nik ve malî yardımda bulunmaya devam etmekte-
Idiır, Çok daha hızlı bîr sekilide yapmakltadıır. 19831ten 
Ibu yama İller Bankasının yaptığı yatırimllar, saldece 
liçmıe suyu ve kanafllizaısyona malhisuB oîmak üzere, 
19831te 21,5 milyar, 19841de 38 milyar; 19851te 83 
milyar; 19861da 144 mülyardır; 19871de bu iki sektöre 
200 mıilyar yatınım yapflacalkltıir. İçme suyuında "biten 
işîer, 1.984'lde 46; 19851te 51; 19861da 88 tane olmuş-
ıtur. Klmadizasyonda, 19841de 3; 1985'te 8; 19861da 5. 

•BılIkÜtğÜnliz gibi kanalizasyon ilk defa 1969 yılında 
yapılmaya başlanmıştır Türkiye'de. Daha evvel yok-
ıtur böyîe biir şey. 1986 yıllıma kadar 40 tane iş bitirmiş
tir. Bu 40 işin 16 tanesi 1984, 1985, 19861da bitmüş-
tıV. Yani l%9ldan 1984 yılına kadar (15 senede) 24 
ttane; 3 senede 16 taınie.. Bu mukayeseyi de bu vesi
leyle ve>rlniı:ş oîayim. 

Yenıi programa alman içime suyu ve kanaltözaısyon 
isteri de şöyilddiir. İçime suyu olarak 1984 yılımda 62 
1985 yılında 74, 1986 yılında 159 tane. Kanalizasyon 
olarak 1984'de 14, 1985He 17, 19861da 21 tane. Bu 
da, giltitüklçe artan bir hızla bu işlere el aitıffldi'ğını gös
termektedir. 

Karayolları ve Devlelt Su İşleri Geme! Müdürlük
leri, kuruldukları günden beri iyi yetflşmiş, teorülbeli 
eleman ühtayiact içıidde ollmuşitardır. Bu eleman ihti
yaçlarını ya-înız dışarıldan alarak değil, kendi içinde 
ıbir eğitilm pnolgram'ı tiaitlbik ederek, isltier Türkiye dı
şında; islter Türkiye içlinde, egitı'ım proı»ramı tatlbik 
ederek, devamlı sureftıte bu ilhltiiyacı gidenmi&yie çalış
mışlardır. Bu iki genel müdlrlük, daima Türkiye'nin 
mülheıridiiısılllk hiızimeltılerâdde dışarıyı besleyen gönıefl mü-
dlürliüfldiar olarak bfilıinlir; şu anda da, gene aynı şekil
de işlbaşifnfda eğiitim tarzında ve aıynca kurslar olarak, 
Ibu ikıi genel müidüırllüâülmüztde faaliıyeitlleır hızlı bir şe
killide yürültüteekltıe; ara elemanların yötüşltlriBimeısin-
de de gene büyük çalışıma yapılmakltadıır. Dışarı pli-
yasa^a da eleman yelt>iışniir;lllrnös(i.nde gayretleri vardır. 
Bunu burada haitırlaltan ve var dldugunu 'bilen arka-
daşıimiiza da teşekkür edbrim. 

BtenidSm, bir arkadaşımız para sıkun'tıisınldlan bah
setti. «MÜıteahhMere zamanınlda para ödenımiyıor» 
dedi. 

ıBu Idonuıyu Plan ve BülBçe Kbmîsıyonunda da arz 
üUtbcn; aslında 2,5 flrillylon mertebesinde iş yapıyorsa
nız, bunun ayîık rakamı 200 miDyar Uradır. Eğer her-
Ihangıi. biir andıa, rnültealhihlitl'ere tloplam 200 miîyar 
borcunuz varsa, o tekdirde gecüklmliş bir şey yokltur. 
Yani nakit alkışından dblayı, Hazinemin mevsimlere 
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ıgöre, zaıman zaman sıkıışjrnalıan olalbilir; amia ben dai-
mta oma bakımıaıya çalıışuyorulm, daha dloğıruisu hükti-
tmdtiâmizifn eflbetitie iliğini bakanları da aynı şeye 'baktoa-
yta çalışuyor; eğer herhangi bir anfda bu limilllleri geç-
ımiytoirısiak, . o sılkışıfclıMar geçicidir, işJtetri dtMleme-
den güder; fakat önemli dlaın, biz işleri zamanımda bi-
tLriıyor muıyuız; şu siilze dağıttığım kitaptan bunu çok 
açık bir sekilide görmeniz mjüımlkıüınfdlüır, sadece kıenldli 
•ihale ettiğimiz, 19841de temelini altltıiğıımıız işler değil; 
diaha evveliden basjliaitıılimış, yıllarca sürüncemede kal-
ımıış, hastalığa dönüşmüş olan işferfi de biltiıümedeyfiz, 
onu orada görürsünüz., 

Oevfllet Su İlşfleri reMize büjbçe&i ile yılbaşı başlan
gıç büitiçeslinii mukayese eftirnefc dioğru değiıl, omu sföy-
lemeMe yötineylilm. Çüınlklü, yıllbaişı bültjçeîeriyle mu-
IkSaıyas© dtlmleniz .îazıim. Revize bütçe, iımlkân butanduk-
ça, bu sene de yapılacak deımeödür; o zaman, sene so
nunda revize bültjçeileri mukayese edlel'im, 

AYHAN FIRıAfT (Malatya) — Yüzde 12 artış 
var Sayın Balkan, ö|b!ür bültiçeDer arasında. 

BAYINDIRLIK VE. İSKÂN BAKANI İSMAİL 
ISAJRA GÎRAY (Öavamıîa) — Efendim, talbialtıyla, 
Ibütiçeyti her zaman şürekâ aırltıraeaklsınıız diye bir 
kailde de yiokltor; yan'i, glanel olarak bakarsanız. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yüzde 35 enflas
yon var, diyorsunuz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Olsun, fark etmez. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Nasıl fark etmez?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Sonra, «Yeterli kadro 
var, harcayabilecek durumu var; para vermiyorsan 
işgücü israfı oluyor» sözünü doğrusu anlamadım. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Anlamak 
işitemediniz! 

BAŞKAN — Efendini lütfen, lütfen... Sayın Ba
kan, lütfen... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim cevap veriyo
ruz. 

BAŞKAN — Zaten süreniz doluyor efendim; de
vam buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, zannediyo
rum ki, sorulmuş olan soruların cevaplarını arz ettim, 
vaktim' de doktu. 

Hepinize derîn saygılar sunarım. Bütçemizin kabu
lünü arz ederim. iBü bütçeyi, milletimize hayırı olma-
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sı dilekleriyle, en iyi şekilde değerlendirmeye çalışaca
ğımızı da arz ederim. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misin/iz? 
BAŞKAN — Nedir efendim? , 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Ayhan 

Fırat, konuşmalarında bana hitaben «Sen ihalelerden 
anlarsın» dediler. Oysa ben, ihalelere iştirak eden kişi 
değilim; Lütfen, buna açıklık getirmek isterim. 

BAŞKAN — Efendim siz müteahhitlik yaptınız, 
elbet ihalelerden anlayacaksınız. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Mesleği itibariyle 
söyledim. Ne alakası var? 

SALİM EREL (Konya) — Arkadaşımız doğru 
olan bir şeyi söyledi. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yapmad:ğım 
bir işle beni itham etmiştir; ben devlet ihalesine gir
medim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim beyler, müsaade edin. 

Bir adam öğrotmense, öğretmenlik yapmıştır; siz 
müteahhitsiniz, müteahhittik yapmışsınız. Bunda bir 
şey yoktur, lütfen efendim, lütfen... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Yapmadığım 
bir işle beni itam etmiştir efendim. 

BAŞKAN — Nedir iltham ettiği? 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Deminki konuş-

maımda 1986 yılının konut üretimi değil, benim söy
lediğim önceki yılara aiit rakamlardır. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, siz itham mı ettiniz efen
dim? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Yok. (Gürültüler) 
Son söz olarak buyurun Sayın Elmas; süreniz 10 

dakikadır. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yüce Meclisin sayın üyeleri; Bayındırlık ve is
kân Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etme
den önce, hepinizi en derin saygıyla selamlarım. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin hemen 
hemen bütçenin tümünün dörtte birine ve Anavatan 
iktidarının hemen öncesindeki Türkiye bütçesine eş
değer büyüklükte ve yatırımcı bir bütçe olduğu görül
mektedir. Bunun, kalkınan ve güçlenen Türkiye için 
memnuniyet verici olduğunu özellikle belirtmek iste-
ılim. 

Sayın milletvekilleri, bakanlık bütçesindeki Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü faaliyetle-
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rinde önemli bir yeri olan ve müleitkndzi yakından il
gilendiren, halk arasında «İmar Affı» veya «Gecekon
duya Tapu Verme Kanunu» olarak bilinen ve 1986 
tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 3290 sayılı Ka
nundan yararlanacak yapılar için başvuru süresi, 
7 Aralık 1986 günü sona ermiştir. Ben bu konuda ge
çen hafta Meclis Başkanlığından gündemi dışı söz iste
ğinde bulunmuş; mümkün olmadığı için söz verileme
mişti. Şimdi, bu vesileyle, kısaca bilgi arz etmek isti
yorum. 

Özelllike ülkemizde sanayileşmenin başlamasıyla 
birlikle, şehirlere göç olayının başladığı bilinen bir 
gerçektir. Şelhre göç eden bu insanların konut ihti
yaçları, zamanında yasal yolarla karşılanamamıştır. 
Bu olay hisseli arsalarda 'kaçak yapılar ve gecekondu 
yapımına neden olmuştur. Bürokratik engellerle, ruh
sat işlemleri ve senelerce süren bir imar uygulaması, 
ruhsatsız sanıayi yapıları ve organize sanayi bölgeleri 
meydana getirmiştir. 

İşte, çok bilinmeyenli bir denklem haline gelen 
bu önemli meselenin çözümü, çeşitli gayret ve iyi ni
yetli denemelere rağmen çözümlenememiş ve günü
müze kadar gelmiştir. Bu sebepledir ki, 6 Kasım 
1983 seçimleri sırasında, bu meseleyi kökünden çö
zeceğini vaat eden iktidar partisi ve onun güçlü hü
kümeti, bu vaadini yerine getirerek, büyük boyutlara 
varan bu imar anarşisini ortadan kaldırmak, bir plan 
çerçevesinde imar mevzuatına aykırı yapıları hüku-
kîleştirmek, aynı zamanda ıslah imar planlarıyla bu 
çarpık ve düzensiz yerleşmeleri sağlıklı bir düzene ka
vuşturmak amacıyla, 2981 sayılı İmar Affı ve Gece
konduya Tapu Verme Kanununu gündeme getirmiş 
ve yüce Meclisçe yasalaştırılmıştır. 

2981 sayılı Kanunun tatbikattaki yanlış anlama 
ve uygulamalarını gidermek, bu hükümleri daha açık 
ve sarih hale getirmek ve bütün bunlardan daha önem
lisi, 6785 sayılı eski İmar Kanununu rafa kaldıran, 
kolay imar planı yapımı ve kolay ruhsat alımı sonu
cu kolay bina yapma imkânını getiren 3194 sayılı imar 
mevzuatında reform niteliği olan yeni İmar Kanunu
nun yürürlüğe giriş tarihidir ki, bu tarihte, 10 Kasım 
1985 tarihine kadar yapılan gecekondu ve kaçak ya
pıları da af kapsamına alan 3290 sayılı İmar Affı 
ve Gecekonduya Tapu Verme Kanununu halkın hiz
metine sunmuştur. Bu kanundan istifade edecek ya
pılar için, ilgili dairesine müracaat etme süresi 7 Ara
lık günü sona ermiştir. 

Geçmiş hükümetler zamanında bu önemli mesele 
çözülememiştir. Çünkü bu görev, yetki ve imkânı kı

sıtlı olan, o zamanki belediyelere ve valiliklere veril
mişti. Halbuki günümüzdeki yasada, halkın kendi 
gücüyle çözüm esası getirilmiş ve yeminli bürolar ku
rulmuştur. Bugün (H) grubu 2 095 ve (G) grubu 3 372 
adet karne verilerek; 5 467 büronun, bu hizmetin hal
linde belediyelere yardımı sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle burada kısaca bir 
açıklama getirmek istiyorum. Çünkü yeminli büro 
meselesi, muhalefet tarafından devamlı olarak istis
mar edilen bir konu olmuştur. Yeminli büronun gö
revinin neler olduğunu 'bilmeyen arkadaşlar, «Yemin
li büro halkı aldattı, yeminli büro halkı dolandırdı» 
'Sloganlarıyla devamlı bu konuyu iıstismar etmişlerdir. 

TÜRKÂN TURGUT AREKAİN (Edirne) — Biz 
söylemiyoruz, vatandaş söylüyor. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bilindiği gibi, tapu verilebilmesi için ıs
lah imar planlarının yapılması gerekir. Islah imar 
planları yapımı öncesi, ıslah imar planı yapılacak böl
gelerdeki binaların tespit ve değerlendirilmesinin ya
pılması gerekir. İşte, beeldiyelerdeki bütün görevlileri 
görevlendirmiş olsanız -biraz sonra rakamları vere
ceğim- bu kadar 'büyük boyutlara ulaşan bu meselede 
röperli kroki çıkarması ve plan yaparak ilgili yer
leri tespit etmesi, yani, bu meselenin çözümü 15 ile 
20 yıl arasında zaman alacaktır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Hani, 18 ayda 
bitirecektiniz? 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Evet, yine 

18 ayda. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 36 ay oldu. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Şu anda ıs
lah imar planlarının yapılması gerekir. Islah imar 
söylediği gibi, birçok şehirlerde bitirilmiştir. Ancak, 
öyle karmaşık problemler vardır ki, özellikle arsa sa
hibi kuruluşlar, başkalarının arsasında yapılan gece-
kondulardaki mülkiyet sorununun halledilmesi olduk-^ 
ça karmaşık bir problemdir; uzamasının tek nedeni 
de budur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
SALİM EREL (Konya).— Ne zaman biter? 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — önümüz

deki 18 ayda (!) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
(Süreniz doluyor, lütfen bağlayınız Sayın Elmas. 
HAYRETTİN ELMAS <T>evamla) — Çok değer-. 

li milletvekilleri, müsaadenizle biraz rakam vereyim : 
Bugün gecekondu için 500 bin civarında müracaat ol-
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muştur. Bunun 275 binine tapu tahsis belgesi, 55 bi
nine ise tapuları verilmiştir. Binaları iki katlı hesap 
ederseniz, 500 bin gecekondu 1 milyon eder, yani 1 
milyon aile, gecekondusuna tapu alacak demektir. 
'Bir milyon Türk ailesini de, her birini karı koca ve 
üç çocuklu bir aile olarak düşünürseniz, tam 5 mil
yon insanı ilgilendiren bir olaydır değerli milletvekil
leri. Yine hisseli arazilerdeki müracaatlar ise, 1 milr 
yon 550 bini bulmuştur çok değerli milletvekilleri. Bu, 
1 milyon 550 bin bağımsız bina demektir. Yine bu 
1 milyon 550 'bin ailenin hesabını yaparsanız her aileyi 
!beş nüfus hesabıyla, tam 7,5 milyon nüfus eder. De
mek ki tamamının 12,5 milyon ettiğini düşünürseniz, 
neredeyse şehirli nüfusumuzun yarısına kadar olan 
bir nüfusu ilgilendirmektedir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen bağlayı
nız. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Sayın Baş
kanım, geçen haftadan müracaatım vardı, Başkanlık 
Divanı olarak veremediniz. Bu konu çok önemli tvir 
konudur. 

BAŞKAN — Anladık ama, bir bütçe daha var, 
süreniz de doluyor. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Hemen bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Ben bu arada, Sayın Ayhan Fırat arkadaşım «1980 
yıllarında 200 bin konut yapıldı, bugün bunları oku
muyorsunuz» diye söyledi, cevap arz edeyim : 

O tarihlerde, yapılan konut değil başlanan konut
lar vardır ki, bunlardan tam 178 bin tanesi koope
ratiflerin temel atıp da devam ettiremediği konutlar
dır; bu konutların tamamı kredilendirilmiş, bugün 
120 bin tanesi vatandaşa teslim edilmiştir. Diğerleri 
de bu yılın sonuna kadar teslim edilecektir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sizden evvel ya
pılmıştır onlar. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kitapları değişti
rin. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, vapur
daki satıcılar gibi bağırıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

ABDURRAHMAN ÇAKIREFE (Manisa) — Ya
şın müsait olsa, «memleketi de biz kurtardık» diye
ceksin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Evet evet, 

bunlar gerçektir değerli hemşerilerim. (SHP sıraların
dan gülüşmeler) Bu söylediğim rakamlar, benim ken

di seçim bölgemde 500 bin seçmen vardır, 250 binini 
ilgilendiren bir olaydır. 

BAŞKAN — Sayın Elmas, lütfen bağlayınız. 
HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — Evet, bağ

lıyorum Sayın Başkan. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin, bakan

lık mensuplarına, memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyor, hepinize en derin saygılarımı sunuyo
rum. (ANAP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Elmas. 
Efendim, soru soracak arkadaşlarımızın isimlerini 

okuyorum : Sayın Nejat Resuloğlu, Sayın Mehmet 
Üner, Sayın Abdurrezak Ceylan, Sayın Paşa Sanoğ-
lu, Sayın Turan Bayezit, Sayın Ayhan Fırat, Sayın 
Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın 
Yılmaz Hastürk, Sayın Münir Sevinç, Sayın Salim 
Erel ve Sayın Salih Alcan, 

Soru soracakların kaydı bitmiştir. 
Beyler, daha bir bütçe konuşacağız; ona göre, 

soruları sorup da gitmek yok. 
Sırasıyla sorularınızı alacağım ve yalnız soru ola

cak. 
Sayın Resuloğlu, buyurun. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, 28 Eylül 1986 seçimleri dolayısıyla 
Karayolları Genel Müdürlüğünce, ara seçim yapılan 
il, ilçe ve hatta köylerde bütçe ve program dışı ya
pılan yol ve sanat yapıları için, hangi kaynaklardan 
ne kadar para harcanmıştır ve hangi hizmetler götü
rülmüştür. (ANAP sıralarından «Yazılı» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
NETAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

2. Ödenek verilemediğinden... 
NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Nereden çı

karttın bunu? 
BAŞKAN — Dinleyin efendim. 
Devam edin efendim. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 

2. ödenek verilemediğinden Karakaya Barajı ve 
Urfa tünelleriyle Ayaş Tünelindeki gecikme ne ka
dardır? Bu gecikmeler yüzünden müteahhide ödeye-
ecğiniz fazladan paralar ne kadardır ve bu Devlete, 
bu gecikme kaça mal olacaktır? Hazineye getireceği 
külfet ne kadar olacaktır? 

3. İstanbul - Ankara demiryolu ulaşımını 4,5 
saate indirecek Ankara - Nallıhan - Arifiye demir
yolu inşaatının lüzumuna şahsen inanıyor musunuz? 
İnanıyorsanız, bu işin süratle bitirilmesi için neden 
faaliyetler durdurulmuştur? Açıklanmasını istiyorum. 

Teşekkürler. 

——• ^ V f f •""••' 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Resuloğlu. 
Buyurun Sayın Mehmet Üner. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını istediğim 
sorularım şu şekilde : 

1. Ankara'da gerçekleştirilen Batıkent'in iskâna 
açıldığı malumunuzdur. Altyapısı olmayan Batıkent' 
in altyapısının tamamlanması için, etkinliğinizi kul
lanmayı ve altyapı hizmetlerinin tamamlanmasını dü
şünmekte misiniz? 

2. Kayseri - Bünyan - Taçhin Sulama Projesi ve 
Sarıoğlan Sulama Projelerinin ne zaman gerçekleşe
ceğini belirtir misiniz? 

3. Kayseri - Develi Merhale 2 Sulama ve Drenaj 
Projesi, Kovalı ve Ağcaşar barajlarının bugüne ka
dar hizmete girememelerinin sebebi nedir? Bunlar ne 
zaman tamamlanıp hizmete girebileceklerdir? 

4. Kayseri - Yahyalı İlçesindeki Aladağ maden 
ocakları ile Yahyalı İlçesi arasındaki mevcut yolu 
iyileştirmeyi düşünmekte misiniz? Yoksa ilçeyi yok 
edebilecek bu yolun trafiğini, bir çevre yoluna aktar
mayı gerçekleştirebilecek misiniz? 

5. Ayrıca, bu yöreden- çıkan maden, 80 kilo
metrelik bir tren istasyonuna gitmekte, oradan da 
İskenderun'a gitmektedir. Halbuki Yahyalı - Man-
surlu arasındaki 60 kilometrelik yol açıldığında, daha 
kısa yoldan yılda 1,5 milyon ton demir cevherini 
nakletmek mümkün olacaktır. Ülke ekonomimize bü
yük katkısı olacağına inandığım bu yolun açılmasını 
düşünür müsünüz? 

6. Develi Kızık Köyü afet evlerinin akıbeti sizce 
malumdur. Zaman zaman gündeme getirdiğim 109 
adet afet evinin yapımcısı bu işe devam etmekte mi
dir; yoksa, bu işi tasfiye mi etmiştir? 

7. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1987 yılı 
yatırım programında Kayseri'de ne gibi yatırımlar 
yapmayı planladınız, tek tek açıklar mısınız? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Efendim, bizim geleneklerimiz ve İçtüzük gereği 

çok lokal sorular sormak yoluna giderseniz, herkes 
kendi bölgesi için soracak birçok soru bulur. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Seçmenleri sıkıştı
rıyor efendim. 

SALİM EREL (Konya) — Milletvekilinin fonk
siyonu budur. 

BAŞKAN — Onları yazılı sorarsınız. 
Sayın Ceylan, buyurun. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Başkan, 1986 bütçe müzakerelerinde, Devlet 

15 . 12 . 1986 0 : 2 

Su İşleriyle ilgili olan suallerimi Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanına tevcih ettim ve bazı sualle
rimin cevaplarını hemen, bazılarını da yazılı olarak 
vereceğini söylemişti; fakat, bugüne kadar yazılı ola
rak cevaplandıracağını belirttiği suallerime cevap ala
madım. 

Şimdi suallerime geçiyorum : 
1. Türkiye'nin üçüncü büyük barajı olabilecek 

ve yılda 3 milyar 700 milyon kilovat/saat enerji üre
tecek olan Ilısu Barajının etüt, proje çalışmaları bit
miş olmasına rağmen, bugüne kadar yapım progra
mına alınmamıştır. Sayın 'Bakandan öğrenmek istiyo
rum, bu barajı yapmayı düşünüyorlar mı? Düşünü
yorlarsa, ne zaman programa alacaklar? Eğer proje
den vazgeçilmişse, sebebi nedir? 

2. Dört yılda bitirilmesi düşünülen ve 1984 yılı 
programında olan Garzan Sulama Regülatörünün ikin
ci yılında - ki, ben bu suali geçen sene sormuştum, bu 
sene üçüncü yılında - projenin gerçekleşme oranı ne
dir? Projenin tamamlanması ne zaman gerçekleşe
cektir? Bu sualime geçen sene Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı, «Yazılı olarak cevap vereceğim» 
demişti. Şimdi merak ediyorum, cevabın gelmeyişin-
de Ulaştırma Bakanının ihmali mi vardır veya Sayın 
Bakanın unutkanlığı mıdır, bilemiyorum; henüz ce
vap alamadım, şimdi aynı sualimi yine Sayın Bakana 
tevcih ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, sorular böyle mektup 
şeklinde olmasın, soru şeklinde olsun. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Mektup değil Sayın Başkanım. 

Ayrıca bu sualime ek olarak, sulama regülatörü 
olarak ihale edilen Garzan Projesinin geliştirilerek, 
ileride baraj olarak hidroelektrik santral şeklinde, 
enerjiye yönelik bir proje geliştirilmesi düşünülüyor 
mu? Düşünülüyorsa, bu konuda ne gibi çalışmalar ya
pılmıştır? 

3. Siirt - Şirvan, Şirvan - Pervari karayolunun ıs
lahı ve asfaltlanması ne zaman bitirilecek? 

4. Sason yolu ile Siirt-Eruh karayolu düzenle
me ve asfaltlanmasının ne zaman yapılması düşünü
lüyor? 

5. Beşinci sualimi, sualden çok bir temenni ola
rak söyleyeceğim. Şırnak'tan Kurtalan kömür depo
suna taşınan kömür, Cizre - Midyat ve Batman üze
rinden taşınmaktadır. Halbuki, Eruh - Nasrettin Hoca 
Köprüsü arasındaki yol ıslah edildiği takdirde, Nas
rettin Hoca Köprüsünden Kurtalan'a 15 kilometrelik 
bir mesafe kalmaktadır. Onun için, Kurtalan - Nasret-
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tin Hoca Köprüsü arasında bir yolun açılması halin
de, bu yol üçte bir oranında kısalacaktır; bir temenni 
olarak bilgilerine sunuyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Paşa Sarıoğlu, buyurun efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, Sa

yın Bakandan 3 tane sorum var efendim. 
Bunlardan bir tanesi; Sayın Bakan, «Demiryolları 

artık bütün dünyada servisten çıkarılıp satılıyor» de
diler. Bizim edindiğimiz bilgilerden, genel bilgi olarak 
söylüyorum, Avrupa ülkelerinde yük ve yolcu taşı
macılığının yüzde 78'i demiryollarıyla, geriye kalanı 
da karayollarıyla yapılmaktadır. Şimdi Sayın Bakan
dan soruyorum : Avrupa ülkelerinden - OECD'ye da
hil ülke de olabilir, AET'ye dahil ülke de olabilir-
ortalama olarak demiryollarında yük ve yolcu taşıma
cılığına ait bize burada rakam verebilirler mi? Yani 
yüzde olarak Türkiye'deki durumu tespit edebilmek 
için. 

Soru 2. Halen yürürlükte bulunan ihale Yasası
nın getirdiği özelliklerden bir tanesi - Sayın Bakanı da 
dinledik - büyük müteahhitlere öncelik verilmektedir; 
fakat bizim takip edebildiğimiz kadarıyla, büyük iş 
alanların çoğu bunları taşeronlara devretmektedir. Bu
nunla ilgili bende çok örnek vardır, burada bahset
mek istemiyorum. Bu durumda, tabiî yüzde 30 - 35'le 
devredilince bunların kalitesinden de şüphe etmek ge
rekiyor; çünkü, asıl amaç bu değildi. Bu aksaklığı ka
bul ediyorlar mı, eğer ediyorlarsa, bu yönde ne gibi 
çalışmaları vardır? 

Soru 3. Bugüne kadar, yani iktidara geldiklerin
den beri, Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli için Kamu 
Ortaklığı Fonundan ne kadar ödeme yapıldı ve bu 
ödemelerle Urfa Tüneli ve Atatürk Barajı, normal 
olarak Devlet Su İşleri tarafından tespit edilen prog
ramın, terminin, ne kadar önüne alınabildi? Bu, sua
limin birinci kısmı. 

İkinci kısmı ise; barajın bitme tarihiyle Urfa Tü
nelinin bitme tarihi arasında herhangi bir zaman farkı 
var mıdır? Yani, büyük zaman farkından bahsediyo
rum, yıl olarak bahsediyorum -ayların dikkate alın
mamasını rica ediyorum- bu takdirde bunlar arasın
daki bu zaman farkını, terminlerdeki zaman farkını 
Sayın Bakan bize söyleyebilirler mi? Baraj kaç yılın
da bitecek, tünel kaç yılında bitecek? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıoğlu. 
Sayın Bayezit, buyurun. 

i M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, hükümet önemli yatırımları öne çekmek 
için teşvik ödemesi yapmakta, prim vermekte, bu şe
kilde bir yöntem uygulamaktadır. 

Sorum şu: Bugüne kadar bu şekilde prim verilip 
de buna rağmen zamanında bitirilmeyen iş var mı
dır; kaç adettir ve önemli projelerde, özellikle GAP'a 
dahil önemli projelerde, bu uygulamaya rağmen iş, 
tahmin edilen veya sözleşmeye bağlanan zamanda bi
tirilememiş olursa, ne gibi önlemler düşünülmektedir, 
ne gibi önlemler alınacaktır, yani para olarak cezaî 

i müeyyide dışında, hizmetin servise sokula bilmesini te-
minen? 

İkinci sualim: Bu sene Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki görüşmelerde pek çok bakanlığın bütçesin
deki büyük yatırım rakamlarının harcanmadığını gör
dük. Şimdi detayları elimde yok; ama, «Yoktur böy
le şey» denilirse çıkartabiliriz ve bize sayın bakanlar, 
Bayındırlık Bakanlığının bunu realize edemediğini söy
lediler. Yatırımların gerçekleştirilememesinin sebebi 

I nedir? Bu, bir kadro meselesi midir? Bakanlığın işe 
I yetişememesi meselesi midir veya nakdî bir sorun 

mudur? Bu konuda sebep nedir? 

Meclis inşaatları hakkında bir sual sormak isti
yorum. Biz bunu Türkiye Büyük Miüet Meclisi büt
çesinde sorduğumuz zaman, bu işin muhatabının Em
lak Kredi Bankası olduğu söylendiği için sormak isti
yorum, bu konuda «Emlak Kredi Bankasına verdik, o 
bunu yaptırıyor» denildi. Bu inşaatların - gerek loj
manlar olsun, gerekse arkadaki inşaat olsun - zamanın
da bitmeyeceği ve yüzde 30'a gireceği, müteahhitlerin 
de buna yanaşmadığı sözü vardır. Bu sözler gerçek 
midir? Zamanında bitmemesinin sebebi nedir? Eğer 
müteahhitler bunu yüzde 30'la da devam ettirmeyi 
üstlenmezlerse, ne gibi tedbir alınacaktır? Yeniden bir 
ihale yoluna zorunlu olarak gidilecektir; ama, gecik
me ne şekilde önlenecek, zarar ne şekilde temin edile
cektir? 

Sayın Başkan, bir sualim var: zatı âliniz belki 
buna lokal sual diyeceksiniz, şeklen lokal, zarfı lokal 
de mazrufu lokal değil. 

Kahramanmaraş Afşin-Tanır karayolu 1987 yılı 
programına alınmış mıdır? Alınmış ise, bu yolun ya
pımı, bakanlıktaki uzun vadeli projelere göre hangi 

I tarihte programa alınacaktı, bir öne alınma var mı
dır? Öne alınmışsa sebebi nedir? Bu yol yapılırken 
Altınelma yolunun yapılması da programa alınmış mı
dır? 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Sayın Ayhan Fırat, buyurun efendim. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, Sa

yın Bakana, cevap vermesi ricasıyla üç tane sual arz 
ediyorum: 

1. DSt bütçesinin yıl başlangıcı itibariyle, 1986' 
ya nazaran, 1987 yılındaki yüzde 12 artışı, DSl'nin 
yüklendiği bu kadar görevi yapabilmesi bakımından, 
kendileri açısından tatminkâr mıdır? 

2. 1983 yılında başlamış olan ve halen - Adıya
man tarafından - 10 kilometresi yapıldığı söylenen, 
90 kilometrelik Adıyaman - Malatya karayolu 1988 
yılında bitecekti. Bunun termin tarihinde bir değişik
lik yapılmış mıdır? Ne zaman bitireceklerdir? 

3. GAP projesine dahil Atatürk Barajı, Urfa Tü
neli ve sulama kanallarının üçü birlikte olmadığı 
takdirde hiçbir mana ifade etmeyeceği, bir basın or
ganında, DSl'nin bir bölge müdürünün ağzından ya
yınlanmıştır. Ayrıca, Urfa Tünelinin yapımcısı firma
nın şantiye şefi de, devletin para ödememesi dolayı
sıyla, kendilerinin işi yüzde 50 yavaşlattığını, işin tek
rar eski hızına erişebilmesinin en az dört aylık süre 
alacağını ve bu hale gelebilmesi için de kendilerine 
peşinen 20 milyar liranın üzerinde bir para verilmesi 
gerektiğini bu basın organında ifade etmektedir. Sa
yın Bakan da, paraların bir ay ödenmemesi bir mana 
ifade etmez dediler. 

Şimdi sormak istiyorum; barajıyla. tüneliyle ve 
sulama kanallarıyla bu projenin bitiş tarihi olan 1989 
ve 1990 yıllarından öteye bir kayma olacak mıdır? 
Kanaletİer de bu tarihte bitirilmiş ve vatandaşın hiz
metine verilmiş olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayhan Fırat. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
HÎLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sorular : 
1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da otoyol ya

pılması için etütleriniz var mı? Yoksa, bu etütlere 
başlayacak mısınız? 

2. Malazgirt - Varto - Karlıova - Erzincan (Üç-
dam) yolunun kesintili kısımlarını devlet yolu olarak 
tamamlamayı düşünüyor musunuz? Tabiî, düşünme
nizi arzu ediyorum Sayın Bakanım. 

3. Lokal bir soru... 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, bunlar 
hep bölgesel sorular, hatırlayamam ki. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yazılı 
verirsiniz efendim veya hiç olmazsa... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sorunuzu sorunuz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 3. Er

zurum - Şenkaya Liksör Deresi mansabında bir baraj 
yapılmasını etüt ettirir misiniz? 

4. Sayın Devlet Bakanımız da buradadır, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülürken, 
tapu tahsis belgesi verilmiş olanlardan 90 binine tapu 
verildiği söylendi. Demin burada bir arkadaşımız 55 
bin tapu verildi dediler. Bu rakamların hangisi doğru 
veyahutta hakikî rakam nedir? Bunu bilmek istiyo
rum. 

5. Erzurum deprem konutları 1984 yılında 3,5 
milyon liraya verilmişti; fakat kesinhesapları 6 milyon 
700 bin liraya bağlanmıştır. Bunun sebebi nedir? Bu 
soru zaten sorulmuştu. 

Bundan bir sene sonra, Malatya deprem konut
ları 1986 yılı başında neden 10,5 milyona belli bir 
şirkete verilmiştir? Bunların kesinhesabı kaç liraya 
bağlanacaktır? Merak ediyorum. 

BAŞKAN — Bitti mi efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — 6. Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki müzakere1 erde, Karakaya 
Projesinde seçilen yapı tipinden dolayı ve yamacın 
muvazenesi emniyetli olmadığından, orada, Elektrik 
Etüt İdaresinde çalışan bir elektrik yüksek mühendisi, 
çalışmaları reddetmiş, çalışmalardan ayrılmış. Doğru 
mu? Doğru ise, bû proje tipi ve yamaç emniyeti bu
gün güven vermekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Aydemir, buyurun; yalnız soru... 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, belediyelerin belirli kamu hizmetlerini yapma 
hakkı vardır. Bu kamu hizmetlerini, yani su, elektrik, 
kanalizasyon, toplu taşıma gibi kamu hizmetlerini 
işletme hakkını, imtiyazını şahıslara verebilir. Özel 
kanunu vardır. 

Şimdi, basından takip ettiğimize göre, Ankara, iz
mir, istanbul ve Konya belediyelerinin yabancı ve yer
li özel kişilerle, kamu imtiyaz haklarından bahsetme
den, normal protokol ve önanlaşmalar düzenlediğini 
öğreniyoruz. Şimdi kanuna göre, belediyelerin imtiyazı 
verme hakkı başka statüye tabi iken, imtiyaz hakkı
nı nazara almadan, böyle bir anlaşma ve protokol 
anlaşması var mıdır? Böyle bir durum varsa, sayın 
bakanlık belediyelere müdahale etmiş midir? Birinci 
sorumuz bu. 

İkincisi: Şimdi, Gecekondu Kanununa göre özel 
teknik bürolar kurulmuş ve belirli belgeleri tasdik 
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yetkisi verilmiş. Ayrıca, İmar Kanununda da özel 
yeminli mühendislik ve mimarlık büroları kurulmuş; 
onlara da, iskân izni, ruhsat verebilme hakkı tanın
mış. Yani, kamu gücüne dayanması gereken amme 
hakkı, amme gücü, bu yeminli özel bürolara veril
miştir; belirli projeler yapma, onları tasdik etme, 
ruhsat verme gibi. 

BAŞKAN — Evet, evet, tamam; sayın bakan da 
biliyor. Lütfen sorun. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Şimdi, bu dü
zenlemelerden bir kısmı, İmar Kanunuyla ilgili olan
ları, öğrendiğimize göre, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiştir. Şimdi, Gecekondu Kanunundaki teknik bü
rolar da aynı mahiyette olduğuna göre ve onda bir 
iptal olmadığına göre, bakanlık, gecekondularda da 
mümasil bir yeniden düzenlemeyi düşünmekte midir? 
Her iki bürolarca, bugüne kadar yapılmış olan işlem
lerin miktarı ve mahiyeti nedir? 

Üçüncü sualimiz: İmar Kanununda, ki imar Ba
kanlığına verilmiş olan bütün yetkiler belediyelere dev
redilmişti. Şimdi, iki yıllık uygulamada görüyoruz ki, 
belediyeler, gerek bilgi yetersizliği, gerek teşkilat nok
sanlığı ve gerekse teknik eleman yokluğu sebepleriyle, 
esasen yıllar yılı imar Bakanlığınca büyük güçlük
lerle karşılanmakta olan bu hizmetleri yerine getire
memekte, büyük sıkıntı çekmekte ve bu konuda bü
yük sorunlar doğmaktadır. Belediyelerle bakanlık mer
kez teşkilatı arasında bu konuları düzeltecek bir irti
bat, diyalog var mıdır ve eğer yö&sa belediyelerin 
bugünkü sıkıntılarını düzenleyecek ve imar Bakanlı
ğıyla belediyeler arasında bir irtibat kuracak, yeni 
bir merkez düzenlemesine gidilmesi düşünülmekte mi
ldir? 

Halen fen elemanı değil, kalfa değil, mühendis 
seviyesinde teknik eleman bulunmayan kaç belediye
miz mevcuttur? 

Nihayet son sorumuz: Sayın Başkanım, birçok 
karayolu güzergâhında, iki taraflı, iki istikamette yol
lar yapıldığı halde, belirli, iki üç kilometrelik kısım
lar ihmal edildiği, noksan bırakıldığı için 50, 100ı ki
lometrelik uzun yollar, daha evvel, beş on sene evvel 
yapılmış olan karayolları çalışamaz halde, kendi ka
derine terk edilmiş bulunmaktadır. Eğer, bu arada
ki, ihmal edilen iki üç kilometrelik küçük kısımlar 
yeniden yapılacak olursa, güzergâhın iki ucundaki da
ha evvel yapılmış olan karayollarından yararlanmak 
mümkün olacaktır. Bu gibi eski yatırımları değerlen
dirip, kaynak israfını önleyecek projelere öncelik ve
rilmekte midir? İki misal... 

BAŞKAN — Misale lüzum yok. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İki misal, ki o 

misali vermezsem Sayın Bakan anlayamayacak. 
BAŞKAN — Anlar efendim, anlar; anlamıştır. 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Birisi, Elmalı -

Fethiye arasındaki Güğübeli yoludur; 1 kilometrelik 
kısım tesviye edilirse 50 kilometrelik yol \urtulacak, 
büyük bir ekonomik imkân sağlanacaktır. 

BAŞKAN — İzmir nerede, Fethiye nerede? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın bakana 

sormuştum, verdikleri cevapta «Ileriki yıllarda ele alı
nacaktır» dedi. 

BAŞKAN — Gördünüz mü; siz bu soruyu sor
muşsunuz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Halbuki 2 ki
lometre yapılırsa halledilebilir. 

Yine, aynen Ödemiş'in Beydağı ilo Aydın arasın
daki yolun iki tarafı yapılmıştır; aradaki 4 - 5 kilo
metrelik kısmın yapımına öncelik verilirse 20 - 30 
kilometrelik eski yapılan kısımlar değerlenecektir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim; bunlar soru olmu

yor. 
Sayın Hastürk, buyurun efendim. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Sa

yın Başkanım, Sayın Bakan, az evvel konuşmalarında 
«Bakanlıkları dönemindeki yolsuzluk miktarının yüz
de 1 olduğunu» buyurdular. Şimdi kendilerine soru
yorum : 

Bakanlığınızda kaç yolsuzluk tespit edildi? Bu ra
kam eskiden kaçtı? Eskiye göre yüzde 1 oranını nasıl 
tespit ettiniz? 

ŞEVKİ TAŞTAN (Sivas) — Yüzde 1 değil, onda 1. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — İkin

ci sorum: Gene Sayın Bakan konuşmaları sırasında 
«Geçmiş hükümetlerin programlarının yüzde 50 ora
nında gerçekleştiğini» bildirdiler. Bu, hangi yıllarda ve 
hangi hükümetler dönemindedir? 

Teşekkür ederim? 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hastürk. 
Sayın Sevinç, buyurun efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkanım, 

bazı sorularımı arkadaşlarım sordular, ancak ben 
şöyle not almıştım: 

Sayın Bakan «Son imar Kanunu çıkmadan evvel, 
imar planları yapımında eskiden yapılan yolsuzluk bu
günkünden 5 kat fazla idi» demekle neyi kastetti? 
Bunun açıklanmasını istiyorum. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz, ikinci sorum 
da şöyle: Ankara, Eskişehir ve izmir'i birbirine bağ-
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layan Sivrihisar kavşağında düzenlemeyi karayolları 
bu yıl yapabilecek mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç. 
Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ülke

mizin sosyal, ekonomik oluşumunda çok büyük et
kinlikleri olan dev projeleri - örneğin GAP - finans
man, ödeme darboğazları içinde bulunurken, çoğun
luk belediyelerin batakçı ve savurganlığa yönelik har
camaları konusunda, hükümetimizin tutum ve davra
nışı nedir? 

ikinci sorum: Ankara'da «Altın Park» isimli bir 
parkın temeli atılmıştır. Bu park temelinin atılması 
için günlerce propaganda yapılmış olup, reklam har
camalarının da milyonları geçtiği hususu dillere des
tan olmuştur. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
100 milyonları geçti, 250 milyon. 

SALIM EREL (Konya) — Milyonları geçmiştir; 
artık bu milyonlar, enflasyona göre değişebilir. 

Hal böyle iken, bu arada, Ankara'da, bu temeli 
atılan parktan daha anlamlı ve büyük hizmetler ya
pacağına inandığımız bir otogar ihalesinin çok büyük 
bir gizlilik içerisinde yapıldığını ve 17 milyar lira ke
şif bedeli olan bu ihalenin, malum bir firmaya 12 
milyar liradan verildiğini gazete haberlerinden öğren
dik. 

Sayın Başkan, bu konudaki yasal işlemlerin ve da
ha önce, tabiî, uzun yıllara şamil olacak bir projenin 
yapılıp yapılmadığı hakkında hükümetimizden bilgi 
talep ediyorum. 

Üçüncü sorum: Konya Ereğlisi Ivriz projesi içe
risinde yapılan sulama faaliyetlerini takviye etmek 
için, yeraltı suyundan da yararlanmak üzere 52 adet 
kuyunun açılması işi 1986 yılı yatırım programına alın
mıştır; ancak, bu kuyular açılmamıştır. Bu kuyular 
niçin açılmamıştır ve ne zaman açılacaktır? 

Sayın Başkan, son sorum : Konya Ereğlisi'ne bağlı 
Ayrancı Kasabası, tam anlamıyla, bir susuzluk soru
nuyla karşı karşıyadır. Ayrancı Barajı kuru baraj ha
lindedir. Su sorununun, savsaklamaya, yapay ve ya
sak savma kabilinden işlemlere tahammülü yoktur. 
Kasaba sakinleri değil sulama suyu, içecek ve ab-
dest alacak su bulamamaktadır. Bu sorunun üzerinde 
hükümetin çalışmaları ne mertebededir?.. Bunu öğ
renmek istiyorum. 

Saygıyla teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın arkadaşlarım, bir noktayı ifade etmek zo
rundayım. Bütün arkadaşlarımız seçim bölgelerinden 
gelmişlerdir. Herkesin seçim bölgesi vardır. Her seçim 
bölgesinin de çok çeşitli dertleri, davaları vardır. Eğer 
bunları, biz böyle burada sual halinde söylemeye kal
karsak, herkesin hakkı var buna. Arkadaşlarımız bütçe
ye göre sual soruyorlar. Bu meselelerin çoğu gidilir 
bakanlığa, bakanlıkta hem kahve içersiniz, hem me
selelerinizi halledersiniz. Yani, burada sual - cevapla 
olacak iş değil bu. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Alcan. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim, yan

lış oldu efendim. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Birer tane sordular 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan yatırım 

konusudur. Yatırımla ilgili konulardır. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, hizmet soruluyor, hizmetten başka bir 
şey sorulmuyor ki. 

BAŞKAN — Çok rica ederim Bayezit; hizmetin 
ne olduğunu müsaade edin de ben de bileyim. Yani, 
diğer arkadaşlar, arkadaşlara olan saygılarından fazla 
sual sormuyorlarsa, bunu suiistimal edenler de etme
meli canım. 

SALİM EREL (Konya) — Suiistimal değil Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım; 

1. Gecekondusunu yapıp belediyeden tapu tahsis bel
gesi alan kişinin kondusu yıkılır mı, yıkılmaz mı? 

2. Tekirdağ - Kumbağ ile Şarköy arasındaki sahil 
karayolu programa alındı mı, alınmadı mı? 

3. Yakın tarihte Tekirdağ ilinin kanalizasyon ya
pım temelleri Sayın Başbakan ve Devlet Bakanı Ka-
raevli tarafından atıldı. Temel atılma töreni, sahilde 
TIR'ların çekildiği bir meydanda şahane törenlerle 
yapıldı. Başbakan ilden ayrıldıktan sonra mevcut bir 
el arabasının sığacağı kadar açılan çukur kapatıldı. 
Sabah Gazetesinde de «Sayın Başbakan aldatılıyor
sun» diye manşet atıldı. Vatandaşlar tarafından, «Bu 
gerçek bir temel midir, programı var mıdır, var ise 
ne zaman başlayacaktır, ne kadar para ayrıldı?» diye 
sorulmaktadır. Tüm vatandaşlar bunu merakla bekle
mektedirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın Çakırefe. 
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ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş
kan, şahıslar kendi gayret ve katkıları ile kendi mülk
lerinde hidrofor ve samtrfüjlerle su ihtiyaçlarını gi
dermektedirler. Belediyelerin hiçbir katkısı olmadığı 
halde, bu sulardan para almaktadırlar. Bunun nede
nini söyleyebilirler mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakırefe. 
Sayın Bakan, lütfen efendim, sözlü ve yazılı nasıl 

tercih ediyorsanız, o şekilde cevaplayınız. 
Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; soruların, burada cevap landırabileceğ im 
oranda cevaplarını arz edeceğim. Aksi takdirde, yazılı 
cevap vermeyi tercih edeceğim müsaadenizle. 

Sayın Resuloğlu, «Karayolları 28 Eylül 1986'dan 
önce program dışı ne işler yaptı ve bu kaynağı ne
reden buldu?» dediler. 

28 Eylül 1986 tarihinden önceki tarihlerde Ka
rayolları program dışı hiçbir iş yapmamıştır. Hepsi 
program içidir. Hatta seçimden bir gün ya da iki gün 
sonra «Seçim bitti makineler gitti» diye Bingöl Kar-
lıova'daki yolla ilgili bir yayın da yapıldı. Orada 
programda bulunan yolun asfaltlanması işi 27 Eylül 
günü bitti ve makineler o gün gitti. Ben de tesadüfen 
orada idim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İyi denk gelmiş... 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, bütün yaz 
boyu o yol yapıldı, o gün bitti, bittikten sonra orada 
makineleri tutamazdık. Seçim endişemiz olsa idi, 28 
Eylül günü de orada makineleri çalıştırıyor gibi gös
terirdik. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Manisa' 
da da oldu. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Manisa'da da olmadı 
efendim. Hepsi program içinde oldu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, yine karşılıklı ko
nuşmaya başlamayalım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Program içi yoldur, 
efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İddia ede
rim, halen var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Buyurun Sayın Bakan. 

| BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Karakaya Barajı, Urfa 
Tüneli gibi GAP projelerinin, ödenek verilemediğin
den yavaşladığından bahisle, ««Bunların yavaşlamasın
dan memleketin zararı ne olur?» dediler. Karakaya 
Barajı hızla bitirilmektedir, ödenek verilememesi diye 
bir şey yoktur. Karakaya Barajı şu anda ilk türbinin 
montajı çalışmalarını da bir hayli ilerletmiş durum
dadır. İnşallah, programdan belki de bir ay önce ti
carî elektrik üretimi başlayacaktır. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Ayaş Tünelinden bahsettim, Karakaya Barajından de
lil. 

ıBAŞKAN — Efendim, oraya daha gelmediler. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Bir dakika efendim, ge
liyorum. 

Urfa Tünelinde de, ödenek meselesinden ziyade bir 
mukavele meeslesi vardı; o mesele halledilmiştir ve 
ödeneği de kendisine ödenmiştir. 

Ayaş Tüneli, ödeneğinin tamamını harcamıştır. 
Keşke biraz daha fazla ödenek verebilseydik de, dur
durma noktasına getirebilseydik. İnşallah yeni bütçe
de, 1987 yılında durma noktasına getirilip, durduru-

. lacaktır. 
Arifiye demiryolunun bitirilmesi için ödenmesi ge

reken paranın miktarı 900 milyar liradır. İşi yürütmek 
için yılda en az 100'er milyar lira vermek gerekir. 
Projeyi bilmeden bu sorular ortaya atılıyor. Arifiye 
demiryolu meselesi budur. 

Sayın Üner, «Batıkent iskâna açıldı, altyapısı yok, 
Bu konuda ağırlığınızı koymayacak mısınız?» diye 
sordular. «Ağırlık» kelimesi aslında bana pek fazla 
bir şey ifade etmiyor. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Ağır bakan
sınız... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanunî olarak altyapının 
yapılması, aslında Batıkent'in kendi işidir; fakat beledi-

I ye ile bir protokol yapmışlardır. Belediye onlara bu alt
yapıyı yapacak. Bunu özel bir bilgi olarak arz ediyo
rum, yoksa benim işim değil. Belediye de Batıkent'in 

I altyapısını yapacak. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — «Ağır ba

kansınız» deyince teşekkür etmelisiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Teşekkür ederim. 
Kayseri - Bünyan Sulama Projesi, Develi Projesi 

j ve Yahyalı yolu gibi projeler tabiatıyla bir planlama, 
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program ve bütçe sorunudur. Zamanı geldiğinde hepsi 
başlayacak veya bitirilecek. Yahyalı İlçesi yolu şehir 
dışına alınacak, bir çevre yolu yapılacak. Tabiî ki 
bütçeye bağlıdır. Yahyalı - Mansurlu yolu da aynı 
şekilde. Burada da, dikkatinizi çekerim; «Demiryoluy
la nakliye yapılmakta, bu karayolu yapılsın» diyor ar
kadaşımız. 

Develi - Kızıkköyü afet evleri : Şu anda müteah-
hite tanınmış olan süre 25 Arahk'a kadardır. Eğer, o 
zaman bazı şartlar yerine gelmezse, fesih imzası atıl
mıştır. 

Sayın Ceylan, yazılı olarak alacağını bildirdikleri 
sorularına cevap alamadıklarını söylediler. 

Sayın milletvekilleri, bir şeyi arz etmeme müsaade 
ediniz : Burda sizin okuduğunuz, hızda, benim de al
gılayabildiğim hızda not alıyorum. Bu nota göre ce
vap vermek gayet zordur. Bakınız, Sayın Altunakar 
daha evvel sorduğu soruyu bugüne kadar cevaplayama-
dığım için - ki, sorularım sorah bir hafta odlu - soru
larını yazılı olarak bana getirdiler. Ben bunlara yazılı 
cevap arz edeceğim. Siz de bu şekilde, neyi sormak 
istediğinizi çok iyi bir şekilde yazarsanız, aynı şekilde 
cevap veririm efendim. 

Ilısu Barajı önemli projelerimizden biridir; GAP'ın 
da önemli projesidir, elbette yapılacaktır. Vazgeçilme 
diye bir şey yoktur; ancak bütçe imkânlarım ister is
temez bekleyecektir. 

Garzan için de aym şeyi söylüyorum. 
Şirvan, Sason, Siirt, Eruh yolları ile Şırnak yolu 

ve Kurtalan yolunun ıslahı konularında da soruları
nızı buraya yazdınızsa, size yazılı cevap vereceğim 
efendim. 

Sayın Sarıoğlu, demiryolları satıyorlar dediğimi 
ifade ettiler ve Avrupa'daki yük yüzdelerini söylememi 
istediler. Dikkat ettiyseniz, demiryolları satıyorlar sö
zünü, burada bana laf atan bir arkadaşıma cevaben 
söyledim. Gerçi bu şekilde haberler de dünyada ol
maktadır. 

Yük yüzdesi konusunda şu anda elimde var olan 
bir bilgiyi arz edeyim. Bize, İngiliz hükümetinin resmî 
istatistikleri geldi, orada yerilen bilgileri arz ediyo
rum: İngiltere'de karayollarının uzunluğu 1985 yılı 
itibari ile 370 bin kilometredir. Bunun 18 500 kilo
metresi otoyol ya da otoyol kalitesinde yol. Buna mu
kabil demiryollarının uzunluğu 16 800 kilometredir. 
Daha eski yıllarda daha fazla olmakla beraber, İn
giltere'de 1979 yılında demiryolarının toplam uzun
luğu 17 735 kilometre iken, 1985 yılında 16 800 ki
lometreye inmiştir; yani 6 sene içerisinde bin kilo
metre demiryolu servisten çıkarılmıştır. 

Yolcu taşıması konusunda aynı kitapta şu bilgiler 
de var: Yüzde 8 otobüsle, yüzde 84,4 küçük otomobil
le, yüzde 7 demiryoluyla, binde 6 havayoluyla ol
maktadır. 

İngiltere'de yük taşımacılığı karayolunda 96 mil
yon 575 bin ton/kilometre ile yüzde 82. 

Almanya'da karayollarının uzunluğu 400 bin kilo
metre. Demiryollarının uzunluğu, 1979 yılında 23 bin 
kilometre iken 1985 yılında 3 bin kilometresi seferden 
çıkarılarak 20 bin kilometre olmuştur. 

Fransa'da durum aynıdır. Aym durum Amerika'da 
da vardır. Şu anda rakamlar elimde yok. 

Biliyorsunuz İngiltere aslında demiryolunun ilk çık
tığı yerdir; yani vatanıdır. Almanya onu takiben, bu 
konuda büyük yatırım yapan yerlerdendir. Bu konu
da şu anda demiryollarının uzunluklarını her iki mem
leket de, Fransa da azaltmaktadır. 

Bu arada, mesela Kanada'da demiryolculuk geliş
miştir. Kanada'da demiryolculuğun gelişmesinin ne
denlerini inceliyorsunuz; doğudan batıya günde 1 mil
yon ton kömür taşınıyor. Onun için o demiryolu kâr
lı oluyor. Mesele budur. Bu konuda daha detaylı bilgi 
arz edebilirim. Bunlar, Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kitaptan çıkararak söylediğim sözlerdi; ama şu anda 
kitap yanımda yok. Eğer Bakanlığa buyurursanız, 
orada gösterebilirim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ama, Sayın Ulaş
tırma Bakanımız farklı düşünüyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Hayır, Sayın Ulaştırma 
Bakanımız farklı düşünmüyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakanla 
Plan ve Bütçe Komisyonunda konuştuk efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Değildir efendim. Mese
le şudur: Demiryollarında bugün bu hatların çıkarıl
masına rağmen, yapılan bazı demiryolları da vardır; 
ama onlar banliyö tipi yollardır, dikkatinizi çekerim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim, o 
konuda da farklı düşünüyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Bir soru 
on dakikayı alıyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «Büyük müteahhitlere 
veriyorsunuz, onlar da küçüklere taşeron olarak ve
riyor» diyorsunuz. O ayrı bir müessesedir, taşeron 
daima gereklidir. Taşeronun varlığı, büyük müteahhi-
tin varlığını gereksiz hale getirmez; tam aksine, ta
şerona iş planlanır, büyük müteah'hitin sorumluluğu 
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altında, belli bir bölüm olarak verilir. Taşeron ayrı 
bir müessesedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakan, yalnız 
giremediği için, yani o yapamadan... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Olmaz efendim olmaz, 
müsaade edin, bu kadar cevaplıyorum. 

BAŞKAN — Sual cevaplandı efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — «Atatürk Barajı terimini 
ne kadar öne alındı?» diyorsunuz. Atatürk Barajının 
ihale tarihine nazaran, bu yapılan operasyonla, geri 
alınma süresi, bir yılın biraz üstündedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ne kadar ödendi 
diyorum; yani, fondan ne kadar ödendi? 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen Başkanlığa 
hitap ediniz efendim; bu karşılıklı konuşma haline 
geliyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Hay hay Sayın Başka
nım. 

Atatürk Barajının termini, ihale sürelerine naza
ran, bir yıldan fazla geri alınmıştır. Ancak, fiilî olarak 
bu geri alınma çok daha büyüktür; çünkü, ihaledeki 
termin, süre uzatımı haklarını ihtiva etmiyordu ve 
müteahhitin de o muamele yapılıncaya kadar, süre 
uzatımında birikmiş bir süre hakkı vardı. Yani, geri 
alınma süre toplamı üç yılın üzerinde olabilir. 

«JBarajla, tünel bitiş tarihleri aynı mıdır, fark var 
mıdır?» şeklinde bir sorunuz var. Fark yoktur, aynı 
tarihte bitirilmesine gayret edeceğiz. Ancak, elbetteki 
kesin olarak barajın bitmesi önemlidir. 

Sayın Bayezit... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakanım, fon

dan ne kadar para ödendi, onu soruyorum? 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Onu sormamışsınız efen
dim. Onu yazılı olarak bildireyim; ama 1986 yılında 
GAP Projesine ödenen aşağı yukarı 200 milyarın üze
rindedir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yazılı olarak bildirin 
o zaman. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Onu net bir şekilde so
rarsanız, ben de yazılı arz ederim. 

Sayın Bayezit, «Prim verilip de zamanında bitme
yen iş var mı, bitmezse ne olacak?» diye sordular. 
Şu anda prim verilip de bitmeyen, vakti gelip de 
'bitmeyen iş yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Var efendim, Bütçe Komisyonu tutanaklarına bakın. 
Sayın bakan dedi, üç tane iş var; isim de verdi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, prim verilip 
de, ayrıca vakti de gelip de bitmemiş olan yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Var; üç tane var. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Vakti gelmedi, bitmedi. 
Atatürk Barajına da prim veriliyor. Bitiş tarihi 1988' 
de su tutma şeklindedir, ondan sonra da, bitirmek için 
daha iki senesi vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın bakan, «Ceza uyguluyoruz» dedi; zabıtlarda var. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Ceza gayet tabiî uygu
lanıyor. 

Şimdi, Kınık Tüneline prim veriliyor. Primle bu 
öne alınmıştır; 1989'da bitecekken, 1987 sonunda 
bitmek üzere anlaşma yapılmıştır. 1987 sonundan ev
vel bitirdiği her gün için de ayrıca prim alır. Primin 
bir tavanı vardır; fakat bu tarihten sonraya kalırsa, 
çok büyük de ceza öder. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 1986 
Haziranında bitmesi gereken iş, bitmemiş. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, Sayın Bakan uymayan bir cevap verdikleri için 
söylüyorum; 1986 Haziranında bitmesi gereken iş bit
memiştir. 

BAŞKAN — Onu alır başka yerde kullanırsınız 
efendim; lüle ibaikanilan yan yana götürmek işin uğraşı
yorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümete güven duymak istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, onu bir başka yerde, «Bu 
(bakan böyle dedi, o bakan böyle dedi» diye kullanır
sınız; beyefendi böyle diyor şimdi. 

Devam buyurun Sayın Bakan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Za
bıtlardan çıkaracağız onu. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «Gerçekleşmeyen yatı
rımların sebebi nedir?» şeklinde bir soru var. Bunu 
tam anlamadım, bu kadar not alabilmişim. Net so
rarsanız... 

BAŞKAN — İyi, anlamamışsınız, cevap vermez
siniz. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Olur 
mu? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan anlamamış, 
zorla anlamaz ki... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Öy
le ise Sayın Başkan, Sayın Bakanın o zaman, «Anla
madım» demeleri gerekirdi. Anlamadılarsa, burada 
tekrar anlatırız. Sorum şu idi: Bütçe Komisyonun
da, bakanlık bütçelerinde büyük rakamlara varan ya
tırımlarda hiç masraf yapılmadığını gördük, sorduk; 
«Bayındırlık Bakanlığı yapmadı» dediler, topu size 
attılar; ona cevap verin diyorum Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Başka bakanlıkların... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ta
biî, başka bakanlık bütçesinde olacak. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bayezit, tamam. 
Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, bu konu
da daha net bilgiye ihtiyacım var. Gerçekleşmeyen 
hangi projedir, onu bilirsek, bunun cevabını veririz; 
ama genel olarak söyleniyorsa, genelde gerçekleşme
yen yoktur; 1986 yılında bitirilecek olup da bitiril
meyen yoktur. Başka bakanlıklardan gelen 1 175 adet 
iş bitirilmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim, soru cevaplandı. 
SALİM EREL (Konya) — Daha devam ediyor 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — O soru cevaplandı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbiu) — Meclis inşaatları hakkın
da soru: «Muhatabı Emlak Kredi Bankasıdır. Yüzde 
30'un üstündeki işler, müteahhit kabul etmezse ne ola
cak?» denmiş. Meclis inşaatları bakanlığımızın konu
su değildir. Meclis inşaatlarını Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kendisi yapmaktadır ve Emlak Kredi Banka
sını müteahhit olarak tutmuştur; Emlak Kredi Ban
kası müteahhittir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Size 
bağlı değil mi Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Olabilir efendim. 

BAŞKAN — Efendim, direkt olarak banka, Türki
ye Büyük Millet Meclisiyle anlaşma yapmış bu me
şelerde. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğının cevaplandırması dazım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, müteahhit bankanın bağlı olduğu ba
kanlıktır, ben o bakımdan sordum efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, Bayındırhk ve 
İskân Bakanlığı, Meclisle herhangi bir anlaşma, pro
tokol, hiçbir şey yapmamıştır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
ni, bankanız Meclisi kandırıyor mu, onu soruyorum 
Sayın Bakan? 

BAŞKAN — Tamam Sayın Bayezit, tamam... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Bilmiyorum efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Size 

bağlı ıbanka Meclisi kandırıyor mu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bilmiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... Faz
la müsamahakâr olduk. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «Afşin - Tanır karayolu 
1987 programında mıdır? Yapımı öne alındı mı? O 
arada Altınelma yolu da yapılacak mı?» deniyor. Bu
nu şu anda bilemiyorum, size yazılı cevap veririm. 

Sayın Fırat'ın sorularına geçiyorum: 
«DSİ bütçesinin yüzde 12 artışı tatminkâr mıdır?» 

diyor. Elfenndim, Sayın Fırat'ın gönlünde yattığı gibi, 
benim d© gönlümde, keşke yüzde 12 değil de yüzde 
100 artıralbilseydik düşüncesi yatıyor; ama devletimi
zin kaynakları, genel dengeleri, planlama, makro eko
nomi gereği bu kadar artma vardır ve bu kadarın için
de kalmak durumundadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun, devam edin efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «1983'te başlamış olan 
Adıyaman - Malatya karayolu, 1988'de bitmek üzere 
başlatılmıştı, 1988'de bitecek mi?» dediler. Mademki 
programımız öyledir, 1988Me bitiririz efendim. 

«Atatürk Barajı, Urfa Tüneli sulama kanalları, hep
si birlikte bitmezse...» Bunu demin cevaplandırdım, 
aynı mahiyettedir. 

BAŞKAN — Evet, o cevaplandı. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — «Tünel müteahhidi gaze
teye böyle demiş.» Bu biraz, buraya gelmemesi ge
reken bir şeydir efendim. 
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BAŞKAN — Size demedi, gazeteye dedi; yani ba
kanlığa demedi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Gazeteye ve müteahhide 
böyle demişler; herkes bir şey demekte serbest. 

BAŞKAN — TaJbiî, hürriyet var. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Nalbantoğlu, «Do
ğu ve Güneydoğumda otoyol çalışmanız var mı?» diyor
lar. Vardır. GüneydbğuVa gi'decek olan otoyolun ilk 
parçası Gaziantep'e kadardır ve yakında inşallah iha
le edilecek. 

«Malazgirt - Erzincan yolu yapılacak mı?» di
yorlar. Bunu şu anda cevaplayamam, yazılı cevapla
mam lazım. 

«Erzurum Şenkaya Liksör Deresi baraj etüdünü 
yaptırır mısınız?» diyor. Yaptırabiliriz. 

«90 bin kişiye tapu verildiği, Tapu Kadastro bütçe
sinde söylendi dediler. Daha evvel 55 bin denmişti. 
Hangisi doğru?» dediler. Sonra söylenen doğrudur 
efendim; çünkü sayısı hızla artıyor. 

Malatya'daki deprem evlerinin 1986 yılında 10,5 
milyona ihale edildiğini, bu rakamın kaça bağlana
cağını soruyorlar, inşallah 10,5 milyonda bitireceğiz 
diyebiliyorum. 

Karakaya yamaç emniyeti konusu yüzünden Elek
trik Etüt idaresinde çalışan bir elektrik mühendisi
nin bu sebeple işi bıraktığını söylediler. Bildiğiniz gi
bi, elektrik mühendisleri kaya mekaniğinden anlamaz
lar. Mühendis işten ayrılmış olabilir. Bu, onun kendi 
bileceği bir şeydir. Kaya mekaniğinden anlayan, bu
nu kontrol eden ve bunu yürüten sorumlu idare, işi 
emniyet içerisinde devam ettirmektedir. 

Sayın Aydemir, «Belediyelerin imtiyaz verme hak
kı konusunda bakanlık ne yaptı?» diye sorarlar. Be
lediyelerin protokol yaparak belediye hizmetlerini baş
kalarına yaptırmaları mümkündür. Bu, daima yapıl
maktadır. Bunda, sorunun başka bir anlamı var mı
dır, ben anlayamadım? 

Ayrıca, «298l'e göre yeminli özel teknik bürolar' 
var idi. Bu, İmar Kanununda da var. Anayasa Mah
kemesi de şimdi bunu iptal etti. Bunlar ne kadar iş 
yaptı?» dediler. 2981 sayılı Kanundaki yeminli özel 
teknik büroların şartnamesiyle; daha doğrusu o büro
lardan aranan şartlarla, İmar Kanununda yeminli 
Özel teknik bürodan aranan şartlar birbirlerinden çok 
farklıdır; ikisinin birbirine benzetilmesi bile mümkün 
değildir. Anayasa Mahkemesinin bu konuyu iptal 
edip, etmediğini, kanuna ve Anayasaya göre henüz 

bir açıklama yapılmamış olduğu için, bilmemize im
kân yoktur. Sayın Aydemir bunu nereden biliyor, an
layamadım. 

«Bunlar ne kadar iş yapmış?» dediler. Aslında İmar 
Kanununa göre kurulması mümkün olan yeminli özel 
teknik bürolardan, şu ana kadar kurulmuş olan hiç 
yoktu, öbürlerinin ne kadar iş yaptığı konusunda şu 
anda bir cevap vermem mümkün değil efendim. 

«İmar Kanunu yetkileri belediyelere vermiş oldu. 
Bunlarda, belediyelerin teknik güçlerinin eksikliği yü
zünden sıkıntılar vardır. Bakanlıkla aralarında bir di
yalog var mı?» dediler ve ayrıca; «Yeniden merkez
de bu konuda bir düzenleme yapılması düşünülüyor 
mu?» diye sordular. Biz, olayı takip ettiğimiz kada
rıyla, aslında belediyelerin teknik güç eksiklikleri esa
sen İller Bankası vasıtasıyla veya gene belediyelerin 
kendi ihtiyarlarında olaralk, dışarıdan tutabilecekleri 
mimar, mühendis veya firmalar vasıtasıyla gideril
mektedir. Çok zayıf, çok ufak belediyelere ayrıca 
bakanlığımızca bu konularda yardım edilmektedir. 
Gayet sıkı bir diyalog vardır. Merkezde yeniden böy
le bir düzenleme yapmayı düşünmüyoruz. Biz, kanu
nun çok iyi çalıştığı kanaatindeyiz. 

«Karayollarında, eski yolları da devreye sokabile
cek birer, ikişer kilometrelik ufak taslhihatlar...» On
lar, zannediyorum ki, karayolları içerisinde zaten ya
pılmakta olan işlerdir; ama bugün şikâyet ederler, bel
ki iki ay sonra yol yapılmış olur. 

Sayın HasUürk, «Yüzde 1 denirken acaba kaç yol
suzluk tespit edildi?» dediler ve «Eskiden neydi, şim
diki nedir?» diye sordular. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu yolsuzluklardan 
bahsedenlerin hiçbirisi bugüne kadar; biz, «Bildiğinizi 
getirin» dediğimiz halde, hiçbirisi hiçbir kanıt, hiçbir 
dosya getirmemiştir. Bunlar tamamen dedikoduya ve 
hayale dayanmaktadır. Ben de aynı şekilde cevap ve
riyorum ve diyorum ki, eğer bu gibi dedikodular es
kiden on tane ise, bugün bu bir taneye inmiştir diyo
rum. 

SALİM EREL (Konya) — «Dedikodu» demediniz 
Sayın Bakan, «yolsuzluk» dediniz. «Dedikodu» lafı 
şimdi söylendi. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — De
dikodu yani?.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Mevcut sistem, en azın
dan bana böyle demek hakkını verecek kadar bu yön
de çalışmaktadır. «Gerçekleşme yüzdeleri hangi dev-
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X SALİM EREL (Konya) — «Falan gibi» değil, ben 
ciddî sordum sorularımı. 

, BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
j SAFA GİRAY (İstanbul) — Ciddî sordunuz; ama 

benim bakanlığımı ilgilendiren bir konu değildir. Al
tın Park yapılıyor. Demek ki, belediye planlamış ya
pıyor... 

SALİM EREL (Konya) — Ben hükümete sordum 
sorumu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — «Otopark çok lazım Al
tın Park'a nazaran» diyorsunuz; o sizin fikriniz. De
mek ki, Mehmet Âltınsoy'un veya onun ekibinin fik
rine göre de evvelâ Altın Park lazımmış... Yani bunu 
niye bana soruyorsunuz; onu anlamıyorum. 

BAŞKAN — O zaman «bana ait değil» deyin efen
dim; münakaşalar kalkar ortadan. 

SALİM EREL (Konya) — Milletvekili olarak ki
me soralım Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Sayın Erel, Sayın Erel... 

relere aittir?» dediler. Efendim, ben bunları, biraz ön
ce kürsüde teker teker okudum; yazılı olarak da sayın 
milletvekillerine dağıttım, tekrara gerek yoktur. 

Sayın Sevinç, Sayın Haslürk'ün sorduğuna hemen j 
hemen tamamen intibak eden bir sual sordular. 

BAŞKAN — Öyleyse, cevap vermiş durumdasınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Cevaplanmış oldu. 
«Sivrihisar kavşağında...» 
YILMAZ İHSAN H A S T Ü R K (istanbul) — Sa

yın Başkan, sorumun cevabım alamadım. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Sayın Başkanım, anlaşılmadı... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan anlamadı ki, 

siz anlayasınız... O sualler öyle anlaşılıyor, öyle cevap 
verdi. Daha açık yazarsanız, daha açık cevap vere
cek. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «Sivrihisar kavşağında 
bu sene bir şey yapılacak mı?» diyorlar; yani 1986 yı
lı içinde demek istiyorlar zannediyorum? 1986 yılı
nın son 15 günü var. Sivrihisar kavşağı için bizden 
sürekli olarak talep vardır, etüdünü yapmaktayız. Fiilî 
bir şey yapma imkânı bulunup bulunmayacağını şu 
anda bilemiyorum; mevsime bağlıdır. 

Sayın Erel, «GAP projelerinde finansman zorluğu 
varken, belediyelere niye bu kadar para veriliyor?» 
dediler. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakanım, «Bele
diyeler niçin bu kadar savurgan» dedim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Erel, oturun efendim... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (istanbul) — Evet efendim, «Beledi
yeler niçin savurganlık ediyor?» dediler. Efendim, bir 
memleketin makro dengeleri vardır. GAP projesini ya
pacağım derken, meselâ, istanbul'un su projesini ih
mal edemezsiniz yahut Konya Ereğl^sindeki okul pro
jesini ihmal edemezsiniz; belediyelerin ihtiyacı olan 
paraları ihmal edemezsiniz. Bu makro dengelerin için
de kalmaya - eğer planlama fikrine inanıyorsanız -
onlara itibar ermeye mecbursunuz; belediyeler de sa
vurganlık etmiyorlar. 

SALIM EREL (Konya) — Etmiyorlarsa mesele 
yok. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — «Ankarada'da Altın Park 
yapılıyor. Otogar 17 milyar, 12 milyar lira veriliyor...» 
falan gibi birtakım bilgiler söylediler... 

SALIM EREL (Konya) — Altın Park'ın temeli 
atılırken korkunç masraflar yapılıyor. 17 milyarlık bir 
etüt büyük gizlilik içinde ihale ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Erel, Sayın Erel, lütfen efen
dim; biraz da Başkanı dinlemek imkânını verin. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan az önce 
bir konuşmacıya, «çamur attı» dedi. Bu kadar izze
tinefsi olan bir bakan, sorulan sorulara da bu izze
tinefis içerisinde cevap vermesi lazım. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir- dakika; ne
reden nereye geliyoruz. Müsaade edin efendim, çok rica 
ederim... 

SALİM EREL (Konya) — Lütfen ciddî cevap ver
sinler. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Bu soru bana ait de
ğil» diyor. 

SALİM EREL (Konya) — Hayır efendim, ona ait; 
geçiştiriyorlar. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, gerek Al
tın Park'la ilgili soru, gerekse otogarla ilgili soru ba
na ait değildir. 

BAŞKAN — Tamam, bitti; teşekkür öderim. 
SALİM EREL (Konya) — Kime aittir?.. 
BAŞKAN — Bitti efendim... 
SALİM EREL (Konya) — Rufailere mi aittir? 
BAŞKAN — Bitti efendim... 
Devam edin Sayın Bakan. 
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SALİM EREL (Konya) — Kime soracağım; ben 
bunları çıkınca kime soracağım? Kimseye soramam, 
Sayın Bakanıma soracağım. 

BAŞKAN — Ne, dışarıda mı soracaksınız Baka
na? 

SALİM EREL (Konya) — Kime sorayım efen
dim? 

BAŞKAN — O ne demek öyle? Sonra sorarsınız. 
Devam edin efendim. 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başka

nım, o zaman size sorsunlar? 
BAŞKAN — Sorsun... 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Siz de, «Bana ait 

değil» diyeceksiniz; Bakanın dediği gibi. O zaman, 
soru kime ait Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şu soru ve 
cevap müessesesini lütfen artık anlayalım; yani ba
kan, kendisine ait bir soruyu dahi, «Ben bu soruyu 
cevaplandırmıyorum» diyebilir, bu hakkı var. Kal-
dıki, Sayın Bakan, «Bana ait değil» diyor. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, o za
man Marko Paşa'ya mı soralım? 

BAŞKAN — Ben mi müsamaha ediyorum? 
KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Bakan 

aciz haddizatında. 
BAŞKAN — Sayın Bakan müsamahakâr. 
Sayın Bakan, devam edin efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Efendim, Konya Ereğ-
lisi İvriz projesi; «Kuyular açılmadı, ne zaman açıla
cak?» 

Onu da yazılı cevaplayayım efendim. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Ayrancı Kasabası suyu 
ile ilgili sorunuzu yazılı olarak almak istiyorum, ye
terince yazamamışım. Bu soruyu yazılı cevaplayayım 
efendim. 

Sayın Alcan, «Tapu tahsis belgesi alınmışsa, ge
cekondu yıkılır mı?» diye sordular. Eğer, 2981 sayıh 
îmar Affı Kanununu tetkik ederlerse, tapu tahsis bel
gesi verilmiş olan gecekondularda, ıslah imar planın
da başka türlü imkân bulunamıyorsa yıkılabilirler. 
Eğer bu soru, AnkaraM'a yıkılan bir gecekonduyu ima 
ediyorsa, oradaki gecekondunun tapu tahsis belgesi 
yoktur. Çünkü bugünlerde inşa halinde olan bir gece
kondunun, o kanuna göre tapu tahsis belgesi olması
na imkân yoktur. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Bakanım, 
size fotokopisini getireyim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam ediniz efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (istanbul) — Efendim, «Takirdağ -
Şarköy yolu proıgrama alınacak mı?» dediler. Buna 
bakmam lazım. Bu soruyu yazılı olarak cevaplarım. 

«Tekirdağ kanalizasyon temeli atıldı; ama ondan 
sonra kapatıldı, bir iş yapılmıyor; aldatmaca mıydı?» 
dediler. Aslında böyle bir şey olamaz. Sadece şu ola
bilir : İhalesi yapılmıştır. İhale yapıldıktan sonra mü
teahhit tarafından proje yaptırılmaktadır. Projenin ya
pılması bir - birbuçuk sene sürer. İhale ön projeyle 
yapılır efendim. Ondan sonra kati projeler yapılır. 
Bir kanalizasyonda kati projenin yapılması bir - birbu
çuk sene sürer. Ondan sonra tasdiki yapılır ve fiilen iş 
o zaman başlar. Belki de olay böyledir; onu görebi
liriz, 

Sayın Çakırefe, «Belediye, şahısların ya da şirket
lerin kendi hidroforlarıyla, pompalarıyla çektikleri 
sulardan para alıyor, bunun gerekçesi nedir?» dediler. 

Genellikle gerekçesi şudur efendim: Suyu çekme
nin maliyetini kendisi karşılasa da, suyu biiahara ka
nalizasyona vermektedir. Belediyenin kanalizasyonu 
kullanılmaktadır. O sebeple belediye kanalizasyon için 
bir ücret almaktadır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Şahıslar
dan?.. Evde özel kullanacak... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Evet efendim; kanunda 
da vardır, o sebeple alınmaktadır. 

BAŞKAN — Kanalizasyon yoksa?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Kanalizasyon yoksa, o 
zaman belediye para almayabilir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Su elin, 

para elin, çeşme Atçalı Kel Mehmet'in... 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Böylece sualler cevaplandırılmış oldu. 
Efendim, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının büt

çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza suna

cağım : Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilrniştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 
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1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî 
Yılı Bütçesi. 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 2 535 875 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Devlet yapı işleri 51 963 734 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. I 

112 Ulaştırma ve inşaat işleri 119 791888 000 

BAŞKAN — Efendim, bölüm 112 üzerinde ve
rilmiş bir önerge var okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı 1987 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan 
«112 Ulaştırma inşaat İşleri» programının, program, 
alt program, ödenek türü, faaliyet/proje ve harca
ma kalemleri itibariyle toplam 119 791 888 000 lira ı 
olarak tümüyle çıkarılması hususunu arz ve teklif 
ederim. 

t. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı, 

Gerekçe : 26.11.1986 tarih ve 19293 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnameleri ile Ulaştırma Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun» gereğince, Ulaştırma Bakanlığı
na bağlanan Demiryolları, Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğüne ait 1987 yılı büt
çesindeki ödeneklerin de ilgili Bakanlık bütçesine ak
tarılması gerekmektedir. Değişiklik bu nedenle teklif 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu 112 nci bölüm böylelikle ödeneği ile 
birlikte programdan çıkarılmış oluyor. 

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

113 Doğal afetlerin zararları
nı önleme ve giderme hiz
metleri 5 110 081 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Teknik araştırma ve uy
gulama hizmetleri 4 127 422 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet prograhlarına da
ğıtılamayan transferler 2 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var okutuyo
rum : 

Türkiye'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakan

lığı 1987 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan 
«900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler» Programından ekli listedeki ödeneklerin düşü
rülmesi hususunu arz ve teklif ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Gerekçe : 26.11.1986 tarih ve 19293 sayılı Resmî 
Gazetede de yayınlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Ulaştırma Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun» gereğince, Ulaştırma Bakan
lığıma bağlanan Demiryolları, Lknanfliaır ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğüne ait transfer öde
neklerinin ilgili Bakanlık bütçesine aktarılması ge
rekmektedir. Değişiklik bu nedenle teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, birleşime 10 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.35 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saatli : 16,48 

BAŞKAN : Başkanvekili iskender Cenap Ege 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Yavuz Köymen (Giresun) 

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

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli 
İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıları {1/798, 
1/799; 3/1150, 1/791; 3/1151, 1/792) (S. Sayıları : 
499, 500, 510, 509) (Devam) 

A) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
(Devam) 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 Malî 
Yılı Bütçesi, 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi, 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 

Malî Yılı Bütçesi, 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 42 nci Birleşimin Üçüncü Oturu
munu açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
'Komisyon ve 'hükümet yerindedir. 
Önergenin okunmasına kaldığı yerden devam edi

yoruz : 

Program 
Ak 

Program 
ödenek 
Türü 

Faaliyet 
Proje 

Harcama 
Kalemi Düşülen (TL.) 

900 
900 
900 
900 

03 
04 
05 
05 

3 
3 
3 
3 

261 
421 
521 
522 

900 
900 
900 
900 

750 000ı 
20 000 000 
300 000 000 
250 000 000 

TOPLAM 570 750 000 

BAŞKAN — Komisyon önergeye kıatılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Önerge kalbul edil-
mıiştıir,. 

«900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler» 'bölümünü, önerge ile Ikabul edilen miktarın 
düşülmesi sonunda kalan miktarını okutuyorum : 
Program 

Kodu Açıklama Lira 

900 Dizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 1 629 250 000 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bir önerge dalha var, dkültuıyoııum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığnıa 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 yılı bütçesi 

sonunda yer alan «237 sayılı Taşıt Kanununa Göre, 
1987 Malî Yılında Satın Alınacak Taşıtlar» a ait 
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oetvellin tümüyle tasarıdan çıkarılması 'hususunu arz 
ve teklif ederim. 

I. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 'Balkanı 

Gerekçe : 26.11.1986 tarih, ve 19293 sayılı Resmî 
Gazetede yayımlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnameleri ile Ulaştırma Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı 
Kânun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun» .gereğince, Ulaştırma Bakanlığına 
bağlanan Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları 
inşaatı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için bütçeye ko
nulmuş olan taşıtların 'ilgili Bakanlık 'bütçesinde de-
ğerlendiriıle'bilnıesıi amacıyla .tasarıdan çıkarılknası 
teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan, 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge 

kabul edilmiştir. 
Toplamı okutuyorum : 
Toplam : 65 366 362 000 
'BAŞKAN — Toplamı oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, böylece Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 

1987 malî yılı bütçesi kabul edilmiştir. 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî 

Yılı Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 

1985 Malî Yılı Kes'in'hesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 



A — CETVELİ 

Erte 
Ödenek Gider rolü 

Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 157 251 000 1 120 765 875 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 175 408 549 777 168 668 404 812 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 81 780 618 373 62 856 455 473 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Doğal Afetlerin Zararlarını Önleme ve Gi
derme Hizmetleri 2 940 183 000 2 771 853 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... . 
Kabul edilmiştir. 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 8 761 176 490 766 734 874 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 4 535 794 875 4 254 695 684 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 1 616 749 960 482 181 337 1 1 

GENEL TOPLAM 276 200 323 475 240 921 091 833 1 1 
BAŞKAN' — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, böyleîikle Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1985 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 



T. B. M. M. B: 42 15 . 12 . 1986 0 : 3 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi, 
BAŞKAN — Efendim şimdi de Bakanlığa bağlı 

olan Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesinin gö
rüşülmesine geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım 

Prog. 
kodu 

101 . 
"̂  

111 

112 

113 

900 

A — 

A ç ı k l a m a 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

CETVELt 

Kabul edilmiştir. 
Karayolları Planlama proje ve keşif hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Karayolları yatırım hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Bakım ve işletme hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

TOPLA* 

Lira 

11 035 000 000 

11 050 100 000 

206 434 900 000 

131 150 000 000 

3 000 000 000 

A 362 670 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum efendim. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Aç ı k l a m a 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

TOPLAM 

Lira 

4 251 000 000 

358 419 000 000 

362 670 000 000 

Böylece Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 malî 
yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi de Karayolları Genel Müdür
lüğünün 1985 yılı kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 
Erte 

Ödenek Gider rolun 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 5 824 690 000 5 448 669 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve keşif hizmetleri 5 119 393 469 4 967 663 786 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yatırım hizmetleri 164 876 973 955 159 590 342 865 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve işletme hizmetleri 80 133 807 820 79 181 850 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 2 523 304 000 2 412 118 271 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 41 502 212 584 34 074 288 368 7 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 299 980 381 828 285 674 932 801 7 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelinin bölümlerini okutuyorum 

B — CETVELİ 
Gelirin 

türü 

2 

3 

8 

Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Proje kredisi (TETEK) 

özel kanun gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

Etmeyenler... 

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

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

2 291 000 000 2 419 390 653 

189 298 270 000 239 989 288 047 

4 254 332 851 
35 183 622 438 

191 589 270 000 281 846 633 989 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. 
/., — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî 

Yılı Bütçesi. 

BAŞKAN — Şimdi, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün bütçesine geçiyoruz. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri "okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 • 

3 

A ç ı k l a m a 

TOPLAM 

TOPLAM 

Lira 

19 181 951 000 

46 483 561 000 

24 416 969 000 

460 094 678 000 

27 490 373 000 

6 327 468 000 

4 709 000 000 

588 704 000 000 

Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

40 500 000 000 

548 204 000 000 

588 704 0Q0 000 

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

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün İ987 malî 
yılı bütçesi kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî 
Yılı Kesinhesabı, 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1985 Malî Yılı Kesin hesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum ; Kabul edenler... Et
meyenler.., Kabul edilmiştir, 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Ertesi yıla de 
Ödenek Gider rolunan ödene 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

GENEL TOPLAM 447 335 933 646 433 042 127 745 6 261 544 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 12 988 399 000 12 197 119 479 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal hizmetleri 28 079 483 673 25 038 042 657 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 işletme ve onaran hizmetleri 17 510 946 000 16 931 050 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

• 112 Büyük su işleri 302 077 369 812 300 907 636 974 
w BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
8 Kabul edilmiştir. 
I 113 Küçük su işleri 16 390 949 221 15 297 364 063 

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

114 Yardımcı tesis yapımı hizmetleri 3 632 435 000 3 341 405 691 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 11 337 787 734 10 272 490 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 55 518 563 206 49 057 018 C44 6 261 544 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Gelirin 
türü 

(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Müessese ve kurumlarca yatırılan paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

Tahmin 
Lira 

Tahsilat 
Lira 

6 735 000 000 11 524 467 526 

352 327 555 000 362 672 096 253 

50 732 018 644 

359 062 555 000 424 928 582 423 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün bütçesi ile kesinhesabı kabul edilmiştir. 

IBfienıdim, böylece, BayıinıdıHılk ve îslkân Bakan
ağı ve ıbağılı daineterliın bütçeleri (kabul eidıilmdJştiır; 
hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE 'İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclise teşekkür etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Hay hay, buyurunuz efendıiım. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Muhterem ankadaşla-
rım, hepinize teşekkür ederim, memleketlimize hayırlı 
olsun. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 
1. — Ulaştırma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi, 
2. — Ulaştırma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesin

hesabı. 
a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — (Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi. 
BAŞKAN — Programımıza göre, Ulaştırma Ba

kanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesiyle 1985 Kesinhesabı 
üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerinli aldılar. 
iGrupları adına ısöz alanların isimlerini okuyorum: 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa öğün, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Kemal Toğây, 
Şosyaldemofcrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hil
mi Nalbanıtoğlu ve Sayın Hüseyin Avni Güler. 

Şahısları adına söz alanlar: Leh'inde Sayın Be-
hiç Sadi Abbasoğlu ve Sayın Cemal Özbilen, aley
hinde Sayın Edip Özgenç, üzerinde Sayın İsmail Üğ-
dül. 

Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde grup
ları adına konuşma yapacaklara söz veriyorum. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Musa 
Öğün. I(DYP sıralarından alkışlar) 

Efendim, hükümet ve grupların konuşma süresi 
1 saat, şahısların ise 10 dakikadır efendim. 

Buyurunuz Sayın öğün. 

OYP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 
— Sayın Başkan, sayın mJilletivekilleri; Ulaştırma 
Bakanlığı 1987 yılı bütçesi üzerinde, Doğru Yol 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. Bu vesileyle grubum ve şah
sım adına yüce heyetinize saygılar sunarım. 

Görüşlerimizi, Ulaştırma Bakanlığınım görev ve 
sorumluluklarını dikkate alarak; bakanlığın bütçe 
teklifi, katma bütçeli Telsiiz Genel Müdürlüğü büt
çesi ve bakanlığın yürüttüğü hizmetlerin odak nok
tasını teşkil eden ulaştırma ve haberleşme hizmetleri 
olmak üzere, üç bölümde arz edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının; 
bütçesi, personel ve cari güderler, yatırım ve transfer
ler olmak üzere, 32 milyar 387 milyon 700 bin lira
dır. Bütçenin en büyük ödeneği 28 milyarlık trans
fer harcamaları ödeneğidir. Bunun 25 milyarı de-
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miryollarının balkım ve onarımı için ayrılmıştır. 10 
bin kilometreyi aşlkın demiryolu ağımızın durumu 
hepinizce malumdur. Bu miktar ile demiryollarnmız-
da 'bir iyileşme olacağına değil inanmak, hayal edil
mesi dahi mümkün değildir. 

Halen gerek Batı, gerek Doğu Bloku ülkelerî 
kara ulaştırmasında demiryollarına büyük önem ver
mektedirler. Bunun nedeni açıktır; çünkü, ulaştırma 
sistemlerinde aranan tek enerji türüne bağlı olma
mak, taşıma maliyetlinin düşük olması, taşımada can 
ve mal emniyelti, çevreye olan zararlarının azlığı 
gibi, üstün vasıflan haiz olması, demiryollarının ter
cih edilmesini ortaya koymuştur. Bizde ise, tam 
aksine ve bu evsafın birçoğunu haiz olmayan kara
yolu taşımacılığı tercih -edilmektedir. Bunu hem büt
çeye konan ödeneğin azlığı, hem de bu maksatla 
Dünya Bankasından temin edilen kredileri tam kul
lanmada gerekli titizliğli göstermemizden de gör
mek mümkündür. 

Demiryolu şebekesinin ıslahındafci hal, 1983 ila 
1993 ulaştırma ana planında öngörülen ilave hatların 
da yapılmıyacağı intibaını vermektedir. Nîtekiım, 
planda öngörülen Sincan - Arlffîye demiryolu hat
tının ölü bir yatırım olduğu ve bundan vazgeçildiği 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından da 
ifade edilmiştir. Halbuki bu projeye 100 milyar 
Türk Lirası sarf edilmiş olup bugünkü değerle 1 tril
yon 200 milyar lira etmektedir. 

Bu konuda Devlet Planlama Müsteşarlığı Bütçe
si üzerinde konuşan 'Sayın Grup Başkanvekilimiz ve 
Diyarbakır Milletvekili arkadaşımız geniş izahaltta 
bulundular. Ben de, sağladığı faydaları arz etmek 
maksadıyla, sağlayacağı yararlarla ilgilü pasajı plan
dan aynen okuyorum!:' 

«Bu projenin bitirilmesiyle tek hatlı mevcut 
Ankara - İstanbul demiryolu 161 kilometre kısala
cak ve ülkemiz ekonomisine sağlayacağı ucuz taşı
macılığın yanı sıra, günümüzde büyük boyutlarda 
döviz harcamasını gerektiren ve çözümü son derece 
karmaşık olacağı açık olan enerji konusunda, olduk
ça önemli tasarruf sağlamasıyla katkıda bulunacak
tır ve 1980 yılında Ankara - İstanbul arasında 19 
ıgid!iş, 19 geliş olmak üzere, günde 19 çift tren çalış
tırılabilirken, bu yeni yol işletmeye açıldığında günde 
ilk kademede 96 çiflt, tren talebinin artması halinde 
sinyalizasyon tertibinde yapılacak bir yenileme ile 
182 çift tren çalıştırılabilecektir.» 

Ülke dçin bu derece hayatî olan bu projenin 
gerçekleştirilmesi için, sarf edilen ve biraz evvel 
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açıkladığım miktardaki parayı bir çırpıda silmek, 
hesabını sormamak ve projeyi Deli Petro projesine 
benzetmek, demin arz ettiğim gibi, 100 milyar lira
nın da hesabını sormamak, ayrıca bundan vazgeç
mek de ayrı bir deliliktir. 

Demiryolu taşıtlarının durumu da demiryolla
rından farklı değildir. Gerek lokomotif, gerekse va
gon kapasitesi ve benzeri diğer kapasitelerde bir hayli 
gerideyiz. 

Durumun telafi edilmesi yerine, daha da geriye 
gidileceği - 1987 programının imalat bölümüne ba
kıldığında - görülmektedir. Planın bu bölümünde, 
1986 yılında demiryolu taşıtları üretimi yüzde 119 
nispetinde artmışken, 1987 yılında taşıt üretimimin 
yüzde 8 oranında artacağı ve sonuçta yüzde 11 ora
nında düşeceği anlaşılmaktadır. 

Halen dünyada, yük ve yolcu taşıma açısından 
büyük pay sahibi olan demiryolunun, bizde şehirler
arasında yolcu taşımacılığında payı yüzde 4,1 ve 
yük taşımacılığındaki payı da yüzde 14,4'tür. 

Bu rakamlara da bakılınca, 1983 - 1993 yılları 
ana ulaştırma planındaki demiryolları kapasitesini, 
taşıma potansiyelinin yüzde 7'ye çıkaracağını öngör-
mesinin mümkün olmayacağı kanaatindeyiz. Altyapı, 
lokomotif ve vagon kapasitelerinin biraz önce ifade 
ettiğim durumu yanında, tecrübeli teknik personel 
noksanlığı -ile verimli işletmecilik ve kaliteli hizmet 
verme bakımından da, durumun iyi olduğunu ifade 
edebilmekte pek mümkün olmamaktadır, özellikle, 
bu kadar büyük bir işletmenim vekaleten idare edil
mesi ise, ihiç anlaşılır gibi değildir. Demiryolu taşı
macılığı ve işletmesiyle ilgili sözlerimi bitirmeden, 
bir konuya değinmek 'istiyorum. O da, DLHİ'nin 
Ulaştırma Bakanlığının bünyesine konulmasıdır. Hem 
işletme, hem de yapım ünitelerinin bir arada oluşu
nun, büyük önem taşıdığı ve faydalar sağlayacağı 
inancındayız. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Ses iyi gelmiyor Sayın Başkan. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Ancak aynı man
tıkla hareketle, karayollarının da bu Bakanlığın 
bünyesine konmamasını anlayamadık. 

BAŞKAN — Sayın Öğün, bir dakikanızı istirham 
ediyorum. 

E/fendim, anlayamadım arkadaşlarımın sözlerini? 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 

— Ses gelmiyor efendim, mikrofon arızalı galiba. 
BAŞKAN — Mikrofonda birşey yok da, herhal

de höpariGıTİerde var. 
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Devanı buyurun ©fendim; mikrofona biraz yak
laşın. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Bundan daha faz
la yaklaşılmaz ki; mikrofonu ağzıma sokacak deği
nim. ı(Gülüşımeler) Ses yok işte. 

BAŞKAN — Kusura bakmayın ©fendim; buyu
run. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Kendi kendimize 
konuşsak daha 'iyi olur; çünkü zaten dinleyenlerin 
miktarı da pek önemli değil. 

DUHÎ mevzuunu ifade etmiştim» Bunun faydalı 
olacağı inancındayız. Yalnız, aynı mantıkla hare
ketle karayollarının da bu Bakanlığın bünyesine 
ısokuknamasını veya konmamasını anlayamadık. Ay
rıca, demiryolları için işletme ve" yapımcıyı bir ara
da tutan karara rağmen, DSİ'nin de Enerji ve Tabliî 
Kaynaklar Bakanlığından alınıp Bayındırlık ve is
kân Bakanlığı 'bünyesine konmasını anlayamadım? 
Çünkü Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı adı 
üstünde; bunun tabiî kaynakları Devlet Su İşleridir. 
Zannaderim k; 'bu düşünce, 'bir bakanlığın içindeki 
üniteleri çoğaltarak, o bakanlığın nema forsunu ar
tırmak gibi bir düşünce olsa gerekir. 

Sayın milletvekilleri, hizmetler bölümüne geç
meden Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluş olan 
Telsiz- Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili görüşleri
mizi de kısaca şöylece arz etmek istiyorum. Meş
kûr genel müdürlüğün personel ve carî harcamaları 
dışında 2 milyar 217 milyon lira ödenek tahsis edil
miştir. Bu m'iktar 'ödenekle, yapacağı görevleri bağ
daştırmak ta mümkün değildir, öyle anlaşılıyor M, 
sanki ödenek; Telsiz Genel Müdürlüğünün 5 Nisan 
1983 ve 2813 sayılı Kanunla verilen telsiz haberleş
me izni; frekans planı, kontrolü, (telsiz kullanımının 
esasları, politikaları gibi, az parayla yapılabilen gö
revler dikkate alınarak verilmiştir. Ancak 7.12.1985 
tarihinde kanunda yapılan bir değişiklikle Genel Mü
dürlüğe elektronik dalgalarının yayınlarını dinleme, 
monitör görevleri de verilmiştir. 

Devlet güvenliği bakımından çok önemli olan bu 
görev, çok kapsamlıdır. Görevlin önemini belirtmek 
için, müsaadenizle meseleyi 'biraz açıklamak işiti
yorum: 

Manitör ve dinleme hizmeti içte her nevi telsiz 
haberleşmesini d'inleyerek, devlet güvenliği ve kişiler 
aleyhinde olan yayınları tespit ve bunları gerekli ma
kamlara iletmek. Aynı şekilde, dış ülekelerde Türki
ye ile ilgili direkt veya endirekt yapılan - radyo ya
yınları dahil - haberlbşmeleri ve radyo yayınlarını 

dinleyip tespit ederek gerekli makamlara iletmektir. 
Bu görev, yani telsiz dinleme ve monitör görevi

mi yapabilmek için çok teknik ve miktarı da ol
dukça çok cihazlara ihtiyaç gösterir. Bu cihazlar, 
bugünkü 'teknolojiyi de dikkate aldığımız zaman, 
çok pahalı cihazlardır. Ayrıca, elektromanyetik dal
galarının kullanılmasında istifadesi taa 'santimetre 
dalga uzunluklarına kadar inmiştir. Binaenaleyh, 
bunlar muayyen mesafeler içerisinde, muayyen mesa
felere kadar haberleşme imkânlarını verirler. Bu ise, 
herhangi bir merkezden memleket içerisindekilermıin 
bütünü dinlemeye imkân vermez. O halde, yapıla
cak şey, yurt içinde de lüzumu'miktarında bölgeler
de, aşağı yukarı merkeze yakın bir teşkilata kurul-
ımasmı gerektiriyor. 

Bunun yanında, halen Ulaştırma Bakanlığı bün
yesinde beyin olarak kurulacak telsiz dinleme ve 
monitör sistemi yer itibarîyle de kanaatimizce yanlış
tır. Devlette, hu görevle ilgilS birtakım makamlar 
daha vardır. Ancak, elektromanyetik dalgalara ara 
hattı vermek de mümkün olmadığına göre, bu 
makamlara siz şurasını dinleyeceksiniz, siz şu bölü
mü dinleyeceksiniz, ,söz de şu bölümü dinleyeceksiniz 
diye bir görev vermek de ımümkün değildftr; çünkü, 
orada duyulan ses aynen burada /da duyulacaktır ve 
ndtices'i mevcut olan bütün dinleme ve monitör hiz
metini gören, ayrı ayrı sektörler aynı zamanda ay
nı şeyleri dinleyecekler; bu da görevde ve maksatta 
büyük zaaf meydana getirir. 

O halde, bSizim kanaatimize göre, bunların bdr 
arada, Başbakanlığa bağlı bir ünite olarak teşkili, 
bu görevlerin müessiriyeti bakımından zaruri görül
mektedir. Ancak, halen Ulaştırma Bakanlığı bün
yesinde bulunmaktadır. 

Bu görevleri yapabilmeli liçin, tahsis edilen parayı 
yeterli bulmamaktayız. Ancak, personelin üstün gay
reti ile yapabilecekleri hususları yapabilirler ki, bun
lar da, geçen seneki faaliyetlerini tetkik ettiğimiz za
man; 13 tane yönetmelik, birkaç tane daha tasarlan
mış yönetmelik; liste ruhsat vermek, yatlara telsiz 
koymak gibi, birtakım işlerdir ki; bu görevle bağ
daşır şekilde değildir. 

Sayın milletvekilleri, hizmet bölümlerini arz eder
ken, biraz önce söylediğlim gibi, Ulaştırma Bakan
lığının görevlerinin odak noktasını teşkil 'eden, ulaş-
tııraa ve haberleşme hizmetlerine, zamanın müsaa
desi derecelinde dokunmak 'istiyorum. 

Bu hizmetler ülkemizin ekonomik ve sosyal kal-
| kınmasında olduğu kadar, millî güvenlik açısından 
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da, büyük önem taşımaktadırlar. Bugün, bunun 
sağlanması ise, ıhizmdtlerin ülke insanlarının ve eko
nomisinin taşıma ihtiyacı olan, optimal potansiyelin 
öngördüğü taşıma, çeşit ve sistemleri arasımda reka
bete yer vermeyecek tercihler, kullanılacak fonksi
yonel yürütmeyi sağlayan, tutarlı politikanın varlığı 
ile mümkündür. 

Görüldüğü ıkadarıyla, hükümet böyle bir politika 
uygulama yerine, ıkısa fasılalarla aldığı kararlar ile 
ulaştırma hizmetini yürütmeyi öngörmektedir. Nite-
Ikim, teşvik ve bedelsiz ithalat kararlarıyla, 1980 
•ila 1986 yılları arasında 17 bin birimi bulan bir ta
şıma filosu oluşmuş ve bu da övünç konusu yapıl
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, sayısal çokluk taşımacılık
ta önemli değildir. Önemli olan, iş yapma kapasite
sidir. Bu da, filonun yaşına bağlıdır. Bizim filomu
zu teşkil eden araçların büyük bir kısmı, hele be
delsiz ithal yoluyla Avrupa hurdalıklarından alınan 
araçlar hesaba katılınca, oldukça yaşlı bir filo ola
rak gözükmektedir. Aslî faaliyet sahası olan tran
sit taşımacılukta, Avrupanın genç filolarıyla rekabet 
edecek kabiliyetten yoksundur, örneğin; bugün 4 
ila 5 yaşında olan Alman ve Avusturya, 6 yaşındaki 
Bulgar filosu, bizim 17 bini aşikın araçlarla yaptığı
mız taşımayı, 5 binlik filolarla gerçekleştirmektedir
ler. 'Bu hal karşısında Türk nakliyecileri, ekonomik 
ömrünü doldurmuş bu araçlarla ne derece başarılı 
olabilirler? Büyük ölçüde döviz kaybına neden ola
cak bu duruma tedbir getirmek artık kaçınılmaz ve 
hatta, zaruret haline gelmiştir. 

Hükümetin karayolu taşımasında uyguladığı ha
reket tarzını, deniz ulaştırmasında da uyguladığımı 
müşahede etmekteyiz. Deniz nakliyatta yıllardan be
ri statü değişikliğinin devam etmesi, bu işletmeyi ra
hat bir çalışma imkânına ıkavuşturmamıştır. Deniz
de yük taşımacılığını yürüten bu işletmemiz, bir tür
lü yenilenmemiştir. Yaşlı ve tonajlı düşük gemiler 
idarenin başına dert haline gelmiştir. Ayrıca perso
nel taşımacılığında bu idareye gösterilen ilgisizlik, so
nu hazin olaylara sebep olmuştur. Nitekim, petrol 
taşıması için, bu idareye, büyük kapasiteli tanker 
taşımacılığına izin verilmediği günlerde, başka bir 
kuruluşa tanınan izin, KİT raporlarında da eleşti
rilmiştir. Yüce parlamentomuzun bir süre önce yap
tığı araştırmanın temelinde bu olay yatmaktadır. Ümit 
ederizki, bundan sonraki idareler bu olaydan ge
rekli dersi almış olurlar. 

Deniz nakliyat sistemimiz, bugün büyük bir dar
boğazla karşı karşıyadır,, Bu sektöre verilen devlet 

teşvikleri, yazıkıki ilk tahminlere uygun bir yük trans
feri olmadığı için atıl ıkapasite haline dönüşmüştür. 
Halen devletin elinde ve özel sektörün elinde bu şe
kilde pek çök gemi bulunmaktadır. Burada bir nok
taya da ıtemais etmek istiyorum. 

Deniz nakliyecilerimizin büyük bir şikâyeti; bi
zim kapasitelerimiz boş beklerken, yabancı bandı
ralı gemilere devlet sektörümüzün yük taşıtması-
dır. Konunun dikkatle ele alınması, deniz filosunun 
oluşturulması için seferber edilen millî servetin heba 
olmaması bakımından şarttır. Gerelklİ tedbirlerin bir 
an önce alınması zaruret haline gelmiştir. 

Değerli üyeler, ulaştırma hizmetlerinden hava ulaş
tırması, yüksek hız ve güvenirlilik nedeniyle orta ve 
uzun mesafe taşımacılığında büyük önem kazanmış
tır. Bilindiği gibi bu hizmet, Ulaştırma Bakanlığı 
ilgili kuruluşu olarak. Türk Havayolları tarafından 
yürütülmektedir. Millî bir kuruluşumuz olan Türk 
Havayollarının, son yıllarda gözle görülür gelişme
si memnuniyet vericidir. Ancak, gerek yolcu ve ge
rek yük taşımacılığında, tarifelerine devamlı zam
lar yapılması sonucunda, verdiği hizmetlerden hal
ikımızın büyük bir kısmının, istifade etmesine imkân 
kalmamıştır. Hizmetinde, kamu yararı ağırlığını 
göz ardı ederek devamlı zam yapmaktadır. Bunun 
tek anlamı, özelleştirildiği zaman satışı teşvik etme 
isteği olsa gerek. 

insanımızın malî gücü açısından problem ha
line gelen bu durum için, rasyonel tedbirler alın
ması, kamu yararı bakımından zaruridir. 

Hatırlanacağı gibi, Sayın Başbakan son yurt dışı 
gezisinin başlangıcı olan Bahreyn'de, ilaç ürünlerimi
zin bu ülkeye gelmemesinin sebepleri başında, ha-
vayollarımızîîn kargo fiyatlarının yüksek olduğunu 
göstermiştir. Bir taraftan ihracat için bütün imkân
ları seferber eden bir hükümetin, kendi emrindeki 
idarenin yüksek fiyatlarından yakınması fevkalade 
hazin bir durumdur. Bu durumun düzeltilmesi için, 
idarenin mutlak rasyonel tedbirlere yönelmesi lüzum
ludur." 

Ulaştırma Bakanlığımın sorumluluğunda yürütülen 
geniş kapsamlı hizmetlerden biri de, haberleşme hiz
metidir. Yurt içi ve yurt dışı ekonomik ve sosyal 
ilişkilerin geliştirilmesinde büyük etkinliği vardır. 
Gelişen teknolojiyle bu daha da artmış durumdadır. 

Bütün Cumhuriyet hükümetleri, ülkemizde, ha
berleşme hizmetinin geliştirilmesini daima ön plan
da tutmuş ve mümkün olan imkânları sağlamada 
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gayret göstermişlerdir. 1950'lerden sonra, sağlanan j 
NATO imkânları ile gel'işme tozlanmıştır. Sağlanan 
radyo'lingler ve gerekli teçhizat ile uzun mesafe ir
tibat sistemleri büyük ölçüde geliştirilmiştir. Bugünkü 
altılımın temelinde de bu yatmaktadır. Halen PTT'nin 
eriştiği bugünkü seviye, memnuniyet vericidir ve tak
dirle karşılıyoruz, iki seneden beri atılım olarak (ni
telendirilmek istenen PTT yatırımları, tetkik edildiği 
zaman, bunların sadece santral kurmaya, binaları 
daha önceden yapılmış bulunan santraüar kurmaya 
yöneldiğini görürüz. 

Sayın üyeler, yalnız santrallarıın çokluğu ile bir 
ülkede muhabere müessiriyeti, haberleşme müessiri -
yeti ve kalitesinin en üstün olacağına ve bunun o 
ülkenin bütün haberleşme ihtiyaçlarını karşılayacağı 
doğru değildir. Telekomünikasyonda esas sistemin içe
risinde bulunan unsurların hepsinin aynı anda ya
pılması ve işletmeye konmasıdır. Eğer bu unsurlar
dan herhangi birisi sistem içerisine dahil edilmez
se, bu takdirde buradaki haberleşme aksar. İşte bu
gün de bu durum mevcuttur. Sebebi, tabiî birçok se
bepleri olmakla beraber, biraz da propaganda ama
cına dönük olan süratli bir santral kurma. Ancak, 
lüzumlu olan santrallar arasındaki fonksiyonu ve 
uzak mesafede lüzumlu olan teçhizatın tam zama
nında aynı işe paralel olarak buraya yerleştirilme-
mesidir. Bunu, biraz daha açık olarak müsaade eder
seniz izah etmek istiyorum. Kabul edinizki, iki ta
ne 50 binlik santral, bir yanında bir o kadar kapa
sitede 'bir santral. Şimdi, aboneden santrala, santral-
dan santrala ve ıtekrar aboneye, sistem bu. Bu sant
rala 50 bin abone bağladınız, karşıda da 50 bin abo
ne var. İkisinin arasında iki tane tel var. Şimdi bu 
50 bin aboneye ben telefon verdim diye karşıdaki 
öteki abonelerle kaliteli bir hizmet vermek mümkün 
müdür? Bunun neticesi, bugün yaşadığım birtakım 
•güçlükler var. < 

ULAŞTIRMA BÂıKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — 200 bin aboneye bağlanacak şeyi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen 
Sayın Bakan. Devam edin efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Misal olarak söy
ledim Sayın 'Bakan. 5 bin olarak kabul edebilirsi
niz hatta 100 bin olarak kabul edebilirsiniz, bir şey 
değiştirmezki bu. Maksat, meseleyi açıklayabilmek 
için, zatı âlinizin anlaması için, hassaten ve şu ka
dar kurdum, şunu yaptım. Hayır, bugün açın en 
basitini söyleyeyim. Uzak bölgelerdeki kazalarla 
otomatik olarak ne kadar zamanda görüşeceğinizi 
kendiniz tespit edin, 

İ Yine, zaman zaman Sayın ©akanımız da dahil 
olmak üzere, «her an telefon isteyene telefon bağla
rım.» Pek tabiî buna karşı evet veya hayır demek 
mümkün değil; ancak bunun doğru olup olmadığını 
Hürriyet Gazetesinin reklam ilanlar sütunlarını tet
kik ettiğinizde, telefon ile ilgili satılık veya alınma 
ilanlarının ne kadar olduğunu görürsünüz. 

Bir ikincisi bugün yaşadığımız bir hadise, Sey-
ranbağları'ndan gelen, adını da verebilirim, isterler
se diğerlerinin de verebilirim; Seyranbağları'ndan 
20 kişi adına geldiklerini söyleyen 6 kişiden birisi; 
Muhlis Fidan. O vatandaşımızın tabiriyle söylüyo
rum; «Efendim, biz 6 ay evvel makineleri aldık. - Ma
kine dediği telefon cihazı - Parasını da yatırdık; ama 
halen telef onlar; mız bağlanmadı» dedi. İşte «İsteye
ne her an telefon verebilirim» sözünün karşılığını, 
bu iki mevzu vermektedir. Eğer bu mevzuda, Sayın 
Balkanımız adres ve isimlerini istiyorlarsa, kendileri
ne takdim etmeye de hazırım. 

ULAŞTİRMA BAKANİ VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Doğrudur. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Konuşmamı bura
da nihayete erdirirken, kamuoyunda büyük yankı
lar yapan bir anlaşmaya da değinmek istiyorum: PTT 
iki yıl önce ITT ile sayısal santral anlaşması yap
mıştı. O zaman, kamuoyunda büyük yankılar ya
pacak birtakım merasimler yapılmıştı ve televizyon
la her tarafa duyurulmuştu. PTT'nin bir kuruluşu da 
bununla bir hayli uğraştı. Bir sonuç alınamadığı ve 
vazgeçildiği söyleniyor. Hal böyle ise, Sayın Balkan
dan şu hususların açıklanmasını rica ediyorum; ne
den vazgeçildi? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Yok öyle bir şey. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — PTT'nin maddî za
rarı ne kadardır? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) —O da yok. 

îMÖSA ÖĞÜN (Devamla) — Kaç santral dev
reye girmiştir? Tabiî, bunlar söylendiği için zatı âli
nize soruyorum. Yolksa memnuniyet vericidir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
(MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Sayın Bakan, eğer 

biz burada konuşurken, mutlaka laf atmak mecbu-
riyetindeyseniz... 

- BAŞKAN — Lütfen... 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — O takdirde, buyu

run siz konuşun; biz orada oturalım. 
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ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
^Zonguldak) — Hayır, rica ederim. Mikrofon açık. 

İBAŞ/KAN — Lütfen Sayın Öğün... 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Sözlerime burada 

son verirken, Ulaştırma (Bakanlığı Bütçesinin Ulaş
tırma Bakanlığına ve memlekete hayırlı olmasını te
menni eder, yüce heyetinize saygılar sunarım. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğün. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Mustafa 

Kemal Toğay. 
Buyurun Sayın Toğay. (ANAP .sıralarından al

kışlar) 
ANAP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL 

TOĞAY (İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; Ulaştırma Bakanlığının 1987 yık Büt
çesiyle, bağlı kuruluşları hakkındaki Anavatan Par
tisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım. 
'Bu vesileyle, grubum ve şahsım adına yüce heyeti
nizi en iyi dileklerimle selamlarım. 

.Sayın milletvekilleri, günlük hayatın ayrılmaz par
çası, sosyal ve kültürel gelişmenin göstergesi, kal
kınma ve savunmanın can damarı durumundaki ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerin in önemi, izahtan 
varestedir. Hükümetin dışa açılma politikası, ihra
cat seferberliği ve yurdumuzun coğrafî durumu ne
deniyle, savunmaya yönelik doğrultuda, ulaşım ve 
haberleşme hizmetleri daha da önem arz etmektedir. 

Demokratik rejimle idare edilen ülkelerde, hür
riyet içerisinde hızlı kalkınma şartının, siyasî istik
rar olduğu malumdur. 1980 sonrası, yurdumuzda si
yasî istikrar, huzur ve güven sağlandığına göre, Ulaş
tırma 'Bakanlığı bütçesini ve bağlı kuruluşlarının 
faaliyetlerini bu açıdan müzakere imkânı hâsıl ol
muştur. 

Önemli bir bölümü Nafıa Vekâleti, diğer bir bölü
mü de İktisat Vekâletine bağlı olarak yürütülen ulaş
tırma ve haberleşme hizmetleri, 27 Mayıs 1939 ta
rih ve 3'613 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığı bün
yesinde birleştirilmiştir. Bilhassa, İkinci Dünya Sa
vaşından sonra ulaştırma ve haberleşme sistem ve 
faaliyetlerinin önemi nedeniyle 27 Haziran 1945 
gün ve 4770 sayılı Kuruluş Kanunu ile teşkilat ve 
hizmet alanı genişletilmek zorunda kalınmıştır. 

Zaman içerisinde, ulaştırma ve hazerleşme hiz
metlerindeki hızlı gelişmeler, Anavatan Partisi se
çim beyannamesinde ve Özal Hükümeti progra
mında vaat edilen idarî yapı değişikliği, 13 Aralık 
1983 gün 1>82 sayılı ve 8 Haziran 1984 gün 211 sa-

f yılı Kanun Kuvvetinde Kararnamelerle temin edil
diği malumdur. 

Ayrıca, bakanlık bünyesinde bulunan telsiz ha-
I berleşmesinin toplumun her kesimine girme ihtiyacı

nın duyulması ve hatta yaşamın ayrılmaz parçası 
haline gelmesi karşısında, 5 Nisan 1983 gün ve 2813 
sayılı Telsiz Kanunu yürürlğe konulmuştur. 

I Ülkemiz, bir yandan günümüz elektronik haber
leşme çağında büyük ve önemli değişikliğe ulaşır-

I ken, diğer taraftan yurt düzeyinde istihdam yarata-
I rak halka hizmet vermeye başlamıştır. 28 Haziran 
I 1986 gün ve 3293 sayılı Kanunla katma bütçeli hale 

gelen Telsiz Genel Müdürlüğü, 28 250 kişiye CB 
sertifikası olmak üzere, toplam İl 4 753 adet ruh
sat ve sertifika vermiş bulunmaktadır. 

I Görüldüğü gibi, Ulaştırma Bakanlığı diğer ko
nularda olduğu gibi, yılların ihmaline uğrayan tel-

I siz haberleşmesini de en kısa sürede devreye sok-
I muş bulunmaktadır. 
I 'Bir başka sektör, bir başka birimde de durum 

aynı çağa; paralel büyük patlama özal iktidarına 
nasip olmuştur. 

1983 yılında 124 bin ton toplam karayolu yük ta
şıma kapasitesi, 540 firmaya ait 195 bin ton taşı
ma kapasitesiyle filo halline gelmiştir. Bu durum, ta-

I sıma kapasitesinin 2,5 yıl içerisinde yüzde 57,3 ora-
I nmda geliştiğini göstermektedir. 1970 yılında 400 
I olan çekici ve trayler sayısı, 1986 Haziran ayı iti-
I b'ariyle özmal kapasite olarak; 562 adet firma, 7 973 

adet çekici, 9 558 adet yarı römork, 6 028 adet kam
yon; kapasite olarak da, 20 104 ton/kamyon, 182 596 
ton/yarı römork olma'k üzere, toplam 202 700 tona 

I ulaşmıştır. 
1969 yılına kadar ülkemizde tamamen yabancı 

I taşımacılar söz sahibi iken, bugün ihracatımızın yüz-
I de 82,8'i kendi fiılomuzlîa taşınır hale gelmiştir. Yıl-
I da ortalama 35 bin aracımızın Avrupa'ya aynı gü-
I zergâhtan çıkması ve yıtfda yaklaşık 1 milyon ton 
I malın giriş çıkışlarının tek parkura bağımlı, olması 

mahzurlu görülmüş olduğundan, İstanbul - Kösten-
j ci - İstanbul Ro-Ro hattı açılmıştır, 
I İtalya ve Yugoslavya limanları ile limanlarımız 
I arasında da Ro-Ro hatlarının açılması halinde al-
J ternatif güzergâhlar artırılmış ve dolayısıyla ülke-
j mize ve taşıyıcılairımıza daha ekonomik, daha emin 
I ve daha rahat hizmet verme imkânı sağlanmış ola-
I çaktır. 

İşte, bir ülke dışarıya böyle açılır, kalkınmış ül-
I keler seviyesine böyle gelinir, ihracatı böyle, ithalatı 

böyle yapılır; bu bir alkil işi, bir feraset işidir. 
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Ulaştırmanın bu genel politikası (içerisinde kara 
ve demiryolu konusuna değinmek istiyorum: Çünkü 
ülkemizde, siyasî kadrolar karayolu taşımacılığı mı 
demiryolu taşımacılığı mı tartışmasını her fırsatta 
mutlaka gündeme getirmektedirler. Ulaşım tercihinde; 
taşınacak yolcu sayısı ve yük miktarı, taşıma süresi, 
taşıma mesafesi, yükün cinsi, müşterinin arzu ve is
tekleri, ülke ekonomisine maliyeti gibi faktörlerin. 
etkisi büyüktür. Partimiz, hizmetlerin frenlenmesine, 
yatırımların durdurulmasına, kuruluşların yekdiğeri
ne düşman haline getirilmesine, rekabet ve husu
met havasına sokulmasına karışıdır. Bu ihtiyaçlar ye
rine getirilirken, ülkenin ekonomik gücü, stratejik 
ve coğrafî durumu ön planda tutulmalıdır. Bunun 
dışında, birini diğerine tercih mümkün değildir. 

'Birim alana düşen demiryolu ve karayolu uzun
luğunda, dünya ülkeleri arasında sondan ikinci sı
rayı işgal ettiğimizi düşünürsek, Türkiye'de ne ka
rayolu ne de demiryolu yeterlidir; daha fazla kara
yoluna, daha fazla demiryoluna ihtiyacımız vardır. 
'Hükümetimizin ve Yüce Meclisin, Bayındırlık ve is
kân Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları Li
manlar Havameydanları İnşaatı Genel 'Müdürlüğü
nün, Ulaştırma -Bakanlığına bağlanması kararının, 
hizmetin geliştirilmesi yanında, altyapıyı da bir bü
tünlük içerisinde geliştireceğine inanıyoruz. 

Sayın 'Başkan, değerli üyeler; Türk Hava Yolla
rı ilk kez, yurdumuzda 20 Ağustos 1933 tarihinde 
2186 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakanlığı bün
yesinde kurulmuştur. (Muhtelif değişikliklerden son
ra, 1.3.1956 tarihinde Türk Hava Yolları Anonim 
'Ortaklığı adıyla faaliyetine devam etmektedir. Bu 
ortaklık, son yıllarda büyük bir atılım içerisine gir
miş; uçuş emniyeti, güvenilirlik, disiplin ve sürat 
prensipleri göz önünde bulundurularak yolcuya en 
iyi hizmetin sağlanması teminine çalışıldığı gözlen
mektedir. 

Filoda değişik 7 tip uçağın kullanılmasından do
ğan ekonomik, teknik ve işletme sakıncalarını gö
ren ortaklık, 3 tip uçakla standardizeye gitmiştir. Bu 
standardizede halen 7 adet Air-Bus'ın mevcut oldu
ğu, 1988'de filoya katılmak üzere 3 Air - Bus'un an
laşmasının yapıldığı ve hedefin 14 Air - Bus uçağı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

1986 yılı içerisinde Avrupa'da ve Stockholm ve 
Madrit, Uzak Doğuda Bahreyn, Bombay ve Singa
pur seferlerine başlanılmış. Bbngkok, Delhi, Sydney, 
Canberra ve Melbourne hatları pazar araştırması ya
pılmıştır. 

Netice itibariyle, Türk Hava Yolları halen 31 
uçak, 4 808 koltuk kapasiteye yurt içinde 15, yurt 
dışında 39 noktaya uçmaktadır. Yurt içi ve yurt 
dışı kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçişin, güzel 
yurdumuza ve dolayısıyla aziz milletimize getirdiği 
nimetleri şükranla anmalıyız. Yoksa bir parti sayın 
liderinin dediği gibi, gelişmeleri kesekâğıdı patla
ması şeklinde karikatürize eder, espri yaptığınızı 
zannederseniz, seçmeniniz nezdinde gayri ciddî olur, 
oylarınızı buçuğa, yüzde 17,5'a düşürürsünüz. 

AHMET SARJP (Diyarbakır) — Sizin oyların 
yüzde 32'ye düştüğü gibi. 

MUSTAFA KEMAL TÖÖAY (Devamla) — 
Lütfen rakamlara diikikat ediniz: Uçuş sayısı 1980'de 
20 999 adet, 1985'te 33 144 adet iken 1986'da 35 631 
adet bekleniyor^ 

Yolcu sayısı; 1980'de 1 513 218 adet, 1985'te 
2 714 200 adet, 1986'da 3 237 935 adet. Gelir; 1980' 
de 12 milyar 933 milyon, 1985'te 162 milyar 597 
milyon, 1986'da 196 milyar 354 milyon lira. Bu ra
kamlar, Türk Hava Yollarındaki patlamadır beyler, 
patlama. 

Halka hizmet etmenin yolu, haset ve kıskançlık
tan değil, hakka hizmetten geçer. Bu faaliyetleri so
nucu Türk Hava Yolları, ülke ekonomisine; 1984 
yılında 262 milyon, 1985 yılında 264 milyon do
lar döviz girdisi sağlamış, 1986 yılında da 276 mil
yon dolar döviz girdisi beklenilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, gerek kitle taşımacılığın
da ve gerekse uzun mesafe yük taşımacılığında önem
li yeri olan DeviM Demiryolları İşletmesi millî bir 
kuruluşumuzdur. Bu kuruluş, Cumhuriyetin ilanını 
müteakip, ülke ekonomisi ve yurt savunması bakı
mından önemli görevler yüklenmiştir. Büyük yatı
rımlar gerektiren bu kuruluşa, maliyet altı yolcu ve 
yük taşıttırılmak suretiyle yanlış siyasî tercih uygu
lattırılmış ve yatırım kaynaklarının temin edileme-
ımiş olması nedeniyle gelişmiş ülkeler seviyesine ge
tirilememiş ve dolayısıyla müşteri tercihlerinin di
ğer nakil vasıtalarına kaymasını intaç ettirmiş bulun
maktadır. 

Diğer KİK ve KİT'lerde olduğu gibi Devlet 
Demiryollarına da teşhisini koyan Sayın Özal'ın 
reform hükümeti, fevkalade isabetli kararlarıyla, ge
rek kitle ve gerekse uzun mesafe yük taşımaların
da önemli yeri olan Devlet Demiryolları işletmecili
ğinin, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek ha
le getirilmesi, demiryolları ağının yenilenmesi ve ba
kımı, mevcut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektrifi-
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kasyon ve sinyalizasyon tesislerinin yaygınlaştırılma
sı, çeken ve çekilen araçların rnodernize edilerek 
yeterli seviyeye getirilmesi, gelişmiş teknolojiler
den yararlandırılmak suretiyle ıhız, güvenilirlik ve 
konfor bakımından ileri ülkeler seviyesine çıkarılma
sı için yapılan çalışmaların hızla sürdürülmekte ol
duğu izlenilmelktedir. 

ıDurumun daha berraklaşması için bazı rakam
lar vermek, analizler yapmaik gerekirse; 1980 yılın
da 7 milyar 46 milyon işletme açığı, 1985 yılında 10 
milyar 400 milyon işletme kârı, 1986 yılında 24 mil
yar 19 milyon işletme açığı ve 1987 tahmini 11 mil
yar 768 milyon işletme açığı beklenilmektedir; tab
lo budur. 

O halde, 'kaynak temin etmeden, imrendiğimiz, 
özlemini duyduğumuz ülkeler seviyesine gelmemiz 
mümkün değildir. Kaynak temini ise, devlet Hazine
sinden sübvansiyon yapacaksınız. Devlet Hazine-
sindeki paranın nereden toplandığı, nereye sarfı ge
rektiği belli. Sıkıştırırsanız, para matbaasına müra
caat edersiniz. Trilyonluk yatırımları olan bir kuru
luşun, ıkendi içerisinde alacağı önlemleri uygulama
ya sokmalı veya özelleştirme çareleri aranmalıdır - bu 
haliyle de dışarıda cazip görülmemektedir - ya da 
finans kaynağının temini için, arz edilen hizmetten 
yararlanmak isteyen müşteriden maliyet üstü ücret 
talebinde bulunacak, ıkuruluşu darboğaza iten en
gelleri kaldıracaksınız. Buna göre, siyasî otorite bu 
çözümlerden birisini tercih durumundadır. Anavatan 
iktidarı da bunu yapmış, siyasî ve ekonomik güçlük
lere rağmen, hiçbir iktidarın cesaret edemediği ta
rihî kararı almakta tereddüt göstermemiştir^ 

iDevlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kuruluşla
rından, lokomotif ve motor, demiryolları 'makineleri 
ve vagon sanayilerini bünye dışına alarak, bağlı 
ortaklıklar haline dönüştürmüş; ücretler makul se
viyeye yükseltilmiş ve işletme, sürat, 'konfor ve em
niyet temini suretiyle talebin artırılmasına çalışıl
mıştır. 

'Kendisini amorti edemeyen hatlarıyla, bazı ku
ruluşlara yapılan maliyet altı taşımaların, işletmeyi 
olumsuz yönde etkilediğini izaha lüzum görmüyo
ruz. Devlet Demiryolları bütün bu menfi olgulara 
rağmen yenileşme çalışmalarına da devanı etmekte
dir. 1975 yılında 1 milyar 800 milyon ve 1980 yılın
da 12 milyar 170 milyon liralık yatırım yapılmış iken, 
1985 yılında yatırım miktarı 115 milyar 006 milyona 
yükselmiş ve 198*6 yılında da bunun 108 milyar 200 
milyon lira olması beklenmektedir. 1987 yılı yatırımı 

ise 180 milyar 265 milyon lira olarak planlanmış
tır. 

Diğer yandan finansmanı Suudi Fonundan kar
şılanan İskenderun - 'Divriği sinyalizasyon ve elektri
fikasyon tesislerinin yapımı, 

Yine Suudi kredisiyle 98 adet özel yol yapım ve 
bakım makinesi temini, 

6 milyon 500 bin Kuveyt Dinarı, 361 milyon 900 
bin Suudi Riyaliyle, Dünya Bankasından 197 milyon 
dolar kredinin temini, memnuniyetimizi mucip ol
muştur. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'de 
ilk deniz işletmeciliğinin Fevaid-i Osmaniye adıyla 
1843 yıllında Kadıköy ve Adalara yolcu taşımacılı
ğıyla başladığı malumdur. Denizcilik sektöründe o 
günden bugüne kadar pek çok idarî değişiklik yapıl
mış ve sonuçta 233 sayılı Kanun Hükmünde Karar
nameyle, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ve Türkiye 
Gemi Sanayii Anonim Şirketi adında iki ayrı KİT 
oluşturulmuştur. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 15.5.1985 tarih ve 
85/9478 sayılı kararıyla, Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Şirketi de müstakil KÎT şekline dönüştürül
müştür. 

Çağın deniz taşımacılığı gelişen ve değişen bir
çok gemi tiplerinin ortaya çıkmasına neden olmuş 
ve bu yeni gemiler yüklerini 'kolay, süratli, zararsız 
ve ekonomik olarak yükleme ve boşaltmalarını ya
pabilecekleri altyapı ve teçhizata sahip limanlan 
gündeme getirmiştir. Bu cümleden olarak, İzmir li
manının 1 400 metre, Trabzon limanının 600 metre, 
Hopa limanının da 200 metrelik rıhtım uzunlukla
rı inşaatına devam edildiği; İzmir limanında 2+35 
tonluk vincin hizmete verildiği; Trabzon ve Hopa 
limanlarında kapalı sundurmaların ikmal edildiği; 
İzmir, Trabzon, Giresun ve Hopa limanlarının açık 
sundurma sahalarının hizmete verildiği; Antalya'daiki 
6 000 ton kapasiteli soğukhava deposunun devreye 
sokulduğu; İçerenköy'de 278 bin metrekarelik güm
rük ambar ve otopark tesisleri yapımının devam et
tiği anlaşılmıştır. 

Diğer yandan, deniz taşımacılığı sefer sayısı 1980 
yılında 257 bin 340 adet iken, 1985 yılında 304 bin 
491 adede ve 1986 yılında da 362 bin 777 adede yük
selmiştir. 

Ayrıca, kuruluşun 1983 yılı kârı 7 milyar 022 mil
yon iken, 1984 yılı kârı 47 milyar 780 milyon ol
muştur. 1985 yılı kârlılık oranı ise, 1984 yılıma gö
re yüzde 44,5 artış göstermiştir. Dünya deniz tica-
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retinde 70'ii yıllarda başlayan daralma ve yaşanan 
petrol krizi, ülkeleri pazarlama ve teknolojide yeni
liğe zorlamış, yeni ve modern taşıma türlerinin pi
yasaya arzını ve filoların bu türlere uygun teknolo
jisi gelişmiş, giderleri azaltılmış, modern gemilerle 
takviyesini zorunlu hale getirmiştir. 

Yurdumuzda gemi inşaatı, Anadolunun muhtelif 
tersanelerinde, devirlerinin mükemmel teknelerini inşa 
etmiş ve bu konuda otorite olma özelliğini 19 un
cu yüzyılın ikinci yarısına kadar südürebilmiştir. 
İçinde bulunduğumuz dönemde, dış ödemeler den
gesi yönünden, ekonomimize, petrol ürünleri ve güb
re alımlarımdan sonra en büyüık etkiyi, yabancı gemi
lere döviz olarak ödediğimiz navlun yapmaktadır. 
Bu kadar önem arz eden denizciliğimize, hüküme
timiz gerekli özeni göstermektedir. Bir taraftan mev
cut filoyu gençleştirme çalışmaları sürdürülüp, ton 
(kapasitesi arttırılırken, bir taraftan da gemi ihraca
tına başlanmasına ve 780 ila 1 500 beygirgücünde 25 
adet motorun yüzde 50 yerli malzeme ile imalatına 
muvaffak olunmuştur. Tersanelerimizdeki 75 blin 
detveyt (dwt) tonluk gemiler, Türk gemi inşaatının 
bugün eriştiği mutluluğun bir göstergesidir. 8 500 ki
lometre sahile sahip ülkemizin - dünya ticaretinin 
yüzde flO'den fazlası deriiz yoluyla yapıldığına göre -
taşıtan ekonomi düzeyinden çıkartılıp taşıyan ekono
mi düzeyine getirilmesi zarureti vardır. Yüce Ata
türk'ün de ifade buyurdukları, «Denizciliği, Türkün 
büyük millî ülküsü olarak düşünmeli ve omu az za
manda başarmalıyız» şeklindeki ifadelerinin gerçek
leşmesi, akılcı, iş bilen, iş bitiren yaklaşımla Anava
tan iktidarına nasip olmaktadır. 

Sayın üyeler, ülkemizde haberleşme hizmetleri
nin muntazam bir teşkilat eliyle yürütülmesi, 1840 
yılında Posta Nazırlığının kurulmasıyla, ilk telgraf 
haberleşmesi, 1854 yılında Kırım Harbi sırasında, 
ilk telefon tesisatı 1881 yılında İstanbul'da, ilk oto
matik telefon santralı 11 Eylül 1926 günü, 420 abo
neyle Ankara'da günlük hayatımıza girmiş bulun
maktadır. Haberleşme konusunda ülkemiz, diğer ül
kelere kıyasla en alt sırada iken, bugün dünya sıra
lamasında ilk on ülke arasına yükselmiş bulunmak
tadır. Haberleşmemin itici gücünden ülkemiz kalkın
masında azamî ölçüde yararlanılması için, geçmiş
teki alışılmış politikalar terk edilerek, 1983 yılını 
müteakip hükümetin aldığı önemli kararlar sonu
cu, haberleşme faaliyetlerinde de yeni bir dönem, 
çağın dönemi başlatılmıştır. 

Özal iktidarının, genel yatırım planları içerisin
de haberleşme sektörüne öncelik ve imkân tanıması 

sayesinde büyük adımlar atılmış ve sonuçları alın
maya başlanılmıştır. Bu cümleden olarak, telefon 
santral kapasitesi 1980 yılında 1 297 627 hat iken, 
1985 yılı sonu itibariyle yüzde 98 oranında artarak, 
2 566 947 hatta çıkarılma başarısına ulaşılmıştır. 
1986 yılı sonunda 3 milyon hat kapasiteye ulaşa
cağı tahmin edilmektedir. Rakamlar, Anavatan ikti
darının politikalarını teyit etmektedir. 

Teleks santral kapasitesindeki gelişme de çarpıcı
dır. 1975 yılında 3 044 adet abone ve 1 623 sırada 
bekleyen, 1980 yılında 6 926 adet a'bone ve 8 235 sı
rada bekleyen, varken, 1985 yılında yüzde 325 artış
la 22 484 adede ulaşan abone ve buna rağmen 1 067 
sırada, bekleyen varken, 1986 yılımda abone adedi 
20 084'e ulaşmış ve bekleyen) kalmamıştır; hatta 6 084 
numara müşteri bekler duruma gelmiştir. 

Köy telefonlarında da durum aynı. Telefonlu köy 
sayısı 1983 yılında 10 341 iken, 1985 yıllında yüzde-
55 artışla 16 bine ulaşım ıştır. Bu yıl, yani 1,986 yılı 
sonuna kadar 22 bin köy telefona kavuşturulmuş ola
caktır. 1988 yılı somuna kadar telef onsuz köyün kal
mayacağı ifade edilmektedir. Anavatan iktidarı, aziz 
milletinden aldığı büyük destekle, seçtiği yolda kal
kınma ve medeniyet yolunda koşmaktadır. 

Sayın üyeler, daha birkaç yıl öncesine, 1975 yı
lına kadar gelirleri ile giderlerini karşılayamayan, 
hatta cari masraflarını dahi karşılayamayan genel 
müdürlerin, maliye bakanları kapısı önünde Hazine 
yardımı bekledikleri, bütün tazeliği ile hafızalarda 
yaşamaktadır. 

Tabloya bakalım: 1980'de 6 milyar 561 milyon 
kâr, 1985'te ıl'63 milyar 400 milyon kâr, 1986'da 268 
milyar 867 milyon beklenmekte ve 19'87'de 353 mil
yar 031 milyon lira tahmin edilmektedir. Buna mu
kabil, 1985 yılında 238 milyar 092 milyon, 1986 yı
lında 453 milyar 632 milyon liralık yatırım yapıl
mış ve 1987 yılında da 426 milyar 760 milyon Türk 
Liralık kısmı kendi imkânları ile olmak üzere 807 
milyar 718 milyon Türk Liralık yatırım öngörülmek
tedir. İşte ralkamlar böyle ısöyiüyor, böyle diyor. Mil
letimizin haberleşme konusunda da makûs talihi ye
nilmiş ve ayrıca bugün dünyada mevcut haberleşme 
teknolojisinin tamamı, hamdolsun, yurdumuza getiril
miş ve milletin istifadesine arz edilmiştir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, ülke
mizin ulaştırma ve haberleşme konusunda hangi nok
tadan, hangi noktaya geldiğini başlıklar halinde arza 
çalıştım. Görülüyor ki, Anavatan İktidarı huzur ve 
güven iktidarıdır. Bu iktidar gerçekçidir, bu iktidar 
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istikrar iktidarıdır, bu iktidar reform iktidarıdır. Mil- | 
letin makûs talihini bu iktidar yenecektir. 'Bu ikti
dar iş biliyor, iş bitiriyor, beceriklidir ve nihayet ül
kemizi çağın ilerisine bu iktidar götürecektir. 

RAİDİR NARİN '(Diyarbakır) — Ne zamandan 
beni? 

MUSTAFA 'KEMAL TOÖAY '(Devamla) — Bu 
duygular içerisinde hükümete, Balkanımıza, bakanlık 
ile bağlı kuruluşların mümtaz temsilcilerine grubum 
ve şahsım adına teşekkür ediyorum. 

Bütçenin milletimize, ülkemize ve bakanlık men
suplarına hayırlar getirmesini diliyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

IBAŞ/KAIN — Teşekkür ederiz Sayın Toğay. 
Sosyaldemokrat Halkçı Partisi Grubu adma Sa

yın Hilmi Nalbantoğlu, buyurunuz efendim. 
SHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma 'Bakanlığı 1987 bütçesi nedeniyle Sosyallde-
mokraıt Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üzere 
huzurunuzdayım. Grubum ve şahsını adına hepinizi 
saygıyla selamlarını. 

Sayın milletvekilleri, bu bakanlığın görevleri, ulaş
tırma ve haberleşme iş ve hizmetlerinin teknik, eko
nomik ve sosyal açıdan ihtiyaçlara, kamu yararına 
ve millî güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulma
sını, geliştmlmesini ve hu hizmetlerin birbirlerini ta
mamlayıcı şekilde gelişitrilımelerini sağlayacak esas
ları tespit ederek uygulamayı sağlamaktır. 

Ulaştırma, haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit 
etmek, planlamak, ulaştırma ve haberleşme sistem
lerinin düzenlenmesini, hava ve deniz taşıma araçla
rının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeter
lilik şartlarının belirlenmesini, dan ve mal güvenliğini 
sağlayarak devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve 
politikalarının tespiti ile uygulanması amacıyla araş
tırmalar yapmak diye de özetlenebilir. 

Peki, bu bakanlık kendisine yüklenilmiş bu görev
leri yerine getirebilmiş m'idir, getirebilmekte midir? 
Yukarıda ana çizgileriyle belirtilen bu hizmetler için, 
Sağlıklı araştırma, planlama yapıldığı, üretilen hizmet
lerin yaygın ve rasyonel olarak sunulduğu iddia edile
bilir mi? 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, insanla baş
layan, insanla üretilip yürütülen ve insana, insanlık 
içtin sunulan hizmetlerdir. 

Türkiye gibi bir ülkede, her ilki açıdan da. bakıldı
ğında, gelişmiş ve kimli gelişmekte olan ülkeler düze-
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yine göre gerilikleri görmek olanaklıdır. Ulaştırma
nın nüfusa oranından tutun, gerekliliği, ekonomik ol
gusu ve nitelikliliğine kadar bu gerilik sürmektedir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarında, onca olanaksızlığa kar
şın bu aia'lnda sağlanan köklü kazanımlar, 60 yıl son
ra da bugünlerle karşılaştırıldığında, geriliğin, ülke
mizin koşullarından değil, siyasal iktidarların yaklaşım 
ve anlayışlarından kaynaklandığı rahatça görülebi
lir. 

Her ne kadar haberleşme teknolojisi Cumhuriyetin 
ilk yılarında bu gelişmiklikte değildüyse de, ülkemiz, 
'bu alanda diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, o yıllar
da bu gerilikte değildi. Savaştan çıkmış 10 milyonluk 
bir Türkiye'de kişi başına düşen -ulaştırma ve haber
leşme yatırımı ve bunlardan yararlanma ile 50 milyo
nu aşmış bir ülkede bu alandaki yararlanma ve yayıl
ma sayısal değil, oransal olarak değerlendirildüğinide 
geri kalmışlık ortaya çıkar. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi hesaptan çıka
rıyorsunuz bunu? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bunca 
önemli hizmetleri yerine getirecek bakanlığın, kendi 
bütçesi incelendiğinde görülmektedir ki, bu bakanlık 
kendisini küçültmektedir. Bakanlığın, 1986 yılına gö
re 1987 yılında personel giderleri 1 miyar 306 milyon 
liradan, 16 milyon azalarak, 1 milyar 290 milyon lira
ya; yatırım harcamaları 1986 yılı ödeneği olan 2 mil
yar 625 milyon liradan, 1 milyar 900 milyon liraya 
düşmektedir. Bu değerlere bakılınca, Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin, bu kalemlerde eksilere düştüğü gö-
rülımek'tedir. Üstelik, bu düşüşler, 1986 yılı enflasyon 
etilksi dikkate alındığında, hu kalemlerde yüzde 40'ı 
bulan gerilemeler meydana gelmekte olduğu neyi an
latmaktadır; önce bu çelişkinin yanıtının bulunması 
gerekmektedir. 

önce, bakanlığın ıbıağlı kuruluşu olan Telsiz Genel 
Müdürlüğüne 'bir göz aıtimak istiyorum. Yeri ve ko
numunu irdelemek istemiyorum, bu genel müdürlük, 
şimdiye kadar 11 adet yönetmelik çıkarmış, 65 telsiz 
ihtalatçısı firma ve 486 telsiz satış bayii ile halka hiz
met vermeye başlamış: 128 adet telsiz balkım ve ona
rım l'a'boravutarıyla elektrik, elektronik mühendis ve 
tekniker ve teknisyeıüerine çalışma zemini hazırla
makta rol oynamış; 56 kişiye amatör telsizci ehliyeti, 
912 kişiye telsiz, telgraf, telefon operatörü belgesi ve
rilmesini sağlaımış vesaire... 

Şimdi, bu Telsiz Genel Müdürlüğündeki çarpıklık
ları arz edeyim : Bu örgüt yeni kurulmuş; ancak be
cerilerinin yanı sıra, örgütlenmedeki beceriksizlikler-
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le de dikkatleri üzeıüne çekebi'lımişıtir. Bilhassa teknik 
personele, sözleşmeyle tiaJtmiinkâr ücretler verileceği 
anlaşıldığında, büyüklerin akraba ve tanıdıklarının 
acilen bu müesseseye nakilleri de başlamıştır. 

Telsiz Genel Müdürlüğünde, dahıa önce emekli ol
mamış 'bir tane olsun daire başlkanı var mıdır? Bu 
memlekette, - henüz emekli olmamış - bu işin ehli hiç-
<bk sivil elektrik yüksek mühendisi, yok mudur? Eğer 
Telsiz Genel Müdürlüğü sivillere teslim edilmek isten
miyorsa, o zaman, doğrudan Genelkurmay Başkanlı
ğına bağlayalım. 

Ayrıda, Plan ve Bütçe Komisyonunda söylediğim 
üzere, bu genel müdürlükte sertifika beklentilerinin 
önlenmesi gerekir. Bu konuda, demin Sayın Biaıkant-
ma bir iki liste göndendim ve böyle olan vatandaşlar, 
sanırım 50 - 60 bin kadardır. Bu bekleyenlerin, ge
rek kaçak telsiz kullanmasını, gerek Devletin zarar 
görmesini, gerek bu suretle oluşan rüşvet kapısını Sa
yın Bakanım inşallah kapatacaklardır. 

Nicelik açısından bu düzensizlikler bir yana, bu 
genel müdürlüğün, telsiz tahsisli hizmetin hızla yay
gınlaştırılması gibi temel görevlerinde yetersiz kal
dığı söylenebilir. Esasen bu başlıktaki hizmetlerin de 
ANAP iktidarının, belli çevrelerin sadece kârlılık 
anlayışına yardımcılık ettiği söylenebilir. 

Bu alandaki örgütlenmenin ve yeniliklerin kar
şısında değiliz. Ancak, bu hizmetlerin kimler için, ne 
için öncelik taşıdığı bizi ilgilendirebilmektedir. Amaç
lanan ve verilen hizmetlere bu sorular açısından ba
kıldığında, halktan yana, kamu yararına bir geliş
mişlikten, planlamadan, hizmetten söz edilemez.' 

Bakanlığın merkez kuruluşlarından Kara Ula
şım Daire Başkanlığına gelince : Kara ulaştırması 
denince karayolları ve demiryolları akla gelmektedir 
ilk önce. Karayollarıyla taşımacılık artık günümüz
de pahalıdır. Ayrıca düşük güvenlik sağlamaktadır. 
Demiryolları ise kitle taşımacılığı, yüksek güvenilir-
lilik ve elverişlilik ve tabiî en önemlisi ekonomikliği 
gibi avantajlarıyla etkin bir taşımacılıktır. 

Yıllara bakıldığında, karayolu yük taşımacılığı 
kapasitemiz 1983 yılında 124 bin ton ve 540 firma 
iken, 1986 yılına kadar 202 700 ton kapasite ve 562 
firmaya yükselmiştir. 1970 yılında 400 olan çekici ve 
treyler 7 973'e yükselmiştir. Diğer eklenti ve yardım
cı araçlarda da hızla artışları görmek mümkündür. 
Bu küçük sayısal örnekler yıllardır böylesi bir paha
lı taşımacılığın özendiriciliğinin kanıtıdır. Bu hizmet
lerin bedeli halkımız tarafından ödenmektedir. Ay
rıca, altyapıdaki yetersizlikler bir dizi sorunları ve 
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yeni maliyetleri gündeme getirmiştir. Yollarımız, kı« 
sa sürede elden çıkma tehlikesi ile karşı karşıya bı
rakılmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığımız, tabiî sadece bu dönem
de değil, öteden beri, hep yanlış tercihlerin ısrarlı 
savunuculuğu ve uygulamacılığı ile bugünlere ulaş
mıştır. Her geçen gün, kitle taşımacılığında yaşam
sal önemi inkâr edilmeyen demir ve denizyolları, âde
ta terk edilmiştir. Bunun sonucu olarak da, kara
yolu gibi çok pahalı bir sisteme halkımız mecbur 
edilmiştir. Bu oluşum yeni açmazları birlikte getir
miş, otomotiv alanından, enerjiye, akaryakıta, yedek 
parçaya kadar bir dizi dışa bağımlılığın artması hız
lanmıştır. Ayrıca, Bakanlığın amaçları arasında yer 
alan mal ve can güvenliği , taşımacılığın karayolu 
ağının pompalanması sonucu büyük tehlikelerle karşı 
karşıya bırakılmıştır. Yaygın ve ekonomik olması 
amaçlanan ulaşım, giderek gelişmiş ülkelerin veya ge
lişmekte olan diğer ülkelerin maliyetlerini aşmış ve 
bu sistem diğer mal ve hizmet üretim ve dağıtımları
nı da olumsuz yönde etkileyerek, sadece ulaşımdan 
yararlananlar değil, diğer mal ve hizıriet tüketicileri 
de bu yanlış ve ısrarlı politikaların bedelini ödemeye 
zorlanmışlardır. 

ANAP iktidarı, bu yanlış bakışı ve güdümlü uy
gulamaları daha da yoğunlaştırmıştır. Orta direk ede
biyatı ile, bu alanda da dolaylı olarak, halkın sömü
rüsünü hızlandırmıştır. Tarlasını, sabanını satan köy
lü, dükkânını elden çıkaran esnaf, parasını kamyo
na, otobüse yatırmış; ancak bu alanda günübirlik 
anlayışla yürütülen sözüm ona planlar, düşünüldüğü 
gibi gelişmeyince, iş bulamayan insanlar -. kamyon
cular - parklarda yığılan araçlar, TIR filolarının if-
laslarıyla karşı karşıya kalınmıştır. Oysa, bu hizmet
ler insan için, insanın gelişmesi için amaçlanmış te
mel hizmetlerdir. İnsanlara, sadece pazar oluşturan 
kalabalıklar ve kârlılık anlayışı içerisindeki bir şir
ket mantığı ile bakan ANAP iktidarı, ulaştırma ala
nında da bu temel hizmetini ortaya açıkça koymuş
tur. Ancak, ANAP bu mantığını bile rasyonel şirket 
işletmeciliğine uygulayamamıştır, uyarlayamamıştır. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Otomobil fabrikaların
da millet sırada. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) - Hem 

karayolu tercihiniz olacak, onu pompalayacaksınız 
ve hem de yarattığınız pazarda eliniz böğrünüzde iş
siz kalacaksınız. ANAP'ın ışbitiriciliğinin bir başka 
örneği de bu olsa gerek. 
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ALÎ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Senin gibi 
işsiz kalınır. 

" HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Kam
yonlar, TIR'lar boş. 

Anayasamızda seyahat özgürlüğü, temel haklar
dan biri olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'de bu 
hakkı kullanmanın, elbette ki Ulaştırma Bakanlığının 
hizmetleri, planlamaları ve yatırımlarıyla doğrudan 
ilgili olduğunu belirtmekte yarar görüyorum. Her 
geçen gün pahalılanan ulaştırma hizmetlerinde, orta 
ve dar gelirli milyonlarca insanımızı içeren kitlelerin 
bu hakkı kullanabildiklerini, kullanabileceklerini söy
lemek olanaklı değildir. Ulaştırma hizmetlerini kit
lelere hızlı, güvenilir ve ekonomik olarak götürmek, 
Ulaştırma Bakanlığının temel görevleri arasında ol
masına rağmen, bu görevini yapmak şöyle dursun, 
bu temel hakkın kullanımını zorlaştırmaktadır. 
ANAP'ın sağladığı ulaştırma hizmetlerinden yararla
nabilmek için zengin olmak lazım. Gelişmiş ülkeler 
ve gelişmekte olan kimi ülkelere bakıldığında, Tür
kiye gibi asgari geçim ortalamasının 40 bin. lira ol
duğu bir ülkede, şehirlerarası bir ulaşıma, insanın 
gelirinin onda 'birini ödemek zorunda bırakıldığı bir 
ülke daha görmek mümkün değildir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Biraz da Türk Hava 
Yollarından bahset. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Demir
yolları; gerek mal taşımacılığında ve gerekse kitle ta
şımacılığında yaşamsal öneme sahip olduğu halde, 
durum hiç de öyle algılanmamıştır. 1980 yılında ana-
hatlarda taşınan yolcu sayısı 21,5 milyon iken, 1985 
yılında 22,5 milyona yükselmiştir. Toplam beş yıl
lık sürede artış, yoik denecek kadar az olup, yıllık 
artış yüzde 1 bile değildir. Halbuki bu rakam, diğer 
taşıma sistemlerinde yüzde 15 seviyesine çıkmıştır. 
Hız yetersizliği, konforun sağlanamaması demiryol
larında talebi kısmaktadır. 

Ülkemizde, cumhuriyetin kuruluşundan 195Q'ye ka
dar olan dönemde, 3 793 kilometre gibi azımsanma-
yacak ölçüde bir demiryolu hattı, mevcut şebekeye 
eklenebilmiştir. 1950 yılından günümüze kadar ise, 
1 128 kilometre yeni hat yapılabilmiştir. Bu, bir ge
rilemedir, demiryolu ağı ihmalinin ayrı bir kanıtıdır. 

Toplanı demiryolu batlarımızın yüzde 6'sının elekt
rikli olması, geriliğimizin bir başka boyutunu oluş
turmaktadır. Avrupa ülkelerinde hu oran yüzde 80'-
dir. 

Demiryolu şebekemizin büyük bir kısmı, çağdaş 
standartların çok gerisindedir. Sinyalizasyon donanı

mı geri, kimi yerlerde de yetersizdir. Hizmetin niteli
ği de her geçen gün gerilemektedir, özellikle doğu 
hatlarımızda 'bu gerilemeler ANAP İktidarı zamanın
da daha büyük boyutlara varmıştır. Çevre düzenle
mesi yok, travers raylar, vagonlar, pulmanlar bozuk
tur. Koltuklar ise, batıya gidersiniz yatar koltuktur, 
doğuya giderseniz kokar koltuktur. 

1987 yılı içinde, demiryollarının bakım, onarım 
ve yeni yol yapımı için toplam 188,9 milyarlık para 
ayrılmıştır. Bu yatırımı sadece İkinci Boğaz Köprüsü
nün. maliyetiyle karşılaştıracak olursak, yarısından az 
olduğu 'görülmektedir. İkinci Boğaz Köprüsünün, çev
re yolları da katıldığında, maliyetinin bir trilyonu 
bulacağı şimdiden hesaplanırken ve bir üçüncü köp
rünün belediye tarafından ihalesi söz konusu iken, 
tüm Türkiye demiryolları için sadece 188 milyar lira 
ayrılması, bu ihmalin büyüyerek 1987 yılına da taşın
dığını göstermektedir. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Boğaz Köprüsünü 
yapmaktan vaz mı geçelim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu hü
kümet, karayolunun bir kilometresine 2 milyon dolar, 
yani 1,5 milyar Türk Lirası ayırırken, tüm demiryol
larına 188 milyar tahsis edebilmektedir. 

Sayın Bakan, «Demiryollarının karşısında olma
dıklarını, ulaşım ağında birinin diğerine tercih edil
diğini» söylediler, bundan memnun oluyoruz. «Kom
bine ulaşımdan yanayız» diyorlar; ama uygulamaları 
ortada! Tabiî uygulama hükümetin, Bakanın değil. 

Ulaştırma Bakanlığının bütçesinde, demiryolları
nın 1987 yılında onarım ve bakım başlığında 31 mil
yar liralık yatırım yapılması gerektiği 'belirtildiği hal
de, ancak 25 milyar lirasının karşılanabileceğine iliş
kin öngörüsü.... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, çok nazik konu
şuyorsunuz, lütfen mikrofona yaklaşınız efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkan, galiba mikrofonları açmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Açık açık. 

HİLMİ NALBANTOdLU (Devamla) — ... ön
görüsü 'bile, bu sakatlığın kanıtı sayılmalıdır. Bu du
rum, bozuk ve güvensizliğini saptadığımız demiryol
larındaki altyapının, ancak, bir, bölümünü elden ge
çirebileceğinizi peşinen bildirmekte ve 'bunu açıkça 
ifade etmektedir. Sayın Bakan, kendilerini yarım kal
mış bir konutun inşaatında mı hissetmektedirler?.. 
Beyler bu ulaşım ağıdır, bu ağın bozuk olan tümü, 
onarılmış olian bölümü ile birlikte kullanılmaktadır. 
Bu başka bir anlam taşımaktadır. 
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BAŞKAN — Efendim şeşinizi çitariniz, bu ka- J 
dar nazik olmayınız efendim. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Duyu
yorlar, duyuyorlar. 

BAŞKAN — Duyulmuyor efendim. 

HÎLMt NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu baş
ka bir anlamda; kazaya uygun olan yerler saptandığı 
halde, bu yıl için bu durumda kullanılmasında, sa
kınca bulunmamasından başka bir şey değildir. Sa
yın Bakanın demiryollarına karşı olmamak, karayol
larına ağırlık vermemek gibi beyanlarının karşılığı 
böyle olmamalı idi. Demiryollarının ihmal edilmedi
ğini söyleyenler, 1987 yılı Bütçesinde biliyor musu
nuz kaç kilometre yeni demiryolu yapacaklar?.. 7 ki
lometre. Duyduğunuz, doğrudur, sadece 7 kilometre. 
Bu Hükümetin Başbakanı, Cumhuriyet hükümetleri
nin ikinci büyük hükümeti sayıyorlar kendilerini; bu 
alanda cumhuriyetin ilk yıllarındaki hükümetlerin 
başardıkları ile karşılaştırılınca, cumhuriyet hükümet
lerinin bu 7 kilometrelik demiryolu ile kaçıncı hü
kümet olacağını siz hesaplayınız!. Sayın Bakan, Ata- j 
türk zamanında yapılan binlerce kilometrelik demir
yolu ağının yapılışı sırasındaki faktörlerin başka ol
duğunu belirityorlar. Savaştan yeni çıkmış bir ulu
sun, boş Hazinenin yarattıklarından daha mı hazin 
durumdadırlar?.. Her zaman itibarını yükselttiklerini 
iddia ettikleri Türkiye'nin bugünkü durumunun, o 
günlerin olanakları bakımından daha geride oldu
ğunu mu ikrar etmektedirler?.. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Başkan, ses düzeni bozuk efendim. | 

BAŞKAN — Efendim, bir tane idareci arkadaş 
yok ki, idare amirlerinden hiçbirisi yok, bu işleri 
onlar takip edecek, buradan ben takip edecek deği
lim. 

HtLMI NALBANTOĞLU (Devamla) — Ancak, 
bu yaklaşımın nedense sadece demiryollarına yöne
lik olması ilginçtir. Zira, karayolu ulaşımında, sözde 
turizm amaçlı ve sadece yurt dışında çalışmaları ko
şulu ile gümrük indiriminden yararlandırılarak, ithal
lerine izin verilen iki katlı, her türlü konfora sahip 
otobüslerin, iç hatlarda kullanılmasını görmezlikten 
gelmek; bu politikanın dökülen diğer tarafına bir 
örnektir. 

Hurdaya çıkan lokomotiflerin sayısı başka yeni
leme yatırımları ise başka bir hazin tablodur.- Bu 
konuda çok şey söylemek olanaklı, bu kısıtlı zaman
da hiç değilse şu soruları sormakta yarar buluyo
rum : 
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Yurt içi eşya nakli; 1981 - 1984 yılları arasında 
artarken, neden 1984 - 1985 yıllarında düşme gös
termiştir? 

Uluslararası eşya taşımalarında, ithal ve ihraç 
mallarımızın taşıma payının giderek ve hızla düş
mesinin önlemi neden alınmamaktadır? 

Devlet "Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün memur sayıları artmakta iken, teknik personel 
sayısındaki azalmalar neyin ifadesidir? Bu, demir
yollarına ilgisizliğin sonucu mudur? Bu, sözümona 
planlamalarınızın bir parçası ise, oluşabilecek kaza
larda, bunun payının ne olacağı hesaplanmış mıdır? 

Ayrıca, kendi yayınladığınız o meşhur kırmızı ki
tabınızda verdiğiniz bu bilgilerin yanı sıra, kadro
suzluk cetvelindeki yüzde yüzlük artış ne içindir? 

Denizyolları : Kuşkusuz ki, denizyolu taşımacı
lığının diğer taşımalara oranla daha ucuz olması ve 
ayrıca memleketimizin üç tarafının denizlerle çevrili 
yarımada olması, bundan gereğince ve rasyonel ola
rak yararlanmamızı zorunlu kılmaktadır. Oysa du
rum, demiryollarından pek farklı değildir. Ne çağın 
gereklerine ve taşımacılığa uygun bir altyapı geliş
tirmesi ve ne de örgütlenme ve yenileme söz konusu
dur, bu alanda. Bu işler, modern limanlarla, tesislerle, 
sağlıklı depolarla gerçekleşir. 

Günümüzde gemi taşımacılığı, gelişen ve değişen 
birçok ulaştırma biçimlerini ortaya çıkarmıştır. Biz
de ise, yaşlı ve her gün hizmetten ayrılan gemileri
mizi izler duruma gelmekteyiz. Yine, bu alanda hiz
met veren özel sektör de, büyük sancılarla karşıla
şırken, ilgisiz kişiler, devletin bu alandaki kaynakla
rını, ucuz kredi olarak kullanabilmişlerdir. Dünya 
standartlarının yükselmesi, limanlarımızın donanımı
nın hızla yeterli seviyeye getirilmesini zorlamaktadır; 
ancak, ihmaller öylesine büyüktür ki, yaranın teda
visi neredeyse imkânsızlaşmaktadır. 

Liman ve sahillerimizin yükleme ve boşaltma iş
lerinden dolayı kirlenmesinin önüne geçmek için, ya
pılması gereken arıtma tesisleri ihmal edilmiştir. 

Yolcu taşımacılığı hizmetlerinde kullanılan filo
daki gemilerin, yaşlı, ekonomik ve teknik ömürlerini 
doldurmuş olması, hizmet arzını gerilere çekme olum
suzluğunu hızlandırmaktadır. Bu yüzden, özellikle 
istanbul ve İzmir'de, kara ulaşımına kaymalar göz
lenmektedir. İnsanlar şehiriçi vapurlarına zorunlu 
kalmadıkça binmemektedirler. 

Şehirlerarası hatlardaki taşımacılık, niteliksizlik ve 
yetersizlik nedenleriyle gerilemeye devam etmektedir. 

Kendi deniz filomuzu işler hale getirememenin 
bedelini, yine halkımız ödemektedir. Boş bekleyen 
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gemi ve tankerlerimiz, bunun açık kanıtıdır, tşlerine 
geldiğinde, Piri Reisleri, Turgut Reisleri, Barbaros-
ları kürsülerde en hamasi sözcüklerle anan ve dille
rinden düşürmeyenler, denizciliğimizin bugünkü du
rumuna nasıl bir mana ve ruh içinde sahip çıkmak
tadırlar? Nutuk atmayla, geçmişe bağlılığını dile ge
tirme kolaylığını bulan bu iktidar ve temsilcileri, de
niz taşımacılığını, yabancı filolara peşkeş çekmekle, 
bu bağlılıklarını eyleme mi dönüştürüyorlar? 

Hava ulaşımı : Havayollarımızın gelişmesine göz 
atmakta yarar var. Evet, gelişmesine diyorum; çünkü 
zarar eden bir kuruluş iken, kâr eden bir kuruluş 
haline gelen Türk Havayolları, kamuoyuna bir geliş
menin örneği olarak sunulmuştur. Oysa, bu bir geliş
me değil, gelişme sıkıntılarını aşmak için, talebin kı
sılması eylemidir, 

ANAP iktidarının şirket mantığı, burada da ege
men olmuştur. Talebi kısmak için fiyatları artır, 
verilen hizmetleri belli sınıflara yönelt ve bunada 
«yeterlilik» de. Son iki yıllık uçak ücretlerine bir göz 
atalım: Erzurum 7 500 liradan başlamış, şimdi 30 000 
liradır. Bu rakamlara göre, yıllık enflasyon oranla
rının dışında, her yılbaşında yüzde 50 zam yapılmış 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu hizmetin bedelini kim
ler karşılayacaklardır? «Ne var zaten, zenginler kul
lanıyor bu sistemi» diyeceksiniz; ancak: bu sistemi 
kullananlar, bunun bedelini, yani mal ve hizmetler 
yoluyla, vergi indirimi yoluyla halkımızdan çıkarı
yorlar. tçerisi için pahalı olan hava taşımacılığının, 
dış hatlarda ucuz olması, «İçeri yasak, dışarı serbest» 
mantığının bir uzantısıdır; «Ne bulursan sat» man
tığının yansımasıdır. 

50 milyonu aşkın bir ülkede, 30 uçakla insan ta
şımacılığı ve kargo hizmetleri, üstelik iç hatlardaki 
pahalılık neyin ifadesidir? Sayın Başbakan, «Bolluk 
var» edebiyatını, bu ve benzeri uygulamalara bağla
mıştır. Şimdi her şey var, alan kaç kişi? Şimdi kâr 
eden hava yollarımız var, binen kaç kişi? Türk Hava 
Yollarının kârlılığını dış hatlardan sağlaması da bu
nun başka bir kanıtı. Havayolları kâr ediyorsa ve 
iyi işleyen bir yâpıdaysa, gelişmeyi hızlandırmak ve 
verilen hizmetleri halkımıza indirgemek yerine, özel 
havacılık şirketlerini devreye sokmak niye? 

BAŞKAN — Süreyi tamamlayacak mısınız efen
dim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Efen
dim, şurada 5 dakika da haberleşmeden bahsedeyim; 
atladım havayollarını. 

BAŞKAN — Arkadaşınız düşünsün. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — PTT 
hizmetlerine gelince; bu alandaki gelişmeleri bütün 
kamuoyuyla birlikte izliyoruz: Sayın Bakanımız gün 
geçmiyor ki, televizyonda görmeyelim; gün geçmiyor 
ki yeni bir telefon santralının kurdelesini kesmesin
ler. Sayın Bakanımız, yurdun en uzak yöresine kadar 
gidip telefon santrallarmı bizzat açıyorlar. Neredeyse 
TRT'de «Telefon santralı açma dizisi» izliyor olduk. 
Başrollerde Sayın Bakanımız, yardımcı rollerde PTT 
Genel müdürü ve yerel yönetimlerde olanlar. Bu gi
dişle bakanlığın adına «Telefon töreni yapma ba
kanlığı» demem'iz gerekecek. Düşünün, Ulaştırma 
Bakanımızın hemen bütün mesaisini kapsayan kur
dele kesme eylemi, bakanın temel işi haline gel
miştir. Üstelik -Bakanım kızmaz- bu iş öylesine yo
ğunlaştırılmıştır ki, Sayın Bakanımızın balayına ve 
eşiyle yaptığı özel gezilere bile eklenebilmiş ve sev
gili genç bakanımız bu uğurda büyük fedakârlıklara 
katlanmak zorunda bırakılmıştır. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Şahsiyat yapıyorsun. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — Ayıp et
tin Nalbantoğlu. 

HÎLM1 NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu ba
kanlığımız, özellikle ara seçimlerin yıldızı olmuştur; 
fakat tabiî Samsun'daki başarısızlık bakanımın de
ğildir. 

însanlarm, karşılıklarını zaten ödedikleri telefon 
hizmetleri, ara seçim sırasında köy köy pazarlık ha
line getirilmiş ve temel görevi insana hizmet olan 
bir bakanlık, bu hizmetlerini seçim pazarlığına dö-
nüştürebilmiştir; ancak, bu çerçevede verilen sözle
rin bile çoğu tutulmamıştır. 

Telefon hizmetlerini köylü yüzde 300 farkla al
maktadır. Gelirler yüzde 500, 600, 800 artarken köy
lere götürülen hizmet üretim oranları azdır. Velha
sıl, cebimizden çekmek suretiyle bazı hizmetlere dö
nüştürmeler yapılmıştır. Eh, teşkilatlar var, az çok 
teknik personel de yetişmiş olduğuna göre, ürettiği 
hizmetleri 3'e 500 nispetinde satmak suretiyle, edini
len paralarla bu hizmetler beş misli de yapılabilirdi. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 

sözcü Sayın Hüseyin Avni Güler; buyurun efendim. 
Sayın Güler, süreniz 22 dakikadır efendim. 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNl GÜ

LER (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, yüce Meclisin sayın üyeleri;- SHP 

Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Ulaştırma Bakanlığı içellisinde hava grubu dedi
ğimiz Türk Hava Yolları, USAŞ ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmeleri hakkındaki, grubumun düşün
celerim arz edeceğim. 

Bu üç ünite de, hepimiz biliyoruzki KİT ve KİT' 
ler Özal iktidarının bir kararıyla satışa çıkarıldı. Bu 
satış da âdeta bir yabancı şirkete hediye şeklinde 
oldu. Yani, «Satışı nasıl yapacağız, bunu planla» 
diye Morgan Guarantee diye bir şirkete para ile ve
rildi. Bu şirket, KİT'lerin nasıl satılacağını planla
maktadır. Bu arada, Türk Hava Yolları da bu satışın 
birinci ünitesi. 

Ulaştırma Bakanlığı, 180 binden fazla personel 
barındıran ana bakanlıklarımızdan birisidir. Türk Ha
va Yolları, gene bu bakanlık içerisinde önemli ünite
lerden bir tanesidir. Türk Hava Yollarının son yıl
lardaki bazı gelişmelerini, örneğin; uçak sayısının 
31'e çıkarılması, yolcu adedinin 4 808'e çıkarılmasını 
ve diğer gelişmeleri burada takdirle anıyoruz. Ancak, 
bazı aksaklık ve noksanlıklar vardır. Onları da siz
lere arz etmeden geçemeyeceğiz. 

Personel durumu... 
ALt RIFKI ATASEVBR (Tekirdağ) — Verdiği

niz rakam 4 bin mi, 400 mü? 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — 4 808 

efendim. Koltuk adedi 4 808'e çıkarıldı; yanlış söy-
ledimse affedersiniz efendim. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hava Yollarında per
sonel rahatsız. Yönetimin beğenmediği ve hatta iç
lerinde sağcı olan kimselere bile, aşırı solcu ve ko
münist damgası vurularak, havayollarından uzaklaş
tırılmak istenmektedir. Mesela, bakım servisini ele 
alacak olursak; bugün Türk Hava Yollarının bakım 
servisi, batılı anlamda gerçekten çok ileri olan bir 
servistir. Hatta, bazen de Batıdaki hava yollarının 
bakım servislerinden bile ileri hizmetler görebilecek 
bir niteliktedir. Ancak, burada kaliteli personel, de
min sizlere arz ettiğim karalamalarla uzaklaştırılmak
ta ve bu personel başka şirketlere; örneğin, İstanbul 
Hava Yollarına kaçmakta, kapasite de bu sebeple 
düşmektedir. 

Sizlere bu konuda örnek vermek istiyorum : Bu 
balkım servisinde demin de bahsettiğim gibi, her tür
lü uçağın bakım ve revizyonu yapılmaktadır, örne
ğin; İstanbul Hava Yollarının bir uçağı boyanacak; 
Türk Hava Yollarının bakım servisi çok güzel bo
yama yapmasına rağmen, İstanbul Hava Yolları bu 
işi dışarıda, Avrupa'da uçak başına 40 bin mark 
ödeyerek yaptırmaktadır. Böylelikle de döviz dışarı
ya gitmektedir. Bunlar niçin yapılır, tabiî bilemeyiz! 

Yine, bu özel hava yollarının uçaklarının bakım 
ve revizyonu, bizim Tüfk Hava Yollarının bakım 
•servisinde yapılması icap ederken, bunlar dışarıya gi
derler ve İsveççe yapılır ve oraya döviz ödenir. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Özel sektör 
bu, istediği yerde yaptırır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Dinle, ilim ko
nuşuyor, ilim. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Sayın 
milletvekili, Türk Hava Yolları, dışarıya döviz kaç
maması için bunu temin edebilir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayalım. . 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sayın 
Başbakan, Amerika'da, eski Dışişleri Bakanı Kis-
Singer'le kahvaltı edebilmek için para verdi kahvaltı 
etti. Bu da mı özel sektör? 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hayır, beş 
kuruş para vermedi. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — O gü
nün parasıyla 25 milyon liraya kahvaltı satın aldı 
Sayın Başbakan. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — İyi miydi bari? 
BAŞKAN — Lütfen konuya dönelim efendim, 

sadet dışına çıkmayalım. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne yemişler 

acaba? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın hatip güzel 

güzel konuşuyor, müsaade edin de konuşmasına de
vam etsin. 

Devam edin efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) —' Türk 
I Hava Yolları bugün kârlılığını daha fazla gösterebil

mek için yılbaşını beklemekte; yılbaşından sonra top
lu sözleşme yapılacağından, daha fazla kâr göstere
bilmek için geciktirmektedir. 

Bugün Türk Hava Yollarında uçak adedi artmış
tır dedik; doğrudur, memnun oluyoruz; ancak, ye
ni alınan Airbus'lar için de şükranlarımızı arz edi
yoruz; fakat DC-10'ların satışından memnun değiliz. 
Bu uçaklar, henüz görev yapabilecek durumdadır; ör
neğin, Airibus'larm uzak mesafe uçuşlarına -Singa
pur gibi uçuşlara- bu DC-10'ların verilmesi yerinde 
olur sanıyoruz. Bunun dışında, 2 tane DC-10'un sa
tışı yapılmak üzere satışa arz edilmiştir. Bunların 

I dünya piyasasında fiyatı 20 milyon dolar olmasına 
rağmen -çünkü kitaplar öyle gösteriyor- 15 milyon 

I dolara satışa çıkarılmıştır; neden? 
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Yıllardır, Libya, Iran ve Irak'ta, Türk Hava Yol
larının biriken alacağı var; bu alacak 27,6 milyar 
Türk Lirasıdır. Bunlar, henüz tamamıyla tahsil edil
memiştir; ancak, bu yıl 4 milyon dolar tahsil edil
miştir, buna da seviniyoruz. 

Dash-7 uçakları ve Boeing-707 uçakları tasfiye 
edilmiştir; buna da itirazımız yoktur. 

Türk Hava Yollarında pilot durumuna geliyorum: 
KtT Komisyonunda olduğum için biliyorum, geçen 
seneye kadar Türk Hava Yollarının pilot ihtiyacı var
dı, hem de çok fazla idi; bunun için de, Hava Kuv
vetleriyle temastaydı; fakat bir türlü pilot alımını ya
pamıyordu. Hava Kuvvetleriyle, Türk Hava Yolları 
arasındaki protokole göre, Hava Kuvvetlerinden is
tifa eden pilotlar, ancak Hava Kuvvetlerinin müsaa-
desüyle Türk Hava Yollarına geçebilir; bu yıl, bu 
müsaadeyi almadan, Türk Hava Yolları, ihtiyacından 
çok fazla pilot almıştır, 100'den fazla pilot transferi 
yapmıştır ve Türk Hava Yollarında, bir pilota, yak
laşık haftada bir uçuş düşmektedir. 

100'den fazla hostes işten çıkarılmıştır; niçin? 

Türk Hava Yollarında, teknik müdürüğe bağlı ona
rım kapasitesini demin arz ettim. 

Bir de, Türk Hava Yollarının - Başbakanlık De
netleme Kurulunun raporlarında da var sanıyorum -
genel müdürlük inşatında 360 milyon liralık yolsuz
luk var; bunun bir hesap hatasından dolayı olduğu
nu hatırlıyorum; Sayın Bakandan bu yolsuzluğun ne 
halde olduğunun cevabını talep ediyorum. 

USAŞ Genel Müdürlüğü iyi yolda denebilir; an
cak iki genel müdür yardımcısından personel arasında 
büyük şikâyetler var; bu genel müdür yardımcılarının 
özel olarak oraya getirildiği izlenimi var. 

ÜSAŞ Genel Müdürlüğüne alınan 6 otobüs var; 
ancak bu otobüslerden 3 tanesi Dalaman Hava Mey
danına, 3 tanesi de Antalya Hava Meydanına veril
mesi icap ederken; Dalaman Hava Meydanına verile
cek otobüsler, başka meydanlara tahsis edilmiş. 

Sayın milletvekilleri, Türk Hava Yollan ve USAŞ 
hakkında, grubum adına bilgiler arz ettim; hepinizi 
saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güler. 
Efendim, şahısları adına söz isteyenlerden Sayın 

Behiç Sadi Abbasoğlu. 
Buyurun Sayın Abbasoğlu. Süreniz 10 dakika efen

dim. 
IBEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (istanbul) — Sayın 

Başkan, çok muhterem milletvekilleri; toplumların var 
olmalarıyla birlikte, ulaştırma ve haberleşme hizmet

leri, vazgeçilmez temel unsur olarak ağırlığını daima 
hissettirmiştir. Sosyal bütünleşmenin ve ekonomik kal
kınmanın en büyük aracı ve itici gücü olan ulaştırma 
ve haberleşme hizmetleri, ekonomik kalkınmada, yurt 
savunmasındaki önemi nedeniyle, günümüzde de 
ehemmiyetini korumaktadır. Bu nedenle, çağımızdaki 
ulaştırma ve haberleşme sistemlerindeki teknolojik 
gelişmeleri izlemek ve uygulamak için hükümetimizin 
konuya birinci derecede Önem vermesini ve 1987 malî 
yılı kamu yatırımlarının yüzde_33'lük bir kısmının ay
rılmasını ve toplam kamu yatırımları içerisinde, birinci 
sıradaki muhafazaya imkân vermesini takdirle karşı
lıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, kuruluşları başarılı ya da ba
şarısız kılanlar hiç şüphesiz ki, o kuruluşlarda çalı
şanlardır. Bu nedenle, kuruluşlar zarar ettiği, ya da 
bilançosunu yeteri kadar kârla kapatamadığı ahvalde, 
alışıla geldiği üzere, evvela kuruluşlardaki görevlileri 
kusurlu bulmak âdet haline gelmiştir. Ancak, gerçe
ğin böyle olmadığı, icranın güçlü, kuruluşların başın
da bulunan yöneticilerin gerçekçi, programların bi
limsel metotlarla ve objektif bir görüşle hazırlanıp, 
uygulamaya konulması halinde geçmişteki başarısızlı
ğın başarıya, zararın kâra, devlete yük olmanın, dev
lete ekonomik güç oluşturur hale dönüştüürlmesi 
mümkün olabilmektedir. Ulaştırma Bakanlığının bu
gün ulaştığı başarının nedeninde de - bana göre - bu
nu aramak gerekir ve bakanlık bütçesi lehinde de ko
nuşmamın asıl nedeni de budur. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
ve geçmişte zarar etmesi itiyat haline gelmiş bulunan 
ve tabiatıyla, kuruluş gayesine uygun olarak, yüce 
milletimize yeterince hizmet vermekten uzak bulunan 
kuruluşların, bugün başarı yarışında ipi göğüslemekte 
birbirleriyle yarış içinde bulunmaları ve zarar yerine, 
önemli miktarda kâra geçmeleri ve bu arada millet 
hizmetinde büyük merhaleler katetmeleri hiç şüphesiz 
ki, hükümetimizin sağladığı imkânları çok iyi kullan
maları ve millete hizmeti kutsal bir görev gibi, iman 
ve inanç dolu olarak ifasını zarurî görmelerinden 
kaynaklanmaktadır. Bu kuruluşlardan Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryolları, bilindiği üzere, impa
ratorluk devrinde Türk - Alman işbirliği ve Alman 
Hükümetinin finans ettiği Haydarpaşa - Medine de
miryolu olarak inşatını tamamlamış, Birinci Cihan 
Savaşında taşımacılık konusunda yararlı hizmetler ifa 
etmiştir. Cumhuriyet hükümetince kamulaştırılmış ve 
millî müessese olarak Atatürk'ün emir ve direktifle
riyle, yurdu demir ağlarla örmek için yoğun çalış-
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malara geçilmiş, batıdan doğuya, kuzeyden güneye bir 
ağ gibi yurdu kaplayan demiryolu şebekesi, karayolu 
ulaşımının yok denecek kadar az olduğu devirlerde, 
insan ve eşya taşımacılığında büyük hizmetler görmüş 
ve yararlar sağlamıştır. Bugün de çağın teknolojik 
şartlarına uygun ve uyum sağlayarak taşım hizmetle
rini başarıyla sürdürmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, iman ve inanç dolu insanların 
hangi güçlükleri yenerek, hangi başarıları sağlayabi
leceklerinin örneklerinin birisi de 1931'li yıllarda baş
layan Sivas - Erzurum demiryolu hattının yedi sene 
gibi bir zaman içinde inşatını tamamlayarak Erzu
rum'a ulaşabilmesidir. özellikle Çetinkaya - Divrik -
Erzincan güzergâhı üzerinde bulunan Çaltı ve, Fırat 
vadileri Doğu Anadolu'nun en sarp ve kayalık böl
gelerinden birini oluşturmaktadır, iliç ve Kemah ara
sında bulunan Atma Boğazı kilometrelerce uzayan 
yekpare kayalıklardan oluşmaktadır. 

İşte, Türk mühendis ve işçisinin elele vererek kı
rılmaz bir azimle çalışmaları sonucu, o zamanki ip
tidai şartlarla, balyoz ve matkap kullanılarak kaya
lar delinmiş, tüneller peşpeşe sıralanmış, Fırat'ın ge
çit vermez bu vadilerinde tünelleri köprüler takip 
etmiş, tepeler yarılmış ve daha önce de ifade ettiğim 
gibi, yedi sene zarfında tüm güçlükler yenileerk, kara 
trenin Erzurum'a ulaşması sağlanmıştır. Bu sarp ve 
geçit vermez arazinin binde birini bulmayan 94 ki
lometrelik İstanbul - İzmit Otoban Yolunun bütün 
teknolojik imkânlara rağmen 15 yılda tamamlanabil
diği göz önüne alınırsa, Sivas - Erzurum Demiryolu 
inşatını gerçekleştirenlerin nasıl mucizevî başarıyı sağ
ladıkları kendiliğinden ortaya çıkar. Bugün de bu ku
ruluşlarda çalışanların, aynı ruh ve aynı azim içerisin
de görülmeleri bizleri memnun etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığa bağlı kuruluşlar
dan, 233 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile 
iktisadî devlet teşekkülü hüviyetine kavuşturulan Tür
kiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü iç ve dış 
sulardan deniz taşımacılığı, acentelik, sigortacılık, ge
mi ve liman işletmeciliği, gemi kurtarma işleri, kıyı 
emniyeti, körfez ve göl hattı işletmeciliği konularında 
faaliyet göstermektedir. Çalışmalarını takdirle izledi
ğimiz bu kuruluşun 1983 yılındaki 7 milyar lira olan 
kârı, yoğun bir çalışma sonucu, üç yıl içinde yedi kat 
artırılarak 51 milyar liraya ulaşmıştır. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Dpldu 
mu Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Evet efendim. 
BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (Devamla) — Te

şekkür ederi'm. 
Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Bakanlığının ve 

bağlı kuruluşlarının hizmetlerini sıralamaya, kişisel gö
rüşümü ifade eden 10 dakika maalesef kâfi gelme
mektedir. 

Sözlerime son verirken, kısaca temas ettiğim ba
şarılarının gerçekleşmesinde büyük etkinliği olan Sa
yın Bakanımıza ve müsteşarından unvansız işçisine 
kadar, katkıları olan değerli mensuplarına takdirle
rimi ve şükranlarımı sunar, 1987 bütçesinin Ulaştır
ma Bakanlığı mensuplarına ve yüce milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, yüce heyetinizi» saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Abbasoğlu. 
Aleyhinde Sayın Edip özgenç konuşmak istemek

tedir. 
Buyurun Sayın özgenç. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Genel 

Kurulumuzda 45 üye arkadaşımız vardır. 
BAŞKAN — Başka zaman daha mı çok olur?.. 

(Gülüşmeler) 
Buyurun Sayın Özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; Ulaştırma Bakanlığının bütçe mü
zakerelerine şahsım adına katılarak söz almış bulu
nuyorum, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
(Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının 
gelişmesi, bağlı kuruluşlarının, Anavatan Partisi İk
tidarının göreve başladığı günden bugüne kadar, ülke 
yararına ve menfaatine gerçekleştirmiş olduğu ko
nular için, Sayın Bakana teşekkür etmekle sözüme baş
lamak istiyorum. Ancak, Anavatan Partisi İktidarının, 
göz ardı ettiği bir konuyu da burada izah etmeden 
geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığımı
zın bütçe tetkikinden, bu bütçenin yatırımcı bir büt
çe olmadığı görülüyor ve ödenek yönünden, geçen 
yıla nazaran çok az bir artış gösterdiği tespit ediliyor. 
Dönem içinde, bu bütçe ile ulaştırma sektörünün sağ
lıklı bir yapıya kavuşması, sektörde verimliliğin art
ması ve mevcut kapasitelerin en iyi bir şekilde kul
lanılması ve hizmet düzeyinin yükseltilerek devam 
edilmesi, altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti 
eksiksiz olarak yürütmesini çok zor olarak mütalaa 
ediyorum. 

Demiryollarında, nüfus başına düşen yolcu taşıma 
oranının korunması ve artırılmasıyla, demiryolu ta-
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şımacılığında daha verimli işletme yapılması müm
kün görülmediği gibi; yurt dışı yolcu taşımasında 
havayolu alt sektörünün düzenli ve etkin bir işletme
ye tabi tutulmasında, şehir içi yolcu taşımasında mev
cut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılması te
min edilemeyeceği kanaatini taşıyorum. 

Banliyö hatlarının geliştirilmesi, kapasite artırımı 
ve toplu taşımacılığa yönelik raylı sistemlere geçil
mesi ve özellikle büyük kentlerin içinde bulunduğu 
toplu taşımacılık sorunlarına, trafik kargaşasına, çev
re ve hava kirliliğine son verecek, metro ve tüp ge
çit tesislerine yönelecek hiçbir yaklaşım görülmemek
tedir. 1984, 1985 ve 1986 yıllarında, büyük kentleri
mizin metro etüt çalışmalarının, yabancı firmalar li
derliğindeki konsorsiyumlara ihale edildiğini öğreni
yoruz. Bu kentler için, yeniden ve zaman zaman 
projeler hazırlanmakla birlikte, bir türlü fiilen inşatı-
na devam edilmemekte ve bir türlü başlanmamaktadır. 
'Kanaatime göre anasorun şudur: Tercihini açıkça ka
rayolları ve köprü lehine yapmış ve kaynakları bu doğ
rultuda seferber etmiş bu hükümet, metro yatırımları
nı hangi kaynakla yapacaktır? Görünen odur ki, Hü
kümetimiz kamuoyunun önünde metroları yapacak-
mışcasına davranmakta, ama aslında ulaşım yatırımla
rını, alabildiğine köprü ve karayollarına yöneltmek
tedir. Hükümetimizin tercihi, şehirlerarası yük ve,yol-
cu taşımacılığında ağırlığın karayolundan alınarak, bi
rim taşıma maliyeti daha düşük olan demiryoluna ve 
denizyoluna doğru önemli bir yaklaşım göstermedikçe, 
ulaşım sorunlarında başarılı olduk demeye hakkımız 
yotur. Demiryolu ve denizyolu yatırımları için, ka
rayollarında olduğu gibi, ciddî kaynak tahsisi yapıl
madıkça, ciddî tedbirler alınmadıkça başarıya ulaşıl
dığından bahsedilmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın içinde bulun
duğu ekonomik buhran döneminde, enerji açısından 
dışa bu denli bağımlı olup, yine de büyük karayolu 
yatırımlarına girişme cesaretini gösterebilen nadir bir 
ülke olmuşuzdur. Üstelik ihaleler, - geriye dönüşü tı
kamamak için olsa gerek- yerli firmalara değil, ya
bancı firmalar liderliğindeki konsorsiyumlara yaptırıl
makta ve dış krediler için devlet garantisi verilmekte
dir. İhalelerde, kredi geri ödemelerini en fazla gecik
tiren firmalara öncelik tanınmakta; böylece, dış borç 
yükü gelecek iktidar dönemlerine ertelenmektedir. 
Yerli para ödemelerinde, Konut Fonundan karayolu 
yatırımlarına para aktarılmaktadır. Dünya ülkeleri, ka-
rayolarına karşı ciddî seçenekler geliştirirken; Türkiye, 
büyük darboğazlara giren yabancı köprü ve karayolu 
firmaları için cazip bir pazar haline gelmiştir. Hal-
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buki, Türkiye karayolu sistemine aşırı bağımlı bir ülke 
olarak, zaten ağır faturalar ödemiştir ve ödemektedir. 

Her yıl trafik kazalarında ölen yüzlerce vatanda
şımız, kaybolan zaman, millî servetimiz, cevher taşı
macılığı ve ürünlerimizin hasat edildiği günlerde, buğ
day ve pancar taşımacılığında karşılaştığımız zorluk
lar, stratejik ve askerî müdahaleler söz konusu oldu
ğunda ve Doğudaki yoğun kış şartları altında zorlaşan 
yolcu ve eşya taşımacılığı söz konusu olduğunda ve 
göz önünde tutulduğunda, bakanlığımızın bu tercihi
ni, oturup yeniden gözden geçirmesi lüzumunu intikal 
ettirmek için söz almış bulundum. 

Ulaştırma Bakanlığının, 1987 yılı bütçesinin, ül
kemize ve devletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor; 
hepinize sevgi ve saygılarımı tekrar sunuyorum efen
dim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teeşkkür ederiz Sayın özgenç. 
Ulaştırma Bakanı Sayın Veysel Atasoy, buyuru

nuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; 1987 malî yılı bütçemizin, 
yüksek huzurlarınızda görüşülmesi vesilesiyle, sözleri
me başlamadan evvel, şahsım ve Bakanlığım adına yü
ce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Yüce Meclisimizin, gerek grupları ve gerekse şa
hısları adına konuşan değerli üyelerinin, çalışmala
rımıza ışık tutacak olan teklif, tenkit ve temennilerine 
teşekkür ederim. 

Şimdi müsaadelerinizle Bakanlığımız, bağlı ve il
gili kuruluşlarımızın faaliyetleri hakkında bilgi sun
mak, bu arada değerli üyelerin tenkit ve temenni
lerini cevaplandırmak istiyorum. 

Hükümetimizce başlatılan çok yönlü kalkınma se
ferberliğine paralel olarak, 1983 yılından itibaren, 
toplam kamu yatırımları içerisinde ulaştırma ve ha
berleşme kesiminin payı giderek artırılmış ve son iki 
yılda birinci sıraya getirilerek, 1987 yılı yatırım prog
ramında ayrılan yüzde 33,1 'lik payla bu önceliği de
vam ettirilmiştir. Bu suretle ülkemiz, ekonomik, sos
yal ve ticarî faaliyetlerinin itici gücü olan ve temel 
altyapısını teşkil eden ulaştırma ve haberleşme hizmet
lerinde sağladığımız büyük gelişmeler, yüce Meclisi
mizin değerli üyelerine sunduğumuz kitapta geniş bir 
şekilde anlatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetimiz, göreve baş-
dığı tarihten itibaren, ülke çapında, bütün alanlarda, 
çok yönlü ve süratli bir kalkınma seferberliğine gir
miştir. Bu kalkınma seferberliğinde, bakanlığımız da 
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üzerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getirme 
gayretinde olmuştur. Hükümet programımız ve Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde, ulaştır
ma kesiminin sağlıklı bir yapıya kavuşması, sektör
de verimliliğin artması, mevcut kapasitelerin en etkili 
'biçimde kullanımı ve hizmet seviyesinin yükseltilerek 
devamı, altyapının güvenli ve ekonomik bir hizmeti 
eksiksiz olarak yerine getirebilmesi konularına büyük 
önem verilmektedir. 

(Toplam kamu sabit sermaye yatırımları içinde, 
ulaştırma ve haberleşme sektörünün payı, 1983 yılın
da yüzde 20,5; 1984 yılında yüzde 22,6; 1985 yılında 
yüzde 30,5 ve İ986 yılında da yüzde 32,5 olmuştur. 
Ancak, şüphesiz, ulaştırma kesimi yatırım hacminin 
tamamı bakanlığımıza ait olmayıp, yüzde 6,3'hık kıs
mı Karayolları Genel Müdürlüğüne, yüzde 4,5'luk kıs
mı Köyhizmetleri Genel Müdürlüğüne, binde 8'lik 
kısmı da TRT Genel Müdürlüğüne aittir. Dolayısıyla 
yüzde 32,5'luk payın, Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili 
kuruluşlarına isabet eden kısmı yüzde 20,9 mertebe
sindedir. 

Ulaştırma ve haberleşme sektörleri dışında, bakan
lığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarımız tarafından, 
tarım, imalat, sağlık, turizm, konut ve eğitim alan
larında da yatırımlar yapılmaktadır. 

1986 yılı için 35,9 milyar lira civarında olan ya
tırım hacmi de, toplam kamu sektörü yatırımları için
de yüzde l'lik bir yer işgal etmektedir. 

Netice itibariyle, Ulaştırma Bakanlığı ile bağlı ve 
ilgili kuruluşları, toplam kamu sektörü yatırımları 
içinde yüzde 21,9 oranında yatırımı gerçekleştirmeyle 
görevlendirilmiştir. 1987 yılında ulaştırma ve haber
leşme kesimi yatırımlarının toplam kamu yatırımları 
içindeki payı yüzde 33,1'dir. Görüldüğü gibi, ulaştır
ma ve haberleşme kesimi birinci öncelikli kesim ha
line gelmiştir, bu gelişme her yıl da artarak devam 
etmektedir. O halde, hükümetin bu hizmetleri ihmal 
ettiği yönündeki iddialar, Türkiye'nin kaynak yapısı 
ve imkânları göz önünde tutulduğu zaman ve bu kay
nakların da üçte birinden fazlası bu sektöre ayrıldığı
na göre, geçersiz olmaktadır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ulaştırma ve haberleşme kesimindeki bu gelişme
ye paralel olarak, Bakanlığımıza 182 sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname.ve diğer kanunlarla verilen 
görevler, zaman içinde görülen ihtiyaçlar çerçevesinde 
teşkilatlanmamız yeniden gözden geçirilmiş, hizmetin 
süratli ve kaliteli ifa edilmesi maksadıyla, gerekli hiz
meti vatandaşın ayağına götürme temel anlayışından 

hareketle, bölge müdürlükleri, kurulmuş ve bürokra
sinin azaltılması için her türlü tedbir alınmış; kurul
muş teşkilatlar ve mevcut teşkilatlandırma gözden ge
çirilerek, her geçen gün yenilikler yapılmaktadır. Bu 
maksatla, gerek bürokrasinin azaltılması, gerekse va
tandaşın ayağına hizmeti götürme amacıyla bölge mü
dürlükleri tesis edilmiştir. 

1983 yılında kurulan; fakat 1984 yılından itibaren 
giderek daha ağırlıklı görev ifa etmeye başlayan Telsiz 
İşleri Genel Müdürlüğü, bu yıl katma bütçeli kuru
luş haline getirilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı nezdindeki DLHÎ 
Genel • Müdürlüğü, daha hızlı koordinasyonun sağ
lanması, verimin artırılması maksadıyla, geçen ay için
de Bakanlığımıza bağlanmıştır. 

Bilindiği üzere göreve geldiğimizden' bu yana, 
kuruluşlarımız bünyesinde bulunan ve sanayi alanında 
büyük kapasitelere haiz üretici müesseseler, özel kesi
min ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi, yabancı serma
yenin gelmesi suretiyle, modern teknolojinin uygulan
ması, ihracata yönelinmesi ve istihdam imkânlarının 
artırılması maksadıyla, ayrı kuruluşlar haline getiril
mişlerdir. 

Önce Türkiye Denizcilik Kurumu içindeki gemi sa
nayi imkânlarımızı, Türkiye Gemi Sanayi Anonim 
Şirketi hünyesnde topladık. Daha sonra, Demiryol
ları bünyesindeki her biri büyük önem taşıyan Eskişe
hir'deki lokomotif fabrikası, Adapazarı'ndaki vagon 
fabrikasını ve Sivas'taki demiryolu makineleri fabri-
kas -ıı ayrı şirketler haline getirdik. Bu kuruluşların ta-
F .jrıında müspet gelişmeler görülmeye başlanmıştır. 

TÜLOMSAŞ VE SÜVASAŞ ile ilgili özelleştirme 
çalışmalarımıza, ileri teknolojiye sahip ülkelerden bü
yük ilgi vardır. Memleketimize en uygun olacak şekil
de özelleştirme çalışmalarının, 1987 yılında gerçekle
şeceği ümidini taşıyorum. 

Ayrıca, hava sektöründe de hizmet ağırlıkları ve 
uzmanlık konuları dikkate alınarak özelleştirme çalış
maları, Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Ku
rulu kararı çerçevesinde sürdürülmektedir. Türk Ha
va Yolları Arfonim Ortaklığı ve Devlet Hava Mey
danları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklık
ları olarak USAŞ Genel Müdürlüğü ile Boğaziçi Ha
va Taşımacılığı Anonim Şirketi ve Havaalanları Yer 
Hizmetleri Anonim Şirketi unvanlarıyla yeni iki bağlı 
ortaklık; ikram ve otelcilik hizmetleri, kargo ve char-
ter hizmetleriyle, yer hizmetlerini, özel kesimin de bu 
alanda faaliyet göstermek amacında olan kuruluşlara 
imkân sağlamak ve bu alanlara yabancı sermayenin 
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katkısına imkân vermek ve bu hizmetleri dünya stan
dartları seviyesine hızla ulaştırmak amacıyla, süratle 
yeniden teşkilatlandırılmaktadır. Böylece, hizmetin 
milletimize layık bir seviyeye ulaştırılmasına ve bu 
alanda daha verimli çalışma düzenine geçilmesine im
kân sağlanmış olacaktır. 

Ulaştırma ve haberleşme kesiminin her alanda sağ
lamış olduğumuz teknolojik yenilenmeyi bütün yurt 
sathında uygulama ve sayısal açıdan genişleterek yay
gınlaştırma gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdür
mekteyiz. Ayrıca, Bakanlığım kuruluşlarını kaynak 
tüketen değil, yatırımlar için finansman teminini sağ
layıcı özelliklerini daha da geliştiren, kapasite artış
larını en iyi şekilde değerlendirebilen kuruluşlar ha
line getirme gayretimiz devam etmektedir. 

Bakanlığımızın 1987 malî yılı yatırımları 115 mil
yar 255 milyon Türk Lirasıdır. Bu yatırımların ağır
lığını inşaatlar, liman ve deniz işleriyle, sivil havacı
lık hizmetlerinin geliştirilmesi teşkil etmektedir. 

Kuruluşlarımız bünyesinde bulunan ve sanayi ala
nında büyük kapasiteleri haiz üretici müesseseleri, özel 
kesimin muhtelif ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, ya
bancı sermayenin gelmesi ve modern teknolojinin uy
gulanmasının temini; bu suretle ihraç ve istihdam 
imkânının yaratılması amacıyla, bağlı ortaklıklar ha
line getirilmiştir. Bakanlığımızın, genel teşkilatlanma
sında başlatılan bu düzenlemelere, günün şartları ve 
ülke menfaatleri göz önünde bulundurularak devam 
edilmektedir. 

Malumları olduğu üzere, en son olarak altyapının 
güvenli, ekonomik bir hizmetin daha çabuk gerçek
leştirilebilmesi; bürokratik işlerin azaltılabilmesi; yatı
rımcı ve işletmeci kuruluşlar arasında daha etkili koor
dinasyonun sağlanması amacıyla, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bünyesinde bulunan Demiryolları, Limanlar 
ve Havameydanları tnşatı Genel Müdürlüğü, bakan
lığımıza bağlanmıştır. 

DLH tnşatı Genel Müdürlüğünün 1986 yatırım 
programı, 100 milyar 433 milyon Türk Lirasıdır. Yıl 
sonunda gerçekleşme oranının yüzde 86'ya ulaşması 
beklenmektedir. 1987 yılı yatırım programı 113 mil
yar 355 milyon liradır. Dünya ve İslam Kalkınma 
Bankasından sağlanan 15,509 milyar Türk Lirası dış 
kredi ile, genel müdürlüğümüzün 128 milyar 864 mil
yon liralık yatırımı gerçekleştirmesi programlanmıştır. 

Samsun Bakır Kompleksi ve sunî gübre tesisleri 
için 14 kilometrelik demiryolu bağlantısı; 29 kilo
metrelik Karakaya Barajı Demiryolu Varyantı ile 
2 030 metre uzunluğundaki köprü inşatı tamamlanarak 
hizmete verilmiştir. 
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Transit yük taşımacılığı için büyük önem taşıyan 
limanlarımızın kapasitelerinin artırılması amacıyla, li
man alt ve üst yapılarının tevsiî inşatları başlatılmış 
ve altı limanın tevsiî inşatı bitirilerek hizmete veril
miştir. 

Mersin ve Antalya serbest bölgeleri altyapı inşatla
rına 1985 yılında başlanmış olup, 1987 yılında tamam
lanması planlanmıştır. 

Havameydanları inşatında ise, 1983 ve 1986 yıl
ları arasında üç adet havameydanının tevsii inşaatları 
bitirilerek hizmete sunulmuş; büyük öneme haiz Cu-
maovası Havaalanı inşatının da önümüzdeki yıl bi
tirilmesi planlanmış olup, bu havaalanı İzmir yöresine 
turizm, ticaret ve hava ulaşımında yeni imkânlar sağ
layacaktır. 

Demiryolları Limanlar ve Havameydanları İnşatı 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve işletilmesi Tu
rizm Bankası Anonim Şirketine verilen yat limanları
nın geliştirilmesi ve Akdeniz'de bulunan diğer yatçı
lık merkezleriyle yarışır hale gelmesi, için, gerekli ted
birler alınmaktadır. 

1987 yılında yat limanları için ayrılan ödenek, 
amaçlanan yatırımları gerçekleştirebilecek seviyede de
ğildir. Yat limanlarımızın haberleşme imkânlarının 
çağdaş seviyeye getirilmesi için gerekli tedbirler alın
mıştır. 

Balıkçı barınaklarının gerek yapım, gerekse işle
tilmesi konusundaki problemlerin çözümü hedef alın
mıştır. Barınaklar ve limanlar, DLHİ tarafından te
min olunacak dört adet, Denizcilik İşletmeleri ta
rafından temin olunacak üç adet yeni tarak gemisiyle 
süratle taraklanacaktır. 

Şimdi, diğer hizmet ve faaliyetlerimiz hakkında 
bilgi arz etmek istiyorum: 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; coğrafî ko
numu itibariyle iki kıta arasında âdeta bir köprü du
rumunda olan ülkemiz, karayolu transit taşımacılığın
da saihip olduğu avantajlar nedeniyle, bu kesime ve
rilen önem sonucu; 1983 yılında 10 249 TIR aracı 
varken, bugün bu sayı 18 737'ye, taşıma kapasitesi ise, 
1983 yılında 124 bin ton iken, bugün 213 048 tona 
ulaşarak, bu alanda gelişmiş ülkelerle rekabet edebi
lecek güce erişmiştir. 

Avrupa ülkelerinden karayolu ile yapılan ithal ta
şımalarında, 1985 yılının ilk dokuz ayında taşıt sa
yısı 13 236 iken, 1986 yılının aynı döneminde bu sayı 
18 599'a ulaşarak, yüzde 40,5'luk artış göstermiştir. 
İhraç taşımalarında ise, 1985 yılının ilk dokuz ayında 
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20 233 olan taşıt sayısı, 1986 yılının aynı döneminde j 
yüzde 33,3'lük bir artışla 26 982'ye ulaşmıştır. 

Son zamanlarda petrol fiyatlarındaki düşüş ve 
tran - Irak savaşının, bu ülkelerin alım güçlerinde 
meydana getirdiği azalma; gerek Türkiye'nin' ve gerek- i 
se Avrupa'nın bu ülkelere olan ihracatında, dolayısıy
la ikili ve transit taşımalarda önemli ölçülerde düşüşe 
sebep olmuştur. Ortadoğu ülkelerine, özellikle Iran ve 
Irak'a yapılan transit taşımalarda meydana gelen bu 
azalmalar sebebiyle; taşımaların Avrupa ülkelerine 
kaydırılması gerektiği yolundaki düşünceden hareket- ı 
le, ilgili ülkeler nezdınde yapılan temaslar sonucu, 
ithal ve ihraç ürünlerimizin daha çok miktarda kendi 
öz mal filomuzla taşımasını sağlamak için, 1983 yı
lında 18 Avrupa ülkesinden temin edilen 107 700 
adetlik geçiş belgesi miktarı, 1986 yılında yüzde 59' l 
luk artışla 171 100 adede çıkarılmıştır. Bu sayede, ka
rayolu taşıma filomuzda meydana gelmesi muhtemel 
darboğazlar önemli ölçüde önlenmiştir. 

Taşımalarımızda geçiş belgesi yönünden özellik arz 
eden Yugoslavya ve Almanya ile ilgili belge kullanı
mı durumuna bakıldığında 1985 yılında 22 bin olan 
Yugoslavya transit belgesinin tamamı, 1986 yılında ise 
28 bin olan belge sayısından 15 Kasım 1986 tarihi 
itibariyle 25 938 adedi kullanılmıştır. Almanya geçiş 
belgelerinin kullanım durumu ise 1985 yılında 25 bin 
olan kotadan 23 519'u kullanılmış iken, 1986 yılında 
30 bin olan kotadan 15 Kasım 1986 tarihi itibariyle 
25 275 adedi kullanılmıştır. 

Karayolu ile yapılan uluslararası taşımacılığımız
da 1983 yılında 625 milyon dolar olan döviz girdisi, 
1985 yılında ekonomimize 706 milyon dolar döviz gir
disi sağlamıştır. Avrupa ülkelerindeki taşıma ücret
lerinde meydana gelen nispî düşüşlere rağmen, 1986 
yılında ekonomimize sağlanacak döviz girdisinin 700 
milyon dolar civarında olması beklenmektedir. 

Ülkemiz karayolu taşıma kesiminin en önemli 
eksikliklerinden birini karşılamak ve özellikle yurt içi 
yolcu ve yük taşımalarını günün şartlarına uygun, dü
zenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan 
Karayolu Taşıma Kanunu Tasarısı Başbakanlığa su
nulmuştur. 

Dış ticaret hacmimizin gelecekte göstereceği ge
lişmelerin doğuracağı ihtiyaçlar dikkate alınarak, 
Ro - Ro taşımacılığı, 1985 yılında alternatif yol I 
olarak ulştırma kesimine dahil edilmiştir. 1985 yılı I 
Haziran ayından itibaren bugüne kadar İstanbul - I 
Köstence - İstanbul hattında Ro-Ro ile 34 'bin civa- I 
nnda TIR aracının taşınması gerçekleştirilmiştir. Bu J 

— 34* 

15 . 1 2 . 1986 0 : 3 

hatta ilave olarak Türkiye - İtalya, Derince - Trieste 
ve Türkiye - Yugoslavya, Mersin - Koper Ro.Ro hat
ları ile ilgili çalışmalar halen sürdürülmekte; olup bu 
iki hattın 1987 yılında işletmeye açılması için çalışma
larımız devam etmektedir. 

Ro-Ro gemXe;'i ile süratli ve sıhhatli 'bir şekilde dış 
ticaretimizin geliştirilmesi hususunda hükümetimizce 
tedbirler alınmaktadır. Bu amaçla Ro-Ro gemileri
nin kamu ve özel sektör tarafından işletilmesi konu
sunda gemi alımı ve işletme safhalarında teşvikler ge
tirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün dün
yada hızlı bir gelişme gösteren demiryolu teknolo
jisi ve işletmeciliği karşısında, ülkemizde sağlanan 
gelişmeler yetersiz kalmıştır. Ülkemizin imkânları öl
çüsünde demiryollarımıza sağlanan kaynakları en 
akılcı ve. yararlı bir şekilde kullanmak üzere, 1984 
yılında aldığımız tedbirler ve bu tedbirlerin etkili bir 
şekilde tatbiki sonucu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları işletmesinin gerek işletme, gerekse yatı
rım faaliyetlerinde önemli artışlar sağlanmıştır. Bu 
artışlara paralel olarak hizmet gelirleri de yükselmiş
tir. 

1986 yılında ulaştırma ana planı ve Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma hedef ve ilkeleri doğrultusunda, de
miryolu ağımızın fizikî ve geometrik standartlarının 
yükseltilmesi, mevcut hatların onarılması, yenilenme
si ve bunlara yeni hatların ilavesi, elektrifikasyon ve 
sinyalizasyon tesislerinin şebeke sathında yaygınlaş
tırılması, çeken ve çekilen demiryolu araçlarının yurt 
'iç;nde imalatı çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Bu su
retle hız ve güvenilirlik ve konfor bakımından ça
ğın gereklerine uygun çalışmalar yapılmıştır. Bu ça
lışmalar aynı hedefler doğrultusunda 1987 yılı sonun
da da artırılarak devam edecektir. 

Daha iyi hizmet vermek, sürat ve konforun yurt 
çapında yaygınlaştırılması amacıyla daha önce açı
lan Ankara - İstanbul - Ankara hattına ilaveten İz
mir ,Sivas ve Zonguldak hatlarında Mavi Tren, An
kara - Kars - Ankara arasında Mehmetçik Ekspresi 
sefere konmuştur. 

Büyük şehirlerimizde toplu taşımacılık problemi
ne çözüm getirmek amacıyla artan talepler ölçüsünde 
Ankara, İstanbul ve İzmir'deki banliyö hatlarının se
fer sayıları mevcut imkânlar dahilinde artırılmıştır. 

Ana hat yolcu tren tehirlerinde, 1984 yılında, yüz
de 1 oranında küçük bir artış (meydana gelmiştir. Alı
nan tedbirlerle bu tehirler 1985 yılında yüzde 6 ora
nında azalmıştır. 1986 yılının 'ilk 10 ayında ise 1985 
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yılının aynı dönemine göre yüzde 20 oranında bir 
azalma sağlanmıştır. 

Yeni hizmetlerin imkânlar ölçüsünde şebeke sat
hında yaygınlaştırılması çerçevesinde, yol yenilenme-, 
si çalışmalarına önem verilerek 1983 yılında 253 ki
lometre, 1984 yılında 320 kilometre olan yol yenilen
mesi, 1985 yılında. 523 kilometre olarak gerçekleştiril-
m'ştir. 1986 yılı sonu itibariyle 443 kilometre yol ye
nilenmesinin gerçekleştirilebileceği tahmin edilmekte
dir. 1987 yılında 508 kilometrelük yol yeniilenmesi 
programlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Demiryolları İşletmesini 
asıl görevi olan tam bir işletmeci kuruluş hüviyetine 
kavuşturmak amacıyla, yukarıda da 'belirttiğimiz gibi, 
sanayi müesseseleri, kendisine bağlı ortaklıklar haline 
getirilmiştir. Bu şekilde, işletmeci ve sanayici kuruluş
lar 'birbirinden ayrılmış, demiryollarının da'ha iyi bir 
işletmecilik yapmasına, bağlı ortaklıklarının da kamu 
ve özel kuruluş taleplerine cevap verecek şekilde sa
nayi üretimi yapmasına imkân sağlanmıştır. 

Türkiye Lokomotif ve Motor 'Sanayii, Anonim 
Şirketi, (Kısa adı TÜLOM'SAŞ Olan kuruluşumuz) de
miryolu ulaşımında Devlet Demiryolları için çekilen 
ve çeken araçların yanında, demiryolu altyapı aksam
larının da üretimi yanında, savunma sanayimizin ve 
ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu diğer üretimleri 
yapacaktır. 

TÜLOMSAŞ, dünyanın en ileri teknolojilerini uy
gulayan şirketler olan Alman Krauss - Maffei. Ame
rikan General Motors ve Japon Toshiba lisansları ile 
çeşitli tiplerde lokomotif üretmektedir. 

Bu üretimlerin yanısıra TÜLOMSAŞ, yol yenile
me makineleri ve poz otosu gibi demiryolu iş makine
leri, tramvay, konteyner, kazı makineleri, yükleyiciler 
gibi değişik ihtiyaçlara cevap veren çeşitli imalatlara 
da yönelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi de (Kısa 
adı TÜVASAŞ) Demiryolları İşletmemizin ihtiyaç 
duyduğu yolcu vagonu gibi çekilen araçlarla, beledi
yelerimizin raylı taşıma projelerine uygun olarak kul
lanacakları hafif ve ağır modern metre araçlarını 
üretecektir. Ayrıca bu kuruluşça, Demiryolları İşlet
mesinin elektrifikasyon yatırımlarına paralel olarak, 
daha güçlü, daha modern, yakın ve uzak banliyö tipi 
dizilerin üretilmesi planlanmıştır. 

TÜVASAŞ'ın mevcut kapasitesi artırılarak, yılda 
100 adet yolcu vagonu üretiminin gerçekleştirilmesi 
sağlanacaktır. 1987 yılında ise imal edilecek vagon
lara ayrkondiyşın'lı (air - conditioned) ısıtma sistem-" 
leri monte edilecektir. 

Demiryolları İşletmesi bağlı ortaklıklarından bir 
diğeri olan Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi 
Anonim Şirketinde (kısa adı TÜDEMSAŞ) halen 
yük vagonu üretimi ve onarımı yapılmaktadır. 1987 
yılında çeşitli tiplerden 1 100 adet yük vagonu yapı
mı ve 7 500 adet de yük vagonu onarımının yapıl
ması planlanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletme
si tarafından kurulacak olan Malatya Vagon Onarım 
Fabrikası bitirildiğinde, 1989 yılından itibaren TÜ-
DEMSAŞ'da artık vagon onarımları yapılmayarak, 
yük vagonu üretim kapasitesi yılda 2 500 adede çı
karılacaktır. 

Demiryolları İşletmesi hakkında sonuç olarak 
şunları ifade etmek istiyorum : 

Doğuda çalıştırılan buharlı lokomotiflerin yerine 
dizel lokomotifler verilmek suretiyle, 1987 yılında 
buharlı lokomotif işletmeciliğine son verilecektir. Bu
harlı lokomotifler sadece turistik amaçlı olarak kul
lanılacaktır. 

Çalışmalarına süratle devam edilen 182 kilomet
relik Arifiye - Eskişehir elektrifikasyon tesisi ile 577 
kilometrelik İskenderun - Divriği cevher hattı sinya
lizasyon tesisi tamamlanarak 1988 yılında hizmete ve
rilecektir. 1988 yılında elektrikli hat uzunluğu 746 
kilometreye, sinyalli hat uzunluğu da 1 200 kilomet
reye ulaşacaktır. 

Demiryolları İşletmeciliğinde sürati artırmak için 
yapılacak yatırımlarda ve temel altyapı niteliğinde 
olan makas üretiminde yeterli duruma gelmek ama
cıyla, çalışmaları yoğun şekilde sürdürülen 500 adet/ 
yıl kapasiteli Çankırı Makas Fabrikası 1988 yılında 
tamamlanarak hizmete verilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; dünya ekonomisin
de 1983 yılından itibaren nispî iyileşmeye rağmen, de
nizcilik sektörü yaşadığı krizi atlatamamış ve nav
lun krizi 1986 yılında da devam etmiştir. 

Gelişmiş Batılı ülkelerin filoları, sayı ve tonaj iti
bariyle gerilerken, gemi inşaat tekniğini değiştirerek, 
tasarruf sağlayıcı yeni tip gemilerle filolarını takviye 
etmişlerdir. Dünya deniz ticaret filosu 1983 yılında 
422 milyon gros ton iken, 1985 yılında 417 milyon 
gros tona düşmüştür. 

Deniz ticaret filomuz 1980 yılında 1,97 milyon 
dwt iken, 1984 yılında 6,098 milyon dwt'a, 1985 yılın
da ise 6,3 milyon dvvt'a ulaşmıştır. Bu gelişme plan 
hedeflerini aşmış gibi görünüyorsa da filo büyümesi 
sağlıksız ve ülke ihtiyaçlarına uygun bir gelişme sa
yılamaz. Filodaki yaşlı gemilerin hizmet dışı kalma-
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sıyla, 1985 yılı sonlarına doğru tonajda daha sonra 
düşme görülmeye başlanmıştır. Alınan gerekli tedbir
ler sonucu, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun yeni gemile
rin yurt dışından alınması ve yurt içinde inşasıyla 
1986 yılı Kasım ayı sonu itibariyle filomuz 5,51 mil
yon dwt olmuştur. Filodaki toplam gemi sayısı 613 
olup, bunun 505 adedi özel, 108 adedi de kamu sek
törüne aittir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı he
defleri doğrultusunda, 6,2 milyon dwt kapasiteye sağ
lıklı bir şekilde ulaşılması için hükümetimiz gerekli 
tedbirleri almaktadır. 

Uluslararası ticaretin 1986 yılında miktar olarak 
yüzde 95'i, değer olarak da yüzde 85'i deniz yoluyla 
yapılmıştır. Bu nedenle, deniz taşımacılığının gelişti
rilmesi için hükümetimiz * gerekli tedbirleri almıştır. 
Türkiye'nin dış ticaretinde deniz taşımacılığının pa
yının ve Türk gemileriyle taşınan yük miktarının ar
tırılması için, ithalat ve ihracatımızda Türk Bayraklı 
gemilerin tercih edilmesi hususunda gerekli tedbirler 
alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 

1983 yılında hükümetimiz göreve geldiği zaman 
tersanelerimizde şehir hattı gemileriyle, koster tipi 
gemiler inşa edilmekteyken, alınan tedbirler sonucu 
75 bin dwt'a kadar gemiler inşa edilebilmektedir. 
Ayrıca, Pendik Tersanesinde ihraç edilmek üzere 2 
adet 26 300 dwt'luk geminin inşası sürdürülmektedir. 
Tersanelerimizde ilk defa tarak gemisi yapımına baş
lanmıştır. Diğer taraftan, ülkemizde özel sektör ter
sanelerinin geliştirilmesi için, kamu - özel sektör iş
birliği yapılmaktadır. 

Türkiye Denizcilik İşletmeleri, özellikle, şehir hat
ları olmak üzere, iç hatlarda ve feribot taşımalarıyla 
ilgili dış hatlarda yolcu ve araç taşımacılığı yapmak-, 
ta olup, İstanbul, İzmir ve Çanakkale hatlarında or
talama yılda 120 milyon yolcu, 2 milyon araç taşı
ması gerçekleştirilmektedir. 

Yurt dışında çalışan işlilerimizin yurda geliş ve 
gidişlerinde rahat ve emrtiyetli yolculuk yapmalarını 
•temin amacııyla, Samsun Feribotu ile İzmir - Venedik 
seferleri yapılmıştır. 

Dünyada hızlı gelişmekte olan kaplı taışıima, diğer 
deyişle k'onteynerleşme hareketine paralel olarak, li
manlarımız teçhizat kapasitesi 1983 yılına göre yüz
de 50 oranında artırılmış ve ilk etapta İzmir Lima
nımızda 2 adet hafif tip konteyner vinci 1986 yılında 
hizmete yerilerek kaplı taşımaya geçilmesine ait di
ğer tesis ve heçhizatı tamamlama çalışmaları devam 
etmektedir. 

Ülkemiz kıyılarında, denizde can ve mal emniye
ti hizmetlerimin etkinleştirilmesi için, fenerlerin bir 

I kısmı- yeni teknoloji olan güneş enerj'isi ile çalıştırıl-
I maya başlanmıştır. Yine her türlü deniz şartlarında 
I hizmet verebilecek can kurtarma salının temini ise 
I son safhaya gelmiştir. Ayrıca, bozuk hava şartların-
I da dahi kurtarma hizmeti verebilecek konvansiyö-
I nel açık' deniz kurtarma gemisi temini çalışmaları 

sürdürülmektedir. Diğer taraftan, Marmara Deni-
I zinde artan talelbi karşılamak üzere 2 adet Marma

ra hattı yolcu gemisinin inşası programlanmıştır. 
I Ortadoğu ve Körfez ülkelerine olan ihracatımızı 

geliştirmek ve daha uygun şartlar sağlamak gayesiy-
I le, Deniz, Nakliyatı Türk Anonim Şirketi tarafından 

açılan Kızıldeniz hattı büyük gelişmeler göstererek 
I Hindistan'a kadar uzatılmıştır. 

Uzakdoğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne yö
nelik düzenli hatlarda çağdaş nakliye sistemlerinin 
getirilmesi için, kaplı taşıma tipi 4 adet geminin te
mini için çalışmalar devam etmektedir. İlk defa bu 
yıl başlatılan muntazam hat seferleri, Uzakdoğu ül
keleriyle ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmiş, ihraç 
mallari'm'ızın bu ülkelere pazarlanahilmesi için yeni 

I 'imkânlar sağlanmıştır. 

Gemi inşa alanında ihracata dönük çalışma ve 
faaliyetlerimiz başlamıştır. Bugün Polonya için yapı
mı sürdürülen 3 adet 26 300 dvvt'luk gemilerin sayı
sının 8'e çıkarılması girişimleri sürdürülmektedir. 
Bunların yanı sıra Denizcilik Bankası Deniz Nakli-

I yatı Anonim Şirketi için inşası kararlaştırılan iki, 
adet 75 000 dwt 'büyüklüğündeki gemilerden ilki
nin omurgası kızağa konmuştur. Ayrıca birçok ülke 
ile, ülkemizde gemi yapımı konusunda işbirliği im
kânları araştırılmaktadır. 

I Pendik Motor Fabrikamızda Sul'zer lisansı ile 
şimdiye kadar 34 adet A tipi 780 - 920 beygirlik Sul-
zer dizel motoru imal etlilmiş olup, bunların 29 ade
di gemilerimizde çalışmaktadır. 

Başlatılan Pendik Tersanesinin ikinci kademe in
şaatının 1988 yılında tamamlanmasıyla, 60 bin dwt 
olan yıllık gemi inşaat kapasitesi 240 bin dwt'a ula
şacak ve bu tersanede 170 bin dwt'a kadar büyüklük
teki gemiler inşa edilebilecektir. Yıllık çelik işleme 
kapasitesi de 16 bin tondan 48 bin tona çıkarılacak
tır. Tersanelerimizde 36 bin dwt'dan daha büyük ge
milerin havuzlanabilmes'i için etüt çalışmaları da sür
dürülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Denizcilik Bankası mevdua
tı da, 1983 yılı sonunda 10,4 milyar Türk Lirasından, 

I 1986 Ekim ayı sonu itibariyle 50,6 milyar Tüfk Li-
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rasına yükselmiştir. Yıl sonunda da 57,5 milyar 
Türk Lirasına çıkması beklenmektedir. 

Bankanın, 1983 yılı sonunda 27,3 milyar olan 
plasman hacmi, 1986 Ekim sonu itibariyle de 65,8 
milyar lirayı bulmuştur. Yıl sonunda bu meblağın 77 
milyar Türk Lirası olacağı talhmin edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; yurt içi ve yurt 
dışında havacılık işletmesine imkân tanıyan, Türk 
Sivil Haivacılık Kanununun yürürlüğe girdiği tarih
ten günümüze kadar, ticarî hava işletmeciliği için 18 
başvurunun tamamına izin verilmiş olup, bunlardan 
6 tanesi işletme ruhsatı alarak faaliyete geçmiştir. 

/Bugüne kadar milletlerarası sivil 'havacılık ala
nında yaptığımız temaslar sonucu çeşitli ülkelerle im
zalanan 48 adet sivil havacılık anlaşmasının yanı sı
ra, bu yıl Umman Sultanlığı, Cezayir ve Birleşik 
Amp EmirlÜkleriyle de anlaşmalar yapılmıştır. 

Havaalanlarımızın altyapısını geliştirmek ve ve
rilen hizmetleri uluslararası standartlara uygun hale 
getirmek amacıyla 'başlattığımız çalışmalar titizlikle 
sürdürülmektedir. 

Türkiye hava sahasında uçuş emniyetinin artırıl
ması amacıyla Türkiye Hava Trafik Kontrol ve Ra
dar Kaplaması Projesi ihaleye çıkarılmış ve ihalenin 
son aşamasına gelinmiştir. Projen'in, 1990 yılında bi
tirilerek hizmete verilmesi planlanmıştır. 

Uçuş güvenliği altyapısını teşkil eden, uçuğa sey
rüsefer ile ilgili gerekli bilgileri veren VOR, DME, 
ILS giıbi elektronik sistemlerin modernize edilmesi ve 
personelin buna paralel olarak eğitilmesi sağlanmış-
tu\ 

Bsenboğa Havalimanı iç hatlar ve dış hatlar ter
minal binaları tevsi edilerek ve yenilenerek, Antalya 
Havaalanının yeni tesisleri tamamlanarak hizmete 
verilmiştir. 

Atatürk Havaalanı eski dış hatlar terminal binası 
tevsi ve restorasyon çalışmaları tamamlanarak, iç hat
lar terminal binası olarak hizmete verilmiştir. 

öte yandan, ikinci terminal ünitesinin inşaasına 
bir an evvel başlanılması için, gerekli finansman te
mini araştırılmakta ve süratle gelişen sivil havacılık 
kesimimizin, uzun vadede doğacak ihtiyaçlarına ce
vap verebilmesi amacıyla, konunun yap - işlet - devret 
modeli içerisinde çözüme kavuşturulması için çalış
malar sürdürülmektedir. 

Sivas Havaalanı yeni terminal binası, 1988 yılın
da tamamlanarak hizmete verilecektir. 

Cumaovası yöresinde inşa edilen havaalanının, 
1987 yılında hizmete verilmesi ile İzmir yöresinde 
hava ulaşımında büyük ferahlık sağlanacaktır. 

Erzincan ve Kars illeri hava meydan inşaatı alt
yapı tesisleri tamamlanmış, üstyapı inşaatı da plan 
çerçevesinde sürdürülmektedir. 

Ayrıca, bütün havaalanlarımızda temizlik hizmet
lerine ve çevre düzenlemelerine büyük önen» /ermek
teyiz. 

Uçak filomuz bir yandan modern Airbus uçakları 
ile donatılırken ekonomik ömürlerini ve yolcu terci
hini kaybetmiş bulunan Dash - 7 ve Boeing 707 - 321 
uçakları filodan çıkartılmış, DC - 9 uçaklarına ise, bel
li bir program içerisinde yenileme ve modernizasyon 
işlemleri uygulanmaya başlanmıştır. 

Son üç yılda Türk Hava Yolları filomuza 1 adet 
Boeing 727 ve 7 adet Airbus A-310 uçakları dahil 
edilerek, filonun modernizasyonu sağlanırken koltuk 
kapasitesi artırılmıştır. 

Böylece, Uluslararası alanda rekabet gücü geliş l i 
rilen Türk Hava Yolları, hizmet kalitesinin artırılma
sıyla Avrupa Hava Yolları Birliği içinde özenilecek 
bir yere ulaşmıştır. Yurdumuzun havayolu ulaşımın
da tek bayrak taşıyıcı durumunda olan Türk Hava 
Yolları, halen 31 uçak, 4 808 koltuk kapasitesiyle; 
yurt içinde 15, yurt dışında 39 olmak üzere toplam 
54 noktaya tarifeli sefer yapmaktadır. 

Hava taşımacılığında Türk Hava Yollarını daha 
çok tercih edilir hale getirmek maksadıyla, hizmet ka
litesinin yükseltilmesi için, halen bazı hatlarda veril
mekte olan first class ve clup class yanında, 1987 yaz 
tarifesi ile birlikte Airbus uçakları ile uçulan bazı hat
larda «Businnes class» uygulamasına da başlanacak
tır. 

Türk Hava Yolları filosunda bulunan 2 adet kar
go uçağının yanı sıra, filoya dahil edilen Airbus uçak
larının sahip bulunduğu büyük ölçüde kargo kapasi-
teleriyle yük taşımalarında önemli gelişmeler sağlan
mıştır. Avrupa'dan, Orta ve Uzakdoğuya karşılıklı 
transit kargo taşımalarında da memnuniyet verici ge
lişme görülmektedir. Hava ulaştırması hizmetlerinde 
kiltenin yükseltilmesi ve gelişmenin sağlanması için, 
yeni eğitim tesislerinin de bir an önce devreye girme
sine ayrı önem verilmektedir. 

1984 yılından bugüne kadar Belgrad, Madrid, Sof
ya, Şam, Stockholm, Bahreyn, Bombay ve Singapur 
yeni hatları açılmış; Bangkok, Delhi, Sidney, Canber-
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ra ve Melbourne hatlarının açılması için pazar araş
tırmaları yapılmıştır. 1987 yılında Tunus ve Delhi hat
ları açılacak; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve 
Endonezya, Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyetine 
hat açılması için pazar araştırmaları yapılacaktır. 

Türk Hava Yollan filosundaki uçakların bakım 
ve onarımları, Atatürk Hava Limanındaki uçak ba
kım onarım tesislerinde, Uluslararası lisansa sahip 
personel tarafından yapılmaktadır. Büyük bakımları 
Türk Hava Yolları tesislerinde yapılmak üzere anlaş
maya varılan ve ilkinin bakım ve modefikasyonu ça
lışmalarına başlanan AWACS NATO erken uyarı eği
tim uçaklarının bakını ye onarım çalışmalarının bu
günlerde bitmesi beklenmektedir. 

Ayrıca Atatürk Hava Limanında inşaatı devam 
eden 20 bin adet tepsi/gün üretim kapasiteli yeni ik
ram ünitesi ve Esenboğa, Cümaovası, Antalya ve Da
laman hava alanlarındaki ikram ünitelerinin hizmete 
girmesi sonucu, ikram kapasitesinin 32 bin adet tep
si/gün üretime ulaşması, lokanta - kafeterya hizmetle
rini, şehir - havaalanı yolcu taşımacılığının ve oto 
park - taksi işletmeciliğinin Uluslararası standartlarda 
ve en iyi şekilde yapılabilmesi planlanmış bulunmak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı istirham 
edeceğim. 

Efendim, çalışma süremiz dolmak üzeredir; saat 
20.00'ye geliyor. Bu bütçenin bitimine kadar müzake
relere -devamı oylarınıza arz edeceğim: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, 27 dakikanız var efendim, buyuru
nuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sosyal 
refahın geliştiği ve geniş kitlelere yayıldığı çağımızda, 
haberleşme, insan ve toplumun ayrılmaz bir parçası 
haline gelmiştir. Haberleşme, varlığı halinde fark edil
meyen, yokluğu veya yetersizliği halinde sosyal ve ti
carî hayatta ciddî problemler yaratan hizmet dalıdır. 
Haberleşme hizmetlerinin, ülkenin topyekûn kalkın
masında sağladığı faydalar nedeniyle, hükümetimiz 
bu kesime büyük bir önem vermektedir. Toplumsal 
hayatımızın en geniş alanında kullanımına girmiş bu
lunan telsiz, sağladığı sürat ve kolaylıklar nedeniyle, 
ekonomik ve sosyal kesimde ihtiyaç duyulan ve artan 
şekilde talep edilen haberleşme aracı olmuştur. 3293 
sayılı Kanunla Bakanlığımızın bağlı kuruluşu haline 
getirilen Telsiz Genel Müdürlüğünce, bugüne kadar 
12 adet yönetmelik yayınlanmış ve 5 adet yönetmeli-
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ğin de çalışmaları sürdürülmekte olup; kara, deniz vt 
havada çeşitli kuruluş ve tüzelkişilere, kullanılmak 
üzere 88 803 adet telsiz kullanma ruhsatı, 32 280 kişi
ye CB telsiz sertifikası ve 31 255 adet sistem kurma 
izni verilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk olarak 
1984 yılında 12 ilimizde başlayan acele posta servisi, 
bugün 47 il, 49 ilçe ve 34 ülkeye hizmet götürmekte 
olup; yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir. 

1983 yılında turistik yörelerimizde 5 adet araç ile 
başlatılan seyyar PTT merkezi hizmeti, yurt çapında 
yaygınlaştırılarak bugün 42 adet seyyar PTT aracın
dan dünya ülkeleri ile otomatik telefon görüşmesi ya
pılabilmektedir. 

Bilgisayarların günlük hayatımıza etkili bir şekil
de girmesi sonucu, bilgisayarlararası haberleşme ihti
yacı doğmuş; ekonomik haberleşme gereği olarak da 
değişik hızlarda hizmet veren DATA ortamlarının ve 
santrallannın hizmete verilmesini gerekli kılmıştır. Bu 
amaçla 1986 yılında telefon hatları üzerinde çalışan 
3 bin abonelik «DİAL - UP MODEM» hizmeti ile 2 
bin hat kapasiteli «Devre anahtarlamalı Data santra
lı» işletmecilerimizin hizmetine sunulmuştur. «Paket 
anahtarlamalı Data santralı» ise 1987 yılında hizmete 
veril ecektir. 

Yazılı metin naklinde önemli bir hizmet olan ve 
BÜROFAKS olarak isimlendirilen ve ilk defa 1984 
yılında başlatılan elektronik mektup servisi hizmeti 
bugün 1 343 telefoks abonesi dışında, vatandaşlarımı
zın bu ihtiyacını karşılamak üzere, yurt içinde 70 mer
kezimizde 22 ülkeye hizmet vermektedir. 

Biz görevi devir aldığımızda, had safhaya varmış 
bir teleks problemi vardı. 1985 yılında teleks proble
mini çözeceğimizi ifade ettiğimiz zaman, pek inandı
rıcı olamamıştık. 1983 yılında toplam teleks hat sayı
sı 8 220 ve bekleyen isteklilerin sayısı 8 471 iken, 1984 
yılında 2 000 hatlık, 1985 yılında 12 284 hatlık ilave 
santrallarla toplam kapasite 22 484'e ulaştırılarak, 
bekleyen isteklilerin hepsinin telekse kavuşturulması
nın yanında, santraldaki boş kapasite ile iki saat için
de teleks bağlanır hale gelinmiştir. Bu yılın sonunda 
23 284'e ulaşacak olan teleks kapasitesi, 1987 yılında 
1 000 hatlık ilave ile 24 284 olacaktır. Böylece, teleks 
problemi söylediğimiz süre içinde tamamen çözülmüş; 
bugün ülkemizde teleks problemi kalmamıştır. 

Telefon hizmetlerinden beklenilen sürat, kalite ve 
güvenilirliğin sağlanması, otomatikleşme ile mümkün
dür. Bunu teminen, telefon haberleşmesinde otoma
tikleşme yurt sathında hızla yaygınlaştırılmış olup, 
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1926 yılında ilk otomatik telefon santralının ülkemiz
de kuruluşundan, 1983 yılı sonuna kadar geçen 57 yıl 
içerisinde 183 yere otomatik telefon santralı tesis edil
miş iken, 1986 yılı sonunda bu rakam 3,5 defa kat
lanmış olacaktır. .Şehir içi otomatik haberleşmesi ya
nında, şehirlerarası ve milletlerarası otomatik haber
leşme de yurt sathında yaygınlaştırılmıştır. 

1983 yılında 149 şehrimizde şehirlerarası, 144 şeh
rimizde milletlerarası otomatik konuşma imkânı var
ken, bu rakamlar sırasıyla, 1984 yılında 224 şehirler
arası, 223 milletlerarası merkezle; 1985 yılı sonunda da 
323 şehirlerarası ve milletlerarası merkeze ulaştırılmış
tır, 1986 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, şehirlerarası 
ve milletlerarası konuşmaya açık merkez sayısı 502' 
ye ulaşmıştır. 

Bir taraftan şehirlerarası haberleşmede sürat ve 
kaliteyi sağlamak amacıyla büyük kapasiteli radyo
link sistemlerini tesis ederken, diğer taraftan, köyleri
mize otomatik haberleşme hizmeti vermek amacıyla, 
dünyada henüz bir kaç ülkede kullanılan, kırsal alan 
radyolink sistemleri hizmete verilmiştir. 

Son yıllarda, köye giden hizmetlerin artmasına pa
ralel olarak köylere telefon götürülmesine hız veril
miş, 1983 yılında 10 100 köyümüzde telefon varken, 
1985 yılı sonunda telefonlu köy sayısı 16 bin olmuş
tur. 1986 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, 535'i telsiz te
lefon olmak üzere, 6 512 köyün telefon irtibatı ger
çekleştirilmiş ve 22 512 köyümüz telefona kavuşmuş
tur. önümüzdeki iki yıl içerisinde ülkemizdeki bütün 
köylerin tamamının havai hat ve telsiz telefonla ha
berleşmesinin sağlanmasına çalışılacaktır. 

'Bugün şehirlerimizin birçoğunda beklemesiz tele
fon tesis edilebilmektedir. Beklemesiz telefon dağı
tımı devam eden Ankara'nın birçok semtinde, yıl 
sonuna kadar telefon bekleyen kalmayacaktır. 

Telefon probleminin büyük olduğu İstanbul'da, 
bu yıl elde edilen ferahlamanın yanında, 1987 yılı 
sonunda 'birçok semtte telefon beklemesi kalacaktır. 
1988 yıiınıda ise istanbul'da telefon bekleyen vatan
daşımızın kalmaması bedef alınmıştır. 

1983 yılı sonunda 1 milyon 902 bin olan telefon 
santral kapasitesi, 1.986 yuh sonunda 3 milyon 316 
bine ulaşacaktır. Üç yıl İçindeki artış yüzde 74'tür. 
Buna göre, PTT'nln, kuruluşundan 1983 yıllı sonu
na kadar yapmış olduğu toplam santral 'kapasitesi
nin yüzde 74'ünü son üç yıl içinde gerçekleştinmiş 
bulunmaktayız. 1987 yılı sonunda ise mevcut tele
fon hat (kapasitesine 1 080 000'lik ilave yapılarak, 
toplam kapasite 4 396 000'e ulaştırılacaktır. 
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Bugün talekomi'nikasyon şebekelerinin büyüklüğü
nü ifade eden, 100 kişiye düşen telefon adedinde, ül
kemiz 1983 yılı sonunda 3,9 ile dünya ülkeleri ara
sında sondan üçüncü sırada ilken, bu oran 1984 yı
lında 4,7'ye, 1985 yılında 5'e, 1986 yuh sonunda ise 
6,25'e ulaşacaktır. 

Telefonu olmayan veya telefonu olupta şehir 
a cinde, şehidörarası yoıllarda, insan trafiğinin yoğun 
olduğu noktalarda karşılaşılan acil durumlarda, va
tandaşımızın ihtiyacına cevap vermek üzere, anke-
sörlü telefon tesisinin de yaygınlaştırılması, üzerinde 
önemle durduğumuz bir husus oılmuştur. 

1983 yılı sonu itibariyle 4 917 adet şehir içi, 
1 253 adet şehirlerarası ve milletlerarası aokesöıllü 
telefon mevcut dken, 1986 yılı sonunda şehir içi an-
kesöriü telefon sayısı 6 100'e, şehirlerarası ve mil
letlerarası anlkesörlü telefon sayısı is© 7 400 adede 
ulaşmıştır. Bu hizmetin 1983-1986 yılları arasındaki 
artış yüzdesi, toplam ankesörlü telefon ada di ne göre, 
yüzde 11'8,80'dir. 

1984 yılında ilk defa E-5 'karayolunun Edirne -
Ankara bölümünde uygulanan ankesörlü telefon hiz
meti, 1985 yılında Ankara - Adana - Cilvegözü sı
nır kapısına kadar uzatılmış, E-5 karayolu dışında 
Adana - Gürbulıak, Ankara - Samsun - Trabzon, An
kara - Antalya ve ıBursa - izmir karayollarında uy
gun aralıklarla tesis edilerek vatandaşılarımızın hiz
metine sunulmuştur. Ayrıca, bu hizmetin turizm ağır
lıklı rnerıkezileriimiz ile büyük şehirlerimizde ve dü
ğer transit yollarımızda da yaygınlaştırılmasına de
vam edilmektedir. 

Haberleşme kesimindeki çalışmalarımızın bütün 
yoğunluğu ile devam ettiği bir diğer alan da uydu 
haberleşmesidir. Halen mevcut olan iki adet uydu 
yer isitasyoınumuz yanında, üçüncüsünün inşaatı hız
la devam etmekte olup, 1987 yılında bitirilerek hiz
mete veıüiecek'tir. 

ÎNTELSAT'ın Hint Okyanusu üzerindeki uydu
sundan satın alınan transponder sayesinde, ülke ça
pında ilave televizyon programı kanalıları, yurdun her 
yerinde tesis edilecek: olan, yalnız alış kabiliyetine 
sahip yer istasyonları ve mahallî televizyon verici
leri vasıtasıyla yayına sokulacaktır. Bunun için, PTT 
tarafından Ankara'da alış-veriş kabiliyetime sahip IV 
üncü uydu yer istasyonu 'kurulacaktır. Yalnız alış im
kânına sahip televizyon alıcı 'istasyonları, PTT ta
rafından ülkemize getirtilmiş olup, TRT Genel Mü
dürlüğünce bu istasyonlardan program alıp yayın 
yapfacak televizyon verici istasyonlarının tesislini mü-
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•'toaıklp, ülkemizin her noktasında net ve .kaliteli, dış 
yayınlardan etkilenmeyen televizyon program yayın
ları sağlanabileceiktir. PTT tarafından satın alınan 
transponderler vasıtasıyla, ülkemizdeki televizyon 
program adedi 6 kanala kadar çıkabilecektir. 

Uydu haberleşmesi alanında çalışmalarımız bu
rnunla bitmemekıtedir. Uydular aracılığıyla deniz ha
berleşmesini sağlayacak olan INMERSAT Teşkilatı
na ülkemizin üye olması hususundaki çalışmalar bi
tirilmek üzeredir. Bu proje .ile ülkemizde -tesis edi-
ıleceık 'beşinci uydu yer istasyonu i!e INMERSAT 
sistemi üzerinden, denüzılorde seyir halindeki gemi
lerle karşılıklı telefon, 'teleks, faks gibi her türlü ha
berleşme, 'süratli ve ıkailiteılıi bOr şekilde gerçckıloşûi-
rillecökfcir. 

Ayrıca, ülkemizin sahiliaıinde seyir halinde olan 
deniz aracılarının şehirlerarası ve mliillöfclerarası tele
fon haberleşmesini sağılamalk üzere, kıyılanımız VHF 
telsiz 'istasyonları ile teçhiz edilmiş'tıir. Buna ilaveten,-
okyanuslarda seyir halindeki gemıillörden, şehirler
arası ve milletlerarası otomatik telefon ve teleks ha
berleşmesini sağlayacak Isitanbul - Yeşilköy Telsiz 
İstasyonunun modernize ©dilime çaılvşmaı'an 'başlatıl
mış olup, gerekli teçhizatın montajına 1987 yılımda 
başlan acakttır. 

Haberlleşme alanında, gelişmiş ülkelerin kullan-
dıikları yeni teknolojiler ül'kemize getirilmiş; araç 
telefon sistemi, telefon çağrı sistemli, bilıgisayarlaır 
arası dırtü-batt sağlayacak DÎAL-UP MODEM devre 
anaihtarilamalı, paket anahtalamalı DATA santralı
ları ile video konferans sistemi, kordonsLiz telefon, 
manyetik Ikaritlı telefon gibi modern haberleşme araç 
ve sistemi eri vatandaşllarnmıztn hizmetine sunulmuş
tur. Bu hizmetler, 1987 yıllında, daha da yaygıniîaş-
tırılacaiktır. 

Hükümetimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
geleri için hızlandıınllmış 'bir program uygulamakta
dır. Haberleşme alanında da bu amaca uygun ge-
rdkli 'her türlü yatırımın tesisine başlanmıştır. 

Bağlı ve ilgili kuruluşlar ile Ulaştırma Bakanlığı 
camiası, ulaştırma ve haberlleşme alanında yüce mil
letimize çağım gerektirdiği 'bütün hizmetleri verebil
me arzu ve gayreti içindedir. Sizlerden aldığımız 
destek ve güçle, bugüne kadar sunduğumuz hizmet-
ıleri, daha ileri seviyelere de çıkarma gayreti liçinde 
olacağız. 

Şimdi, bu genel açıklamailardan sonra, açıklama
lar içinde yer almayan tenkitlere cevap vermek is
tiyorum. 

BAŞKAN —. Sayın Bakan, 10 dakikanız kaldı. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — 10 dakika içinde cevaplayacağım. Zaten 
metin içinde cevaplar var, ama bazı noktalan cevap
lamak istiyorum. 

Sayın Musa öğün, telsiz bütçesine ayrılan 2,2 mil
yar liranın az olduğunu, bu miktarla yatırım yapıla
mayacağını ifade ettiler. Kendileri de gayet iyi bilir
ler ve bilmeleri gerekir ki, bu yatırımlar, bir yıl için
de gerçekleştirilecek yatırımlar değildir, ifade ettik
leri gibi, kontrol sisteminin bir merkezde de kurul
ması mümkün değildir; bütün dünyadaki modern uy
gulama da böyledir ve bunlar 12 bölge üzerinde te
sis edilecektir ve her şeyden önce de, bir inşaat ve 
fizikî yapı meselesidir. Bu bakımdan, yıllar içine öde
nek verilmek suretiyle, bu işler kısa sürede gerçek
leştirilecektir. 

Yine, monitör ve'kontrol sisteminin Ulaştırma Ba
kanlığına verilmesini tenkit ettiler ve «mükerrer kont
rol» yapılacak dediler; üstü kapalı olarak Devletin 
istihbarat kontrollarını kastettiler. Bizim bugünkü 
yaptığımız telsiz faaliyetleriyle, istihbarat faaliyet
leri arasında uzak - yakın ilişki yoktur. Çünkü, bu
gün halk bantından dahi, yapılan çeşitli kontrollara 
rağmen, yakınmalar vardır. Halk bantında galiz kü
fürlerin tespiti, işlenen suçların tespiti, herhalde is
tihbarat teşkilatlarının görevi olmasa gerek. İşte bu
rada yapılacak kontrollar, doğrudan doğruya ilgili 
mercilere intikal ettirilecektir. Hatta, ülke çapında 
yapılan bu telsiz kontrolunda, gerekirse, Devletin is
tihbarat makamlarına da bilgiler zamanında aktarı
lacaktır. 

Teknoloji o kadar 'gelişmiştir ki, artık bu kont
rollar, telsiz kontrolları ve frekansların ölçümesi ta
mamen bilgisayarlar aracılığıyla yapılmakta ve ta
mamen bunlar doğrudan doğruya kayda geçilmekte 
ve uyarılar zamanında yapılmaktadır. Zaten, bu ko
nu daha önce de tartışılmış ve çeşitli kuruluşların 
görüşü, özellikle Millî Güvenlik Kurulumuzun görü
şüne paralel olarak da bu kanun değişikliği yapıl
mıştır. Esasen böyle bir tatbikat ilk defa da Türki
ye'de yapılmamaktadır; birçok ülkede de haberleşme 
bakanlıkları bu monitöring görevini de üstlenmekte-
dirler. 

Sayın Öğün, Devlet Demiryollarının ihmal edil
diğini belirttiler. Mensup oldukları parti, geçmişte iki 
partinin devamı olduğunu ısrarla savunmaktadır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
, Devamı değiliz, aynı felsefenin devamıyız. 
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) [ 
Fikriyat devamlılığı var. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim, I 
lütfen... 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Efendim, ben de aynı şeyi bahsetmek is
tiyorum. I 

Şimdi, bugün uygulanmakta olan karayolu poli
tikası ve demiryolları politikası Anavatan iktidarının 
icat ettiği bir politika değildir. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Belli. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Sayın Sadıklar da komisyonda aynı ten
kidi yöneltmişlerdi, orada da ifade ettim; 1950'lerin 
mukayesesini yaptı, ama, 1950'lerde başlayan kara
yolları politikası, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik ge
lişmesinde en büyük fonksiyonu ve rolü oynamıştır. 
Şimdi bunu inkâr etmek, herhalde diğer iddialarla 
bağdaşacak görüşler değildir. O zaman, devamı olu
nan fikirlerin hepsinin veya hangilerinin devamı ol
duğunu da açık açık ifade etmek gerekir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) I 

Anavatan Partisi iktidarı, demiryollarına en fazla I 
önemi vermiştir. Yatırımlar açısından alalım : 1983 
yılında yatırımların ulaştığı seviye 34 milyar civarın
da iken, 1984'te 62 milyara, 1985'te 116 milyara, 
1986'da, statü değişikliğinden dolayı, demiryolların- I 
da 16 milyarlık gerilemeyle gene 100 milyara ulaş
mış, 1987 yılında da 189 milyarlık yatırım ödeneği 
ayrılmıştır. I 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
yeni demiryolu, yeni demiryolu... I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Efendim, izah edeceğim, cevap veriyorum. 
BAŞKAN — Efendim, vakit geçiyor boş yere. I 
Buyurun Sayın Bakan. I 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Biraz evvel açıkladım, tren sefer sayıların- I 
daki artışlar ve yük taşımalarındaki artışlardan bahset- I 
mek istemiyorum. I 

Türkiye, karayollarındaki tercihini yapmak zorun- I 
daydı. Elbette geçmişteki hizmetler çok büyüktür, I 
özellikle Cumhuriyet döneminde, başlangıç yılların- I 
daki, harp yıllarının sonunda yapılan demiryollarının I 
önemi çok büyüktür. Sayın Nalbantoğlu da ifade et- I 
tiler, 3 bin kilometre civarında. 3 bin kilometrelik I 
demiryoluyla ve 1963 yılından sonra yapılanlar da I 
dahil olmak üzere, toplam 8 bin küsur kilometre olan | 

[ ana hat, tali hatlarla beraber 10 bin kilometredir. 8 
I bin kilometrelik ulaşım ağıyla, acaba, Türkiye gibi 

780 bin kilometrekarelik bir ülkenin hangi taşıma 
I sorunu, hangi ulaşım sorunu çözülebilir? 

Demek ki, 1950'lerde güdülen politikayla, sürat
le Türkiye ulaşım ağının tamamlanması ve bunun 
için de, kolay olan ve daha çabuk fizikî gerçekleşme 
süresi olan karayolları tercih edilmiş; aynı zamanda, 
o dönemlerdeki istihdam programına da getirilmiş-

I tir. Bugüne kadar ihmal edilmiş, ihmal edilmiş, planlı 
I dönemden sonra 1963'ten itibaren - çeşitli hükümet

ler gelmiş geçmiştir - 100 - 150 kilometre kadar yol 
yapılmış; 8 bin kilometrelik yolun da, hiç bakımı 

I yapılmamış, yenilenmemiş. 

Demin savunduğunuz Ulaştırma Mastır Planında 
da bu tespitler vardır, 7 bin kilometrenin üzerinde 
yol yenilenmesi öngörülmektedir. O zaman, acaba 

I çağdaş anlamda, Batılı anlamda ve bugünkü taşımaya 
cevap verecek olan demiryolu ağı kaç bin kilometre 
olmalıdır? Türkiye'nin çok çok küçüğü olan ülkeler
den bir tanesinde bu ağın 25 bin kilometre olduğunu 

I söylersek, en az İtalya seviyesinde bir yol yapmaya 
I kalkarsak, her halde bunun hesabını kitabım yaptı

ğınız zaman, Türkiye'nin bugün bütün yatırımlarını 
buraya versek, sizin düşündüğünüz manada ve iste-

I diğiniz manada demiryolu yapmak mümkün değil-
I dir. Ancak, biz, 8 bin kilometre demiryolunu, yılda 

500 kilometrelik rakama da ulaşacak şekilde, yenile
meye başlamış bulunmaktayız. 

I Ulaştırma Mastır Planının uygulanmadığı yönün-
I de iddialar vardır. Ulaştırma Mastır Planı bir kena-
I ra atılmamıştır; Ulaştırma Mastır Planının hedefleri 

açılmıştır. Açıp baktığınız zaman, 1983, 1984, 1985 yıl
larında öngörülen yolların iki katı yol yenilenmiştir 

I ama, bunlar da yeterli değildir; bugünkü altyapının 
I ayağa kaldırılması için. Hem buna bu yıl daha fazla 
I ödenek ayrılmıştır, hem de Dünya Bankasından alı

nan kredi imkânları bu tarafa aktarılmaktadır. 
I Yine, yeni yol yapımı konusunda da gerekli çalış-
I malarımız vardır. Ancak, ne bütçe kaynakları ile ne 
I bugünkü kaynaklarla istenilen manada yeni yol yap-
I mak mümkün değildir. Ulaştırma Mastır Planında ön-
I görülmüş olan bütün yeni yollar devam etmektedir, 
I hatta büyük bir kısmı da tamamlanmıştır; ama, bun-
I ların önemli bir kısmı banliyö şeklindedir, bir kısmı 
I da büyük sanayi kuruluşlarına olan tali hatları şeklin-
I dedir. Orada da Arifiye - Sincan hattının . yapılması 
I öngörülmüş, neler getirileceği öngörülmüş; ama nasıl 
I yapılacağının kaynağın nereden bulunacağının pek gös-
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terildiği kanaatinde değilim. Biz hükümet olarak, Ari-
fiye - Sincan hattının da yeterli olmadığını, çağdaş ol
madığını söyleyebiliyoruz ve değildir de. Bugün, Batı 
dünyası artık süratte yarışmaktadır. Almanya, demir
yolları haritasını yenileriken, 300 kilometrenin üzerinde 
yol yapmaktadır. Bugün 150 kilometre sürate göre 
planlanmış olan bu yol için, biraz evvelki Bayındırlık 
ve iskân Bakanlığı Bütçesinde de Sayın Bakan 900 
milyarlık bir ödeneğe ihtiyaç bulunduğunu ifade et
tiler. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Bakan söktürüyor 
onları. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Acaba, şimdiden eskimiş olan bir yol için 
900 milyar lira ödenek verilmesi yerinde midir, değil 
midir; bunu da vicdanî olarak tartışmak gerekir. An
cak, yeni yaptığımız çalışmalarla,, DLH'nın da bakan
lığımıza bağlanması ile «yap - işlet - devret» formü
lünü burada da işletmek gayreti içindeyiz; Ulaştırma 
Bakanlığı olarak başlatmış olduğumuz temaslar de
vam etmektedir. Halen «yap - işlet - devret» formülü 
ile sadece istanbul'dan Ankara'ya değil, oradan Kon
ya'yı aşarak Adana'ya kadar uzanacak olan bir yeni 
yolun yapımına, İtalyanlar, Fransızlar ve Japonlar ilgi 
göstermektedirler; bu konudaki çalışmalarımız, - DLH' 
nin de bize bağlanması ile Bakanlığımız tek otorite 
haline gelmiştir- daha hızlı bir şekilde devam ettiri
lecektir. Elbetteki hükümetimiz de modern demiryol
larına kavuşmak amacı içindedir; ama bu tenkitler 
yapılırken, lütfen, kaynağın da nereden bulunaca
ğına, yatırım hacminin üçte birinin ulaştırma sektörü
ne ayrıldığı göz önünde tutulursa, ek kaynağın nere
den yaratılacağına da işaret buyurun, dikkatte alalım. 
Barajlardan mı vazgeçelim? 

AHMET SARP (Diyarbakır) — Otoyollarına ne
rede buluyorsanız oradan bulursunuz. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Kaldırım
lardan vazgeçiniz. 

LUTFULLAH KAYALAR (Yozgat) — Onlar bil
iniyorlarsa da millet biliyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Eğer karayollarına ayrılan parayı kastedi
yorsanız, bugünkü taşımaya Türkiye'nin ulaştırma, ağı 
cevap verecek yapıda değildir ve süratle otoyolların 
tamamlanması gerekmektedir. 

Sayın Ogün'ün, katılamadığım, tenkit değil, takdi
rini beklediğim konu, haberleşme konusundaki dü
şünceleriydi. «Santral irtibatlarının yetersiz kaldığını» 
ifade ettiler. Buna katılmak mümkün değil ve yapılan 
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işi o kadar küçümsediler ki; her şeyi geçmişe malet-
tiler ve haberleşme alanındaki işimizi, bir tek santral 
yapmaktan ibaret buldular. Biz, geçmişteki hiçbir 
şeyi inkâr etmiyoruz; ama, biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, 1950'lerden 1983'e kadar uygulanan demiryol
ları politikası, bir çırpıda inkâr edilivermiştir. Biz in
kâr etmiyoruz; yapılmıştır ama, haberleşmede çağ de
ğişmiştir. Sayın öğün, meslekleri gereği, buradaki ge
lişmeleri çök iyi bilirler. Bizim hükümetimiz dönemi
ne kadar kullanılan teknoloji, santralda, kullanılan 
teknoloji de dahil olmak üzere, 1960'ların krosbar tek
nolojisidir. Bugün dijital teknoloji, altyapı sistemle
riyle beraber, PTT'nin altyapı tesisleri, biraz evvel ifa
deye çalıştığım, eski genel müdürlüğünü yaptığı mü
esseseye, altı ilave televizyon kanalı temin edecek se
viyede geliştirmiştir. Hiçbir endişesi olmasın; yeter ki-
imkânlarımız olsun, altyapıyı da geliştirecek şekilde, 
5 -10 milyon vatandaşa telefon verebiliriz. 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — Şebeke ne 
durumda? Şebekeden ne haber? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Söyleyeyim. Fazla vaktinizi almamak için 
söylemedim; şebeke gayet yerindedir. Ankara'nın şe
bekesi... 

DOĞAN KASAROĞLU (istanbul) — istanbul'da 
bir telefonla konuşun bakalım. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Evet, doğrudur, istanbul'u tenkit edin; hak
lısınız. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Kasaroğlu... 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Ama, istanbul şebekesi niçin ihmal edil
miştir? işte bu hükümet, istanbul şebekesini baştan 
başa döşemektedir. Yeni baştan ve en modern tek
nolojiyle, santrallar arası bağlantılar - Sayın Ogün'ün 
ısrarla üzerinde durduğu - jonksiyon bağlantılar da 
dahil, faybır-optik sistemlerle istanbul yeni baştan 
döşenmektedir. İstanbul için yapılan tenkitler haklı
dır; ama bugün Ankara, dünyanın en modern haber
leşmesine sahiptir. Ankara'daki santral bağlantıları, 
bugünkü kapasiteyi değil, bugünkü Ankara şebekesi
nin 10 katını daha taşıyacak bir seviyededir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkan. 
«Ankara'da telefon ihtiyacının ortadan kalktığını; 

ama, vatandaşa telefon tahsis edildiği halde, 6 ay tele-
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fon alamadığını» söylüyor. Evet, Ankara'da, Çankaya, 
Küçükesat, Büyükesat dahil olmak üzere, birçok sem
timizde, telefon ihtiyacı ortadan kalkmıştır; ama, ifa,-
de ettiğiniz gibi, vatandaşımız telefonunun açılması 
için altı ay bekliyor. Doğrudur; ama, şimdi Sayın 
öğün'e soruyorum; bunun sebebini, bu Meclisin için
de en iyi bilmesi gerekenlerden birisi sizsiniz; 50 - 60 
bin telefonu bir günün içinde nasıl bağlarsınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen Umumî Heyete 
hitap ediniz, Başkanlığa hitap ediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vama!) — Yani doğrudur... 

BAŞKAN — O zaman karşılıklı konuşma haline 
geliyor; ben de mani olamıyorum. 

MUSA ÖĞÜN (Kars) — Öyleyse şebeke tamam 
değil. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Sayın Başkan, cevap veriyorum. 

BAŞKAN — Ama, cevap şahsa veriimez efendim, 
umumî heyete hitap ediniz, dönüp de şahsa cevap 
vermeyiniz. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVL1 (Te
kirdağ) — Tenkide cevap veriyorlar Sayın Başkan. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Sayın Başkan, Genel Kurula hitap ediyo
rum. 

Yani Genel Kurula, «En iyi bilenin Sayın öğün 
olması gerekir» diyorum; Sayın öğün'e hitap etmi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Sayın Bakanım, 
bilseler zaten sormazlardı. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Genel Kurula hitap ediyorum; «En iyi bi
lenin Sayın öğün olması gerekir» diyorum. 

Eğer dünyanın herhangi bir yerinde, 50 - 60 bin 
kapasitelere gelinmiş telefonları, bir çırpıda, birkaç 
gün içinde bağlayacak sistem varsa, bize tavsiye etsin
ler; onu da getirelim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Vatandaş telefonuna kavuşmuştur; ama, 15 - 20 yıl 
bekleyen vatandaş, kendisine tesis bağlama sırası gel
mesi için 6 ay elbette bekler. «PTT'ye 30-40 bin 
kadro daha verelim ve bu işi de süratle yapalım» 
diyorsanız, o işi yapıp bitirdikten sonra, o vatandaşı 
nerede istihdam edeceğiz? Veyahut da kısa süre için
de onu nasıl yetiştireceğiz? 

Sayın Nalbantoğlu, Telsiz Genel Müdürlüğünde 
emekli subayların çalıştırıldığını ve bu sebepten de 
buranın Genelkurmay Başkanlığına bağlanmasını tek
lif ettiler. Ben bunu, talihsiz bir ifade olarak görü

yorum. Türkiye'de, emniyetin, askerî sistemlerin ve 
birtkaç kamu kuruluşundaki istisna telsiz sisteminin 
dışında, genel manada, sivil sektörde telsiz uygulama
sı 1984 yılında başlamıştır. Kuruluş, 1983'ün Kasım 
ayları sonunda teşkil edilmiştir. Acaba, Sayın Nal-
bantoğlu'nun ifade ettiği, telsiz sahasında, ihtisas ka
zanmış - Bütçe Komisyonunda da ifade ettim; sadece 
elektrik mühendislerinin işi değildir; özellikle fizik 
mühendisleri, elektronik mühendisleri bu sahada ge
rekli olmaktadır- Türkiye'de yeterli eleman vardı da, 
biz onun için mi emeklileri istihdam ettik? Kaldı ki, 
böyle bir şeyden ötürü hiçbir şekilde bu konuyu ten
kit etmemek gerekir; zira, çalışan dört beş arkadaşı
mız, Ordunun muhtelif kademelerinde yıllarca bu gö
revi yapmışlar, büyük tecrübe kazanmışlar ve bu bü
yük tecrübenin sonucu olarak da, bu kadar kısa sü
re içinde, Türkiye'de telsiz işleri zamanında tamamla
nabilmiştir. 

Yine, telsizdeki kadrolar değerli elemanlarla sü
ratli olarak doldurulmaya çalışılmaktadır; ama, ya
pılan bütün sınavlara rağmen, bütün kadrolarımızın 
tam olarak doldurulduğu söylenemez. Yeni arkadaş
lar, genç mühendisler burada görev almışlardır; eski
lerin tecrübelerinden istifade ederek, bunlar yetişmek
tedirler. Ayrıca, dış eğitimlerine de büyük önem ver
mekteyiz. Zamanı geldiğinde, bu emekli arkadaşları
mız da bu görevden ayrılacaklardır. Onlar, bu ma
kamları ne işgal etmişlerdir, ne de zorla o yerlerde 
kalmaktadırlar. Biz bu hizmetin daha iyi yerine ge
tirilebilmesi için, bu arkadaşları istihdam etmekte
yiz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yüzde oranını 
verebilir misiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — 4 arkadaştır; Sayın Nalbantoğlu gayet iyi 
biliyor. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) — Siz doğ
rusunu yaparsınız Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — 4 arkadaş; bunlar muhabereci ve şey; zan
nediyorum 4 arkadaş, çünkü bütçede de 4 arkadaş 
olarak söylemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz geçti efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Efendim, son olarak Sayın Güler'in ileri 
sürdüğü hususlara cevap vereyim. 
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BAŞKAN — Efendim, zaten çok vakit geçti, lüt
fen. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De
vamla) — Sayın Güler, «Türk Hava Yolları Genel 
Müdürlük inşaatında 360 milyon liralık yolsuzluk 
veya eksiklik yapıldığı» hususunu ileri sürmüşlerdi. 
Bu, KİT raporunda yer alan 350 milyon Türk liralık 
kısım, avans ödenmesiyle ilgili bir husustur. İnşaa
tın ihalesiyle birlikte bakanlık müfettişlerince incelen
miş, herhangi bir usulsüzlük tespit edilememiştir. Ay
rıca, bir şahsın savcılığa yaptığı ihbar üzerine, aynı 
hususta açılan tahkikat, Şişli Savcılığınca 1986/2771 
sayıyla takipsizlik kararına bağlanmıştır. 

Yine, buradaki şahısların siyasal görüşlerine gö
re değerlendirildiğini, «Aşırı solcu» gibi gerekçelerle 
görevden uzaklaştırıldığını söyleyerek itham ettiler. 3 
seneyi aşan ve 4 üncü seneyi bulan bakanlık icraa
tımızda, ilk defa böyle bir ithamla karşılaşıyoruz. 
Bir defa, Türk Hava Yollarında, çalışan her vatan-
daş, işe ne zaman başlamış olursa olsun, diğer kurum
lardan da farklı olarak, hizmetin özelliği olarak, bü
yük bir güvenlik tahkikatından geçmektedir. Hiçbir 
arkadaş bu gerekçeyle, ne Türk Hava Yollarından, 
ne de USAŞ'dan uzaklaştırılmamıştır. Ancak burada, 
muhalefetin de geçmiş bütçe yıllarında takdirle karşı
ladığı gibi, yıllardan beri bu müessesenin gelişmesini 
önleyen, yapılan tahkikatlar sonucu, birçok arkadaş 
görevden alınmış ve sizlerin de tespit ettiğiniz bu ge
lişmeler, onların yerine gelen, yine çoğu aynı kade
menin altlarından yukarıya doğru çıkan arkadaşlarla 
sağlanmıştır. 

Teknik kesimdeki iddianıza hiç katılmam müm
kün değil; teknik kesim başarısızdı, başarısız olan 
arkadaşlar uzaklaştırılmıştır. 

Soruyorum; tehirler ne zaman azalmıştır? 1984 
yılından beri uçak tehirleri azalma göstermiştir; ama, 
yine bir miktar tehirler vardı, bu da teknik servisin 
ihmallerinden kaynaklanmaktaydı. Eğer, tehirler ko
nusunda bir itirazınız varsa, uluslararası istatistikle
re bakabilirsiniz; biz söylemiyoruz. (ANAP sıraların
dan, «bravo» sesleri, alkışlar) Türk Hava Yolları, 
Avrupa'da en az tehir yapan havayolları arasındadır. 
Her aylık istatistikte, en az tehir yapmada 1, 2, 3 ün
cü sırayı almaktadır; itirazı olan gelsin, sayın genel 
müdür de belgeleri gösterebilir. Yani, buradaki son 
tehirlerin, teknik servisteki değişikliklerden sonra, ta
mamen önü alınmış; biraz evvel raporumda da be
lirttiğim gibi, teknik servisin iş hacmi de bu son' de
ğişikliklerden sonra artmış, AVAKS projesine dahil 
uçakların dahi orada, bakımları yapılmaktadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Sayın Nalbantoğlu; bizi, televizyonun baş 
artisti ilan ettiler. Bu iltifatlarına da teşekkür ediyo
rum. Eğer, millete hizmet yolunda, artist olmak da 
varsa, onu da kabul ederiz. (ANAP sıralarından «Bra-

' vo» sesleri, alkışlar) Ancak, törenlerin çokluğundan 
kimsenin şikâyet etmeye hakkı yok. Biz, nasıl mu
halefetin tenkit hakkını sonuna kadar kullanmasını 
sabırla dinleyip buradan cevaplandırıyorsak, elbette 
hizmetlerimizi vatandaşa, tanıtmak bizim de hakkı
mız. (ANAP sıralarından alkışlar) Kaldı ki, bugün 
açılan santral sayısı 149'dan 800'e çıkmaktadır; ya
pılabilse yapılabilse, sadece bunlardan birkaç tane
sine tören yapılabilmektedir. Onun için de, törenin 
büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmamaktadır. önemli 
olan, hizmetin gittiği yerdir. Bizim için istanbul şeh
rine verilecek 600 bin abonelik santrallar da, en uzak, 
Erzurum'un Narman'ındaki bir köye gidecek 10 hat
lık santral da aynı değeri taşımaktadır. Onun için 
biz, köyde de tören yaparız, şehirde de tören yaparız; 
yeter ki bir manası olsun. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Tören yapmayın

ca halk inanmıyor mu Sayın Bakan? 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Son olarak, müsaade ederseniz, Sayın Öğün' 
ün ITT konusunda tenkidi vardı; onu cevaplandıra
yım. 

ITT konusunda, daha doğrusu Belçika Bell te
lefon ile yapılan ortaklık iki sene önce neticelenmiş, 
Teletaş imalata geçmiş ve bu ortaklıktan alınan sant
rallar işletmeye verilmiştir. Biraz evvel, boyuna sant
ral ilave edildiğini, altyapıya yeterli önem verilmedi
ğini ifade ederken; milletlerarası, şehirlerarası trafik 
de bunların santrallarıyla sağlanmakta, İzmir'de kuru
lan milletlerarası, şehirlerarası 7 500 kapasiteli santral 
Belçika Bell telefonla ortaklığımızın sonucudur. Yine, 
Sayın Nalbantoğlu darılsa da gücense de, ben ayın 
17'sinde bir tören daha yapacağım, Bayrampaşa'da 
Belçika ile bu firma a,rasında yapılan anlaşmanın 
sonucu olarak, 15 bin hatlık bir telefon santralı daha 
açacağız ve bu, projenin sonuçlarından bir tanesi da
ha olmaktadır. Sayın Belçika devlet bak-nı da bu 
törene iştirak edecektir, ben de iştirak edeceğim. 
(ANAP sıralarından «Nalbantoğlu'nu da davet edin» 
sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY (De

vamla) — Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgi za-
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ten burada da verilmiş olacak. Projede endişeye ma
hal hiçbir şey yoktur, zamanında ve takvimine uy
gun şekilde yürümektedir; santrallar zamanında PTT' 
ye teslim edilecektir, ay sonunda da İzmir'de büyük 
çapta, İzmir'in telefon ihtiyacını hemen hemen orta
dan kaldıracak ölçüde, yine Teletaş taralından üreti
len ve Belçika ile ortaklığımızdan olan bu santrallar 
devreye girmiş olacaktır. 

Beni tahammül içinde dinlediğiniz için, hepinize 
şahsım ve bakanlığım adına teşekkür ediyor, saygı
lar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üğdül, son söz milletvekilinin olması sebe

biyle, buyurun. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Edime) — Sayın Başkan, yü

ce Meclisin • saygıdeğer üyeleri; Ulaştırma Bakanllıgı 
1987 yüh Bütçesi münasebetiyle şahsım adına görüş
lerimi sunarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İSayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ulaş'tırıma Ba
kanlığı ıbünyesiimde bulunan kuruluşlar, halkımızın 
hayalıları İçerisine giren faaliyetlerinden dolayı, her 
gün konuşulan, tenkit edilen veya takdir edilen ku
ruluşlardır, Benim şahsî görüşüm, Anavatan iktidarı 
zamanında Ulaştırma Bakanlığı ve kuruluşlarıma bü
yük bir canlılık gelmiştir. Başta Sayın Bakanımız ve 
şahsında Ulaştırma Bakanlığı ve kuruluşlarının hiz
metleri, her gün takdirle karşılanmaktadır. Ben de 
bu vesileyle, Sayın Ulaştırma Bakanımıza, vatandaş
larımız adına 'tekrar teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milliet vekilleri; Anavatan Hü
kümeti iktidara geldiğinden itibaren, 'her konuya ol
duğu gibi, Ulaştırma ve ha'bsrileşme kesimine de bü
yük önem vermiştir. Bunun neticesi de açık şekilde 
görülmektedir. Vatandaşlarımız her vesileyle bizlere 
'bu memnuniyetleriini göstermektedirkr. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Demiryollarının, şu 
anki siısitemli çalışması (sayesinde, kitle taşımacılığı ve 
uzun mesafe yük 'taşımacılığının geliştirileceğine, de
miryolu anaçlarının modemize edilerek yeterli düze
ye getirileceğime ve demiiryollarıımızın gelişmiş 'tek
nolojilerden faydalaınımasıyla, 'hız, güvenilirlik ve 
konfor Ibakımından gelişmiş ülkeler seviyesine gele
ceğine 'inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizin üç tarafı de
nizlerle kaplıdır; buna rağmen, denizcilik sektörüne 
önem verilmemiştir. Hele, serbest 'bölgelerimizin de 
faaliyete geçmesiyle, bu sektör daha da önem kaza
nacaktır. Biz, denizlerimizde ve yabancı ülke deniz
lerimde Türk bayraklı ıgemİerimizin yabancılarla re-
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ka'bet edebilir hale gelmesi arzusundayız ve Ulaştırma 
Bakanlığımızın dinamizmi bunu gerçekleş'tirecek güç
tedir. Bu arada, Denizcilik Bankasının güven verici 
çalışmaları takdirle karşılanımakıtadır. 

Hava ulaştırmasındak'i. gelişme de memnuniyet 
vericidir. Uzakdoğu dahil olmak üzere, dünyanın 'bir
çok yerine Türk Hava Yolları uçakları yolcu taşı
maktadır ve hizmetlin en İyisini vermeye çalıştığın
dan, yalbancıların da tercih ettiği 'bir kuruluş haili
ne gelmiştir. İç hatlarda, lıava muhalefeti ve zorun
lu 'haller dışında, uçaklarımız artık saatinde kalk
maktadırlar. Uçacağınız gün uçak ibikti almak ister
seniz, çok zaman :bilet bulamayabilirisiniz. Uçaklar-
•da tüm yolculara gösterilen ihtimam da, bizleri ay
rıca mutlu kılmaktadır. 

Devlet hava meydanlarnmızda da ıson yıllarda 'bü
yük iyileştirmeler müşahede edilmiştir. Yolcuların 
hizmaLlne sunulan sahalar daha düzeriJi ve temiz bir 
görünüme kavuşturulmuştur. Bülhassa bu gelişmeler, 
uçak ve yolcu trafiğimin en yoğun olduğu Atatürk 
ve Eseriboğa Hava Limanlarında açık şekilde görül-
mekıtedir. Özellikle, 1984 yılı başlangıcına kadar kâr 
'bile edemeyen bu kuruluşun, oldukça kârlı ve ran-
tabl bir kuruluş haline gelmesini memnuniyetle mü
şahede etmekteyiz. Bu gelişmede de Ulaştırma Ba
kanlığının dinamik ve bilinçli çalışması en önemli 
etkendir. 

Sayın milletvekilleri, biz 'bugün köylerimize, ka
sabalarımıza, yolunu, suyunu, elektriğini, sağlık hiz-
metlerinıi, telefonunu getirirsek, buralarda oturan va
tandaşlarımız şehirlere göç etme gereği duymazlar ve 
şehirlerimizde görülen sağlıksız gelişmeler de önlen
miş olur. Bu konuda PTT 'hizmetleri önemli yer tut
maktadır. Çağımızda haberleşme büyük önem kazan
mış ve büyük de gelişme kaydetmiştir. Türkiye, bu 
gelişmeye ayak uydurmak medburlyetıinde idi ve Ana
vatan Partisi İktidarının ve Ulaştırma Bakanlığının 
ve Bakanımızın olumlu çalışmakirı ıile, haberleşme 
alanında büyük adımlar atılmıştır. Bu durum, muha
lefet dahil, herkes tarafından takdirle karşılanmak
tadır. Yalnız, son zamanlarda otomatik telefon gö
türülen kasaiba ve köylerimizdeki açılış merasimleri
nin televizyonda gösterilmesi muhalefetçe eleştirili
yor. Siz, hiç açılışlarda bulundunuz mu? Vatandaşla
rın gözlerindeki pırıltıyı, yüzlerindeki memnuniyet 
ifadesinü gördünüz mü? (ANAP sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Çağırmıyorsunuz ki. 
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SALİH ALCAN (Tekirdağ) — İsmail, fazla ko- I 
nuşma, bizleri ağlatacaksın. I 

'İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Ben, 25 Eyl-üıl. 
1985 tarihini hiç unultamıyoruim; o gün Edirne İli, 
köyleriyle birlikte, telefomsuz yeri kaılımayan Türkiye' 
nfixı ilk ili oldu. Bulgaristan sınırındaki Karabulut Kö
yü otomatik telefona kavuşmuş ve bu sınır köyümüz
den Eklime Valisi, Kars Valisiyle; ben Edirne M'iıl-
tetvekilıi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanı Sayın Necmettin Karaduman ile ve rahmetıli 
Hürriyet Gazetesi muhabiri Sayın Murat Turgu Bey 
de Frankfurt Hürriyet Bürosuyla otomatik görüş
müşlerdir. Muhalefetin bu itip konularia, vatandaşı 
ilgilendiren konularda ilgilenmemesini normal karşı
lıyorum. 

BAŞKAN — Lütfen 'bağlayınız efendim. 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla). — Yalnız, köylü 

vatandaşlarımızca unutulamayaeak, bu »bayram gibi 
günlerin televizyonda gösterilmesine de lütfen karış-
masıınJar. 

Sözlerime son vermeden önce, PTT'nin Edirne' 
deki hizmetleri hakkında bazı bilgiler verip, değerlen
dirmesini size bırakacağım ve Edirneli hemşerilerimin 
sayın bakanıma olan minnet ve teşekkürlerini ilet
mekten mutluluk duyacağım. 

Milletlerarası ve şehirlerarası ankesör sayısı 1983 
yılında 20 adet iken, 1986 yılında 122 adede; otoma
tik santral kapasitesi 1983 yılında 10 bin iken, 1986 
yılında 23 bine; manuel santral sayısı 1983 yılında 
4 120 adet iken, 1986 yılında 8 970 adede; otomatik 
aJbone sayısı 1983 yılında 9 800 iken, 1986 yılında 
22 879'a; manuel abone sayısı 1983 yılında 3 459 iken, 
1986 yılında 5 679'a; telefon hizmeti götürülmemiş 
köy sayısı 1983 yılında 132 iken, 1985 yılında tele-
fonsuz köy kalmayıp, 266 köy telefona kavuşturul
muş; bunun 35 adedi de telsiz telefondur. Teleks abo
neleri 1983 yılında 39 abone iken, 1986 yılında 86 albb-
ne olmuş, şu aridada her isteyene teleks verilebilmek-
fedir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlayınız. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Demek ki, bizim 

oralardakini hep sizin oralara vermişler.' 
İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Bağlıyorum efen

dim. 
Sayın milletvekilleri, hepinizin bildiği gibi, biz 

Anavatan Partisi milletvekilleri, bu yüce kürsüde 
vatandaşlarla ilgili konuları nasıl çözümleyeceğimizi 
dile getirirken; muhalefet partileri milletvekillerinin 
sadece tenkit, hatta çoğu zaman iftira ve çamur at
maktan Başka bir şey yaptıklarını görmedik... 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Olmaz, olmaz! 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sözünü geri al. (Gü
rültüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Köylerimiz ve 
kasafoalarrmızdâki telefon açılış törenlerini dahi haz
medemiyorlar; fakat vatandaşlarırnızın bu konuları 
dikkatle takip ettiklerini de bilmelerini istiyorum. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sana yakışmıyor o 
sözler. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Devamla) — Sözlerime son ve
rirken, 1987 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin va
tanımıza, milletimize ve Ulaştırma Bakanlığına hayır
lı olmasını diler, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

MEHMMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sonunu bozdun, ça'mur yaptın. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunacağım. (SHP ve DYP sıraların
dan «Soru, soru» sesleri) 

Efendim soruları yazılı gönderiyordunuz, gönder
meyince «soru yok» dedik ve şu ana kadar da hiç 
gelmedi. 

Efendim, şimdi bir noktayı müsaadenizle arz ede
yim. Hakikaten Sayın Bakan, burada bir saat sadece 
bir metin okudular, o metnin içinde her şey var, soru
ları da o metin kapsamaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Ulaştırma Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi, 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 208 826 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111' Ulaştırma Politikasının Dü
zenlenmesi 2 617 174 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Yeni bir program eklenmesiyle İlgili bir önerge 
var, okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ulaştırma Bakanlığı 1987 yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısına «112 Ulaştırma İnşaatı İş
leri» Programı olarak ekli cetvelde Program, Alt Prog
ram, Ödenek Türü, Faaliyet/Proje ve Harcama Ka
lemi şeklirtd© yer alan ödeneklerin eklenmesini arz 
ve tekM'f ederim. 

Veysel A'tasoy 
Ulaştırma Bakanı 

Gerekçe: 26.11.1986 tarih ve 19293 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması
na Daıir Kanun» gereğince, Ulaştırma Bakanlığına 
bağlanan Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanla
rı İnşaatı Genel Müdürlüğünün daha önce Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı bütçesinde 'yer alan ve ilgili 
bütçenin görüşülmesi sırasında bütçeden çıkarılarak 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesine aktarılması kabul edi
len 1987 yılı bütçe ödeneklerinin ekli listedeki şekli 
ile ilgili programa eklenmesi gerekmektedir. Değişik
lik bu amaçla hazırlanmıştır. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

.112 Ulaştırma inşaat işleri 119 791 888 000 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Alt Ödenek 
Program Program Türü 

900 03 3 
900 04 3 
900 05 3 
900 05 3 
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Program kodu 900'ü okutuyorum : 
Prog. A ç ı k l a m a Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 28 561 OOCı 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunları komis

yonda niye yapmamışlar Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Komisyondan geçmiş vaziyette efen

dim. 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Kanun daha sonra çıktı. 
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Ulaştırma Bakanlığı 1987 yılı 

bütçe kanunu tasarısına «900 hizmet programlarına 
dağıtılamayan transferler» programına ekli listedeki 
ödeneklerin ilavesini arz ve teklif ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakam 

Gerekçe : 26.11.1986 tarih ve 19293 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnameler ile Ulaştırma Bakanlı
ğının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun» gereğince, Ulaştırma Bakanlığına 
bağlanan Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünün daha önce Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı bütçesinde yer alan ve ilgili büt
çenin görüşülmsei sırasında bütçeden çıkarılarak 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesine aktarılması kabul edi
len 1987 yılı bütçe ödeneklerinin ekli listedeki şekli 
ile ilgili programa eklenmesi gerekmektedir. Değişik
lik bu amaçla hazırlanmıştır. 

Faaliyet Harcama Eklenen 
Proje Kalemi TL. 

261 900 750 000 
421 900 20 000 000 
521 900 300 000 Ö00 
522 900 250 000 000 

TOPLAM : 570 750 000 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Nereden geçiyor 
efendim? 

BAŞKAN — Efendim, Bayındırlık Bakanlığın
dan buraya intikal ediyor. 

Komisyon katılıyor. 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, şimdi program kodu 900'ü «Hizmet 

Programlarına Dağıtılamayan Transferler»e, önerge
de okuttuğumuz miktarı da ekleyerek oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edi-
miştîr. 

Bir önerge daha var efendim, okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin sonuna 237 sayılı 

Taşıt Kanununa göre 1987 Malî Yılında satın alına
cak taşıtlar olarak ekli taşıt cetvelinin ilavesini arz 
ve teklif ederim. 

Veysel Atasoy 
Ulaştırma Bakanı 

Gerekçe : 26.11.1986 tarih ve 19293 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 3322 sayılı «Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun (Hükmünde Kararnameleri ile Ulaştırma Ba
kanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun» gereğince, Ulaştırma Bakan
lığına bağlanan Demiryolları, Limanlar, Hava Mey
danları inşaatı Genel Müdürlüğü ihtiyacı için Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesine konulmuş olan 
ve ilgili bütçenin görüşülmesi sırasında tasarıdan çı
karılması kabul edilmiş bulunan taşıtların aynen ba
kanlık bütçesine ekli cetvel olarak ilavesi amacıyla 
teklif edilmiştir. 

237 Sayılı Kanuna Göre 
1987 Malî Yılında Satın Alınacak Taşıtlar 

Sıra No. Adedi Taşıtın cinsi 

18 Station-Wagon 
11 Kaptı-kaçtı ((Minibüs) 
6 Pick-Up '(Kamyonet)1 

Diferansiyel 

4x2 
4x2 
4x2 

Kullanılacağı yer 

DLH Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Genel toplamı okutuyorum : 
GENEL TOPLAM : 153 749 638 000 

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

Ulaştırma Bakanlığı 1987 malî yılı bütçesinin bö
lümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesin-
hesabı. 

Efendim, Ulaştırma Bakanlığının 1985 yılı ke-
sinhesabının bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(A) cetvelini okutuyorum 

A — CETVELİ 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

İptal edilen 
ödenek Gider ödenek 

Lira Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek'hizmetleri 1 925 666 000 1 064 593 467 861 072 533 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Ulaştırma politikasının düzenlenmesi 3 695 192 000 2 707 280 984 987 911 016 
* BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler '18 212 450 350 18 205 554 949 6 895 401 

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

GENEL TOPLAM 23 833 308 350 21 977 429 400 1 855 878 950 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığının 1985 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü. 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Büt

çesi. 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, bu bakanlığa 
bağh Telsiz Genel Müdürlüğünün bütçesinin bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

Telsiz Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 

CETVELİ 

Prog. A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Telsiz hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

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

TOPLAM 

Lira 

2 664 971 000 

699 029 000 

127 000 000 

3 491 000 000 
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(B) işaretli cetvelin bölümlerini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

Lira 

1 967 000 000 

1 524 000) 000 

3 491 000 000 

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

Böylece Ulaştırma Bakanlığının bütçesi ve kesinhe 
sabi kabul edilmiştir, hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederiz. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

1987 Yılı Genel ye Katma Bütçe Kanun Tasarıla
rıyla 1985 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerinde
ki görüşmelere devam etmek ve 16 Aralık 1986 günü 
saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.58 
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III. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
I. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından bazı ille
rimizde yaptırılan tesislere ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin EmiroğluTnun 
yazılı cevabı (7/1461) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından, 

aşağıdaki illerde, 1980 yılından şimdiye kadar yaptırıl
mış olan tesisler nelerdir? Bunların maliyetleri ne ol
muştur? Bunlar bizzat Vakıf tarafından mı yapılmış, 
yoksa herhangi bir inşaat firmasına mı yapürılmış-
tır? Bu tesislerin ayrı ayrı inşaat m2'leri ne kadardır? 
Buna göre inşaat m2 maliyetleri TL/m2 ne olmuştur? 

İller : Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Bingöl, 
Erzurum, Artvin, Yusufeli (ilçe), Van, Yüksekova (il
çe) ve Ankara, Mersin, Bursa, İzmit. 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığı 15.12.1986 

Yatırımlar ve Tesisler 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 451/020-ld. Şb, Md. 
86/10371 

Konu : Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından ya
pılan tesisler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Sekreterliğinin 20 Kasım 1986 tarih ve Kanunlar ve 
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VE CEVAPLAR 

Kararlar Dairesi Başkanlığı 7/1461-7270/28713 sayılı 
yazısı, 

b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ya
tırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanhğınm 24 Kasım 
1986 tarih ve 451/020-ld. Şb. Md. 86/9511 sayılı yazısı, 

c) Hacı Ömer Sabancı Vakfının 2 Aralık 1986 
tarih ve 5486 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığımıza yazılı olarak cevaplandırılması is
teğiyle Hacı Ömer Sabancı Vakfı tarafından 1980 yı
lından şimdiye kadar çeşitli illerde yapılmış tesisler 
hakkında yöneltilen soru önergesiyle ilgili inceleme 
yapılmıştır. 

Vakıfların genel statüsü itibariyle Hacı Ömer Sa
bancı Vakfı'nın Bakanlığımızla doğrudan bir ilgisi 
bulunmadığından soru önergesinde belirlenen konular 
ilgi (b) yazımızla Vakfa iletilmiştir. 

Vakfın ilgi (c) yazısından Vakfm inşaatları yap
ma imkânı olmadığından Türkiye çapında teklif al
mak suretiyle ihale edildiği, ihaleleri genellikle ma
hallî firmaların kazandığı ifade edilmekte, Vakfın; 
diğerleri gibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Maliye 
ve Gümrük Bakanlığının malî ve idarî denetimine 
tabi olduğu belirtilmektedir. 

İlgi (c) yazı ekinde alınan; 

Önergede belirtilen illerde 1980 yılından bugüne 
kadar Vakıf tarafından yaptırılan tesisler, bu tesis
lerin inşaat alanları, inşaatların metrekare maliyet
leri hakkında düzenlenen liste ile Vakfın durumunu 
açıklayan Vakıflar Genel Müdürlüğünün yazısı örne
ği ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam 



Tesisin 
İnşaat Maliyeti 

Şefail ve Tesisin Adı m2 si (TL) 

KAYSERt 
Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür 
Sitesi 3 750 374 636 296 

KAHRAMANMARAŞ 
Sabancı Kültür Merkezi 2 400 294 133 737 

SİVAS 
Hacı Mehmet Sabancı Lisesi 2 600 289 457 517 

I BİNGÖL 
& Sabancı İlkokulu 500 — 

I 

ERZURUM 
Atatürk Üniversitesi Sabancı Ortao
kulu 1 850 103 237 784 

ARTVİN 
Sabancı Kız Yetiştirme Yurdu 1 100 48 155 573 

YUSUFELİ (İlçe) 
Sıdıka Sabancı Halıcılık Atölyesi 

İnşaat m2 

Maliyeti 
(TL./m2) 

99 903 Maliyete, 5 37 
TL. KDV dah 

122 555 Maliyete, 4 50 
TL. KDV dah 

(İhale Bedeli) 24 Haziran 19 
le edilmiş olu 
kadar 104 72 

— Vakfımızca, 1 
da 4 500 000 
fından yaptırı 
bedeli ödenm 

(İhale Bedeli) Bugüne kadar 
olup, kati hesa 

43 778 İnşaatın 14 5 
ile Koruma B 
rafından yap 
proje bedeli, 2 

Vakfımızca, 1 
3 500 000 TL 
dan yaptırılm 



Tesisin 
inşaat Maliyeti 

Şöhir ve Tesisin Adı m2 si (TL.) 

VAIN 
Hacı Ömer Sabancı İlkokulu 1 200 

YÜKSEKOVA (İlçe) 
Sabancı İlköğretim Okulu 1 705 183 255 669 

ANKARA 
Hacı Ömer Sabancı Kız Öğrenci Yur-

I du 10 000 834 805 910 

I 

MERSİN 
Hacı Sabancı Lisesi 3 200 108 575 858 

BURSA 
Uludağ Sabancı İlkyardım Sağlık 
Merkezi 1 000 63 083 467 

İZMİT 
Sabancı Kültür Sitesi 4 000 729 650 869 

inşaat m2 

Maliyeti 
(TL./m2) 

(İhale Bedeli) 

Vakfımızca, 19 
pılarak Özel İ 
ca, Vakfımızca 
binanın onara 

7 Temmuz 198 
le edilmiş olu 
ne kadar 100 

83 481 Maliyete, 20 6 
27 195 813 T 
56 425 007 T 
9 870 450 TL 
dahildir. 

33 930 Maliyete, 3 20 
TL. bahçe tanz 

63 083 Maliyete, 1 70 
TL. KÖV dah 

(İhale Bedeli) Fore Kazık im 
miştir. Esas in 
624 449 023 T 
vam etmekted 
232 561 831 T 
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T.C. 
Başbakanlık 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 13.10.1986 
Sayı : Mül. VAK -
903 TF/1/7 86.5813 

Konu : Hacı Ömer Sabancı V. 
HACI ÖMER SABANCI VAKFINA 

izler Cad. 39. Sok. No. : 1 
ADANA 

Vakfınızın 1976 - 1977 - 1984 , 1985 yılları işlem
lerinin teftişi sonucu düzenlenen 23.6.1986 tarih ve 
6 sayılı teftiş raporunda; vakfınızın 903 sayılı Ka
nununa ıgöre kurulmuş olan bütün valkıflara örnek 
teşkil ettiği, vakıf yöneticilerinin son derece disiplinli 
çalışarak, vakfın menfaatlerini korudukları, vakfın 
gayesinin tahakkuk etmesi için en üstün gayreti sar-
fettikleri tespit edildiğinden, takdir edilmelerinin uy
gun olacağı sonucuna varılmıştır. 

Türk Milletinin en önemli hasletlerinden hin olan 
yardım etme, fedakarlıkta bulunmanın başarılı örnek
lerini ortaya koyan vakfımızın haşarısında büyük pa
yı olan vakıf mütevelli heyeti ve icra komitesini hu 
vesile ile tekrar kutlar, en iyi dileklerimle birlikte 
başarılarınızın devamını dilerim. 

Dr. Leylâ Elbruz 
Genel Müdür 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'in, 
amatör sporcuların günlük harcırahlarına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1467) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
AşağıdakJi sorularımın, Millî Eğitim Gençlik ve 

'Spor Balkanı Sayın Metin Emiroğlu tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ede
rim. 

Saygılarımla, 
Muzaffer Yıldırım 

Kayseri 

1. Amatör sporcuların günlük harcırahları 1 950 
TL. dır. Bununla ne derece spor- yapabilir? Nasıl ba
şarı sağlanabilir? Günün koşullarına göre, makul bir 
'seviyeye yükseltmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Amatör sporcular, ücretli müsabakaları izle
mek için % 50 bilet parası ödemek mecburiyetin
deler. Bülgû ve yeteneklerinin artması bakımından, 
müsabakaları izlemek mecburiyetindeler; fakait, mad
dî imkânları müsaade etmediğinden % 50 bilet pa
rasını dahi ödeyemeyecek durumdalar. Ücretli mü

sabaka girişlerinin ücretsiz olması hususunda ne dü
şünüyorsunuz? 

15 . 12 . 1986 

Türküye Büyük İM illet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24 Kasım 1986 tarih ve Kanunlar ve Ka

rarlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğünün 7/1467 - 7289/28777 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Muzaffer Yıldıran 
tarafından amatör sporcuların günlük. harcırahlarına 
ilişkin olarak Bakanlığımıza yöneltilen soru önergesi 
ile ilgili cevaplarımız aşağıda arz edilmiştir. 

ıSaygılarımla. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik' 
ve Spor Bakanı 

Cevap : 1. «Spor İdarecisi ve Sporculara Öde
necek Yolluklara Ait Esaslar», 11 Temmuz 1985 ta
rih ve 18808 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yü
rürlüğe giren, 27.5.1985 gün ve 85/9616 sayılı Bakan
lar Kurulu Kararı ile düzenlenmiştlir. 

'Bu kararın 4'üncü maddesinde : 
«Yurtiçi spor temaslarında verilecek gündelikler, 

6245 sayılı Harcırah Kanununa göre her yıl Bütçe 
Kanununa bağlı (H) işaretli cetvel lile tesbit edilen 
miktarlar dikkate alınmak suretiyle; 

a) idarecilere, Devlet memurlarından 2 nci de
recede olanlar içlin tespit olunan miktar (Devlet me
muru olup, kadro derecesi 1 olanlara kendi dere
cesi) üzerinden ödenir. 

b) Sporculara, Devlet memurlarından 4 üncü 
derecede olanlar için tespfit olunan miktar üzerinden 
ödenir» hükmü yer almakta olup; 1986 malî yılı 
Bütçe Kanununun i(H) cetvelinde 1 900 TL. olarak 
belirlenmiş ve halen sporculara bu miktar üzerinden 
harcirah ödenmektedir. 

1987 malî yılı içerisinde ise, sporculara 4 üncü 
derece karşılığı ödenecek harcırah, (Bütçe Kanunu 
ile günün koşullarına göre tespit edilecek miktar 
üzerinden yapılacaktır. 

Cevap : 2. Spor Yarışmalarının Yapıldığı Yer
lere serbesit gireceklere dair yönetmelik 13.9.1985 
tarih ve 18867 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girm iştir. 

T.C. 
Millî Eğitim, Gençlik ve 

'Spor Bakanlığı 
Beden Terbiyesi ve Spor 

Genel Müdürlüğü 
Dairesi A.'P.K.D.Bşik. 3331 
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Ayrıca-, bu yönetmeliğin 25 inci maddesinin De-
ğiştiirilmesine Dair Yönetmelik de 21.8.1986 tarih ve 

19198 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Spor yarışmalarının yapıldığı yerlere serbest gi
receklere dair yönetmeliğin 25 inci maddesinde : 

«7 inci maddenin A,B,C,DjE, fıkraları, 8Mnoi mad
denin B, J, I ve K fıkraları, 9 uncu maddenin C,H,I, 
ve L fıkralarının dışındaki maddeler ye fıkralarda 
'belirtilen kişilere verilecek serbest giriş belgeleri, mü
sabakalar için satışa çıkartılan bilet bedelinin % 25 

oranında bir bedelle satışa çıkartılacak biletlerle ge
çerli olacaktır.» (TAKS sistemi uygulanacaktır) 

«ıHer türlü amatör müsabakalarda (kendi branş
larında oîmak üzere) amatör sporculara TAKS sis
temi uygulanmaz.» hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, amatör sporcular, kendi branşların
daki müsabakalara hiç bir ücret ödemeks<izlin gire
bilmekte; branşları dışındaki müsabakalara girebil-
mek ficin ise bilet ücretinin sadece % 25'ini ödemek
tedirler. 

..<.... 

— 367 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NCt IBtRLEŞİfM 

15 . 12 . 1986 Pazartesi 

Saat : l<M)Oı 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUMLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER 
1. — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan' ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi : 2.12.1986) 

2. — 1985 Malı Yüı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesinıhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna tlişlkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 510) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

4. — 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli idarelerin 
Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk iBildiriminıin 
Sunu'lduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ 
TTRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına İlişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(J) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır MiÜiletvekiili Kadar Narin'in bazı 
vatandaşlarla işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
Öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
«uru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadar Narin'in,, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
Hi Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine Miskin Enerji v e 

Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezafc Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin* 
in Uşak Valisi tarafından Mr öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalanmak için ' uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözM soru öner
gesi (6/800) 

20. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Bar
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir Mıiiletvekil Davut AbacıgM'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) ' 

'32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

.33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için "alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Oayezüt'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İsletme 
.Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve ımüteahhMere tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

37. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
alaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahıin'in, 
Denizli - Tavas İlçesi Kızılca'bölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/885) 

40. — Adana Mûlletvekii Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLÎK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42j — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır Hinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu-

~rizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Can'm, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev-

- li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/S92) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28 . 5 .1986) 

2, — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni lıslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili Ahsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203).<İS. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 




