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HALİL ÜNLÜTEPE (Devamla) - Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkür ediyorum.
Ben, bu ilimizdeki çevre yolunun, öncelikle, ödeneğinin artırılarak tamamlanmasını, o yoldaki
eksikliklerin giderilmesini ve kimileri bu kara yolunda, işte, kusur vardır, yoktur diyorsa da, şunu
söylüyorum: Kim ne derse desin, o kavşak, o viraj, o yolun bu bölümü sakattır, projeye uygun de
ğildir. Bunun projeye uydurulması gerekmektedir ve buradaki çevre yolunun, öncelikle, bir an ön
ce tamamlanmasını, olanaklar varsa, Karayolları Bölge Müdürlüğünün Afyon'da kurulmasını, eğer
kurulamıyorsa, tek bölge müdürlüğüne bağlanarak, hizmetin akışının kontrolünün daha sağlıklı ola
cağına inanıyorum ve tümünüzü saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Başkana da gösterdiğiniz
ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Gündem dışı konuşmaya Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın Faruk Nafiz Özak cevap vere
ceklerdir.
Buyurun Sayın Bakanım. (AK Parti sıralarından alkışlar)
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Trabzon) - Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Afyonkarahisar ve çevre illerde meydana gelen trafik kazaları hakkında Sayın
Halil Ünlütepe arkadaşımızın konuşmasına cevap vermek üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle,
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tekrar, geçmiş bayramınızı ve yeni yılınızı kutluyorum.
Dün, bu konuda, burada, çok seviyeli konuşmalar oldu. Konuşmacılara teşekkür ediyorum.
Yalnız, Halil Bey, dünkü konuşmaları izlemesine rağmen, bugün, biraz üslubu değiştirdi. Ken
disi milletvekili, ama, sanırım, hem hâkim hem de savcı, üç tane özelliği taşıyor. Bizi burada suçlu
ilan etti. Hem soruyor: "Acaba burada bir hata var mıdır?" Ondan sonra diyor ki: "Siz suçlusunuz."
Yani, biz, burada dün şöyle dedik: Çok değerli insanları kaybettik. Bizim için köylü Ahmet Ağa da
çok değerlidir, rahmetli Mustafa Taşar da. Çünkü, insanın ne kadar değerli olduğuna Cenabıhak ka
rar verir. Bizim için, köylü vatandaşımız, işsiz vatandaşımız ölmüşse aynı hassasiyeti duyarız. Dün,
burada, biz şunu söyledik: Biz, katiyen "rahmetli bakanımız, rahmetli milletvekilimiz hatalıdır, yüz
de 100 hatalıdır" diye burada çıkmadık. Bir gazeteci bize sormuştu. Biz de demiştik ki, teşekkür
ederiz, bize sordunuz, işte burada raporlar -size de gösterebilirim- ve üzülerek söyleyeyim, sekizde
8 hatalı, sürücü hatası. Bunu söylerken, o hata yaptı, öldü... Ama, biz çok üzülüyoruz. Ama, ma
alesef, biz suçlandığımız için, biz, delilsiz mahkûmiyet, delilsiz suçlamaya ve maalesef iftiralara
karşı kaldığımız için mecburuz kendimizi savunmaya Karayolları olarak, Bakanlık olarak.
Şimdi, bir kere, Sayın Halil Ünlütepe şunu bilmesi lazım: Bu kaza çevre yolunun biten tarafın
da oldu. Doğru mu Halil Bey?
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Doğru efendim, doğru...
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Ama, bir dakika...
Siz diyorsunuz ki: "Çevre yolu bitmedi, bitmediği için kaza oluyor." Öyle bir şey yok. Biten yerin
de olmuş.
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Konya çevre yolu tamamlanmadı Sayın Bakanım,
2002'den beri.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Bir dakika...
Bir... İkincisi -resimleriyle size göstereceğim- burası bir yoncadır, kavşaktır. Buraya girişte
"50 kilometre" 400 metreden başlar, sağlı sollu; 50-50-50, hızınızı düşürün diye başlar ve burası bir
viraj değildir, burası kavşaktır, ölüm virajı değildir. Bir kere, bunu değiştirelim, burası bir kavşak
tır. Bunu anlatacağım ve maalesef buraya...
HALİL ÜNLÜTEPE (Afyonkarahisar) - Sayın Bakanım, ertesi gün de kaza oldu orada.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI FARUK NAFİZ ÖZAK (Devamla) - Ama, olur, eğer
100 kilometreyle girerseniz olur. 100 kilometreyle girerseniz kaza olabilir.
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