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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Gendi Kurullu saat 10.00'da 
toplanarak iki oturum yaptı. 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertü-
zün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü belirlemek amacıyla 
hiır Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/21) Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu; önergenin gündemdeki yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında 
yapılacağı açıklandı. 

TBMM'de Türkiye - Cezayir ve Tür
kiye - Fas Dostluk Grupları kurulmasına 
ilişkin Başkanlık tezkeresi ve eki Ku
rucular Kurulu listeleri kabul edildi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve KunUluşlar Bütçe Kanu

nu tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu tasarılarının (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) göçüşmelerine 
devam edilerek : 

Tarım Orman ve Köyişfleri Bakan
l a 

Orman Genel Müdürlüğü, 
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü; 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü; 
1988 Malî Yılı Bütçeleri ile 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesapları üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

15 Nisan 1988 Cuma günü saat 10.00' 
da toplanmak üzere birleşime saat 19.52' 
de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekîli 
İlyas Ak taş 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Samsun 

Mehmet Akarca 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiU E. Yüdınnı Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgöl (tstanbul), Mustafa Ertuğrul ÜnlU (Bursa) 
-»• m* m im t 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mille't Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

HL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.,.— 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesirthesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Soydan : 22, 23, 44, 45) (1) 

A) TARIM ORMAN VE KÖYÎŞ-
LERİ BAKANLIĞI 

1. — Tarım Orman ve Köyisleri Ba
kanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Orman ve Köyisleri Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Orman Genel Müdürlüğü 
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesi 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 
Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
1. — Tarım Reformu Genel Müdür

lüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Tarım Reformu Genel Müdür
lüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1. — Köy Hizmetleri Genel Müdür

lüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

(1) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı Basma-
yazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birleşim 
tutanağına eklidir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdür
lüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunu tasarıları ile 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ta
sarıları üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 

Programa göre, Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanlığının Ibtitçesi ve kesdnhe-
salbınm görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Dünkü bMeşimde, Tarım Orman ve 
Köyisleri Bakanlığı bütçesi ve kesinhesia-
îbı üzerinde gruplar ve şahıslar adına ya
pılan konuşmalar tamamlanmıştır. 

Şimdi söz Tarım Orman Ve Köyisleri 
Bakanı Sayın Hüsnü Doğan'ın; buyurun 
Sayın Doğan, ((ANAP sıralarından alkış
lar) 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI 
BAKANI H. HÖ3NÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, Yücte Meclisin saygıde
ğer üyeleri; Bakanlığımın ve Bakanlığı
ma bağlı katma 'bütçeli kuruluşların 1988 
yılı bütçesi ve 1986 yılı kesinhesalbı dola
yısıyla Hükümetim, Bakanlığım ve şah
sım adına hepinizle saygılarımı sunuyo
rum. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
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Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Hü
kümetimiz 11988 yılı başı itibariyle beşin
ci yılını idrak etmektedir. Bu 'bir döne
min sonu, 'bir dönemin de başlangıcı ma-
'hiyetindedir., Bu bakımdan, 'burada yapa
cağım değerlendirmeler hem geçmiş dö
nemde uyguladığımız politikalar itibariyle 
ibir değerlendirme olacaktır, hem de önü
müzdeki yıllarda yapacaklarımız konusu
na da ışık tutacaklar. Tekrar, sözlerimin 
başında, 1988 yılının milletimiz için, aziz 
çiftçimiz için hayırlı, bol ve 'bereketli bir 
mahsûl yılı olmasını da temenni ediyorum. 
(ANA'P sıralarından alkışlar.) 

Muhterem üyeler, tarım, Türk'iye'nin 
en önemli sektörleri arasındadır, Hadise
ye sosyal yönden baktığımızda, nüfus açı
sından baktığımızda tarım, Türkiye'nin 
en önemli kesimidir. Çünkü, orada nüfu
sumuzun takriben yüzde 45'i geçimini bul
maktadır, ekmeğini oradan sağlamakta
dır. İstihdam açısından iste tarımda çalı
şanlar, toplam çalışanların yarısından faz
ladır. 

Buna mukabil, tarımın gayri safî 
millî hâsıla içerisindeki payı - Bunu sa
yın üyeler de dile getirdiler - yüzde 
171er mertebesindedir (Bu, carî fiyatla-
ıra ve sabit fiyaitilaıra göre değişebilir) ve 
'tarımda çalışanlarım, tarımdan geçinen
lerin ortalama gelir seviyesi Türkiye or-
talamasınıını oldukça altındadır. Bu da 
doğrudur; bu da yıllılardan beri bi
linen, gelen bir 'husustur. 

Burada, bir hususu özellikle belirtmek 
istiyorum. O da, zaman zaman dile ge
tirilen ve tarımın gayri safî ımülılî hâsıla 
içerisinde azafaıasını bir nakısa olarak 
gösteren, bir eksiklik olarak gösteren 
anlayışı burada irdelememiz ve incele
memiz dazım. Nedir meselle?.. Son dört 
yılda tarımın gelişme hızı, ortalama ola
rak yüzde 4 civanında gerçekleşti. 
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Buna mukabil', Türkiye'nin ortalama 
kalkınma hızı ise, yüzde 6,7 olarak ger
çekleşti. Bu, geçmiş yıllarda da böy
le oldu. Yani 1950lerde de, 1960'larda 
da, 1970'lerde de böyle oldu. Tarımın 
gelişme hızı yıldan yıla değişiyor; ama 
ortalama olarak hem sanayi sektörünün, 
hem de hizmetler sektörünün daima al
tında olmuştur. Bu, tabiîdir ve asılımda 
olması gerekendim Son dört yıllık yüzde 
4lük kalkınma hıızına ortalama olarak 
bakacak olursanız, 1963 - 1983 planlı 
dönemimdeki yüzde 3 lük ortalama hı
zından yüksektir. Bu, plan hedeflerimizin 
de üzerindedir. Buna mukabil1 tarımsal 
gelişme hızımız, diğer sektör gelişme 
hızlarının altında olduğu ve tabiatıyla 
diğer sektörler daha hızlı geliştiği içim, 
tanımın gayrî safî millî hâsıla içimdeki 
yeri azalmıştır, azalacaktır ve bundan 
sonra da azalmaya devam edecektir. 

Bakınız, 1962 yılında tarım sektörü
müzün gayri safî ımillî hâsıla içerisindeki 
payı yüzde 34'tü. Türkiye'de 1962'den 
1970'e kadar süratli bir kalkınma var
dır ve 1970 yılında tarımın gayrî safî 
milî hâsıla içerisindeki payı yüzde 34' 
tem yüzde 25,5'e düşmüştür. 1980'de 
ise bu pay yüzde 21,9'a düşmüş ve şim
di ise yüzde 17ler civarındadır. Tabiî 
bunlar sabit fiyatlarla verilen rakamlar, 
carî fiyatlarla da verebiirim. 

üeğerlıi üyeler, herhalde burada hiç 
kimse sumu kastetmiyor: «Ben geleceğim, 
yarın iktidar olacağım, tarımım gayri 
saifî millî hâsıla içerisindeki payını yük
selteceğim.» Böyle diyen biri varsa, ona 
kimsenin inanmaması, itibar etmemesi 
lazımdır. Çünkü, böyle bir şey çok yan
lış olur. Nasıl olması lazımı böyle bir şe
yim? Çünkü bu yorumlardan, bir nevi 
sarılmak istenen netice gibi zaman za-
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man kamuoyunda yanıltmalar yapıldığı 
için, bu nokta üzerinde •duruyorum.. Peki, 
ne yapmanız lâzım? Ya diğer sektörleri, 
yani sanayi ve hizmetler sektörünü 'tan
ımın altında geliştirmeniz lazım; yani 
'tarımın .gelişme hızı yüzde 4'se, diğer 
sektörleri yüzde 4'ün altına indirmeniz 
lazım veyahut da tanımın gelişme hızl
ını onların çok üzerine, yani yüzde 10' 
lann üzenine çıkarmanız lazıım... İkisini1 

de 'yapmanız mümkün değil; ne mantı
kîdir, ne aklfidir, ne de olması mümkün
dür. Bu (bakımdan, yani tarımın gayri 
safî millî hâsılla içerisindeki yerinin 
azaldığını ifade ederken, ıişin bu tara
fını, ıbu gerçeğini de görmek lazımdır. 

IDeğerl'i mlMvekiIerl, şunu ifade ede
yim, bugün ileri ölüp da, tarımda geri 
kalmış fok tek sanayi .ülkesi yoktur. Hep
si tarımda çok ileridir ve o ülkelerde 'ta
rımın payı da, hepinizin bildiği, gibi, 
gayri safî millî hâsıla içinde çok aşağı
lardadır. örneğin; Amerika'da yüzde 3, 
İngiltere'de yüzde 2, Ortak Pazar ülke
lerimde yüzde 6-6,5 civarında vesaire... 
Yani bu, olması mümkün oiknayan bir 
hadisedir. Dolayısıyla, tarımın gayri sa
fi hâsılla içerisindeki değerlendirmesini 
yaparken, ıbu neticenin böylle olduğunu 
ve önümüzdeki yıllarda da hangi politi
ka izlenirse izlensin bu işin bu şekilde 
sürüp gideceğini ve sürüp gitmesi gerek
tiğini de yüce heyetinize arz etmek iş
itenim. 

Bir başka husus da, 1986 yılında ta
nımdaki kalkınma hızımızın yüksekliği 
dolayısıyla yapılan .tenkitlerdir.. Ne de
niyor «19186 yılında yüzde 7,6» 'İlk ra
kam 7,6 idi; şimdi, Devlet İstatistik Ens
titüsünün üçüncü millî gelir tahminline 
göre Ibu, şu anda 79'dur. 1987 rakamı) ise 
l.ı8'dir. İlk tahıminllere göre, bazı üretim 
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rakamlarımızda düşüklükler tespit edil
miştir. Bir de 1986 yılı daha fazla gö
ründüğü için, o da 1987 rakamından bi
raz kesmiştir. Bu balkımdan, tarımda 
1986 yılı kalkınma hızı, gelişme hızı, 
yüzde 7,9 olarak görünüyor. 

Bazı arkadaşlarımız dile getirdiler, de
diler ki, «ıNe oldu, bir mucize mi oldu? 
O yıl neler oldu da bu İş böyle oldu?» 
'.Söyleyeyim: \ö yıl iklim şartları fena de
ğildi, Tohum da ikinci, üçüncü yılinı id
rak etti. Bazı ürünlerin yıllıydı. Mesela; 

.ayçiçeğinde olsun, soyada olsun, mısırda 
olsun, başka ürünlerde olsun, sebze ve 
meyvelerde olsun, yıllıydı. Bunlar oldu 
ve itarıımda bir kalkınma hızı elde ettik. 
ıSonra, bu ilk defa olan bir şey değil! ki, 
geçmiş yıllarda Türkiye'de tarımda daha 
yüksek kalkınma hızlarının olduğu yıllar 
da görülmüştür, çok daha düşük yıllar 
olduğu da görülmüştür. Nitekim, misal 
vereyim: 1963 senesinde tarımın geliş
me hızı yüzde 9?6, Buna mukabil 1964' 
te eksi yüzde 0,5; 1965te eksi yüzde 
0,4; ardı ardına iyi olmayan iki sene 
geliyor. Buna mukabil 1966 senesinde 
yüzde 10,7; ama, 1967 senesinde de 
yüzde sıfır oluyor tekrar. Bu bir dönem
dir. Başka bir döneme geçeyim: 1971 
yılında, (çok iyi bir tarım yılıdır, hava 
şartlarının da çok iyi gittiği bir yıldır) 
kalkınma hızı yüzde 13,1; 1972'de eksi 
yüzde 4; 1973te eksi yüzde 10 ve o 
yüzden Türkiye - hatırlarsanız - büyük 
(ölçüde buğday ithalatına gitmiştir, hat
ta «IParası ödendiydi, ödenmediydi, şu 
fiyattandı, bu fiyattandı» diye üzerimi
ze birtakım problemler gelmiştir, Hatta 
o problemlerin bir kısmını ancak biz ik
tidara gelince Çözebildik. Bunları uzat
mak mümkün. Mesela, 1982 senesinde 
tarımın gelişme hızı yüzde 6,4, buma mu
kabil bizden önceki sene, 1983 senesin-
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de tarımın gelişme 'hızı aksi yüzde 0,1' 
dir. 

Yani, ne derseniz deyin, tarım, tava 
şartlarına çok yakından bağlıdır; bütün 
dünyada da bağlıdır, Türkiye'de de bağ
cıdır. Biziım yapaoağımız teknik gelişme-
lerlle, sulaımaylla bu bağımlılığı belki biraz 
otsun azalltabillmelktiır. IBu doğrudur; ama, 
«Bunu ıtıamamiylie ortadan kaldıralım, 
şunu yapalım» derseniz, bu eşyamın ta
biatına aykırı bir 'hadisedir ve mümkün 
de değildir. 

Nitekim, daha önce de Yüce 'Meclis
te dile getiırdiım; tarımda dünyanın en 
ileri ülkesi Birleşik Amerika'dır. Mısır 
üretimi en büyük kalemleridir; yıl olu
yor 220 - 230 milyon ton okuyor, yıl olu
yor bu, 100 - 110 milyon tona düşü
yor. iNeden? Çünkü, doğrudan doğruya 
hava şartlarına, yağışa ve diğer iklim 
şartlarına bağlı ve bu 'neticeleri elde edi
yor. 

Muhterem üyeler, tarımı değerlendirir
ken, sadece, salt olarak tarımın değer-
flîenjditriılmesii ve oradan bir neticeye, ula
şılması da mümkün değildir. Tarım, ül
kenin başlıca sektörleri arasında en önem-
ılilerinden biridir; ama, şunu üzerine vu
ra vura söylüyorum: Sanayileşme tarımla 
çok yakından ilgili bir hadisedir; hiz
metler sektörü de tarımtla çok yakından 
ilgili biır hadisedir. Eğer biz, sıanayil'eş-
memizi, hizmetler sektöründeki gelişme
linizi ve netice olarak büyüme hızımızı 
ne kadar iyi noktalarda, sıhhatli nokta
larda tutarsak, 'tarımın gelişmesi de o 
kadar sıhhatli olur. Dolayısıyla, tarımın 
gelişmesini sadece tarım olarak, ürün 
olarak ele almak yanlıştır; sanayileşme 
gelişmesi de bizim açımızdan çok önem
lidir. Çünkü, şunu artık herkes rahatlık
la - eskiden söylenilimeye çekinilirdi -

söylüyor : Tarım sdktöründe köylerimiz
de nüfus artışı pratik olarak fazla de
ğil1 veyahut da artık dondu diyebilirim; 
köyleriımiızde, tarımımızdaki nüfus 24 
(milyon seviyesinde tahmin ediyorum, 
Toplam 54 milyon nüfus diyelim, bunun 
'24 milyonu köylerimizde. Zaten, uzun 
vadeli bir değerlendirme yaptığımızda 
Ihadisenim ortada olduğu açık seçik gö
rülmektedir., Nitekim, 1950 yılında Tür
kiye nüfusu 20 - 21 miılyon, şimdi 54 
ımilyon dersek; aradaki geçen zaman 
zarfında nüfusumuz 21 milyondan 54 
milyona 33 milyon artmış diyelim; bu 
33 milyonluk nüfus artışımın sadece 
7 milyonu köyleriımizde, genellikle ta
nım kesimimizde olmuş; buma mukabil 
26 milyonu kasabalarımızda ve şehir
lerimizde ollmuş ve Sadece İstanbul'u
muzun nüfusu il milyondan 7 milyona 
gelmiş; yani İstanbul'daki nüfus artışı, 
neredeyse 1950 iıle 1987 arasında köyle
rimizdeki nüfus artışına tekabül ediyor, 
Yani, İstanbul'da toplam nüfus 6 milyon 
artmış; buna mukabil aynı dönemde bü
tün köy İler im izde, tarım kesimimizde nü
fusumuz aşağı yukarı 7 milyon artmış. 
Bu bakımdan, bu ilişkiyi kurmak açısın
dan, 'tarımda sıhhatli gelişmenin olabil-
ımesi bakımından da sanayileşmenin ve 
'hizmetler sektöründeki gelişmelerin de 
buna paralel şekilde ve çok iyi bir şe
kilde yürümesi gerektiğimi de böylece 
üfade etmiş oluyorum. 

Zaten şu görülmektedir ki, tarımın 
bugün ilave istihdam gücü, yok dene
cek kadar 'azdır., Gerçi bazı yeni faali
yetler dolayısıyla, gelişen faaliyetler do
layısıyla bazı yerde istihdam olabilir; 
mesela diyelim ki, seracılıkta, çiçekçilik
te vesaire gibi; ama o da çok fazla bü
yütülecek bir rakam olarak görülmemeli. 
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Zaten şu görülüyor ki, bugün "Tür
kiye'de ortalama işletme büyüklüğü - o 
da çok değişir - 50 - 60 dönüm civa
rında. Bu 50 - 60 dönüm arazi içerisin
de, Konya'daki araziler de var, Diyar
bakır'daki araziler de var, Erzurum'daki 
de var, Adana'daki de var. Uzun vadede 
zaten bu ortalama 60 dönümle işletme
lerim götürülmesi, ekonomik olarak çalış-
'tırıiması mümkün değil. Tarım reformu 
(meselesine geldiığimde de söyleyeceğim., 

(Şunu açıklıkla söylüyorum': (Benim 
kanaatim ve Hükümetimizin kanaati de 
>odur ki, Türkiye'de asıl mesele, arazi
lerde toplulaştırmadır, tevhittir. Çünkü, 
iişletaıe büyüfcllüiklleri aşağı doğru gittikçe, 
küçüldükçe, orada ne siz çiftçiyi trak
tör sahibi yapabilirsiniz, ne de öyle sa
dece kooperatifleşme şeklinde düşüne-
ırek, çiftçiyi, ortaklaşa, müştereken trak
törden istifade ©ttirebiılirainiz. İmsamıırni-
zıın tabiatını iyi dikkate alllmamız lazım, 
insanımızı iyi tanımamız lazım. Türkiye' 
inim ilerisinde gerçek anlamıyla tarım 
reformu, teknolojinin ilerlemesiyle birilik
te, tersine arazi büyüdüklerinin, orta
lama işletme büyüklüklerinin - bu, 100 
dönüm müdür, 200 dönüm müdür, diye 
dağılımı konuşulabilir, tartışılabilir - her 
hâi'ü kârda yukarı doğru gitmesidir; işim 
gerçeğinde bu yatalaktadır. Çok spesi
fik bazı dalları - mesela demin sera
dan bahsettim - zaten artık klasik ziıraat-
le aynı tutmak mümkün değildir; o bir 
nevi fabrika üretimi gibidir, Orada artık 
zamanla tamamen otomasyona da gidil
mektedir. Orada o kadar ileri teknoloji
ler kulanılmaklta ki, onu buğday zi-
ıraatıylla, pancar ziraatıyl bir tuttmak, onu 
tarım ısaymak dahi doğru olmaz. Onu 
arada bir yerde saymamız lazım, Onu 
da o ışekliıyle düşünmemiz lazım. 
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ISayın Başkan, muhterem üyeler; 
Hükümetimizce uygulanan tarım politi
kamızın başlıca esaslarını şöylece sırala-
yabilıirim : Çiftçimizin refah seviyesinin 
yükseltilmesi; artan nüfusumuzun gıda 
maddeleri ihtiyacımın sağlanımıası; daha 
iyi beslenme için kalitenin iyileştiriiıme-
ısiı ve üretimin çeşitlendirilmesi; yurt 
içinde tarımsal sanayi için gerekli ham
maddelerin üretilmesi ve nihayet, tarım 
ve (tarıma dayak sanayi ürünleri ihraca
tımızın artırılmasıdır. 

Tabiatıyla bütün bunları - demin bah
settiğim çerçeve içerisinde - Türkiye'nin 
topyeikün kalkınmasının elverdiği imkân
lar içerisinde sanayi sektörüyle, hizmet 
sektörünü birbiriyle tutarlı bir şekilde 
ve dünya şartlarıyla tutarlı bir şekilde 
geliştirmeyi sağlamaktır. 

Şimdi müsaadenizle, son dört yılda 
•elde ettiğimiz başlıca neticeleri sizlere 
arz etmek, hilahara da sayın üyelerin dille 
getirdikleri konular hakkındaki düşünce-
lıeriımiızi ifade etmek işitiyorum. 

Bir defa şu açık seçik görülmektedir 
ki, son dört yılda Türkiye, bitkisel üre
timiyle, hayvansal üretimiyle, ormancılık 
sektörüyle, bakkçılığıyla vesaire tarım 
sektöründe yüzde 4'lük bir gelişme hızı 
göstermiştir. . Türkiye, gerçek .anlamda 
kendi kendine yeterli bir ülkedir ve ih
racatta da fazlası vardır. Burada ithalat
la lilgili birtakım tahliller yapıldı, onlara 
hilahara geleceğim. Son dört yılda buğ
day, mısır, soya, ayçiçeği, et ve süt üre
timinde önemli artış kaydedilmiştir; bu 
rakamların hepsi planlarımızda var. Bu
nun hesabı sabit fiyatlarla yapılır. Yani, 
bu, doğrudan doğruya üretim artışı 'he
sabıdır, çiftçimin gelir hesabı değildir, üre
tim .artışı hesabıdır ve orada da bütün 
bunları açık seçtik görüyoruz. Ayrıca, seb-
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ze üırebinvnde de büyük artışta* olmuş
tur. 

Bu nasıl olmuştur, nasıl başarılmıştır? 
Müsaadenizle, bunlara değinmek istiyo
rum : 

Birincisi, Hükümetimiz, imkânilarımı-
zın elverdiği nispette sübvansiyonları de
vam ettirmiştir ve yeni sübvansiyon ka
lemleri getirmiştir. Gübrede, kredide, 
sulamada eskiden beri sübvansiyon var
dı; biz bunun üzerine yeni büyük bir süb
vansiyon kalemi olarak sanayi karma ye
mini getirdik. Geçen sene toplam verdi
ğimiz sübvansiyon miktarı 130 milyarı 
geçmiştir. Bunun üzerine ilaçta ve sütte 
sübvansiyon jgetirdik. Sütte litre başına 
25-35 lira; ilaçta, fatura bedellerinin yüz
de 20'si oranında sübvansiyon getirdik. 
Bunun dışında, müstahsil makbuzuna da
yak olarak bir sübvansiyon sistemi daha 
getirdik. Yalnız, 1 Mayıs tarihinden (iti
baren yemdeki sübvansiyon sistemlini, ka
çakları da azaltmak, birtakım haksızlık
ları gidermek içlin, yeni bir sisteme bağ
layacağız. Onu burada tekrar ediyorum; 
1 Mayıstan itibaren yemde de, gübre
deki sisteme benzer bir sistem uygulaya
cağız. Kilo başına çiftçiye prim verece
ğiz. Bu faturasında belli olacak. Mesela, 
çiftçi yemi 200 liraya aldıysa, bundan 40 
lira düşülecek, çiftçüye fatura 160 lira
dan kesilecek. Bunun çiftçi açısından iki 
faydası var : Binincisi, Ziraat Bankası 
kapısında kuyruk olmaktan kurtulacak. 
İkincisi de, likibuçuk ay sonra, belki ge
cikmeyle üç ay sonra aldığı parayı pe
şin almış olacak. Bunun getirdiği fayda 
da bu. Geçen seneki hesabımıza göre, 
gübreye, ziraî krediye, yeme, ilaca vesa-
lireye yaptığımız sübvansiyonların topla
mı 1,3 trilyon lira civarındaydı. Bu yılki 
sübvansiyonlar tahmin ediyorum bunun 
da üzerine çıkacak. Mesela, geçen sene 

— 139 

15 . 4 . 1988 O : 1 

gübredeki sübvansiyon 350 milyar liray
dı, Bu sene, nispet olarak azalmış olma
sına rağmen, asgarî 450 müıyar lira ola
cağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde, 
geçen sene 130 milyar lira olan yem süb
vansiyonunun, bu yıl 180 milyar liranın 
üzerinde gerçekleşeceğini tahmin ediyo
rum. Tabiatıyla bütün sübvansiyonlar da 
bu sekilide artmış olacak. 

Diğer taraftan destekleme fiyatlarına 
değinmek istiyorum. Biz çiftçimize des
tekleme fiyatları konusunda mümkün ol
duğu kadar, hem Türkiye şartlarının, 
hem de dünya şartlarının gerektirdiği öl
çüde fiyat vermeye gayret ettik. Bir 
önemli husus da, geçmişe göre ödemele
ri çok daha süratli yaptık. Mesela, geçen 
sene Toprak Mahsulleri Ofisi, toplam 4 
milyon 800 hin ton aldığı mala, 528 mil
yar lıira peşin ödeme yaptı. Dolayısıyla 
bazı ürünlerin fiyatları mukayese edilir
ken, ödeme şeklinin de çok önemli ol
duğunu iıfade ediyorum; yani ödeme şek
lini önce veya sonra yaparsanız, o tabi
atıyla fiyatla beraber incelenmesi, muka
yese edilmesi gereken bir husustur. 

•Konuşmacıların burada sık sık dile 
getirdikleri bir ifade var, bunu nereden 
buldular, bilemiyorum. Diyorlar ki, «1980' 
den bu yana destekleme fiyatları 16 mis
li arttı, girdi fiyatları 37 misli arttı». Bu
nu hangi ince hesaplı yapmışsa, gelsin 
burada konuşalım. Şimdi, girdi fiyatları 
nereye gelmiş, bizim destekleme fiyatları 
nereye gelmiş; size bunların kuruşu ku
ruşuna hesabını vereceğim. 

Tabiî buradaki incelik aslında, 1979 
fiyatını mı aldın, 1980 fiyatım mı aldın 
meselesidir. Burada çok dile getirildi, da
ha da dile getirilecek; mesela mazot fi
yatı hep 1979'un o olmayan, yok satan 
9 lirasından alınır. Halbuki ben çiftçinin 
o fiyattan mazot almadığım çok iyi bili-
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yorum. Biz 'kendimiz o fiyattan mazot 
atamadık 'ki... Yani, ne biz benzini, ne de 
çiftçi mazotu o yazılı fiyattan alabildi. 
Onun için, 1980 Ocak ayı başında mazo
tun fiyatı 20 liraya çıktı. 

Bakın mazot fiyatlarını size vereyim: 
Mazotun litresi 25 Ocak 1980'de 9 lira
dan 20 liraya çıkarılmış; 25 Mart 1980'de 
20 lira 50 kuruşa çıkarılmış; 13 Haziran 
1980'de 26 lira olmuş - bu arada dünya 
fiyatları da yükseliyor, onu da söyleye
yim-; 21 Eylül 11980'de 31 lira olmuş ve 
21 Aralık 1980'de 36 lira olmuş. Burada 
mazot üzerinde bu mukayesesi yapılırken, 
hâlâ siz 9 liradan hesap yapacaksınız... 
Bu doğru değil. Onun için, buradan baş
layarak gidiyorum. 

Mesela, gübre fiyatı: Yüzde 26'lık 
amonyumnitratı alayım, 1980'de fiyatı, 
6,80 lira ile 7,5 lira arasında değişmiştir, 
ortalama olarak 7 lira aldım. 1987'de o 
fiyat ne olmuş? Geçen sene ortalama 57 
lira olmuş. Kaç misli artmış? 8 misli art
mış, tamam mı? Aklımızda tutalım, 8 
misli artmış. 

Mazot fiyatı: Demin fiyatlarını ver
dim, 1980 yılında ortalama olarak 26 li
ra olmuş. Geçen sene mazot fiyatı 202 li
raydı, şimdi 390 lira, onun da hesabını 
vereceğim. Mazot fiyatı kaç misli artmış? 
1980 yılında 26 lira, geçen sene 202 liray
sa; mazot fiyatı 7,8 katı artmış. 

Çok şükür, traktör hesabımız artık iti
bar görüyor, traktör hesabımız tuttu. Dün 
de burada ikrar edildi. Demek ki, söyle
ne söylene bazı şeyler yerini buluyor, ona 
memnun oldum. Traktör fiyatı 1980'de 
- model olarak 480 Fiatı aldık, hatta daha 
iyi bir modeli vardı o zaman, 640'tı zan
nediyorum - 480 modeli 1 milyonun biraz 
üzerinde, 640 modeli de zannediyorum 1 
milyon 250 bin lira civarındaydı. Traktö

rün fiyatı 1980'de 1 iken, 1987'de 6,2 ka
tına çıkmış; 6 katma çıkmış. 

Yani, özetliyorum :v Gübre 8 kat art
mış - hepsinin fiyatları burada - mazot 
7,8 kat artmış, traktör 6,2 kat artmış, buğ
dayın fiyatı da 9,5 misli artmış. Oldu 
mu? Hesap burada. Eğer stopajı düşelim 
derseniz; yüzde 7 stopajını düşeyim, o za
man da buğdayın fiyatı 8,8 kat artmıştır. 
Yani, 1987'de buğdayın fiyat artışı, o 
bahsettiğiniz bütün girdilerden daha iyi
dir. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Millet de öyle söylüyor Sayın Bakan; mil
let de zaten aynen sizin dediğiniz gibi 
söylüyor!.. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERI 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, eğer şu 
an ilan ettiğimiz fiyatlar itibariyle alırsa
nız; bugünkü fiyatlarla söylüyorum, 1980 
ile 1988 arasında gübre fiyatı 16 mislidir; 
mazot fiyatı, şu andaki fiyatla söylüyo
rum, 15 mislidir; traktör fiyatı 10 misli
dir, ki, daha iyi traktördür, onu da söy
leyeyim; buna mukabil, bizim ilan ettiği
miz buğday fiyatı da bugünkü haliyle da
hi 15 mislidir. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hepsi 
devletin rakamlarıdır, ofisin kuruşu ku
ruşuna ödediği rakamlardır. Mesela, buğ
day fiyatı olarak aldığım fiyat şudur: 
11980 yılında ofisin verdiği toplam parayı 
alımına bölerseniz, 10 lira 23 kuruştur, o 
fiyata alınmıştır. Geçen yıl da ofisin top
lam alımları üzerinden bir hesaplama ya
pılmıştır ve 96 lira 74 kuruştur. Hesaplar 
tamamıyla bu kalemler üzerinden yapıl
mıştır. 

Şimdi, verdiğim bu kalemler çiftçinin 
ana kalemleridir. Bakın size verdiğim ka
lemler; traktörü verdim, mazotu verdim, 
gübreyi verdim. Yani, bir - iki kalem da-
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ha bunların üzerine koyabilirsiniz; ama 
çiftçinin ana girdi kalemleri bunlar. Do
layısıyla, efendim bu dönemde destekleme 
fiyatları 16 kat arttı, buna mukabil gir
diler 37 kat arttı, hesabı tamamıyla yan
lıştır, onu söylüyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Cebimdeki paraya göre 
yanlış. Ben cebimdeki parayı bilirim, gir
diyi alan benim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Şimdi, sırası gelmişken biraz 
şu traktörden bahsedeyim : Bugün Türki
ye'de 600 binin üzerinde traktör var, 640 
bin civarında ve bu rakamlar bizde, umu
miyetle Avrupa ile karşılaştırılarak veri
lir; işte, dönüm başına Avrupa'da şu ka
dar traktör var, bizde bu kadar traktör 
var, diye. Aslında bunun için daha iyi bir 
hesap var. O da, hektar başına beygir-
gücü hesabıdır; daha matematik, daha 
realist bir hesaptır. Buradan baktığınızda, 
1987 yılı itibariyle Türkiye'nin hektar ba
şına beygirgücü olarak traktör parkı 1,37 
olarak görünmektedir. Benim elimde 1983 
yılının değerleri var; bu değer dünyada 
0,81, şu anda belki 0,9 olmuştur. Dünya 
ortalamasının epey üzerindedir, onu söy
leyeyim. Yani, Türkiye'deki traktör parkı 
az değildir. 

ALİ ESER (Samsun) — Rantabilite 
Sayın Bakan, rantabilite..: 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — Şu 
anda traktör rantabl değil artık. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Müsaadenizle efendim, mü
saadenizle... 

ALI ESER (Samsun) — Birleşik Ame
rika'da nasıl? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De

vamla) — Birleşik Amerika'dan örnek 
vereyim, fark etmez; Birleşik Amerika'da 
da 1,2 beygirgücü/hektardır. 

Traktör konusunda ifade etmek iste
diğim şey şudur : Bugün, çok şükür, Tür
kiye'de sürülmeyen tarla yoktur. Hesabı 
nereden yapıyorsunuz? önemli olan o, Sü
rülmeyen tarla var mı ki, siz, «Türkiye'de 
traktör ihtiyacı var; ama mesele şurada» 
diyorsunuz1? 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Tarlayı şimdi tekrar öküzle sürüyorlar 
Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Konuya ben pratik olarak ba
kıyorum, realist olarak bakıyorum ve be
nim kanaatimce de Türkiye'de istenilen 
bütün tarlalar milimine kadar sürülüyor. 
Benim bu konuda diyeceğim bu kadar. 

Değerli arkadaşlar, hatta hatta son 
yıllarda, özellikle bakliyat üretiminin de 
büyük ölçüde gelişmesiyle -dün burada 
mercimek de epey konuşuldu - ikinci ürü
nün büyük ölçüde gelişmesiyle ve nadas 
alanlarının daraltılmasıyla aslında Türki
ye'de sürülen arazi de büyük ölçüde art
tı. Gerek Güneydoğu Anadoluda, ta 
Mardin'den, Siirt'ten, Urfa'ya kadar hep
si, gerekse Orta Anadolu'da, bakın çok 
büyük ölçüde, sadece buğday değil, ba
harda bahar sürümü yapılıyor, orada bü
yük ölçüde mercimek üretimi, nohut üre
timi yapılıyor; onlar da çok büyük ölçü
de arttı. Mesela, bakliyat üretimi Türki
ye'de 2 milyon tonun üzerine çıktı. Bu 
da, bu noktada Türkiye'de, denildiği gi
bi, fazla bir sıkıntı olduğunu göstermiyor. 

Buradaki sorun, daha ziyade traktö
rün dağılımından kaynaklanacaktır ileri
de. Daha güçlü traktörlere ihtiyacımız 
vardır Türkiye'de, özellikle, derin sürme 
için, «pulluk tabanı» dediğimiz tabakanın 
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kırılması vesaire için Türkiye'de daha 
güçlü traktöre ihtiyacımız var. Bir de, 
bahçeciliğin gelişmesi için ayrıca daha 
küçük traktöre de ihtiyacımız vardır. Tür
kiye'de bu hadisenin bir aşağıya, bir yu
karıya doğru gitmesi lazım; asıl mesele 
oradadır. 

Gübre meselesini bir daha dile getir
mek istiyorum. Ne kadar sübvansiyon 
yaptığımızı ifade ettim; geçen sene 350 
milyar, bu sene 450 milyar liranın üzerin
de olur. 

Yalnız, gübre mukayeselerinde bir çar
pıklık yapılmaktadır. Burada, 1980 yılı 
fiyatları değil, 1979 yılı fiyatları alınmak
tadır maalesef. 1979 yılındaki o ucuz güb
re fiyatlarına rağmen o zamanki iktidar 
değişti, unutmayın. Bunu burada söyle
yeyim; 14 Ekim 1979 seçimlerinde o ucuz 
dediğiniz mazota rağmen, o ucuz dediği
niz gübreye rağmen iktidar değişti. Niye 
değişti? Demek ki, işin doğrusunu yap
mak önemli. 

VEFA TANIR (Konya) — O, otelde 
kurulan bir iktidardı, o kadar yaşadı za
ten. 

TARİM ORMAN VE KÖYÎŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, gübre
deki hikâyeyi bir daha anlatayım sizlere: 
Gübrenin Türkiye tarımında gelişimi, 
Özellikle 1960'lı yıllardan sonradır. 1960 
yılına gelinceye kadar, eşdeğer ton ola
rak Türkiye'deki gübre kullanımı 100 bin 
tonu geçememiştir. 1962 - 1963'lerde 300 
bin eşdeğer ton civarındadır, 1970'e gel
diğimizde 1 milyon ton, 1975'te 3,7 mil
yon ton, (1980 senesinde 6 milyon ton, ge
çen sene de 9 milyon eşdeğer ton olarak 
gerçekleşti. 

Bu yılları almamın da bir sebebi var; 
çünkü, gübreye her yıl ne kadar, nerede 
sübvansiyon yapmışsanız, gübre satışları 
da ona göre değişir. 

Gübrede asıl hadise 1974 yılında baş
ladı. 1974 yılında gerek petrol fiyatların
daki artışlar, gerekse gübre hammadde 
fiyatlarındaki artışlar sebebiyle gübreye 
1974'te yüzde 200 zam yapıldı. 1974 yı
lında amonyumnitrat fiyatı 75 kuruştan 
225 kuruşa yükseltildi. Sonra, 1975 yılın
da gelen iktidar gübre fiyatlarını iki defa 
düşürdü. Demin söylediğim 75 kuruştan 
225 kuruşa çıkan fiyatı önce 150 kuruşa 
indirdi, sonra 140 kuruşa indirdi. 1975 
yılından 1980 yılının başına kadar da, 
Türkiye'nin ekonomisinin altüst olmasına 
rağmen, dış ödemeler dengesinin çok kö
tü hale gelmesine rağmen, gübre fiyatla
rına kimse dokunamadı; yani mangalda
ki ateş gibi kimse elini vuramadı. 1980 
yılında gelen hükümet gübreye yüzde 400 
ile yüzde 670 arasında zam yaptı. 

Arkadaşlarımız mukayeseleri 25 Ocak
tan yapmıyorlar, 24 Ocaktan yapıyorlar. 
Çünkü, gübre fiyatları 25 Ocak 1980 ta
rihinde ilan edildi. Bunun doğru bir mu
kayese olmadığını bilhassa ifade ediyo
rum. 

Şunu da ifade edeyim ki, çok ucuza 
satılan malın çok iyi kullanılması da 
mümkün değildir, kadri bilinmez onun; 
yani çok ucuza sattığınız takdirde çiftçi 
onu doğru dürüst kullanmaz. Burada bü
tün üyeler, «Toprak tahlili, toprak tahli
li» diye dile getirdiler. Gübre ucuz bir şey 
değil ki, gayet ta'biî toprak tahlilini daha 
fazla yapmamız lazım, doğrudur; ama iş
te onun da bir anlamının olması için, eko
nominin tahammül edebileceği bir fiyatta 
satılabilmesi lazım. Yani, gübredeki esas 
mukayese çarpıklığının 1979 -1980 yılla
rı arasındaki fiyat farklılığından ileri gel
diğini Yüce Meclise arz ediyorum. 

Destekleme fiyatları konusunda bir 
diyeceğim daha var, o da şudur: Destek
leme fiyatlarında hep girdi fiyatlarının 
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arttığından bahsediliyor; fakat çiftçinin 
eline ne geçtiğinden bahseden yok. Bu 
iki taraflı bir hesaptır; yani sadece girdi 
fiyatlarındaki artışları mukayese ederek 
bir neticeye varmanız mümkün değil ki... 
O zaman yapacağınız iş, satın alma gü
cünün hesabıdır; çiftçinin kendi girdileri 
açısından satın alma gücünün hesabıdır, 
ne olmuştur, diğer mallar açısından ve ti
carî hadler bakımından ne olmuştur? Bu
nun hesabında, geçinme endeksleri ve 
başka endeksler gibi, çok çeşitli endeks
ler kullanılabilir. Mesele budur. 

Çiftçinin geçmişe nazaran daha az 
buğdayla traktör aldığı artık söylene söy
lene kabul edildi; onun için bu konuyu 
atlıyorum. 

Bunun dışında, hadiseye dayanıklı tü
ketim mallan açısından bakarsanız, çift
çinin sattığı mal ile mesela aldığı merda-
neli çamaşır makinesi veyahut da buzdo
labı vesaire gibi malların mukayesesini 
yaparsanız, çiftçi tekrar kârlıdır. 

Bir de mesela, sütte bir mukayese ya
parsak : 1980 yılında 100 kilo sütle 106 
kilogram yem alınıyordu, şimdi ise 100 
kilogram sütle takriben 160-170 kilog-
gram yem alınabiliyor. 

ALÎ 'ESER (Samsun) — 1980'de su
dan ucuzdu süt. 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Deredeki suyla karıştırmayın. Derede
ki suyla süt farklı şeylerdir; deredeki su 
"bedavadır. 

Süt konusunda iki türlü desteğimiz 
var. Birincisi, yemde sübvansiyon yapıyo
ruz; ikincisi de, süte ilaveten 25-35 lira 
bir prim veriyoruz. Bu ikisini dikkate ala
rak bu hesabı ifade ediyorum. 

İRFAN DEMÎRALP (Samsun) — 
Alım güçleri hakkında bir rakam verir 
misiniz Sayın Bakan? 
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BAŞKAN — Efendim karşılıklı ko
nuşmayalım. 

Sayın Bakan, lütfen devam edin. Su
alleri varsa, konuşmalardan sonra tevcih 
etsinler. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Efendim, bu bahsettiklerim 
zannediyorum alım gücüydü. Yani, bu 
bahsettiklerim, herhangi bir şeyi alma gü
cüdür. Alîm gücüne daha başka nasıl mi
sal vereceğiz, onu bilemiyorum. 

Muhterem üyeler, tohum konusu bu
rada bazı üyeler tarafından dile getirildi. 
Dört yıldan beri bu konuda burada bü
yük münakaşalar yapıldı. Hatta şahsım 

' hakkında verilen bir gensoru önergesi do
layısıyla, 1985 yık sonuna doğru en faz
la dile getirilen konulardan biriydi. Bu
rada üyelerimizin çoğunun meseleyi ga
yet iyi bir şekilde anladığını, bu mesele
nin Türkiye'ye getirdiği faydaları büyük 
bir şekilde gördüğünü memnuniyetle mü
şahede ettim. Yalnız, hâlâ bu meseleyi, 
çok ufak tefek hesaplarla kötülemeye ça
lışanlar var. Size şunu söyleyeyim; 20 
nci Asrın en önemli hadiselerinden biri, 
genetik ve biyokimyadaki gelişmelerdir. 
Bunu tekrar tekrar söylüyorum; 20 nci 
Asrın ikinci yarısında, belli başlı birkaç 
ilim dalından ve dünyadaki teknolojide 
büyük aşama yapan sahalardan biri ola
rak görülmektedir. 

Bizim araştırma kurullarımızın, ziraat
çı arkadaşlarımızın, veteriner arkadaşları
mızın, diğerlerinin, üniversitelerin çalış
maları vardır şüphesiz; ama biz bu mese
leyi dünya ölçeğinde takip etmeye, dün
yadaki gelişmeleri çok süratle Türkiye'ye 
intikal ettirmeye mecburduk. Bunu hep 
kendimiz bulacağız, kendimiz yapacağız 
noktasında bırakamazdık. Özellikle to
hum konusundaki en kilit hususlardan bir 
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tanesi, tohumun üretimini, satışını, çift
çinin kullanımını ticarî hale getirmekti. 
En ciddî noktalardan biri buydu; bu ko
nu başarılmıştır. 

Bugün Türkiye'de yerli, yabancı or
taklı 35 civarında şirket var. Artık «İthal 
tohum» sözünü unutun; ithal ıhâlâ yapılı
yor ama, Türkiye ihracat da yapıyor, onu 
söylüyorum. Yani, bilgiler biraz gerilerde 
kalmış bazı noktalarda. Bugün Türkiye 
tohum konusunda; sebze tohumunda, mı
sır tohumunda, ayçiçeği tohumunda, ka
liteli hibrit tohumlan ihraç edecek nok
taya geldi. Çok güzel tesisler kurduk. Ya
ni artık, dışarıya bağımlılığımız arttı, şu 
oldu, bu oldu, meselesini unutalım. Bu, 
vaktiyle «Devrim» arabasında veya mon
taj sanayiinde yapılan münakaşaya benzi
yor. Fark etmedi ki, Türkiye neticede 
bundan kârlı çıktı. Ne oldu? Bugün yerli 
otomobillerimizin yüzde 90 - 95'ini, belki 
daha fazlasını kendimiz yapıyoruz. 

Özellikle ilmî gelişmelerin, teknoloji
nin çok süratli olduğu noktalarda agres-
sif gitmeye, ısrarlı gitmeye ve dünyayı 
Türkiye'ye biran evvel getirecek tedbirle
ri almaya mecburuz. Biz onu yaptık; onu 
söylüyorum. 

Netice ne oldu? Netice çiftçinin hay
rınadır; ekonominin de hayrınadır, üreti
min de hayrınadır. 

Burada Adanalı arkadaşlarım da var, 
geçen yıl buğdayda dönüme 1 000 kilo al
dığımız cinsler oldu Adana'da. Mısırda 
1 300 -1 400 kiloyu vuran tarlalarımız var 
şimdi. İkinci üründe dahi ortalama 700 -
800 kiloyu tutturuyoruz mısırda. Soyada 
400 kilo aldığımız yerler var. Salatalıkta 
dönümde serada 25 tonu alan yerler var. 
Olanları söylüyorum; ama teknoloji ne
rede? Bugün Hollanda'da domateste bir 
dönümde 40 tonu alan yerler var. Bizim 
alacağımız daha çok mesafe var, onu ifa-
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de ediyorum. Bu konu niye önemli? Bu 
konunun önemi şuradan geliyor: Çiftçi
nin gelirini artırmamız sadece öyle yük
sek taban fiyatı falan vermekle olmaz. 
Çiftçinin gelirini artırmamızın en belli 
başlı yollarından biri, daha kaliteli ürün 
üretmektir ve dönüm başından daıha fazla 
verim almaktır. Çünkü, bütün dünya bu
ralardan geçti, başka da şansımız yok. 
Mesela, ayçiçeğini biz nereden aldık, ne
reye getirdik, ifade edeyim : 

Ayçiçeğinde hibrit kullanımı 1983 se
nesinde sadece ve sadece 5,5 tondan iba
retti. Hatta, geçen gün tarımla ilgili bir 
araştırma önergesinde konuştuğumda ra
kamlar daha da düşüktü, sonra büyüdü. 
Bu yılki tahminimize göre; Trakya'da 
yüzde 90 civarında hibrit kullanacağımızı 
tahmin ediyoruz bu sene. Türkiye gene
linde de yüzde 70'i vurabileceğimizi tah
min ediyorum. Bu, aşağı yukarı sıfırdan 
alınmıştır ve bu noktaya getirilmiştir. Ha
va şartları da müsait giderse - her zaman 
söylüyorum o tarafı açıktır konunun -
Türkiye'nin yağ açığını kapatması işten 
bile değildir; ama, şartlara bağlıdır, bir 
şey demiyorum. Biz, ayçiçeği üretimini 
600 - 700 bin tonlardan aldık, 1 milyon 
100 bin tonu vurduk. Ben size açıklıkla 
söylüyorum, Türkiye ayçiçeği üretiminde 
1 milyon 300 bin tonu, 1 milyon 400 bin 
tonu bulabilir. Artık o kapıları açtık. Ne 
demektir bu? Sadece sırf tohum ve daha 
iyi teknoloji kullanımından dolayı ayçiçe
ği üretimini eğer 600 bin ton artırıyorsak 
(Geçen yılın fiyatıyla 215 lira, bugün pi
yasadaki fiyatıyla 350 lira; biz ortalama 
300 liradan diyelim), ortalama 300 lira
dan 600 bin ton, sadece 180 milyar lira 
Ikatma değer demektir. Tabiî, katma de
ğer hesabı biraz daha değişiktir; ama, ka
ba olarak 180 milyar liralık sadece ayçi
çeğinden tarımda bir artışı sağlarsınız ve 
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bu da büyük ölçüde çiftçinin cebine gi
rer. 

Muhterem üyeler, hayvancılık politi
kamıza ve yaptıklarımıza kısaca değin
mek istiyorum. Şunu söylemek lazım ki, 
Türkiye, bitkisel üretimde hakikaten iyi 
noktalardadır ve daha da iyi noktalara 
doğru gidiyor; ama, yılların birikimi ne
deniyle Türkiye'deki hayvan varlığımız, 
özellikle hayvansal üretimimiz, bitkisel 
üretimde olduğu gibi ileri noktada değil-
'dir. Sadece hayvan sayısına dayalı muka
yeselerin hayvancılıkta hiçbir önemi yok
tur. Siz tutacaksınız, sığırı, keçiyi, koyu
nu üst üste koyup, 70 - 80 milyon bir ra
kam bulacaksınız; bu, anlamsız bir ra
kam. Neyle, neyi topluyorsunuz bir defa; 
yani inekle koyun toplanır mı? Bu nevi 
mukayeseleri silelim artık; bu bir. 

Önemli olan şudur: önemli olan, ne
ticede ne çıkardığınızdır; ne kadar et çı
karıyorsunuz, ne kadar süt çıkarıyorsu
nuz, ne kadar yumurta çıkarıyorsunuz, 
bunları ne kadar işliyorsunuz. Hadise bu
radadır. 

Burada baktığımızda rakamlar şunlar : 
Kırmızı et üretimi 1 milyon tonun biraz 
üzerinde görülüyor. Beyaz et 350 bin to
nun üzerinde, îkisinin toplamı 1 milyon 
400 bin tonu geçer. Kişi başına tüketim, 
beyaz ette 20 - 21 kilo civarında, tavuk 
etinde veya genelde kümes hayvanlarında 
7 kilogram civarında. İkisini toplarsanız, 
kişi basma 28 - 29 kilo civarında olur. 

ÎRİFAN DEMİRALP (Samsun) — İki 
yılda galiba Saym Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Ben yıllık üzerinden konuşu
yorum, konuşmalarımın da öyle anlaşıl
masını istiyorum. 

Rakamlar bunlar. Merak etmeyin, geç
mişte siz de aynı rakamları kullandınız. 

w- 145 

15 . 4 . 1988 O : 1 

Hayvancılıkla ilgili rakamlar İstatistiğin 
rakamları değildir. Devlet Planlama Teş
kilatı bu rakamları belli hesaplarla kendi
si yapar, yıllardan beri de uygulanan pro
sedür budur. 

Balık üretimimiz de 600 bin ton civa
rında tahmin ediliyor. Orada da kişi ba
şına 10 kiloluk bir üretimimiz var. Yani 
toplam et olarak hadiseye baktığınızda, 
Türkiye'de kişi başına - tabiî bu vatanda
şımızdan vatandaşımıza değişir - ortalama 
olarak 38 kilo civarında görünüyor. As
lında balığı ayrı hesap etmek lazum; ya
ni kırmızı etle beyaz eti beraber hesap 
ederiz de, balığı ayrı hesap etmek la
zım. Gerek, 'bu açıdan baktığımızda, 
gerek 'beslenme değerleri açısından baktı
ğımızda ve gerekse kalori, protein, yağ 
değerleri açısından baktığımızda, Türki
ye'deki ortalama beslenme, dünya de
ğerleri ortalamasının oldukça üzerinde
dir, Avrupa'nın biraz gerisindedir. Yal
nız buradaki nokta, hayvansal protein 
haJkımındıan Türkiye, Birleşik Amerika, 
Avrupa gibi gelişmiş ülkelere göre da
ha geridedir. 

Muhterem arkadaşlar, bir noktayı di
le getirmeyi önemli görüyorum, o da şu
dur: Yani Avrupa'da adam başına 
80 - 90 kilo, Amerika'da 100 kilo et 
tüketiliyor diye, Türkiye'miın de böyle 
hedefleri alknıası mümkün değildir, man
tıkî de değildir; onu söylüyorum. Çün
kü, oraya gelmemiz için bizim, gıda alış
kanlıklarımızın, gıda kültürümüzün de
ğişmesi lazım. Yani Iben, o değerlere ge
linmesinin mümkün olduğunu tahmin et
miyorum. Türkiye bugünkü rakamlarını 
en fazla dküye katladığı takdirde - Tür
kiye, 'bakliyat ve sebze tüketimi bakı-

.(mınd&n alışkanlıklara olan bir ülkedir -
beslenme 'bakımından iyi bir noktaya 
doğru gelebilir. 
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'Süt üretiminin artırılması lazım; ama, 
süt tüketim alışkanlığının da artırılması 
lazım. Yani ibu, sadece satan alma gü
cü meselesi değil, bunun gerisinde alış
kanlıklarımız da var. Süt üretimimiz 
yılda 7 ımilyon ton civarında. Bunu nü
fusumuza bölerseniz, kişi başına 130 ki
lo civarında düşer. Yani buna, bütün iş
lenmiş gıda maddeleri de dahildi; pey
niri dahildir, yoğurdu dahildir, hepsi 
dahildir. Bu değer tabiatıyla geridedir. 

Yumurta üretimi Türkiye'de son 10 
yılda, özellikle son 4 - 5 yılda fevkalâde 
gelişti. Buroyler üretimi de fevkalade 
gelişti. Her biri 350 bin tonu geçti. Tür
kiye'de yumurta üretimine ıbalktığımız-

,da - «Tüketimi» diyeyim; çünkü önem
li miktarda ihracat da var; yılda 40 mil
yon dolar civarında ihracat da vardır -
Türkiye'nin kişi başına yumurta tüke
timi 100 - 110 civarındadır., Bu rakam 
gelişmiş ülkelerde 200'ün üzerinde ve şu
nu söyleyeyim: Bugün yumurta, mpsela 
bugünkü fiyatları itibariyle en ucuz gı
dalardan birisidir. Perakende fiyatları 60 
lira civarında, kilosu bin liraya gelir 
ve taşıdığı protein değeri itibariyle, ney
le mukayese- ederseniz edin, aslında 
yumurta ucuz bir gıdadır; ama, o konu
da hakikaten propaganda bakımından, 
fişin tanıtılması' bakımından da eksiklikle
rimiz vardır, onu ifade ediyorum. 

Hayvancılığım gelişmesi için genelde 
neler yaptık: 

Birincisi; geçmiş 4 yılda, özelliMıe 
son 2 - 2,5 yılda hayvancılık kredi-faiz
lerimi, diğer faizlerin altında tuttuk. Nor
mla! ziraî kredi faizleri yüzde 34 iken, 
hayvancılıktaki kredi faizlerini yüzde 
22'ye düşürdük, şimdi yüzde 29'dur. 

İkincisi; yemde büyük sübvansiyon 
yaptık. 
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Üçüncüsü; normal bölgelerde, hay
vancılık yatırımlarında, yatırımın yüz
de 25'imi - dörtte birini - vatandaşımıza 
hibe olarak verdik. Gelişmemiş bölgeler
de, kalkınmada öncelikli yörelerde bu 
rakam yüzde 30'dur. Bu, özellikle yu
murta ve ıburoylerde, tavukçulukta bü
yük gelişmeye sebep oldu. Geçen yıl bu-
royler üretimindeki artış tahmini olarak 
yüzde 10 - 11 civarındadır. Bugün bazı 
sıkıntılarımızın sebebi de, üretimde bazı 
adaşların meydana gelmiş olmasıdır. 

Bunun dışında, süte prim verdik; 
litre başına 25 - 35 İra prim verdik. 
Biliyorsunuz, ayrıca dışarıdan 100 bin 
inek ithal programımız var. Dün 'bu ko
nu burada dile getirildi. Bazı milletvekil
leri ineklerin yüzünü beğenmediler, ba
zıları da dediler ki, «Efendim, bunlar 
hastahkıtam gidiyor» vesaire. Şimdi şunu 
söyleyeyim: O zaman çiftçiyle İyi konu
şun. Şu anda 400 bin kişi sırada 
ve benim de bunların hepsine yetişmem 
mümkün değil.; Çünkü, dünyadan o ka
dar şe'yi temin edemeyiz, imkânlarımız 
o kadar şeyi, birdenbire getirip bura
da dağıtmaya müsait değildir. Bu 100 
bin adetten 12 600'ü fiilen getirilmiş ve 
dağıtılmıştır. Dağıtımda zaman zaman 
sıkıntılar oluyor, ben de müdahale edi
yorum. Onu açıklıkla söyleyeyim; dağı
tımda zaman zaman sıkıntılar oluyor, 
müdahale ediyoruz., 

Yalnız, zannedildiği gibi bunu bü
yük çiftçilere dağıtmıyoruz. Sayısı 3 ile 
20 •arasındadır; daha da aşağı imdirme-
n'iz mümkün değil. Yani, işletmelerin 
yerlerine göre en az 3, en fazfta 20 inek 
dağıitıyoruz. Aradığımız kıstaslar vardır. 
Mesela, nedir; yeşil yapacak yeri ola
cak. Yani, yonca, korunga yapacak yeri 
olması lazım. Aksi halde, bütün bu süıb-
vansiyonlarımıza rağmen, özelikle süt 
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inekçiliğinde devamlı olarak dışarıdan 
almakla, sütçülüğün, hayvancılığın ya
pılması mümkün değil. Yani, bugün Av
rupa nasıl yapıyorsa, Hollanda, Alman
ya nasıl yapıyorsa, öyle yapıyoruz. Biz
de de kesinlikle yeşile1 dayalı olarak, 
inek, ibaşına en azından 3 dönüm 4 dö
nüm yeşil lazım. Yoksa bu İşin ekono
mik olması mümkün değil. Bu ineklerde 
de, Avrupa ve Amerika büyük sübvan
siyon yapıyor, tabiî sübvansiyon kendi 
çiftçisi için. Biz bunları çok düşük fi
yatlarla onlardan alıyoruz. Bu yetmiyor, 
bir de buraya getirince, bize olan ma
liyetinden bir 150 bin lira daha düşürü
yoruz ve çiftçimize öyle veriyoruz. 

Buradaki gayemiz şu: Türkiye'de yıl
lardan beri sürdürdüğümüz ırk ıslahını 
biraz daha süratlendirtmektir. Mesele sa
dece bununla çözülmez gayet tabiî; 
bizim taMî tohumlama çalışmalarımız, 
sunî tohumlama çalışmalarımız bütün 
hızıyla devam ediyor. Sunî tohumlama
da geçen sene 600 bini geçti; ama, hem 
bunu devam ettireceğiz, hem dışarının 
bu imkânlarından istifade edeceğiz ve in
şallah, 2000 senesine doğru da şu ırk 
İslahı meselesinde çok büyük bir mesa
fe almış olacağız. 

Muhterem üyeler, çok sık dile geti
rildiği için, bu, «Kendi kendine yeterli
lik» meselesi üzerinde müsaadenüzle tek
rar durmak istiyorum. !K;endi kendine 
yeterlilik meselesi, zaman zaman değişik 
ifade edilmekte, değişik anlatimaktadır. 
Mesela, bazılarına göre, birkaç bin ton 
da olsa et getirmemiz, Türkiye'de ette, 
kendi kendine yeterliliğin olmadığı şek
linde anlaşılmaktadır. Veya başka mad-
deleri getirmemiz, onlara göre bu neti
ceyi vermektedir.! 

Şunu söyleyeyim; tabiatıyla 1984 yılı 
başından itibaren bizim politikalarımızın, 
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Türk tarım ürünleri ithalat ve ihracatı
na tesiri o'lmuştur; bu, açıktır, rakam
ları da ortadadır. Türkiye'nin geçmişine 
baktığımızda, sıkışık olduğu iki kalem 
vardır. Yani, Türkiye tarım ürünlerini 
ilk defa ithal etmiyor; geçmişte hep sı
kışmıştır. İki şeyde en fazla sıkışmış
tır, bir buğdayda sıkışmıştır, bir de bit
kisel yağda sıkışmıştır; öbür kalemleri 
saymıyorum. Zaman olmuştur ki, Tür
kiye, hakikaten dışarıdan büyük ölçek
te, bir milyon ton, iki milyon ton buğ
day getirdiği seneler olmuştur. Bitkisel 
yağdaki açığımızı da bütün 'tedbirlerimi
ze rağmıen, maalesef Ikapatmış değiliz, 
onu da söyleyeyim. Bir ke're bu iki kla
sik kalem devam ediyor. 

Buna ilaveten, blir çok çeşitli anlam
larda piyasayı hakikaten dışarıya açtık. 
Ama, burada, «Çiftçimizi korumadığimız 
«noktasına ben katılmıyorum. Zaman za
man piyasa değerlerine göre, piyasadaki 
rakamlara göre fonlarımızı ayarlıyoruz, 
gümrüklerimizi ayarlıyoruz ve Türkiye' 
yi de dışarıya alıştırmada bir dönemden 
geçiyoruz. 

İŞiımdi, müsaadenizle, size soruyorum; 
biz Ortak Pazar adayıyız, Avrupa Top
luluğu adayıyız. Çeşitli ürünlerde bu 
alışkanlık döneminden geçmeden, yarın, 
her şeyde bu bütün heybetiyle üzerimize 
bindiği takdirde, Türkiye'de çok büyük 
sıkıntılar meydana gelmez mi? Gayet 
mantıklı olarak soruyorum, yani, Tür
kiye'nin gerek sanayi ürünlerinde, ge
rekse tarım ürünlerinde - ama makul 
seviyede - vesairede; bir taraftan da 
kendi çiftçimizi makul ölçüde koruyarak, 
bu alışkanlık dönemindeh geçmesi lazım. 
Aksi halde, Ortak Pazara girdiğimizde, 
- şu seme veya bu sene gireriz, senesi, 
önemli değil - muhakkak çok daha bü
yük sıkıntılara duçar oluruz. 
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Bir hususa daha değinmek istiyorum. 
Kemdi kendine yeterlik nedir? Kendi 
kendine yeterlik kanaatimce şudur: Dı
şarıya ne kadar tarım ürünü satıyor
sun, dışarıdan ne kadar tarım ürünü alı
yorsun? Eğer, burada sonuç pozi-
tiifse, sattığın aldığından fazlaysa, 
kendi kendine yeterli ülkesin. Bu 
genel bir tarif. Tabiatıyla sırf yağ için, 
sırf ıbuğday için bu hesapları ayrı yap
mak lazımdır; hu hesapları, teker teker, 
o kalemler üzerinden yapmak lazımdır. 
Bu açıdan baktığımızda, Türkiye, tam 
anlamıyla kendi kendine yeterli bir ül
kedir. 
Geçen seneki «1,5 milyar dolar»lık 

ithalat hâdisesi var; yani bir yıl evve'line 
göre, hakikaten önemli ölçüde! artmış
tır., Bunun izahatını yaptım; müsaade 
©derseniz bir daha yapayım. Geçen sene 
ne oldu; evvelki sene pamuk ihracatı
mız fazla olduğu için, geçen sene pa
muk ithalatımız fazla oldu, 100 bin to
nun üzerinde pamuk ithal ettik, 170 mil
yon dolar ödedik. Bunu ithal etmeye 
mecburduk; yani, 3 milyar doların üze
rimde tekstil ürünü ihraç eden bir sa
nayimiz var, bunun hammaddesini bul
maya ımeciburduk. 

İkincisi, önemli kafeinlerden bir ta
nesi olan inşaat sektöründe büyük pat
lama var. Açık söylüyorum, bizim üreti-
mimüzin çok üzerinde bir talep oldu, biz 
'bütün zorlamalarımıza rağmen, fiyatları 
da malkul seviyede tutabilmek ve tale
bi karşılayabilmek için, dışarıdan tom
ruk ağaç getirmek zorunda kaldık. Ge
çen sene, tomruk ağaç, işlenmiş, işlen-
rnemliş olarak getirilen orman ürünleri 
tuitarı 235 milyon dolardır. 

Bunlardan ıbaşka, mesela, ham defi ve 
yün getirmişiz; yıllardan heri geliyor. 
Dericilikte büyük talep artışı var, Tür-
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kiye'deki ham deri yetmiyor, mecbur
sunuz bu kadar büyük hir şekilde geli
şen deri sanayiinin hammaddesini te
min etmeye. Bu hammaddeyi bu sene de 
getireceğiz, ilerilki senelerde de getirece
ğiz. Bu ithalatın tutarı da, 80 milyon 
dolar. Son olarak, 183 milyon dolarkk da 
sigara ithalatı var., O konu çok konu
şuldu, ben tekrar söyleyeyim, bu nokta
dan sonra önemli olan konu, bu yaban
cı sigaraların Türkiye'de üretilmesidir. 
Bu sigaralar, Türkiye'ye 1978, 1979 yıl
larında da geliyordu; 12 hin ton gelmi
yorsa, da, en azından sekiz - dokuz bin 
ton geliyordu. Çok defaatle konuşuldu
ğu için, tekrar yorumunu yapmıyorum. 
Türkiye, bu hususta, haksızlıkları gider -
meik için, çok haklı bir politika uygu
lamaktadır, onu da söylüyorum. 

Bu haklımdan, hâdiseye baktığımız
da, kendi kendine yeterlik de bu an'lam-
da aınlaşılımahdır. Dünyanın Ibelli başlı 
ülkelerini dikkate aldığınızda, - hangi 
ülkeyi alırsanız alın; Birleşik Amerika'yı 
mı alıyorsunuz, Ortak Pazarı mı alıyor
sunuz, diğer ülkeleri mi alıyorsunuz -
hu ülkeler, hem satarlar hem de alırlar. 
önemli olan da budur, önemli olan men
faatinizin nerede teşekkül ettiği nokta
sıdır; yoksa, kategorik olarak «Ben gıda 
maddesi almayacağım, şunu satacağım» 
demek de, hiçbir şekilde aikıllkârı değil
dir. 

Muhterem üyeler, bir - iki konuya 
daha değindikten sonra, sayın üyelerin 
üzerinde durdukları Ibazı hususlar hak
kında da bir şeyler söyleyeceğim: 

«Üretim planlaması» konusu var; 
«Üretim plarilaması» sözü Anayasada 
da var. Bu konu hakkında, burada bir
kaç defa konuştum, tekrar konuşacağım. 
Üretim planlaması konusunda bizim gö
rüşümüz, üretimin yönlendirilmesinden 
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ibarettir. Yönlendirmeyi nasıl yaparsı
nız? Çok değişik usulleri vardır. Kredi 
politikanızı yaparsınız, destekleme poli
tikanızı yaparsınız - bunun da çok de
ğişik usulleri vardır - ihracat politikanı
zı yaparsınız, bunu çeşitli noktalarda 
yaparsınız. Bir ikere bu Yüce Mecliste 
bulunan bazı partilerle bu konuda kate
gorik olarak görüş fankımız var. Onu 
açıklıkla dile getiriyorum: Çiftçinin tar
lasına (kadar giden, «sen şunu ekeceksin, 
bunu 'biçeceksin» diyen bir üretim plan
laması fikrine bizim itibar etmemiz mum 
kün değildir. Niye1 mümkün değil? Bu 
memlekette toprağın sahibi çiftçidir. 
Mülkiyet yüzde 99 {birkaç tane Devlet 
Üretme Ç iftçilıiği • hariç) çiftçiye aittir. 
Ne ekeceğine, ne 'biçeceğine, birkere 
'bu ülkede çiftçi kendisi karar verir. Ona 
sen şunu ekeceksin, sen bunu ekmeyecek
sin demeye, 'bir kere bizim pratik ola
rak hakkımız yoktur, bu bir. Yamli temel 
halklar bakımından müsait değildir. 

AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) — Ta
biî. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — İkincisi; o kararı verdiğimiz anda, 
yani «isen şunu ekeceksin, sen bunu ek
meyeceksin» kararını verdiğiniz anda, o 
kararı veren kim lise onun bütün sorum
luluğunu da üzerine almak zorunda ka
lır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Pancar 
öyle Sayın Bakan, pamuk öyle. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — Şimdi, bakın, bu Mecliste bir mi
sal vermiştim, o misali tekrar edeceğim. 
3 sene evvel bir misal vermiştim, tekrar 
edeyim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yanlış 
söylediniz. Pancar, üzüm, buna benzer 

şeyler öyle., Bunun benzerlerinin hepsinin 
tersi oluyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Bir dakika efendim, müsaade 
edin efendim, müsaade edin. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Tütünde de öyle. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Bakınız 1960 iardan, Kruşçev' 
den itibaren Rusya'da ufak tefek liberal
leşme hareketlerıi oldu. 1982 yılında TİME 
Dergisinde enteresan bir makale oku
dum; -Brejnev'in öldüğü ve Andropov' 
un yönetime geldiği seneydi- 1982 yılı 
•itibariyle Rusya'daki toplam tarım ara
zisinin yüzde 1,4'ü şiftçilere 2,5 dönümlük 
parseller halimde verilmiş; mülkiyeti de
ğil intifa -kullanırma- hakkı olarak. Çiftçi 
ne ekip biçeceğine kendisi karar veriyor 
ve serbestçe de pazarlıyor. Orada hiçbir 
planlamada yokken vardığı sonuç ne bi
liyor musunuz? Vardığı netice şu : 1982 
yılı itibariyle Rusya'da üretilen et, süt, 
sebzenin yüzde 30'u, meyvenin yüzde 
50'si bu küçük yerlerden geliyor. 

NEVZAT DURUKAN (Bolu) — öğ
rensinler. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Şimdi bakınız, Kıta Çini bu 
şeye pratik, olarak hiç tevessül etmedi. 

Zaten üç gün evvel televizyonu takip 
ettiyseniz çok önemli kararlar da aldı
lar. Artık, çiftçiler anallarında mal alıp 
satabilecekler, arazi ailıp satabilecekler. O 
hale gelen yeni kararları da aldılar. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Ne ala
kası var? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Efendim bunların burada fco-
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muşulması lazım. Bu meselelerin burada 
konuşulması lazım. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Türkiye'de böyle bir politika mı var 
Sayın Bakam? Bunu yapan hükümet ol
du mu? Hangi Cumhuriyet Hükümeti 
yaptı Türkiye'de? 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Süz Tür
kiye'deki gerçeklere bakın. (ANAP sıra
larımdan «Dinleyelim beyler» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim karşılıklı ko
nuşmayalım! lütfen. 

TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERl 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vasınla) — Bir şey daha söyleyeyim : 
Üretim planlaması çok güzel bir tabir, 
kulağa hoş gelen biır ıtabir; ama geçmiş
te bu işe tevessül eden bir hükümet de 
çıkmadı, iş© yakın kimseler de geldi, on
lar da çıkmadı. 

RIZA ILIMAN (Çoırum) — Çıkmadı 
tabiî. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — On
lar da hatalı, herkes hatalı1. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De-
vamlla) — Tamam, o görüşünüze katili
nim, katılmam, o ayrı mesele. 

Şimdi, muhterem üyeler, müsaadeniz
le ormancılık konusuna ana hatlarıyla 
değineceğim. Burada sayım üyeler fikir
lerimi dile getirdiler; yaptıklarımızın bir 
kısmı da 'burada anlatıldığı için bütün 
detayına girmeyeceğimi. 

Ormancılıkta, bu Anayasanın elverdi
ği şekilde bütün değiışliklikleri yapmaya 
gayret öttük. Tabiatıyla değiışiklikteri yap
tık ama, tatbikat taım anlamıyla sahaya 
intikal etmiş değildir. O tatbikat devam 
edecek. 

Orman kadastrosu konusunda önemli 
reformlar yapılmıştır, komisyonun şekli 
değiştirlilnıiştir. Çünkü, bir yerin orman 
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olup olmadığına karar vermenin teknik 
tarafı ağındır, ama sosyal tarafı da var
dır. Unutaııayalım... Yani, mesele sadece 
bir toprak sınıflandırması, toprak grup-
landırılması meselesi; değildir. İşin hukukî 
ve diğer yanlları vardır. Bu 'yüzden, Ka
dastro Koımlsyoınuna beşinci biır kişi ola
rak ziraat odaları temsilciisinli koyduik ve 
bir İlave daha yaptık, Kadastro Komis
yonu kararlarınım onayını devletin valisi
ne bıraktık, bu da ilk defa oluyor; vatan
daşa kulağını dayaması, oradan gelen ses
leri dinleımesıi bakımından bu gerekli idi. 
Tahmin ediyorum önümüzdeki 4-5 yılda 
kadastro meseles'inde büyük mesafeler 
alacağız, zaten peyderpey başladı. Ora-
'daki sıkınitımız komisyon adedi mesele
sidir, bir ara 55'lerde idi, şimdi 100'e doğ
ru gidiyor, 90'ın üzerindedir. Bu komis
yon sayısını da 'artırarak, aırkadaşllarnmı-
zın meselesini çözerek bu konuyu da hal
ledeceğiz. 

Ormanda ağaçlandırma meselesine 
gerçekten önem verdik, ama şunu ifade 
edeyimki, Türkiye'deki ağaçlandıırma me
selesini sadece Orman Genel Müdürlü
ğünün meselesi olanak görülmemek la
zımı gelir; o bütün milletlimizin işidir, bü-
'.^ı kurumlarımızın işidir. Eğer burada, 
hakikaten daha iyi yollar geliştirebilinsek, 
Türkiye'deki ağaçlandırma meselesinde 
önemli mesafeler kateddbiliriz.. Rakam 
vereyim; 'büzden evvelki 8 senede yapılan 
ağaçlandırmayı Ibiz 4 senede yaptık. Aşa
ğı yukarı hu 500 'bin hektardır. 1976'dan 
1983 yılına kadar yapılan ağaçlandırma
yı denk 'bir ağaçlandırmayı, foiz 1984 -
1987 arasında yaptık. Bu konuya bu ka
dar ehemmiyet verdik. Yeşil kuşak proje
lerine önem verdik, sayısı 1 idi, 25'e ulaş
tı, onu inşallah bütün Merimize teşmil 
edeceğiz, kasabalarımıza teşmil' edeceğiz. 
Ayrıca, köy*lerilmıizin civarındaki orman 
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boşluklarında, ağaçlandırılmamış yerlerde, 
hazine arazilerinde, köy tüzelkişiliklerinin 
orman (kurabilmesi için gerekli bütün 
şartları hazırladık. Ağaçlandırma yönet
meliğini de kısa zamanda yürürlüğe sok-
kacağız. 

Burada arkadaşlarımız hep «özel sek
tör, ormanlar özel sektörü» diye konuşu
yorlar. Meselenin ağırlığı köylerimlizde-
dir, ©iz 40 bin köyümüzün her birinde 
10 hektar ağaçlandırma yapsak 400 bin 
hektar öder. Bunu biraz daha yukarı çı
karın, çok daha büyük rakamlara geliriz. 
Bizini uzun vadeli hedefimiz, ormanla or
man Köyü arasında doğrudan doğruya 
bağ kurmaktır, onun gelirinden 'büyük şe-

' (kilde istifadeyi o köyle bırakmaktır. Ni
tekim, yaptığımız değişiklikte şunu ge
tirdik; sadece tarife bedeliyle; yani, or
man orada yetiştirilecek, köylüye her tür
lü yardım yapılacak, fakat yıllar sonra 
üretim1 safhasına gelindiğinde, devlet ora
dan sadece, cüzü bir miktar tarife bede
li dediğimiz (bedeli alacaktır. Bunun da 
tişlin şekli bakımından böyle olması lazım 
gelir; çünkü Anayasadaki şartlar muva
cehesinde bizim daha başka bir formül1 

getirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla, 
işlin can alıcı noktalarımdan biri de bu
dur. 

Ormanda kantar işimi biz gerçekleştir-
idiik. Hailen çalışmayan 'birkaç kantar var 
'biliyorum. 500 küsur kantar kurduk, bu
nun 470*i şu anda fiilen çalışıyor, o ça
lışmayanlarda birtakım teknik bozukluk
lar, sıkıntılar var; zannediyorum, onları 
da kısa zamanda gidereceğiz. 

Fidan konusu ise en önemli meseleler
den birisi idi. Biz geldiğimizde yıllık fidan 
üretimi 400 milyon civarındaydı, 1 mil
yarı hedef aldık, fiilen 600 milyonu geç
ti; ama, üretim kapaislitesıi oraya doğru 
hızla gidiyor, yeni fidanlıklar tesis ettik, 

mevcutları tevzi ettik. Dolayısıyla, orada 
da büyük mesafe alındı. 

Değerli milletvekilleri, orman köylü
süne üretim ücretlerinde, - kesme, sürme» 
nakliye dediğimiz kalemlerde - gerçekten 
öneml'i artışlar verdik, 1984'te yüzde 72, 
1985'te yüzde 60, 1986^da yünde 30, 1987' 
de yüzde 72; bunların ortalaması yüzde 
57 civarındadır. Enflasyonu nereden alır
sanız alın, onun çok üzerinde, ormanda
ki üretim ücretlerine biz para verdik. Bu 
yılkı rakam artışımız da, şu anda bunla
rın üzerine yüzde 55'tir. Bu da kâfi gel
mezse gözden geçiririz. Onu da söyleye
yim. 

Bir arkadaşımız Demirköy'de bazı ha
diselerden bahsetti, 

ALÎ BSER (Samsun) — 'Benzerleri 
var. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (Devam
la) — O konu tetkik edilmiş, orada tah
kikat devam ediyor; birkaç 'kişi de ora
dan görevden alınmıştır. O meselenin üze
rinde olduğumuzu ifade ediyorum sade
ce. 

Or - Köy kredileri çok sık dile getiril
diği 'için bir iki rakam vereceğim ve bu 
vereceğim rakamlar plan rakamları falan 
değil, gerçekleşmiş olan rakamlardan ve
receğim. Yani, geçmişte neymiş, bugün ne? 
1980 yılında Or - Köy'den kredi olarak 
toplam verilen para 950 milyon lira. Bu 
rakam 1983'te 2,2 milyar liradır, - bizden 
önceki dönem - sadece geçen yıl verdiği
miz toplam kredi 16 milyar liranın üze-
rindediir. Hatta şunu ifade edeyim : Or -
ICöy'de geçmişte oradaki para ile hem 
burada çalışanların parası verilirdi, hem 
de bol bol lojman yapılırdı. Bunların 
hepsini kaldırdım, o kalemleri genel büt
çeye attık Or - Köy Fonunda toplanan 
paraları da doğrudan doğruya orman köy-

— 151 — 



T. B. M. M. B : 56 

lüimüze şu anda kredi olarak veriyoruz. 
Yani, geçmişle mukayese ederseniz, ora
daki 'imkânlarımız bu kadar, yeterli de
ğildir, taımıam; ama geçmişle mukayese 
edilmeyecek 'derecede de o parayı, im
kânı artırdık. 

Muhterem üyeler, şimdi tarım refor
mu konusuna geliyorum. Bir arkadaşımız 
uzun uzun bazı sorular da sordu; onlara 
'biraz sonra cevaip vereceğim. Diyeceğim 
şey şudur : Tarım reformu konusu, da
ha ziyade «Toprak reformu» şekliyle geç
mişte uzun yıllar, Türkiye'nin gündemi
nin önemli konularından 'birini teşkil et
ti* HJatca askerî idarelerin başlangıcında, 
gerçeklerden 'biri de oldu; yani, «'tarım 
reformu, toprak reformu yapılmadı» gi
bisinden. 1960'da ve 1971 'de; orada da 
"vardır., 

Şimdii 'bir kere muhalefetin şunu tes
lim ötmesini Mü yorum : Bizim tarım ko
nusunda ve çeşitli konular hakkındaki dü
şüncelerimiz gayet açık. Konuşmamın ba
şında da İfade ettim ve dedim ki, Tür
kiye'de a/sıl mesele, önümüzdeki yıllarda 
tersine işletme 'büyüklüklerini yukarıya 
doğru götürmektir. Yani, 50-60 dönüm 
dedim ya, ibu 50-60 dönüm ortalama ile 
Türkiye d feride çok rantabl bir şekilde 
üretim yapıp da, ekonomik birtakım ve
rimler alması mümkün değil. Tersine, Tür
kiye'deki tarım reformunun tabiî çok 
cepheleri, veçheleri] var. Bunlardan bir 
tanesi arazi toplulaştırmasıdır; tersine, 
arazinin büyütülmesi hususunu söyledim. 
Fakat Türkiye'nin gerçekleri oraya getir
di ki, Urfa'da tarım reformu hadisesinin 
yapılması lazım geldi. Muhalefetin şunu 
teslim etmesi lazımki, uzun yıllardır hiç
bir hükümetin başaramadığı bu meseleyi 
Anavatan Hükümeti başarmıştır, bu me
seleyi başlatmıştır. Bugün sıkıntıları ve 
bazı meseleleri olabilir; ama geçmişte hiç-
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bir hükümetin yanına dahi yaklaşamadığj 
-şu veya bu şekilde, hükümetlerin şeklin
den dolayı, hükümetlerin yeterince güçlü 
olmamasından dolayı, koalisyon hükü
metleri olmasından dolayı çeşitli sıkıntılar 
oldu- doğrudur; ama biz ö noktalan 
çoktan atladık. Bildiğiniz gibi, 1984'ün 
Sonunda bu konu ile ilgili kanunu çıkar
dık ve Urfa'da uygulamaları da peyder 
pey devam ediyor. 

Şimdi Sayın Çulhaoğlu'nun bazı ko
nular hakkında belirttiği notlar var. On
ları kayıtlara geçmesi bakımından oku
yorum : Mülga 1757 sayılı Kanuna göre, 
Şanhurfa Hinde, deVir, temlik ve zilyet-
liik yasağı, 1.11.1973 tarihinde başlamış ve 
Kanunun 18 inci maddesi gereğince üç 
yıl devam etmiş, 1.11.1976 tarihinde de
vir, temlik yasağı sona ermıiştir. Arazi 
satın alınması kişilerin anayasal hakkı 
olup, kamu yararına bir kısıtlama olma
dığı süre içinde, satışların serbest olma
sı normaldir. 1,11.1977 tabibinde kısıtla
ma süresinin kalkmasından sonra, Şanlı
urfa İlinin yeniden bölge ilan edildiği 
1986 yılına kadar, Akçakale ilçesi Har
ran Ovasında 142 dekarın üstünde 23 
köyde, 32 683 dekar arazinin satışı ya
pılmıştır. 1617 sayılı Kanun, 3083 sayılı 
Kanunun 26 ncı maddesiyle kaldırılmış; 
ancak aynı Kanunun 13 üncü maddesiyle 
uygulama alanlarında satışlar izine bağ
lanmıştır. 

'Başka bir husus : Mülga 1757 sayılı 
Kanuna göre, dağıtımdan yararlanan 
1 175 çiftçi ailesinin bir bölümü, aldıkla
rı araziyi tasarruf etmemişi]erdir. 3083 sa
yılı Kanuna göre, hak sahipliği incele
mesi, aldığı araziyi işletmeye devam eden 
852 Çiftçi aile üzerinden yapılmış ve 754 
çiftçi ailesi hak sahibi olmuştur. 

Bir sual vardı «Toprak iadelerinde 5 
bin dekar veya daha yukarı arazi iadeleri 
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yapılarak bazı aileler ıkayırıhnıştır» den
di. 

Cevap veriyorum : 3083 sayılı Kanu
nun geçici 1 inci maddesi gereğince, ken
dilerinden arazi kamulaştırılanlarla, aynı 
Kanunun 5 imci maddesi hükmü ve ilan 
edilen normlar esas alınarak iade işlem
leri yapılmaktadır. Arazi, kullanma ka
biliyet sınıfı, bir ula dört arasında olan 
kuru arazide üçüncü sınıfta 2 bin dekarı 
tamamlayacak şekilde arazi iadesi yapıl
maktadır. -Bunlar da kanunun hükümle
ridir- Bunun dışında, beşinci il'a sekizindi 
sınıf tarım dışı arazi ve mülga 1757 sa
yılı Kanun uygulaması sırasında tapu 
kaydının cins nanesinde, bağ, bahçe, ağaç
lık arazi olduğu belirtilen arazi, norm he
sabı dışında iade edilmektedir; kanunun 
ilgili hükmü ile. İade çalışmaları yürütü
lürken, 1 327 şahıstan 130 şahıs arıazli 
kullanma kabiliyet sınıfına itiraz etmişler
dir. Bu itirazlar, Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün uzman teknik elemanları 
tarafından tekrar incelenmiş, sonuçta 74 
ailenin müracaatı neticelendirilmiş, çalış
malara halen devam edilmektedir. Mü
racaatlardan bazıları haklı bulunmuştur. 
Arazi kullanma kabiliyet sınıfına ait ha
ritalar yeniden yapılmıştır, itirazları ne
ticelenen 74 şahsın lehinde olmak üzere, 
28 bin dekar arazi tespit ©dillmiştiır. 

Bir başka husus : Mülga 157 sayılı 
Kanuna göre, toprak dağıtımından fayda
lanmış ve aldığı toprağı işletmeye devam 
etmiş olan 852 çiftçi ailesi, 3083 sayılı 
Kanuna göre yeniden incelenerek, du
rumları bu Kanunun ve Uygulama Yö
netmeliğinin 36 ve 38 inci maddeleriJne 
uymayan 98 kişi hak sahibi olamamış
lardır. 

Mülga 1757 sayılı Kanun uygulan
masında ^arazinin sulu veya kuru olması 
dikkate alınarak, o zaman meriyette olan 
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bu Kanunun ekindeki cetvelde verilen il
çelerin dağıtım normları esas alınarak, 
dağıtım planlaması yapılmıştır. Kanunun 
24 üncü maddesi gereğince nüfusu 5'ten 
fazla olan ailelerde, her fazla nüfus için 
yüzde 10 oranında tarımsal gelir payı 
eklenmiştir, 

tkieırcıplar entegre bir proje olarak 
ele alınmış bulunmaktadır., Toplulaştırma 
alanı olarak ilan edilen İkicırcıplar'da, 
toplulaştırmanın tamamlanmasını müte
akip arazi dağıtımı yapılacaktır. Dağıtı
lacak araziyle ilgili olarak 2 725 kişi 
müracaat etmiş, 1 849 çiftçi aille&i hak 
sahibi olarak tespit edilmiştir. Toplulaş
tırma çalışmalarına da hızla devam edil
mektedir. 

IŞöyle bir sual var : «1986-1987 yılla
rında 650 bin dekar civarında arazi ki
ralanmasının sebebi nedir?» 

3083 sayılı Kanunun geçici 1 inci mad
desi gereğince yapılmaya başlanan arazi 
iadelerinden dolayı kiralanan arazi mik
tarında düşme olmuştur. 

«Arazi satışlarında mirasçıların bulun
masının sebebi nedir?» diye soruluyor. 
3083 sayılı Kanunun arazi satışıyla ilgili 
maddesinde, mirasçıların arazi satın ala
mayacaklarınla dair herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

Şu soruluyor : «2 bin dekar arazinin 
10 bin çiftçi ailesine dağıtılacağı lifade 
edilmektedir. Uygulama alanında toprak 
dağıtımı ifade edilmektedir. Tarıma el
verişli arazi de olduğuna göre, bu mik
tar nasıl' yetecektir?» Uygulama alanında 
toprak dağıtımı, az topraklıdan topraksı
za doğru yapılacaktır. Ayrıca 1992 yılın
da sulamaya açılacak alanda sulu norm 
uygulanacağı, ve imar, ihya, ıslah çalış
malarıyla tarıma kazandırılacak arazi de 
dikkate alınarak, bu arazinin 10 bjin çift
çi ailesine yeteceğini hesap ediyoruz. 
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«Som 'kiralama neden düşüktür?» diye 
soruluyor. 11 Nisan 1988 tarihi itibariy
le kamulaştırılan ve daha önce kiraya ve
rilen Hazine arazilinden 717 768 dekarı 
eski maliklerin© -iade edilmiştir, Bundan 
dolayı kiralanan arazi miktarınım düşmesi 
normaldir. Aynı tarihte kiralanan arazi 
miktarı 186 719 dekar olup, kiralama ça
lışmaları devam etmektedir. Ayrıca 
262 278 dekar arazimin de tecavüz tes
piti yapılmıştır. 

Son bir sual; «Paftalar üzerinde ya
pılan tahrifatlar ne olmuştur? Bunları 
kamuoyuna açıklamaktan kaçınaımazsınız. 
Sorumluları hakkımda ine gibi lişleımleır 
yapilmıştır? «Cevap veriyorum : Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü, çalışmaları
nı paftalar üzerinde yürütmektedir. 
Toprak iadesi yapılırken, arazi kullan
ma kabiliyet sınıfları istenmiş paftalar 
kullanılmaktadır. Bu paftaların çok kü
çük 'biır bölümünde yanlışliklarm oldu
ğu üllgillii 'genel müdürlük tarafından tes
pit ©dilmesi iıle birlikte bütün paftalar, 
genel müdürlük müfettişleri nezaretin
de orijinallleriyle karşıllaştırılımıştır. Ko
nu, teftiş kurıuılluna intikal ettirilmiştir. 
Müfettişler tarafından 7 729 adet pafta 
üzerinde inceleme yapılmıştır. Neticede, 
24 paftada arazi kullanma kabiliyet 
sınıflarının farklı olduğu tespit edillmiş-
ıtir. Bu konudaki çalışmalara devam 
©dilmektedir ve konu her yönüyle ince-
ıltenmdktedir. Şu ana kadar yapılan incele
meler, sonunda, ilgililerim kusurluluğu tes
pit edilmemiştir; tespit edilecek olursa, 
şüphesiz ki gereken yapılacaktır. 

Muhterem üyeler, vaktim elverdiği 
nispette sayın üyelerim suallerine de de
ğinerek konuşmamı tamamlayacağım. 
Şimdi, Tralkyaldalki süne meselesi hak
kımda bilgi vereyim Geçen sene süne, 
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Trakyada tahribat yaptı; doğru. 'Biz, bun
dan çiftçimizin mağdur olmaması için 
Hükümet olarak, Toprak Mahsulleri 
olarak elimizden geleni yaptık. (Birimcisi, 
çok ıbüyülk bir mücadele programı uygu
ladık. !Bu mücadele programıyla ilgili 
olarak ıbu yıl da bütün tedbirleri alınmış
tır. iBen birkaç gün evvel Tekirdağ'day
dım; orada arkadaşlarila da görüştüm, 
ıgerek ilaç olarak, uçak olarak, yer alet
leri olarak, ©laman olanak bütün tedbir
ler alımdı. IBu mücadele bu yıl da sıkı 
ıbir şekilde yapılacak ve hu yıl Trakya'da 
takriben 5,5 milyon dekarda, Güneydo
ğuda 3,5* milyon dekarda olmak üzere, 
Türkiye'de toplam 9 milyon dekar ara
zide süne mücadelesi yapacağız. Tamimin 
ediyorum bu işe, 9 milyar liranın üzerin
de de para harcayacağız. Devlet olarak 
tedbirleri aldığımızı ifade ediyorum., 

İkincisi, maalesef ıbazı yerlerde eks
per hataları olabilir, kabul ©diyorum. 
Gerekli teftişler yaptırılır; yani, bizim 
ilan ettiğimiz baremlerle, eskperler ara
sında farklar olabilir. Bu sıkıntı sadece 
süneli bölgelerden gelmiyor, ıhar yer
de zaman zaman oluyor; fakat, bu ko
nu, maalesef istismar edildi. Şimdi ba
kın, geçen sene, Toprak Mahsulleri Ofi
si, 3 milyon 600 bin ton buğday aldı; bu 
3 milyon 600 bin ton buğdaya Türkiye 
çapımda ortalama olarak verdiğimiz fiyat 
96 lira 72 kuruş, 

ALİ ESER (Samsun) — Demim 96 
'lira 74 kuruş demiştiniz. 

TARIM ORMAN VE (KJÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Artık onbinde 2 hata olur; o ka
dar dlur; o dediğimiz İhata onbinde 2; 
(fakat, ilginize teşekkür ©derim, iyi takip 
ediyorsunuz. 
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Trakya'da 930 küsur bin ton buğday 
aldık. IBu 930 küsur bin ton buğdaya or
talama olarak verdiğimiz fiyat 94 İka 
3'6 kuruştur. Türkiye ortalaması ile Trak
ya buğdayı ortalaması arasındaki fark 
da ısadeoe 2 lira 36 kuruştan ibarettir. 
Şimdi, bir - iki köyde ışu o Udu, Ibu oldu 
dernek, (meseleyi halletmez. Ben, orada 
930 bin ton buğday almışım; 96 liradan 
paıra saymışım; bu, aşağı yukarı 80 kü
sur ımiliyar lira eder., Çünkü, aldığım buğ
dayın dörte birini Trakya'dan aldım. 
•Bu konuda, Türlkiye'de uyguladığımız 
fiyatlar itibariyle hiçbir şekilde Trakya 
çiftçisini ezdirmedik, tam tersine öbürüne 
doğru yaklaştırdık; bunu açıklıkla söy
leyeyim. 

'Bu konuda şunu da ifade edeyim; 
Toprak Mahsulleri Ofisi eksperi, gayet 
ıtabiî ki, kaliteye bakacak, mecburdur 
fcajiiteye balkımaya. Siz, mal alırken ka
liteye bakmayacak mısınız; ofis, bunları 
kime satacak İhraç da etsem, iç piya
sada da satsam, aldığım mala göre, 
piyasaya bu imalin süreceğim. Birinci grup 
mu, beşinci grup mu, ihracata müsait imi, 
değil mi; bütün bunlara da bakacağım. 
Yani burada, eksperler biraz şöyle yap
sın, böyle yapsın düşüncesi doğru» de
ğildir; lama eksper haksızlık yapıyorsa, 
onun üzerine biz gideriz; o da bizim gö
revimiz. 

Bir arkadaşumrzın, Toros Gübre ite 
illiişkisiinden bahsedildi. Söyleyeyim: To-
ros Gübrenin Yönetim Kurulu Başkanı, 
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Mü
dürlü Hüsnü Poyraz değildir; Toros 
Gübremin yönetim Kurulu Başkanlığını 
dört yıldır Necati Akçağlar jiısminde 
bir zat yapmaktadır. Bir kere bu nokta
nın düzefltilimesliı lazım; yani, arkadaşımi'-
zın oraıyDa; bir dllgisi yok, orada yönıetim 
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kurulu üyesidir, yömıetim kurulu başka
nı değildir. 

llkincisfi), biz, Hükümetimizin bir po
litikası olarak, - açıklıkla, söylüyorum -
ıgübre satışını, tedarikini, dağıtımını, sa
tış fiyatlarını serbest bıraktık. Şimdi, si
zin poltfikainuz farklı olabilir; ama, ha
yır, biz bu politikada devam edeceğiz; 
gübreler serbestçe satılacak Türkiye'de, 
Bugün bütün bunlara nağmen, Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumunun piyasada 
'önemli bir yeri var, Tarım Kredi Koo
peratiflerinin önemli bir yeri var; hatta 
bu yılın ilk üç ayında, geçen seneye na
zaran yeri biraz daha arıttı ve zaman za
man piyasanın durumuna göre değişi
yor. Bütün malların serbestçe satılması, 
bizim hükümet politikamızın ana esasla-

.rındandır. Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu da hiçbir sekide bu meselede geri 
planda fcalllmıış değil, bu sistem içerisinde 
kendi ağırlığınca devam ediyor; bunu da 
ilfade edeyim. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Biriliğinin, seçimlerini kısa zamanda ya
pacağımızı ümit ediyorum; ne kadar va
kit alır bilemiyorum; ama ©n kısa za
manda yapacağız. Zaten, kooperatif se
çimleri, bölge seçimleri bitti; geriye sa
dece Merkez Birliğinin seçimi, kaldı. 
Merkez Birliğinde de (6 kişi seçimle, 3 
kişi devlet kuruluşlarından ıgöllmelkîtedir, 
1 kişi de ıgenel müdürün kendisidir. 
Geçmişte de örnekleri var; Türkiye Ta
rım Kredi Kooperatiflleri Merkez Birili
ğinin 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 he
sap yıllarınla ait ikinci olağan genel ku
rulu, ta 17 Mayıs 1982'de yapılmıştır. 
Yani, bu Tarım Kredi Kooperatifleri 
Merkez Birliğinin seçimlerinin gecikmiş 
olması, ilik defa olan bir hadise değildir. 

Muhterem millet vekilleri, muhtelif 
üyeler şeker pancarı konusuna değindiler. 



T. B. M. M. B . $6 

Bizim pancar politikasında gerileme yap
tığımızdan dolayı, Türkiye'nin lithıal yo
luna gittiğimi söylediler. Ben size rafcaım-
lar vereyim; Türkiye, 1974 yılımda 98 bin 
ton, 1975 yılında da 107 biın ton, 1980 
yiılıında 206 biın ton, 1981 yılında ise 68 
bin ton şeker dthal etmiştiır. Buna muka
bil, bizim dönemlerimize ait rakamlar ve
reyim; mesela 1984 yılımda 534 bim ton, 
1985 yılında ise 259 bin ton şeker ihraç 
etmişiz. Geçeın yılkl pancar üretimi, her
kesini zanmettiğiınlin aksine, rekor üretim
lerden biridir, 12 'milyon 717 bim ton fii
lî pancar üretimli yapılmıştır. Bu yıl da 
büyük bir ihtimalle ihracat 'içim çok mü-
ısait bir üretim yılı olacaktır. 

Pancara verdiğimiz taban fiyatı gecem 
yıla göre yüzde 76 artırdık; 1987 yılımda 
20,50 lira olan pancar fiyatımı bu yıl 36 
liraya çıkardık. «Girdilere yapılan zarnı-
larila, bu, çiftçi içim kabiıli ekim bir değer 
değildir.» diyorsunuz ama biz aynı ka
naatte değiliz; ki, zaten geçen seneki fi
yat da dahil, ekilen miktar Türkiye'de 
bellidir. 

DOĞAN BARAN (Niğde) — Gecem 
yılın ödemeleri yapıldı mı? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Az bir şey kalmıştır, o da bi
ter zannediyorum. Pancardaki ödemeleri 
diğer ürünlerle kaınştiTmayalım. Pancarda 
ödeme sistemi, daha çok başlangıçta bir 
avans ödemesi yapıldığı için, bu ödeme 
farklıdır. Yani, buğdaydaki ödeme şekli 
ile pancardaki ödeme şekli birbirimden 
çok farklıdır. Bunu o anlam içerisinde 
görmek lazım. 

Pamuk konuşuma gelmek istiyorum. 
«Türkiye'min ihracatı azalıyor, Türkiye, 
geçmişte büyük ölçüde pamuk ihraç eden 
bir ülke dururnumdaım, pamuk ithal eder 
bir ülke halime geldi» dendi. Şimdi de-
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ğerli arkadaşlar, Türkiye'nin pamuk üre
timi. yıldan yıla değişir, ki bu 500 bin ton 
ila 600 bim ton lif pamuk arasındadır. 
Türkiye'deki bugünkü tekstil sanayiimiz 
a kadar gelişti ve büyüdü ki, yıldia 
460-470 bin ton lif pamuğu bizim sana
yimiz işler hale geldi. Bu, aslında yıl
lardan beri hizOm arzuladığnmız seviyedir. 
Yani, yıllardan beri hep dedik ki : Pa
muğu dışarıya böyle balya balya gönder
meyelim de işleyelim.. Bugün geldiğimiz 
nokta güzel bir noktadır. Som yapılan 
ayarlamada, -bildiğiniz gibi- pamuk ihra
catında, Çukurova pamuğundaki 20 senti 
15 sente indirdik, Ege pamuğundaki 35 
semti 25 sente indirdik; buna mukabil it
halatta aMığımız 1 isentlik fonu da 10 
sente çıkardık. Yani, burada mesele iki 
yanlı korunmuş oldu. Şunu söyileyim : 
Tabiatıyla her zaman şartlar ne elverir
se, ilerideki üretim şartları ne elverirse 
onun da gereğini yaparız. Şunu da söy-

leyiım, bu sene pamuk üretimi, herkesim 
zannettiğinim aksime epey fazla olacaktır, 
geçen seneden fazla olacaktır, bu şimdi
den aşikâr görülüyor. 

Muhterem üyeler, köy hizmetleri, 
Türkiye'nin en önemli üslerinden biridir. 
Biz, son 4 yılda, köy hizmetlerinde büyük 
mesafeler katettik. Burada bazı rakamlar 
üyeler tarafından tenkit edildi, yani, nasıl 
oldu da rakamları bu kadar büyüttünüz 
diye tenkitler oldu. Bunları herhangi bir 
şekilde yanlış anlamaya hiç gerek yok. 
Yani, bizim kulandığımız rakamlar, şiitm-
diye kadar hangi birimle, hangi şekilde 
ölçülüyorsa, biz de onunla ölçüyoruz; 
başka bir usulümüz yok. 

Kabul etmek lazım ki, köy hizmet
lerime geçmişe göre hem daha fazla reel 
olarak imkân tanıdık, hem de makine 
parkı olarak büyük ölçüde takviye ettik. 
Bumu herkes kabul etsin. Yani, Türkiye' 
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nim hangi döneminde 2 bin tane iş ma
kinesi bir kalemde getirildi., köy hizmet
lerine verildi? (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Gayet tabiî bu do
zerler de bir şeyler yapacak. İşte tesviye 
yapıyor, yol yapıyor, stabJlize yapıyor, bir 
şeyler yapıyor. 

Bu güzel bir şey. Bizden önce köye 
hizmet götüren herkese teşekkür ediyo
rum. Yani, köye hizmet götürmek güzel 
b;«r ışey. 40 bin tane köyümüze, şu ka
dar mezramıza hizmet götüreceğiz. Biz sa
dece asfalt yolda, stabilize yolda, tesviye 
yolda, içme suyunda, iskânda vesairede, 
toprak su hizmetlerinde büyük ölçüde 
orada kalmadık ki sadece. Devletin di
ğer birimleriyle de köye hizme götür
dük; PTT'siyle hizmet götürdük, elektri-
ğiyle hizmet götürdük. Hatta şunu söyle
yeyim: Bu hizmetlerin götürülmesi, şüp
hesiz ki, köylümüzün hem harcamaları
nı artıracaktır, hem de »kazanmasını kam
çılayacaktır; mecburdur. Çünkü, elektri
ği olmayan bir köye elektriği götürüyor
sunuz; orada imkânı olana televizyon 
da gidecek, elektrikli ev aletleri de gi
decek, başka şey de gidecek. Bunlar gi
diyor. 

Balkın rakamlar vereyim. Son dört 
•yılda 12 600 kilometre asfalt »kaplama 
yaptık. Geçmiş yıllarla bunları zor mu
kayese edersiniz, onu söylüyorum. Tes
viyede geçen yıl çdk büyük bir rakama 
erişilmiştir; sadece 1 yılda 16 500 kilo
metreye yakın tesviye yol yapılmıştır. 
Stabilize1 yol 12 300 kilometre yapıl
mış. Sadece geçen sene 7 bin üniteye 
içme suyu götürülmüş. Son 4 yılı top-
larsanız, 18 bin küsur üniteye içme su
yu götürmüşüz. 

Aynı şekilde toprak - su hizmetleri
ne 'büyük önem vermişiz. Toprak mu
hafazada 84'te 23 bin heıktar, 85'te 17 
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bin hektar, 86'da 15 500 hektar ve 87'de 
15 bin hektar; tarla içi geliştirmede 
84'ten 87'ye Ikadar sırasıyla 38 bin, 40 
bin, 47 hin, 38 bin hektar tarla içi ge
liştirme hizmetleri yapmışız. Sulama hiz
metlerimde köylümüze büyük şeyler gö
türdük. Burada hemen sırası gelmişken 
söyleyeyim: Son 4 yılda, 600 bin hek
tardan fazla alana biz sulama hizmeti 
götürdük. Bunun önemli bir kısmı DSt 
tarafından yapıldı; bir kısanı Köy Hiz
metleri tarafından yapıldı. İkisini topiar-
sanız 530 bin hektar civarındadır. Top
rak Su kredileriyle yapılan sulama hiz
metlerini de) buna katarsanız 600 bin 
hektarı geçer. Ortalama olarak, her yıl 
150 bin hektara biz sulama hizmeti gö
türmüşüz. Çünkü, 'ben deminden beri 
söylüyorum; verim diyorum, tohum di
yorum, teknoloji diyorum, bunun en ba
şında olan işlerden bir tanesi sulama
dır. 

GAP burada çolk konsüldü, çok -
söylendi. GAP'a hangi hükümet bizim 
zamammızdaki kadar imkân ayırdı, o 
kadar parayı buldu? Bu yıl, sadece Ata
türk Barajı ve oradaki sistemlere 30Ö 
milyar lira harcayacağız. Orada deva
sa bir proje olacak; Güneydoğu Ana
dolu Projesi Türkiye'nin şeklini, şema-
linii değiştirecek. Türkiye'nin diğer bü
tün bölgelerindeki ziraî patternine etki 
yapacak, değiştirecek; Adana'yı değişti
recek, Ege'yi değiştirecek; ama 'biz bun
lara, inanınız ki gerekli ehemmiyeti ve
riyoruz, onlara çolk büyük paralar har
cıyoruz. 

Muhterem üyeler, sonuç olarak söz
lerimi şöyle bağlamak istiyorum: Türki
ye'de tarım, köyleriyle tarımıyla, her 
yönüyle ekonominin 'bütünü içinde de-
ğeriendıirİnıes'i gereklidir. Tarımın me
selelerini incelerken, değerlendirirken, 
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ekonomimin bütününü gözden uzak tuta
mayız:. Tarımın gelişmesi, sanayileşmey
le çok yakından ilgilidir. Türkiye, sana-
yileşmesiinii, kalkınmasını nje kadar sıh
hatli, süratli götürürse, tarım sektörümüz, 
çiftçimiz de o kadar rahatlar. Artı, biz ta
rımdaki yatırımları, teknolojik gelişme
leri ne kadar süratli yaparsak, o takdir
de, milletimize daha büyük refah geti
rebiliriz. 

Önümüzdeki bir Ortak Pazar mese
lesi var. Bu, tarım açısından gerçe'kten 
önemlidir; çünkü, bugün «Ortak Pa
zar'ın üç büyük müşterek meselesini say» 
dediğiniz zaımaın; gümrük birliği, ser
best dolaşımı ve ortak tarım politikası 
sayılır. Bugün, Ortak Pazar bütçesinin 
(Avrupa Topluluğu 'bütçesinin.) üçte ikisi 
tarıma harcanıyor,] Bildiğiniz gibi, ge
çenlerde, Şubat ayında Avrupa Toplulu
ğu devlet başkanları, başbakanları Brük
sel'de toplandılar, 1992 yılına kadar ta
rımda izlenecek politikaları yeniden tes
pit ettiler; tarımın desteklenmesine ka-
rar.verdiler. 

Orada benlim diyeceğim şey şudur: 
Bugün, Ortak Pazar'ın uyguladığı tarım 
politikası - her ne kadar şu anda bir 
asosiye" üye olmamıza rağmen açık söy
lüyorum - ıbizi menfi olarak etkilemek
tedir. Daha iki - üç gün evvel Antalya' 
da Avrupa Konseyi milletvekilleriyle bir 
toplantımız oldu, kendilerine de açık 
açık söyledim; ileri ülkelerin tarıma yap
tığı büyük sübvansiyonlar, destekler, ge
lişmekte olan ülkelere çok menfi etki 
ediyor, bu sadece Türkiye için değil... 
İleri ülkeler, eğer gelişmekte olan ül
kelere yardımcı olmak istiyorlarsa, en 
azından bu politikayı bu bakımdan göz
den geçirmeleri lazım. Bizim sübvansi
yon politikalarında onlarla yarışmamız 
pek mümkün değil, açık söylüyorum. 
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Şimdi, burada dile getirildi, «Birleşik 
Amerika - zannediyorum geçen yılda -
tarıma 19 milyar dolar sübvansiyon yap
tı» dendi. Bizim hesabımız, bu konu
da Türkiye'de yaptığımız sübvansiyon 
1 milyar doların üzerindedir; yani koca 
Amerika 19 milyar dolar sübvansiyon 
yapıyorsa, benim de 1 - 1,5 milyar do
lar arasında yaptığım sübvansiyonu kim
se küçürnseyemez. Benim de yaptığım 
sübvansiyon, kendi ekonomik ölçüleri
me göre gayet iyi bir rakamdır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Şüphesiz ki, biz çiftçimize daha fazla 
bir şeyler vermek isteriz; ama bu İm
kân meselesidir. 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
800 milyar dolar Amerika'nın yardımı 
Sayın Balkan; 19 milyar değil. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERI 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Hayır, hayır, yanlış biliyor
sunuz; yani orada 20 milyar dolayınday-
sa, bizde 1 milyar doların üzerindedir 
Ve tarımın 'büyüklüğünü, ekonominin bü
yüklüklerini mukayese ederseniz, Türki
ye'nin yaptığı sübvansiyonu hiç kimse
nin küçüksememesi lazım; onu ifade edi
yorum ben. Bu anlamda söyledim. 

Tabiatıyla, tarım zor iştir, meşakkat
li iştir ve çok şeye bağlıdır; yani bildin 
boldur( Biz «Bıldır» deriz; bildir geçen 
yıl şöyle oldu, böyle oldu gibi, tarım
da mesele o kadar göründüğü kadar da 
kolay değildir ve tarımdaki nüfusumu
zun azalışı devam edecektir, tarımın mil
lî gelir içerisindeki payı azalarak devam 
edecektir; bunu başta da söyledim. 
Önemli olan, bizim bunu diğer sektör
lerle dengeli bir şekilde götürmemiz, 
orada, meydana çıkan istihdam açıkla
rını diğer sektörlerle doğru dürüst ka-
paitaıamıız lazımdır. Hâdise buradadır. 
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Ben, beni sabırla dinlediğiniz için 
hepinize teşekkür ediyoruim ve 1988 yılı 
Tarım Orman ve Küyişleri Bakanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü, Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Tarım 
Reformu Genel Müdürlüğü bütçelerimi
zin ve 1986 yılı kesinhesaplarının, mille
timize hayırlı olmasını temenni ediyorum.: 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyo
rum. (ANAP ve DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Balkan., 

Son söz Sayın Abdurrahman Boz
kır Beyindir; 'buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ABDURRAHMAN BOZKIR (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri: Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının 1988 Yılı Bütçesi üzerinde 
şahsî görüşlerimi arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Hepinizi saygı üle selam
larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(Değerli arkadaşlarım, 'bütçe vesilesiy
le Tarım Orman ve Köyişleri hizmet
lerini iki gündür tartışıyoruz.; Muhalefet 
kanadı karamsar tablolar çizdi; öyle ki, 
neredeyse ülke batağa battı; köylü mah
vı perişan, geliri sıfıra yakın, tarım geri 
gidiyor. Bunu da 4 yıl 4 aylık icraatıyla 
bu iktidar yaptı; bu iktidar devam eder, 
bu gidiş böyle giderse bir daha iflah ol
mayız. 

iktidara mensup konuşmacılar ve Sa
yın Balkan; «Hayır böyle değildir, gidi
şatımız iyidir, biz tarımı, dolayısıyla 
Iköylüyü aldığımızdan daha iyi noktaya 
.getlirdik, daha da iyi olacaktır» dediler. 

Acaba ne taraf haklı?... Evvela, he
def için söylenene bakalım. Sayın Ba
kan şunu diyor. 

«Hükümetimizin tarım politikası; 
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1. Artan nüfusumuzun gıda madde
leri ihtiyacının karşılanması, daha iyi 
beslenme için, üretimin çeşitlendirilıme-
sii ve kalitenin iyileştirilmesi, 

2. Yurt içinde tanımsal sanayi için 
gerekli hammaddelerin üretilmesi. 

3. Tarım ve tarıma dayalı sanayi 
ürünleri İhracatının artırılması. 

4. Dolayısıyla çiftçimizin refah sevi
yesinin yükseltilmesidir.» 

Tespitime göre muhalefet sözcülerinin 
sayılan bu hedeflere pek itirazı yok. 

Peki, iktidar bu saydıklarımı yapabil
miş imi, yahut ne dereceye kadar yapabil
miş? 'Bu 10 dakikalık konuşma sürem 
içinde detaya girmem mümkün değil. Bu
rada, iki gündür söylenenleri tekrarlamak 
istemiyorum. 

Şunlar şunlar yapılmıştır denildi, ra
kamlar verildi. Bunlar doğru mu?. Bun
lar devletin rakamlarıdır. Devletin baka
nı rakamları veriyor ve ben doğru ola
rak kabul ediyorum ve 'ben de bu hiz
metlerinden dolayı kendisine ve bakanlık 
mensuplarına teşekkür ediyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

Bana göre, tarım tarihimizin köklü 
hizmetler bakımından yâd edilecek bir 
dönemini yaşamaktayız. Muhalefet diyor 
ki, «Peki, söylenenler yapılmış da, köy
lünün derdi bitmiş mi? Hayır, bitmemiş. 
Bütün kesimler gibi bağırıyor. Niye 'bağı
rıyor? İktidar acıtıyor da ondan bağırı
yor. Efendim, bu iktidar, evvela bilgi
siz; ikincisi beceriksiz; üçüncüsü acıma
sız, hem de dış güçlerin uşağı; zenginle
rin de sanayicinin de, ihracatçının da ba
bası; hırsızların hamisi. Millete vergi ko
yup, eziyor. Evvela gelirleri artırsın, son
ra vergi koysun.» 

ERTEKÎN DURUTÜRK (İsparta) — 
Nereden biliyorsun sen bunları? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (De
vamla) — Söylediklerinizi özetledim, 
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ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Zabıtları okudum, bu söylediklerinin hiç
birisi yok. 

BAŞKAN — Sayın Durutürk, lütfen 
müdahale etmeyin. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, soralım: 
Toplamadan dağıtmak mümkün mü? Yi
ne soralım : Pek'İ, bu iktidarın aklı yok 
mu da herkesi acıtıyor? 

Bakın, Iben hatırlıyorum; yirmi yıllık 
yakın mazide, yukarıdaki sözlerin 'benzer
leri çok söylendi, «'Morrisoncu» lafları 
edildi, «Ortadoğu'daki anarşistlerin kıla
vuzu» denildi. Çözlerimle görmüştüm; ar
kasında öğrencilerle cüppeli profesörler, 
«Katil iktidar» diye Kızılay'da dolaşmış
lardı. «Caddeler aşınmaz» denilmişti; son
ra da aşındığını görmüştük. 

Bu söylenenler doğru muydu?. Değil
di; ama, arkasına düşen çoğalmıştı, ara
ba da çamura 'batmıştır.. 

Değerli arkadaşlarım bunlar 'böyle, 
karşılıklı söylenerek devam edebilir; fa
kat vatandaşa, köylüye fayda getirmez. 
Köylünün derdi bunlar değildir. Evvela, 
derde doğru bakmak, tedavisini de isabet
li uygulamak lazımdır. 

Şimdi, 'ben sizlere, bu konudaki şah
sî 'görüşlerimi isöylemek istiyorum; sırasıy
la arz edeyim. 

Derdin birincisi : Bizim ülkemiz, ko
numu itibariyle, ordusunu belirli bir sevi
yeden aşağıya düşüremez. Bu yıl, bütçe
den savunmaya ayırdığı miktar, Savunma 
Sanayi Fonu da İlave edilirse, 3 trilyonu 
bulacaktır. Bu, bü'tçenin yüzde 15'dir ve 
bun'dan kaçınmak mümkün değildir. 

İkincisi : Dünyada bütün ülkeler, tarı
mın, desteğe ihtiyacı olduğunu kabul et
mişlerdir, Yani çiftçinin, çiftçi olması, ta
biî bir dezavantajıdır. İleri ülkelerden 
olan İngiltere'de, tarım nüfusunun genel 
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nüfusa oranı yüzde 2,2; Amerika'da yüz
de 3,1; Almanya'da yüzde 3,7'dir; Tür
kiye'de ise, yüzde 48,1'dir. Yani, nüfusu
muzun 25 milyon oivarınıdaki kısmını des
teklemek zarureti vardır. 1987 yılında ya
pılan destek, 1,3 trilyon olmuştur; 1988'de, 
sanırım 1,5 trilyonu geçer ve belki 2 tril
yona varır. Ülkemiz, bu yönden de ağır 
bir yük altındadır. 

Üçüncüsü : Türkiye, kalkınmakta olan 
bir ülkedir; bütçesi sürekli açık vermek
te ve dışarıdan borç almaktadır. 1970'li, 
1975'li, 1980Tİ yıllardan temdit edilen ve 
faizleri yüzde 14, 15, 16 olan borçlardan, 
19861da 4,5 milyar doları, 19'87'de 5,5, 
milyar doları ödenmiştir. 1988 yılı için, 
ödenecek miktar, 7,2 milyar dolardır; Türk 
Lirası olarak bugünkü değeri 9 trilyonu 
»geçer. Kaçınılmaz bu üç kalemi toplar-
sak, 13,5 - 14 trilyon eder ki, bütçenin 
yüzde 67'sini bulur. 

Dördüncüsü : Nüfûsumuzun halen 
yüzde 15'e yakını okur yazar değildir. Bu
nun büyük kısmı tarım kesimindedir. Bir 
deyişle, tarım kesiminin eğitim düzeyi dü
şüktür, ileri tarım tekniklerinden haber
dar değildir; elektrik, telefon gibi medenî 
imkânlara yeni kavuşmuş; fakat, üretim 
bizini buna henüz ayarlayamamıştır. 

Traktörle yılda bir ay ekip, biçerdö
verle bir ay kaldırıp, 10 ay ölü zaman ge
çirme alışkanlığı yaygındır, Yangelir sağ
lama bilinci zayıflamıştır. Kendi üretebi
leceği birçok malı satın almaktadır. Boş 
zamanlarında lüzumlu lüzumsuz harcama
lar yapmaktadır. 

'Beşincisi : Yakın tarihten bu yana, 
bu kesimlin borçlanma ve bu borçlarını 
temdit etme alışkanlığı veya ödememe 
beklentisi siyasî düşüncellerle kamçılan
maktadır. Nitekim, çiftçinin tarım 'kredi 
ve ziraî krediden olan 1987 yılı borçla
rından, bazı bölgelerde yüzde 40, bazı 
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'bölgelerde yüzde 73 nispetinde bir kısmı 
ödenmemiştir^ «Af kanunu çıkacak» den
miştir, köylü boş yere ümitlendirilmiş ve 
yanıltılmıştır ve senelerdir de yanlış olan 
bu yola s'evk edilmektedir. 

Altıncısı : Tasarruf arilayışıırnz, eski
lere göre çok zayıflamıştır; devlet kesi
mi de, özel kesim de çiftli de buna dahil
idir. 

Değerli arkadaşlarım, peki, bunların 
çaresi nedir? Bu konuda yine şahsî gö
rüşlerimi arz edeyim... 

BAŞKAN — Sayjn Bozkır, 'bir da
kikanız 'kaldı efendim, lütfen toparlayı
nız. 

ABDURRAHMAN BOZKIR (De
vamla) — Bitiriyorum efendim. 

'Birincisi, köylüye derdinin sebeplerini, 
şu veya hu tarafı suçlamadan, açık, yü
reklilikle ve ciddiyetle anlatmaktır. Bi
zim köylümüz, ziraatçımız vatanseverdir, 
yüksek idrak ve izan sahihidir. Mesele
yi tam anlarsa, tavrını isabetli koyar. Hep 
devletten 'beklemek yerine, «Ben nasıl 
katkıda bulunayım?» bilincine ulaşır. 
Atatürk'ün, «Köylü milletin efendisidir» 
sözünün anlamı da, herhalde budur. 

ikinci çare; sulamada her türlü yön
teme daha çok ağırlık verilmesidir. Sanı
rım izaha lüzum yoktur; bu konuda bil
hassa Orta Anadolu'ya ağırlık verilme
lidir, çünkü burada büyük sıkıntılar var
dır. 

Üçüncü çare; köylünün okulunu, öğ
retmen açığını süratle tamamlamaktır, 
köy ve kasabalara öğretmen lojmanları 
yapmaktır; yeni nesilleri sanayi ve ara hiz
metler kesiminde yer alabilecek seviyede 
yetiştirmeye yönlendirmektir; nüfus kont
rolünü anlatmaktır; yönlendirmektir. Köy
lü, çocuğunun sanayide veya başka işler
de yer alması lazım geldiğini bilmelidir 
ve buna ne kadar gayret ederse, kendisi-
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ne, çocuğuna ve ülkesine o kadar yarar 
sağlayacaktır. 

Dördüncü çare; köylü, kendi bilgi ve 
tecrübelerine yeni tekniklerin gerektirdi
ği bilgileri ilave etmelidir. Devletin bu
radaki yönlendirme görevi, 'kredi veril
mesinden ve sübvansiyonlardan daha 
önemlidir. Kurslarla, basılı yayınla ve 
TRT ile bu konu genişletilmelidir. 'Bil
hassa bu konuda TRT'ye çok önem veril-
mdid'ir ve günde 5-6 lüzumsuz film gös
termek yerine, çiftçi ve köylüyü bilinçlen
direcek yayınlara önem vermelidir. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

Değerli milletvekilleri, köylüye, bilgi, 
şuur, ciddiyet ve gayret aşılamak, ona en 
büyük destektir. Köylüyü sevmek, İşte bu
dur; yoksa onu, kredi ve sübvansiyonlar 
için el açmaya mecbur kılıp, sonra da 
karşısında böbürlenmek değildir. Köylü
yü borçlanmaya teşvik etmek, ona en bü
yük kötülüktür. Köylünün emeğini faize 
yedirmek yazıktır. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Yani mantık mı bu? 

ABDURRAHMAN BOZKIR (De
vamla) — Köylüye ne kadar çok «Uyan 
ve çaüş» diyebilirsek, ona o kadar iyi
lik olur. Atatürk, «Tüfk övün, çalış, gü
ven» diye boş yere söylememiştir. 

Konuşmamı, büyük vatansever Namık 
Kemal'in sözleriyle tamamlamak İstiyo
rum, 

«Halimize biraz vâkıf olanlar için bi
linen hakikattir ki, bizde şimdi serveti 
artırmak için en acil, en büyük tedbir, 
ziraati ıslah etmektir. Ziraatta muhtaç ol
duğumuz terakklyatı hâsıl etmek için, mü-
cadilane bir gayretle Avrupa'dan çiftçilik 
fennimi almak lazımdır.» 
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Ülkemizde bunun önderliğini yapan
ları hayırla, 'bilhassa Sayın Bahri Dağ-
daş'ı rahmetle anar, 1988 yık (bütçesinin 
tarımımıza hayırlı olmasını diler, hepinize 
tekrar saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bozkır. 

Efendim, Bakanlığa gönderilmiş so
rular var. 

'Soru sormak isteyen başka arkadaşı
mız?. 

'KAMER GENÇ (Tunceli) — Var 
efendim. 

BAŞKAN — Ben, yazılı olarak bize 
intikal edenleri şimdi okuyorum; burada 
olanların suallerini işleme koyacağız, bu
rada olmayanların suallerini işleme koy
mayacağız:. 

Sayın Fuat Kılcı?, ©urada. 
Sayın Halil Çulhaoğlu?. Burada. 
Sayın Rıza Ilıman?. Burada. 
Sayın Zeki Ünal?. Burada. 
Sayın Ali Eser?. Burada. 
Sayın İrfan Demiralp?. Burada. 
(Sayın tstemihan Talay?. Burada. 
Sayın Kamer Genç... Burada. 
'Başka yok efendim, soru soracakların 

kayıt işlemi bitmiştir. 
Sayın Balkan, suallerin hepsini okuya

lım, ondan sonra mı cevap vereceksiniz, 
yoksa, sualleri teker teker mi cevaplan
dıracaksınız? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Teker teker efendim. 

BAŞKAN — Teker teker cevaplan
dırmak İstiyorsunuz., 

Fuat Kılcı'nın sorusunu okutuyorum 
efendim : 

İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'nın so
rusu., 
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il. Küçük Menderes Havzası, Bozdağ, 
Gölcük kış ürünü patatesleri üreticinin 
elinde kalmıştır. Bu patateslerin satışı için 
içte ve dışta herhangi bir çalışma yapıl
mış mıdır? 

2. Ödemiş'e temel atma dolayısıyla 
geldiğinizde, ziraat odası tarafından zatı-
âlinize verilen önerler için herhangi bir 
çalışmanız olmuş mudur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(Lütfen, cevaplar kısa ve hedefe tevcih 
edilmiş olsun. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Efendim, patateste zaman zaman sı
kıntı ortaya çıkmaktadır; fakat şu anda, 
gördüğüm kadarıyla fazla büyük bir sı
kıntı yok. Ayrıca, şu anda ihracatta ton
da 14 dolar prim ödenmektedir, teşvik 
de verilmektedir. Biz, daha evvelki yıllar
da, özellikle Niğde, Nevşehir yörelerimiz
de meydana gelen sıkıntıları gidermek 
için, satın almalar yaptık ve bunu da 
memurumuza, polisimize, işçimize dağıt
tık; fakat şu anda bu anlamda geniş bir 
sıkıntı 'bana intikal etmiş değil. 

İkincisi; Ödemiş Ziraat Odasında ve
rilen notlara, gayet tabiî bir zaman içe
risinde bakacağım. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — İkincisi Sayın Halil Çul-
haoğlu'nun suali, okutuyorum efendim : 

İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlü'nun 
sorusu. 

1. Yemde ve ziraî ilaçta üreticiye 
ödenmeyen vergi iadeleri üreticilere öde
necek midir? Ne zaman ödenecektir? 

2. TARİŞ'in 1986 yılı kârı 215 mil
yon liradır. Bunun 60 milyonu üreticiye 
ödenmiş, geri kalan 155 milyonunun yüz
de 60 üreticiye ödeneceği söylenmişti. Bu 
ödeme ne zaman yapılacaktır? 
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3. Tarım Kredi Kooperatif leri Genel 
Kurulunun beş seneden beri yapılmayı
şının nedeni nedir? Genel Kurul ne za
man yapılacaktır? 

4. 4081 sayılı Çiftçi Mallarını Ko
ruma Kanununun bugünkü şartlara göre 
değiştirilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Birincisi; yem destekleri ödenmeye 
başlanmıştır; Ziraat Bankasının çeşitli şu
belerinde bu yem iadeleri verilmeye baş
landı. tlaç için de kısa zamanda ödemeye 
başlayacağımızı tahmin ediyorum. 

İkincisi; TARİŞ, bana bağlı bir ku
ruluş değil Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
na bağlıdır; onu, arkadaşımız oradan so
rarsa veya biz oradan öğrenip, kendisine 
bildiririz. 

HtLMt ZIYA POSTACI (Aydın) — 
Sayın Bakan, yalnız Hükümetin kararıyla 
dağıtılıyor bu para; 1985'ten, 1986''dan 
kalmadır. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, sualler 
cevaplandırılıyor; saz sual sorma baklanı 
kaçırdınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYfŞtLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (îzmir) 
— Üçüncüsü; Tarım Kredi Köoperatiifle-
(ri Merkez Birliği ile ilgili cevabımı, za
ten konuşurken verdim; onun için ö ko
nuya değinmiyorum., 

Son olarak da, 4081 sayılı Çiftçi Mal
larını Koruma Kanunu konusunda, geçen 
dönemde de bazı çalışmalar yapıldı, fa
kat ikmal edilemedi; o konuda bir çalış
ma yapmamız lazımı. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bıman'ın sualini 

okutuyorum : 
Çorum Milleivekiilii Rıza Hıman'ın so

rusu. 

1. Çoruım Hi, bugüne dek devlet ya
tırımlarından en az payı alan iller ara
sında bulunmaktadır; bu nedenle birçok 
sorunu çözülememiştir. 

a) Bu yıl, bu iil"e Bakanlık bütçesin
den ayrılan pay ne kadardır? 

b) Resmî verilere göre, 75 köyünden 
300'ünde su, 350'sinde yol yoktur. Yurt
taşlar, dere ve ırmak suyu içmekte; taşı
ma ve ulaşım sırtlarında ya da hayvanlar
la yapmaktadırlar. içme suyundan binler
ce insan hasta olmaktadır. Bu hizmetler 
ne zaman getirilecektir? Çağ atlayan ül
kemizde, yalnız Çorum'un köyleri mi çağ
dışı yaşamaktadır? 

2. Köylüye de konut kredisi vermeyi 
düşünüyor musunuz? 

3. Çiftçiler, sattıkları ürünlere ait 
müstahsil makbuzu göstererek, Ziraat 
Bankasından ve tarım kredi kooperatif
lerinden kredi alabilecekler mi? (İpotek-
siz) Vermeyen banka müdürleri üçin bir 
müeyyide var mı? 

4. Kömür dağıtımında, şehirlerdeki 
gibi, köylerde de her aileye ve işyerine 
k'ömür vermeyi düşünüyor musunuz? 

5. Orman kesimi nedeniyle, komşu 
köyler, aralarında cinayet işlemektedirler. 
Çorum yöresinde olan bu durum, çeşitli 
illerimizde de olmaktadır. Bu konuda ne 
önlem almayı düşünüyorsunuz? 

6. Çorum Merkez İlçeye bağlı Ka-
rahîsar Köyünde Halil Soysal adındaki 
bir vatandaşın 70 koyunu, yanlış ilaçla
ma nedeniyle ölmüştür. Benzeri olaylar 
çoktur. Buna göre, bu vatandaşın zararı
nı kim ödeyecektir? Veteriner sayımız ye
terli miidir? Çorum İlinde kaç veteriner 
vardır? 

Tarım ülkesi olan yurdumuzda, kaç 
tarım meslek okulu ve buralarda kaç öğ
renci bulunmaktadır? Bu alanda yeni 
okullar açmayı düşünüyor musunuz? 
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B'AŞKAN — Sayın 'Bakan, 'belki bazı 
malumata müracaat etme lüzumu duya
caksınız; icap ederse yazılı cevap da ve
rebilirsiniz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— (Sayın 'Başkan, sadece birinci Ve altın
cı sorulara yazılı cevap vereceğim; yal
nız, birinci soruyla ilgili olarak şunu söy
leyeyim : Arkadaşımız 'bütün köylere git
ti mi, gitmedi mi 'bilmiyorum; ama geçen 
dört yılda biz, Çorum İline epey hizmet 
götürdük. 

RIZA ILtMAN (Çorum) — Belgesi 
(burada Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Onun listesini de çıkarırım, size veri
rim; merak etmeyin, geri kalan hizmetler 
için de elimizden geleni yapacağız. 

Bunun dışında, müstahsil makbuzları 
konusunda o bölgede özel bir sıkıntı var
sa, lütfen bana iletsinler; ben onun hak
kında gerekli işlemleri yaptırayım. Çünkü, 
hangi fcaideyii köyduysak, o kailde uygula
nacaktır. Müstahsil makbuzlarında kredi
nin ipolteksiz verilmesi lazımdır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Banka 
müdürleri! vermiyor Sayin. Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Efendim, şikâyet edilen yerleri (getiri
niz; biz, ona göre uygulamasını sağlaya
lım. 

Dördüncü suali de, köylere de kömür 
verilmesi konusudur. Bu, hakikaten bizim 
için önemli 'bir husus ve özellikle orman 
varlığımızın, ağaçlarımızın daha iyi mu
hafaza edilmesi için orta ve uzun vadede 
hedefimiz buldur. Bunu açıklıkla söylüyo
rum; ama bu, bir (imkân meselesidir. Za
ten yıldan yıla hu konu gelişiyor; yani 
orman programımız içerisinde de bu konu 
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var; ama yıllara vabeste bir konudur ve 
ne kadar zaman içerisinde hu işi gerçek
leştireceğimiz hakkında şu anda kesin 'bir 
rakam veremem. 

Bu orman kesimleri nedeniyle köyler 
arasındaki ihtilafları da, yine bölgesel 'baz
da 'bize iletirseniz, mümkün olanlarını 
çözmeye gayret ederiz, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ünal'ın sorusunu okutuyorum : 
Eskişehir Milletvekili Zeki Ünal'ın so

rusu. 
1. Köylerde, geçmişten günümüze 

kadar görmediğimiz şekilde, icra memur
ları kol geziyor; bunu nasıl izah edecek
siniz? 

2. Kırsal kesimden kente hızla iler
leyen göçü; 

a) Çiftçimiz tarımda çok kazanıp, 
kentte iş kurmaya imı gidiyor? 

ıb) Köylerde yaşam çekiiılmez boyut
lara ulaştığı için zorunlu göç şeklimde mit 
oluyor? Bunun hangisi doğrudur. 

3. Destekleme alım fiyatları ve tarım
sal girdi fiyatlarının belirlenmesinde Dün
ya Bankasının rolü nedir? 

4. Tarımsal ürünlerim satışında, bi-
lıimdiği gibi, Stopaj Vergisli alıınmaktadır. 
Vergi, yasalarıımıza göre, kazanandan alı
nır; ama Stopaj Vergisinde böyle bir tef
rik yoktur: Stopaj Vergisini kaldırmayı 
düşünüyor musunuz- Kaildi ki, grubumuz
daki arkadaşlar bu yönde bir yasa öne
risini de Türkiye Büyük Millet Meclisime 
sunmuşlardır; buna katılacak mısınız? 

5. Geçmişte gübre dağıtım işleri Zi
raî Donatım Kurumu tarafından yapılır
ken, Dünya Bankasının reçetesi ile bu 
dağıtım Toros A.Ş.'ye verilimiıştir. Tarım 
Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüs
nü Poyraz, aynı zamanda Toros A.Ş.'niiın 
le Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bu bağ-



T. B. M. M. B : 56 

lantıda bazı uyumsuzluklar ve çıkarcılık. 
gözlenmiş midir ve hangii gerekçe ile il
gili şirkete bu işlev verilmiştir?. 

Biraz önce yapmış olduğunuz açıkla
ma doyurucu olmadı, bu konuda daha 
geniş toilgi verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERI 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkam, değerli üyeler; şiirndi, şu 
icra memurları konusunda bir iki laf ede
yim. lora • memurları, borcunu belirli bir 
sürede ödemeyenlere geçmişte de gitmek
tedir, bugün de 'gereğinde gider; açık söy
lüyorum. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Geçmişte... 

TARIM ORMAN VE KÖY1ŞLER1 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Hayır, bayır; hiç kimse kalkıp da, 
«Benim devrimde şu olmadı, sizlin devri
nizde bu oluyor» gibi. burada laflar etme
sin. Türkiye Cumhuriyetimin kanunları, o 
günden 'bugüne değişmedi, 1950'den sonra 
da, 1960'dan sonra da, 1970'den sonra da 
burada ne olmuşsa, yine olmuştur. Bunu 
kalkıp, bu şekilde' bir istismar konusu 

edip de, 'bir ildi /tane kâğıt göstermek, ka
naatimce doğru değil. 

ZEKİ ÜNAL (Eskişehir) — Çiftçinin 
durumunun liyıi olduğunu mu söylüyor
sunuz? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
—Bir dakika... Bir dakika... Bunu söy

lüyorum. 

İkincisi; köyden şehire köylünün güt
mesi meselesinde çok geniş izahatlar ver
dim, bütün dünyaya anlattım; sanayileş
menin ne olduğunu, kalkınmanın ne ol
duğunu ve meselenin böyle gitmesi ge
rektiğini. Çünkü, bu sualin genişinde bir 
reçete yok, cevap da yok bugün; yanli 
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bu sual, kendi kendine cevap veren 'bir 
sual de değil. Onun için, kalkıp da bunu 
bu şekilde sormanın hiçbir anlamı yok. 
Türkiye'de odan tabiî gelişmedir, bunun 
adı «göç» değildir. Sanayıileşmeniri getir
diği tabdî bir gelişme hadisesidir; bu ha
diseyi «göç» diye ortaya koymanın hiçbir 
şekilde anlamı yoktur. 

Üçüncüsü; destekleme i i yatlarımızı 
biz kendimiz tespit ediyoruz. Dünya Ban
kasının Türkiye'ye eskilden beri büyük 
krediler verdiği malumunuz. Her dönem
de vermiştir; 1950-1960 arası venrnişitir, 
1960-1970 arasında vermiştir, 1970-1980 
arasında vermiştir; Dünya Bankası, her 
dönemde hükümetlerle belirli konuları gö
rüşmüştür. Ama kalkıp da, «Destekleme 
fiyatlarının gerişlinde Dünya Bankası mı 
var, başkası mı var?» demeye hiç gerek 
yak .Hiç merak etmeyin, destekleme fi
yatlarını faiz kendimiz tespit ediyoruz. 

Dördüncü konu stopaj. Stopaj konu
su da; yani «peşin vergi» dediğimiz ha
disede Türkiye literatüründe yeni bir vergii 
değil, geçmişte çeşitli kesimlerden alın
mıştır, müteahhitlerden de alınmıştır. 

Şimdi, ne yaptık biz?.. Yüzde 7 idi; 
ölçtük, biçtik ve .azaltmayı uygun gördük 
ve yüzde 7'yi yüzde 4'e indirdik bitkisel 
üretimde ve hayvansal üretimde yüzde 3'ü, 
yüzde 2'ye indirdik. 'Benıim taliminim, bu 
yıl liçeris'inde çiftçinin buradan ilave men
faati 120 milyar lira civarında olacak. 

Son olarak, gübre dağıtımı konusun
da .söyledim; arkadaşımız izahatımı tat
minkâr bulmamış. Bir kere, izahatımı 
dinlememıiş; ben, arkadaşımızın orada yö
netim kurulu başkanı değil, yönetim ku
rulu üyesi olduğunu söyledim, o hâlâ, 
«Yönetim kurulu başkanı» diye yazıyor. 
Bir kere, lizıahatımı dinlememiş ki, ben ila
ve izahat getireyim... (ANAP şuralarından 
alkışlar) 
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Eser'in sorusu 

var; buyurun efendim. 
Samsun Milletvekilli Ali Eser'in sorusu 
Geçtiğimiz aylanda Afrika ülkelerinde 

vuku bulan çekirge istilası üzerine, yur
dumuzda böyle biir ihtimal görülüyor mu? 
Görülüyorsa, gerekli tedbirler alınmış mı
dır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Efendim, bu konu cidden büyük bir 
afettir. Maalesef, Orta Afrika ormanla
rından kuzeye doğru büyük bir çekirge 
akını, Fas, Tunus ve Cezayir'i kasıp ka
vurdu, Bu meseleyi son on günden beri 
günlük takibe aldık. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Teşkilatında bu işi izle
yen daümî bir koımite vardır; arkadaşla
rımız orayla daimî irtibat halindedirler; 
son alldığımız bilgiler, çekirge akınının yö
nünün değiştiği, tekrar Afrika'ya döndü
ğü merkezindedir. Tabiî, kendi çapımız
da ufak tefek tedbirler de aldık; ama şu 
anda herhangi bir tehlike görünmüyor. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Demliralp'in sua
lini okutuyorum : 

«Samsun Milletvekilli irfan Demliıraılp' 
in sorusu 

1. 1987 yılında ithal ve ihraç edilen 
pamuk miktarı nedir? 

2. Pamuk ithal1 ve ihraç fiyatları do
lar olarak nedir?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Efendim, bu rakamları kaba olarak 
'biliyorum; fakat tam sahih rakamlar için, 
müsaadenizle bu suale yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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İçel Milletvekili M. Istemihan Talıay' 
in soruşunu okutuyorum : 

«İçel Miılietvekiii M. Istemihan Talay' 
in -sorusu 

,1, Adana'dan başlayıp Tarsus'un 
Berdan Nehrine ıkadar uzanan ve daha 
sonra denize akan açık kanalizasyon ka
nalı Çukurova tarım ve hayvancılığını 
olumsuz yönde etkiemektedir. Çevre köy
leri bu kanalın çıkardığı pis kokulardan 
dolayı yaz mevsimlinde yaşanmaz hale gel
mektedir. Bu kanalın çevresinde yetiştiri
len ürün ve hayvanlarda çeşitli hastalık
lar görülmektedir. Çukurova'yı boydan 
boya geçerek açıkta akan ve ovayı zehir
leyen bu kanallın varlığı, Tarım Orman ve 
Köyişlerıi Bakanlığımca biılinmökte midir? 

2. Bu sorunun çözüHmesi için Bakan
lıkta herhangi bir çalışıma yapılmakta mı
dır?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Efend;m, bu soruya yazılı cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun sualinizi tevcih 

edin efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, benim birkaç tane sorum 
var. Birinci sorum : 1985-1986 yıllarında 
Tunceli'nin dağlık yörelerinde oturan 
köylü vatandaşlara Orman Bakanlığınca 
bir vaatte bulunulmuş; İzmir, Muğla, Mer
sin gibi ilerde kendilerine -oralara git
mek istedikleri takdirde- yer verileceği, 
toprak verileceği konusu bildiırilmiş ve 
birçok vatandaş da bu konuda talepte bu-. 
lunmuş; ancak arkasından güvenlik kuv-
vetilani gitmiş, bu insanlara zorla yerlerini 
terk etmeleri konusunda telkinde bulunul
muş ve bu köylüler ve bu gibi köylerin 
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birçoğu, özelikle Hozat, Ovacık, Nazimi
ye ve Pülümür'ün 'birtakım köyleri 'boşal
tılmış. Şimdi, bu suretle zoraikii olarak 
köylerini boşaltan insanlara, acaba Bakan
lığa müracaat ettikleri takdirde, geçmişte 
Bakanlığın bunlara yazılı olarak vaatte 
bulunduğu yerlerde toprak vermeyi düşü
nüyorlar mı? 

İkinci sorum : Sayın Başkanım, Sayın 
A.NAP Grubu adına konuşan konunun 
mütehassısı arkadaşımız bir beyanda bu
lundular; dediıler ki \ «Biz yeni orman sa
haları üretirken etrafını artık ıtel örgü çe
virmeyeceğiz.» Bizim Tunceli İlimizin 
Pertek ilçesine bağlı BaHıdut, Yukarı ve 
Aşağı Gülbahçe köyleri, burada, aşalğı yu
karı üç köyde 100 binin üzerinde koyun 
üretilmektedir; bu koyunların otlak saha
larında orman üretimi var ve çevre itele 
çevrilidir. Malumunuz (koyun, keçi kadar 
ormana zarar vermemektedir. Bu arkadaş
ların ürettikleri koyun medeniyle büyük 
sıkıntıları var, otlakları kapatılmıştır; bize 
seçim sırasında da söylediler. Bir, iki se
ne geçtikten sonra koyunlar fidanlara za
rar da vermezler; Sayın Bakanlığımız bu 
tel örgüleri açmayı düşünmezler mi? 

'Üçüncü sorum : Tunceli İlli, gerçekten 
kamu hizmetlerinden en az yararlanan bir 
ilimizdir. Bugün hiçbir nahiye yolu asfalt 
değildir, hiçbir ilçe yolu asfalt değildir, 
köy yolanının hepsi, şu ana kadar kapa
lıdır, nahiye yolarının hepsi kapalıdır. 
Ben kendiierinden şu talepte bulunuyo
rum : 

1. Tunceli İli hudutları içinde bir ta
ne asfalt köy yolu yoktur, bir tane altyapı 
tesisleri yapılmışı köy yolu yoktur. Bunun, 
şundan kaymaklandığını özellikle belirt
mek istiyorum; Tunceli'de köylerde, na
hiyelerde yapılan yoların altyapıları ya
pılmadığı için, uzun süre kapalı tutulmak
tadır. Sayın Bakanlığımız, acaba orada 
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makine parkının artırılması için özel bir 
gayret sarfedecekler midir? 

Bu yoların, kısa zamanda diğer iler
deki yolar gibi faaliyete geçmesi konu
sunda çalışmaları var mıdır? 

'BAŞKAN — Sayın Genç, lütfen kısa 
sorunuz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkanım, bu yem sübvansiyonu konu
sunda birçok söylentiler var. özelikle bir, 
iki misal vereyim; Ziraat Bankaları belir
li bir fatura karşılığında belirli bir para 
'ödüyorlar. Ancak -abartılmış olabilir-
1986-1987 yılında naylon fatura karşılığı 
50 milyar liranın üzerinde paranın öden
diği şeklinde bir söylenti var. Acaba bu 
konuda, naylon fatura karşılığı ödenen 
yem sübvansiyonu miktarı kaç liradır? 
Kaç 'tane suiistimal davası açılmıştır; bu 
para tahsil edilmiş midlir, edilmemiş mi
dir? Bu konuda ibilgi işitiyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLBRl 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Orman Genel Müdürlüğümüz 1985 ve 
1986 yıları içerisinde muhtelif köylerde 
anket çalışmaları yaptı; bu, maalesef o 
zaman «göçe zorlama» adı altında yanlış 
anlamalara da yer verdi ve sonra ben, 
muhtelif izahatlar yaptım bunlar için» 
Durum şudur : 

Anayasamıza uygun olarak ve 6831 
sayılı Orman Kanununun (2/a) maddesi
ne uygun olarak, orman dışına çıkarı
lacak ve ziraaıte açılacak arazlier vardır. 
Yine Anayasamızın amir hükmü olarak, 
6831 sayıl Orman Kanununun amir hük
mü, olarak, bu arazierin öncelikle orman 
köylüsüne verilmesi lazım. Arazi çıkara
cağımız yerler de belidir; Türkiye'nin 
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'batnsındadur, Antalya'dır, !baş!ka yenlerde 
var. Şu andaki bilgillerime göre 140 'blin 
hektar civarındadır, bu (ileride daha da ar
tabilir. Buraları, beli 'bir şekilde lirnıar ve 
ihya edip, ondan ısoınra köylümüze ver
memiz lazımı. 

Bu çalışmaları yapmamızın maksadı, 
hangi köylerin buraya gelmek istediğinin 
tespiti mahiyetinde bir araştırmaydı. O 
çalışmalar devam ediyor ve bel inli bir ye
re geldiğinde, tabiatıyla en fakir orman 
köyleriımizden , 'başlayarak, Türkiye'de 
belirli kıstaslar koyarak, bu meseleyi çöz
meye gayret edeceğiz. Mesele ibundan 
ibarettir; yani bu mesele sadece Tunceli 
için değildir, Türkiye'nin orman olan bü
tün illerinde, orman köylüsü için yapıl
mış anket çalışmaları' idi. 

İkindisi, tel örgü meselesıi... Doğrudur, 
bundan zaman zamıan bana da sıkıntı ge
liyor ve bu tel örgü meselesi bütün Tür
kiye'de çözülmüş değildir; çünkü arka
daşlarımız da fidanları, belidi bir yere 
gelinceye kadar korumak zorundadırlar. 
işin o tarafı da var, kabul edelim. Me
sela, fidanlar 4 yıllık olunca, tel örgü kal
dırıldığında zarar görmüyorlar; ama bazı 
yerlerde 'köylüyle anlaşarak daha kısa za
manda olabilen yerler de var; bu anlam
da bakarız. Bahsettiğiniz Balllıdut mevkii 
idi... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ballıdut, 
Yukarı Gülbahçe, Aşağı Gülbahçe. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Üçüncüsü, makine takviyesi... 
Makine takviyesüındie biz, evvelki sene en 
büyük makine takviyesini yaptık; biraz 
evvel bahsettiğim o 2 hin ve 'bütün ra
kamları dağıttık. Bunların dağıtımını ya
parken, -Bütün milletvekili arkadaşlarım 
blMsinıl'er-' bunları (bölge bazında değill, il 
bazında dağıttık. Yani, yalnız Elazığ'a 
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'vermedik -Tunceli Elazığ'a bağlı- doğru
dan doğruya Tunceli'ye verdik, Bingöl'e 
verdik, Erzincan'a verdik, Erzurum'a ver
dik. 

Şu anda ısılkıntımız, 'ilave makine par-
(kı ihtiyacından ziyade, Ikamyonldadır. 
IStalbilize ımalze,me çelkmek için Ikaımyon-
dadır; onu çöameye çalışıyorum. 

iBiunun dışında, 'bir de sondaj maki
nesinde; genelde içme suyunda, onda 
ıs ıkıntı vardır. Yoikısa, makime parkında 
şu anda, yani dozer, greyder oTaralk faz
la silkintimiz yolk. 

iSon olarak, 'bu yem desteği konusun
da, konuyu istismar edenler olmuştur, 
bugün de vardır. Bunlar yakalandıkça 
mahkemelere veriıfiyorlar, gereği yapılı
yor; faikat iSayın Genc'in ifade ettiği şek
liyle, rakamın o (kadar büyük olmasj 
mümkün değil Şu anda (bir rakam ve
remiyorum, rakam telaffuz edemiyorum; 
ama, bu rakamlar çok daha düşük se
viyededir. Konu mevziidir, belirli 
yerlerde odaklanmıştır. Zaten, hİraz ev
vel de izah öütim, 1 Mayıs 1988'den iti
baren, ısistami, bunu da telafi Edebilecek 
yeni bir esasa (bağlıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gübre 
'fabrikalarından mı 'bahsediyorsunuz? 

(TARİM ORMlAN VE KÖYİŞLERİ 
IBAIKANII H. HÜSNÜ DOĞAN (De
vamla) — Hayır; yemden (bahsediyorum. 

İŞiistem şöyle : Yem tutarı 'üzerinden, 
Igüjbrede loldulğu gilbi, yem desteği düşü
necek; mesela, 200 lira ise yemin kilo
su, 40 lirası düşülecek; 160 'liradan, kre
dili veya peşin para ille yem alacaktır 
çilfftçi. 

ıBunun faydası da şudur : Ziraat Ban
kası şulbelierinin 'kapısında kuyruklar ol
mayacak, ikincisi de 2-2,5 ay sonra al-
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dığı parayı, peşin olarak almış olacak. 
iBu şe'kiılde mükltar üzerinden yaptığımız 
için ide, iıstiısımara çolk daha az müsait 
ıbir 'konu olaca'k. Talbiî, yine ilstismar 
eden olunsa, onun da tedbiri alınır. 

Teşekkür ederim Sayın Başikan. 

BAŞKAN — Teşelkikür ederim Sayın 
'Balkan. 

Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlı
ğının 'bütçesi lüzerinde'k'i görüşmeler ta-
mamlanımıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sıunuyoruım : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kjabu'l edilmiştir. 

Bölümleri olkutuyoruım : 
1. — Tarım Orman ve Köyişleri Ba

kanlığı 1988 Malt Yılı Bütçesi 

Pnqgraım, 
Ikodu Açıklama 

1011 Genel Ylönötiım ve Destek Hiz
metleri 
IHAŞKİAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

İlli Böllgesel Tarım Hizmetleri 

Lira 

1-6 420 000 000 

!215 379 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu hususta 
bir önerge ıvar ökultuyorum : 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Onman ve 
Köyişleri 'Bakanlığı 1988 Maılî Yılı Büt
çe Kanun Tasarısının (111-02-2-001-600) 
Harcama Kaleminde yer alan ödenekten 
50 GOO 000 Türk Lirasının düşülmesini 
ve ekli taşıt cetvelinin 2 sırasından 5 adet 
taşıtın tasarı metninden çıkartılmasını 
arz ve teklif ederiz. 

B. Öoğanoan Akyürek-
ilsitanibul! 

B. Oahilt Gündüz 
iSaımsutiı 

Ledin Barlas 
Adana 

vAlbdiullba'ki ABbayrak. 
itsitanbul 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Avni Akkan 
Trajbzon 

Recep Ergum 
(Kayseri; 

Ayçan Çakırbğıullanı 
IDenizli 

Hikmet Bicentürk 
ıtçteıl 

Ali Topçuoğlu 
(Kahramanmaraş 
Ahmet Altuntaş 

iMuğla 
Şükrü Zeyibek 

Muğla 
Metin Gürdere 

Tokat 
Adil Küçük 

iKonya 

iBAŞKAİN — Önergeye 
katılıyor mu efendim? 

Komüsyon 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam-
isun) — Toplantı ekseriyetimiz olmadığı 
ıiçin Komıisyon katılamıyor? 

BAŞKAN — Hükümet 'katılıyor mu 
efendim? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 
«AKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (izmir) 
— Takdire bıraikıyıoruz Sayın Baışikan. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kaıbul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

111 Böîigetsel Tanım Hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Efcme-
(yiönler... Kabul edilmiştir. 
'Diğer (bölümleri okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

90Q Hizmet Programlarnıa Dağıtıla
mayan Transferler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Eltmeyen'ler... Kalbul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 
(BAŞKAN — Kalbul edenler... 
(Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

'BAŞKAN —. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
Bütçesinin bölümleri kabul eîdilmaş'bir. 

2. — Tarım Orman ve Köy işleri Ba
kanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
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Kalbul edilen önerge doğrultusunda 
Ibölüm ll l ' i ıtefkrar okutuyorum efen
dim ; 

Lira 

215 329 000 000 

Lira 

4 386 000 000 

39 000 000 000 

TOPLAM '275 185 000 000 

BAŞKAN — Bakanlığın 1986 malî 
yılı (kösinlhesaıbınıın Iböliülmlerine geçilme-
ısini oylarınıaa ısumuyorum : Kalbul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 



Prog. Ödeneğin çeşidi 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
'BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

İlli fîöllgeısel Tarım Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul eldilimiştir. 

900 Hizmet Projgraımlarına Dağıtıla
mayan Transifeder 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmet-
lerün Yüflütöifaıesi 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul eldilimiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 

Lira Lira 

9 678 740 00Q 7 581 463 931 

•96 945 861 000 92 770 076 154 

12 211 088 000 9 151 264 202 

1 306 746 500 — 

120 142 435 500 109 502 804 287 
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Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının 1988 malî yılı bütçesi ile 1986 malî yılı 
kesinhesabı kabul edilmiştir. 

a) Orman Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1988 malî .yılı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — Orman Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 2 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilimliştir. 

111 Ormancılık hizmetleri 47 035 000 000 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edikmişftJir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 2 193 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıilmliştiir. 

TOPLAM 51 543 000 000 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilimliştir. 
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(B) cetvelini okutup bölümleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi dışı normal gelirler 51i 543 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 51 543 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edüDmıişt'ir. 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1986 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1986 yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1 180 95ll 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlilimliştlir. 

111 Ormancılık hizmetleri 25 021 565 439 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlilimliştlir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 295 352 849 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 17 240 600 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlilimliştlir. 

GENEL TOPLAM 27 515 109 888 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlilimliştlir. 
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Gider 
Lira 

1 076 866 537 

26 101 591 302 

1 059 922 069 

28 238 379 908 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

17 240 600 

17 240 600 

iptal edilen 
ödenek 

Lira 

104 084 463 

235 430 780 

339 515 243 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 080 025 863 

1 080 025 863 
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(B) cetvelini okutup bölümleri ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

26 454 523 000 

26 454 523 000 

Tahsilat 
Lira 

29 138 779 208 

2 211 453 687 

31 350 232 «95 

Orman Genel Müdürlüğünün 1988 bütçesiyle, 1986 yılı kesinhesabı kabul edil
miştir, 

b) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

1. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştür. 

1.11 Tarım reformu uygulamaları 8 270 000 000 

BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edliknıişjtiir. 
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BAŞKAN — Efendim bu fasıl üze
rinde bir önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğü 1988 Yılı Bütçesinin 
(111-01-2-001-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 40 milyon Türk Lira
sının düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin 
Sıra No. : 10'daki bir adet otobüs (en az 
20 kişilik) ün taşıt cetvelinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
İzmir 

Ledin Barlas 
Adana 

Abdulbaki Albayra'k 
İstanbul 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Avni Akkan 
Trabzon 

Recep Ergun 
Kayseri 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Hikmet 'Biçentürk 
İçel 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 

Ahmet Altıntaş 
Muğla 

Şükrü Zeybek 
Muğla 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyeti olmadığı için, 
Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Katılamıyor., 
Hükümet?... 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ 
BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile değiştirilen 
bölüm 111'i tekrar okutuyorum. 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Tarım reformu uygulamaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilimıiştlir. 

Diğer 'bölümleri okutuyorum : 

8 230 000 000 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul ed'ilimiştür. 

Lira 

81 000 000 

9 111 000 000 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 130 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edüllmıişKir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 8 981 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edillmıiştür. 

TOPLAM 9 111 000 000 

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

2. — Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Şimdi, aynı genel müdürlüğün kesinhesabının bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 334 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediilmdştlir. 

111 Tarım reformu uygulamaları 733 848 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ediilmiştiir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 41 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edikniştür. 

GENEL TOPLAM 1 109 508 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin Çeşidi Lira Lira 

2 

3 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

105 000 000 

1 062 400 000 

12 735 852 

921 945 605 

GENEL TOPLAM 1 167 400 000 934 681 457 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 1988 bütçesiyle 1986 kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 

c) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 4 695 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edlilmişUir. 

111 Köy hizmetleri 561291000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştlir. 
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BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü 1988 Yılı Bütçesinin 
(111-03-2-001-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten 600 milyon Türk Li
rasının düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin 
Sıra No.: ll'deki 6 adet otobüs (en az 
36 kişilik) ün taşıt cetvelinden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Burhan Cahit Gündüz 
îznüfl 

Ledin Barlas 
Adana 

Abdulbaki Albayrak 
İstanbul 

Cengiz Dağyar 
Antalya 

Avni Akkan 
Trabzon 

Recep Ergun 
Kayseri 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Hikmet Biçentürk 
İçel 

Ali Topçuoğlu 
Kahramanmaraş 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 
Şükrü Zeybek 

Muğla 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyeti olmadığı için 
Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERİ 

BAKANI H. HÜSNÜ DOĞAN (İzmir) 
— Takdire bırakıyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle değiştirilen 
bölüm 111'i tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

111 Köy hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıilmiştiir. 

Diğer bölümleri okutuyorum: 
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edıilmiştiir. 
999 Dış proje kredileri 

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

Lira 

560 691 000 000 

1 226 000 000 

40 321 000 000 

TOPLAM 606 933 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(ıB) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 36 999 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmıiştiir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 569 934 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilm/işUir. 

TOPLAM 606 933 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişKir. 

2. — Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Aynı genel müdürlüğün kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destele hizmetleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

111 Köy hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmıiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

2 

315 

23 

Ödenek 
Lira 

157 860 000 

598 025 112 

223 672 000 

2 906 251 882 

343 885 808 994 
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-
Gider 
Lira 

1 357 736 795 

316 500 090 413 

22 603 806 589 

578 5S2 718 

341 040 186 515 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

2 327 699 164 

2 327 699 164 

îptal edilen 
ödenek 

Lira 

34 063 743 

707 363 707 

619 865 411 

1 361 292 861 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

843 369 546 

843 369 546 
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Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

B -- CETVELİ 
Tahmin 

Lira 
Tahsilat 

Lira 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Köy yolları yapımı ve suyu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum ve müesseselerden tahsil 
edilenler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Avrupa İskân Fonundan temin 
edilen kredi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Akaryakıt Tüketim Fonu hesabın
dan elde edilen gelir 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

18 500 000 000 20 632 817 061 

210 367 100 000 278 604 046 475 

578 838 648 

7 761 746 608 

1 919 516 310 

24 843 043 213 

228 867 100 000 334 340 008 315 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
1986 yılı kesinhesabı da kabul edilmiştir. 

Böylece, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının ve bağlı genel müdürlükleri
nin 1988 malî yılı bütçesiyle, 1986 yılı 
kesinhesapları kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. (ANAP sıralarından al
kışlar). 

Programımıza devam etmek ve saat 
14.00'te toplanmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili E. Yıldırım Avcı 

KÂTtP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

ı i • ww » 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 56 ncı Birleşiminin, İkinci Oturu
munu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisin

de Parlamentolararası Türk - İtalyan ve 
Türk - Yunan Dostluk Grupları kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi ile eki ku
rucular kurulu listeleri (5/23) 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanun Tasarılarıyla 1986 
Malî Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere geçmeden önce, 
Başkanlığın bir tezkeresi vardır; okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Tüfkiye Büyük Millet Meclisinde Par
lamentolararası Türk - italyan ve Türk -
Yunan dostluk grupları kurulması için, 
ilişik listede isimleri yazılı Sayın Millet
vekillerinden oluşan kurucular kurulunun 
istemi, Hükümetin de konu hakkındaki 
görüşü alındıktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
31.3.1988 tarihli toplantısında görüşüle
rek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münase
betlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 
27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca, sözü 

edilen dostluk gruplarının kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu 
Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetme
liğin 4 üncü maddeleri uyarınca, Yüce 
Meclisin onaylarına sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

B a ş k a n ı 

Dostluk Grubunun Adı : Türk - İtal
yan 

Kurucular Kurulu Başkanı : Mümtaz 
Özkök (Sakarya) 

Kurucular Kurulu Üye Listesi : 
Mehmet Seven (Bilecik) 
Yaşar Eryılmaz (Ağrı) 
Yalçın Koçak (Sakarya) 
M. Rıfkı Yaylalı ((Erzurum) 
Muzaffer Atılgan (Ankara) 
Nurhan Tekinel (Kastamonu) 
Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 
Abdurrahman Karaman (Adıyaman) 
Sa'bri Araş (Kars) 
Ayhan R. Sakallıoğlu (Sakarya) 
Ali Necmettin Şeyhoğlu (Çankırı) 
Ersin Taranoğlu (Sakarya) 
Ali Talip özdemir (Konya) 
K. Kemal Anadol (tzmir) 
Hilmi Ziya Postacı (Aydın) 
Tayfur Ün (Bilecik) 
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Ahmet Ersin (İzmir) 
Y. Kenan Sönmez (İstanbul) 
M. Erdoğan Yetenç (Manisa) 
Hasan Zengin (Manisa) 
Ekrem Kangal (Sivas) 
Kemal Duduoğlu (Hatay) 
Abdulkadir Ateş (Gaziantep) 
Kâzım Ulusoy (Amasya) 
Mustafa Kul (Erzincan) 
Mustafa Çakır (Giresun) 
Tevfik Koçak (Ankara) 
Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Kâmil Ateşoğulları (Ankara) 
Güneş Gürseler (Tekirdağ) 
M. Adnan Ekmen (Mardin) 
Mehmet Ali Eren (İstanbul) 
Rüştü Kurt (Giresun) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Öner Miski (Hatay) 
Cemal Özbilen (Kırklareli) 
Ertuğrul Ünlü (Bursa) 
Ahmet Avcı ı(Uşak) 
Mümtaz Güler (Uşak) 
Mustafa Demir (Şanlıurfa) 
Hasan Çakır (Antalya) 
Möhmet Özalp (Aydın) 
Mehmet Gedik (Bursa) 
Yavuz Köymen (Giresun) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Mehmet Ali Doğuşlu (Bingöl) 
Seyit Halil Özsoy (Kayseri) 
Ziya Ercan (Konya) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Reşit Çelik (Van) 
Muhittin Karaman (Gümüşhane) 
Kudret Bölükoğlu (Balıkesir) 
Fenni İslimyeli (Balıkesir) 
Mehdin Işık (Muş) 
M. Ali Karadeniz (Giresun) 
Halil Çulhaoğlu (İzmir) 
Hüseyin Sabrı Keskin (Kastamonu) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Abdullah Ulutürk (Afyon) 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diğer listeyi okutuyorum : 
Dostluk Grubunun Adı : Türk - Yu

nan 
Kurucular Kurulu Başkanı : Leyla 

Yeniay Köseoğlu (istanbul) 
Kurucular Kurulu Üyeleri : 
Barlas Doğu (Ankara) 
Ülkü Söylemezoğlu (Kahramanmaraş) 
Hilmi Özen (İstanbul) 
Sudi Türel (İstanbul) 
Erol Zeytinoğlu (Eskişehir) 
Orhan Ergüder (İstanbul) 
Doğancan Akyürek (İstanbul) 
Tevfik Ertürk (Ankara) 
Ahmet Akgün Albayrak (Adana) 
İbrahim Özdemir (İstanbul) 
İsmet Oktay (Eskişehir) 
Göksel Kalaycıoğlu (Ankara) 
Bahri Karakeçili (Şanlıurfa) 
Cemal Özbilen (Kırklareli) 
Yılmaz Altuğ (Sivas) 
Ülkü Güney (Gümüşhane) 
Togay Gemalmaz (Erzurum) 
Burhan Cahit Gündüz (İzmir) 
Kemal Karhan (tzmir) 
Ayhan Uysal (Çanakkale) 
İsmet Tavgaç (Bursa) 
Yüksel Çengel (İstanbul) 
Mustafa Sarıgül (İstanbul) 
Ali Topuz (İstanbul) 
Aytekin Kotil (İstanbul) 
Cevdet Selvi (Eskişehir) 
Mehmet Dönen (Hatay) 
Fuat Atalay (Diyarbakır) 
Abdurrezak Ceylan (Siirt) 
Sümer Oral (Manisa) 
Mehmet Korkmaz (Kütahya) 
Abdullah Ulutürk (Afyon). 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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m. — KANUN TASARI VE TEKLİFL 
DİĞER İŞLİ 

1. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları ; 22, 23, 44, 45) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANLIĞI 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
1988 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü

ğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
programa göre Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı bütçesi ve kesinhesabının görüş
melerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldı
lar. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın mil
letvekillerini okuyorum : SHP Grubu adı
na Eşref Erdem, İbrahim Tez; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Ahmet Uncu; Ana
vatan Partisi Grubu adına Hayrettin El
mas, Ali Talip Özdemir, Şadan Tuzcu, 
Saffet Sert, 

Şahısları adına söz alan sayın millet
vekillerini okuyorum : Ahmet Dalkıran, 
Ertekin Durutürk ve Hasan Ekinci. 

tYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
(Devam) 

SHP Grubu adına Sayın Eşref Erdem; 
buyurun. (SHP sıralarından alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA EŞREF ER
DEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
(milletvekilleri; bütçesini (görüşmekte ol
duğumuz Bayındırlık ve iskân Bakanlı
ğının çaluşımalarıyla ilgili1 olarak Sosyal-
demokrat Halkçı Partimin görüş ve dü
şüncelerini ifade etmek üzere huzuru-
ınuzdayım. Bu vesileyle, grubumuz ve 
şahsım adına Yüce Meclisi saygılarımla 
selamlıyorum. 

Bakanlık,' 8 Haziran 1984 gün ve 
209 sayıl'ı Kanun Hükmünde Kararna
meyle yeniden düzenllenmiş olup görev
leri. ana başlıklarıyla; kamu yapıları ve 
konut yapımı, deprem ve yapı malzeme
si araştırması ve afet hizmetlerimi: yü
rütmek, imar tiş'leri, karayolları yapmak, 
arsa ofisi için arazi ve arsa sağlamak 
ve ülkemizdeki su ve toprak kaynakları
nı geliştirmek olarak sıralanabilir, 'İlgili 
kuruluş olarak da İler Bankasıının yap
tığı hizmetleri ektamek uygun ölür. 

Sayın milletvekillileri, toplumların ge
lişmişliğinin önemli1 göstergelerinden bi
risi de iş bölümü ve iş bölümüne uygun 
bir uzmanlaşmadır. Yapılacak hiızmetıle-
rin sayısı arttıkça, buma paraleli olarak 
yeni uzmanlık alanları da artar. iNitekiım, 
böyle bir gereksinme ille 195ı8 yıllımda 
İmar ve îskân Bakanlığı kurulmuştur. 
1950'lli yılar köyden kente göçün baş
ladığı dönemdir. Ülkenin Igüniterine çok 
yoğun bir şekiMe (kentleşme girmiştir. 
Sanayileşmenin f iizleşmeye başladığı yer
de köyden kente göç başlar. Bu göç 
karşısında, Türkiye sağlıksız ve çarpık 
kentleşme ile yüz yüze kalmış ve çare ara-
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imaya başlamıştır. Bu çareyi de ıbir ba-
(İcanlıöc bünyesinde aramaya başlamıştır. 
Bu gereksinimi karşılamak 'üzere kuru
lan toıar ve İskân Bakanlığı, sanki so
runlar çözülmüş gibi yukarıda sözünü 
ettiğim kararname ile Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı bünyesine alındı, 

Planlama, imar, kentleşme ve benzeri 
işler ayrı bir uzmanlık alanıdır. Bayın-
dırhk Bakanlığı ise daha çok ülkenin 
kamu yapıları ve ulaşım politikalarını 
•saptamak ve bunlarilia ilgili altyapı yatı-
ırımlarını gerçekleştirımökle görevli olma
lıdır. İBu birleştirme bizce ib inine t yan
lıştır. (Bir başka yanlışlık da, demiryol
ları, limanlar ve bava meydanları İnşaatı 
Genel iMüdürllüğünün bu (Bakanlık bün
yesinden alınarıak işletmeci bir kuru
luş olan Ulaştırma 'Bakanlığına bağlan
masıdır. 

'Zira, kara, deniz, demiryolu ve hava
yolları, bir ülkenin ulaşım planının, aıy-
ırılimaz parçalarıdır. Oysa bugün bu yapı 
parçalanmıştır. INiıtekiım Sayın (Bakan bu
raya bir ulaşım ana planıyla gelememiş-
ıtir. Zira, bu planın önemli öğeleri bir 
başka bakanlığa verilmiştir. Sayın Bakan 
da bu konuda bizimle benzer düşünmek
tedir. Nitekim, Başbakanlığa sunduğu 
konuyla ilgili görüşünü içeren yazıda bu 
birleşmeye karşı olduğunu ifade etmek
tedir. 

İSayın milletvekilleri, yeni haliyle Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı, bir yandan 
özellikte ulaşım alanımda merkezî plıan-
'lama ve bütünlük olanağından yoksun 
kılınmış, diğer yandan da yeni ıbirim'le-
ırin bünyesine atamasıyla aslî görevini 
yapamaz, hantal bir yapıyla karşı karşıya 
bırakılmıştır. Nitekim, Sayın Balkanın 
IPlian ve Bütçe Komisyonundaki sunuş 
konuşmasına ıbir göz attığınızda, imar 

kanadının üvey evlat gibi telakki edildi
ğini ve bir oranda da ihmal edildiğini 
görebilirsiniz. 

Sayın iktidar milletvekilleri, ben yap
ıtım olldu mantığıyla ve buradaki sayı
mıza güvenerek icraaat yapmak imkânı
nız vardır,, ama unutmayın ki, yapılan 
yanlışlıkların ıfatuırasını bir gün ödersi
niz ve hepimize ödetirsiniz. 

ISayın mitetvekilıleıü, Bakanlığın önem
li görevlerinden birisinin ülkenin ulaşım 
politikalarını saptamak ve bunlarla ilgili 
taltyapı/yı gerçekleştirmek olduğunu söy-
liemiştim. 1983 - 1993 yılarını kapsa
yan 10 yıllık ulaştırma iAna Planı bu 
amaçla hazırlanmıştır. Plan döneminde 
Türkiye'nin 226 kilometre otoyol yap
ması öngörülmüştür, oysa daha şimdiden 
1 000 kilometrenin üstünde otoyol ihale 
edilmiştir. Sayın Bakan, 2000 yılına ka
dar otoyol ağımızın 3 bin kilometreyi 
bulacağını lan etmektedir. 

Sayın milletvekillileri,, biz parti ola
rak otoyol yapımına karşı değiliz. Bi
zim de dileğimiz, ülkemizin çağdaş ve 
ileri ülkelerin uygarlık düzeyine kavuş
masıdır, hedefimiz de budur. Ancak, 
Ibunu nasıl yapacağız? İşte anlayış farkı
mız burada.! 

Sevgili ANiAlP'dıı arkadaşlanrn, siz, 
Türkiye'de her işeyin sizinle başladığını, 
sizden önce hiçbir şeyin yapılmadığını 
zanneden bir hastalığa belki de sizin an
layacağınız dllıe duçar ölimuışsunuz. Oysa 
ısizden önce çok şey yapıldı. Biz bunda, 
ülkeyi emperyalistlerin işgalinden kur
taran, cumhuriyeti ve devleti kuran, çok 
şeyi yoktan var eden bir siyasî misyo
nun temsilcileri oılarak sizden çok daha 
fazla hak sahibiyiz. 

ISayın Genel Başkanıımızıın bütçenin 
tümü üzerindeki konuşmasında söylediği 
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gibi, ıbiz utalianrası çıkar çevrel'eri kar-
ışısında sizin giıbi teslimiyetçi olamayız. 
Bizim için aslltolan ulusal çıkarlarıımızdır. 
İkinci IDünya Savaşının olumsuz koşul
larıma rağmen, Hazine yeni iktidara 
devredildiğinde 1 TL. 1 dolardan daha 
'değerliydi. (Bugün ise insanlarım enflas-
yonist baskı ve hayat pahalılığından kıv
randığı İbiır ülke yarattınız ve doüarı dört 
haneli rakamlarla ilfade ediıliır halle getir
diniz. (Enflasyonu yıl sonunda üç basa-
ımakllı rakamlara ulaştıracaksınız. IBu işi 
ibeceremediniz. IBuınıllan size, ülkeyi gide
rek yeniden dış çevrelerin kucağına at
makta olduğunuzu hatırlatmak için söy
lüyorum. 

Sayın milletvekilleri, otoyollara karşı 
değiliz dedim. Ancak, bugün ANA'P'm 
giderek ülkeyi dış finans çevrelerine peş-
Ikeş çektiğini ve ülke ekonomisini daha 
çok 'bağımlı kılacak bir gelişmeyi gözle
diğimiz için karşıyız. 

Ulaştırma konusu dünya genelinde 
özellikle de ülkemizde 1973 petrol kri
zinden bu yana .güncel1 bir sorun haline 
gdtonişitir. Petrol bunalımına ıparalell ola
rak gelişen dünya ekonomik ibunalımı 
(giderek hızla arıtma eğillimi gösteren taşı
ma maliyetlerini, günlük yaşamın en 
önemi konularından ıbiri durumuna ge-
tiırmiışitir. 

Gelişmekte olan ülkeler, kut kaynak
larını dengeli ve planlı ıbir şekilde kul
lanmak zorundadırlar. Ulaştırma yatı 
rımıları, ıbir yandan ekonomik kalkın
mayı hızlandırmada önemli etkenlerden 
Ibiri olurken, diğer yandan dengeli ve 
planlı bir şekilde uygutanamazsa, ge
nellikle büyük kaynak gerektirdiğinden 
kalkınmayı yavaşlatıcı ve enflasyonu kö-
rükleyici ıbir nedene de gerekçe olabiıl-
mekıtedirler. Bu nedenle ülkeler, ıbir ula-
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şım ana politikası saptamak ve uygula
mak zorundadırlar. Bu genel ulaştırma 
politikası kara, deniz, demiryolu ve 
hava ulaşım sistemlilerinin ve atllt sistemle
rinin ülke koşullarına uygun olarak bir
birleri ile denge ve uyum içinde, 'birbir
lerini ıtamamlayıcı olmasını amaçlar. 
Bunun için de şu ilkelere öncelik veri
lir: 

Ulaştırma sistemlerinin ülkeye [mali
yeti en az olmalıdır, 

Sistemler,, en az enerji ile bu hizmeti 
görmelidir, 

Hizmetler, dışa en az bağımlı olmalı
dır,, 

Sistemler, birbirleri ile yarışan de
ğil, ancak birbirlerini tamamlayan bir 
'bütünlük içinde ele alınmalıdırlar, 

Sistemler, en az yatırımı gerektir-
melidir. 

Sayın milletvekilleri, ne var ki bugün
kü ulaşım ağımıza veya ulaşım haritamı
za baktığımızda tercihlerin bu ilkelerle 
bağdaşır olmadığını /görürüz. ıKalkımma 
çabalarını büyük oranda sanayileşmeye 
ve dışa açılmaya bağlamış olan ülkemiz
de, petrol' bunalımıı ile giderek önemini 
artıran uüaştınma sorunlarının çözümün
de planlı ve bilinçli yaklaşımlara gerek 
bulunmaktadır. 

IBulgün yolcu taşımalarının yüzde 
85'inim, yük taşımalarının ise yüzde 90' 
mim karayolanı ile yapılıyor olması, ula
şım türleri arasındaki dengesizliği açık 
ıbir şekilde göstermektedir. 'Hemen tü
mü ile petrole bağımlı Ibir sistem olan 
karayolu taşımacılığının böylesine öne 
geçmiş olması, hızla artan petrol 'fiyat
ları dikkate alındığında ıbu sağlıksız ge
lişmenin mutlBaka düzeltilmesini, diğer 
sistemlerle açılan aranın kapatılmasını ve 
belirli ıbir denge sağlanmasını kaçınılmaz 
bir hedef olarak önümüze koymaktadır. 



T. B. M. M. B : 56 15 . 4 . 1988 O : 2 

Sayın ımiiletvekiileri, Bayındırlık ve 
İskân (Bakanlığı bütçesine genel olanak 
bir göz alttığıımızda, bumun başarısız bir 
bütçe örneği olduğumu, yatırımların son 
(iki yılda lazallma (gösterdiğini, özellikle 
de 1988 yatırımlarının önceki yıların 
gerisime düştüğünü, yeni yatırımlara ise 
yok 'denecek kadar yer verildiğimi görü
müz. 'Nitekim, 1987 ve 1988 yıllarına ait 

• bütçeler şöyle ana hatları ile irdelenip, 
mukayese edildiğinde, ibu azalima açıkça 
görülecektir. 

Değerli arkadaşilarım, zamanın kifa
yetsizliğinden dolayı buradaki 'tabloları 
rakam rakam okuımıa olanağı bulamıyo
rum. Zaman yetersizliğinden dolayı tek 
<tek lokuma olanağı bulamadığımı bu tab
lolara bakıldığında, 198 7 yılı bütçesi: 
yüzde 19 küçülmüştür. Bakanlık bütçe
sinde gerçekleşme oraniliarı; cari Iharca-
analar için yüzde 129, yatırımlar içim 
yüzde 89, transfer harıoamaları için ise, 
yüzde 89 olarak verilmiştir. Oysa, ger
çekçi bir hesaba ıgöre, cari harcamalar 
yüzde 108, yatırım ve transfer harca
maları ise yiüzde 75 oranımda gerçekleş-
rniştir. O halde hami nerede yatırımlar? 
Yatırım yapıyoruz diye ortalığı birbirine 
katıyoruz, oysa hu bütçe, tam bir israf 
bütçesidir. 'Nitekim oari harcaımalardaki 
ışiışkinlik bunu (gösteriyor. 

1988 yılı için rakamlar daha da ha
zindir. Bu iktidar, yııli sonumda enflas
yonu yüzde 701lerde tutabiılse bile, ya-
ıtınmlar en az yüzde '22 oranımda eksik 
olarak gerçekleşecektir., Yıl içinde yapı
lacak kesıimtiler ve harcanmayacak (mik
tarlar da dikkate alımacak olunsa, reel 
gerçekleşme, ödeneklerde gösterilen ra-
katrralarım ancak yüzde 30-35 eksiği ille 
gerçekleşecek demektir. ANAP, rakam 
oyunları ile sadece kendini kandırıyor. 

Oysa bu, daha az yatırım, daha çok iş
sizlik ve giderek tıkanan bir ekomomi de
mektir. 

Karayolları bütçesine gelelim: Değer-
lli arkadaşlarıım, bu tablolardan da aynı 
sonuç çıkıyor. Sayın Balkan bütçeyi tak
dim konuşmasında Karayolları içim ger
çekleşme oranını yüzde :100 olarak ver
di. Oysa bu gerçekleşme yüzde ;8:l'dir. 
1988 bütçesi ise, aynı hesapla, amaçla
nan hedeflerim ancak yüzde 23,5 eksiği 
ilıe, yani yüzde 76,5'i dolayında ger
çekleşecektir. Kaldı ki, bunlar parasal 
(gerçekleşme oranlarıdır. Yatırımlarım asıl 
olam fizikî gerçekleşme boyutlarıdır. Bu 
gerçekleşme ise, çok 'daha küçüktür. 

Karayolları yatırımlarında bu dere
ce ciddî azalma söz konusu iken, 'Ba
kanlığın büyük miktarlarda dış borç
lanmalarla birtakım İç ve dış firmalara 
çıkar sağlayan bir politika gütmesi, asılı 
üzerinde önemle durulması gereken te
mel ve güncel konudur; bu da otoyol1-
lardur, 

iSayın milletvekilleri, Lozan görüşme
leri sırasımda karşı tarafa ödün vermeme
yi ulusal bir onur sayan ve bunda dire
men rahmetli İsmet İnönü'ye, Lord Cur-
zom «Ekselans, bunları bugün vermiyor
sunuz, lama bir gün gelecek bunları! tek 
tek geriye allaoağız» demiş. Şimdi aşa
ğıda adlarını sıralayacağım otoyol iha
leleri alan ifiırmaillara baktığımızda, kor
karım Lord Curzon'u haklı çıkaran bir 
tablo ile karşı karşıya kalacağız. İşi 
alanlar arasında 4 İngiliz, i İtalyan, 1 
ABD, 1 Japon firması 'bulunmaktadır. 

'Bugüne kadar ihalesi yapılan yollar 
ve yapımcı firmalar şunlardır: SEdime-
IKımalı otoyolu 287 miılyom 232 bin 105 
dolar, Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.'ye 
'Bu işin müşavirlik ve kontrollük hiz-
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metleri ise, UİBM ve İSir Williiams! Ovven 
and Partners firmaları ortaklığına ihale 
ediıllmiştıir. 

•Kınalı - Sakarya otoyolu (İkinci -Bo
ğaz Köprüsü geçişi dahil) 217 kilomet
re, 551 milyon dolara Sezai Türkeş - Fev
zi lAlklkaya italyan Imıpregliio ve Japon 
IHI Konsorsiyumunla lihale edilmiş. 
Köprü (geçişi ite ilgili kontrollük hiz
metleri FF and Partners ile Botex 
Firmal'arına, otoyol müşavirlik ve kont-
röluik hizmetleri ise, Owe 'Anıp and 
Partners ve (Enet flnmalarına ihale ediil1-
mİştir. 

Kazancı - Gümüşova otoyolu: 37 
kilometre, 6'8 milyon 363 bin 916 dolar, 
Entes A.Ş. ve BaÜfour Beatty ortaklığı
na ihale edilmiş, müşavirlik ve kontrol
lük thizım'âtHeri ise, Temel! Su ve Sir Wil-
fems Hallbrovv •firmalarına iıhale edi'.im'ş-
ıtîf. 

Gümüşova - Gerede otuyol'u: 121 ki
lometre, 188 milyon 511 bin 104 dolar, 
İtalyan Astalidi Firmasına ihale edilmiş, 
(müşavirlik ve kontrollük hizmetleri ise, 
Randelfl! Pallmer ve Yüksel Proje ıfirma-
llarına verlmiştir. 

Gerede - Ankıara otoyolu ve Ankara 
Çevreyolu: 268 kilometre, 480 milyon 
463 bin 161 dolar; Enka ve Amerikan 
Bechtel firmalarına ihale edilmiş, mü
şavirlik ve kontrollük 'hizmetleri ise, 
Kutlutaş ve Stone Wilson and Kirik Pat-
ric ortaklığına ihale edilmiştir. 

Tarsus - Adana - Gaziantep otoyo
lu: 250 kilometre, 360 milyon dolara 
Tekfen - İntes - İtalyan İmpresite ortaik
lığına ihale edilmiş, müşavirlik ve kont
rollük hizmetleri ise, Temat ve Darul-
hendese firmalarına ihale edilmişitir. 

İzmir Çevre Yolu - Aydın otoyolu: 
142 kilometre, 296 milyon dolara Kut-
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lutaş ve İngiliz Dillingham ortaklığına 
ihale edilmiş. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda sırala
nan otoyollar içtin ülkemiz şu anda top
lam 2,3 milyar dolar borçlandırılmıştır. 
Yapılacak proje değişiklikleri ve proj,e 
yenilemeleri ile bu 'bedelin eh az 3 mil
yar dolara çıkacağı heklenebilir. 

Değerli arkadaşlarım, hu lüksü, bu 
çılgınlığı anlamak mümlkün değildir. 
Öte yandan Ulaştırma Ana Planındaki 
vari ve projeksiyonlara göre, iktidarın 
ıbu anlayışını haklı gösterecek makul hiç
bir teknik gerekçe veya başkaca bir ar
güman bulmak mümkün değildir. Bugün 
İstanbul - Ankara arasında hem duble 
yol yapılmaktadır. 'Hem de otoyol ya
pımı gerçeikljeştiırilmelkltedir. Gidişi i ve ge
lişil bir yolda, trafik kapasitesi 2 bin 
ibinek aracı/saat olarak kabul edilmekte
dir. Günlük kapasitesi ise, normal ola
rak 14 'bin dolayındadır. Çift şeritli 
2X2 'bölünmüş bir yolda ise kapasite, 
o t o ila otuzbeş bin binek aracıdır. Oto
yolda ise1, bu kırk ila elli hin dolayına 
çıkmaktadır. Oysa bugün trafiğin en yo
ğun olduğu İstanbul - Ankara arasında 
trafik yıllık ortalama 8 hin araç/gün
dür. Halen çalışmakta olan Edirne - Kı
nalı otoyolunda ise, yıllık ortalama ola
rak günlük trafik 3 900 taşıt, ya da 
7 484 ibinek arabasına eşdeğerdir. Nor
mal olarak yüzde 6'lık bir artışla on yıl 
sonra trafik sayısı 13 402, 20 yıl sonra 
ise, 24 hini bulmaktadır. Hami nerede 
otoyolu yapımını haklı gösterecek sıkı
şıklık veya araç sayısı? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sen 
hiç Edirne'ye gittin mi? 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Edir
ne'ye de gittim, Türkiye'yi sizden çok iyi 
biliyorum. Bu Bakanlıkta Müsteşar Yar-
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dımcılığı yaptım, 67 ila de tanıyorum 
Beyefendi. 

Sayın milletvekilleri, bugün Karayol
ları Genel Müdürlüğünün sorumluluğun
da olan yol ağının uzunluğu, yuvarlak 
hesapla 60 biın 'kilometredir. Bunun 45 
bin kilometresi asfalttır. Birkaç bin ki
lometresi ise, maalesef henüz geçit ver
mez, durumdadır. Oysa, Türkiye'nin yol 
ağı 300 ibiin kilometre dolayındadır. Bu
nun da hemen tamamı tozlu, topraklı 
yollardan oluşmaktadır, Köy yollarının 
büyük bölümüne yağışsız havalarda 'bile 
ulaşmak zordur. Devlet her işe kâr gö
züyle bafcamıaz. Sosyal aımaçiı yolları 
yapmak da, devleti devlet yapan aslî 
görevlerinden biridir. Daha yerleşim bi
rimlerinin özellikle köylerin ibüyük kıs
mına çağdaş ölçülere uygum, tozdan, top
raktan kurtulmuş ulaşım altyapısı götü-
rülememiş iken, otoyol gibi lüks yatı-
rırriara kaynak ayırmanız bu ülke in
sanıyla doğrudan doğruya alay etmeniz 
demektür. Kışları, insanların yolsuzluk
tan doktora ulaşamadıkları ve bu yüz
den öldülklera bir ülkede isiz, hangi çağ 
adamaktan söz ediyorsunuz? Ülkemizin 
somut koşu'llannı ve taleplerini bir tara
fa itip, süper yol yapmak Sayın Baka
mın deyimiyle fiyakadır. Eğer bu fiya
kanın altında işbitiricilik, ya da başka 
bir hesap yoksa, siz gerçekten hesap bil-
ımiyorsunuz demektir. 

'Sayın rnülletvdkilleri, marifet, ben 
yaptım oldu demek değildir. Bilimte say
gılı olmak, başkalarının deneylerinden 
yararlanarak ülkenin kendi ulusal kay
naklarıyla hizmet vermesi esas olmalı
dır. Daha doğmamış çocuklarımızın sırt
larında bir kambur gibi taşıyacakları bu 
dış 'borçların hesabını kim verecek? 

Sayım milletvekilleri, 1986 yılı trafik 
verilerine göre, Türkiye'de trafiğin yo

ğunlaştığı belirli kesimler hariç, hiçbir 
yerde bölünmüş yolun ötesinde bir oto
yol yapımını acilen zorlayacak trafik 
yoktur. Bölünmüş bir yolun kilometre
si 400 ilâ 500 milyon TL. sına mal olur
ken, otoyolun bir kilometresi 2 ila 5 
milyar TL. sına mal olmaktadır. Bu mu
dur hesap adamı olmak? 

Bugün, ihalesi yapılan otoyollardan 
ötürü aldığımız dış 'borç tutarı 3 mil
yon dolardır; ancak, bu, işin görümeri 
kısmıdır. Ayrıca yıllık faizi, yönetim ve 
benzeri giderleri hesap edildiğinde oto
yolun 2 yılda tamamlanacağı düşünü
lürse, dış borç kabaca 3,5 milyar dolar 
olacaktır. 

Şimdi gelelim, otoyolların kendileri
ni ödediği iddiasına. Bugün halen trafi
ğe açık 125 kilometre otoyol hizmet ver
mektedir. Köprü ve otoyolların gelirle
rinin toplamı 1987'de. yuvarlak hesap 48 
milyar TL. dır. Bu miktarın 34,5 milya
rı köprüdendir, Geriye otoyol geliri; 
olarak 13,5 milyar kalmaktadır. Köprü, 
İstanbul şehir trafiğime hizmet verdiği 
için örnek teşkil etmez. Demek ki, 1 ki
lometre otoyolun yıllık geliri 135 milyon 
TL. dır. İhalesi yapılan 1 185 kilometre 
otoyoldan elde edilecek gelir ise, 
kâba bir hesapla yaklaşık 160 mil
yar TL.'iSidır. Bu gelir yaklaşık 
177 750 bin dolar/yıldır. Bu gelir, yıl
lık ödjenecefc faizi dahi karşılamamakta-
du% Ayrıca, balkım, işletim ve diğer gi
derler için yapılacak masraflar da bura
da hesaba katılmamıştır. 

öte yandan, ana borç ödemeleri ne
reden yapılacaktır? Ka'lıdı ki dışarıdan 
döviz lolarak alıyorsunuz, ancak, gelir 
diye topladığınız para Türk Lirasıdır. 
Olaya bir başka açıdan da yaşlaşınıakta 
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yarar vardır; halkalını kredi olarak al
dığınızı ıslandığınız dövizin ne kadarı ger
çekte ülkemizde yatırıma dönüşüyor ve 
ne ikadan yine döviz olarak yurt dışına 
gidiyor? 

. Müteahhitlik kârı, yol yapımında kul
lanılan makinelerin yıllık amortisman be
del, dolaylı yoldan yabancı firmaların 
kendi ülkeleri yararına yarattıkları iş im
kânı ve işsizliğe katkıları, ödenen komis
yonlar, proje! ve müşavirlik hizmetleriyle 
sağladıkları kâr, otoyol yapımıyla birlik
te yapımda kullanılan araçlar için ithal 
edilecek motorin ve yedek parça 
gibi benzer yollarla, daha işin ba
şında 1 milyar doları dışarıda bırakıyor
sunuz. Dolayısıyla yatırıma fiilen dönü
şen miktar 2 milyar dolardır. Demek İki, 
kredinin üçte ıbiri hiçbir zaman Türki
ye'ye dönmemektedir. 

Şimdi boğaz köprüleri ihalelerinden 
birinin peşinde olan Bayan Thatcher'in 
Sayın Özal'a düzdüğü övgülerin arka
sında gerçekte bu kârın yattığını görmek 
hiç de zor değildir. 

Bu iktidar, dışarıda kredi alma ola
nağının ve itibarının ne kadar arttığıyla 
övünüyor. Bu hir itibar artışı mıdır, yok
sa La Fontaine'in hikâyesindeki gibi, 
tilkinin, karganın ağzındaki peynire ba
karak «karga kardeş güzel sesini duyabi
lir miyim?» diyerek peyniri kapma ça
bası mıdır? Aldığınız kredinin en az üçte 
hiriini başlangıçta geriye vermek, sizce 
ne kadar itibar gereğidir sayın iktidar 
mensupları? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye yük ta
şımasında köprü görevi görecekse daha 
uygun şartlarla yol yapmak mümkündür. 
Kaldı ki, otoyol, yük taşımak için ya
pılmaz. Dünyanın gelişmekte olan ülke
leri hız yerine emniyetli sürüş hızını, en 
yüksek konfor seviyesi yerine bir alt 
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konfor seviyesini, düşük kapasite yerine 
mevcut yolları daha yüksek kapasite 
ile çalıştırmayı ilke olarak kabul etmek
tedirler. 

Sayın milletvekilleri, olayın bir başka 
boyutu da zamanlamadır; ulaştırmanın 
diğer türleri tamıamen bir tarafa itilerek 
sadece karayollarına ağırlık veriliyor. 
Bir otoyol furyasıdır gidiyor. Hem de 
ne zaman; petrol zengini ülkelerde yatı
rımların durduğu, Avrupa'da yol yapan 
sayısız firmanın Doğu Asya ülkeleriyle 
rekabet edemez duruma girip işsiz kal
dığı, Türkiye'de de liberal ekonomi şam
piyonlarının iktidara geldikleri ve ülke
yi insafsızca ve amansızca bir sömürü 
alanı haline getirdikleri hir sırada bu 
furya sürüyor. 

Sayın milletvekilleri, otoyolların ken
dini ödediği iddiası koca bir yalan ve al
datmacadır., Sosıyaldemokrait Halkçı Par
ti, ülkeyi bir avuç firmanın sömürü pa
zarı yapan bu anlayışı temelden redde
der. Bunun yerine, kendi ulusal kaynak-
larıımızla beslenen bir ulaşım poli
tikasını, geçerli kılacaktır. Sosyaldemokrat 
Halkçı, Parti, taşıma taleplerinin, ken
di özeliklerine uygun taşıma sistemleriyle 
karşılandığı, kitle taşınaacılığının ağırlık 
kazandığı, enerji tüketimini en aza in
diren, mevcut kapasitelerin en etkin bi
çimde kullanıldığı, güvenilirliğin arttığı, 
değişik ulaşım sistemlerinin birbirleriyle 
rekabeti yerine, yekdiğerini tamamlayan 
bir ulaşım ağı oluşturduğu, çağdaş işlet
mecilik, bakım ve onarım sistemleriyle 
yönetilen bir ulaşım sektörü yaratacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, gerek demiryol
larının 1850'lerden sonra, gerekse fcara-
yolıarının 19501erden sonra yapılan, plan
lama ve yapımında, tamamen yabancı et
kinliği yatar. Birincisinde, daha çok bir 
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sömürge modeli; lkincisinde ise, daha çok 
içinde •bulunduğumuz ittifakların terçıih-
Jerıi ve pazarın genişletilmesi anlayışı ege
men olmuştur. 

Tüirkiyfe'de bugün demiryolu ağlımızın 
uzunluğu •yaklaşık 8 500 kilometredir; bu
nun 4 bin kilometresi cumhuriyetten ön
ce yapılmış olup, daha sonra ınillî leştir il
imî ; 4 bin kilometresi ide cumhuri
yetin ıılk 30 yılında yapılmıştır; ne yazık 
ki, ikinci 30 yılda, yani 1950-1980 ara
sında, sadece 500 kilometre kadar demir
yolu yapılmıştır; bunun da büyük bölümü 
varyant değişiklikleridir; bunu anlamak 
gerçekten mümkün değildir. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonundaki konuşmasında İngiltere'yi ör
nek vererek, demiryollarının, bu ülkede 
güderek azaltıldığı ve demiryollarının, oto
yollardan daha pahalı olduğu biçiminde 
bir görüş ileri sürmüştür; oysa İngiltere, 
artık güneşin üzerinde batmadığı impara
torluk değildir; önemli sömürgelerini kay
betmiştir, ekonomisini yenli konumuna gö
re biçimlendirmek zorundadır. Ayrıca, 
Sayın Bakanın, söküldüğünü iddia ettiği 
demiryolları, sanırım İngiliz ekonomisine 
yeteri kadar hizmet etmiş, maliyetlinin Ikat 
be kat fazlasını getirmiştir. Demiryolları
nın daha pahalı olduğu iddiası da yan
lıştır. Yine Sayın Bakanın, çok sevdiği 
İngiltere'den bir örnek vereyim; burada 
yapılan bir araştırıma ya göre, 200 ila 300 
kilometre saatlik hıza elverişli çift batlı 
bir demiryolunun maliyeti 750 hin sterlin 
iken, 2x2 bir otoyolun maliyeti, kilometre 
başına 500 illâ 800 bin sterlindir. Ayrıca, 
demiryolunun, güvenlik, enerji tüketimi, 
çevre sağlığı ve toplu taşıma açısından 
sağlayacağı önemli yararları da yadsına
maz. Türkiye, zaman kaybetmeden top
lu taşımaya ağırlık vermeli ve yenıi ve 
çağdaş ölçülere uygun demiryolları yap

mak zorundadır. Bunların bir tanesi si
zin, yapımından vazgeçmekle övündüğü
nüz; ancak orta gelirli halka hizmet ve
receğine inandığımız Sincan-Arifiye hattı
nı da SHP iktiidarı bitirecektir. 

Sayın milletveîfciıllerıi, ülkemizde üze
rinde en çok tartışılan konulardan biri de 
boğaz geçişleridir. Biz de, boğazın çağ
daş teknolojiden yararlanılarak geçilme
sinden yanayız; iancak biz, sizden farklı 
olarak, boğazın Avrupa ve Asya arasın
da sadece 'bir transit geçişe hizmet etme
mesi, aksime İstanbul şehir (içi trafiği ile 
birlikte ele alınmasının doğru olduğunu 
düşünüyoruz. Nitekim, başındanberi ya
pılan litirazlar bizi haklı çıkartmıştır. Bi
rinci Boğaz Köprüsünün kapasitesi, ön
görülen süreden önce dolmuştur. Birinci 
Boğaz Köprüsünün, müşavir finması olan 
FF and Parteners, bugün İkinci Boğaz 
Köprüsünün de müşavliırlik hizmetlerini 
yapmaktadır. Birinci geçişle ilgili olarak 
hazırladığr fizibilite raporunda, Boğaziçi' 
nde 1981 yılında İkinci, 1995 yılında ise 
üçüncü >bk köprüye «aoilen ve mutlaka 
gerek vardır» şeklinde telkinlere yer- ver-
mliştir. Bu raporu hazırlayan firma ha
len karayollarına müşavirlik hizmeti su
narken, firmanın o zamanki proje so
rumlusu Dr. Brown da İkinci Boğaz Köp
rüsünü yapan konsorsiyumun müşaviri 
olarak görev yapmaktadır; bu tezgâhı 
görmemek İçin çok saf olmak gerekir. 

Şimdi Sayın Bakana, 1978'de yapılan 
boğaz geçişi ile İlgili sempozyumda sunu
lan bilgileri içeren dokümanı okumasını 
tavsiye ediyorum. Yapılan istatistiklere 
göre, boğazdan geçen araçların yüzde 80'i 
özel arabalardır; özel arabaların ise yüz
de 80'i tek kişiyle geçiş yapmaktadır. İs
tanbul şehir liçi trafiğinin sıkışık olması 
ve toplu taşımın -tabiî gerçek anlamda 
toplu taşımın- olmaması, insanları, özel 
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araçlarıyla boğazı geçmeye zorluyor ve 
bu da kendi başına petrol tüketimini ar
tıran, hiç de ekonomik olmayan bir ula
şım biçiıminıi körüklüyor. Köprüler tuza
ğına düşülmesinde otomotiv sektörünün, 
otomobil satışlarını artırmakla ilgili talep
lerimin de önemli rol oynadığını zannedi
yorum. 

Şimdi, acilen yapılması gereken, bo
ğazı köprü ile geçen tuzaktan vazgeçip, 
'istanbul şehir geçişi ile birlikte ele 
alınacak tüp tünel geçiş projesinin bir 
an önce gerçekleştirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımıza 
bağlı önemli kuruluşlardan biri de Devlet 
Su İşleri Genel1 Müdürlüğüdür J Bu yatı
rımlarda da iktidarın durumu pek iç 
açıcı değil. 1988 yılı içinde, bu kurulu
şumuz da daha önce diğer bütçeler ko
nusunda işaret ettiğiımliz darboğazlarla 
karşı karşıyadır. Hükümetin önem verdi
ğini söylediği enerji sektörüne göz atmak, 
Devlet Su İşleri Gemdi Müdürlüğünün ne 
kadar çıkmazda olduğunu göstermesi ba
kımından yeterlidir. Devlet Sü İşlerinin 
halen devam etmekte olan yatırımlarını, 
programa uygun yürütebilmesi için 2 tril
yon dolayında hür ödeneğe ihtiyaç vardır. 
Buna karşın, kendisine bütçeden, ancak 
560 milyar, fondan da 260 milyar olmak 
üzere toplam olarak 820 milyarlık bir 
kaynak verilmiştir; bu, istenen ödeneğin, 
yüzde 41'ini karşılayabiılmektediır. Hükü
met, 'enflasyon hedeflerini yüzde 33 olarak 
öngörmüştür; oysa enflasyonun % 70'le-
re varması halinde, bu ödeneğin 600 mil
yara, yani talep edilenin yüzde 30'u düze
yine düşeceğini şimdiden söylemek müm
kündür. 

Çağ atladığını iddia eden iktidarın, 
enerji konusundaki tutumuna biraz daha 
bakalım. Sayın Batanın çok sevdiği İn
giltere örneğine bakacak olursak, elektrik 
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tüketiminin kjişi başına 5103 KW/saaıt yıl, 
yani bizden yaklaşık 8 kere fazla olduğu
nu, Ortak Pazar ülkelerinden en düşük 
Portekiz'in 2033 KW/saat/yıl ile Türkiye' 
nin 3,5 katı olduğunu, Türkiye'de ise bu
nun 650 KW/saat/yıl olduğunu görüyo
ruz. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerden 
Brezilya'da 1268, komşularımız Irakta 
1230, Yunanistan'da Türkiye'nin 4 katı 
elektrik enerjisi tüketilmektedir. 

Yapılan etütlere göre, Türkiye'deki 
hidroelektrik potansiyelimiz 117 milyar 
KW/saat'tir. Oysa bugün hu kaynaktan 
sağlanan 24 milyar K.W/saat/yıll olup, top
lam potansiyelin ancak yüzde 21'i kulla-
nıılmaktadır. Oysa Hükümet günlük po
litikasının çıkar ilişkil'eüi anlayışıyla, ya
bancı sermaye - yabancı teknoloji ve 
ithal kömüre ve yabancı işletmeciye da
yalı yap - işlet - devret modeliyle, Tür
kiye'yi yabancıların tam sömürü aüanı ve 
pazarı haline getirmek istemektedir. 

Bu yi yeni bir yatırım olmaması ve de
vam etmekte olanların ise yüzde 30 dola
yında gerçekleşeceğinin anlamı, yerli kay
naklara dayalı enerji üretiminin ihmali ve 
baltalanması demektir. 

Kamu yapılarını yapmakla görevli 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne gelince : 
önemli görevler yapmış olan, bölge mü
dürlükleri kaldırimakla bu konuda ciddî 
bir yanlışlık yapılmıştır. Daha önce sa
dece belli çaptaki yatırım ve onaranlar
la ilgilenen Bayındırlık müdürlükleri, bir
den büre daha büyük bk yükün altına 
sokulmuştur. İllerde valilerinde kendile
rini işin sahibi gibi görmeleri, ilk ba
kışta olumlu gibi görünmesine karşın, ida
renin çift başlı olması gibi olumsuz bir 
sonucu da beraberinde getirmektedir. 

İşin üzerinde durulması gereken önem
li bir yanı yatırımlaırım, kısa sürede bitii-
rilmelerinıi gerçekleştirmekti'r. Oysa son 
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yıllarda bazı işlerin sürüncemede kaldığı 
ve her yıl1 keşif bedellerinin önemli ml'k-
tarda tarttığım gömlekteyiz. Adliye Sarayı 
inşaatı 10 yildir sürmekte olup, daha da 
bitmeyeceği söylenmektedir. 300 milyon 
dolayındaki ilk ihalesinden sonra, işin 
yapımı iki firma tarafımdan sürdürülmüş; 
ancak bu firımallardan biri, keşif bedelini 
doldurarak, diğeri de tasfiye ederek işi 
bırakmışlardır. Yapılan 1,5 milyarlık iha
leyi Durmaz inşaat almıştır. Geçen yıl 
ihale ©dillen 3,5 milyar keşif bedelli ik
mal inşaatı işi yeniden Durmaz İnşaata 
verilmiştir. Şimdi yeni bir ihale hazırlığı 
olduğu söylenmektedir. Buradan ilan 'edi
yorum, bu ihaleyi de emin olunuz Durmaz 
'inşaat alacaktır. 

Şu anda Ankara Milletvekili olan •Sa
yam Rıfat Diker'io sahibi öldüğü Ruto 
firmasının da benim bildiğimi iki işi var, 
Yapı işlerinde. Birisi H/abur Gümrük .te
sisleri, diğeri de Cuımhurbaşlkanlığı Köş
kü ikmal inşaatı işi. Keşif bedeli 4 mil
yar dolayında. Bu işin projesinde ve ke
şif özetinde doğrama ahşap olarak gös
terilmiştir. Keşif özetine 100 Kg. kadar 
da alüminyum doğrama konmuştur. Bu 
kalemle ilgili olarak, işi allan firmanın, 
yani Ruto Firmasının alüminyum ile il
gili verdiği teklif 45 000 TL./Kg.'dır. Oy
sa alüminyum, piyasada 9 000 liradır. 
işin yapımı sur asında ahşap doğramanın 
alüminyuma dönüştürüleceği yaygın söy
lentidir. Böylece, yüklenici firmaya bü
yük kâr sağlanmış olacaktır. 

işin asıl ilginç yanı, Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü ikmal inşaatı işinin keşif özetinin, 
Ankara Bayındırlık ve îslkân Müdürü ta
rafından Ruto firmasının bürosunda ha
zırlandığı iddiasıdır. Ayrıca, Bayındırlık 
Müdürlüklerinde müstakil kontrol amir
likleri şemada olmadığı ve hatta kurull-
masının genelge ile yasaklanmış olmasına 
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karşın, bu iş iiçin özel1 izinle müstakil bir 
'kontrol amirliği kurulmuştur. 

Aynı tasarruf Adliye Sanayi inşaatında 
da olmuştur. Hatta burada, kontrol teş
kilatının (Bayındırlık müdür yardımcısı 
düzeyinde) bizzat yüklenici firmanın is
temleri doğrultusunda kurulduğu ve firma 
sahibinin de Sayın Başbakanın yakın ar
kadaşı olduğu yaygın söylentiler arasın
dadır. 

Özelikle davet usulü yapılan ihaleler
de, üslerin daha çok ANAP'a yakınlığı 
bilinen firmalara verildiği dilerim bir te
sadüften ibarettir. Ancak, kamuoyunda 
yaygın olan ikanı, ANAP'ın devlet olanak
larını yakınlarına peşkeş çektiğidir. 

Bu, devlet olanaklarını, oy için nasıl 
kullandığınızın açık bir örneğidir; ama 
şunu hilin kli, (demokrasilerde hiçbir ik
tidar ebedî değildir. Gün gelir hesap so
rulur. Buna hazırlıklı olun. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum. Da
vet usulü ihaleye çağrılarda ve ihalede, 
kullanılan öllçü ve kriterler nelerdir? Da
vetiye usulü ille Yapı, İşleri Genel1 Müdür
lüğünde bugüne Ikadar yapılan ihalelerde 
ihaleleri alan yüklenici firmaların adları 
nelerdir? 

Sayın milletvekilleri, bu bütçe bir enf
lasyon (bütçesidir, bu bütçe bir vurgun 
bütçesidir, bu bütçe bir borç bütçesidir. 
Nitekim, Karayolları Genel1 Müdürlüğü ve 
DSl'nin geçen yıldan müteahhitlere büyük 
çapta borcu olduğu söyleniyor. Yapı işle
ri Genel Müdürlüğünün artan enflasyon 
karşısında, ihale ettiği işlerini yılbaşın
da ilan ettiği birim fiyatlarla sürdürmesi 
mümkün değildir. 

1987 ve 198 8'de ilan edilen rayiç ve 
birimi fiyatlar kıyaslandığında, fiyat artış
larının çok yüksek olduğunu görüyoruz. 
Piyasa ile ilan edilen hu fiyatlar 'arasında 
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yüzde 50lere varan farklar vardır. Eko
nominin lokomotifi katarı çekemez duru
ma getirilmiştir. Konut fiyatlarına yansı
yan bu artışlar, dar gelirli, ve orfcadiregin 
konut edinim© şansını ortadan kaldırmış
tır. Bu artışlar karşısında konut kredi
leri gülünç duruma düşmüştür. Fiyatların 
ne olacağının tahmin edilememesi, bu 
sektörde 'tıkanıklığın en büyük habercisli-
dir. Geçen yıl konut fiyatları artışları 
ortalaması yüzde 70'leri aşmışken, rayiç
lerde genel ortalamnıın yüzde 50lerde tu
tulması, resmî (kurumların işlerinin de ya
rım kalmasına neden alacaktır. Bu da er-
geç Hükümeti bir 'tasfiye kararnamesi çı
karmaya götürecektir. 

Sayın milletvekilleri, 'görüşmekte oldu
ğumuz hu bütçenin belirgin karakteri da
ğınıklıktır. İç ve dış sermaye çevrelerinlin 
çıkarları doğrultusunda hazırlanan bu 
hütçe, enflasyonu körükleyen ve kaynak 
israfına yol' açan yapısıyla, ülkemizin ge
leceğini ipotek altına almaktadır. 

Gelir dağılımındaki adaletsizliği daha 
da 'artıran, yatırımları azaltan ve işsizliği 
çoğaltan özellikleriyle, ülkemizin gerçekle
rine ve ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. 

Bu bütçe halkımızın acil 'ekonomik ve 
sosyal taleplerini karşılamaktan uzaktır. 
Tercihlerde ve öncelikllerde hata yapılmış, 
doğru hedeflerden sapılmıştır. Temel man
tık ve esprisiyle bu hütçe umutsuzluk ve 
mutsuzluk haykırmaktadır. 

Yüce Meclisin sayın üyelerine saygı
lar sunanım. (SHP sıralarından lalıkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Erdem. 

Yine SHP Grubu adına, Sayın İbrahim 
Tez; buyurun. (SHP sıralarından 'alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA İBRAHİM 
TEZ (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
millıtvekilleıli; görüşülmekte olan Bayın-
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dirlik ve İskân Bakanlığı 'bütçesi üzerin
de grubum adına görüşlerimi arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. Bu duygular 
içerisinde, Yüce Meclisi saygılarımla se
lamlıyorum. 

Genel iseçimlerin üzerinden yalnızca 
138 gün geçti. Bu 138 gün, hepimize, ya
şayacağımız ANAP'İı günlerin acı bir fa
turasını ortaya koydu. 

Ülke yönetimi ekonomide, sosyal alan
da ve politikada hir dizi tercih sorunu
dur. Bilindiği gibi, ülkenin kalkımması, 
gelir düzeyinin yükselmesi, işsize iş bulun
ması, hakça ücret ödenmesi, üretlimin ar
tırılması gibi ülkenin ekonomik ve sosyal 
hayatını iktidarlar yönlendirirler. 

1988 yılında ülkemizin temel sorunla
rının neler olduğunu ortaya koyabilmek, 
bunlara çözüm getirmek görevi olan ikti
darın, yani Özal İktidarının 5 yıldır ol
duğu gibi, bu bütçeyle de ne denli yanlış-
1'klar içinde bulunduğunu açıkça gözler 
önüne serebilmek için, somut örneklerle 
programlarını ve politikalarını birer birer 
eleştirmek gereğine linanıyoruz. 

Bu bütçenin genelinde olduğu gibi, 
B'ayındırllık ve İskân Bıakanlığı bütçesi de 
birbiri ardına çelişkililerle doludur. Bu çe-
llişklileri ve değeriendiırmeleri Yüce Mecli
se arz ediyorum : 

Devlet Su İşlerinin 1988 Malî Yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı, diğer tasarılarda 
olduğu gibi rakamlarla, her amaca yöne
lik gerekçe oluşturabileceğinin örneğini 
vermektedir. Tasarının hizmet gerekçesi 
bölümünde, «Makine Teçhizat» alt baş
lığı altında yapılan açıklamalarda, değer
lendirme yılı 1977 olarak haz alınmıştır. 
«İşletme ve onarım» başlığında değerlen
dirme yılı 1963 olarak alınmıştır. 

Her yapılan işlin bir başlangıcı oldu
ğuna göre, Sayın Özal İktidarının ken
disini başarılı gösterebilecek oransal, ra-
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kamsal ve zamıansal örneklerde sıkıntı 
çekmediği 'anlaşılmaktadır. Kendisimin na
sıl başarılı gösiteril'ebilecieğiınıi, rakamlarla 
oynayarak bdirîemektedir. 

Özaıl İktidarımın program ve bütçesi
nin ciddiyeti konusundaki yaklaşımı he
pimizce malumdur, 'tüm Türkiye'ce ma
lumdur. 1987 yılı başımda bütçeden ve 
Kamu Ortaklığı Fonundan Devlet Su iş
lerine verilen ödenekler toplamı 647 mil
yardır. Bir yılı içerisinde, her nedense, 
yapmak zorunluluğunu duydukları reviz
yonla bu ödenek 1 trilyon 75 milyar Türk 
Lirasına çıkarılmıştır. İnsan, elinde ol
madan 1987 Kasını ayında yapılan genel 
seçimlerle 'bu ödenek artışı arasında bir 
ilgi var mı, yok mu diye merak etmek
tedir. Bana öyle geliyor ki, iktidar, yüzde 
66'ya varan bu ödenek artışını önümüz
deki yaz ortasından itibaren tekrar gün
deme getirecektir. 

Burada, fonlar ve fon yönetiım'leriyle 
ilgili eleştirilerim'iz blir kez daha doğruluk 
kazanım ıştır. Fonları Yüce Meclisim de
netiminden kaçırarak kendi iktidarımız için 
kolaylıkla kullanmaktasınız. Neredeyse 
bütçe gelirleri kadar olan fon gelirlerini 
har vurup harman savurmayım; yazıktır, 
bunlarda lişçjmizim, köylümüzün, halikımı
zın alın teri vardır, hakkı vardır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Unutmayalım ki, ik
tidarların gücümü kendi çıkarına ve kötü
ye kullanması -engellenmediği sürece de 
böyle devam etmesi- tarih boyunca çok 
sık rastladığımız; bir deneyimdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 
yaratılan bu bütçe ödeneğiyle ilgili öğ
renmek istediğim bir başka konu da şu
dur : Acaiba bütçe ödeneğindeki bu yüz
de 66'lık yatırım artışı gerçekleşmeleri, di
ğer kalemlere nasıl ve ne kadar yansı
mıştır? Maalesef, bu açıklama raporlarda 
yer almamaktadır. Genelde program büt-
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çe uygulamasıyla ilgili ortaya konan yüz
de 90'kan üzerindeki gerçekleşmeler, 
ödeneklerim harcanmasıyla ilgili gerçek
leşmelerdir. 

Özal 'İktidarı, para harcamadaki yete
neğini, işçliyi, köylüyü, halkı harcarken 
de gösteriyor; bu bütçe de bumun bir ka
nıtıdır. Korkarım ki, ödeneklerin harcan
ması ylla ters orantılı olan yatırımların ger
çekleşmesinde elde edilen sonuç, enflas
yonun önlenmesindeki başarınızla da 
orantılıdır. 

Devlet Su İşleri'nin elindeki 188 adet 
ıslah, 3 adet enerji, 14 adet içme suyu 
'projesinin 1987 fiyatlarıyla yatırım topla
mı 11,5 trilyon olmuştur. 1987 yılı so
nuna kadar bu projelere harcanan toplam 
kaynak, 5,1 'trilyon olmuştur. Ancak, 1988 
yılında yapılacak yatırımlar için ayrılan 
ödemekler 1,1 trilyon olarak gözükmekte
dir. 

Hükümetin, bütçe tahmininde belirt
tiği gibi, 1988 yılı enflasyon onanının 
yüzde 33 olması durumunda dahi, 1988 
yılı sonunda kaynak gereksinmıesiyle İl
gili olarak 7 trilyon lira dolayında ihti
yacı vardır. Bu yaklaşımla, bir de «1988 
yılında bitecek projelere öncelik verme1 

politikası» adı altonda başlatılmış pro
jelere ödenek ayrılması eklendiğinde, 
önümüzdeki yıllarda Devlet Su İşleri 
projelerinin ne denli karanlık bir talblo 
ile karşılaşabileceğini belirtmeye hiç de 
gerek yoktur. Bu, somut bir şekilde or
tadadır. Hem enflasyon tahminleriınlz 
yetersiz olacak, ülkede yüzde 70'e varan 
enflasyon varken «Yüzde 33» diyeceksi
niz, hem de 7 trilyonluk yatırım harca
maları gerekirken bütçeye ancak 1 tril
yonluk ödenek ayıracaksınız; olmaz böy
le şey. {SHP sıralarından alkışlar) Yal
nızca bu ödenekle bile bütçenin gerçek-
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leri ^göstermediği, yanlışlıklarla ve yeter
sizliklerle dolu olduğu açık ve' gerçek 
bir olaydır. 

Özal İktidarı, özellikle para musluk-
larıyla oynayarak toplumu eğitmeyi bir 
marifet saymaktadır. Toplumu para mus-
luklarryla oynayarak eğitmeye hiç kim-
ıs'enin !baiklkı yoktur; Özal İktidarının da 
hakkı yoktur. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
tanım projelerinde, toplam sulama ala
nı 1 409 899 hektar olarak belirlenmiş
tir. 1987 yılı sonu itibariyle 336 326 hek-
tarlık bir alanın işletmeye açıldığı belir-
Itilmekltedir. 1988 yılında ise 100 bin 
hektarlık alanın var olanlara eklenmesi 
rilanianııyomrııuş. Merak ettim, 1987 yı
lında ne kadarlık bir alanı gerçekleştir
diniz ki, 1988 yılında 100 bin hektarlık 
alanı sulamaya açacaksınız... Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinde, yapılana bir yılda 
yüzde 25 eklemek için olanaklarınız var
idi da böş yıldan 'beri niye duruyordu
nuz? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yım Başkan, kulaklarımız rahatsız olu
yor, yüksek sesle konuşmasalar daha 
iyi olur sanıyorum, 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Be
nim sipsim halkın sesidir, ıbenim sesim bu 
kürsüden de gür çıkar, Türkiye'nin 67 
ilinde de gür çıkar. (SHP sıralarından 
alkışlar) Rahatsız olan varsa arka sıra
lara geçer. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Dı
şarı çıkabilirler Sayın Ecevit. (Gülüşme
ler) 

BAŞKAN — Arkadaşımızın konuş
ma şeMi öyle efendim. 

Buyurun Sayın Tez, devam edin lüt
fen. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; bu uygu-
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lamanın 'bir yansımasını da, Karayolla
rının 1988 yılı bütçe raporunda görüyo-
ruz< Buradan da !bir örnek venmek istiyo
rum. Şöyle diyor rapor: «Yatırım prog
ramlarının gerçekleştirilmesi için sene 
başında taahhütlere girişilmektedir. Bu 
taahhütlerde, özellikle sene sonu ödeme
lerinde ödeneklerin serbest bırakılması 
nedeniyle darboğaza girilmektedir.» 

Görüldüğü gibi, Sayın Özal'ın yıl 
sonu enflasyon rakamlarını düşürmek 
için, y i içinde partizanca uygulamaları
nı örtbas etmek liçin kurduğu tezgâhlar 
devlet mekanizmasında ciddî sorunlar 
doğurmaktadır, Bu ciddî sorunların ba
şında, yatırımların tamamlanamaması, 
yatmırıiarın malî ıbüıyüklüklerinin artma
sı ve yülklenicileriın zor duruma düşme
si geknektedAr. Bunlar iktidarın devlet 
yataomlarına ne kadar gayri ciddî yak
laştığının iaçık bir kanıtlıdır, bir delilidir. 

'Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kendi düşüncesine göre kaynak yaratma
daki başarısı (tartışılmaz olan iktidarın en 
çok güvendiği yöntemlerden biri de 
«yap - işlet - devret» modelidir. Bu ko
nuda en çok verilen örnekler de otoyol
larıdır; ancak Karayolları yatırım prog
ramına bakıldığında, tamamlanan 125 
kilometrelik beş otoyolun ve yapım ha
lindeki 1 096 kilometrelik otoyolun dış 
kredilerle finanse edildiğini görmekteyiz. 
Yine raporda görüleceği gibi, yalnızca 
Tarsus - Pozantı ve İzmir - Urla - Çeş
me otoyollarının yap - işlet - devret mo
deliyle yaptırıknaısı konusunda çalışma
lar vardır. En güvendiğiniz konuda tek 
bir örneğini dahi yaşama geçiremedi-
ğiniz bu modeli kurtarıcı olarak günde
me getirmeniz, ülkemiz sorunlarını çöz
medeki yetersizliğiniziın bir kanıtı olmak
tadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Balkanımız komisyon toplantısın-
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ida yaptığı [konuşmada şöyle diyor: «2000 
yılına kadar 3 bin kilometrelik otoyol 
sahibi olabilmek gibi, Türkiye'yi modern 
hale ıgefcirırneye, mevcut imkânlarla ula
şılması zor görünen hedeflere ;er:işımeyi 
azmettik, ihmal edilen, sürüncemede bı-
raJkıHan yatırımların gerçekleştirilmesi için 
yeni sistemler geliştirdik» 

Yurt dışından alınan (kredilerle ya
pılan yatırımların nasıl yeni bir sistem 
yarattığın* Yüce Meclisin takdirlerine 
sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Balkan yine 'komisyonda yaptığı 
(konuşmada, başkanlığında yapılan reorga-
nizasyonun olumlu sonuçlar verdiğimi be-
lırtmektedirv 

Demiryolları, Limanlar ve Hava Mey-
danlarıı inşaatı Genel Müdürlüğünün 
Ulaştırma Bakanlığına devrine Sayın 
Balkanın Ikarşı olduğunu bu rapordan bil-
ımdcteyiz,' bu rapordan öğrenmekteyiz. 
Ben, inşaat ve işletme işbirliğinin sağ
lanması olarak yorumladığım bu reor-
ganizasyonun nasıl ibıir mantığın ürünü 
olduğu konusunda ikuşiku duymaktayım. 
Rfeorganizasyon çalışmaları çerçevesinde 
getirilen bazı yeni uygulamalara katıldı
ğıma da belirtmek isterim. Özellikle ye
rel yönetimlerin yetkilerini artıran uy
gulamanın, 'toplum açısından büyük ya
rarı vardır. Ancalk, iktidar verdiği bu 
yetlklileri, iyi kullanmadığı düşüncesiyle 
olmalı ki, merkezî yönetimin denetim 
fonksiyonunu yeniden gündeme getir
mektedir., Acaba nedendir bu geriye dö
nüş?... Eğer, siz uygulamaya koyduğu
nuz yeni 'bir sistemi, daha ilk aşamada 
revize ederseniz, başından beri yanlış 
yapıyorsunuz demektir. 

Sayın Başkan, sayın miMet vekilleri; 
imar ile bayındırlık işlerini hirleştirdi-
niz; tüm Türkiye'de imar açıkta kaldı. 

«Yerel yönetimlere yetki verdik, imar 
onların sorunu» dediniz; neredeyse bü
tün yeşil alanlar, kentlerin nefes alabi
leceği alanlar konutla do'ldu, işyeriyle 
doldu. «Yerel yönetimlerin kaynaklarını 
artırdık» dediniz; her yer pembe kaldı
rımlarla doldu. Şimdi de doğru bir amaç
tan, yanlış bir uygulamanın yüzünden 
kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu, yanlış bir 
sistemdir. Devletin yönetimi denemle 
tahtası değildir. Türk halkı, devletin yö
netimini deneme tahtası haline getirmek is
teyene dur diyecek zamanı biliyor ve 
dur demenin de zamanı gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
toplumu, toplumun kurumlarını bozma
ya, yıkmaya hakkınız yoktur. Her şey
den önce şunun farkına varmalısınız. Si
zin çıkarlarınızla, toplumun çıkarları 
bağdaşmamaktadır, Vatandaş her gün 
işinde, levinde, sokakta çelişkileri yaşa
maktadır. Vatandaşa bu çelişkileri yaşa-

i 

tan sizin uygulamalarınızdır. Bu bütçe
de çelişkilerin düzeltilmesiyle değil, yo-
ğunlaştıriılmasma yönelik çabalar gözük
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın miMetvekilleri; 
afet ve deprem fonları 1988 gelir gider 
tahmin cetvelinde, Sosyal Dayanışma ve 
Yardımlaşmayı Teşvik Fonuna ve genel 
bütçeye 26.1 milyarlık aktarma yapılma
sı öngörülmektedir., 'İlginç, olan Fonun, 
toplam bütçesinin 89,5 milyar olması
dır. Afet işleri Genel Müdürlüğünün 
1988 Yılı Bütçesinde yer alan harcama 
kalemlerine dikkatlerinizi çekmdk istiyo
rum: 34.084 milyar heyelan bölgesi ko
nut uygulamaları, 0.909 milyar afet ön
leyici tedbirler, 2.096 milyar 1986 -1987 
yılı afetleri konut uygulaması, 3.356 mil
yar acil yardım ve geçici iskân ve top
lam olarak da 9.445 milyar, yani yüzde 
17.8'dir. Bunlar dışında yapılan harca-
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malar ise; 22.622 milyar 56 ilde daimî 
iskân uygulamaları, 20.937 milyar 11 il
de kırsal kalkınma projeleri, ve toplam 
olarak da 43.599 milyar, yüzde 89.2'sini 
oluşturmaktadır. Afet İşleri Ge'nei Mü
dürlüğünün yapması gereken işleri dü
şündüğünüzde, acil işler ve iş için yapı
lan harcamaların tümü, harcamalardaki 
payı ancak yüzde 17.81e ulaşmıştır. Bu 
oranı, afet işlerine ne kadar önem veril
diğinin bir kanıtı olarak değerlendirme
nize sunuyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
kuşkusuz yüzde 82'lilk payı oluşturan da
imî iskân çalışımalarnnın ve kırsal kal
kınma konut politikalarının afet işleriy
le beşinci ve altıncı derecede ilgisi ku
rulabilmektedir. Ancak, kanımca afet iş
lerinin özellikle kendi birinci derece so
rumluluklarını gerçekleştirebilir duruma 
getirebilmesidir. 

Afet bölgelerinde yapılan konutlar 
konusunda komisyonda yapılan tartışma
larda, muhalefet tarafından getirilen 
prefabrikasyon önerisini, nakliyenin 
uzaklığını ileri sürülerek, ekonomik ol
madığı gerekçesiyle kabul etmeyen Sa
yın Bakanımızı, prefabrikasyon konusun
da son gelişme'lieri izlemeye davet edi
yorum. Kendisi sanırım bu konuda 1970' 
lerin teknolojik bilgisiyle sınadı kalmış
lardır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün gö
revlerimi yerine getirirken, kullandığı ola
naklarının yeterli olmadığı, bilinen bir 
gerçektir. Bu konuda önemli bir diğer ek
siklik d© yetki yetersizliği olduğu ka
nısındayız. 

Herhangi bir afet durumunda, devle
tin tüm olanaklarının seferber edilmesi
nin zorunluluğu açıktır. Geçmişte oldu
ğu üzere, böylesi bir koşul altında, tüm 
kurumlar, olanaklarım sonuna kadar kul

lanmaktadırlar. Ancak, gerekli olan bıı 
olanaklardan en çok yararı sağlayacak 
ve eşgüdümü yürütecek olan Afet İşie-
rinlin, gerekli yetki ve sorumluluklarla 
donatılması gerekmektedir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün, her
hangi bir afet durumunda, bölgedelki tüm 
kamu kuruluşlarının eşgüdümünden so
rumlu bir kuruluş haline getirilmesi, hiz
metlerde etkinliğin artırılması için bir zo
runluluktur. 

Sayın Başkan, sayın miüet vekilleri; 
Gecekondu Fonundan, Sosyal Yardım 
ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapı
lacak aktarmalar toplamı, 10.3 milyardır 
ve toplam fon bütçesinin yüzde 72'sini 
oluşturmak tadır. 

Yeni Yerleşmeler Kredi Fonu, kap
sam itibariyle, Toplu Konut Kanunuyla 
çakıştığından, 1984 yılından itibaren, 
faaliyetleri durdurulmuştur. 

Devlet Memurları Lojman Yapım 
Fonu,' kesihhesıab ödemesi yapıldıktan 
sonra, faaliyetlerini durduracaktır. 

Bu fonların amacı ve kaynaklarını 
kullanma biçimi, belli bir fona kaynak 
aktarmaktan başka bir anlam taşımamak
tadır. 

lÖzal iktidarı, devlet muhasebesinde 
getirdiği bu sözde yeniliklerle, fonları 
açıp kapayarak, sadece kendisinin anla
yacağı bir devlet yönetiminin peşindedir. 
MecMsıirnizin denetimi dışında olan bu 
gidişe, dur demenin zamanı gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Özal iktidarının, kentleşmenin bi
rinci koşulu olan, kentsel arsa üretimiy
le ilgili, sağlıklı bir yaşlaşımı yoktur. 
Gecekondu bölgelerini, seçim önceleri 
oy deposu olarak gören bu anlayışın, 
ülkemizin toplumsal, siyasal ve ekono
mik sorunlarının odak noktasını taşıyan, 
köyden kente göç ve gecekondulaşma 
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konusunda, önlem ve önerileri bulunma -
maktadır. 

Kengerimizde, kentsel arsa stoku kal
mamıştır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün, ibu konuda yetersiz kaldığı, kent
sel arsa üretiminde, yerel yönetimlerin 
lyetMlerinin artırılması gerektiği, partimi
zin otelden beri savuna geldiği bir yak
laşımdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye, son yarım yüzyılın en önemli 
toplumsal olayını, içinde 'bulunduğu 
kentleşme süreciyle yaşamaktadır. Bu
gün, nüfusumuzun yansından fazlası, 
kentlterimizde yaşamaktadır. Türkiye, 
kentleşme sürecini, biraz .bilgisizlikle, bi
raz panik ve telaşla, çoğu kez de bece
riksizlikle geçirmiştir. Bunun sonucu ola
rak, yurdumuzun coğrafyasını, çok kötü 
bir 'biçimde kullandık. Kirlenen körfez
lerimiz ve nehirlerimiz, yok olan tarım 
topraklarımız, yağmalanan yeşil alan
larımız, sağlıksız yerlerde yapılmak zo
runda ka'knan gecekondularımız, kirli 
kentlerimiz... , 

Kentleşme süreci, önümüzdeki yıllar
da, daha da hızlanacaktır. Geleceğe yö
nelik seçimini, sanayileşme ve kentleşme 
doğrultusunda yapmış olan Türkiye, 
2000'lli yıllara, kent nüfusu 20 milyon 
daha artmış olarak girecektir. 

Geçmiş deneyimler, kentleşmenin, 
kendi haline bırakılmasınıın ne türlü sos
yal, ekonomik ve siyasal sorunlara ne'-
den olduğunu göstermiştir. Böyle bir 
oluşumun tekrar yaşanmaması için, so
runun en az 15 yıllık süreyi kapsayacak 
prespefctif içinde, bütüncül ve planlı bir 
yaklaşımla ve düşük gelirli toplum, kat
malarının gereksinmelerine öncelik ta
nıyan uygulanabilir nitelikte politikalarla 
ele alınması gerekli olmaktadır. 

Gerek konut yapımı, gerekse öteki kent
sel gereksinmeleri karşılamak için, yine bu 
dönemde, yaklaşık 3 milyar metrekarelik 
yeni kentsel arsa üretmek zorundayız. 
Çok yaşamsal, hatta belki de konumuz
la ilgili en yaşamsal sorun, kentsel arsa 
stokumuzun azlığıdır. Büyük kentleri-
ımizde, nerede ise, arsa için yapılan öde
meler, konut inşaatı için yap ilan öde
melere eşit duruma •gelmiştir. 

Şunu, Sayın Bakanıma ye sayın mil-
letvefci Herime tekrar söylüyorum: Çok 
açıklıkla ve çok kesin olarak 'bilmeliyiz 
ki, Türkiye'de kentleşme ve konut so
runlarını çözebilmek için hızlı bir kent
sel toprak reformunun uygulanması ge
rekmektedir ve bu zorunludur. 

BAŞKAN — Sayın Tez, iki daki
kanız var. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Efen
dim, ben yarım saatimi kullanıyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam, 'ben de yarım 
saate dikkat ediyorum; İki dakikanız 
var, lütfen toparlayınız. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; kentsel 
toprak reformuna ihtiyaç verdir. 

Kents,e!l arsa üretimiyle ilgili ivedi 
olarak 'bir yasal ve kurumsal yeni ya
pılaşma getirilmezse, gecekondu soru
nunu, sağlıksız kentleşmeyi ve gelişme
yi önlemek olanaklı olmayacaktır. 

Sayın Başkan, müsaade ederseniz iki 
üç dakika içerisinde sözlerimi biitirece-
ceğim. 

BAŞKAN — Efendim, biraz telhis 
edin lütfen. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Tek
nik konulara gireceğim. 

BAŞKAN — Gördüğüm kadarıyla 
notlarınız biraz fazla, (biraz telhis edin 
lütfen. 
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İBRAHİM TEZ {Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; son yapı
lan araştırmalarda, Teknik Araştırma ve 
Uygulama Genel Müdürlüğümüzün büt
çe raporunu okurken bazı yeni termino
lojilerle karşılaştık. 

Söz konusu genel müdürlüğümüz, 
«Halk konutu» yapıyormuş, «Kiralık 
mülk» konutu yapıyormuş. 

Yıllardır ülkemizde «Sosyal konut» 
tanımı tartışıldı, şimdi de oturup «Halk 
konutu» mu tartışacağız. Nedir «Halk 
'konutu?» Sadece 96 tane yapıldığına 
göre, halikımız için yapılmış değildir. 

«Kiralık mülk konut» ise, evlere şen
lik bir kavram. Konut kiralık ise, nasıl 
mülk olur, mülk ise nasıl kiralık olur; 
kiralık konut yapıyorsunuz da, adına 
niye «Mülk konut» diyorsunuz? Bunları 
bir türlü anlayamadık. 

ANAP İktidarı döneminde alıştığımız 
kurumsal yapıdaki kargaşaya, şimdi de 
teknik terminolojide rastlıyoruz. 

Kaynaklar ve gereksinmeleri arasın
daki açık, kaçınılmaz olarak öncelik ve 
'tercihler sorusunu gündeme getirmek
tedir, 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sözlerim çok bölündü,. Yüce Meclise 
daha aktaracağım konular vardı; fakat 
süremin yetersizliği nedeniyle iki önem
li noktaya daha değindikten sonra ko
nuşmamı tamamlayacağım. 

Bu noktalardan (biri, Urfa Tüneli; 
diğeri de, bundan 'birkaç gün evvel ka
rayollarında çalışan işçilerimizle ilgili 
ücret konusudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sayın Bakanımızdan soruyorum: Kara
yollarında en yüksek ve en düşük üc
ret nedir? Bakanlığın 'bir yetkilisi, bunu, 
geçtiğimiz günler içinde televizyonda 
kamuoyuna açıkladı; ama bu bakanlığa 

bağlı işçilerin sendikası olan bir sendika 
başkanı da, bu rakamların yanlış oldu
ğunu söyledi. Sayın Bakanım, 'biz bunla
rın hangisine inanalım; devletin yetkili 
ağzına mı, yoksa sendika başkanına mı 
inanalım? Ama, (biz inanıyoruz ki, sen
dika başkanı doğru söylüyor. (ANAP 
sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri, gürül
tüler) 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— Devletin bakanı doğru söyler. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Çün
kü (bordrolar yalan söylemez. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Devletin bakanı doğru söyler. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bord
rolar yalan söylemez, bunu Sayın Ba
kandan öğrenmek istiyorum. 

HtLMl BİÇER (Sinop) — Cinnet 
getirdin galiba, biraz kendine gel. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Ha
yır hayır, ben bunu Bakandan öğrenmek 
istiyorum, Yüce Meclisin huzurunda 
soruyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tez, konuşmanı
za devam ediniz. 

İBRAHİM TEZ (Devamla) — Bir 
ülkede, toplumsal, siyasal ve ıekonomik 
yaşamı etkileyecek, ona yön verecek en 
önemli politika aracı devlet bütçesidir. 
Ekonomideki iç ve dış dengesizlikler

den, şiddetli enflasyondan, işsizlikten, ge
lir dağılımındaki adaletsizlikten, sanayi 
yapısındaki çarpıklıktan sorumlu olan 
iktidarın 'bu koşullar altında önerdiği 
bütçe, dış açığı azaltmayı amaçlayan bir 
bütçe değildir; üretim yapısındaki çar
pıklıkları düzeltmeye yarayan bir bütçe 
değildir; enflasyonu aşağı çekecek, iş
sizliği önleyecek bir bütçe hiç değildir; 
gelir dağılımını düzeltecek, sosyal ada
leti sağlayacak bir bütçe değildir. Kısa
cası, halkımızın ihtiyaçlarına cevap ve-
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recek, halikımız için hazırlanmış bir 'büt
çe değildir. 

Halkımızın yürekten bağlı bulundu
ğu demokratik düzeniin gelmesi ise, 'bu ik
tidarın gitmesine bağlıdır. Bugün, her
kes, bu iktidar yerine, topluma sosyal 
ve ekonomik huzuru getirecek, içeride ve 
dışarıda ulusal 'bütünlüğümüzü etkin bir 
biçimde sağlayacak, ülkede hızlı ve den
geli büyümeyii, adil paylaşımı sağlayacak 
bir iktidar istemektedir. Daha açıkçası, 
devletin soyulmasına göz yummayan, 
yolsuzluk ve rüşvet peşinde koşmayan. 
çıkar sağlamayan, halkın ve ülkenin sö
mürülmesine izin vermeyen; dürüst, ça
lışkan, haliktan yana bir hükümet işitiyor. 
Sasyaldemokrat Halkçı Parti, halikımıza 
iters düşen; bu toplumda huzur ve gü
ven 'bırakmayan bu iktidara «Dur» de
meye kararlıdır. 

Bu duygular içerisinde, getirilen bu 
bütçenin tüm Türk Halikına hayırlı ol
ması dileğiyle Yüce1 Meclise en içten ve 
en derin saygılarımı sunuyorum. (SHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tez... 

MUSTAFA ŞAHIN (Kayseri) — Bra
vo Ecevit(!) 

İBRAHİM TEZ {Ankara) — Ecevit 
değil, ben, İbrahim Tez'im. Ecevit'e 
benzer olan İbrahim Tez'den bu kadar 
çekindiğinize göre, Ecevit buraya gelmiş 
olsaydı kaçacak delik arayacaktınız... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Merak etme, 'burada gördük geçen dö
nem... 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına, Sayın Ahmet Uncu; buyuru
nuz efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET UN
CU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, 
sayın m illet vekilleri; Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığının bütçesi hakkında Doğru Yol 
Partisinin görüşlerini 'arz etmek için hu
zurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesi
leyle, hepinize saygılarımı sunarım. 

Sayın mililıetvekilleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı, bildiğiniz gibi, 13.12.1983 
tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnameyle kurulmuştu^ Bu kararnameye 
göre, İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayın
dırlık Bakanlığı bMeştirilımıiş; fakat her 
iki bakanlığın 'yürüttüğü görevler ve yet-
kilede, mevcut teşkilatları aynen 'bırakıl
mıştır. Daha sonra, Hükümet tarafından 
çıkarılan 8.6.1984 tarih ve 209 sayılı Ka
nun Hükmündeki Kararnameyle, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde bu
lunan eski İmar ve 'İskân Bakanlığı genel 
müdürlüklıerinio ve teşkilatlarının birer bi-
reır tasfiye edildiğini görmekteyiz. Zaten 
bugün sıkıntının tümü de bu noktadan 
doğmaktadır. Niçin, neden; Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı kurulurken, İskân Ba
kanlığının yıllarca deneyimli, tutarlı ic
raatını görmüş olduğumuz bu genel mü
dürlükleri ortadan kaldırıldı? 

Bakımız, önce Planlama ve İmar Ge
nel Müdürlüğü ortadan kaldırılmış. Son
ra Mesken Genel Müdürlüğü ortadan kal
dırılmış. Bugün, iktidar, durmadan, ko
nut ımeselesliyle «Biz yaptık, çok iyi ya
pıyoruz, daha yapacağız» diye övünüyor; 
aıma bunun yanında, yıllardan beri ku
rulmuş olan bir Mesken Genel Müdür
lüğünü, bütün kadroları ve imkânlarıyla 
ortadan kaldırabiliyor. Belediye Teknik 
Hizmetler Genel Müdürlüğü ortadan ıkail-
ı̂rıHmış, Yapı Malzemesi Genel Müdür

lüğü ortadan kaldırılmış ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü lağvedilmiş. Daha 

. sonra, İller Bankasına bağlı SİMEL Li
mited 'Şirketi tasfiye edilmiş. Devirler, 
tasfiyeler, kapatmalar bununla da kalma
mış; halihazır Harita İmar Planı ve Değiş-
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tinnenin tasdik yetkisi belediye vs vali
liklere devredilmiş. 'Sonra, yine bakanlı
ğım konut konusu, ttim yetkileriyle Top
lu Konut vs Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığına devredilmiş. Bununla da kalın-
anaimış, 775 sayılı Kanundaki, bakanlığın 
bütün yst'kiterü. yine 'beledi yele re devre
dilmiş. İmar konusunda bakanlığın bele
diyeleri teftiş yetkisi ise, müstakilen İç
işleri Bakanlığıma verilmiştir. Ayrıca, Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü fonksiyonunu yi
tirerek, sadece Afet Fonu yönetir hale ge
tirtilmiştir. Teknik Araştırma ve Uygula
ma Genel Müdürlüğü de önce bu tasfiye
lerde tasfiye masası gibi kullanılmış, son
ra tali mahıiyetteiki işlerle meşgul olur 
hale getiriilmiştir. En son da, bildiğiniz 
gibi, yıların deneyimli Emlak Rredli Ban
kası bu bakanlıktan alınarak bir devlet 
bakanlığına bağlanmıştrı. 

Değerli milletvekilleri, bir bakanlığı 
düşünün; bu kadar tasfiye edilirse bugün 
yapılan ne kalır? 

1988 yılı; Plan ve Bütçe Komisyonun
da ANAP'lı bir değerli arkadaşım şöyle 

• dermişti : Afet İşleri Genel Müdürlüğü de 
Başbakanlığa veya bir devlet bakanlığına 
bağlanırsa, eski Maarif Nazırının ifade 
ettiği gibi, «'Şu mektepler olmasa, maarifi 
ne kadar kolay idare ederdim» düşün
cesi bu Bayındırlık Balkanında tamamen 
hâkim olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu husus üze
rimde ısrarla duruyoruz. Bir memlekette 
ihtiyaçtan doğan bir bakanlığı... Bildiği
niz gibi, cumhuriyetim kuruluşundan 25 
yıl geçtikten sonra, nüfusumuz hiç artma
mış, 1950 yılları civarında nüfus artışı 
ancak yüzde 50 edvarında olmuş, yani sa
yısal1 olarak 14 milyon olan nüfus 21 
milyona ulaşmış, 1950 yılına kadar şehir
leşme olayı büyük ölçüde başlamamış; 
ama 1950-1960 yılları arasımda siyasal, 

sosyal ve ekonomik gelişmeler şehirleşme 
sürecini başlatmış. İşte 1958 yılında, hız
lı şehirleşme ve konut meselesine sahip 
çıkmak için yeni 'bir 'bakanlığa, İmar İs
kân Bakanlığına 'ihtiyaç duyulmuş ve bu 
'bakanlık da kurulmuş. 1960 ila 1970 yıl
lan arasında, Türkiye'nin kendi tarihin
de ilk defa sağlıklı 'büyüdüğü ve geliştiği 
'bu dönemde çok yüksek sanayileşme hı
zından dolayı köylerden şehirlere en çok 
göçün olduğu bir devre yaşanmıştır. Bu 
dönemde, gecekondu teşekkülünün tama
men 'başladığını ve şehirleşmede en önem
li sorun olduğunu görmekteyiz. 

1966 yılında çıkarılan 775 sayılı Ge
cekondular Kanunu ile bir yandan gece
kondular ıslah edilirken, diğer yandan 
Sosyal »Sigortalar Kurumu, Emlak Kredi 
Bankası ve bakanlık bizzat konut üretimi
ne girmiştir. Bu olumlu çalışmalarla 1968 
yılından itibaren İller Bankasının bilhas
sa kanalizasyon yapımına da girmiş ol
ması, şehirleşmede önemli bir konu ol
muştur. İtler 'Bankası, bu dönemden baş
lamak üzere, altyapı çalışmalarında tüm 
belediyelerimiz için çok büyük hizmet 
vermenin kaynağı olmuştur. 

1988 yılı; Plan ve Bütçe Komisyonun
da Sayın Bakanımız şöyle dediler : «tmar 
ve iskân Bakanlığı kurulalı 25 yıl oldu. 
Bu 25 yıl uzun bir süre olmasına rağ
men, sonuçlar iyi değilse, en azından İmar 
ve İskân Bakanlığı kurmanın bir faydası 
olmamıştır. Bu bakanlığın olduğu dö
nemde gecekondular, 300-350 bin raka
mına ulaşmış, hisseli ve plana uygun ol
mayan ruhsatsız yapı problemleri ise, tak
riben 1,5 milyon olmuştur. Bu konuya, 
'belediyeler bir bakanlıktan çök daha iyi 
sahip çıkarlar, bu konuyu aslında bele
diyeler, mahallî idareler bakanlıktan da
ha iyi idare ederler» demişlerdir. Sayın 
Başkan, eski bakanlığın 25 yılda hiçbir 
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şey yapmadığı, 350 bin civarında gece
kondu doğduğu, 'buna karşılık 1,5 milyon 
da 'hisseli, imar planlarına aykırı yapılar 
doğduğu için 'bu 'bakanlığı kaldırdıklarını 
söylemektedirler. 

Sayın milletvekilleri, görüyorsunuz ki, 
'bu ifadelerinde Sayın Bakan, yapılan tas
fiye ve küçültme hareketini tamamen 'be
nimsemiş görünmektedir. Sanki, bu tas
fiye hareketiyle, Türkiye 'büyük bir yük
ten kurtulmuş; sanki, 'bu tasfiye hareketiy
le, sayın bakan ve 'bakanlık çok 'büyük 
'bir yükten kurtulmuş; iç rahatlığıyla ko
nuşabilmektedirler; sanki, sayın bakan, 
beş yıldır icraatıyla, bakanlığın «İs
kân» kısmını kabul etmediğimi bu ifade
leriyle de belirtmektedir, Eğer komisyon
da «İskân Bakanı» sıfatıyla konuşmuş ol
sa idi, önce imar planlaması ve uygula
ması, şehirlerin altyapı sorunları ve çö
zümleri, Türkiye'nin hızlı şehirleşmesin
den doğan konut açığı Ve hızlı şehirleşme
nin yarattığı meseleleri çözmek için orta
ya konacak ana politikaları söylemesi ge
rekirdi. Sayın bakana sorarsanız, «Konut, 
•benim konum yieğil; o, benim bakanlığı
ma bağlı değil» diyor. Bir îskân Bakanı
nın konut konusunu kabul etmemesi ve 
'bir başkasına bırakmasını düşünmek bile 
'istemiyoruz. 

Şimdi (Sayın Bakana soruyoruz : Kent
leşme meselesinden, iskân meselesinden 
sorumlu tek bakansınız; bakanlığınızda 
bu konuları çözecek tek organınız var 
mı? Bu soruya cevap olarak, filer Ban
kası ve Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü derseniz, asla inanma
mız mümkün olmayacaktır; ama ne ya
zık ki, sizin çizdiğiniz yanlış ve hatalı 
politikayla, bugün bakanlığın planlama 
ve programlama üniteleri lağvedilmiş; tek
nik hizmetler birimlerindeki birikimler 
kullanılamaz hale getirilmiş, atıl halde bı

rakılmış Ve bakanlığın yetiştirmiş oldu
ğu güzide şehir planlamacılarının hepsi 
'bakanlıktan ayrılmak mecburiyetinde bı
rakılmış; bu denli hızlı artan şehir nüfu
suna oranlı olarak altyapı çalışmaları için 
kaynaklar yetersiz hale getirilmiş; en acı
sı, 2000 yılına doğru nüfusun çoğunun şe
hirde yaşayacağına göre, imar planlaması, 
bakanlık olarak tamamen terk edilmiş ve 
bırakılmıştır. Bunları belediyelere bıra
kan bakanlıkta bu büyük boşlukları dol
durmak için, eski İmar ve İskân Bakan
lığının fonksiyonlarının mutlaka yeniden 
kurulmasını görmek istiyoruz. 

Sayın (milletvekilleri, Sayın Başbakan 
diyor ki : «imar Bakanlığı ile Bayındır
lık Bakanlığını birleştirdik; iyi ettik; çok 
bakanlık vardı, birleştirdik ve meseleyi 
bitirdik.» Bir büyük olayın bu kadar ba
sit laflarla geçiştirilmemesi gerekir zanne
derim. Türkiye'nin en büyük sorunu olan 
şehirleşme sorununu, insan sorununu bu 
kadar küçük ifadelerle geçiştirdiniz beş 
senedir, belli. Nereye vardınız; nasıl var
dınız? Onları da konuşacağız. 

Değenli arkadaşlarım, başlangıçta, 
çok bakanlık ihdas etmenin doğru olma
dığını; söylediniz bakanlıkları azaüıtacağı-
nızı, reorganize edeceğinizi; bundan da, 
bu memleketin fayda göreceğini söyledi
niz ve bu yolla da hareket ettiniz. Şimdi, 
azalttığınız bakanlıkları tekrar, teker te
ker çoğaltınız mu, çoğaltmadınız mı? 

ABDOLBAKt A L B A ^ R A K (İstan
bul!) _ Çoğa'LItmadık. 

AHMET -UNCU /(Devamla) — Beş 
senenin içerisinde bakanlık sayısı ço-
ğalmadı mı? 'Bakma o tarafa; laf atmak 
bir ışey değil, buralarda doğruyu söy
lemek lazım; ben kürsüden doğruyu söy
leyeceğim, sen de oturduğun yerden doğ
ruyu söyleyeceksin. Bakanlıkları çoğalt-
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tınız mı, çoğaltmadınız mi1? Önce azalt
tığınız bakanlıkları bugün çoğaltmadığı
nızı iddia edebiliyor unusunuz? 

Değeri arkadaşlarımı, üzülüyoruz ve 
acıyoruz; Türkiye'de gerçekten şehirleş
me içim şart olıan bir bakanlığın bugün 
kolunun kanadının kırılmasına ve bu bale 
getirilmesine gerçekten üzülüyoruz. Bun
ları yapanken (koydukları gerçekler İse, 
hep birbirleriyle çelıişfcil ve gülünç şe
kilde olmuştur. 

Sayım üyeler, bakınız, 1986 yılımda 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Enerji 
ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığından alı
nıp, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
'bağlanmıştır. Devtlet Su İşlerinin bu 'ba
kanlığa bağlanmasına, İnşaat 'birliğimin 
sağlanması. gerekçe olarak gösterilmiş
tir. Ayrıca Sayın Balkan «Biz Bayındır
lık Bakanlığı olarak 'her 'türlü inşaat ya
pıyoruz, o yüzden inşaat konusunda 
'ihtisaslaşmış olan İBayındırlık Bakanlığım
da Devlet Su İşlerinim toplanması daha 
doğru olmuştur» demiştir. 

Diğer taraftan, aynı yıfl Demiryolları, 
Limanlar, Hava Limanları İnşaat Genel 
Müdürlüğü Bayındırlık ve İskân Bakan
lığından (alınarak Ulaştırma ıBakanılığına, 
«İşletme biriliği sağlamak» gerekçesiyle 
bağlanmıştır. Gerekçe şudur ki, bir ülke
nin enerji politikasını 'tek elden idare et
mezseniz ımuvafifaık olamazsınız. Enerji 
politikasının bir bütün hainde planlan
ması, enerji politikasının tespiti ve pro-
jelenımesiiyle hiçbir ilişkisi olmayan 'Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığına, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Enerji 
ve Tabiî 'Kaynaklar Bakanlığından alı
narak bağlanmasında «İnşaat Birliğini 
sağlamanın» gerekçe olarak gösterilmesi 
çok igülünç ve çelişkili olmuyor mu? 
Yine, aynı çelişkiyi, Demiryolları, Li-
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manlar ve Hava Meydanları' inşaatları 
Genel Müdürlüğünün «İşletme Birliği» 
gerekçesiyle 'Ulaştırma Bakanlığına bağ-
ılanımasında 'görmekteyiz. 

Görüşümüz odur ki. Hükümet bu 
yanlışlıklardan vazgeçsin. Tekrar, Dev
let Su İşferi Genel Müdürlüğünü Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığımın bünye
sinde, yine Demiryolları, Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaat Genel Müdür
lüğünü de Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının 'bünyesinde bıraksın. Bu konuda
ki görüşlerimizi bitirirken, içim elver
miyor; aıma yine de söylemekten geçe
miyorum. Bayındırdık ve İskân Bakanlı
ğının isminden «İskân» kelimesinin de 
ıkıa'ldi'rılımasında Sayın Bakanımız bir fay
da ımü#aka görımüyordur. Onun için, 
«İskân Bakanlığına» sahip olmasını ken
disimden istiyoruz, dilyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü hakkındaki 
Doğru Yol Partisi Grubumun görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağım. 

Ekonomik kalkınma birliğime bağlı 
birtakım 'faaliyetler; dengeli bir şekilde 
yürütülmekle gerçekleştirilbbilir. Bu faa
liyetlerim, hedefleri seçilmiş program
lara uygun politikalarla yürütiülmesi 
gerekir. Aksi halde bugünkü çıkmaza gi
dilir. İşte bu prensibe uygun olarak, 
Ülkenin kalkınması 1980'lere böylece 
getirilmiştir. Türkiye kalkınmasının politi
kası ve programları 1980'lere kadar tes
pit ve tanzim edilmiş ve titizlikle yürü
tülmüş. Dengeli ve hızlı bir kalkınma 
gerçeklieşitirilimiış. Ne dış borçlarla bu
günkü gibi ülke geleceği tehlikeye atıl
mış, me de vatandaş enflasyon denizin
de boğdurulmuştur. 

Bu programdan biri de, enerji prog
ramı idi. 1980'lere kadar dengeli ve hızlı 
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ibir tempo ile getirilen enerji programl
ımız son senelerde felce uğramıştır. Hele 
önümüzdeki yıllarda nasıl Ib.'r felaketle 
karşı karşıya kalacağımızı aşağıda söyle
meye çalışacağız. Enerji üretı'ımimizde 
evvelce takip edilen politika ve program
lar, yıllık üretimin, yıllık ortalama ola
rak en az yüzde 10 artırılması hedef 
alınarak, ülkenin bilinen bütün enerji 
kaynaklarını üretime sokmak ve 'bir ta 
raftan da yeni kaynaklar arayıp bulmak -
Itı. ıBu programın kısaca ifadesi, yılda 
100 milyon ton linyit üretimi ve 50 ba
raj iıdi. Burada evvela elektrikten bah
sedip, ondan sonra da 1980 yılı sonunda 
bu program nerede bırakıldı ve bugün 
ise bu program, nerede ve ne vaziyet
tedir? Bugün Türkiye'de yılda kişi başı
na 740 kilovat/saat elektrik tüketilmek
tedir. Bu rakam 1950'lerde 38 idi. Bu
gün bu rakam, Fransa'da 5 000 iken, 
Bulgaristan'da 4 900 iken, Yunanistan'da 
2 500 iken maalesef bizde 1 000'e bile 
gelmemiştir. 

Bir de toplam üretimdeki duruma 
tekrar bakmak istiyorum: 1950'den bu 
yana, toplam dllefctrik üretiminin muka
yesesini yaparsak, 1980 ile 1987 arasın-
ıdakiı yıllık artışın, o kadar övünmeye 
rağmen, 1950 ille 1980 yılları arasındaki 
yıllık artıştan daha yüksek olduğunu gör
memekteyiz. 1950 ile 1960 arasında yüz
de 12,5 olan yıllık artış ortalaması, 
1960 ile 1970 arasında yüzde 12, 1970 
ile 1980 arasında yüzde 11'ilken, 1980 
ile 1987 arasında yüzde 10 görünmek
tedir. Bu da gösteriyor ki, Türkiye'de 
1950 ile 1970 yıllan arasında elektrik 
üretimi 11 misli arıtmış iken, 1970 ile 
1990 yıları arasında aynı artışı göre-
ımeyeoeğiz; zira 1990'da 95 milyar kilo
vat/saat elektrik ürötemıeyeceğiz. 
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Oer on senede 3,5 misli artan elekt
rik üretimimiz, 1980 ile 1990 arasında 
en iyimser tahminle 60 ımillyaır kilovat/ 
saat olacaktır; ama asıl önemi gecikme, 
daha sonraki yıllarda olacaktır. Türkiye, 
2000 yılında ileri ülkeler seviyesine vara
bilmek için, enerji üretimini muayyen bir 
seviyeye çıkarmak zorundadır. 2000 
yılında 250 milyar kilovat/saat lellektnik 
kullanmak mecburiyetindeyiz. Bunun 
tamamına yakınını ise, yurt içinde üret
mek mecburiyeti vardır. Üretimimiz he
nüz daha 50 milyar kilovat/saati bula
mamıştır ki ne zaman 250 milyar kilo
vat /saati bulacak? İşte bu -ihmal ve be
ceriksizliğin asıl felaketi o yıllarda ola
caktır. Neden böyle oldu 19'80'de bırak
tığımız programa devam edilmedi. 1980' 
de bırakılan program şu idi1: 18 adet 
(hidroelektrik santral kurulup bundan 25 
milyar kilovat/saat elektrik üretilecek
ti. 30 milyar kilovat/saat elektrik üre
tecek 23 ünitelik termik santral (üzerinde 
de çalışılmaktaydı. ıNetioe İtibariyle şu
nu söyleyebiliriz. 

Bugün 16 milyar kilovat/saat elekt
rik üretecek 29 adet hidroelektrik şartt
ım! üzerinde çalışmaktadır. Ayrıca, 36 
milyar kilovat/saat 'elektrik üretecek 26 
adet termik santral, üzerinde çalışılmak
tadır. Böylece mevcut 25 milyar kilo
vat/saatlik üretim tesisine ilaveten es
ki programda, 19'80'de size ileride 53 
•milyar kiJovalt/saat elektrik üretecek in
şaat halinde hidroelektrik ve termik 
santraller vardı. Buna ilaveten size bir 
de 52 milyar kilovat/saatlik proje tes
lim ediUmlşti; şu anda bunların ibir kısmi 
bitirilmiş, 45 miyar kilovat /saate ula-
şimıs, üretilen enerji olarak, ©siki prog
ramdan kalan isterin bir kısmının biti
rilmesiyle bu başarı kazanılmıştır. Buna 
mukabili, inşaat safihasında, biıtirileoek 
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İcadar yeni programlar ilave ediememiş-
ıtir. Bugün halihazırda anşaaitı devam 
eden hidroelektrik projelerin kapasitesi, 
12,2 milyar kilovat/saat kısmı eskiden 
kalmak üzere, 15,7 kiovat/saattir. Gö
rülüyor ki, Ibu iktidar, ıbu kadar övün
mesine rağmen, 3,5 miyar kilovat/saat 
elektrik üreten küçük çapta 8 adet hid
roelektrik santrali ilavesi yapmıştır. Bu
nunla da, yukarıda saydığım program
daki yarım kalan (tesislerin hiçbirinin 
'bitmediği anlaşılmaktadır. Bugün 3,5 
milyar kilovat/ saatlik ilave ettiğiniz 8 
'tane hidroelektrik samtraJlbi var. Bitirdiği
nizi gelin, bu kürsüden söyleyin. Bite
ni söylemeye mecbursunuz. Bunlardan 
yalnız Trakya'da doğalgazın birinci üni
tesi bitirilmiş, diğerleri bitmemiştir. Ya
ni, 15,2 «ııilyar kilovat/saatlik ünitenin 
inşaatı, daha devam etmektedir. 5 sene
de yeniden konan, sadece 19 milyar 
kilovat/saattir. Bugün inşa edilen hidro
elektrik ve termik santralıların üretim 
toplamı 34,5 milyar kilovat/saattir. Bi
zim size :1980'de devrettiğiım:z programı
mız ise, 53 milyar kilovat/saatti. 

(Kaldı ki, Türkiye kalkınmasını sür
dürebilmiş olsaydı, bugünkü ihtiyacın 
çok üstünde elektrik kul'lanmak mecbu-
riyetindeydi. Bu da, Türkiye'yi elektrik 
darboğazına sokardı. Zannederim Hükü
met çok yakında Afişin - Elbistan ıtenm:k 
santralılarının üretimini durdurduklarını 
söyleyecekler; Türkiye'de elektrik üretimi 
o kadar çoktur ki, Aıfşin - Ellbiıstan Ter
mik santralının üretimden çekdik diye
cekler, Bu da, Türkiye'nin kalkmma-
dığını gösteren en güzel örneklerden bir 
tanesidir. 

Sonuç olarak, enerji ve elektrik prog
ramı yavaşlamıştır. 2000 yılındaki he
deflere varabilmek bu gidişle ve bu an

layışla mümkün değildir, ülke, yarın 
soğuğa ve karanlığa mahkûm edilecek
tir. Bundan kurtulmak için evvela bu 
iktidardan kurıtullmak tamdır. Sonra da 
şu önemi işleri yapmak lazım: 

1. Yeni projeler bulup ilave edilme
lidir, 

2. Yeri kaynaklara önem ve önce-
ılik verilmelidir. 

3. Nükleer sanrtaia derhal başlama
lı ve 'yenilerine de gidilmelidir., 

4. Kömür, petrol1 ve gaz aramaları
na önem verilmeli ve yeni kaynaklar 
süratle geliştirilmelidir. 

5. özel sektörün bu sahada yatı
rım yapması sözle değil, fiilen teşvik 
edilmeli ve desteklenmelidir. 

Sulama .projeleri 'hakkında şu görüş
leri arz etmeye çaüışacağım : 

Hiç şüphe yok ki, Türkiye tarımını 
geliştirmekte en büyük öncelik su kay
naklarının gelşitiıfillmesiyile, toprağa ih
tiyacı olan suyu vermekle mümkün ola
caktır., Su kaynağının geliştirilmesi, ba
raj yapmak ile olur. Baraj yapmada bü
yük iddialarla ortaya çıkan bu iktidar, 
bu yıl nedense hep susmaktadır. Bu 
yıl baraj yapıyorum dlyememektedir. 

Tabiî 1987 yılkıda sadece dört baraj \ 
ihale ederse, bu suskunluk oradan gel-
mıaktedir. söyleyeceği hiçbir şey olma
maktadır. Bu dört baraja baraj da demek 
asla mümkün değildir, baraj denebil-
tmesi için de bin şahit lazımdır. Yaptık
ları, Diyarbakır'da Göksu 62 milyon 
metreküp su toplayacak, Sivas'ta Gazi-
bey 26, (Edirne'de Suıltanköy 19, İzmit' 
te Seferhisar 26 milyon metreküp hac
minde; dördünün toplamı Kurtboğazı Ba
rajının hacmi kadar değil1, övünecek hiç
bir ıtara'fmız kalmadı, övündükleriniz 
birer birer hep gidiyor. 
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Biraz sonra da, konut noktasında ne
reye geldiniz, imar konusunda nereye gel
diniz, imar afifini ne hale getirdiniz, hiç 
tapa verdiniz mi, vermediniz mi onları 
da »tartışacağız. 

Takriben ülkemizin 28 milyon hek
tar arazisinde ıtaom yapıılımaktadır. Bu-
fgünkü bilgileriımiize göre, bunum takriben 
1/3'ü olan 8,5-9 milyon hektarı sulana
bilir arazidir. Hali hazırda 2,5 milyon 
hektar modern anlamda sulama yâpıla-
billmdktedk. Bunun dışında 1 milyon 
hektarını da halk sulamaktadır. Daha 
6-6,5 milyon hektar sulanımayan arazi
miz vardır. Böyle yılda 100 - 140 tein 
hektarla Ibu işe devam edersek, hu ara
zileri uzun süre sulamamız da mümkün 
olmayacaktır. 

Su kaynağını geliştirmeden, yani ba-
ıraj yapmadan, yeraltından pompa ile su 
yükseltmeden sulama yapamazsınız. Eski 
yıllarda baraj yapılmış veya başllanımiış 
ovaların sularmalarını bitirerek sulanan 
alanı çoğaltabildiniz; ama bu politika 
gelecek yılları düşünmemektir. 'İşte bu
lgun, iktidarım getirdiği de bu olımustur. 
Buna göre, bugün 2,5 milyon hektar arazi 
suHammaiktadır. Daha fazla yatırım ge
rekmektedir, daha çok sulamak için, 
daha fazla iş gerekmektedir; ama bu 
bütçede görüyoruz iki, bu yatırım kay
naklarının hiçbiri yoktur. 

lAlltını çizerek şunu söylemek istiyo-
ırum arkadaşlar: (Aşağıdaki cümleler bu 
gerçekleri ifade etsin diye 1987 ve 1988 
programından aynen alınmıştır. «Yatı
rımı programındaki proje çokluğu nede
niyle doğan ödenek yetersizliği ve çeşitli 
sebeplerle, dhalle edilemeyerek, projelerin 
ertelenımesiı yolluna gidilmiştir.» Bu söz
ler programda aynen geçmektedir. 

Bu ne demektir? Her sene, enflasyon 
dolayısıyla, ayrılan ödenekler erimekte
dir, yetmemektedir; her yıl konulan öde
nekler, devam eden projelerin bile, ih
tiyaçlarını karşıdlamayamamaktadır. Bu 
yönden de yeni işlere başllanmamaktadır.» 

Bakın 1987 programına; Devlet Su 
İşlerinde 10 millyar (Karayollarında ise 
1 millyar liiıra olarak konulan program 
ödeneklerinin karşısında bir (X)1 işareti 
vardır ve ayrıca aşağıda da açıklaması 
bulunmaktadır. «Devlet Planlamadan 
müsaade alındığı nispette yeni kaynak
lar bulunursa, bu programlar gerçekleşe
cektir» denmektedir. 

Kaynağı yoksa neden programa koyu
yorsunuz, niçin programa koyuyorsunuz; 
bu yılları niçin uzatıyorsunuz? Yoksa, se
bebi, hepimizin aklına geldiği gibi,, seçim 
yatırımları mıdır? Kaynağı olmadan ko
nulan programlar!.. 

Ülke ekonomisi açısından fevkalade 
önemli olan GAP Projesinim üzerinde de 
durmak istiyorum : GAP Projesimin du
rumu bugün yürekler acısıdır. Yine GAP 
için de 1987 ve 1988 programında aynen 
şu cümleler vardır : «Güneydoğu Ana
dolu Projesi kapsamında bulunan işilerin 
koordinelli bir şekilde yürütülmesıi çalış
maları sürdürülmektedir.» Başka prog
ramda ifade bulmak asla mümkün değil
dir. 

GAP zannederim burada konuşuldu 
ve her zaman da konuşuluyor. GAP bu 
değildir zannediyorum, bir tek cümle de
ğildir. Demek ki, hiçbir şey yapılmıyor; 
klişe bir cümle, o kitaptan bu kitaba 
yazılıyor; çünkü, Urfa Tüneli çıkışındaki 
sulama kanalları da aynen duruyor. Bu
rada btir miktar sahada çalışılıyor, gerisi 
tamamen duruyor. 
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Atatürk Barajı yapıldığında, tünel,bit
tiğinde, yarın, öbürgün, Urfa Tünelinden 
sular başa akacak. 

İhmalle uğrayan yalnız GAP mı? Hep
si yatıyor. Bir yılda dört adet gölet ti
pinde küçük bir baraj ihale eden bu ik
tidar, ülkemin sulama meselesini de bı
rakmıştır. İşte birkaç misal : İğdır Ova
sı, Konya Çumra Ovası, Aşağı Ceyhan 
Ovası ve Menzelet Barajı... 

Değerli arkadaşlarım, 1980 yılında te
meli atılmış olan Menzelet Barajının ger
çekleşme oranı bugün yüzde 70 civarın
dadır. Menzelet Barajının esas ikinci 
önemli yönü de sulama kısmıdır. Üç ilin 
topraklarını sulayan bir barajdır. Kahra
manmaraş merkez ilçe ve Türkoğlu ilçe
leriyle, Gaziantep'in o susuz İslahiye Ova
sını, ayrıca Hatay İlinin Hassa, Kırıkhan, 
Reyhanlı ovalarında 1.6 milyon dönüm 
sahayı sulayabilecek bir projedir. 

Bu projenin 10 kilometrelik bir tüneli 
vardı; fakat heyelan ve zorluk bakımın
dan iptal edildi. Buraya ikinci bir baraj 
düşünülüyor; ikinci bir barajın düşünül
mesine seviniriz, teknik konulardır, o ko
nulara değimmemliz gerekmez; ama sula
ma için düşünülen o Kılavuzlu Barajı ne 
zaman yapılacak? Birinci baraj daha 8 
senede tamamlanamamış; ondan enerji 
üreteceksiniz. İkinci baraj ise, bugün bir 
damla suya hasret 1,5 milyon dönüm sa
hayı sulayacaktır ve o yörede yaşayan 
çiftçi vatandaş su beklemektedir; o böl
geyi ne zaman sulayacaksınız? 

Bu konuların burada konuşulmasının, 
zannederim ki, hiçbir arkadaş taraflından, 
bir iktidarın tenkidi anlamında düşünül
memesi ve kabul' edilmemesi gerekir. 
Ömamli olan, Türkiye'nin meselfeleriniin ve 
ihtiyaçlarımın doğru ve çabuk yapılabil
mesidir. 

Değerli arkadaşlarım, GAP, Şanlıur
fa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adı
yaman ve Siirt Merimiz1! (tümüyle veya 
kısmen kapsayan, Türkiye yüzölçümünün 
yüzde 9,5'ini teşkili eden, sulanan toprak 
olarak 20 milyon dönüm sahayı kapla
yan, Türkiye sulamasının yüzde 22'sıini 
teşkil eden, 30 milyar kilovat/saat civa
rında enerji üretecek çok büyük bir po
tansiyeli olan entegre 'bir projedir ve top-
yekûn bir kalkınmanın adıdır. 

Gelin, bu büyük projenin değerini bi
lelim ve mümkün olduğu kadar hızla ve 
entegre olarak gerçekleştirmenin yolarını 
arayalım. 

Bu projenin tümü 30 yılda ikmal edil
mek üzere planlanmış idi; fakat Ibu poli
tika ile 30 yılda asla 'bitmesi mümkün ol
mayacaktır., 

Projenin en büyük kısımlarından b̂i
ri olan Karakaya Barajı tamamlanmış du
rumda olup 5 ve 6 üniteleri ileriki aylar
da faaliyete girecektir. 

GAP'ın ikinci önemli olayı olan ve 
1977 yılında temelli atılan Urfa Tüneli da
ha 'bitememiş ve 1983 yılında temeli atılan 
Atatürk Barajı halihazırda tümüyle ya
pılamamıştır. GAP'ın en 'büyük özelliği 
ise, entegre bir proje olmasıdır. 

Projelerin dışında kalan altyapı, en
düstrileşme, fabrikalar, sağlık tesisleri, 
kültür, orman ve maden kaynakları, böl-
gelerarası ulaşım, (kentleşme ve fizikî plan
lama gibi hususlar bölgenin en hayatî 
meseleleridir. Urfa Havaalanı daha yapı
lamamış olup, ayrıca İskenderun ve Mer
sin'e 'bağlantılarında önemli projeler or
taya 'konulamamıştır. 

İsrarla söylüyoruz ki, GAP'ta su ve 
toprak kaynakları dışında entegre olarak 
bugün hiçbir şey yapılmamakta, su kay
naklarının yapımında hem (büyük »gecik-

— 213 — 



T. B. M. M. B : 56 15 . 4 . 1988 O : 2 

meler olmaktadır, hem de koordinasyon-
'suzlüfc vardır. 

Atatürk Barajını yaptınız, Urfa Tü
nelini yapmadınız, barajın arkasındaki su 
neye yarayacak? Urfa Tünelini bitirdiniz, 
kanallarını yapmadınız, su nereye kadar 
akacak? İşte GAP'ın yanında diğer mese
leleri. 

'Bu da gösteriyor ki, bu Hükümet yatı
rım yapmıyor; yıllık yatırım artışları enf
lasyonun altında kalıyor; Sayın Başbakan 
devamlı olarak, «En iyisi benim, ben ya
pıyorum» 'diyor; ama yatırım yapmıyor. 

Değerli arkadaşlarım, şunu söylemek 
istiyorum : Bugün Devlet Su İşleri, büt
çesi itibariyle mevcut projeleri asla ger-
çekleş'tiremeyecefc durumdadır, takriben 
1,5 trilyon olarak: düşünülen bu bütçesiy
le Türkiye'deki bu büyük işleri yapabil
mesi asla mümkün değildir. 

Şimdi de Karayolları Genel Müdürlü
ğü hakkındaki görüşlerime geçeceğim. 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesini 
incelediğimizde; bu teşkilatımıza 1987'de 
verilen kaynak İle 1988 yılı bütçe kay
nakları mukayese edildiğinde, yüzde 36 
gibi bir artış gözükmektedir. Genel enf
lasyonun yüzde 60-70 gibi rakamlara ulaş
tığı düşünülürse, 1988 yılında geçtiğimiz 
bütçe yılına nazaran yüzde 34 gibi daha 
az iş yapılacağı apaçık ortadadır. 1987 
yılında bütçe dışı olan Akaryakıt Tüketim 
Fonu Kamu Ortaklığı otoyol gelirleri -
otoyol dışındaki dış kredi - ile 1988 yılın
daki aynı kalemler karşılaştırıldığında; 
yüzde 9'lufc bir artış gözükmektedir. Bu
nun dışında bütçe dışı kaynaklardan 1987 
yılında ulaşılan sarf ile, yine aynı yıl büt
çe (kaynakları mukayese edildiğinde yüz
de 78 daha fazla bütçe dışı kaynaklardan 
sarf yapıldığı görülmektedir. Harcamalar 
fon ağırlıklı olup, kontrolsuz yapıldığı 
neticesine varıyoruz. 

Hatta, Kamu Ortaklığı Projesi adı al
tında, otoyol ihalesinin hangi kıstaslarla 
müteahhit seçiminin yapıldığı, hangi 
usullerle ihale edildiği çok önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, biz otoyollara 
karşı değiliz. Otoyolların süratle yapılma
sına taraftarız. Ulaşım bakımından da 
otoyolun Türkiye yol meselesinin en 
önemlisi olduğu görüşündeyiz. Yalnız 
otoyolların ihale şekline karşıyız, kay
naklarındaki tıkanıklıklara karşıyız. Bura
da kolay kolay laf söylenilmesine karşı
yız. 

Sayın Başbakan, Ankara'dan Etilime' 
ye 4-5 sene içerisinde dtoyolla, bSzim yap
tığımız otoyolla 'gideceksiniz diyor, önce 
'kaç kilometre otoyol yaptığınızı söyleyin 
bakalım? ihale yaptık diyorsunuz, ama 
kaç kilometre otoyol yaptınız? Sayın Ba
kanımız Plan ve Bütçe komisyonunda oto
yolun nasıl yapıldığını uzun uzun anlattı
lar; maliyetlerini de anlattılar. Artık bun
ları bu kürsüde tartışmanın zamanı gel
miştir, Yaptığınız işi beraberce tartışalım; 
Edirne'den Ankara'ya kadar olan otoyo
lu ihale ettiniz değil mi? Edirne'den An
kara'ya kadar olan otoyolun ilk dhale et
tiğiniz kısmı Kınalı-Sakarya arasıdır eğer 
yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar bili
yorsunuz Kınalı-Sakarya kısmında köprü 
de var. Bu ihalenin miktarı - firmayı ve 
ortaklarını söylememe gerek yok - 550 
milyon dolardır. Bu ihale tarihinden bu
gün 2,5 sene geçmiş olmasına rağmen, 
yeniden 280 milyon dolar daha veriyor
sunuz. Bu otoyolların yarın ne hale ge
leceğini görüyor musunuz? Baştan aşağı 
ihale ediyorsunuz, ama yarın kaça ımalo-
lacağını görüyor musunuz? Sonra hangi 
usulle ihale ediyorsunuz? 

ÎRFAN DEMÎRALP (Samsun) — Pa
patya usulüyle. 

AHMET UNCU (Devamla) — Danış-
taym, Sayıştayın, devletin denetim gücü 
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içerisünde mi ihale ediyorsunuz? Bu il
kini öyle ihale ettiniz; ama onun dışında-
fcinin hangisini hangi usulle ihale ettiniz 
onu söylteyin, 

Değerlli arkadaşlarım, yapın, otoyolun 
yapılmasını yüzde yüz. istiyoruz, hepimiz 
istiyoruz; ama yaparken de devletin hak
kını Jhükukunu mutlaka gözetin. Usulleri, 
Şartları yerine getirerek yapın. 

İşte en güzel misali; 2,5 sene içerisin
de yüzde 50'den fazla aşınmış. Bugün fi
zikî gerçekleşme nereye varmış? Yüzde 
28. İhale ettiğiniz o ilk etap olan, Kınalı -
Sakarya arasındaki fizikî gerçekleşme da
ha yüzde 28. Buna... 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI 
AHMET KURTCBBE ALPTEMÖÇİN 
(Bursa) — Daha yeni ihale edildi. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bura
dan söyler Sayın Bakan. Senin adına da 
söyler, Ndden söylemesin ki gerçekleri? 
(DYP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Değerli arkadaşlarım, burada üzerinde 
durmak istediğim konu şu : Biz, otoyola 
kesinlikle taraftarız, otoyol meselesinin 
Türkü ye'de süratle çözülmesini istiyoruz; 
ama (bu arada, mesela Arifiye - Sincan 
Demiryolunu yapmıyorsunuz; gerçe'kler 

' ortada. 

Sayın Bakan, «Benim bakanlığımdan 
çıktı, benden çıktı, yeni milletvekiliyim, 
bütçeyi bu sene takip ettim» gibi çok gü
zel 'geçiştirmeler yapıyor. Sayın Bakanı 
ısrarla ve dikkatle takip ettim ve üslu
buna da baktım. Hemen kendisine ait ol
madığını söylüyor; her şeyi o noktaya 
getiriyor; ama Sayın Bakan, geçmiş yıl
lardaki bütçe konuşmalarının tutanakları
nı okuduk, ora'da .söyledik!eriniz var Sa
yın Balkan. 

Türkiye'yi öyle enflasyona sokmuş
sunuz ki, Türkiye'de parayı öyle pul et

mişsiniz ki, 1985'te size, «Efendim, Ari
fiye - Sincan Demiryolunu neden yapmı
yorsunuz?» diye soruyorlar; «Devletin 
300 milyar lirasını nasıl veririm?» diyor
sunuz, 1986'da sıkıştırıyorlar, «Ben önce 
bir fizibilite hazırlayayım, belki bugün fi-
zibl değildir» diyorsunuz., Sonra, «Benim 
yaptığım hesaplara göre 600 milyar lira, 
nasıl vereyim?» diyor. Daha sonra, yine sı
kıştırıyorlar, «Tutarı 9 milyar lira» diyor
sunuz. Şimdi de 3 trilyon oldu değil mi? 

Şimdi şunu söyleyeyim1: Otoyala kar
şı olmadığımızı söyledim. Yalnız, yük 
taşımacılığında, elimizde, alınmış bir ka
rar Vardır. 1983-1993 olarak hazırlanmış 
Ulaştırma Ana Planı vardır. Bu Ulaştır
ma Ana Planın d, hedefler apaçık gösteri
li yorki, yük taşımacılığında 1980 yılı 'ka
rayolu hedefi yüzde 72 iken, 1993'teki he
def yüzde 36'ya düşüyor; demiryolları da 
yüzde 28'e çıkarılıyor. 

Burada şunu söylemek istiyorum : 
Devletin planım ve programını, o'turulmuş, 
hazırlanıiımış, verilmiş kararları öyle ko
lay kolayda yalnız siyasi tercih haline 
getiremezsiniz. (DYP sıralarından alkış
lar.) 

Ayrıca, bugün Ankara - İstanbul ara
sında 15 milyon nüfus vardır. Harp olur, 
darp olur, her şey olabilir; planları ve 
programları bir tek hedef haline getire
mezsiniz. 

'Bir şeyi diaha burada söylemeden 'geçe
meyeceğim : Temenni ederiz ki, Sayın 
Bakanın ifade ettiği gibi, 1 050 kilomet
relik otoyola 1992 yılında kavuşalım; 
kutlarız, tebrik ederiz, 

ABDULBAKİ ALBAYRAK '(istan
bul) — Etmezsiniz., 

. AHMET UNCU (Devamla) — Ede
riz. Bu memlekete yapılan her şey, bu mil
let için yapılır, sen de sevinirsin. Bu mil
lete yapılana sevinmez misin? 
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A'BDÜLBAKl ALBAYRAK (îstan-
Ib'ul) — 'Biz seviniyoruz; ama siz sevine
miyorsunuz. 

AHMET ONCU (Devamla) — Biz de 
seviniriz. Sizin yüreğiniz var da, bizlimlki 
yürek değil mi? 

Değerli arkadaşlarım, bu memlekete 
çivi çakana, 'herkes, eline sağlık, iyi ol
du der; ama siyaset ayrıdır, hizmet yap
mak ayrıdır., Burada, dtoyol konusunda 
şunu söylemek istiyorum : 1992 yılından 
'kaygımız vardır. Bu 1 050 kilometrelik 
otoyol gerçeMeşnıeyeeektir. Temenni ede
riz 'ki, 'gerçekleşsin. 

1987 yılı 'bütçesi Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülürken Sayın Balkan 
şöyle diyordu : «İBiz, 2000 yılı için lise 
3 bin kilometre yol hedefliyoruz ve 2000 
yılında da 3 bin kilometre yol yapaca
ğız» Yıllar itibariyle bütçe ve ödenek 
rakamlarının artmasına rağmen, enflas
yon nedeniyle yapılan işlerin azaldığını 
Karayolları Genel Müdürlüğü istatistik
lerinden görmek mümkündür. 

1983 yılında yapılan iş (kalemleriyle, 
1987 yılında yapılanılan mukayese ekler
sek, sanat yapıları 1983'»t!e 2 318 kilo
metre iken, 1987 ide 1 135 kilometreye 
düşmüş (azadıma oranı yüzde) 49; ttop-
ralk tesıviyesi 198316e 1 736 kilometre iken, 
1987 de 957 kilometreye düşmüş (azal
ma oranı yüzde 45); isftaJbilizdde iıse, 1983' 
te .2 143 kilometre ilken, 1987'de 1 614 
kilometreye düşmüş (azalma oranı yüz
de 25;) asfalt 'yol yapımında iıse, 1983' 
te 9 605 kilometre iken, 1987'de 9 584 
'kilometre olarak gerçekleşmiş, birbirine 
çjoik yakın olmuştur. 

Yıol altyapı çalışmalarının azalması
na rağımen, asfalt yapımı rakamlarının 
ısalbit 'kalmasını, ıbeş ısene zarfında asfalt 
(yapımımın daha zliyade eski ve bozulan 

asfaltların yenilenmesi ve onarımı şek
linde devaim etmesinde ve yeni asfalt 
yapıımının gereksinı'ım'inde görmekteyiz. 
iHalIbuki, eldeki (bütün makine ve ekip
man miktarı ve ibu ekipmanın eski ya 
ıda yeni oluşu [göz önüne alınarak mu
kayeseler yapıldığında, çarpıcı sonuçlar 
doğmaktadır, 

1980 yılında Karayolları Genel Mü
dürlüğü makine parkında 18 312 adet 
(makine ımevcult olup, bu makinelerin de
ğeri 160 milyon dolarıdır. Bu makinele
rin 8 186 adedi ana inşaat makinesi olup, 
Ibunun yüzde 671sini teşkil eden 5 498 
adedinin servis dışı edilmiş olduğunu gör
mekteyiz. 

Halen, Karayolları Genel Müdürlü
ğü elinde 600 mlilyon dolarlık makine 
parkı mevcuttur. Bu makine parkının bü
yük bir kıismı 1980 yılında Karayolları 
Genel Müdürlüğünün emanet ihale ça
lışıma dengesi ve hedefi göz önüne alı
narak, yapılan program dahilinde, 1981 
yılında temin edilmiştir. 1981 yılında Ka
rayolları Genel Müdürlüğü makine par
kı 554 milyon dolara çıkmıştır. Makine 
parkındaki 4 misli artışa rağmen, 1980 
yılında yapılan iişferle 1987 yılında ya
pılan /işlerin mukayesesi aşağıda görül
mektedir : 

1980'de sanat yapısı 2 906, 19871de 
1 195 (yüzde 59 azalma); 1980'de top
rak tesviye olarak 2 569 kilometre, 1987' 
de 1 73)9 kilıomıetre (yüzde 33 azalma); 
stabilizede, 1980'de 2 958 kilometre, 1987' 
de 2 143 kilometre (yüzde 28 azalma); 
asfaltta, 19801de 8 034 kilometre, 1987' 
de 9 605 kilometre (yüzde 19 artış) ol
muştur, 7 sene içerisinde yapılan reel işe 
göre azalmalar dikkati çekmektedir. 1988 
(yılında ise devlet ve il yollarında, 1987 
yılına göre daha da aşağılarda liş yap
ması planlanmıştır. 
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1.987'ıde sanat yapısı 1 195 kilometre 
ilken, 1988 programınca 1 270 kilometre 
(azalma var); 1987'de toprak tesviye 
1 736 kilometre ilken, 1988''de 1 260 kilo-
ımetre; stalbMizede ise 1987 de 2 143 ki
lometre ilken, 1988'ıde 1 560 kilometre 
(•yüzde 27 azalma); asfaltta ise 9 605 ki
lometre, 19801de ise 8 600 kilometre, ya
ni yüzde 11 azalima, olmuştur. 

Yol isatfihLarı balkımından blir incele
me yapıldığı takdirde, 1983 yılında devlet 
'yollarının yüzde Silinin, il yolarının ise 
yüzde 421sinin asfalt kaplaimalı olduğu gö-
ırüknıelktedir. 1987 yılı «onunda bu oran
lar, devlet yollarında yüzde 89, il yol
larında yüzde 5ı6'ya ulaşmıştır. Beş yıl
da, devlet yollarında yeni asfalt yapımı 
ancak yüzde 8, it yollarında ise yüzde 14 
ilave olmuştur. 

Yıllık yeni asfalt yapım hızı, devlet 
yollarında binde 16, il yollarında ise 
(binde 28 niispetindedir. 1988 yılında 120 
kilometre toprak satıhlı, 436 kilometre 
ıgeçit vermeyen yol olmak üzere, 556 ki
lometre devDet yolu vardır. Bu miktar, il 
yolarının 1 962 kilometre toprak saıtılhlı, 
1 138 kilometre de geçit vermeyen yol 
olmak üzere, 'toplam 2 830 kilometredir. 

Arkadaşlar, burada arz etoek istedi
ğimiz kionu şudur : Karayollarıımız, son 
Ibeş yıl içerisinde, il ve devlet yollarına 
gereken ehemmiyeti, gereken çalbayı ve 
Igayreti glöstertmemiştir. Rakamlar da gös
teriyor ki, gerek .sanat yapısında, gerek 
toprak tesviyesinde, gerek stabilizede ve 
gerek asfaltta, her geçen yıl yapılan hiz-
ımetin azaldığını ve beş yıllık ortalama
nın, asfalt yapımı olarak, devlet yolla
rında binde 16 il yollarında ise binde 28 
nispetinde olduğunu söylemek istiyoruz. 
Bu hızla da, daha çok yolumuz tozlu, 
çok yolumuz yapılma ümidiyle «bekler 
olur», göreceğiz. 
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İBu deıvM ve il yollarının her mev-
ısikn geçit verir hale gelmesi, yaklaşık 
300 milyar liraya ilbtliiyaç göstermektedir. 
ıBu miktar 'ise, 100 kilometre otoyol ya
pımı bedeli karşılığıdır. Hızlı o'tıoyoıl yap
makla övünen bir genel müdürlük, aynı 
hızı kullanıması telinde altı ay Üçerisin-
de karayolu ağını da toprak olmaktan 
kurtarır diyoruz. 

Otoyolda çok iyi olduğunuzu söylü
yorsunuz; gelin bir de şu devlet ve il 
yolunda da bu hızınızı gösterlin. Bir 300 
milyar lira verin, nasıl yaparsanız, sürat
lendirin diyoruz. 

(BAYINDIRLIK VE (İSKÂN BA-
K1ANI İSMAİL SAFA ÖİRAY (İstan
bul) — Siz, verin, 'biz yaparız. 

1SEY11T AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Sayın Bakan, biz Ibuluruz; kim
seden istemeyiz. 

IBAŞKAN — Sayın Uncu, sürenizin 
dolmasına 3 dakika kaılimıştır, lütfen to
parlayınız. 

AHMET UNCU (Devamla) — De
ğerli arikadaşlarım, şimdi imar planı, 
İmar Kanunu, Toplu Konut Kanunu ve 
'imar affı hakkında görüşlerimli söyleye
ceğim diyeceğim; ama, sürem dolmuş. 
Arftık, arkadaşlarımız söyler, sizler söy
lersiniz; önemli olan konuşulmasıdır. 

TEMEL GÜNlDOĞDU (ıtstanıbul) — 
Biz yaparız. 

AHMET UNCU (Devamla) — Siz
ler yaparsınız da. 

Arkadaşlar, övündüğünüz bir konu 
var; 3194 sayılı İmar Kanunu. 3194 sa
yılı İmar Kanununda, Bakanlığın imar 
yetkilerinin hepsini belediyelere ve vali
liklere verdiğinizi ısrarla beyan ediyor
sunuz., 

ıBir de, 2981 sayılı İmar Affı Kanu
nu /vardır; Ibununla da Türkiye'de 300-350 
ıbini lbülan gecekondulara, takriben bir-' 
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buçuk milyonu bulan imar planına ay-
îkırı ve hisseli konutlara imar affı getir
diğinizi söylüyorsunuz. Bir gün, daha ge
niş bir zamanda, bu meseleleri tartışma 
imkânı buluruz. Şunu açıkça söyleyeyim 
İki : 3/194 sayılı İmar Kanunuyla hiçbir 
ışey yapmadınız. Siz, 3194 sayılı İmar 
Kanunu ile 'bir imar planı yaptırdığını
zı isöyleyin bu kürsüden. 3194 sayılı Ka
nunla -öyle «Ikıülçlülk kasabalarda İller 
Bankasına yaptırdık» şeklimde değil-
Türlklye'd'e nüfuısu 100 (bini geçen illerde, 
3194 ısaîyrh Kanunla yaptırdığınız imar 
planlarımı söylevin. Elinizde ne malzeme 
var ki imar planı yapacaksınız? İmar 
planını, gördüğünüz mühendislerin yap
madığını muhakkak blitiy omsunuz yani, 
imar planı için, mutlaka kanunda tarif 
ediilen bir imar. müellifinin loîması gerek
tiği, (a) sınıfımdan oluyorsa, onun en 
azından 14 sene devlette çalışmış olması 
ve imar uzmanı, planlama uzmanı ol
ması gerektiği veya üniversitede şehirdi-
ılik bölümlümde öğneitilm görevlisi olması 
gerektiği mutlaka bilinmeli idıir. 

Siz, imar meikitdbinli (kapattınız, imar 
mektebini!.. Bu memlekette, tımar İskân 
Bakanlığının İmar Planlama Genel Mü
dürlüğü vardı; bunu belediye başlkanları 
çok iyi bilir, orası bir mıektepitli, imar 
plancısı yetiştirirdi, imar hakkında gö
rüşler ortaya koyardı, fizikî değerlendir
meler yapardı. -Bir şehir iimarcısı olma
nın kolay olmadığının, zannederim Tür
kiye'ye iisıpalti'drr hu. Türkiye'de imar 
planları şehirleşmenin önünde olsaydı, 
Ibüglün gecekondulaşma olur muydu? 

ALİ TAUP ÖZDEMılR (Konya) — 
IBuıgün mü oldu gecekondu? 

'AHMET UNCU (Devamla) — Dün
dü. Ben imar planlarından bahsediyorum; 
kalfanıza girimiyor o konu, kafanıza gir-
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tmediği içlin de, fazla laf atıyorsunuz. 
'İmar planı şelMirıleşımenin önünde midir? 

EYÜP AŞ EK (Trabzon) — Değildir; 
'Şimdiye kadar niye olmadı? 

AHMET UNCU (Devamla) — Ol
madığı içlin mesele çıkıyor. İmar planını, 
imar müellifleri yapar. Bugün, bakan
lığın takriben 350 diyarında karne ver
diği imar müellilfiyle Türkiye'ye hangi 
planı halıletiniz, hangi planı halledecek-
sinliz; buna inanmamız mümkün değil. 

Sayın Balkanım, «Biz, geçmişin Çu
kurova Bölıge Planlamasını gördük, İz
mir Planlamasını gördük; ne oldu ki? 
İBen 1970'lerde, 1980'lerde Adana'ya, 
Mersin'e gittiğimde hiçbir şey yoktu; 
ama bugün biz belediyeye verdik yetki
leri, neler oldu Mersin'de gelin, görün» 
dllyorisumuz; yanılıyorsunuz. Neden yanı
lıyorsunuz; imar planını Mensin 1973'le 
1980 yılları arasında bitirdi; hem de bu 
planı, Kaya Mıu'tlu diye çok değerli bir 
belediye başkanı bitli udi. Burada onu 
şükranla anarım. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — 
Belediye başlkanları plan yapamaz. 

AHMET UNCU (Devamla) — 1973 
yıllıyla 1980 yılı arasında imar planı 
biıtmiş olan bir şehirde, bulgun o güzelim 
olayları görüyorsunuz, işte bu kararlar, 
kapattığınız bakanlığa bağlı bu genel 
müdürlük, zamanında alınmıştı. 

Apaçık söylüyorum; bu düşünce ile 
imar meselesini, imar planlamasını hal-
ıl'edeımeasıiniz. Sayın Bakanın, geri dönüş
te, Plan ve Bütçe Komisyonundaki ifa
delerini aynen tekrarlıyorum: «Arkadaş
lar, haklı olarak bazı şikâyetler geliyor; 
yeşil saha ve devlete tahsisli yerler ko
nusunda yapılan icraatların, hiç değilse 
belediye başkanlarımızı ve meclislerimizi 
de kurtarmak için, bugün veya yarın, 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
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Ktomüsyonuna bu (kanun teklifini bir 
madde olarak getirteceğiz ve böylece 
yeşil sahalar konusundaki haksızlıkları 
veya dedikoduları ortadan kaldıracağız» 
dödii. Öyle değil mi efendim? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Isaııbul) 
— Öyle. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu 
neden doğuyor? İşte, bölgesel imar pla
nı yapılamaz arkadaşlar. Bölgesel imar 
planının yapımını 1973 yıkıda Gazian-
Itep denedi. Gaziantep imar müellifi bir 
zat yerel büro kurarak, Gaziantep İlin
de bir plan hazırladı; ama, bu planda 
öyle hakikatler .gönüldü .'ki, imar müellifi 
IbüyÜk (baskıların altımda olduğu içlin kaç-
malk medbuniyetinde kaldı. Sunun üzeri
ne Bakanlık daha baişika geliştirmeler 
yaptı. Kahramanmaraş İmar Planını ye
rel ihüro yerine, burada yapılan değer
lendirmelerle, altı (kişiden müteşekkil 
Iböljgeseıl bir Danışma Kurulu vasıtasıyla 
çözdürmeye çalıştı. 

IBen Iburada, bir hakikati daha size 
anlaitmalk isitilyorum. Bakanlığımızda, 
(merkezî planlama anlayışını savunacak, 
tartışacak, gündeme (getirecek kişi bı
rakmadınız, malkam bırakımadınız, yer 
Ibırakmadınız. Türkiye'nin fizikî değer-
lendirmeslnıi; bugün bir GAİP yapıyor
sunuz, orada bütün yetkileri belediyele
rle mi bırakacaksınız? Bunu kime yaptı
racaksınız? Efendim «Planlamadan yet-
Iklili gönderdik oraya»; planlamadan gön
derileri ye'tMl'i, fizikî planlamayı ne ka
dar yapacaktır? 

Değerli arkadaşlarımı, yanlış anlaşıl
masın, «Hiçbir şey yapmadınız» ifadesi 
Ibu idi, 

IBAŞKAN — Sayın Uncu, sürenizi 
aştınız, lütfen bitiriniz. 

AHMET UNCU (Devamla) — İmar 
affı konusunda görüşümü beyan etmek 
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iısltliyorum. İmar affı, siyasî aldatmaca
dır, kesinlikle. 

CENGİZ ALTINİKAYA (Aydın) — 
O iş bitti. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu
gün, lütfen kimseyi sömürımeyin, İllerde 
dilekçe vermiş, imar affını üimMe bek
leyen 1,5, haita 1 milyon 850 bin insan 
sizi böyle «1,5 miilyon tapu verdik» de
yince, büyük bir üzüntüyle, ıstırapla kar-
şılamalkltadır. 

ıMUHtTTlN KARAMAN (Gümüşha
ne) — Tapularını verdik hepsinin. 

AHMET UNCU '(Devamla) — Sizin 
tapunuzu verecekler, hesabınızı da gö
recekler yakında. Hiç merak etmeyin, 
hesabınızı görecekler. (Gürültüler) 

ıBA$KAN — Ahmet Bey, lütfen bi
tiriniz. 

AHMET UNCU (Devamla) — İmar 
aififı için şu ıslözü burada bırakıp gidiyo
rum : Milleti yalanla kandıramazsınız... 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Yalanı siz ısiöiylüıyorsunıuz. 

AHMET UNCU (Devamla) — Mil
leti yalanla kandıramazısınız. Eslki Bayın
dırlık ve İmar İskân Bakanlığının, bil
hassa Gecekondu Önleme Yasası için
de, '775 sayılı Yasa içerisinde istimlâk 
ettiği, tespit ettiği yerlerdeki tapuları sa
ğa sola vererek, dağıtarak milleti kan
dı ra'mazsıniz. (Gürültüler) 

ıBAŞKAlN — Efendim, lütfen laf at-
ımayalum, hatip sözünü bitiriyor. 

AHMET UNCU (Devamla) — Bu
lgun, Sayın Balkandan .burada açıklama
sını işiyorum. 1,5 milyon tapuyu nereye 
verdiniz? Nasıl verdinsiz?.. 

Kahramanmaraş İlinin 12 800 müra
caatına karşılık, ' belediye yetkilileriyle 
konuştuğumda, daha hiç kimseye hiçlbir 
umar aiffından dolayı karar vermedik di
yorlar, 
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ZıYA ERCAN (Konya) — Kahra
manmaraş iş yapımaimışsa, kabahat Hü
kümetin mi? BlÖyle şalhlsî konuşma yapa
mazısınız.; 

AHMET UNCU (ıDövamla) — Bu 
kürsüden herşeyin konuşulması gerekir. 
Güzel şeyle ni de konuştuk. Çok rahat
sız 'da olmayın, siyasete biraz alışın. 

'ZİYA ERCAN (Konya) — Bâz de
ğil, siz rahatsızsınız. 

AHMET UNCU ((Devamla) — Siya
sete lütfen alışın, öyle, çloğunluğuz diye, 
Ikendi kendinize laflara da girmeyin, 

TEMEL GÜNDOĞDU (İstanbul) — 
Sizin acsemillğiniz konuşmanızdan belli. 

SEY(İT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Dersinizi iyi çalışmamışsınız. 

AHMET UNDU (Devamla) — Ben 
senden dens almam; ders işiyorsanız ve
ririm de. 

(BAŞKAN — Söz atmayınız, konuş-
maıları uzatımayalıım lütfen arkadaşlar. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ölçü
nüzü kaçırmayın. 

IBAŞKAN — Lütfen, Ahmet bey... 

ZİYA ERCAN (Konya) — Miille'tve-
kilime «isen» diye hitap edemezsin. 

AHMIET UNCU (Devamla) — Bura
lara daha çok geleceğiz; bocalamadan 
geleceğiz, kilmlerin ne olduğunu görece
ğiz, çolk şeyleri göreceğiz. 

IBAŞKAN — Sayın Uncu, lütfen... 
Rica ediyorum... Daha 7 arkadaşımız ko
nuşacak. 

(SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Dens)in(ize iyi çalışamamışsınız, 
ib ekliyorsunuz., 

(BAŞKAN — Efendim, bunlara mu
hatap kılmayınız hatibi, lütfen. 

Ahmet Bey, siz huy urun inin; bunu 
sual şeklinde de Sayın Bakana tevcih 
ledeibillrsiniz. Lütfen, diğer arkadaşın 
hakkına riayet ediniz. 7 arkadaşımız ko

nuşacak, bütçeyi zamanında blitirmemiz 
licap ediyor. 

(Ben teşekkür ederim, zamanınız dol-
ımuşitur, lütfen kürsüyü terk edin. 

AHMIET UNCU (Devamla) — İnşal
lah buralara geliriz; sizler de konuşur -
ısunuz, bizler de konuşuruz. ıBu kadar 
fazla kabarmanın kimseye bir faydası 
yok. Yani, muhalefeti suıslturmanın da, 
azarlamanın da faydası yok. 

©akın, değerli arkadaşlanım orada 
oturuyorlar, siz kürsünün önündesiniz 
ive hakkınız; ama, böyle göz göze baka 
Ibaka dunmadan laf atmak olmaz, bu iş 
Iblöyle gitmez. Yani, belirli ölçüler içe
risine sokalım bu kürsüyü, karşılıklı an
layış içerisine sokalım. 

ZtYA ERCAN (Konya) — Vaktiniz 
Idoldu. 

AHMET UNCU (Deıvamlıa) — Beki 
kardeşim, peki; ondan sonra da görü
şürüz.! 

iDeğerl arka\daişlarım, Doğru Yol 
Partisinin Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
ibültçasi hakkındaki görüşlünü sizlere arz 
etimıiş oluyorum. 

ıBütçenin, başta devletıiınize, milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını; Bakan
lığa, kuruluşlarla hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum /ve Yüce Meclisi hür
metle selamlıyorum. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

(Efendim, Anavatan Partisi Grubu 
andına, Hayrettin Elımaıs Bey. (ANAP sı
ralarından «/Bravo» sesleri ,alkışlar) 

(Muhterem milletıvekilleri, Anavatan 
ıPartisi Grulbu adına 4 arkadaş, söz al
mış (bulunuyor, fakat bize intükal eden 
Ibir yazıyla arkadaşlardan son söz alan 
Sayın Sert konuşmaktan vazgeçmiştir. 
Arkadaşlar kendi aralarında 1 saat za-
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manı taksim edeceklerdir. Bu zamanın 
taksimine Başkanlığımız yetkili değildir, 
takdir şilinidir. 

Buy unun Sayın Elmas. 

ANAP ORUİBU ADİNA HAYRET
TİN ELMAS (Ibfcanibul) — Sayın Baş
kan, değerli mlilMJvekii'lleri; hemen şunu 
özellikte belirtmek isterim: Sayın Uncu 
süresini 12 dakika ifada kullandı, sanı
yorum ki bize verilen 1 saatlik süreyede 
Ibu Î2 dakikayı ilave etmek gerekiyor. 
(1DYİP sıralarından «Pazarlık yok» ses
leri) 

ISayıın Başkan, değerli millötjvtefoiillerf; 
iBayımdıriık ve (İskân Bakanlığı 1988 ma
lî yılı bütçesi hakkında Anavatan Par
tisi Grıibunun görüşlerini bliMinmek üze
re huzurlarınızdayım. Sözlerimin başın
da, hepinizi saygılarla selamlarım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Biraz önce grupları adına konuşan 
arkadaşlara Sayın Bakanımız sanıyorum 
ki cevaplar verecektir, hem de zliyade-
sıiyle verecektir. Ancıak, Iben hemen bir
kaç cümle ısöylüyoruım, müsadenize sı
ğınarak. Sösyaldeımökrat Halkçı Parti 
Grubu âdına konuşan iki arkadaştan bi
rinci arkadaş, çok süratli bir şekilde, he
yecanlı (bir şekilde konuştu, çok şeyi an
layamadık; ama, bu arada anladığım bir 
şey varsa, blir benzetene yaptı, bir karga 
ve tilki hikâyesiini anlattı. Ben ona kar
şı bir şey söyletmek istiyorum müsaade
nizle. Arkadaşımız aynen şöyle dedi : 
«Bundan sonraki yatırımları S'osyalde-
mıokrat Halkçı Parti kitidarı yapacaktır» 
Ben de diyorum ki, aç tavuk kendini 
buğday ambarında sanırmış. (ANAP sı
ralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Arka
daş yalan mı söylemiş? 

İHİIRMİET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Burada olmayan bir arkadaş hakkında 
konuşmayın, grup adına konuşun; ayıp
tır., 

MİUMİ ZİYİA POSTACI (Aydın) — 
Bu bir sataşmadır, sonra cevap vereime-
yeeek'sıiniz ama. 

(HAYRETTİN BLIMAS (Devamla) 
— Hemen ikinci sırada konuşan arka
daş ise, hem fizik olarak bize bir eskiyi 
Ihaltırlatitı, hem de ıses olarak bir eskiyi 
hatırlattı. Biz bunu bantıtan dinlediğimiz 
zaman tanıdığımız bir sesti; ama, kar
şıda otururken ftoiken de kendisini gö
rür ıgîbi olduk. 

IDeğeıii arkadaşım, Ibıiz o plağı, o 
Ibanitı çok seyrettik, bizltm milletilmliz çok 
seyreltti; 1970'lti yıllarda Birinci Boğaz 
Köprüsüne de «Hayır!» diyen o zihni
yeti bizim im illetlim iz çok iyi •biliyor; yol 
vermeyecektir, merak etmeyin. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÎKIMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Ayıp, ayıp! Grup adına konuşuyorsun; 
(burada olmayan kimse hakkında konuş
ma. 

ıBAlŞKAN — Sayın Elmas, bütçe üze
rimdeki konuşmalarınıza geçin lütfen. 

IHAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Efendim bültçe üzerindeki görüşmelere 
geçiyorum. ÇSIHP ve DYP sıralarından 
ıgürülıtüler) 

(BAŞKAN — Sayın Elmas görüyor
sunuz. Siz fflotidar partoiısinin ıbir mensu
busunuz. Bütçeyi zamanında çıkarmak 
sizin görevleriniz arasında; cevap hakkı 
doğurmayacak şekilde konuşmanızı yapı
nız. N 

IHAYRETTIN ELMAS (Devamla) 
— Talbiî, değerli arkadaşlarım Mr ben
zetme yaptılar, ben de onlara ufak bir 
benzetme yaptım müsaadenizle... 
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ıHHJMIt ZİYA POSTACI (Aydın) — 
(Biraz sonra biz de bir benzetme yapa
rız. 

iM. ISTEIMIİHAN TALAY (İçel) — 
Hayvan ismi vermedi ama. 

IHAYRETTll'N ELMAS (Devamla) 
— Sayın Uncutyu çok dikkatle izledik. 
Doğru söylediği şeyler vardı talb'iî ki; 
ama, saptırarak söylediği o kadar çok 
şey vardı kli ,onların cevabını sayın ba-x 

kamım verecek. Ama, .ben hemen şunun 
şuraısınlda, konuyu yaşayan birisi olarak 
söyleyeyim: Biz 3194 sayılı imar Kanu
nunun, reform niteliğinde bir kanun ol
duğumu her zaman saıvunduk, saıvumıma-
ya da devam edeceğiz. Çünkü, o kanun 
çıkmadan önce Türkiye'dekti imar mese
lesinin nasıl olduğunu çok iyi bilenler
den taltibikatçı birisi olarak, bakanlık 
koridorlarında nelerle uğraştığını çok iyi 
(bilen birisi olarak inanıyorum ve «3;194 
sayılı Kamun reform niteliğinde bir ka
nundur» diyorum. 

O kanun çıkmadan önce, Türkiye ge
nelinde 67 ilin vali ve belediye (başkan
larına mektuplar yazdık. O mektuplarda, 
yöresel .sorunlarınız nedir, 6785 sayılı 
limıar Kanunundaki aksaklıklar melerdir, 
neler düşünüyorsunuz, teknik eleman du
rumlarınız nedir diye sorduğumuzda, al-
dığıımız mektuplar, cevaplar vardı. Bun
lardan bir tanesi -şehir isıminli ısöyleme-
yeseğiım, orta Anadoluda bir belediye 
başkanından ge İliyor- diyor ki, 

«Saym mllletıvekilim, 
İBemden önceki devrede (1978-1979'lu 

yılarda) belediyemin hudutları dahilinde
ki filanca mahallin iımar planları iller 
IBankaisıına ihale edilımıiş. İki yıl arazi 
çalışması, iki yıl da tasdikle ilgİM süre 
geçtiği zaman (1983-1984) yıllarında plan
lar bize ulaştı. 

Allah devlete zeval venmeisin. Plan
larımız yapıldı, teşekkür ©diyoruz; ama, 

Iben ve teknik arkadaşlarım o ilgili ma
halle gittiğimizde, orada boş arsa göre
medik» diyor değerli arkadaşlarımı. işte, 
İmar Kanunu çıktıysa, eğer İmar Kanu
nunda mahallî , idarelere (belediyelere) 
iyetki verildiyse, bu sebeple verilmiştir 
değerli arakıadaşlarım. 

(Yine, Karadeniz (sahilinde arazisi ço!k 
İki t olan bir şehirden mektup gelmişti. 
O mektupta da diyor kli, «Benim yörem 
de arazi çok kıt, arsa fiyatları İstanbul 
IBeyoğlu'ndan daha pahalı. Bize, Anka
ra'da masa başında yapılan planlarda 
6/50 irtifa, yüzde 15 oturma alanlı in
şaat hakkı vermişler. Benim şehrim dep
rem bölgesi değil, benim şdhnimde altya
pı yapmak çok zor, benim şehrimde 
ulaşım çok zor <ve hava kirliliği yok. Ne
den bana bu imar durumu verildi? Ben 
Ibu artan nüfusu, gelişen şehri nereye sı
kıştıracağım? Sayın milidtivekilim, çıkar
tacağınız imar kanununda benim şah-
riimle de ilgili bir madde bulunsun» di
yor. 

Ilşlte değerli arkadaşlarımı, 6785 sa
yılı İmar Kanunu 1957 yılında çıkıp, 
1983 yılıma kadar, sadece ufak bir iki 
değişikliğin dışımda eğer hiçbir şey ya-
pılımamış'sa; biraz önce arkadaşımın be
yan ettiği giibi -kendileri rakamları yanlış 
söyledi; çünkü Türfciyelde gecekondu 
sayısı 575 bindir, 1 252 000.de hisseli 
arsada yapılan kaçak bina vardır, o ra
kamlarım hepsi gecekondu değil- işte, 
bunlardan bir kısmı gecekondu olarak 
yapılan, diğeri ise o teşviki verilerek yap
tırılan fabrikalar kenarındaki arsalarda, 
imar planları olmadığı için, tarla duru
mumda oldukları için, vatandaş emlakçı-
nın sattığı yerlerden hisselli parseller ala
rak, onlarım (üzerime kaçak yapı yapmış
tır. Bugün çözmeye uğraştığımız hadise 
budur, Yeri gelince bunları anlatacağım; 
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»alma şunu hemen işin başırida söyleye-
(yiım ki, sayın arkadaşum endişe etmesin, 
IO veya diğer arkadaşlariımdan merak 
erdenler varsa -çünkü ben bu 'konuya çok 
ımeralklıynm- yine 67 ilin «belediye baş
kanlarına «Neler yaptınız?» diye duru
mu .sordum. 28 tane belediye başkanın
dan, ne kadar imar planı, ne kadar imar 
ıslah planı, .ne ka'dar gecekonduya tapu, 
ne kadar hisseli arsaya tapu verdikleri 
konuisurida bilgiler aidini. İşte araştırma 
'buradadır. Merak öden arkadaşlarım 
varsa, kendilerine tek tek söyleme im
kânım var. Hiç merak etmesinler, bu 
mesele Türküye genelinde gayet iyi bir 
şekilde devam etmektedir. Elbettekfi imar 
'ıslah planları bitmeden her yere tapu 
ıvenmek mümkün değildir. Zamanı ;gel-
•dıiğirtde bütün vatandaşlarımız tapularını 
alacaklardır. 

ERTORİN DURUTtMK (İsparta) — 
Yaptıklarınızı söyler misiniz sayın hatip? 
'Neler yapıtınız? 

IBAİŞKA.N — Efendim, söz atmaya
lım. Hatibin konuşmasını kesmek görüş
meleri uzatıyor. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1988 
malî yılı bütçesi toplam 21 trilyonluk 
olup, bunun l 'bolü 7'sline eşit 3.1 trilyo
nu Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait-, 
tir. Bugün baştan başa bir şantiyeye dön
müş olan Türkiye'de beilki de fıikir ve 
proje olarak çok önce düşünülmüş, üze
rinde yıllarca konuşulmuş; ancak, asla 
cesaret edilmemiş ve pek büyük işler bu
gün Anavatan döneminde yatırım proje
lerimiz olarak «birer birer gerçekleşmek
tedir. Dev eserleri, barajlar, tüneller, oto
yollar, sulama tesisleri, sınaî kuruluşlar, 
enerji tesisleri, limanlar, serbest bölgeler 
ve pek çok gurur duyduğumuz eserlerle 
güçlü, modern, muasır medeniyet seviye

sinde, ça'ğ atlayan Türkiye Devleti ideali
nin önem kazandığı ve hedeflendiği bu 
ortamda, bu idealimizi gerçekleştirmek 
için başlatılan ve devam etmekte olan ça
lışmalarda, özellikle son üç yılda yüzde 
90'ın üzerinde yüzde 100'e yakın oran
larda bütçesini gerçekleştiren, bütçe di
siplinine uymayı bir gaye edinen, başta 
Sayın Bakan olmak üzere, başarılı ekibi
ne Anavatan Partisi Grubu olarak teşek
kür etmeyi bir borç biliyor ve kendilerine 
teşekkür ediyoruz. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, 'alkışlar) 

Yapı İşleri, Karayolları, Devlet Su 
İşleri, İller Bankası gibi köklü müessese
leriyle, taşeron olarak ele aldığı teşebbüs 
sahiplerim müteahhit yapan ve piyasaya 
âdeta birer okul gibi kalifiye adam ye
tiştiren Bayındırlık ve tskân Bakanlığı 
hakkımda çok şey söylemek elbette müm
kün. Çünkü altyapısız kalkınma olamaz. 
Her sektörde görülen hızlı kalkınmanın 
temelinde bayındırlık hizmetleri vardır. 
Anavatan, felsefesi çerçevesinde program
lı kalkınma hedeflerine başarıyla ulaş
masında ve dengeli büyümede bayındırlık 
hizmetlerinin uyumlu çalışmalarının payı 
çok büyüktür. Bugün, uluslararası plat
formda, Türk mühendis ve müteahhit
leri başarılı işler gerçekleştiriyor. Dünya
nın uzak yakın her köşesinde Türk fir
malarının eserlerinden gururla bahsedi
yorsak, 'bu Anavatan Partisi iktidarının 
ileri görüşü ve temel ilkeleri olarak be-
niımsendiıği serbest çalışma ortamının ve 
reformlarının sayesindedir değerli millet
vekillileri. 

Bu arada, bana sırasını veren arkada
ştım, Konya Milletvekillimiz Sayın Saffet 
Sert'ıin Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünden özel bir istirhamı var. Huzurla
rınızda onu açıklamak istiyorum : «Kon
ya Ovasının sulama projesinde Devlet Su 

— 223 — 



T. B. M. M. B : 56 15 . 4 . 1988 O : 2 

işlerinin elinden gelen bütün imkânları 
göstermelerini kendillerlinden istirham edi
yorum» diyor. Ben. Yüce Meclisıte, bunu 
kendilerine anons ediyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Çok değerli milletvekilleri, ben özel
likle bu bütçe konuşmamda, Bayındırlık 
Bakanlığının faaliyetleri üzerinde fazla 
durmayacağını. Çünkü, gerek geçmiş büt
çeler görüşmelerinde gerekse bugün kür
süye çıkan hatiplerden iki partiye mensup 
arkadaşlarımız, eski İmar ve İskân Balkan-
liğının mülga haline getirilmesinin çok 
yanlış biır politika olduğunu söylediler. 
Halbuki ben bütçelerin Genel Kuruldaki 
görüşmelerinde de, komisyondaki görüş
melerde de bulundum, orada dikkatimi 
çekti 1970 ile 1980 yıları arasında mül
ga İmar ve İskân Bıankanlığı bütçesi üze
rindeki konuşmaları tek tek tetkik ettim. 
Ortak nokta aynen şöyleydi : «Türkiye' 
de imar meselesi çözümlenemiyor. Türki
ye'de inşaat politikası yoktur. Türkiye'de 
konut politikası gef ştMlememiş ve beledi
yelerle ilgili gerekli düzenlemeler, gerek
li 'imkânlar 'sağlanamadığı için, belediyeler 
atıl durumda» diye bütün arkadaşlarımız 
söylemiş. Bu bakıbdan ben, o tilga edilen 
tmar ve iskân Bakanlığının 25 yıllık faa
liyeti arasında yapamadığı faaliyetlerin, 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığının Koor
dinatörlüğünde nasıl yapıldığını sizlere 
arz edeceğim. 

Anavatan iktidarı ve onun başarılı 
Hükümetli1, vatandaşına söylediği her söz
de ve verdiği her vaatte, aklın gereği, mil
letin ımenfaatları neyi gerekli kılıyorsa 
onun peşinde hizmete devam etmiş ve 
devam edecektir. Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının özellikle yaitırımcı fonksiyonu 
yanında, yön gösterici ve koordinasyonu 
sağlayıcı fonksiyonları ağır basmaktadır. 
1988 yılında inşaat sektörü, dünyada za

man ve para, kalite ve maliyet konuları 
çok önemli bir faktör ve önemli bir sa
nayi kolu olmuştur. Türkiye'mizde ise, in
şaat kolu eğer hir sektör olarak ele alın
mazsa, gelişmeden söz etmek mümkün 
değil. Onun için, «İnşaat sektörüyle il
gili gelişmeler, genel ekonoımlik durumla 
çok bağlantılıdır» diyoruz. Gayri safi mil
lî hâsıla, enflasyon ve inşaat sektörün
deki gslişmeler birbirine bağlı ve paralel
dir. Enflasyondaki artışlar ve gayri safi 
millî hâsıladaki gelişme ile inşaat sektö
ründeki canlanma bir bütündür. Di
ğer bir deyişle durgunluk ve anti enflas-
yonist politikalar inşaat sektöründeki ge
lişmeleri durdurmaktadır. İnşaat sektö
ründeki gelişme çizgisi için, kentleşme ve 
nüfus artışı önemlidir. Sağlıksız kentleş
meye mani olmak için planlı bir inşaat 
sektörüne ihtiyaç vardır. Bu maksatla bü
tün yasal önlemler alınmıştır, ihtiyaç ha
linde gerekli değişiklikler de yapılacaktır. 
İnşaat sektörü, ciddî 'bir sosyal politika 
aracı olup, sosyal problemlerin çözümün
de çok önemlidir. Bu önemli problemin 
çözümü için alınmış tedbirlere devam edi
lecektir. İnşaat sektörü, ülkernlizde bir sa
nayi dalı haline gelmiştir, istihdam yara
tıcı etkisi çok büyüktür. 1988 öncesi in
şaat sektöründeki1 gelişmeye paralel ola
rak çimento tüketimi ve inşaat malzeme
leri kullanımındaki artış, bu sektördeki 
canlılığın ciddî bir göstergesidir ki, 
1979-80'1'i yıllarda 34 milyonluk linşaat 
metrekaresi bdlirlendiğine göre 1987'de 
bu rakam 55 milyona çıkmıştır. 

AET üyeliğine geçiş aşamasında, in
şaat sektöründe standart ve kalite poli
tikaları büyük önem taşıyacaktır. Bu ko
nu üzerinde "bakanlığın hassasiyetle çalış
tığını gayet iyi biliyorum. Bakanlık, Batı 
ölçeğinde kentleşme ve yerel yönetim an
layışı arasında koordinasyon görevini ba-
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sarıyla yapacaktır. Son dört yılda yerel1 

yönetimlere verilen yetkiler, inşaat sek
töründeki gelişmeler için çok önemli bir 
potansiyel hazırlamıştır. 1988 yılında uy
gulanan para -politikaları ve ekonomik 
kararlar sonucu inşaat sektöründeki ma
liyet, kalite, yapım isüreşi, daha önemli 
bir 'konu haline gelmiştir. Bu sebeple, ile
ri teknolojiye uygun projeler, malzeme, 
kalite ve maliyet dengesi, yer kaybından 
kaçınma, kolay üretilen ve bulunan mal
zeme araştırması yapılması gerektiği aşi
kârdır. Bakanlığın, bu konuda hassasiyet
le çalıştığını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Türkiye'de konut sorununu dile getirmek 
fevkalade kolaydır. Konut açığı yıllardan 
beni mevcut. Sanayileşmesi gereği şehir
linin kazancının ancak 1/3'üne sahip olan 
köylerden kentlere yoğun nüfus hareketi 
geliştiği sürece, bu açık daha da artmaya 
devamı edecektir. Dolayısıyla, konut kira
ları da o nispette yükselecek ve konut so
runu, Türkiye'nin bellibaşlı meselelerinin 
'başında bulunacaktır. İşte, belli olan bu 
problemi tespit eden Anavatan iktidarı ve 
onun 'başarılı Hükümeti hastalığa teşhis 
koymuş ve meseleyi kendi büyük boyutu 
içinde mütalaa ederek gerekli tedbirleri 
almıştır. Hem de alınan bu tedbirlerle, ik-
tidarımız öncesinde olduğu gibi bir slo
ganla umut olmayıp, gerçekleşerek, bu
gün birer hakikat olmuştur ve hakikat 
olmaya devam edecektir. 

Çok değerli milletvekilleri, yeni dö
nemdeki toplu konut uygulamalarıyla il
gili bilgi arz etmek istiyorum sizlere : 
Yüzde 80'ini konutun oluşturduğu inşaat 
sektörünün millî hâsılamız içindeki payı 
5.5'dir. 1982 Anayasasının konutu düzen
leyen 57 nci maddesinde ifadesini bulan, 
«Devlet, konut ihtiyacını karşılayacak ted

birleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüs
lerini destekler» hükmü gereğince, 1984 
yılında Hükümet Programında, konut me
selesi çözüme kavuşturulacak en önemli 
meseleler arasında yer almış ve buna iliş
kin bir dizi mevzuat hazırlanarak yürür
lüğe konulmuştur. Bunlar İmar Kanunu, 
İmar Affı Kanonu, konut inşaatlarının 
her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulması hakkındaki kanun ve Toplu Ko
nut Kanunudur. 

17 Mart 1984 tarihinde yürürlüğe gi
ren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile 
düşünülen, getirilen fonlardan yararlanıp 
kooperatif ve fertlere verilecek kredilerle 
konut yapımını özendirmektir. Bu özen
dirme yapılırken, önceki yasalara göre 
koperatiflere (tanınan öncelik kaldurııimış 
ve günümüze kadar konut yapımı faali
yetlerini kendi sınırlı imkânlarıyla götür
müş ve konut sektöründeki ağırlığını yüz
de 93'e çıkarmış ve bu konuda önemli 
bilgi birikimi ve 'tecrübeyi oluşturmuş 
bulunan özel kesim kuruluşları da devreye 
sokulmuştur. Bu Kanun, konut politika
sının esasını teşkil etmektedir ve üç önem
li özellik getirmiştir. Burular, hızlı işleyen 
karar mekanizması, bu kararları uygula
yan organizasyon ve gerekli finansmanı 
sağlayan bütçe dışı kaynaklara dayalı fon 
teşkilidir. Kanun ayrıca, meseleyi arsa te
mini, altyapı, sosyal tesis konut üretimli, 
inşaat malzemesi ve yapım teknolojisi ile 
bir hütün olarak kapsamına almıştır. Böy
lece, konut üretimiyle ilgili tüm yasal dü
zenlemeler kısa sürede yapılarak uygula
maya geçilmiştir. Dört yıl önce başlatı
lan ve sürdürülen bu uygulama, kendi va
tandaşlarımızın önüne 'yenli sosyal ufuklar 
açtığı gibi, kallkınmakta olan diğer ülke
lere de örnek teşkil etmektedir. 

Toplu Konut Fonundan verilen kre
diler şualardır : Toplu konut alanları dı-
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şında bitmiş konut satın,alanlara ve kendi 
konutunu ıjıtuşa edenlere verilen fendi ko
nut kredisi, toplu komut alanı içinde veya 
dışında inşaat yapan kooperatif, birlik ve 
sosyal yardımlaşma kurumlarına açılan 
krediler, toplu konut 'alanı içinde çok sa
yıda konut inşa eden yapımcılardan konut 
satın alanlara açılan toplu konut ferdi kre
disi ve belediyelerce toplu ikonut alanla
rında o belde yoksul ve dar gelirliler için 
yapılan küçük ve ucuz konutlara 'açılan 
fcred'iler. Bunların dışında, konut alanla
rının teknik ve sosyal altyapılarında ve 
konut inşaatlarında kullanılan malzeme, 
yapı elemanı üreten sanayi kuruluşları ile 
hızlı konut yapımı amacıyla kurulacak 
fabrika ve şantiye donanımı için ide kre
di desteği sağlanmaktadır, Ayrıca, İkonut 
ve çevre ile lilgili her türlü araştırmalarda, 
bu fondan yapılabilmektedir. 

Toplu Konut Fonunda, 1984 yılından 
1987 yılı sonuna kadar 1 trilyon 140 mil
yar liralık bir kaynak birikmiştir. Bu kay
nakla yaklaşık 600 bin konuta 1 trilyon 
739 milyar liralık kredi açılmış ve bunun 
1 trilyon 80 milyar lirası ödenmiştir. Kre-
dilendirilen konululara yaklaşık 200 bin 
adedi tamamlanarak, sahiplerine teslim 
edilmiş ve iskâna açılmıştır. Açılan konut 
kredilerinin yüzde 85'i sabit gelirli, me
mur, işçi ve emeklilerce kullanılmaktadır. 

Bu dönemde belediyeler ilk defa ko
nut üretiminde devreye sokularak, kendi
lerine topllu konutların inşa edileceği ar
saların kamulaştırılması ve altyapılarının 
yapımı için finansman desteği sağlanmış
tır. Bu çerçevede, konut ihtiyacının fazla 
olduğu 40 belediyeye 26,9 milyar liralık 
arsa kamulaştırma kredisi, 67 belediyeye 
de 30 milyar liralık altyapı finansmanı 
sağlanmıştır. Bu suretle 400 bin konutun 
yapılacağı arsa temin edilmiştir. İlk etap
ta, Adana, Mersin, Tarsus, İzmir 'bele-
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diyelerinde faaliyete geçilmiştir. Bu bele
diyelerce yapılan toplam 15 bin konutun 
'bir ibölümü bitmiş olup, geri kalanı da 
çok kısa süre sonra bitecek ve yoksul ve 
dar gelirli vatandaşların hizmetine sunu
lacaktır. 

Bunun dışında, birçok büyük beledi
yemizin öncülük ettiği uydu-kent proje
leri için hazırladıkları arsalar üzerinde ko
nut inşaatı faaliyetine kooperatif birlikle
ri aracılığı ile başlanmıştır. Bunların en 
önemlilerii, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, 
Elazığ, Kayseri, Malatya, Van, Ordu, Sö
ke, Kastamonu, Erzurum ve Erzincan be
lediyeleridir. Toplu konut kredileri, Hak
kâri hariç, tüm illerimizde yaygın bir bi
çimde 'açılmıştır.; Konut kredisinden en 
fazla yararlanan il, 83 300 konutla An
kara'dır. Bunu, 80 559 konutla İstanbul, 
52 786 konutla İzmir, 34 898 konutla 
Adana, 24 568 konutla Konya, 21 029 
konutla İçel, 16 029 konutla Kocaeli, 
13 924 konutla Kayseri, 13 622 konutla 
Bursa ve 12 491 konutla Balıkesir illeri 
takip etmektedir. 

Konut kredilerimden en fazla yararla
nan ve konut ihtiyacı ve açığı en fazla 
olan bu 10 kentin toplam krediler içinde
ki payı yüzde 60'tır. Tespitlerimize göre, 
Toplu Konut Fonundan açılan 'bu kre
diler, ıbu illerdeki konut satış fiyatlarımı 
dengeleyecek, bir ölçüde de fiyatlarını 
düşürecektik1. 

Toplu Konut Fonu, vatandaşlarımızı 
konut sahibi yapmasının yanında, ekono
mide hem inşaat sanayiinde, hem 'de bu 
sektöre mal ve hizmet üreten sektörlerde 
çok sayıda işsize iş temin etmeslimin yanı 
sıra, ülkede işsizliğin önemli kısmını oluş
turan ve kalifiye olmayan elemanların is -
tiihdamı meselesinle de çözüm getirmiştir. 
Emek-yolğun bir sanayi kolu olan inşaat 
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sektörü, geçtiğimiz idönem 655 bin kişiye 
istihdam imkânı .sağlamıştır. 

Toplu Konut İdaresi, bütün bunlara 
ilave olarak, toplu konut uygulamalarımı 
daha düzenli, çağdaş ve süratli yapabil
mesi için öncelikle konut ihtiyaçlarımın 
büyük Olduğu ve daha önce Arsa Ofisin
ce kamulaştırılması yapılan alanlarda uy-
du-kent projelerine başlamıştır. Bu alan
larda, sosyal ve teknik altyapı uygulama
larımla önem verilmiş oılıup, öncelikle mo
dem şehircilik anlayışına uygun imar plan
ları dikkatle hazırlanmıştır. Bütün bu uy
gulamalarda, komut alanlarıyla birlikte, 
sosyal ve kültürel alanlarım birbiriyle olanı 
'ilişkilerini sağlıklı hiır şekilde düzenlemek 
amacıyla 1/200 ölçekli şehircilik proje
leri, her gelir düzeylime hitap edecek şe
kilde pilamUamınış ve inşaatlarımda hızlı, 
ekonomik ve sağlıklı yapılmasını sağla
yacak teknoloji ve malzemelerim seçilme
sine özen gösterilmiştir. 

Yukarıda özellikleri 'bahsedilen uy
gulamalarının ilki Ankara Eryaman'da 
toplam 40 000 adet konutu içeren toplu 
konut alanı olup, bininci etap 4 015 ko
nutun ihalesi yapılarak 19 Ekim 1987 ta
rihinde inşaatlarına başlanmıştır. Bu ko
nutlar (beş tipten meydana gelmekte olup, 
(büyüklükleri 53m2 ile 200m2 arasında de
ğişmektedir. 

Ankara Eryaıman ikinci etap uygula
ması olan yaklaşık 7 000 konutun inşaa
tına ise bu sene içimde başlanacaktır. 

Toplu Konut idaresine kamulaştırıl
ması tamamlanan istanbul Halkalı'da 
toplam 40 000 adet konutu içerecek top
lu ikonut alanında ise ilk etap 4 123 ko
nutum inşaatıma başlanmış olup, ikinoi 
etap yaklaşık 9 000 konutun inşaatına 
ise yine bu yıl lortalarında 'başlanacaktır. 
Ayrıca, Anadolu Bankasınca, kat karşı

lığı alarak istanbul Kadıköy'de 26 000 
konutun inşaatına başlanmıştır. 

Ankara Eryaman ve istanbul Halka
lı'da kurulacak bu uydukentlerde, bil
hassa hava kirliliği dikkate alınarak, (böl
gesel ısıtma sistemlerinde doğal gazın 
kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Bu uydukentlerde sosyal tesislerle bir
likte, yeşil alam hol olan çevre düzen
lenmesine de, İkonut inşaatları ile birlik
te başlayacaktır. 

Bu uygulamaların ülke düzeyinde ge
liştirilmesine önem verilmektedir. Böy
lece, konut yapımımdan şehir yapımıma 
geçilmiş olunacaktır.; 

Çok değerli milletvekilleri, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı reorganize edil
dikten sonra, verilen imkânlarla 'beledi
yeler hem maddeten güçlendirilmiş, hem 
de yetkilerle donatılarak her türlü im
kân sağlanmıştır. 
Buna bir örnek olmak üzere kendi 

bölgemden bir ilçe ibelediye 'baş/kanının 
yaptığı hjizmetl,erden kısaca bahsetmek 
istiyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Bizimkiler imkânsızları yapıyor. 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın üyeler; Ana
vatan İktidarı, Türkiye'de, bütün geliş
mesini tamamlamış ve gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi, ıbugünün devleti, 
kendi görev ve yetkileri ile belediyele
rim görev ve yetkilerini kesin çizgilerle 
ayırmıştır. Gelişmiş ülkelerde, devlet be
lediyelerinin görevlerini lyüklenmemiştir. 
Yerel ölçekteki 'bütün görevler, mahallî 
idarelerce yapılmaktadır. Belediyeler 
kendi ekonomik ve sosyal yaşantılarıma 
da hizmet yapmaktadır. 

Oysa Anavatan İktidarı öncesine ka
dar belediyeler; bir anlamda sokağı sü-

— 227 — 



T. B. M. M. B : 56 

püren, suyu getiren, çöpü götüren birer 
kurum olarak görülmüştür. 

Halbuki, 'belediyenin 'bütün organla
rı, seçimle işbaşına gelmiş yöre halikı
nın 'hakikî temsilcileridir. 

Bu durumun çok garip bir çelişki ol
duğunu gören Anavatan İktidarında güç
lü hükümet, belediye kavramında ve hiz
metlerinde çağın gereklerine uygun de
ğişikliği yapmıştır. Gerekli yasal yetki
leri ve malî imkânları sağlayarak, bele
diye 'başkanlarını, işçi, memur ve çöpçü
sünün maaşını koparmak için, Maliye 
Bakanlığının önünde 'beklemekten kur
tarmış, halkına hizmet imkânını sağla
mıştır. Bugün belediye başkanları arn
ikan ve yetklilerinii kullanarak çağın ge
reği olan hizmetleri vermektedir. 

Biraz öne© sizlere bir ilçe belediye 
başkanının faaliyetlerinden bahsedece
ğim demiştim, bununla ilgili birkaç cüm
le müsaadenizle arz etmek istiyorum. 

185 kilometrekare alana sahip olan 
500 bin nüfuslu Üsküdar'ın Belediye 
Başkanı Sayın Necmettin Öztürik bakın 
neler yapmış: 1983 yılında kullanılan 
toplum asfalt miktarı 12 bin ton iken, 
1984 yılında 50 bin ton, 1985 yılında 80 
bin ton, 1986 yılında 100 bin ton ve 
1987 yılında da 201 bin ton kullanılmış
tır. Belediye Başkanı konuşmasında, 
«Yılların vermiş olduğu ihmalin sonu
cunda, terk edilmişliğin üzüntüsünü bağ
rında duyan güzel Üsküdarımızın daral
tılmış merkezinin haricinde bütün ma
halleler ve bu mahalleleri biribirine bağ
layan yollar, anayollar, insanın yürüye-
meyecieği ve arabanın giremediği çamur 
deryası idi. Yaşayanların, yol olmayışın
dan, kanalsızlıktan, susuzluktan, hatta 
elektrik kesilmelerinden duymuş olduk
ları ıstırap, yaşadığımız çağımızda şehir
cilik ve insanca yaşama anlayışı bakı-
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mından, acınacak bir manzara ile karşı
mızda idi. 

Bugün söyleyebiliriz ki, sorunlarımı
zın yüzde 80'ini çözmek suretiyle, va
tandaşımızın medenî ihtiyaçlarını mahal
le bazindan tali sokak bazına indirmiş 
durumdayız» diyor, 

İşte, ana arter niteliğinde 15 ila 22 
metre genişliğinde olmak üzere 106 ki
lometre yol yaptığını söylüyor Sayın 
Belediye Başkanı. 

«Tüm,sahil düzenlemeleri ve ana ar
ter niteliğindeki yoların yüzde 70 altya-
pılarıyla birlikte birbiriyle bağlanarak 
trafiğe açılması sağlanmıştır. Ocaktan, 
kendi imkânlarımızla 52 bin metreküp 
stabilizeyi 173 kilometre yola serdik. Bu 
stabilizeyi taşımak liçin 12 tane 40 ton 
kapasiteli kamyona 688 milyon ödeye
rek satın aldık. Bahsedilen stabilize, ya
kıt, personel ve bakım gideri dahil ol
mak üzere 1 milyar liraya mal oldu. 
Eğer bayındırlık birim fiyatlarıyla satın 
almış olsaydık, 2,6 milyar İra ödeyecek
tik» diyor belediye başkanımız. 

«Ayrıca, 144 bin metreküp beton 
dökerek engebeli olan 14 kilometre yolu 
beton yaptık. 

310 kilometre beton bordürü kendi 
imkânlarımızla yaptik; 2 milyar 50 bin 
liraya mal ettik. Bayındırlık birim fiyatı 
ile 4 100 lira metre tül ihalesini yapmış 
olsaydık, 3 milyar £40 milyon liraya mal 
edecektik ve ayrıca, 30 kişiye iş imkânı 
sağlayamayacaktık. 

Yine, 400 kilometre kanalı kendi im
kânlarımızla yaptık. Makine parkına 
122 milyon ödedik, Toplam 2,4 milyar 
liraya mal ettik. Eğer bayındırlık rayi-
ciyle 30 bin liraya ihale etseydik 12 mil
yara ma'l edecektik. 

11 bin sokak ve 500 caddeye sahip 
Üsküdar'da numaratajı tamamladık. 
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Halen 34 iş makinesi, 69 adet kam
yon, 5 arozöz, 47 çöp 'kamyonu, 1 tan
ker, 1 TIR çekici ve hizmet araçlarımız 
mevcuttur. 

80 'bin ailenin, bir kısmının halen ar
sa, diğer bir teminin hisseli arsa üze
rinde yaptığı kaçak yapılarına tapu ver
meye çalıştık., Haritalarını bitirdik, imar 
ıslah planları bitmek üzere; en kısa za
manda tapularını vereceğiz» diyor bele
diye başkanı. 

Çok değerli milletvekilleri, «Üsküdar' 
da, toptancı çarşısı dahil olmak üzere, 
çeşitli yerlerde yaptırdığımız toplam 400 
adet dükkânı (kiraya vermekle 50 milyon 
işçi giderimiz,, 60 milyon ikira gelirimiz 
var; 10 milyon lira yatırım, için her ay 
elimizde para ikalımalktadır.» diyor. 

İşte, icraatının küçük bir kısmını, 
belediye meclisine 'bilgi verdiği toplantı
dan aldığım, kendi ifadesiyle sunduğum 
bir ilçenin belediye başkanının icraatı 
bu olduğuna göre, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının »bütçesine 'bunun gibi bele
diye yatırımlarını da eklediğinizde, Ana
vatan İktidarı ile Türkiye'de nelerin de
ğiştiğini; çağ atladığını söylemekte ni
çin halklı olduğunun takdirini siz sayın 
milletvekillerine bırakıyorum. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Üsküdar Belediyesine siz de iş yap
tınız mı? 

(HAYRETTİN ELMAS (Devamla) — 
Hayır efendim, yapmadım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Dikili Belediyesini gördünüz mü Sayın 
Elmas? Para almadan yapıyorlar, para... 

HAYRETTİN ELMAS (Devamla) 
— İspat ederseniz, herhangi bir müna-
sebetıiım olduğunu tespit ederseniz ımil-
letvekiUiğimden dahi istifa ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
insan hayatını yerleşme ve barınma ba-
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kurundan (güzelleştirip, mutlulaştırmanın 
en güzel yolunun planlı şehirleşme 'ile 
mümkün olacağı aşikârdır. 

Türkiye'de, günümüz öncesinde, yıl
larca bir kısım açıkgözlerin elinde fukara 
halk soyulmuştur. Bu soygunun en çir
kin örnekleri, .geçim sıkıntıları içinde şe
hirlere akın eden insanların, 'başını so
kacak evini yapmak isteyenlerin arsa 
speküiaıtörlerinin ellinde sömürülmesidir. 

'Bir taraftan ciddî problem haline gel
miş, bilhassa büyük şehirlerin etrafını 
çeviren gecekondular, uzun yıllar seçim-
dan seçime siyasî partilerin oy kaynağı 
haline gelmiştir, önemli olan, bu prob
leme kesin çözüm getirmek şöyle dur
sun, bilakis teşvik ve tahrik edilmiş ol
masıdır. Aslında, Anavatan İktidarı ön
cesi gecekonduya tapu vermek düşünül
müş, hatta zaman zaman verilmiştir; 
ancak, verilen bu tapular üzerinde, 20 yıl! 
gibi bir müddetle satamayacağı, herhan
gi bir yere ipotek edemeyeceği, hatta 
kendi işini geliştirmek için kamu kuruluş
larına ipotek edemeyeceği, bir statüde, 
(kendisine verilen tapunun hiçbir anlam 
taşımadığı ve ömür boyu yaptığı gece
kondusunda oturmaya mahkûm edildi
ği, herkesçe, bilinen bir gerçektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anavatan İktidarı, gecekonduların meş-
rulaştırılması yolundaki girişimlerini bü
yük sayıda vatandaşımıza mutluluk ge-
tirecıek 'şekilde halletmiştir. Gecekondu
larda yaşama zorunluluğunda olan va
tandaşlarımızın probleminin kalıcı çözü
mü ile büyük kitleye ferahlık sağlan
mıştır. 

İmar ıslah planları ile de imar, ya
pılaşma hakkı verilerek ve üzerine hiçibk 
talbyidaıt koymayarak alınacak arsa be
delleri ile (Ki, bu bedeller ise, gece
kondunun bulunduğu bölgede yol, kanal 
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gibi altyapı hizmetlerinde kullanılmakta-
dıir) tapuları verilmektedir. 

(Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
yine, iktidarımız öncesi hükümetlerin ya
hut d!a teşvik ederek özel sektörün yaptı
ğı, özellikle 'büyük şehirler etrafındaki 
fabrikalarda çalışan insanların barınacak 
yerini yapma'k üzere belediye sınırları 
içinde, fakat imar planı dışında 'kalan tar
la niteliğindeki araziriin «Hisseli satış» 
adı altında bazı 'kimseler tarafından so
rumsuzca satılması önlenemediği için, çok 
sayıdaki vatandaşımız, iyi niyetle, terte
miz gayelerle bu arsalara talip olmuştur. 
Niyeti, başım sokacağı evini yapmaktır; 
ama, bir kısım açıkgözler tarafından, ço
ğu zaman tapusu da olmayan bu arazide, 
«Hisse satıyorum, hisse devrediyorum» 
şeklinde gayri meşru uygulamalarla va
tandaş aldatılmıştır, işte, 3194 sayılı Ka
nun, hisseli arsa satışlarını yasaklayarak, 
bu önemli probleme bir çözüm getirmiş
tir değerli milletvekilleri. 

Vatandaş, inanarak, mesken yapmak 
üzere arsayı almış ve hatta Ibinasını da 
yapmıştır. İşte, asıl problem bundan son
ra başlamış, çeşitli mülkiyet sorunları çık
mıştır. En azından, müstakil tapu sahibi 
olmadığına göre, açılacak bir izale-i şüyu 
davasında karşılaşacağı hukukî bir dizi 
problemin burada izahını yapmaya ge
rek yoktur sanıyorum. 

Anavatan İktidarı, işte buna benzer 
çok bilinmeyenli bir denkleme dönüşen 
bu meseleleri çözmek üzere affı ve 'gece
konduya tapu verme kanununu halkın 
hizmetine sunmuştur. Hem de, günümüz 
öncesindeki gibi, kanunu çıkarıp milleti 
kendi kaderine terk etmeyip, Bayındırlık 
ve iskân 'Bakanlığı bünyesindeki Teknik 
Araştırma ve Uygulama Genel Müdür
lüğünün, belediye ilgilileri ile koordinas
yon sağlayarak, bu görevleri, arzu edilen 
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seviyenin üstünde bir gayretle sürdür
mekte olduğunu ve sürdürmeye devanı 
ettiğini memnuniyetle öğrendik, kendileri
ne teşekkür ediyoruz. 

Ülke nüfusunun nerede ise 1/5'ini il
gilendiren bu meselenin çözümü ve neti
celenmesi, Anavatan iktidarının ve Sayın 
özal Hükümetinin bir zaferi; Bayındırlık 
ve iskân • Bakanlığının başarısı olmuştur 
ve olmaya devam edecektir. 

Sayın Başkan, sayın mMetVekıilleri; 
3194 sayılı imar Kanunu ve 3367 sayılı, 
köylerde imar esasını Türkiye Cumhuri
yeti tarihinde ilk defa getiren Kanun, 
köylerde imar meselesini ve Türkiye ge
nelinde yerel idarelerin çalışmalarım, Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığının koordine-
si ile düzenleyip, artık imar meselesini 
bir problem olmaktan, kanayan bir yara 
durumunda olmaktan çıkaracaktır. 

Yurdumuzda plan kavramı geliştirile
rek, sosyal ve ekonomik planlamanın mut
laka fizikî planlama ile koordine edilmesi 
sağlanmıştır. Sosyoefconoınik planlama ve 
fizikî planlama koordinasyonu ile Tür-
kiye\le şehirleşme, sanayileşme ve diğer 
gelişmeler bir uyum ve ahenk içinde yü
rüyecektir. 

Sayın Başkan, muhterem 'milletvekille
ri; sonuç olarak, hükümetimizin halka 
dönük politikasının, halka dönük icraa
tının, mutlaka 1988 malî yılı bütçesi uy
gulaması ile de kendisini göstereceğine 
olan inancımız tamdır. 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığı bütçe
sinin, aziz miMetİm'ize hayırlı, uğurlu ol
masını, güzel memleketfimlizin • her türlü 
kaza, bela ve afetten korunmasını Yüce 
Allah'tan diler, Meclisin muhterem üye
lerine ve başta Sayın Balkan olmak üze
re, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı temsil
cilerine grubum ve şahsım adına en iyıi 
dileklerimle saygılarımı sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 
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BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına ikinci olarak, Sayın Ali Talip 
özdemir; (buyurun efendiim. 

Sayın Özdemir, grubunuzun konuşana 
süresi olarak 22 dakikası kalmıştır. Gru
bunuz adına söz alan üçüncü arkadaşı
mız da konuşmak İstiyorsa, arkadaşımızın 
da zamanına hürmet ederek, sözlerimizi 
lütfen ona göre ayarlayalım. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA ALİ TALİP 

ÖZDEMİR (Konya) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının 1988 yılı büt
çesinin miHetiımize hayırlı olması dileğiy
le Anavatan Partisi Grubu adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. {ANAP sıra
larından alkışlar.) 

Vaktin sınırlı olmasını gözönünde tu
tarak, ıben, esas konum olan ve Türkiye' 
nin şu anda, gündeminde hemen hemen 
birinci sırayı da alacak derecede öncelik
li olan belediyelerimizden bahsetmek isti
yorum sizlere., 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Öbür ar
kadaşınız bahsetti ama... 

ALİ TALİP ÖZD0MÎR (Devamla) 
Bdediydertaıizden diğer arkadaşlarımız 
•belki "bir nebze bahsettiler; ama 'ben ko
nuyu daha değişik bir yönüyle almak is-
'tiyörum değerli miHetvekilleri. 

Bugün, yerel yönetimler, yerinde yö
netim anlamında, demokrasilerimizin fi
lizlendiği, beşliği olarak kabul ettiğimiz 
İlk noktalardır. Onun için yerel yönetim
ler, bugün özellikle Türk demokrasi tari
hinde önemli bir yeri tutmaktadır. O yüz
den gündemin 'birinci sırasında görmekte 
ve şahsım adına böyle düşünmekteyim, 

Değerli milletvekilleri, biraz önce ko
nuşmacı arkadaşlarımızın da değindiği gi
bi, 3194 sayılı İmar Kanununda belediye
lerimize, 'belediye 'başkanlarımıza ve bele

diye meclislerimize verilen yetkiler âdeta 
tartışılır hale geldi. Sanki bu yetkinin ve
rilmesi demokrasi açısından büyük bir 
suçmuş gilbi nitelendirilmek istendi; ama 
demokrasi havarisi kesilmeye kalktığımız 
takdirde, bu işin demagojisini yapmaya 
kalktığımız takdirde, başka şeyleri bura
da çok güzel cümlelerle ifade ediyoruz. 
Asıl beşik olan, asıl nokta olan belediye
lerimize demokrasi konusunda en büyük 
seyyaliyet, imar konusunda en Ibüyük yet
kiler, 6785 sayılı İmar Yasasını yürürlük
ten kaldıran 3194 sayılı Yasayla verilmiş
tir. Belediye başkanları ve belediye mec
lis üyeleri, kimler tarafından seçilmekte
dir? İsterseniz gelin, önce oradan başlaya
lım. «Hür irade» dediğimiz, özellikle hal
ikın kendi kendisini idare ettiği bir sistem 
olan 'belediyelerimizde, belediye başkanla
rımız ve 'belediye meclis üyelerimiz, biz
ler gilbi, halkın hür 'iradesiyle işbaşına 
getirilmektedir. Bu yüzden, onların almış 
olduğu kararlar da, yerinde ve doğru ola
rak kabul edilmek zorundadır. 

Gündemde sıcak olarak tutulan konu, 
Ibelediyelerimizdeki yolsuzluk, belediye 
(başkanlarımızın ve belediye meclis üye
lerimizin istismarıdır. Bana kalırsa bu, ne 
'belediye, başkanlarımızın yıpratılması, ne 
de 'belediye meclis üyelerimizin karalan
ması anlamındadır., Bu, demokrasinin tek
rar geriye dönmesi, demokrasi adına edi
len lafların tekrar geriye işlemesinden 
başka hiçbir şey ifade etmemektedir, 

Değerli milletvekilleri, bugün demir
perde ülkelerinde, belediye başkanlarının, 
'belediye meclis üyelerinin yolsuzluğundan 
bahsedildiğini hiç duydunuz mu? Eğer bu 
konuda oradan bir ses gelmiyorsa; bugün, 
Amerika dahil, Avrupa ülkelerinde yine 
'belediye başkanlarının yapmış olduğu iha
lelerden, almış olduğu kararlardan, herkes 
değişik yorumlar getirerek bahsetmekte-
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dir. Bu niçin 'böyle oluyor? Türkiye'de de 
niçin böyle oluyor? Çünkü, 'her şey hal
kın gözüönünde cereyan etmektedir; va-
'tandaş 'bunu tenkit etme imkânına sahip
tir. Onun için, demirperde ülkelerinde 'be
lediye 'başkanlarının ve belediye meclis 
üyelerinin yaptığı yolsuzluktan bahsedi-
lememıektedir. Bu yüzden... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yani, «Türkiye'de yolsuzluk var» diyor
sun,, 

AUt TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Hayır, onu kastetmiyorum... 

M. TURAN BAYAZIT (tamir) — 
Onu 'diyorsun talbiî. 

AU1 TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Değerli milletvekillileri, bakınız biz kim
leri karalıyoruz : Münferit birtakım olay
lar vardır muılakâ; her kurumda, her yer
de 'birtakım şeyler vardır, olabilir, bunun 
iddiasında değilim. Türkiye'de şu anda 
1911 'belediye var. Bu 1911 belediye 'baş
kanının hepsini içine alacak şekilde hiçbir 
zaman onlara «hırsız» diyemezsiniz, 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Diyen var mı zaten? 

'M, TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Foça Belediye Başkanı ağırcezada yargı
lanıyor; ama hâlâ görevde. 

ALÎ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Değerli 'milletvekilleri, ben belediye baş
kanıydım... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) —• 
Ben de belediye başkanıydım; var mı 
«'hırsız» diyen?., 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, karşılık
lı konuşmayın lütfen; konuşmanızı biti
rin. 

ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 
Siz 'herhalde devamlı gelip gitmiyorsu
nuz 'Meclise sayın milletvekilimiz; siz 
galılba devamlı birtakım aksamalar yapı-
yoırsunuz. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Ne münasebet, senden daha dikkatliyim. 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, lütfen ce
vap vermeyin. 

'Sayın Duratürk, lütfen müsaade edin. 
ALİ TALİP ÖZDEMİR (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, bugün 1911 bele
diyemizde 40 bine yakın belediye meclisti 
üyesi vardır. Bunlar, biraz önce bahset
tiğim 'gibi, 'halkın hür iradesiyle işbaşına 
gelmişlerdir. Biz bu kurumları yıpratmak
la, demokrasinin geriye doğru işllemesin-
den başka hiçbir şey yapmıyoruz demek
tir. Onun için, özellikle bu Yüce Meclis
te, 'belediye başkanlarımızın almış oldu
ğu kararlara, belediye başkanlarımıza ge
tirilecek olan imkânlara daba fazla yardım 
etmenin, onlara daha fazla katkıda bu
lunmanın en büyük görevlerimiz arasında 
olması gerektiği inancındayım. 

Değerli milletvekilleri, bugün 6785 sa
yılı İmar Kanununun değişmesiyle 3194 
sayılı Kanun uygulamaya 1985 yılında 
konmuştur ve cumhuriyet tarihlimizden 
bu yana bu Kanunla en büyük reform 
yapılmıştır kanaatindeyim. Çünkü hatırla
yınız; eskiden bir beledye başkanı bir 
imar tadilatı yapacaksa, belediye mecli
sinden bu tadilatı geçirip, il özel idare 
memurundan, kaymakamdan, validen, ba
kanlığa kadar intikal ettirip, bakanlık
taki ilgili genel müdürlüğe ve oraidaki uz
manlara götürülmekteydi. Uzmanlar otu
rup Kars'ın Arpaçay'ındaki, İzmir'in Çeş
me İlçesindeki, Konya'nın Ereğli İlçesin
deki, malhaili tanımadan, sosyal yapıyı 
bilmeden, oranın imar planını, tahditli bir 
zaman içerisinde ve birkaç uzmanın işti
rak ettiği bir kurul tarafından değerlen
dirmekteydi, Bu sonucun ne kadar de
mokratik olduğunu takdirlerinize bırakı
yorum. 

İşte, 3194 sayılı İmar Kanunu bunu 
ortadan kaldırmış; madem belediye baş-
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kanları ve 'belediye meclis üyeleri hal
kın 'hür iradesiyle işbaşına gelmiştir, o 
zaman bu yetkiyi de biz onlara veriyo
ruz, denmiştir. Onun için, 3194 sayılı 
tmar Kanunu reform) niteliğindedir ve 
gerçekten bugün alkışlanması gerekli bir 
kanundur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O za
man, 'iktidar olarak belediye başkanla
rını niye görevden alıyorsunuz? 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Cevap verme, devam et... 

ALİ TALİP ÖZDBMIR (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, îçişleri Bakanımız 
dfade etmişti; bugün 12 tane belediye baş
kanımız görevden alınmış, bunun 5 tane
si de Anavatan Partilidir. 1911 belediye 
başkanlığının içerisinde mutlaka birtakım 
aksaklıklar doğacaktır, olacaktır; ama bu
nu getirip geneline içerisine sokup, bu be
lediye başkanlarıımızı, demokrasinin be
şiği olan bu yerel yönetimlerimizi yıprat
mayalım. 

Değerli milletvekilleri, bu Bakanlık, 
Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve İskân 
Bakanlığının birleştirilmesiyle, büyük bir 
reorganizasyonla «'Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı» adı altında yeni bir teşekkül 
olarak işbaşı ve görev dağılımı yapmıştır. 

'Bana kalırsa, görevlerin birleştirilme
siyle başarılı bir çalışma yapılmaktadır. 
Bugün bünyede bulunan Afet İşleri Ge
nel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uy
gulama Genel Müdürlüğü ve belediyele
rin dert babası olan İller Bankası Genel 
'Müdürlüğü önemli işlevi olan ve bakan
lık bünyesinde 'görev yapan genel müdür-
lüklerimıizdendir. Ayrıca, katma bütçeli 
olan Karayolları Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de bu 
bakanlık bünyesinde görev yapan önem
li kuruluşlarımız arasındadır, 

Bugün belediyemiz değişik maksatlar
la, çeşitli mihraklar tarafından yıpratıl
mak istenmektedir, önümüzde yaklaşmak
ta olan veya - kanun yürürlüğe girdi - bir 
değişiklik olmadığı takdirde, ekim ayın
da yapılacak olan yerel seçimlerde bu 
tenkitler, gerek basınımızda, gerek Yüce 
Mecliste yapılan açıklamalar, vatandaşın 
değer yargısı, artık eğer o belediye baş
kanı hata yapmış ise, bir dana işbaşına 
getirüerneyeceği demektir. Onun içlin, de
ğişlik demagojierle bu tisin üzerine faza-
ca gitmenin bir anlam taşımadığı inan
cındayım. 

Değeri miletvekilleri, burada asıl olan 
insana hizmet etmektir, asıl malzeme in
sandır. İnsana hizmet edilirken, insana 
hizmet ederken mutlaka onu sevmek ge
rekir. Sevmediğiniz bir işi hakkıyla yap
manız mümkün değildir. Bunun için de, 
bakınız büyük Yunus Emre ne kadar gü
zel söylemiş : «Biz, yaradılanı severiz Ya-
radan'dan ötürü.» Biz, insanları Allah'ın 
yarattığından dolayı severiz. Biz hizmeti 
onun için götürüyoruz; onun için, »hizme
tin en iyisine layık olan insana götürüyo
ruz. (ANAP sıralarından «Bravc» sesleri, 
alkışlar.) 

İşte, Anavatan Partisinin başta gelen 
temel esprilerinden bir tanesi, halka hiz
meti Hakka hizmet olarak şiar edinmiş 
olmasıdır. Halka hizmet etmek, Hakka 
hizmet etmektir. Beledi yelerimiz bugün 
bunu, Yunus Emre felsefesi içerisinde, 
«Yaradılanı severiz Yaradandan ötürü» 
anlayışıyla götürmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Özdemıir, Yara-
danı sevdiğimize göre, sizden sonra gele
cek arkadaşı da sevdiğiniz tabiîdir. Onun 
da söz hakkı var ve zaman da dolmak 
üzere. Bu bakımdan, lütfen arkadaşa da 
zaman bırakalım efendim. 
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ALİ TAL'ÎP ÖZDJ0MİR (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım, izin 
verirseniz cümlemi bağlamak istiyorum 
efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz. 
ALI TALÎP ÖZDBMİR (Devamla) — 

Değerli milletvekilleri, belki konunun içe
risinde değil ama, belediye başkanlarımı
zın yıllardır devam eden bir pasaport me
selesi vardır; belediye başkanlarımızın ta
lebi ıolan bir silah ruhsatı meselesi var
dır; yine belediye başkanlarımızın talebi 
olan bir plaka meselesi vardır. Bu ko
nular inşallah önümüzdeki günlerde gün
deme gelecektir. Ben, yerel yönetimlerin 
beşiği olan mahallî idarelerimize, belediye 
başkanları adına, elbirliğiyle yardımları
nızı talep ediyorum. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür eder, Anavatan Partisi Grubu 
adına, 1988 malî yılı bütçesinin ve özel
ikle Bayındırlık ve iskân Bakanlığı büt
çesinin hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına, Sayın Tuzcu; buyurunuz efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

Sayın Tuzcu, çok 'kısa bir zamanınız 
var. Siz eski bir hatipsiniz, başlayıp, bi
tirmesini çok iyi bilirsiniz. Lütfen konuş
manızı en kısa zamanda toparlayınız efen
dimi. 

ANAP GRUBU ADINA ŞADAN 
TUZCU (Rize) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; so
na kalmışlığın kadersizliği içerisinde he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından «(Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Sayın Başkanımın da hoşgörüsüne sı
ğınarak, vaktinizi de fazla almadan, çok 
kısa bazı noktalara dokunacağım, 

Şu anda, Anavatan Partisi Grubu 
adına Karayolları Genel Müdürlüğü büt
çesi hakkında grubumuzun görüşlerini kı
saca açıklamak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi Karayolları Genel 'Mü
dürlüğü, otoyolları, devlet ve il yollan 
ağına giren güzergâhları tayin ve tespit 
etmek, plan ve program gereğince bu ağ
lar üzerindeki yol, köprü ve sanat yapıla
rını inşa etmek, onarmak, yolları de
vamlı açık tutmak ve bu hususta teknik 
esasları tespit etmekle görevli bir kuru
luştur. 

Yukarıda yazılı işleri yapmakla gö
revli bu kuruluşumuz, bünyesinde 1987 
yılı itibariyle 2 347'si teknik olmak üzere, 
42 758 personel bulundurmaktadır, 

Kurulduğu günden bu yana daima be
lirli prensip ve programlara bağlı kala
rak, imkânlar ölçüsünde çalışmalarını 
sürdüren bu kuruluşumuz, kamu yöne
timinin kısmen zaafa uğradığı zamanlarda 
bile, görev şuuru ve bilinciyle sağlam te
mellere oturtulmuş, kendi hiyerarşifc olgu
su içinde çalışmalarını, ülke genelinde tak
dirle karşılanan bir ciddiyetle devam et
tirmeyi başarmıştır. 

Üstlendikleri görevi maddî imkânla
rın elverdiği ölçüde mevcut gelişmiş tek
nolojiye uygun yürütebilmek için, mes
lek içi eğitime büyük önem vermiştir. O 
kadar ki, ihtisas konularına giren diğer 
kamu kuruluşlarına örnek olacak lisans 
üstü seviyesinde eğitim programları ile 
elemanlarını, eğitimle beraber sevgi ve 
saygıya dayalı bir personel politikası yü
rüterek, «Karayolları ruhu» denen bir sev
gi ve bağlılık inancını kurmuştur. Bugü-
nedek gelen bu sağlam yapılaşmanın te
melini oluşturan karayolculuk ruhunu, 
kurumumuza kazandıran geçmiş ve mev
cut tüm yöneticilere ve personele yüksek 
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huzurunuzda takdir ve şükranlarımı arz 
etmek istiyorum.. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; şu anda karayolları olarak; 31 bin 
kilometresi devlet yolu, 27 850 'kilometre
si il yolu ve 125 kilometresi de otoyol ol
mak üzere 49 hin 'kilometrelik bir ağ bu
lunmaktadır. Bu ağın geçen sene harcama 
kalemi, 'bütçe içi ve bütçe dışı imkânlarla, 
487 mlilyar olup; 1988 yılında ayrılan öde
nek: ise, gene bütçe içi ve bütçe dışı im
kânlarla, 470 milyar liraya ulaşmıştır. 

Sayın üyeler, 'bu rakam genel 'bütçe
nin hemen hemen yüzde 2,7'si kadar bir 
orana ulaşmıştır. Ülkemize yakışır kara
yolu ağını tesis etmeyi programlayan ik
tidarımızın, otoyollarında yaptığı gerçek 
atılımı 'bu arada vurgulamak istiyorum. 
1983 yılında 41 kilometre olan otoyolu
muz, bugün 125 'kilometreye ulaşmıştır. 
1993 yılına kadar 1 600 kilometre ve 
2000 yılına kadar da 3 bin kilometre oto
yol yapımını hedeflemiş bulunmaktadır. 
Şu anda, 'bu program çerçevesinde 1 200 
kilometre otoyolun ihalesi yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak, Kınalı - Sakarya 
otoyolu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
ihalesi 1985 yılında yapıldı. 1986 yılı ha
sında 216 kilometre uzunluğundaki yola 
haşlanmış ve hızlı 'bir çalışma neticesi 
olarak 1988 yılı sonunda bitirilmesi plan
lanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ye
di ay önce 'bitirilerek, 29 Mayıs 1988 gü
nü Levent - Kozyatağı bağlantısıyla 'bir
likte hizmete açılacağını şerefle ve iftihar
la 'burada arz etmek istiyorum. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu 
otoyolun Kumburgaz'a kadar hağlantısı 
1988 yılı sonuna dök, tek taşıt yolu ola
rak hizmete açılacaktır. 

Gene bu cümleden olarak, Edirne -
Kınalı, Kazancı - Gümüşova, Gerede -
Ankara, Tarsus - Gaziantep, İzmir - Ay
dın otoyolları çalışmaları devam edecek

tir. Programlanan 'bu yolların yapımı için 
toplam 2 milyar 567 milyon dolara ihti
yaç olup, bunun 2,3 milyar dolar civa
rındaki dış kredisi temin edilmiştir. 

Karayollarına ayrılan ödenek, yıllara 
göre miktar olarak artmasına rağmen, 
oran olarak düşme göstermektedir. Gerçi, 
çeşitli fonlarla karayolları bütçesinin tak
viye edilmesine çalışılmışsa da, toplam 
ödeneğin .ihtiyaçları tam olarak karşıla
dığı söylenemez. 

Ulaştırma planında eczümle, mevcut 
yolların yüzde 70'inin asfaltlanması, yüz
de 30'unun stabilize kaplanması, 11 200 
kilometrelik beton asfalt ve İkinci Bo
ğaz Köprüsü ve çevre yollarının yapımı 
hedeflenmiştir. Bu yolların yapımı için, 
1983-1988 yılları arasında gerekli ödenek
lerin tamamı maalesef tahsis edilememiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, toplayın 
lütfen. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Aç
madım ki toplayayırn Başkanım, (Gülüş
meler.) 

BAŞKAN — Fazla açmayın, Bakan 
b'ey açacak hepsini. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Arkadaşlarınızın yüzünden oluyor, iyi 
'bölüşememişsiniz. 

ŞADAN TUZCU (Devamla) — Pe
ki, Sayın Başkanım. 

Efendim, 1983 - 1988 yılları arasında 
kalkınma hızının yüzde 5 ila 8 rakamla
rı arasında dolaşmasına rağmen, maale
sef ulaştırma ana planında gösterilen öde
neklerin, 1987 cari fiyatlarına göre, 931 
milyarın altında ödenek ayrılabilmiştir. 

Sayın üyeler, bir noktayı ağırlıkla söy
lemek istiyorum ki, dünya standartların
da gelişmişliğin alt sınırı olarak kilomet
re kare 'başına hin metre yol kabul edi-
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llİyof. Bugün 'bu rakam İtalya'da kilomet
re 'kare 'başına 1 000, ,Almanya*da 1 930, 
İngiltere'de 1 500, Japonyada ise, en ge
lişmiş rakama uzanıyor ki, 3 bin metre
dir. Bizde ise, karayolları ağında bulunan 
59 'bin kilometre yola, 250 bin kilometre
lik köy yollarını ve 50 bin kilometre civa
rındaki orman yol'larını da dahil edersek, 
kilometrekare 'başına düşen yol miktarı
mız 400 metre civarında olur ki, Ibu da, 
»gelişmişliğin alt sınırını yakalamak için, 
mevcut yolarımızı üç misli artırmamız 
gerektiğini gösterir. 

Vaktin darlığı nedeniyle yalnız bir 
noktaya dokunmak istiyorum; çünkü, bu 
hususta epey araştırma yaptım. Türkiye' 
de yol deyince, senelerdir hep aynı nok
taya geliriz ve 'Istaribul - Ankara, diğer 
adıyla Arifiye - Sincan hattı demiryolu 
yapımı meselesi aktüel olur. 

Sayın üyeler, mesele, demiryolu mu 
yapılsın, karayolu mu yapılsın meselesi 
değildir. Mesele, hangisi daha ucuza, han
gisi sizi ulaştırma hedeflerinize daha iyi 
götürüyorsa, o yapılsın olayıdır., Şimdi hu 
noktada, Sayın Başkanın da yüksek hoş
görülerine sığınarak, iki dakika açıklama 
yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuzcu, arkadaşlar 
zamanında (bitirip evlerine gitmek istiyor
lar. Siz tecrübeli hatipsiniz, toparlarsınız. 

ŞADAN TUZCU '(Devamla) — Sayın 
Başkan, sizin de eve gitmek istediğinizi 
•biliyorum; ben de gideceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞADAN TUZCU ıflDevam'a) — Bi
liyorsunuz;, Ariifiye - Sincan halttı, 577 ki
lometrelik istanbul - Ankara demiryolu 
içerisinde 420 kilometreyi kaplar ve 1892 
yılkıda işlletmeye açılmıştır. Bu hattın 
senelerdir işletillmeskıden ve performan
sım yitirmesinden dolayı şu andalkiı ka
pasitesi 21 tren/gün olup, şu anda bu 

kapasiten im hemen hemen yüzde 91'imi 
kulanmakte; yani 19 tren/gün çalışmak
tadır. 

1976 yılında Alman Obermayer 
firması tarafından etüdü yapılan ıbu de
miryolunun, Arifiye - Geyve - Göy
nük - 'Nallıhan - Ayaş - Sincan .güzer
gâhının Sincan - Çayırhan arasındaki 
85 kiDoımefcrelıik bölümünde inşaasına 
başlanmıştır. 

Saygıdeğer üyeler, 'üzerinde bu kadar 
konuşulan ıbu demiryoluna, 1.1 .'1988 iti>-
bariyle carî fiyatlarla 52 milyar, 1987 
yılı fiyatlarıyla da 280mil!yar lira har
canmıştır. Takdir edersiniz ki, hu de
miryolunun projesi '1976 yıllında yapıl
mıştır, aradan oniki sene geçmiştir ve 
artık ıgünoeliğimi yavaş yavaş yiltiınmiş-
tir; üstelik de, Çayırhan - Arifiye hat
tının ve Arifiye - Haydarpaşa hattı
nın bağlantıı projeleri ve etütleri yapılla-
mamışıtır. Bunun lüzeriıne, geri kalan 
hattın fizibilitesi : 1985 yılında Ober
mayer ve Rail firmalarıma yaptırılmış ve 
bu noktada, altını çizerek vurgulamak 
iıstediğiım bazı değerler çıkımıştur. 

'Mevcut demiryolu, yani şu anda 21 
'tren/gün kapasiteyle çaliıışan demiryolu
nun '36 •tren/gün kapasiteye ulaştırılma
sı hallinde, 330 milyar liraya ihtiyaç bu
lunmaktadır. Yani şu andaki; demiıryollu-
nun darboğazlarının ıgiderilrnıesi ve ka
pasitesini hemen hemen yüzde 43 civa
rında artınmaylla 3>6 tren/gün kapasiteye 
çıkarılması halinde, 330 milyar İraya ih
tiyaç vardır, arnıa bu mevcut 577 kilto-
mıetrölük İstanbul' - Ankara demiryolu
nun çift ha'tllı ve etektriklıi tren hattına 
donüştürüllrnesi hallinde, 3 trilyon lıiraya 
ihtiyaç vardır ki, bu rakamı da, kilbmet-
re başına 6 milyar lira ödenek gerekti
rir sayın üyeler. 
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BAŞKAN — Lülüfen bitiriniz Sayın 
TUZCU. 

ŞADAN TUZCU ((Devamla) — Pe
ki, Sayın Başkan. 

Bumun yanında, mevcut Arilfiye - Sin
can hattının Çayırhan - Ari'fiye arasın
daki bölümü için 3 etüt yapılmıştur ve 
bu etütler hemen hemen, '80 kilometre, 
60 'kilometre ve 61 kilometre uzunlu
ğundaki 'tünelleri kapsayan etütler olup, 
bunların da maliyeti kilometre başına 
14 mıil'yar İradır. 

Saygıdeğer üyeler, her şeyi vicdan 
ölçülerinde, mantık 'ölçülerimde lütfen 
değerlendirelim. Bugün en iyi karayolu
nun, yani dört (hatlı, beton asfalt bir 
otobanın yapımı için, güzergâhına göre 
1 illa '5 milyar lira lazımdır. Bu, ortala
ma 2,5 milyar dendiği zaman, takdir 
edersiniz ki), Arifiye - Sincan hattı için 
kadersiz bir proje, maalesef kötü tercih
ler üzerine kurulmuş bir proje diye
ceğim. 

Efendim, bize mektepte şunu öğret
mişti bir hocam. Derdi ki, «'Yatırımcı 
için en ucuz yatırım vasıtası, kalem 
kâğıttır.» 

BAŞKAN — Sayın Şadan Tuzcu, 
mektepte öğrendiğimiz şeylerden bir 'ta
nesi de zamana riayet etmektir. Lütfen... 

ŞADAN TUZCU ((Devamla) — Ta
mam, bitiriyorum , Sayın Başkan, son 
cümlemdi., 

Biz bu kalem - kâğıdı maalesef çoğu 
projelerde iyi kullanmadık. Etüde çok 
az zaman ayıırdık, zamanı da kötü kul
landık; ben de herhalde biraz kötü kul
landım, Başkanın affına sığınıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum, sağ 
olun, var olun. (Alkışlar) 

-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sa
yın Tuzcu. 

Efendim, gruplar adına yapılan ko
nuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, şahısları adına söz talepleri 
vardır. İlk söz, lehinde Sayın Ahmet 
Dalkıran'ındır; buyurun. I(A'NAP sırala-
ırından alkışlar) 

Sayım Dalkıran, sizden de rica ede
ceğim, süreniz 10. dakikadır ve süre içe
risinde kalalım lütfen. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Hay hay Sayın 'Başkanını. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil-
leriç Bayındırlık 'İskân Bakanlığı ile bağlı 
kuruluşlarının 1988 malî yılı bütçesi 
üzerinde konuşmama başlamadan önce 
hepinizi en derin saygılarımla selamlı
yorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, arkadaş
larımız, muhalefet ve iktidar partimizin 
milletvekilleri bakanlığın bütçesi üzerin
de gerekli teknik ve detaylı bilgiler 
sundular, rakamlara indiler, sizlere gö
rüşlerini arz ettiler. Ayırıca, Sayın Ba
kan da bu konuyu 'fiilen kendisi hem 
Plan ve Bütçe Komisyonunda izah etti, 
ıhem de şu anda Genel Kurulumuzda 
izah edecektir. 

Ben bu konulara çok ağırlık veri
yorum. 'Meseleye önce şöyle girmek isti
yorum1: (Milletvekili deyince, milletve
kili olmadan önce aklımda ve hafızam
da canlandırdığım bir iki meselem var
dı. Bu canlandırma, hem iktidar, hem 
muhalefet partisi milletvekillerini kapsı
yordu. Milletvekilli, milletin vekilidir; 
onun menfaatları doğrultusunda, milletin 
ayağına serilen hizmet ve milletin geliş
mesi içim yapılan çabaları övgü ide des
tekler; ama milletine bir zarar gelece
ğini tahmin ederse, onu önce çeşitli 
yönlerle önlemeye çalışır, bu zararın gel-
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memesi için de gerekli tedbirleri gösterir, 
diye düşünüyordum. Meclise girdikten 
sonra bu fikirlerimde bazı değişiklik ol
maya başladı. 

Çeşitli bakanlıklarımızın (bütçeleri 
görüşülürken, sayın muhalefet partisi 
milletvekili arkadaş!l)arıımızın, milletvekili 
olllmadan önce ibir bürokrat olarak sür
dürdüğü hayatı gözümün önüne getir
dim, ikonuşımalan dinledim. Bu dinlemem-
ıde, yapmış olduğumuz icraatla arkadaş -
'Darımızın gördüğü veya görmek istediği 
meseleler tezatlaşmaya başladı. İyi ya
pılanı da görtmemezlitoten gelmek, az iyi 
yapılanı daha çok görmezlikten gelmek, 
ibir şeyin iyi yapılması için de öneri ge
tirmemek gibi hususları dinledik. Bu 
beni 'tedirgin etti sayın ımill'letvekilleri; 
şahsım adına söylüyorum, tikini dün 
yaşadık, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
görüşülüyordu; sayın milletvekillerinden 
Türkiye Cumhuriyetiınde gerçekten çağ 
atladığımızı gösteren ibir FİT Genel 
'Müdürlüğüne dahi içtenlikle bir teşekkür 
©dip, «Bizi 10 'bin köyden 36 hin köye 
getirdiniz, sağ olunuz» diyen olmadı. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayım milletvekilleri, şimdi, bütçesi
ni görüştüğümüz Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığına geliyorum. Benden daha ön
ce konuşan muhalefet partisi milletvekili 
arkadaşlarıımdan bini, Bayındırlık Bakan
lığı Müsteşar Yardımeilığı da yaptığını 
ifade etti ve kendisimin de hakikaten o 
görevde bulunduğunu bildiğimiz ibir ar
kadaşım - sataşma değil - meselesine de
ğinmek 'Miıyorum. 

Bayındırlık Bakanlığında Müsteşar 
Yardımcılığı yapan arkadaşımız, (Müste
şar Yardımcılığı yaptığımız dönemde ne
redeydiniz? Bayındırlık Bakanlığının yap
tığı yollar kötüyse; yollar, prograımllan-
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madan önoe bitmiyorsa; malî ödenek
ler yetersizse; alternatif götiıremediyse-
niz, bugünkü Sayım Balkanın ve Bafcam-
Mctafci icraatçı arkadaşlarımızın suçu 
nedir? O zaman niçin. tedbirler alima-
dınız, o zaman niçin öneriler getirme-
dimiz, Bakanlığın en yetkili görevlisi ola
rak niye lioraî tedbirlere başvurmadınız? 
Bunum hesabını şimdi kimden soruyor
sunuz?! 

Saygıdeğer milletvekilleri, ıben hu 
görüşe de katılmıyorum. Bayındırlık Ba
kanlığı 'Müsteşar Muavinliğime nasıl ge-
linmelidir, ması! gelinir? İmar ve iskân 
Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığı bir
leşmeden önce, hu bakanlıkların her iki-
sinde de hasbelkader Baikan Müşavirliği, 
"Daire Başkanlığı, Genel Müdür Vekilli
ğime kadar hizmetim ibulundu. Her iki 
'bakanlığın da icraî falıiyetlerini fiilen 
gördüm. O gördüğümüz zamanda, Tür
kiye'de nelerin geliştiğimi, nereden ne
reye kadar doğru yöneldiğimi ve şu an
daki tedbirlerle, Belediye Teknik Hizmet
leri yerine kaim olan şu andaki Proje 
geliştirme Uygulama Genel Müdürlüğü, 
Afet İsteri Genel Müdürlüğü, DSİ Ge
nel Müdürlüğü ve özellikle (Karayolları 
Genel Müdürlüğü, (İller Bankası gibi çe
şitli kuruluşlarımızca ülkemize hangi ka
demede, nasıl hizmet edildiğini açıkça 
görüyoruz, İller Bankası Genel Müdür
lüğü, harita yapımı, imar planı ve altya
pıda, bugün fakir belediyeler.'mizin ya
nında iç içe, hem teknik, hem de malî 
yardımı yapmakta, ülkemizin kalkınması 
için önemli ibir katkıda bulunmaktadır. 

ISayın milletvekilleri, ister muhalefet 
olunuz, ister iktidar olumuz, İler Bankası 
Genel Müdürünün yanına hepimiz gidi
yoruz, «Bizim (belediyeye de yardım 
ediniz» diyoruz. Yime Belediye Teknik 
Hizmetleri dediğimiz, şu andaki ismiyle 
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Proje Uygulaması Geneli Müdürlüğünün 
yanma da gidiyoruz; «Belediyemize hiz-
ımet ediniz, belediyemize para veriniz» 
diyoruz. 

EŞREF ERDEM ((Ankara) — Daha, 
genel müdürlüğün adını bilmiyorsun. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Ayrıca, Bayındırlık Bakanlı
ğına da gidiyoruz, «Bizim belediyemize 
de verin1» diyoruz, Karayollarına gidi
yoruz, «ıBizim bölgenin yollarına da ağır
lık veriniz» diyoruz, fc) zaman, dikkat 
buyurunuz, mademki bu hizmeti istiyo
ruz, bu hizmeti daha rantabl olarak na
sıl almamız gerekirse, onlar üzerimde 
durmamız lazım, onu desteklememiz la
zım. Çakışmalarında son derece başarılı 
olan arkadaşlarımıza takdirden başka 
(bir ışey söylemeye dilimiz varmaz. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — O ko
nuyu anlayamadık, bir daha anlat. 

BAŞKAN — Efendim, hatibin sözü
nü kesmeyelim, üç dakikası kaldı, topar-
hyor, 

Buyurun efendim. 

SEYUT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın (Başkan, değerli millet-
'vekiılled; bugün için Bayındırlık Bakan
lığına en içten teşekkürü etmek, Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bir 
milletvekilli olarak benim boynumun bor
cudur. Çünkü, imarsız bir memleketin 
kalkınması mümkün değildir; karayolsuz 
bir memleketin kalkınıması mümkün de
ğildir; düzenli yapışız bir memleketin 
kalkınması mümkün değildir; ener] isiz 
bir memleketin kalkınması mümkün de
ğildir. Bu büyük yatırımların tamamını 
içinde toplayan ve görevlerini de fiilen 
en başarılı şekilde yürüten Bayındırlık 
Bakanlığının bütün mensuplarına, bütün 
genel müdürlerine ve diğer kademeler-

— 239 

15 . 4 . 1988 O : 2 

deki bütün personeline, Anavatan Partisi 
millletvekiiLi olarak, siz etmiyorsanız, ben 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bakınız... 
ıM. TURAN BAYAZIT (izmir) — 

Sayın Bakan, bu seme sizin grup çok 
yağcı ölmüş. 

SEYİT AHMET DAUKIRAN (De
vamla) — Bizim, yağcılık yapacak hiç-
ibir şeyimiz yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, hatibi rahat 
bırakalım. 

(SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Eğer istediğimiz işi devletin 
puanı ve programı içinde yapmayacak bir 
geneli müdür olursa, onun belini ikiye 
katlamak milletvekili olarak bizim gö
revimizdir. (DYP sıralarından gürültü
ler) 

ORTEKİN DURUTÜRİK (İsparta) 
— Kürsüde konuşanlar siyasîdir. Sen 
teşekkür ediyorsun. da, biz etmiyor mu
yuz yani? 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Dikkat buyurunuz sayın m-'il-
îetvekiılim, oturun yerinize; öyle bir ters 
cevap veririm ki, konuşamazsınız... 

BAŞKAN — Efendim, hatibe laf at
mayınız. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sen 
otur yerine. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın milletvekili, 1960*tan 
bugüne kadar niçin bu memleketin alt
yapısına önem vermediniz? Neredeydi
niz?... 1950'den 1983'e kadar bu mem
leketi idare eden, «O zihniyeti taşıyo
ruz» dediğiniz ekip. neredeydi? Niçin bu 
memlekete bir şey veremediniz de, 1983' 
ten 1987'ye kadar ülkemize çağ atlatan 
Anavatan iktidarının başarılı ekiplerini 
karşı karşıya getirmişsiniz, gelişigüzel 
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sözlerle suçlamaya kalkıyorsunuz; nere
deydiniz o zaman sayın milletvekilleri?... 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) 
O yollan baban mı yaptı? 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen, sü
reniz bitti. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Bayındırlık Bakanlığının 1988 
Yılı Bütçesinin Bakanlığa, Hükümetimi
ze ve ülkemize, bundan sonra yapacağı 
hizmetlerde da'ha güzel hiızmet venmeslini 
ve hayırlar getirmesini temenni ediyo
rum. Bu memlekete hayırlısıyla daha 
çok hizmetler getirsinler, çalışanları da 
tebrik ediyorum, hepinize saygılar sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sa
yın Başkan, sataşma dolayısıyla söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Hükümet adl
ına Sayın Balkan söz iis'temliştir. 

Sayın Giray, buyurun. (ANAP sıra
larından alkışlar) l 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Bakanlığımızın, Karayolları ve Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüklerimizin 1988 
Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde yapmakta 
olduğumuz görüşmeler sırasında, değer
li milletvekillerinin 'konularımıza göster
diği lilgiye, tenkitlerine ve sitayişlerine 
teşekkür ©diyorum. Bu iteşeikkürle bera
ber evvela hepinize saygılar ve sevgiler 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Çok. vaktimizi almamak için (kısa bir 
konuşma tasarladım. Aslında, arkadaş
larımız konularımızı iyi açtılar; lehte, 
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aleyhte konuşanlar konularımız üzerinde
ki fikirlerini iyi söylediler. Komisyonda
ki geniş konuşımalarıımızı da tetkik et-
mişler.| Bu durumda sadece bazı önem
li noktalara dokunarak sözlerimi bitir
mek istiyorum. ' 

Büyük münakaşalardan biri, Bayın -
dırlılk Bakanlığı ile İmar İskân Bakanlı
ğını birleştirdiniz ve özellikle imar kana
dını boşta bıraktınız, zorda bıraktınız, 
(sıkıntılar bundan doğuyor, tarzında muh
terem arkadaşlarımızın ifadeleri var. 

Şimdi, biz birtakım genel müdürlük
leri kapattık. Bakanlığın fonksiyonlarını 
değiştirdik. Planlama İmar Genel Mü
dürlüğü, IMesken Genel Müdürlüğü, Be
lediye Teknik Hizmetleri Genel Müdür
lüğü" gibi genel müdürlükleri kapatırken, 
bir yandan da Yapı Malzeme ve Araş
tırma Genel Müdürlüğü, aslında, Bakan
lık liçinde mevcut bir başlka işin içine 
soktuk. Ayrıca, Afet İşleri Genel Mü
dürlüğüne - bir arkadaşımızın da ifade 
ettiği gibi - sadece fon idaresi fonksi
yonu verirken, yapıları yapma lişini, za
ten bakanlıkta bu konuda mütehassis 
olan genel müdürlüğe verdik. Böylece 
iyi sonuçlar aldık. 

Şunu gördük: Biz, plan yapma ve 
tasdik ötme yetkisini belediyelere ver
dik. Bu konuyu bugün Avrupa da mü
nakaşa ediyor. Avrupa'nın bazı ülkeleri, 
«Biz 'bu işi 60 - 70 senedir zaten bu şe
kilde yapıyoruz» diyor. Bunların arasın
da mesela İngiltere var. Bazı 'diğer Av
rupa ülkeleri de, «Bu iş merkezî yapılma
lıdır» diyor. Bunlar arasında daha ziya
de İskandinav ülkeleri var. isviçre gibi 
adem-i merkeziyete geçmiş yahutta bu iş
leri belediyelere yaptırmaya başlamış ül
keler de var; daha yeni, bizim gibi. 

Eğer bir memlekette demokrasi ya-
yılacaksa, bu çeşit mahallî kararların, 
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mahallî idareler tarafından yerine geti
rilmesi şarttır. Biz buna inanıyoruz ve 
bu bizim siyasî tercihiımdzdir diyebiliriz 
ama, aslında dünyada ileri demokrasi 
memleketlerinin de siyasî tercihidir; onu 
da hatırlatmak isterim. 

Ayrıca, bu planların çdk daha doğ
ru, çok daha işe yarar, çok daha çabuk 
ve mahallinde oturan insanları çok da
ha tatmin edecek şekilde ve en az hata 
ile yapılmasının da en iyi yolu ibudur. 

'Belki ilik dört yılda (bazı beliediyele-
liiımizde bu konuda, 'birtakım hatalar ol
muştur. Aslında herbiriniz bir ilin tem-
si'leisisintiz; sizin illerimizdeki, 'belediyeler
de ;bu konuda ne kadar büyük rahatlık 
meydana geldiğini, sizler kendiniz mü
şahede ediyor olmalısınız. Aranızda es
kiden 'belediye başkanlığı yapmış arka
daşlarımız da var; yani 1984'ten evvelki 
sürelerde yahut bugün hâlâ belediye baş
kanı olup da, üç - beş sefer ya da daha 
fazla süre (belediye 'başkanlığı yapmış 
belediye başkanlarımız var, bunları din
leyin... 

Planlama imar Genel Müdürlüğü 
Türkiye'de" 25 sene" faaliyet gösterdi; 
İmar İskân Bakanlığı da. Bakın Kadı
köy'de, Ibenıim kendi seçim bölgemde ge
lişmiş tbtir bölge vardır. Esas itibariyle 
1970'den sonra gelişmiş olan 'bir bölge
dir. Kadıköy'ü 'bilenleriniz: vardır; Se-
lamiçeşme'den Bostancı'ya kadar, aşa-
yukarı dört kilometrelik bir mesafa var
dır. Bağdat Caddesiyle deniz arasındaki 
ve Selamiceşme ile Bostancı arasındaki 
bölümünde, bugün aşağı - yukarı 150 -
200 !bin nüfus yaşamaktadır ve bir tane 
okut yoktur; ne ilkokul, ne ortaokul, ne 
de lise... Koca bir şehir, 150 - 200 bin 
nüfus, dört kilometrelik bir alan ve ço
cuklar uzak 'bir yerde okula gitmeye mec
burlar. Arada Bağdat Caddesi gibi bü-
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yük bir cadde var, yaya olarak gide
mezler, mecburlar arabayla gitmeye. Bu 
Planlama îmar Genel Müdürlüğü, Tür
kiye'de o dediğiniz güzel faaliyetlerini 
yaparken olmuştur ve orası planlı alan
dır, plansız alan değil. Türkiye'de daha 
bunun gibi çok misal vardır. 

Bakanlığa 'başladığım zaman, «Beledi
yelerdeki plan durumu nedir?» diye sor
dum. O tarihte aşağı yukarı 1 700 bele
diye vardı; «1 700 belediyenin 1 690 ta
nesinde' plan var efendim» dediler. Son
ra 'bir baktık ki; mesela, İstanbul'da 
varolan plan, İstanbul'un yapılaşmış 

' alanının sadece yüzde 30'u, gerisi plan
sız... İzmir aynı şekilde, Ankara aynı 
şekilde. 

Bir arkadaşımız, «Mersin'in planı 
Sayın Kaya Mutlu zamanında 1973 -
1980 arasında 7 senede yapıldı» dedi. 
Aslında 7 seneden daha uzun da sür
müştür ve 1984 yılında biz işe başla-
dığımiiz zaman, Mersin'in liımar planı hâlâ 
yapılmaya devam ediyordu; 'bir yandan 
imar planı yapılıyordu, bir yandan da 
Mersin plansız olarak büyümeye devam 
ediyordu. Mersin, memleketimizde en 
Hızlı büyüyen şehirlerimizden biridir. 
Hiç bühtan etmleyin, Okan Berzeci o 
işin üstesinden geldi; doğrudur. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Balkınız, İller Bankasının son sene
ler içerisinde kaç tane şehnin planını 
yaptığına dair elimde rakamlar var. 1983 
yılından 1987 yılına kadar 436 'beledi
yenin imar planını yapmış, belediyele
rimiz de bu planları münakaşa edip, 
meclislerinde didikleyip, tasdik etmiş
ler, «Gerekirse, düzeltin şurasını» demiş
ler. 

Plan elbettje, plan yapma yetkisine 
sahip olan adamlar tarafından yapılır. 
İller Bankasında bu adamlar vardır. 
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Ayrıca belediyeler isterlerse ihale ede-
bilrler. İhale edebilecekleri de, bafcan-
liktan belgeli şehir planlama müellif sa
yısı yaklaşık 550 adettir. Birçok beledi
yemiz ide planlarını, İller Bankası dışın-
ıdalki plancılara ihale ederek yaptırmış
tır. 

Şimdi, o 'kadar planlamayı, İmar İs
kân Bakanlığı, İmar Planlama Genel 
Müdürlüğü yapmıştı da, bu 450 tane 
belediye nereden çıktı? Tabiî, aslında 
plan yaşayan bir şeydir, şjehir yaşayan 
bir şeydir. Şehir devamlı yaşama halin
de olduğu için, planın da sürekli olarak 
ona uygun bir yaşam içinde olması ge
rekir ve bunu da en iyi şekilde o belde
nin, o mahallin içinde yaşayan insanlar 
takip eder, onlar yaşatır.; 

Şu iddia doğru değildir; «Efendim, 
planlama yetkisi belediyelere bırakıldı 
da, yeşil sahalar azaldı, her yer konut
la, doldu, çarşıyla doldu.» Hayır; Tür
kiye'de bugünlkıü gerçek gelişme bunun 
tam ateşinedir; Bunu kendi şehrinizde 
kontrol edin lefendim. Bunun aksine ol
duğunu ben size1 ısöylüyorum. 

Afet işleri Genel Müdürlüğünde kap
sam değişikliği yaptık; kanuna gerek 
duymadan kendi yetkimiz içinde yap
tık. Afet İşleri Genel Müdürlüğü fonu 
idare etsin; fonun gerektirdiği işlemleri 
yapsın dedik. Bazı ufak tefek; özellik
le kaya düşmelerine (karşı tedbir alma 
konularında kendisi de iş yapsın, fonu 
idıarje etsin esas itibariyle; afet konutu 
yapımı isimli finanse etsin. Türkiye'nin 
her tarafında bulunan bayındırlık mü
dürlükleri teşkilatımız da, konutların ya
pımını deruhte etsin. Bundan daha 
akılcı Ibirşey olmaz. 

Daha önceki tatbikatlarda afet işle
ri; orada bayındırlık müdürlüğü bulun
duğu halde, kendisi ayrı 'teşkilat kurup 

— 242 

15 . 4 . 1988 O : 2 

orada inşaat yapardı. Halbuki, hem böy
le bir düplikasyona gerek yoktur, hem 
de o mahalde çalışan bayındırlık mü
dürlüğü o mahalde daha kompetandır. 
Bunu sağladık. 

Bakınız ne oldu? Malatya, Adıya
man depreminde 2 100 ev kaybettik; dep
remin tarihi 6 Haziran 1986. Bu 2 100 
evin 1 80Q'ünü Aralık 1986'da teslim 
ettik. Deprem tarihi Haziran 1986, ev
lerin teslimi tarihi Aralık 1986. Her tür
lü etüt de bunun içinde ve ayrıca yep
yeni yapılmış Yenisürgü gibi koca bir 
kasaba (da var. İmar planı yapımı, ka
dastro, 'istimlak ve ihale işlerinin, hep
si dahil 6 ay içerisinde 1 800 ev teslim 
edilmiştir. Kalan 300 ev, o sırada geri 
kalmış; kar bastırınca yapılamamış; 
mayıs - haziran ayında teslime mecbur 
olunmuştur. 

Bir alkadaşıımız 'burada prefabrikas
yondan bahsetti. Orada yapılan evlerin 
önemli bir bölümü prefabrik inşaattır.] 
Aslında hepsi prefabriktir de, önemli 
bir bölümü yeni, modern ve bugün pre-
fabfikçilerin ulaştığı teknolojiıd|edıir. 1973 
yılında yapılan baraka tipi 'teknoloji de
ğildir. Dört katlı prefabrik evlerdir. Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü orada bu şekil
de çalışmak suretiyle, geçtiğimiz 4 yıl 
içerisinde, Erzurum depremini, Adıya
man depremini, Zonguldak heyelanını 
aynı hızla halletmiş - ki bunların topla
mı 6 bin civarındadır - ve buna ilave 
olarak, da 1966 - 1975 depremlerinde 
bakanlığın borcu olan miktarlardan 8 
bin ev yapmıştır, onları da 'teslim etmiş
tir. Bingöl'ün Genç kasabasına yolunuz 
düşerse gidin görün; Doğu'nun Ataköy'ü 
denilen prefabrik levler yapılmıştır. Afet 
İşlerinde yaptığımız değişiklik budur. 

Belediyeler teknik hizmetler bölü
münü kapattık. Onun yerine görevli ol-
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duğumuz fonksiyonları daha iyi yap-
tmamızı sağlayan, ona daha uygun olan, 
'"btir teknik araştırma uygulama genel mü
dürlüğü kurduk.. Belediyeler Teknik Hiz
metler Genel Müdürlüğü; aslında iller 
Bankasının da ayım işleri yapması nede
niyle bir nevi düplikasyondu. Onu kal
dırdık; İller Bankası o vazifeyi yapıyor 
zaitjen; orada kadrolarımız var. tiler Ban
kasının yapmadığı ya da bakanlığın bir 
başka yerinde yapılmayan işleri Teknik 

Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü içe
risinde topladık. Onun nasıl çalıştığını da, 
özellikle muhalif ve muvafık milletvekili 
arkadaşlarıınız neler yaptığını biliyorsu
nuz. O arada, mesela Deprem Araştırma 
Enstitüsünü kapattık ve Teknik Araştır
ma Uygulama Genel Müdürlüğü içeri
sinde ıbir daire başkanlığına dönüştür
dük. 

Devlet görevi olarak deprem araştır
ma ne 'demektir? Bu memlekette1, evvel
emirde meydana gelien her türlü sismik 
sallantıyı: ve onun yayılışlarını ölçmek, 
kaydetmek ve ibu kayıtları arşivleyip yıl
larca muhafaza etmek demektir; görevi ev
vela buradan başlar. Bu, hiçbir zaman dü
şünülmemiştir. Türkiye'nin deprem araş
tırması çeşitli illerde birkaç tane rasat
hane ile yürütülmez. Evvela bir sismik-
şebeke kurulması lazımdır. Bu şebeke, 
Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir sal
lanma olduğu zaman, o sallanmanın di
ğer yerlerde nasıl duyulduğunu bize 
vermelidir ve kayda da geçmelidir. Bu 
kayıtlar, devlet tarafından yıllarca sak
lanmalıdır. Deprem içlin bir araştırma 
yapmak isteyen bakanlık, üniversite, 
TÜBİTAK, herhangi bir profesör veya 
araştırmacı, o kayıtları kullanıp, Tür
kiye'nin depremle ilgili çeşitli konularını 
araştırır faale gelir. Böyle münferit bir
takım projelerle araştırma yapılmaz. 
Onun için, evvela böyle bir devlet gö

revi var olduğunu kabul ettik. Nasıl, 
Devlet Su işleri, Elektrik işleri Etüt ida
resi, Türkiye'nin sularını sürekli olarak 
ölçer, kaydeder, neşreder; nasıl Meteoro
loji Genel Müdürlüğü devamlı olarak 
Türkiye'nin sıcaklıklarını, rüzgârlarını, 
yağışlarını ölçer, kaydeder, neşreder ve 
herkes kullanırsa; işte, Deprem Araştır
ma Dairemiz de, şimdi bunu yapıyor. Bu 
şebekeyi kurduk, tamamlıyoruz. Belki 
daha eksikleri vardır; ama, Türkiye, 
bundan sonra her sarsıntısını ölçecek ve 
yıllar sonra bilecek hale geliyor. Dep
rem araştırmada, devletin görevi olsa ol
sa budur. Ondan dolayı değiştirdik. 

Yapı Malzemeleri Araştırma Genel 
Müdürlüğü vardı, kapattık. Çünkü, o ge
nel müdürlüğün yaptığı işleri, Yapı iş
leri Gienel, Müdürlüğü, Türkiye'nin aşağı 
yukarı her ilinde ve bazı daha büyük 
gelişmiş laboratuvarlarmda zaten yapı
yor. Hem de tatbikatla bağlantılı ola
rak yapıyor. Aynı şekilde, üniversiteleri
mizde, herhangi bir konuda kirayla iş 
yaptırabileceğimiz ılaboratuvarlarırnız var. 
Türkiye'de herkes, alabildiğine kapasite
li üaboraıtuvar kurmakla, malzeme 'araş
tırması çok daha mı iyi oluyor? Tam ak
sine. Laboratuvarların da bir klasifikas-
yonu olması 'lazım. İşte, Yapı Malzeme
leri Araştırma Genel Müdürlüğünü de 
bu düşüncelerle kapattık, düblikasyonlar-
dan kurtardık. Hatta, bu genel müdür
lüğün bir laboratuvarı vardı, kapasitesi
nin ancak yüzde 10 - 15'i kullanılıyordu. 
O laboraJtuvarı, Türk Standartlar, Ensti
tüsüne! kiraladık ve kapasitelerini de yüz
de 80 - 90'a çıkararak, kullanılır hale 
getirdik. 

ıBiz, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
olarak milletimizin bize teslim ettiği, 
Meclisimıizin bizimi elimize teslim ettiği 
büyük paraları en iyi kullanmak, her-
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hangi bir gereksiz lafa, slogana, hevese 
(kapılmadan, en ıdoğru şekilde kullanmak 
çabası içerisindeyiz. Bakanlık mensubu 
bütün, arkadaşlarımla sürekli yaptığımız, 
en ciddî münakaşalar buradadır. Biz 
bunu tartışırız; en iyisini, en ucuzunu, 
en gereklisini yapmak üzere çalışırız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Yoksa, «Efendim, ben bakan oldum 
da, talihsiz Bayındırlık iskân Bakanlığı, 
ya da tımar iskân Bakanlığı kapandı git
ti. Bu bakan kalırsa daha kim bilir ne
ler gidecek?...» Böyle değil. 

Balkınız, SİMEL lazım mıydı? 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Balkanların öyle yetkisi yolk. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Tabiî efendim, buradan alıyoruz 
yetkiyi; alma, tdklifi biz getiriyoruz, siz 
kaibul ediyorsunuz. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) 
— Aman, estağfurullah; biz kabul et
miyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Gerçek odur. 

SİMEL 'Şirketi: SİMEL Şirketi ne 
yapıyor? Biliyor musunuz ne yapıyor
du? SİMEL Şirketi, İller Bankasının 
belediyeler için yapması gereken işlerin 
ihalesini yapıyordu. İller Bankası 
SİMEL'e veriyor, SİMEL müteahhide 
veriyor. Halbuki, İller Bankası kendisi 
direkt müteahhide de veriyor. Arada bir 
SİMEL .Şirketi niye olsun, bir yüzde 
10 da o kırpsın belediyeden?... 

Belki, Türkiye'de öyle bir devre var 
di İki - ki vardı; o günleri yaşadık - Tür
ikiye'de, gerçekten birçok konuda, "bir
çok yerde müteahhit bulmak mümkün 
değildi, işleri ıdoğru yaptırmak mümkün 
değildi. O zaman, bu ihtiyacı karşılamak 
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üzere, böyle müesseseleri kurmuşlardı. 
Saldecıe SİMEL değildir; bakınız TİMLO 
vardı zamanında, Anikara İmar Limited 
vardı. Bunlar, bu gibi maksatlarla ku
ruldular. Her yerde yeterli gücü olan, 
yeterli tekniği olan müteahhit bulama
dıkları için, bu gibi şirketleri kurmuşlar
dı: ama, artık ihtiyaç yok. Bugün lazım 
değil; 'bugün Türkiye'de Allah'a şükür 
müteahhitlik gücü, Türkiye'min dışına 
taşmış, yabancı memleketlere kadar elini 
uzatmış çok başarılı müteahhitlik gücü
müz var. Onun için, böyle şirketleri ta
şımanın âlemi yok; onun için kapattık, 
TİlMLO'yu ıda kapattık, Ankara İmar 
Limitedi de kapattık. Ne oldu? Bizim 
Bakanlık talihsiz oldu. «Hepsini küçült
tük, ufalttık gitti»; böyle dediler. Ol
maz ki... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sa
yın Balkan, Ankara belediyeleri şirketler 
kurdu birer tane. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, konuşma
nıza devam edin ©fendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY {Devam
la) — Efendim, ihtiyaç duyulan yerler
de kurulur, sonra kapatılır. Bakınız, rah
metli Atatürk zamanında KİTler de ku
rulmuştur? Kafanın içlinde şu tutularak 
kurulmuştur: «Şimdi Türkiye'de bunu 
kuracak sermaye birikimi, teknoloji bi
rikimi yoktur. Biz devlet olarak bunu ku
ralım, bilâhara halka devrederiz» den
miştir. 

HİLMİ ZİYA BOSTANCI (Aydın) 
— ANAP gelir satar... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Öyle kurulmuştur ve Atatürk'ün 
bu düşüncesi, ANAP gelinceye kadar 
hiç kimse (tarafından hatırlanmamıştır. 
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«Atatürkçüyüz» diyenler... (ANAP sıra
larından alkışlar) 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İyi İki hatırladınız. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Sizin 

dediğiniz çelişkili; belediyelerinki ayrı. 
İBAŞKAN — Lütfen, karşılıklı ko

nuşmayın. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA

KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Değil efendim. Olabilir; 1 900 be
lediyeden, bir belediye iki belediye şunu 
da yapar, bunu da yapar; mümkündür 
kardeşim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — De-
mireTin yaptıklarını satıyorsunuz. Siz, 
yaptıklarınızı da sıajtarsanız ne olacak? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Biz, bizim yaptıklarımızı satar
sak, esas büyük para oradan gelir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne 
yapıtınız, söyleyin Allahaşkına? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Bir diğer münakaşa, daha ziyade 
oto yollarla ilgili olanak yapıldı. Oto yol 
çok münakaşa edildi. Bakınız, 'bu Mec
liste karayolu, demiryolu, havayolu, de
nizyolu konusunda konuşmalar yapıldı, 
rakamlar söylendi, demin sayın arkada
şım çeşitli memleketlerde yol uzunluk
larını anlattı; ben şunu görüyorum: Bir 
memlekette - bazı arkadaşlarımız da 
söylediler - ulaştırmaların en ucuz ol
masını sağlamak lazılm. Ulaştırma ucuz 
olmazsa, malınıza satarken ya da alır
ken, ister istemez aradaki farkı ödersi
niz. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — 
Önün için mi petrole zam yapıyorsunuz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam

la) — Tabiî iki, dünyayla rekabet eder
ken de, orada eğer maliyet yük
sekliğiniz varsa o maliyet yüksekliği
nin acısını çekersiniz, rekabet gücünüzü 
kaybedersiniz. 

Ulaştırmanın ucuzluğu, bir, ulaştır
ma sisteminin kuruluşunda harcadığınız. 
paraya bağlıdır, bir de işletmede harcadı
nız paraya bağladır. Eğer, işletmeniz 
pahalıysa, ilk maliyetlinizin tesiriyle bera
ber, sonunda, ürünlerinizin dünya pazar
larındaki fiyatını artırırsanız, o zaman 
dünyayla refcaibet imkânları kaybedersi
niz. 

Bir yandan bu var, bir yandan da bir 
başka ana faktör daha var. Bir memle
ketin Ibütün üretimleri, mal üretimi, hiz
met üretimi, her (türlü üretimi bir ulaş
tırma sistemi üzerinde hareket eder. 
Eğer, ulaştırma siseıtmi, o memleketin 
bütün ekonomik faaliyetlerini kapsaya
cak genişlikte ve kapasitede değilse, o 
zaman o ekonomik faaliyetleriniz bal
talanır. 

Bir zamanlar birtakım münakaşalar 
yapılırdı-, hâlâ da yapanlar oluyor. «Efen
dim, Ankara - İstanbul yolu şu kadar 
gelişmiş yoldur; onu daha da yapacağı
mıza, Hakkâri'deki şu yolu yapsaydık» 
Bunu o kadar uzatmışlardı ki, «İstanbul' 
da Boğaz Köprüsü yapmak yerine Zap'a 
köprü yapalım» denıiM, hatta oraya gi
dip o köprüyü yapmayı deneyenler bile 
oldu. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Yaptılar; 
yapıldı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Bu neye benzer, biliyor musunuz? 
Bir insanın damar sistemi ve kan dola
şım sistemi vardır. Kan dolaşım sistemi
nin aort damarı vardır ve çapı da - her
halde aranızdaki doktorlar iyi bilir, 
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ama, ben şöyle resimlerden gördüğüm 
kadar - 3 santim 'mertebelerinde falan
dır. 

Var mı Sayın Doktorum o kadar? 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — 

Doğru, doğrudur. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Bo

ru, boru. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA

KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Öbür tarafta, parmağınızın ucun
da kılcal! damar vardır, Allah bilir, ya
rım milimetreden daha ufaktır. Sizin 
öyle bir kan dolaşım sisteminiz var ki,1 

nerede ne kadar lazımsa, o kadar kapa
site koymuş. Parmağınıza bir aort da
marı koyun bakalım, oluyor mu? 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Par
maktan ziyade beyin daha önemli Sa
yın Balkan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Beyninizde de oradaki ihtiyaca 
uygun çapta, kapasitede damar var; ta
biî, eğer, iyi çalışıyorsa beyin. (ANAP 
sıralarından gülüşmeler, «Bravo» sesleri 
alkışlar) Şimdi, mesele budur. 

Bakınız, bir arkadaşım burada, yol
lardaki trafik miktarlarını söyledi, nere
den aldı bilmiyorum, kaç sene evvelki 
rakamı aldı, onu da ıbillmiyorum?.. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Geçen seneki 'bütçe konuşmala
rından aldı Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Bilmiyorum; ama, son rakamlar tabiî 
ki bende var, Bayındırlık ve İskân Bakanı 
olduğumuz dçin. Şunu görüyoruz : Anka-
ra-İstanhul yolu trafiği 1986 yılı rakam
larıyla; İstanbul-İzmit arasında ortalama 
trafik -yani ortalama günlük trafik- 42 
bin, bunun azamisi 85 blin, asgarisi de 

22 bin; İzmit-Sakarya arası günlük or
talama trafik 22 hin, günlük azamî 40 
bin günlük asgarî de 11 bin; Sakarya-Bo-
lu arası günlük ortalama 11 bin, günlük 
azamî 20 bin; Bolu-Ankara arası gün
lük ortalama 11 bıin, azamî trafik 20 bin. 

iBizim trafiğimizin bir başka özeliği 
daha var; trafiğin takriben yüzde 50'siı 
ağır vasıtadır. Ağır vasuta, yolun kapa
sitesini düşürür; o bakımdan, hesapları
nızı tashih gerekir. Siz müsteşar muavini 
iken, belki bu konuyla ilgilenmedirıiz, bil
miyorsunuz. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Binek 
aracı mı, sadece araç mı sizin verdiğiniz 
rakamlar? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Bunlar araçtır, bunun yüzde 50'si tat
ta yüzde 60'ı ağır vasıtadır; ağır vasıta
lar da, trafik kompozisyonunda yolun 
kapasitesini! azaltır. Bu bakımdan, Avru
pa yollarındaki trafik kompozisyonuyla 
bu yönden çok fazla fark olduğu için, 
doğrudan mukayese yapamazsınız; çünkü, 
Avrupa'da hafif vasıta trafiği, toplam tra
fik içerisinde yüzde 70 ve daha yukarı
dır. O zaman, yalların kapasiteleri de da
ha fazla olabilmektedir. 

Günlük trafik, e'ğer 5 bini geçerse, o 
zaman duble yol yapmaya gideriz. Yine, 
arkadaşlarımızdan birisi söyledi, fayda
lıdır diye değinmek listiyorum, aslında 
cevaplamamam da mümkün; ama, bir 
duble yolun maliyetiyle bir otoyolun ma
liyeti arasında az bir fark vardır. Otoyol 
«Kapalı, erişim kontrollü» dediğimiz için, 
giriş çıkışları kontrol altına alınmak üze
re ilave tesisler ihtiva eder; alt, üst ge
çişleri, yan yolları, vesairesi olduğundan 
biraz daha pahalı olur; ama, fark çok 
büyük değildin 
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MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Ne kadar?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, tabiî butıılar değişken fiyat
lar, 'araziye çok fazla bağlı olduğumuz 
için değişken fiyatlardır. .1 milyar lira 
ile 5 milyar lira 'arasında otoyol yapma
nız mümkündür; eğer, Konya Ovasında 
yaparsanız, maliyet 1 milyar liranın al
tına bile düşebilir; ama, Bolu Dağından 
otoyol geçirirseniz, 5 milyarın üstüne bile 
çıkabilirsiniz. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Alt sınırla mı mukayese ©diyorsunuz-
üst sınırla mı, ortalamayla mı? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Bakınız, bu sorunuz doğru değil; bi
raz düşünürseniz, yanlış bir soru olduğu
nu anlarsınız. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Düşünüyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— O zaman şunu söyleyeyim. Yanlış bir 
sorudur yalnız, onu da söyleyeyim; çün
kü, mukayese aynı topografyada yapılır, 
değil mi? (SHP sıralarından gürültüler) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Duble 
yolla otoyolu nasıl mukayese ediyorsu
nuz? 

BAŞKAN — Arkadaşlar, karşılıklı ko
nuşmayalım; suallere sıra geldiğinde, sual 
tevcih edersiniz. Sayın Bakan konuşmasını 
bitirsin. 

Buyurun efendim devamı edin lütfen. 
MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 

— Duble yoldan yüzde 10 daha pahalı 
diyecek. 

BAŞKAN — Efendim, sonra sorun 
sualinizi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Biz bugün ıtrafiği 5 binin üstünde olan 
yerlerde duble yol yapmak durumunda
yız.: öbür taraftan da, tabiî ki duble yol 
yaptığınız zaman, büyük maliyetler öde
diğimiz ve balkımı da pahaili olduğu için, 
bunun işletme giderlerini ve yeni yol yap
ma .imkânlarını sağlayacak gelirleri de 
alma imkânını kaybetmememiz lazım dü
şüncesindeyiz. Bütün dünyanın tatbik et

tiği paralı otoyol sistemini tatbik edelim 
diyoruz. Bu yüzden' pahalı otoyol düze
nine geçmişizdir. 

Bugün mevcut otoyollardan tabiî ki 
büyük bir rakam alamıyoruz. Aslında, 
paralı olarak çalıştırdığımız otoyol 95 ki
lometre değildir. Buradaki arkadaşlaranı-
zın söylediği gibi, 40 kilometre İzmit-
Gebze arasında, aşağı yukarı 14 kilo
metre Pozantı'da, Tetoir'in orada, yeni aç
tığımız 30 kilometrelik bir yol var, Kapı-
kule-Edirne arasında. Aslında onu yeni 
açtık. Geçen sene burada bahsedilen ge
lirin içinde yoktu. Bu sene gelir teşekkül 
ediyor oradan. Yani, oradaki 13,5 milyar 
mertebesindeki rakam az çok doğrudur, 
ama, sadece İzmiit-Gebze ile buradaki 
Azaphane geçişi ve Tarsus-Pozantı yo
ludur. Tarsus-Pozantı yolu bugün üstüne 
trafiği çökecek durumda değildir. Çün
kü, oradaki trafik probleminin hallettiği 
bölüm, sadece 14,5 kilometrelik bir 'bö
lümdür. Oradaki 14,5 kilotmetreden geç
mekle şoförün yolda çektiği ıstırap nallol-
muyor aslında. O bakımdan, bu yola gir
mekten vazgeçiyor çoğu. 

Otoyollara devam edeceğiz. Memleke
tin aort damarlarıdır bunlar. O damarla
rını açık tutacağız ki diğer kılcal damar
ları beslensin. 

Bu yılın sonuma kadar 3 bin kilo
metre otoyolu hedefledik. Bunun tafcri-
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ben 1 500 kilometresini ihale ettik, yapıl
maya baştandı, ilk iıhalemizdeki 216 ki
lometrelik otoyolun, şu anda -arkadaşla
rımızdan birinin ifade ettiği gibi- gerçek
leşme yüzdesi takriben yüzde 28-30-35, o 
mertebelerdedir; aıma, aslında programına 
göre de, bu işin ilk 1,5 veya 2 yılı za
yıftır, yavaştır. Çünkü, işin yavaş olan 
kısmı, etrafa, çevreye bağlı olan kısmı, bu 
yıllar içinde faaHediltniştir. Mesela istim
lakler halledilmiştir. Mesela pdojeler hal
ledilmiştir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Projeleri isiz mi yaptınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Gayet tabiî efendim: 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Pro
jeleri doğru mu yaptınız? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Elbette. 

Şimdi artık işin pürüzü kalmamıştır. 
Bundan sonra kapasitenin hızı oranında 
iş gayet hızlı bir şekilde yürüyecektir. 

Biz bu sene -gene arkadaşımızın söy
lediği gibi- köprüyü ve köpırünün şehıir 
"içi yol bağlantılarını 6-7 ay önceye ala
rak bitirmiş olacağız. Istanbull trafiğinde 
birinci köpırünün doğurduğu büyük sıkı
şıklığı, İstanbul halkına verdiği zorluğu, 
verdiği ıstırabı hafifletmek için orayı sı
kıştırdık, o kısmını biraz daha çabuk bi
tiriyoruz. Önümüzdeki sene, bu 216 ki
lometre otoyolun çok önemli bir bölümü 
bitmiş olacak. Zaten bu yılın sonuna ka
dar da bir kısmını açmış olacağız; aç
tığımız kısım da gelir getirmeye başlaya
cak. 

EferMiılm, bu demiryolu karayolu me
selesini de ben, şimdiye kadar kayıtlar
da, zabıtlarda söylenmiş çok lafımız var, 
onun tiçün onları tekrar edecek değilim; 

yalnız, şunu söyleyeyilm : Zannediyorum 
ki onu biraz az belli e'üfcim. Balkınız, bu
gün dünyadaki diğer memleketlere. De
miryolu ağı uzunluğuyla karayolu ağı 
uzunluğu arasına aşağı yukarı 1/20 gibi 
Ibir oran vardır, yani Almanya'da .500 
Ibin kilometre karayolu vardır, 20 bin 
kilometre demiryolu vardır. Almanya, 
Avrupa demiryolunun en çok olduğu 
ülkelerden biridir. İngiltere'de 370 Ibin 
kilometre karayolu vardır, 16 bin küsur 
kilometre demiryolu vardır. Burada ra
kamlar gösteriyor, aşağı yukarı yirmide 
'biridir, hatta Almanya'da yirmibeşte bir
dir. Fransa'da da durum böyledir. Bu
nun anlamı nedir? Bunun anlamı, demir
yoluyla memleketin her tarafına gide
mezsiniz delmektir; bunun anlamı budur. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Zaten 
öyle bir iddiamız yok; Ana arteller de
dik. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Hani o aort damarı vardı ya, kalın da
mar. 

İBAYINIDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim Ibakınız dünya başka tarafa 
gidiyor. Bugün toplu taşımacılık dedi
ğiniz nosyon, trenle değil, uçakla hal
lediliyor, çok dalha ucuz. Bulgun bir tren 
500 kıişi taşır, daha fazla taşımaz, Va
gonları sayın, her vagonda kaç kişi olu
yor, şöyle bir hesaplayın, bulacaksınız; 
Ibir tren doluysa eğer 500 kişi taşır. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Nüye canım, vagon ilave edersiniz bin 
kişi taşır. 

İBAYINIDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, tabiî doğrudur, eklerisiniz. 
O zaman başka başka bir sürü işletme 
zorluktan çıkar. Mesela, istasyondaki hat
ların iz almaz, bir başka trene yol vere-
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mezsiiniz. Dalha bilmediğiniz konular 
Ibumlar, lütfen, öyle... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
İlk istasyon Sökeiye gelmiştir, ben ora
da büyüdüm. 

ıBAŞKAN — Sayın Postacı, lütfen, 
hatibim sözünü kesmeyiniz. 

IBAYINDIRLIK V!E İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Halbuki bugün biızlde de var, bir Air-
iBuıs uçak 300 İkisi alıyor ve 300 kişiyi 
îstanlbul^Ankara arasında 40 dakikada 
götürüyor. ş 

EŞREF ERIDEM (Ankara) — Air-
Buıs'la mı gidiyor ortadirek?.. Trene bi-
niiyor. 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Farkı kim Ödüyor, siz mi ödüyorsu
nuz, ben mi Ödüyorum, hangimiz ödü
yoruz? 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Veh
bi Koç. 

IBAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Yara i, sen seyahat edeceksin, parası
nı ben ödeyeceğim... Onu istiyorsunuz... 

MİLMIİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ona karşıyız. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— O demek hu, vergiyle ödüyorsun de
lmek, sübvansiyon yapıyorsun demek. 

ERDAL KALKAN (Edirne) — Ya
pın o kadar, Vehbi Koç'a yapıyorsunuz. ' 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Sonra şunu da yanlış biliyorsunuz. 
Bir tren, eğer 13-14 vagonluysa 500 kişi 
taşır ve o trenin 'lokomotifiyle beraber 
-ağırlığı 350 ton gelir. Nafi yük, faydalı 
yük nedir burada? Yolcuları 50 ton, 
350 ton demir; yani taşıdığın faydalı yü-
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'ke karşılık 7 misli de faydalı olmayan 
yük taşırsın; istersen, senin lokomotifte 
kullandığım enerji daha az olsun. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Uçaktalki ne kaklar? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Yddilde biri, sekizde biri havaya gidi
yor, bu demektir bu. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Uçakta omda bir. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Lokomotifi bulan ah hayatta olsaydı. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
Nİ İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, taibiî lokomotifi bulan 18 -
19 uncu asırda kaldı. Zaten bu iş de 
orada kaldı. Anlaidınız mı?! 

(MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— İşinize gelmediği için blilm'iyorsunuz. 
Uçakta onda bir; sorun Ulaştırma Ba
kanına. 

BAŞKAN — Sayın Köse.. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI ÜSMAİL SAFA GİRAY (Defamla) 
— Atatürkçüler nerede? «İsıtikbal gök-
ılerdedir» demişti. 

MEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Ulçlak'ta orida biridir. 

IBAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Defamla) 
— Hayır! Bunları iyi hesaplamak lazım. 
Sloganla olmaz bu iş. 

İMEHMET TAHİR KÖSE (Amasya) 
— Ulaştırma Bakanına sorun bakalım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Ekonomik olduğu her yerde, hangisi 
dalha ekonomıikse, o taşıma sisteminin 
yapılması gerekir; ama, bir memleketin 
ana şebekesi karayolu şebekesidir, başka 
]bir şey olamaz. Çünkü, bir memleketin 
her tarafına ancak karayolu ile gidersi-
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nıiz. Yol kalitesi düştüğü zaman, gi'llmeye 
karayolunda devam ederisiniz; yol bittliği 
zaman yaya devam edersiniz; ancak 
(karayolu ile gidensiniz. Memleketin her 
tarafına ne /denizyolu ile ne havayolu ile 
ne de tren yolu ile gidemezsin iz, müm
kün değildir. Sadece ekonıoimL'lk olduğu
nu ispat ettiğiniz yerlerde, o alternatif
leri seçersiniz. Yapacağınız buldur. 

'İBRAHİM DEMİR (Antalya) — İs
viçre'de karayolu ile gediyorlar. 

(BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim bu kadar bu... Yoksa, ne 
proje düşmanlığı vardır... Mesela Kara-
kaya Barajına da 1976 yılında başlamış
lar, 1983'e kadar yüzde 20lsiini bile ya
pamamışlar. Aman bunu hızla bitirelim 
diyorum, bütiriyoruım; düşman olmuyo
rum da, Arif iye-Sincan yolunu bitiremem, 
ıbu afkı'lsıız iş diyorum. Niye? Biri akıllı 
iış, diğer akılsız iş oddan. 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Ağır oldu bu laf. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Karalkaya Barajına bir şey diyor 
muyum? 1976 yılından 1983 yılma kadar 
yüzde 201si yapılmış ve 1984, 1985, 1986 
yıllarında parayı bastırıp yüzde 80'ini 
yapmışım. (ANAP sıralarından «Kamu 
Ortaklığından» sesleri ve alkışlar) Evet, 
Kamu Ontalklığından. 1987 yılında Ka-
rakaya'nın tüm enerjisini alacak hale 
ge'lrniışiz. Türkiye'ye katkısı, enerji de
ğeri olarak direkt katkısı 225 milyar 
lira. 

İHİLMİ ZtYA POSTACI (Aydın) — 
Urfa Tüneli?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
•— Merak ötme, onu da yapıyoruz. 

lîBRAHİJM DEMİR (Antalya) — 
1989 yılı geliyor ama, Sayın Bakan. 

BAYİNDİRLİK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Biz 19'89 yılında Urfa Tünelimi bitti
receğiz demedik. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Pro
je öyle. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Hani bazıları «Elfenldim biz bunları 
otuz senede 'bitireceğiz diye planlamış
tık, falan» diyorlar ya; Devlet Planlama 
Teşkilatına, Devlet Su İşlerine, oraya bu
raya balkıyorum, böyle h'içlbir plan yoık. 
Otuz senede planlatmışlar, yapacaklar-
mış... Yoık. böyle bir plan; ancalk lafı 
var. 

Demin yine burada biir arkadaşımız 
«Türkiye, 1900'lerin sonunda, yani 2000 
yılında 250 milyar klilö vat/saat elektrik 
ikuıllanacak» dedi. Bu rakam da yak; 
Devlet Planlamanın, Türkiye Elektrik 
Kurumunun, Devlet Su İşlerimin planla
rında da bu ralkalm yok; 200 mlilyar 
var da... 

Şimdi, ne oluyor .bakın : Bundan beş 
ısene sonra dlilyccekller ki, «Iben demiştim, 
Iben başlamıiştımı, Iben şunu demliıştim, 
planlamıştım, olmadı, yapılmadı». Bun
lara laf ıhazırlamanın âlemi yok; 'böyle 
politikalarım da zamanı geçti. (ANAP 
sıralarından «IBravo Bakan» seslerli, al
kışlar) 

Biz her şeyi çok açık konuşan, bü
tün kartları masanın üstüne açan bir ik-

v tidarız. Hiç bir lafı art niyetle, karnıimız-
da başka üzüm kurusu olarak konuş
muyoruz. (ANAP sıralarımdan «Bravo 
Bakan» sesleni, alkışlar)' 

1966 yılında 775 sayılı Kanun çıka
rılmış. Burada dalha evvel de arz ettim, 
Kanunun amacı, .gecekondu yapımını 
önlemek, o zamana kadar yapılmış olan 
gecekonduların ıslahını .sağlamak. 1966' 
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dan bu yana ne olmuş? Bakıyoruz, Tür
kiye'de o .tanihte 1 gecekondu varsa, 1984' 
te gecekondu sayısı olmuş 10. O kanun 
önleyecekti hanii? Hiçbir şeyi önleme -
miış, aıksıine veryansın yapılmış. Artı, ne 
olımuiş? Bakanlık bu fon sayesinde ge
cekonduları önlemek için evler yapıp 
vatandaşa satacakmış ve o sayede gece
kondu yapımı önlenecekmiş; gecekon
du yapma ilhitiiyacı kaltnayacakmış... Ne 
olmuş? 1966 yılından 1987 yılına kadar 
-(balkın 1987 yılma kadar diyorum- 18 
Ibin adet ev yapılmış. Senesine, bin adet 
Ibile düşmüyor. Bu 18 bin adet evin 
6 500 adedini biz, 1984, 1985, 1986 yıl
larında yapmışız. Aslında 12 bin adet-
ımliş. Bıu kadar gürültüyü koparacakısın; 
775 sayılı Kanunu çıkardım, büyük ka
nunlar çıkandım, fonlar, öiteler beriler 
diyeceksin; ama bu, tozuttuğuna değmi
yor. 1966 yılından 1984 yılının başına 
kadar 12 bin adat ev yapılmış. İnsaf 
edin beyler! Kendi kendimiz)! kandırma
yalım. 

ıBlz şiimdi, bir Kanun Hükmünde Ka
rarname gdtiirdik, ıbu fonu tasfiye edli-
yıoruz. Bu fonu kaldırıyoruz. Ne yap
tık? Elimizdeki işlemleri ^Bakanlığın da
ha önce başlamış olduklarını bütiiriyıaruz, 
'tapularını vermeye çalışıyoruz, satışlarını 
yaptık, kanunu değiştirdik. Yoksa, ka
nun o şekilde çıkarılmış ki, kimse bun
ların satışını da yapamamış. Çünkü, ka
nun «Maliyetinden satılır» demiş. Şim
di, Türkiye'deki şartları biliyorsunuz, he
le bizden evvelki şartları... Başlanılan bir 
iş yıllarca sürüyordu. 

ÖNER MİSKİ Hatay) ^- Sizin şart
larınız çok geçti. Buıgün yapılanlar ya
rın çöküyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Bizimkiler meydanda, millet de şahit. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 daki
kanız kaldı ve ondan fazla çok muh
tevalı isualler var. Birçokları için suallere 
cevap verirken konuşma imkânınız var. 
Onun içlin toparlayınız efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA G/ÎRAY ({Devamla) 
— Hemen toprailıiyoruım efendim. 

Efendim, o da boşu boşuna bu mil
leti kandırıp, durmuş; bürokratına, hal
ika boşa kürek çekti nmlş'tir. «Sana ver
dim» dediği evleri aslında vermemiştir. 
Tapuya dönıüşmemilştır, tapularını çıkar
mak bile apayrı .büyük bir problemdir. 
Çünkü, arsanın kadastrosu bozuktur, 
mülkiıyetıi başkasındadır, üstüne yapılan 
evler münferit tapuya dönüşitlürülememiş-
tir vesaire. Şimdi, bunları tamamlıyor, 
ımilletiimizi rahatlatıyoruz, inşallah on
dan sonra da, fonu kapatıyoruz. Böylece 
ıbu hikâye bitiyor. 

Ortaya Toplu Konut Fonu gibi bir 
ıfon getirmişiz. 600 bin kişiye birden iş
lem yapıyor. Senede 100-150 bin ev bi
tiriyor. Böyle bir fon getirmişiz. Yılda 
Ibin taneyle uğraşacak halimiz yok. 

fM. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Müflis fon. Birli hayırlı fon, bini müflis 
ton. 

(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) 
— Efendim, daha vaktimiz olsaydı size 
söyleyeceğim şeyler vardı; ama Sayın 
Başkanın da söylediği gibi inşallah so
rularda cevaplarız. 

Bütçemizin, milletrilmlize, memleketli
mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

•Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

— 251 — 



T. B. M. M. B : 56 15 . 4 . 1988 O : 2 

IStan slöz, Sayın Ertekin Durutürk'ün; 
buyurun öfertdim. (DYP sıralarından al-
fcışlıar) 

ERTEKİ'N DURUTÜRK (İsparta) 
— Sayın Başkan, muhtereım milletvekil
leri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt
çesi üzerinde şalbJsî giörüışl'eıriımi bdiritmek 
üzere söz alımuş bulunuyorum. Bu vesi
leyle, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Değerli arkakiaşlarım, öncelikle şunu 
belirtmek: isterim ki : Burada konuşulan 
konular tamamen siıyaısMir. Binaenaleyh, 
(konuşmalardan bürokrat arkadaşlarımızı 
sorumlu tutmak talilhlsizlülkttir. Biz de ken-
dilerine, her bakanlıkta çalışan değerli 
(bürokratlara teşekkür ederiz. Unutmayın 
iki, Sayın Başbakanjımız da bir zamanlar. 
ıblir bürokrattı!.. 

ıSayın rnlille'üvelklileri, 6 Kasım 1983 
seç imleri niden sonra kurulan Birinci Özal 
Hüküimetıinlde, diğer bazı bakanlıklarda 
olduğu gibi, İmar ve İskân Bakanlığı 
da, eski kuruluş kanunundaki bütün gö
rev ve yetkileri baki kalmak kaydıyla Ba
yındırlık Bakanlığıyla birleştirilmiş ve te
şekkül] eden yeni bakanlık, bilindiği gibi 
«Bayındırlık ve İskân Bakanilığı» adını al
mıştır. Tamamen siyasî -tok tercih olarak 
gerçekleştirilen bu birleşime sonunda, bir
leşme dönemimden önceki, her iki 'bakan
lığa ait görev ve yetkilerden bazıları dev
redilmiş, teşkilattaki bazı kuruluşlar tas
fiyeye tabi tutulmuş tur. Gerçi Sayın Ba
kanımız, Planlama İmar Genel Müdür
lüğünün, Mesken Genel Müdürlüğünün, 
Belediye Teknik Hizmetller Genel Müdür
lüğünün, Yapı Malzemesi Genel Müdür
lüğünün ve Deprem Araştırma Enstitüsü
nün niye kapatıldığını ve bu görevleri ki
min yaptığını izah etmişlerdir; ancak, bu 
izahlara katılmak mümkün değildir. Eğer 
bu görevleri bini yapacaksa bu müdür
lükler niye kapatılmıştır? 

Sayın Bakanımız vakti olmadığından, 
Deımiryoları, Limanlar ve Hava Meydan
ları Geneli Müdürlüğünün Ulaştırma Ba
kanlığına niye devredildiğini de izah et
memiştir. Zabıtlardan tetkik ettiğimize 
göre, maksat inşaatta birlik sağlamaktır; 
ancak, mıe hikmettir bilinmez, Devlet Su 
İşleri de aynı gerekçeyle Bayındırlık Ba
kanlığına bağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşilarım, bakanlık yet
ki devrine devam etmektedir. Son çıkan 
İmar Kanunuyla, imar planları üzerinde
ki 'tadilat yetkilerimi ve imar planı yap
ıma yetkilerini belediyeye vermiştir. Ko
nut konusundaki yetkilerini Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığına 
devretmiştir. Bellediyeleriın teftiş yetkileri-
ni ise İçişleri Bakanlığına devretmiştir ki, 
biz bunu anlayamıyoruz. 

Sayın millet vekilleri, sokaktan geçen 
sıade bir vatandaşa, «Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının görevleri nedir?» diye soru
nuz. Emlin olunuz ki sizlere, bakanlığın, 
birleşmeden sonra terk etmiş olduğu bü
tün görevleri öncelikle sayacaktır. Adın
da «iskân» kelimesi bulunan bir bakan
lığın, konut konusunda yetkisiz olmasını 
anlamak mümkün değildir. Toplu Konut 
Kanununun çıkarılmasından bu yana, ge
çen dört sene zarfında, ibütün gayret ve 
çabalara rağmen, konut sorununda önem
li bir mesafe kaydedilememesiınden, ko
nunun, yılların verdiği tecrübelere sahip 
bakanlık -İmar ve İskân Bakanlığı- yeri
ne, tamamen yeni ve tecrübesiiz bir ku
ruluş; olan Toplu Konut .ve Kamu Ortak
lığı İdaresi Başkanlığına bırakılmasının 
da menfî rolü olduğunu düşünüyoruz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, ya
pı konusunda uzmanlaşmış teknik kadro
larından ve bu husustaki tecrübelerinden 
istifade etmek mümkün iken, bu yapıl
mayarak, sadece, konunun malî bir ku-
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ruluş görüntüsü veren Toplu Konut ve 
Kamu. Ortaklığı İdaresi Başkanlığının eli
ne terk edilmiş olması bir talihsizliktir. 

Değerli milletvekilleri, DYP Grubuna 
ait değerli milletvekili arkadaşlarımızla 
vermiş olduğumuz konut konusundaki 
Meclis araştırması önergesi', bildiğiniz gi
bi 9.2.1988 tarihinde Yüce Meclislimizde 
görüşülmüş ve reddedilmiştir. Buna rağ
men, aradan geçen zaman bizi haklı çıkar
mıştır. O gün bu Mecliste konuşulan, enf
lasyon nedeniyle konut maliyetinde mey
dana gelen fiyat artışlarını, artan mali
yetlere yetişemeyen dar gelirli ücretlilerin 
yerimi varlıklı üyelerin aldığı gerçeği, ko
nut maliyetleri içinde kredi payının dü
şüklüğü, toplu konut kredilerinin dağıtı
mındaki hatalar gibi, bir çok lafın doğ
ruluğu ve bunlara ait misaller, basınımı
zın her gün işlediği konular haline gel
miştir. 

Değerli milletvekilleri, enflasyon ülke 
ekonomisinin baş düşmanıdır. Enflasyon 
konusunda başarılı olunmadıkça, diğer 
ülke meselelerinde 'başarı beklemek ha
yaldir. Bilindiği üzere, Sayın Özal'ıın gö
rev başında bulunduğu dört yılı aşkın 
süredir enflasyon konusunda, karakıştan 
DÇM hesaplarına; Irak'a verilen kredi
den Afişıin-Elhistan 'Santralına kadar her 
şey suçlanmış, ancak başarılı olunama-
mıştur. Hükümetin 1988 bütçesinde enf
lasyon için öngördüğü rakam, -bilindiği 
gibi- yüzde 33'tür; ancak, yılın ilk üç 
ayında; Ocak, Şubat, Mart aylarunda enf
lasyon yüzde 21'e ulaşmıştır. Bu durum, 
konut konusundaki sorunları daha da bü
yütmüş, artık dar gelirli ve ortadirek de
diğimiz işçi, memur, esnaf ve bunların 
emeklileri1 için konut sahibi olmak hayal 
haline gelmiştir. Hele hele bir zamanlar, 
bir sayın bakanımızın söylediği gibi, va
tandaşın cebinden bir kuruş çıkmadan, 

sadece biriken paraların faiziyle konut 
sahibi olmak ise rüyalarımızın bile lüksü 
halline gelirmiş, 'başka bir deyişle, bu hü
kümet devam ederse mahşere kalmıştır. 

Sayın mütetvekilleri, bilindiği gibi 
bakanlık, son çıkarılan 3194 sayılı İmar 
Kanunu ile, imar planları ve halihazır 
haritaları yaptırıp, tasdik etme ve bun-
lara ait 'değişikliklerin 'Onanması yetkisini, 
kanunun sadece 9 uncu maddesindeki 
haller saklı kalmak kaydıyla, belediyele
re ve valiliklere devretmiştir. 3194 Sayı
lı İmar Kanunu ile kendilerine verilen 
yetkileri, valilikler, ellerinde yeterli Ibil-
ıgiıye sahip teknik dlernan olimasından 
dolayı, fazla bir şikâyete sahip olmadan 
kullanabilir; ancak, belediyeler için aynı 
şeyi söylemek mümkün değildir. Bugün, 
ülkemizde sayıları 2 bine yaklaşan bele
diye (bulunmaktadır; bunlardan, kasa
ba bazındaki belediyelerin büyük bir ek
seriyetinde teknik eleman yoktur; illçe 
bazındaki' belediyelerimizin büyük bir 
çoğunluğunda ise teknik eleman kifayet
sizdir. 11 belediyelerimizin bazılarında 
yeterli teknik eleman bulunabilir; ancak 
yapıları itibariyle belediyelerimizde, 
teknik elemanların en fazla üç dört se
ne çalıştığını nazara alırsak, bunlarım da 
imar konusunda uzman olduklarını ka
bul etmek son derece güçtür., 

(Değerli milletvekilleri, imar planları, 
şehir halkının sağlığını korumak, sosyal 
ve kültürel ihtiyaçlarını, iyi yaşama dü
zeyini' ve çalışma koşullarını ve güven
liğini sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve 
şehir verilerine ıgöıre oturma, çalışma, din
lenme ve ulaşım gibi, şehirsel fonksiyon
lar arasında mevcut ve sağlanabilecek 
imkânlar ölçüsünde, en iyi çözüm yol
larını bulmak için yapılır; tarifi budur. 

Şimdi sizlere soruyorum; düzenli fen 
amirlikleri bulunan bazı il belediyeleri-

— 253 — 



T. B. M. M. B : 56 15 . 4 . 1988 O : 2 

ımi'Zİn dışında, ilçe ve kasaba belediye-
lerıimizin kaçında, yapılan imar planları
nın, bu istenen şartlara uyup uymadığını 
denetleyebilecek teknik eleman kadro
su vardır? 'Yine ilçe ve kasaba beledi-
y ellerimizin kaçının fen dişileri görevlisi, 
3194 Sayılı ılmar 'Kanunuyla, belediyelere 
verüîen imar planı ile ilgili yetkileri, bi
lerek kuiHanabilir? 

Binaenaleyh, belediyelerimiz, teknik 
eleman bakıımından yeterli düzeye geti-
'üillmediıkçe, imar planlarıyla, (belediyelere 
verilen ibu yetkilerin nasıl kullanıldığı 
sorusu, zihinleri meşgul etmeye devam 
edecektir. Ayrıca, 3194 Sayılı İmar Ka
nunuyla, 'belediyelere verilen bu yetki
ler, belediye başkanları için de bir so
run olmaktadır. Yüce Meclisimizde, be
lediye başkanlığı yapmış, ıher partiye 
mensup değerdi üyelerimiz bulunmakta
dır; bu arkadaşlarımız da yafcinen bilir
ler ki, belediye başkanları, bir partiden 
seçilip geldiklerinden dolayı, 'üzerlerin
de partilerinin tesirleri vardır; birilikte 
çalışmak zorunda olmasından dolayı 
belediye mecliıis ve belediye encümen 
üyelerinin, üzerinde tesiri vardıır; o şeh
rim insanı olmaktan dolayı, -hısımının, 
akrabasının, eşinin, dostunun ve arkada
şının üzerinde tesiri vardır. Asılında, yan
mayan elektrikten, akmayan suya, ça
murlu yola ve toplanamayan çöpe kadar 
birçok sorunla her ıgün yüz yüze gelen 
ıbelediye başkanlarımız, bu kanunla, da
ha zor bir yükün altına sokulmuş ve 
halk ile karşı karşıya getirilmiş ve han
gisinin haklı, hangisinin haksız olduğu
nu anlamakta güçlük çektiğimiz birçok 
dedikodunun da muhatabı olmuştur. 

Şayet, Hükümet, 3194 sayılı Kanun
da, belediyelere verilen ve haklı haksız 
ibirçok şikâyete vesile olan imar konu

sundaki yetkilerin, belediyelerde kalma
sını arzu ediyorsa, Bayındırlık ve 'İskân 
'Bakanlığının, ilçe bazındaki teşkilatları 
acilen kurulmak ve hiç olmazsa İçişleri 
Bakanlığına devredilen tetkik yetkisi, 
bakanlığa tekrar alınarak, kurulacak bu 
teşkilat sayesinde denetim ve görev ya
parak, şikâyetlerin önüne geçilmelidir. 
Zira, belediyelerin imar konusundaki 
teftiş yetkilerinin, İçişleri Bakanlığına 
verilmiş olması bir gaflettir. İçişleri Ba
kanlığı, hangi teknik kadrosuyla bu de
netimi yapabilmektedir? 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının görevleri arasında, bi
lindiği gibi her yıl, yıllık malzeme, birim 
fiyatları ve işçilik rayiçlerini tespit ve 
ilan etmek görevi vardır. Bakanlıkça, tes
pit edilen bu fiyatlar, tespit edildiği yıl 
içinde, devletin ihale ettiği birçok in
şaat ihaiesimde esas olarak kullanıldığı 
ıgilbi, ibirçok özel işte de işveren ile mü
teahhitler arasında fiyat ölçüsü olarak 
da kabul edilmektedir. Müteahhitler 
almış oldukları bir işi, (belirli bir 
projeye bağlı olarak ve belirli bir 
zaman süresi içinde, önceden garanti 
edilmiş şahit birim fiyatlarla v e teknik 
şartlara uygun olarak yapıp teslim eden 
kişilerdir. Dolayısıyla, Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca tespit edilen malzeme 
ve işçilik rayiçleri bir yıl içinde sabit 
kalacağından, ıgerçeklere uygun olarak 
tespit edilmesi şarttır. Ancak, son üç 
dört yıldır, Bakanlığın bu görevi la
yıkıyla yaptığını söylemek güçtür. 1988 
yuh için tespit ve ilan edilen birim fi
yatlar, 'daha ilan edildiği ©ün, hakiki 
fiyatlara yenyk düşmüştür. Kaldıki, işi 
alan mütealhhitlerimiz, bu yıl içinde, ibu 
fiyatla aldığı işi bitirmek zorundadır. 

Sayın Bakanımıza sormak istiyorum: 
Acaba, ilan edilmiş bulunan birim fi-
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yatlar, gerçek fiyatları yansıtıyor ımu? 
Acaba Man edilen fiyatları, bu yıl için
de geçerliliğimi koruyabilecek fiyatlar mı
dır? 

Değerli arkadaşlarım, 'Bakanlık (mal
zeme ve işçilik rayiçlerimi tespjt eder
ken gerçekçi fiyatları ıtespit etmek, ge-
ırekiyorsa müteahhit kuruluş ve dernek
lerinden görüş almalıdır. Aksi halde, ucuz 
fiyatlarla ihale edilen işler, devlet için 
ıbir kâr değil, aksine kalitesiz yapıyı 
beraberlinde getireceği için bir zarardır. 

Sayın milletvekilleri, ihale mevzuatı, 
ülkemizde kanayan bir yara durumun
dadır. 2490 sayılı Kanun hazırlanırken, 
Türkiye'mizde, kalbul etmek gerekir ki, 
(müteahhitlik sektörü yeni yeni gelişme
ye başlatmıştı. 1970 yularına geldiği
mizde, ıbu sektör giderek' gelişmiş ve yurt 
dışında ülkemizi1 başarı ile temsil eder 
hale gelmiştir. Gelişen müteahhitlik sek
törünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 
1979 yıllında 22 sayılı Kararname çıka
rılmış, hilıaihara 2886 sayılı Yasa çıka
rılıp yürürlüğe konulmuştur, 2886 sayılı 
Kanunun getirdiği en önemli değişiklik, 
28 inci madde ile getirilen uygun bede
nim tespitine dair çıkarılan tebliğ otaıuş-
•tur. Her yıl yenisi yayınlanan bu uygun 
bedel tebliğleri, anlaşılmaz tutum ve 
âdeta matematiksel ıbir bilmece ile mü-
ftaalhhiıtlerin karşısına çıkmaktadır. Bu, 
müteahhitlik mesleğinin yozlaşmasına ve 
kamu idarelerinin tahribine sebep ol
maktadır. 

2886 sayılı Yasa ile bazı kurum ve 
idareler, ihale kapsamımın dışında tutul
maktadır. İktisadî devlet teşekkülleri, ka
mu iktisadî teşebbüsleri ve döner serma
yeli kuruluşlar, davetiye ile müteahhit 
çağırmaktadır. Gerekçe olarak da, bu 
Ikuruım ve idarelerim, ihtiyaçlarını daha 
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hızüh. temin edebilmeleri gösterilmektedir. 
IBu durum, fırsat eşitliği ilkesine aykırı 
olduğu gibi, ihaleyi diliediği gibi yapan 
kurum ve idarelerim de şaibe altımda 
kallmasına sebep olmaktadır. 

Türkiyemizde, bu ihale 'sistemi, âdeta 
imtiyazlı ve dokunulmaz özeliği olan ve 
her işi almaya doğuştan haklı olduğumu 
zanneden, sayıli bir avuç müteahhitlik 
firmaıları türetmiştir. Bu durum, vicdan
ları rahatsız etmektedir. Bu nedenle, iha
le kanunları yeniden gözden geçirilerek, 
hıer müteahhide fırsat eşitliği sağlayacak 
bir kanun yürürlüğe konmalıdır. Bu ba
kımdan, bütün kamu kurum ve kuruluş
larının ihaleleri, Bakanlığın bünyesinde 
kurulacak bir kuruluş eliyle ve tek el
den yapillmalidiir. Ayrıca, meslekî birli
ğin sağlanabilmesi için, 'müteahhitlerimi
zin, yerel meslekî ihtisas odasına kavuş
turulmaları bir zorunluluktur. 

Değerli ımil'letvekileri, sözler me son 
verirken, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 
bütçesinin yüce milletimize hayınlı ve 
uğurlu olmasını diler, tekrar saygılar" su
nanım. '(DYP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ertekim. 

Sorulara geçiyoruz: 
Önce, soru ısormak isteyen arkadaş

ların isimlerini okuyorum1: 
Sayın Turan Bayazııt? Burada. 
Sayın Kâzım Ulusoy?.. Burada. 
Sayın Ali Şahin?.. Burada. 
Sayın Ahmet Uncu?.. Yok. 
Sayın Ertekin Durutürk?.. Burada. 
Sayın Fuat Kılcı?.. Burada. 
Sayın öner Miski?.. Burada. 
Sayın Eşref Erdem?.. Burada. 
Sayın Hasan Ekinci?.. Burada. 
Sayım Rıza Ilıman?.. IBurada. 
Sayın Mustafa Şahin?.. Burada. 
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EŞREF ERDEM ((Ankara) — Sayım 
Başlkan, yazılı sualim haricinde, ayrıca 
ikinci kez yerimden soru soracağımı. 

BAŞKAN — Sizin sual talebiniz var, 
ama ilave olarak bir suali daha mı sora
caksınız? 

EŞREF ERDEM '(Ankara) — Evet 
ıdfendkn. 

'BAŞKAN — Peki df endim. 
Soru sormak isteyen başka saym 

üye var mı? 
IKAIMIBR GENÇ ı(Tumceli) — Saym 

Başkan, soru sormak istiyorum? 
ALİ ESER {Samsun) — Sorum var 

Sayın Başlkan. 
BAŞKAN — Soru sormaik isteyen 

başka ısayın üye?.. Yok. 
Soru sormaik isteyen saym üyelerıin 

isimlerinin tespiti işlemi bitmiştir efen
dim. 

Sayın Bayazıt'ın yazılı -sualimi okutu-
yaruımi: 

İzmir Milletvekilli Turan Bayazıt'ın 
sorusu, 

«Soru: Menemen üst geçidinin ma
yıs ayında trafiğe açılacağını söylemiş
tiniz, ıbu sözünüzü gerçekleştirecek mi-
isiıniz?» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE iÜSKÂ'N BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY ((İstanbul) 
— Evet, 

İM. TURAN BAYlAZIT (İzmir) — 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

(BAŞKAN — Sayın Ulusoy'un soru
sunu okutuyorum: 

Amasya Milletvekiliı Kâzım Ulüsoy' 
un sorusu. 

I1, Devlet (Su illeri Gendi Müdürlü
ğünce, 1988 yılı içinde Amasya İlimde 
ıgölet, toaraj yeni inşaası var mıdır? 
Programa alınmış mıdır? Sayısı kaçtır? 
Bu göletim ve barajın isimleri nedir? 

'2. Afet İşleri Genel Müdürlüğünce, 
toprak kayması nedeniyle Amasya Mer
kez İlçeye ibağlı Sazköyü ile Amasya 
Merzifon İlçesine bağlı Gümüştepe Kö
yü, Afet işleri Genel Müdürlüğünce 1988 
yıllı inşaat programına alınmış mıdır? 

3< Topraklı - Gaziantep otoyolu 
ihale edilmiştir. Güzergâhı Kahraman-
maraş'ın Merkez İlçesinden geçecek mi
dir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE (İSKÂN BAKA
NI İSMAİL İSAFA GİRAY l(tstanbül) 
— Efendim, 1988 yılında DSİ progra
mlında Amasya'da yeni Ihir proje yoktur, 
yalnız, devam edenler vardır, ancak, Köy 
Hizmetlerimde gölet varsa, onu ıbikni-
yorum. 

Amasya Merkez İlçeye bağlı Sazkö-
yünde herhangi bir afet olayı yoktur. 

Merzifon Gümüştepe'de 1982 yılında 
etüt yapıllmıış ve yer kaymasının konut-
'Iları etkilemediği tespit edikniştir. 1985 
yılında tekrar inceleme yapılmış ve kont
rol etütleri programına alınmıştır., Bu yıl 
içinde yeniden kontrolü yapıılacafotır. 

Kahramanmaraş - Andırın yolu 1988 
yılı programındadır. 1987 yılı içimde 
Andırın tarafından inşaatına başlanmış
tır, 1991 yıllında- bitirilmesi planlanmış
tır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Şalhiın'in sualini okuıtuyorum: 

ALI ŞAHİN ((Kahramanmaraş) — 
Aynı soruydu, cevaplandırdılar, teşek

kür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efen

dim. 
ISayın Uncu?.. Yoklar. 
Sayım Ertekim Durutürk'üm sualini 

okutuyorum... 
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Sayın Durutürk, sizin sualiniz gel
memiş... 

ERTBKİN iDURUTÜRK (İsparta) 
— (Efendim, ayrı ayrı iki defa verdim; 
birincisi 3 sayfa, ikincisi ise 2 sayfa idi. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız bakar-
-ken, Sayın Kıicı'nın sualini okutuyorum: 

İzmir Milletvekili Fuat Kıicı'nın so
rusu. 

L izmir İlli, Kiraz Kazası ile Mani
sa İli Alaşehir Kazası arasında seneler
dir Ibitirileımeyen karayolu için, 1988 Yılı 
Bütçesine ödenek konmuş mudur?., 
IKonımuşsa, miktarı nedir ve ne yapıla
caktır? 

2, İzmir İli Beydağ Kazası hudut-
darı içindeki Küçük Menderes üzerine 
yapımı başlayacak ollan sulama barajı 
için 1988 Bütçesine ne miktarda ödenek 
konmuştur, yapılacak iş nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

BAYINDIRUEK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL 'SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Efendim, Kiraz - Alaşehir arası, esas 
itibariyle ;bitirifaiştir. Yol üzerinde ek
sik olan bir köprü vardır, o da 1988 yılı 
içerisinde tamamlanacaktır. 'Mevcut ek
siklikler geçide engel değildir. 1988 ve 
1989 yıllarında tamamı bitirilmiş olacak
tır; fakat şu anda geçit verir durumda 
olup, bitirilmiştir. 

Küçük IMenderes üzerindeki Beydağ 
Sul'aıma Barajı ve suliamaları 1988 yıkı 
programlında yoktur. Bütçede görülen 
400 milyon İra ise, sadece taşkın koru
ma tesisleriyle ilgilidir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Sayın Durutürk'ün sualini 

okutuyorum : 
İsparta Milletvekilli Ertekin Durutürk' 

Ün sorusu. 

1. Bugüne kadar müteahhitlerin dev
letten alacağı ne kadardır; varsa kesin 
rakamı? 

2. Bir istihkakın kesinleşmesinden 
sonra müteahhidin alacağı ne kadar sü
rede Ödenmektedir? 

3. 2886 sayılı Kanundan sonra, uy
gun fiyatla ilgili kaç tebliğ veya ge
nelge çıkmıştır, bu tebliğlerin sık sık de
ğiştirilmesinin sebebi nedir? 

4v Belediyelerimizde kaç adet tek
nik eleman çalışmaktadır; teknisyen, tek
niker, mühendis ve mimar?.. 

5< Hiç teknik eleman bulunmayan 
kaç belediye vardır, bu belediyelerimizin 
fen işleri nasıl yönetilmektedir? 

6. Kasaba ve ilçe bazında birçok 
belediyede ya teknik eleman hiç yoktur 
veyahut yetersizidir. Bu nedenle, Bakan
lığınızın ilçe bazında teşkilatına, bu be
lediyelere teknik yardım olması ne yön
de düşünülmektedir? 

7. Bakanlığınız, makine ve işçilik 
birim (fiyatlarını nasıl tespit etmektedir? 
1988 yılı birim fiyatları gerçekleri yan
sıtmıyor. Enflasyonun 1988 yılında yüz
de 60 - 70'e varacağı tahmin edilllmekte-
dir; bu durumda, bu birim fiyatlarını ha
ziran - temmuz aylarında yeniden gözden 
geçirmeyi düşünüyor musunuz? 

8. İsparta Yalvaç, Afyon Çay ara
sındaki karayolu planlara alınmış mıdır? 

9. Karacaören Barajı ihale edilme
sine rağmen, inşaatı hiç yapılamamakta
dır. Müteahhite peşin para 'ödenmiş 
midir? ödenmişse miktarı nedir? 

10. İsparta Yalvaç llçesiınin özba-
yat, İDedeçam, Çetince köylerine gölet 
yapılması programda var mıdır? 

Tl'« 3194 sayılı (İmar Kanununda 
harita ve dmar pl'anı yapma yetkisi be
lediyelere ve valililiklere verilmiştir. Ka-
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nunun yürürlüğe girmesinden bu yana, 
kendi fen bürolarında, İler Bankası ka
nalıyla, ihale suretiyle kaç belediye imar 
planı yenilenmiıştir? Bunların sırası ile 
sayıları nedir? 

12. 3194 sayılı İmar Kanunu ile be
lediye ve valiliklere bırakılan imar pllanı 
yaptırma ve tasdik yetik iller ini tekrar 
Bakanlığa almayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYİNDİRLİK VE itSKÂN BAKA
Nİ İSMAİL İSAFA GİRAY (İstanbul) 
— Sayın Başkan, 'bu sorular takıımıı İç
tüzüğe uygun değil 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Zor 
mu geldi Sayın Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Hayır ©fendim, hiç değil1. 

BAŞKAN — (Evet öf endim, sualler 
uzun; o bakımdan söylüyorlar herhalde. 

Yazılı cevap verebilirsiniz Sayın Ba
kan suallere. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI -İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Birincisine cevap veriyorum: Kara
yollarının şu anda 6 milyar lira borcu 
var; IDSİ'nin 49,3 miyar lira, Yapı İş
lerinin 5,4 milyar lira müteahhitlere 
borcu var. 

Bir ist'lhkakın ödenme süresi, muka
veleye igöre 30 gündür. Bu da 2 nci so
runun cevabı. 

3 üncü ve daha sonraki sonullarını, 
Sayın lErtekin üuruıbürk de unttu za
ten; eğer kendileri yazıılı verirlerse, ya
zılı olarak cevaplarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Ne
reden biliyorsun?., Ayıp. 

ERTEKİİN DURUTÜRJK (İsparta) 
— Yazılı verdim Sayım Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Bende yok efendim. 

BRTEKİN iDÖRUTORK (İsparta) 
—• Sayın Bakan, sen benim unuttuğu

mu nereden bildim? 
BAŞKAN — Sayın Miski'nin sualimi 

okutuyorum : 
Hatay iMile'tvekii öner Miski'nin so-

ruları. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık 

Devlet 'Planlama 'Teşkilatının Dördün
cü Dört Yılık Kalkınıra Planı (1979-
1983'e ait) 1980 Program Yatırımları ki
tabının (Devlet Planlama Yayınları) 254' 
üncü sayfada 79 - Tl, - 340 proje molü 
Uluçınar - Samandağ - Antakya IDevlet 
Karayolunun 1979 - 1983 arası yapıla
cağı 'yazılmış bulunırnaktadıır. 

Bu proje; 
a) Türkiye sahil1 yolumun taımam-

lianmasiı, 
ib) Hatay'ın turizm potansiyelimi 

artırmayı amaçlaımaklla birlikte, 
c) Millî Güvenlik Kurulunun da bu 

yolun yapılması içim tavsiye kararı bu
lunmaktadır. 

Bugüne kadar ıbu yol) için ciddî bir 
yatırım yapılmadı. 

Soru 1. Arsus - Samandağ Devlet 
Karayolu, Hatay'ın ve Türkiye'miin tu
rizm potansiyeline katkısı olabilecek ıbim 
yoldur. Bu yolum yaptırılmasına hangi 
tarihte başlanacaktır? 

2. Pek çok turistik haritalarda bu 
yol var gösterilmektedir. Arsus'a gelen 
turistler, haritaların gerçeğe uymadıkla
rını görmekte ve geri dönmektedirler. Bu 
yanlışın 'en kısa zamanda olumlu bir bi
çimde sonuçiandırıllrnasını düşünüyor 
musunuz? 

Komşu ülke Suriye'den gelen Asi 
Nehri üzerinde, Suriye Hükümetinin pek 

258 — 



T. B. M. M, B : 56 

çoık Ibarajı bulunmaktadır. Komşumuz 
Suriye Hükümeti, Asi Nehrinin sularının 
tümüne yakınını da kendi tarım alanları
nı sulamada kullanmaktadır. Kışın yağış
ların bol olduğu zamanda bu baraj ka
paklarını açarak Hatay ve Hatay'ın Aımifc 
Ovasının sel altında kalmasına neden ol-
maktadıır. 

3, Hatay'ın, bu yıl pamuk ekim ala
nı geçen yıla oranla artmış ve 152 bin 
'hekltara ulaşmış bulunmaktadır. Hatay 
Çiftçisinin bu yılı büyük ölçüde su ihti
yacı yaz aylarında görülecektir. Bu ne
denle, Hükümetimiz daha şimdiden Su
riye Hükümeti nezdinde .temasa geçip, 
yaz ayları için Hatay çiftçisine yetecek 
kadar suyun Suriye'ce bırakılmasını 
sağlayacak mıdır? 

4. Kışın, Aımik Ovasının sel suları 
altında kallmaması için Asi İrmağının ta
ranması, derinleştirilmesi ve drenaj ka
nallarının açılması gerekmektedir. Sayın 
ıfiakan, Meclis kürsüsünde bunun 150 
milyar Türk Lirasına mal olacağını söy
ledi. Bu, aslında Hatay Çiftçisinin bir 
yıllık kaybıdır. Yani. bu yatırım ken
dini bir yılda 'finanse edecek demektir. 
Buna 'göre, Hükümetimiz, bu yıl bu ya
tırımı Hatay'a yapacak mıdır? 

(BAŞKAN — Sayın 'Bakan, cevapla
yacak mısınız efendim? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANI İSMAİL SAFA GİRAY (llstan-
ıbul) — Efendim, yalnız şunu cevapla-
yayıım; gerisini yazılı olarak arz edece
ğim. 

Arsus - Samandağ yolu, karayolları 
ağında değildir efendim. 

Antakya - Samandağ yolu, 1988'de 
tamamlanacaktır. 

ÖNER IMtöSKÎ i(Hatay) — Sayın Ba
kan, 1979 - 1983 programı içerisinde 
idi?.. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erdem'in sorusunu okutuyo

rum: 
Ankara Milletvekili Eşref Erdem'in 

sorusu 
1. Duble yol, otoyola göre daha 

ucuzken, niye aynı g'üzerıgâhlta otoyol 
yapılır? 

2. Hangi trafik yoğunluğu otoyol 
kullanımını haklı gösterecek sayıdadır? 

3. -Otoyol'un gerekçesinde kapasite 
ıhir kenara mı atılmıştır? 

4. Konfor seviyesi, yol yapımında 
aslî gerekçe midir? 

5J Yapılan otoyolların bakımı için 
nasılı bir yöntem düşünüllmekıtediır? 

'6„ Otoyol yapımında Karayolları 
tamamen devre dışı bırakıldığına göre, 
bakım hizmetleri de ihale mi edilecek
tir? 

7. Kârlı olmadığı söylenen otoyol
lardan birkısımının yap - işlet - devret 
formüllüne uygun ihalesi yapılacağı ilan 
edilmektedir. Kârlı bir yatırım olmayan 
otoyollarla ilgili olarak fiırmalara kâr 
garantisi mi verilecektir? 

8J Altyapı yatırımlarına kredi sağ
layan Dünya 'Bankası gibi finans ku
rumları size kredi mi vermiyor ki, siz, 
özel şirketlere devlet garantisi vererek 
kredi alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKAN BA

KANI İSMAİL SAFA GİRAY ((İstan
bul1) — Efendim, burada bir hususu 
açıklayıp, gerisini yazılı arız edeceğim. 

Yap - işlet - devret nosyonunda dev
let garantisi yoktur. Yani devlet, şirketin 
aldığı kredi için garanti vermez. Devlet 
sadece; faraza yapılan tesis bir enerji 
tesisi ise, o elektriği 'belli fiyat düzey-
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teinde almayı garanti eder. Eğer yol 
ise, o yoldan, beli tarife kıstaslarında 
yap - işlet - devretçinin yol! parası at
masını sağlar. Onun hesabı kendine 
mahsustur. Tabiî ki, esas itibariyle pa
halı bir otoyıiun paralellinde, aynı yere 
parasız ıbir devlet yoluyla gidilmesi de 
sağlanılmaktadır. Bu bakımdan, otoyolun 
geçiş ücretini yap - işlet - devretçi, lilani-
haye kârlı tespit edemez; yoksa yolcuyu 
kaçırır. 

BASRA'N — Teşekkür ederim. 
Sayın EkinoMın sualini okutuyorum: 
(Artvin Milletvekilli Hasan Bkinci'nin 

sorusu„ 
İV Şavşat - Ardahan yolu hangi yıl 

Ibitirilecefctir; bu yıllkıi ödeneği nediır? 

Artvin - Kars Herini birbirine bağ
layan bu karayolu kaç aydır kapalıdır? 
Aynı karayolunda, Şavşat - Armutlu 
(mahallî, meydana gelen heyelan nede
niyle kaç aydır kapalıdır; açılması için 
ne beklenmektedir? 

2. Şartül - Meydancık karayolu 
inşaatı 1987 programında mevcuttu, ne
den 1 kilometre yol yapılmadı? Bu yo
lun 1988 yiı programında yapım öde
neği ne kadardır; ne zaman bitirilecek
tir? 

3. Ardanuç - Ardahan karayolu, 
1988 yılında ne miktar yapılacaktır; bu 
yol kaç aydan heri kapalıdır? 

4. Borçka - Camii yolu beşbuçuk 
aydır kapalıdır, ne zaman açılacaktır? 
Bu yolun 1988 yılkıdaki ödeneği ne ka
dardır; ıbu yol ne zaman hitirilecektiır? 

5. Yusufeli - Kılıçkaya karayolu, 
1945Merde imece ile yapılmıştır. Bu yo
lun yapımı programda var mıdır; öde-
tıeğiı nedir; ne zaman yapılması düşü
nülmektedir? 
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6. Memleketimizde şehir girişi 5 ki
lometre hâlâ stabilize karayolu olan bir 
başka dlimiz var mıdır; bu yol! ne za
man tamamlanacaktır? 

7. Hopa - Borçka karayolunda plan
lanan tünel ne zaman yapılacaktıır; 1988 
yılında faaliyet olacak mıdır? 

8- Böylesine yoğun karayolu hiz
metine ihtiyaç olan Artvin - Kars illeri 
bölge halline getirilımiışti, sonradan Er
zurum bölgesine bağlandı; yeniden böl
ge haline getirmeyi düşünüyor musu
nuz? 

9. Şavşat - Ardahan, Ardanuç - Ar
dahan, Borçka - Camili karayolları sürek
li kapalı olması nedeniyle, radyo bülten
lerinden bile çıkarılmıştır. 

10. Bütün bunlar, çağı yakalamayı, 
bir rivayete göre çağ atlayan ülkenin ger
çekleri. Siz de aynı kanaatte misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, yazılı cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ilıman'ın sualini okutuyorum : 
Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın so

rusu, 

1. Çorum'un Osmancık İlçesine bağ
lı Alpağut Köyünün 18 hanelik parçasın-
daki tüm evler yıkılmış, yurttaşlar açıkta 
kalmıştır. Evlerin yıkılışı nedeni, burada
ki kömür işletmesinin Alpağut Köyünün 
altında kömür çıkarmasıdır; ancak, işlet
me bu durumu kabul etmemektedir. Yurt
taşlar yetkililere başvurdukları halde bir 
yanıt ya da yardım alamamışlardır. Şu 
anda durumlarını anlatan uzun bir telgraf 
elimdedir. İş ciddîdir, yurttaşlar yaşam 
uğraşı vermektedirler. Bir önlem ve ince
leme yapmayı düşünüyor musunuz? Bu 
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konutların yapımını gerçekleştirecek mi
siniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) - • 
Efendim, bu, o işletmenin sorunudur; İç
işleri Bakanlığına müracaat etmeleri ge
rekir. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Oraya da 
müracaat etmişler Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Bunu, ayrıca biz de inceleyelim, üzerimi
ze düşen bir görev var ise yaparız, yoksa 
ilgilisine havale ederiz; siz sorunuzu ba
na verin efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Sayın Şahin, buyurun, sorunuzu so
run; yalnız stenografların tespitinin kolay 
olması bakımından biraz öne gelmenizi 
rica ediyorum. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Se
sim gür Sayın Başkan, duyulur. 

Sayın Başkanım, müsamahanızla kısa 
bir paragrafla soruma girmek istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, bili
yorsunuz paragraf ve izah olmaması la
zım, lütfen suali tevcih ediniz. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Kay-
seri'nin Develi Ovası çok büyük bir ova. 
Bu ovanın sulanması konusu 1976 yılın
da programlanmış. Bunun iki küçük ba-
rajcığından birine geçen yıl su verilmiş, 
birine de bu yıl verilecek. Ancak, esas 
büyük sulama işi, yani 400 bin dekara 
yakın bir arazinin sulama işi, Gıcık Tü
neli vasıtasıyla Zamantı Irmağından yapı
lacak. Zamantı Irmağı şu anda Seyhan'a 
akıyor ve taşkınlıklar meydana geliyor. 
Bu Zamantı Irmağı, Gıcık Tüneli vasıta
sıyla ovaya indirilecek, enerji üretilecek, 
ova sulanacak, Kızılırmak üzerindeki di

ğer barajları da besleyecek. Bu kadar 
büyük hizmetleri olan bu projeye 1976 
yılında başlanmasına (iki küçük barajcı-
ğından biri geçen yıl tamamlandı, biri de 
bu yıl tamamlanıyor) ve esas sulamayı 
meydana getirecek olan Develi - 2 merha
lesinin altyapısının da yaklaşık yüzde 30'u 
yapılmış olmasına rağmen, bugüne kadar 
bu projeye başlanamadı. Acaba, bu güzel 
ovayı sulayacak ve iktidarın da çalışma
sının felsefesinin simgesi olacak (Akde
niz'e dökülen bir nehir Karadeniz'e dö
külecek ve bir seri hizmet de yapılacak) 
bu sulama işini önümüzdeki yıl gerçekleş
tirebilecek miyiz? Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Başkanım, Türkiye'nin 45 bin kilometre
lik asfalt yolu vardır, ama Tunceli hu
dutları içerisinde bunun 45 kilometresi 
yoktur. Bu itibarla, Sayın Bakandan öğ
renmek istiyorum : 

Tunceli - Pertek, Pertek - Hozat - Çe
mişkezek yolları, normal stabilize yol 
standartlarına uygun değildir; bu yolları 
ne zaman yapacaklardır? 

Yine, Mazgirt - Darıkent Nahiyesi 
arası, haritaya bakarsanız asfalt yol gö
rünür; fakat halihazırdaki durumuna gö
re doğru dürüst bir iz dahi yoktur. Bunu 
ne zaman yapacaklardır? 

Karayolları haritasına bakarsanız, Na
zimiye'nin Derova Nahiyesi vardır; fakat, 
haritada, karayolu ağında büyük bir köy 
görünür. Bu nasıl böyle oluyor? Bu konu
da daha önce de dilekçe verdik. Nazımi-
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ye'nin köyü nahiye gösterilmiş, Derova 
Nahiyesi köy gösterilmiştir. Ben daha ön
ce Sayın Bakana açıklamıştım; nahiye 
yolları Karayollarına mı bağlı, yoksa si
ze bağlı değil midir? Benim bildiğim ka
darıyla, nahiye yollarının yapılması Kara
yollarına bağlıdır. Bu yollar ne zaman ya
pılacaktır? Bunların açıklanmasını istiyo
rum. 

Özellikle, Tunceli'nin nahiye yolları 
üzerinde en azından 40 - 50 köy vardır; 
fakat Köy Hizmetleri köy yollarını açma
mak için, «Evvela Karayolları nahiye yol
larını açacak, ondan sonra ben köy yol
larını açacağım» diyor. Daha önce söy
lediğim gibi, Tunceli Vilayeti içerisinde 
hiç !bir nahiye yolu açık değildir, hiç bir 
köy yolu da açık değildir. Acaba Bakan
lık, Karayolları olarak Tunceli Hininde 
Türkiye içinde olduğunu ne zaman kabul 
edecekler ve bu yolları ne zaman yapa
caklar? 

ikinci olarak: Pülümüz'de 1967 yı
lında meydana gelen bir deprem dolayı
sıyla, o tarihte 'barakalar yapıldı. Hâlâ 
bu barakalar, oturmaya elverişli olmama
sına rağmen, Afet İşlerinin normal ola
rak vatandaşa yapması gereken evler ya
pılmamıştır. Bunlar ne zaman yapılacak; 
bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç, teşekkür 
ederim efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş

kan, tavzih etmek için Saym Bakandan 
soracaktım efendim. Eğer yanlış anlama
dıysam, Sayın Bakan açıklamalarında bu 
yıl 3 bin kilometre otoyolun tamamlana
cağını söylediler. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
2000 yılına kadar efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır, teşekkür 
ederim efendim. 

Buyurun Sayın Erdem. 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 

Başkan, Tecer-Kangal demiryolu inşaa
tında Deliktaş tünelinde, işin mütaahhidi, 
püskürtme betonla kaplamada betonun 
püskürtüldüğü yüzeylerden, çarpma etki
siyle geri gelen malzemenin zeminde yı
ğılıp, ani priz yapacak nitelikte olduğun
dan, sertleşmesi sonucunda bu birikimle
rin sonradan kazıp tünel dışına taşımak 
ve depoya vermek zorunda kaldığını, bu
nun bedelinin birim fiyatının içinde bu
lunmaması nedeniyle, ek ödeme yapılma
sı gerektiğini bildirmiş, ilgili bölge mü
dürlüğü de firmanın bu talebini Genel 
Müdürlüğe aktarmış. 

Arifiye - Sincan demiryolu inşaatında 
Çayırtan tünelinde, işin müteahhidi aynı 
taleple idareye müracaatta bulunmuştur. 

Özet olarak ifade etmek gerekirse; ko
nu Yüksek Fen Kuruluna götürülmüş, an
cak karar, (Bakanlık kuruluşunu düzenle
yen kanun hükmünde kararnamenin ön
gördüğü yeterli çoğunlukla alınmadığı ge
rekçesiyle, konu Bayındırlık Kuruluna 
havale edilmiş. Kurul, konuyu uygun sü
rede görüşmüş, sonunda oylar 7'ye 7 eşit 
çıkmıştır. Ancak, o zamanki müsteşarın 
red oyu verenler arasında olması nede
niyle, müteahhitlerin bu talepleri redde
dilmiştir. 

Sayın Bakan, konuyu bir kez daha gö
rüşülmek üzere yeniden Bayındırlık Ku
ruluna havale etmiştir. Bayındırlık Kuru
lu, bu kez ödemenin yapılması şeklinde 
bir karar almıştır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda konu 
bakana sorulmuş, ancak Sayın Bakan so-
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runun özünü bırakarak, Sayın Bakan be
nim, «o zamanki müsteşarı olumsuz oy 
verdiği için mi emekliliğini istedi», şek
lindeki sorumun tali kısmını, biraz da de
magoji yaparak cevaplandırdı. 

Sorularıma geçiyorum : 
!1. Aynı firmalara ek ödeme yapıl

mışsa, Bayındırlık Kurulunda reddedildi
ği halde, hangi gerekçeyle konunun bir 
kez daha Bayındırlık Kurulunda görü
şülmesini istediniz? 

2. Aradan kısa bir süre geçmiş olma
sına rağmen, nasıl oldu da Bayındırlık 
Kurulu ilk kararını değiştirdi ve birinci
sinden 180 derece ters yeni bir karar al
dı? 

3. B u d ödeme ile firmalara bu iki 
işten ödenen toplam miktar ne kadardır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Bakan, birinci sualin bütçeyle 
alakası olup olmadığını ben takdir ede
medim; onun takdirini zatı âlinize bıra
kıyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Bütçeyle alakası yok. Yalnız konuyu, çiğ
nenen bir konu haline getirilmesinden 
kurtarmak için, cevap vermek istiyorum 
müsaade ederseniz? 

BAŞKAN — Buyurun. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, konu, önemli bir konudur. Bi

krim fiyat tarifi yapılırken, yapılan işin 
bir kısmını, tariflerin kapsamına alma
mış olmaktan ileri gelen bir iddiayla, iş 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
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sahipleri, müteahhitler hak talebinde bu
lunmuşlardır. Bu müteahhitler, DLH mü
teahhitleridir; eskiden Bakanlığımıza mu
hataptılar, şimdi Ulaştırma Bakanlığına 
muhataptırlar. Fen Kurulundan, sayın ar
kadaşımızın söylediği gibi, çok az farklı 
çoğunluk meselesi olduğu için Bayındır
lık Kuruluna gönderilmiş değildir. Fen 
Kurulu, normal bir karar almıştır; fakat, 
konu önemli olduğu için, Bayındırlık Ku
rulunda da görüşülmesini ben istemişim
dir. 

Bayındırlık kurulunda görüşüldüğü za
man, ortaya, sayın arkadaşımın dedikleri 
gibi, 7'ye 7 bir sonuç çıkmıştır. Yalnız 
o gün, aslında reyi belli olan bir Fen Ku
rulu üyesinin, Fen Kurulunda bulunma
yışı nedeniyle, oylama 7'ye 7 olmuştur. 
Onu da, evrakları tetkik ettiğiniz takdirde 
görüyorsunuz. Eğer o arkadaş izinli olma
saydı, Fen Kurulundan karar 7'ye 8 çıka
caktı ve karar başka türlü olacaktı. Ben 
bu durumu görünce, «Fen Kurulundaki 
şu üyenin, Bayındırlık Kurulunda maze
reti dolayısıyla bulunamayışı nedeniyle 
sonuç böyle çıkmış; aslında benim karşı
ma bu durumda gelmemeliydi, onun için 
tekrar görüşülsün» dedim. Mesele odur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
/. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

1988 Malt Yılı Bütçesi 

Lira 

3 476 000 000 
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BAŞKAN — Bu program üzerinde bir 
önerge var; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesinin 
(101-02-2-001-600) harcama kaleminden 
10 milyon düşülmesini, (111-02-2-003-600) 
harcama kaleminden 80 milyon TL. dü
şülmesini ve ekli taşıt cetvelinin Sıra No.: 
2'deki 1 adet binek otomobil ile Sıra 
No.: 10'da yer alan 2 adet otobüs (En 
az 20 kişilik) ün taşıt cetvelinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sabuniş 
Bursa 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Rifat Diker 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Işılay Saygın 
İzmir 

Orhan Demirtaş 
istanbul 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

BAŞKAN — Şimdi önergeniin 101 inci 
fasila ilgili olan kısmını okutuyorum : 

<101-02-2-001 -600) harcama kalemin
den 10 milyon Türk lirası düşülmesini..,; 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon, toplantı ekseriyeti ol
madığı için katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmını 
kabul edenler... Etmeyenler..." Kabul edil
miştir. 

Şimdi bu kısmı değiştirilmiş şekliyle 
okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, program kodu l l l ' i okutuyorum : 
111 Devlet yapı işleri 

3 466 000 000 

92 415 000 000 
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BAŞKAN — Şimdi de, önergenin 
program kodu lll ' le ilgili olan kısmını 
okutuyorum : 

(111-02-2-003-600) harcama kalemin
den 80 milyon Türk Lirası düşülmesini... 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılamıyor efendim. 

Prog. 
kodu A ç ı k 1 a m 

111 Devlet yapı işleri , 92 335 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmişttir. 

Devam ediyoruz : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

113 Doğal afetlerin zararlarını önleme ve giderme hizmetleri 6 521 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

114 Teknik araştırma ve uygulama hizmetleri 4 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 988 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

999 Dış proje kredileri 9 525 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştlir. 

TOPLAM 118 051 000 000 

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

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakaanlıgı 1986 yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, Heyetin takdirine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Önergenin bu kısmını 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, bu kısmı değiştirilmiş şekliyle 
okutuyorum : 

Lira 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. ödeneğin Çeşidi 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet yapı işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma inşaat işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal afetlerin zararlarım önleme 
ve giderme hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik araştırma ve uygulama hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

1 560 134 000 1 475 830 724 

228 192 074 047 213 151 409 311 

107 866 788 827 89 478 631 410 

3 034 721 000 2 620 645 681 

4 181 996 490 1 657 627 294 



Ödenelc 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 8 516 321 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 7 175 738 623 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 360 527 773 987 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider 
Lira 

7 484 698 505 

4 886 447 376 

320 755 290 301 
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İBayındırlık ve İskân Bakanlığının 1988 malî yılı bütçesiyle 1986 yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir. 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

BAŞKAN — Şimdi, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

A ç ı k l a m a 
Prog. 
kodu 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve keşif hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yatırım hizmetleri 

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

Lira 

24 912 000 000 

18 091 000 000 

284 454 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Karayolları Ge
nel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesinin 
(112-02-2-001-600) harcama kaleminden 
1 milyar 200 milyon Türk Lirası düşül
mesini ve ekli taşıt cetvelinin Sıra No.: 
2'deki 10 adet binek otomobil ile Sıra 
No. : 3'te yer alan 45 adet station wagon 
ve Sıra No.: 5'teki 28 adet kaptı kaçtı 
(Minibüs) ile Sıra No.: 14'te yer "alan 4 
adet kamyon, (Şasi kabin tam yüklü ağır
lığı en az 17 bin kilogram) taşıtlarının ek
li taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sa'buniş 
Bursa 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

İşılay Saygın 
İzmir 

Rifat Diker 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu 

M. Zeki Uzun 
Tokat 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka- BAŞKAN — Önergeye Komisyon ka
tılıyor mu?.. tılamıyor, Hükümet takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA- Şimdi, kabul edilen önergeyle değişti-

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — rilen bölüm rakamını tekrar ökutuyo-
Takdire bırakıyoruz efendim. rum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

112 Karayolları yatırım hizmetleri 283 254 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

edilmiştir. 
Bölümleri okutmaya devam ediyoruz. 

113 Bakım ve işletme hizmetleri 202 788 000 000 
BAŞKAN — Kabul ödemler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 3 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 37 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 569 545 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a Lira 

Vergi dışı normal gelirler 4 351 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 565 194 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 569 545 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1986 malî yılı kesinhesabının bölüm

lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje ve keşif hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları yatırım hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve işletme hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖENEL TOPLAM 433 436 841 167 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 773 933 000 

8 912 256 065 

191 141 523 196 

122 059 617 092 

1!1 

91 

712 233 000 

837 278 814 
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Gider 
Lira 

7 415 920 346 

8 720 172 209 

190 125 643 716 

103 254 095 550 

13 500 213 865 

85 302 639 866 

408 318 685 552 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

271 555 971 

99 013 182 

6 534 638 948 

6 905 208 101 

îptal edilen 
ödenek 
Lira 

358 012 654 

192 083 856 

744 323 509 

18 706 508 360 

20 000 928 379 

Ödenek dışı 
gider 
Lira 

1 787 980 865 

. 1 787 980 865 
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(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

2 

3 

8 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Proje kredi (TETEK) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel kanun gelirleri 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

4 000 000 000 

280 941 085 000 

284 941 085 000 

Tahsilat 
Lira 

3 122 185 634 

310 577 516 397 

1 704 625 015 

90 368 408 310 

405 772 735 356 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1988 malî yılı 'bütçesi ve 1986 yılı kesinhesabı 
kabul edilmiştir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Şimdi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 

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

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 45 246 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal hizmetleri 89 651 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bir önerge var efendim, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi
nin (103-01-2-001-600) harcama kalemin

den 90 milyon TL. düşülmesini ve ekli ta
şıt cetvelinin Sıra No. : 5'te yer alan 4 
adet kaptı kaçtı (minibüs) taşıtın cetvel
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fahir Sa'buniş/ 
Bursa 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Nevzat Aksu 
Çorum 

Ünal Yaşar 
Gaziantep 

Mehmet Akdemir 
Gaziantep 

Hayrettin Elmas 
istanbul 

Işılay Saygın 
izmir 

Rıfat Diker 
Ankara 

Reşit Ülker 
istanbul 

Orhan Demirtaş 
istanbul 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

İhsan Nuri Topkaya 
Ördü 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

BAŞKAN — Komisyon önergeye ka
tılıyor mu?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Toplantı ekseriyeti olmadığı için, 
Komisyon katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (istanbul) — 
Efendim, Heyetin takdiridir. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Öner
ge kabul edilmiştir. 

Önergeyle değiştirilen şekliyle bölümü tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

103 Makine ikmal hizmetleri 89 561 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir: 
Bölümlere devam ediyoruz : 

111 tşletme ve onarım hizmetleri 52 252 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 692 111 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 48 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı hizmetleri 10 555 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 6 700 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 364 878 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 309 383 000 000 

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

ı(B) cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

i : 

Aç 

B 

ı k l 

— CETVELİ 

a m a Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 23 830 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 1 285 553 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 309 383 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Kesinhesabın bölümlerine geçilmesini oylarımza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutup, ayrı ayrı oylarınıza sunacağım : 

A — CETVELÎ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 13 975 407 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine ikmal hizmetleri 38 423 039 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım hizmetleri 25 145 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 388 477 832 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 25 028 366 995 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

il 14 Yardımcı tesis yapım hizmetleri 5 484 373 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 23 989 843 272 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi 283 853 003 038 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 804 376 915 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gider 
Lira 

14 533 883 080 

33 866 676 361 

23 671 365 796 

346 396 291 808 

23 517 756 529 

4 567 162 712 

22 438 087 391 

282 294 010 027 

751 285 233 704 

Ertesi yıla dev-
rolunan ödenek 

Lira 

1 558 993 Oıll 

1 558 993 011 

tptal edilen 
ödenek 

Lira 

4 556 363 328 

1 473 684 204 

42 081 540 450 

1 510 610 466 

917 210 288 

1 551 755 881 

52 091 164 617 

ödenek dışı 
gider 
Lira 

558 476 080 

558 476 080 
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(B) cetvelini okutuyorum : 

B — 

Gelir 
türü Gelirin Çeşidi 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Müessese ve kurum yat. para 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi ve kesin'hesabının bölümleri kabul 
edilmiştir. 

Böylelikle, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı ve bağlı genel müdürlüklerin 1988 
malî yılı bütçeleri ile 1986 yılı kesinhe-
sapları ka'bül edilmiştir; hayırlı olsun. 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

27 000 000 000 35 279 059 891 

403 579 000 000 525 516 687 876 

233 344 010 027 

430 579 000 000 794 139 757 794 

Bugünkü programımızı tamamladık. 
Yarınki programda yer alan bakanlık

ların bütçelerini ve kesinhesaplarını gö
rüşmek için, 16 Nisan 1988 Cumartesi 
günü saat 10.00'da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.53 
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IV, — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, 1982 - 1986 yıllarında alman 
araç sayısına ilişkin sorusu ve Dışişleri 
Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı 
(7/106) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığıma 

Aşağıda gösterilen sorunun Dışişleri 
Bakanı taraflından yazılı olarak yanıtkn-
rnasını diliyorum. 

'Saygianımla. 
22.3.1988 

1. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Soru 1. Dışişleri Bakanlığı Enformas
yon Dairesinin 11.1.1988 tarihli yazılı 
açıklamasında, Bakanlık gereksinimi ne
deniyle 1982 yıllında 57; 1983 yılında 95; 
1984-1986 yıları arasında 47 olmak üze
re, toplam 199 araç satın alındığı belıLr-
tilmişti. 

18,1.1988 tarihli yazılı soru önerge
mize verilen 28.1.1988 tarih ve GİDA-11-
776 sayılı cevaplarda da 1982 yılında Sa-
feguard'tan (41) H. and Fahrzeugbau'dam 
(16) olmak üzere 57, 

1983 yılında H. and Fahrzeugbau'dan 
(51) Hess and Eisenmard'dan (44) olmak 
üzere 95, 

1984 yılında Hess and Eisemhard'dan 
(30) 1985 yılında H. and Fahrzeugbau' 
dan (3), 1986 yılında Hess and Eisenhard' 
dan olmak üzere toplam 47 zırhlı iaraç 
atadığı tarafıma ibiıldirilmişti. 

Bu suretle, Enformasyon Dairesinin 
yazılı açıklamasıyla, soru önergeme veri
len yanıtta tam bir mutabakat bulunmak
taydı. 

Alman SCUCA ŞTÎ.'nin sahibi Dr., 
Shutte'nin Milliyet Gazete'sinin 28.1.1988 

S CEVAPLAR 

tarihli nüshasında yayınlanan «Bakanlığa 
BMV 'araba hediye ettik» şeklindeki be
yanı üzerine, 10.2.1988 günlü soru öner
geme verilen 15.2.1988 tarih GÎDA/17 sa
yılı cevapta ise : 

<a) 1985 yılında Schuca aracılığıyla 
Fahrzeigbau firmasından alınan araç sa
yısının, eski beyanların aksime 4'e çıka
rıldığı bu suretle, toplam araç sayısının 
199 değil 200 olduğu anlaşılmakta, 

b) Buna mukabil, hediye araç alın
madığı belirtilmektedir. 

Bu durumda, Scuca Şti patronu Dr. 
Shutte'nin açıklamasından sonra, gerek 
Enformasyon Dairesi ve gerekse ilk ce-
vabınızdaki araç miktarı değiştirildiğine 
göre, bu son araç 18.1.1988 ile 15.2.1988 
tarihleri arasında mı alınmıştır? Bu tarih
lerde alınmamışsa alım tarihi nedir? Ni
çin, Enformasyon Dairesi açıklaması ve 
verilen ilk cevabınızda yer almamıştır? 

Soru 2. Anılan Enformasyon Dairesi 
açıklamasında «itham ve iddialarım tahki
ki için kurulan heyetin dosya üzerinde 
ve mahallinde yaptığı incelemeler üzeri
ne 19.11.1987 tarihinde Bakanlığa sunu
lan raporda iddiaların mesnetsiz olduğu» 
bildir ilmektedir. 

Oysa, Plan ve Bütçe görüşmeleri sı
rasında, anılan lalımlaria ilgili olarak tah
kikat açtırıldığı, bizzat Bakan tarafından 
açıklanmış bulunımaktadır. Başbakanca 
tayin edilen muhakkikin de, olumlu ra
por vermediği basında yer almıştır. 

Bu durumda, görevlerindi en azımdan 
savsakladıkları, gereği gibi inceleme ve 
değerlendirme yapmadıkları, kayırıcı 
davranışta bulundukları ortaya çıkan 
19.11.1987 tarihinde Bakanlığa rapor su
nan tahkik heyeti kimlerden oluşmakta
dır? Böyle bir rapor düzenlemeleri nede-
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niyle, halklarında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? Yapılmadıysa, yapılması düşünül
mekte midir? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 12 . 4 . 1988 

Güvenlik İşleri Başkanlığı 
Sayı : GÎDA/7002 - 90/31 
Konu : Yazılı soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 29 Mart 1988 gün ve 7/106-605/ 
02790 sayılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekilli Sayın I. Önder 
Kıriı'nın zırhlı araç alımıyla ilgili iddialar 
konusunda tevdi etmiş olduğu yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

'Saygılarımla arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili I. Önder Kıriı'nın 
Suallerine Verilen Cevaplar 

Cevap 1. 1985 yılında satın alınan 
zırhlı araç sayısı 4'dür. Bunlardan 3'ü 
H+S Fahrzeugbau firmasından toplam 
714.999,99 DM'a, 4 üncüsü ise Hess and 
Eisenhardt tadlı ABD firmasından 
85.254,62 ABD dolarına satın alınmıştır. 
Schuca GmbH firmasının ortaklarından 
R.ı Schutte'nin «Milliyet» gazetesinin 
28.1.1988 tarihli nüshasında yayınlanan 
beyanlarını takiben araç sayısının değiş
tirilmesi gibi hir durum mevzubahis ol
mayıp, bir yazım hatası söz konusudur. 
Nitekim, dikkat edildiği takdirde 18.1.1988 
tarihli yazılı soıru önergenize verilen Gİ
DA-11-776 sayılı cevabî yazımızın 2 nci 
sayfasında 1985 yılı başlığı altında, alı
nan araç sayısının 4 olarak belirtildiği 
görülecektir. 
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Cevap 2. İkincıi soruda sözü ©dilen 
inceleme, eskıi Karlsruhe Başkonsolos 
Yardımcısı Bilge Eirol'ıun 21 Ağustos 
1987 tarihinde düzenlediği bir basın top
lantısında bazı Bakanlığımız mensupları
nın güvenlik araç ve gereçlerinin 'teminin
de memuriyet görevlerimi kötüye kullana
rak rüşvet aldıklarını beyan etmesi üze
rine zamanım Dışişleri Bakanı tarafından 
görevlendirilen heyetlin yapmış olduğu 
çalışmadır. Çalışma sonunda hazırtlanan 
"aporda iddiaların mesnetsiz olduğunun 
bildirilmesi üzerine zamanın Dışişleri Ba
kanı, takibata gerek bulunmadığı kanaati 
ile, «tahkikatın basma vaki 'beyanların 
mesnetsiz; olduğunu ortaya koyduğu, do
layısıyla idarenin bu beyanlarla daha çok 
meşgul edilmesinde lüzum ve yarar gö
rülmediğini:» beyan ederek dosyayı ka
patmıştır. 

Söz konusu inceleme Müsteşar Yar
dımcısı Büyükelçi Ayhan Kamel 'başkan
lığımda Hukuk Müşaviri Gülsevil Uçkan' 
dan oluşan bir heyet tarafından yapılmış 
olup adı geçenler işbu inceleme sırasında 
herhangi bir savsaklama, yanlış inceleme 
ve değerlendirme yapmamışlar ve kayırıcı 
davranışta ibülunmamışlar, görevlerinli tam 
bir taraf sızdık içinde yerine getirmişlerdir. 
Bu nedenle haklarında herhangi bir işlem 
yapıilmiamışitır, yapılması da düşünülme
mektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açıkla
dığım tahkikat ise Bilge Erol'dan sonra 
aynı konuda başkaları tarafından da ileri 
sürülen iddialar üzerine yaptırılan yenli 
hir incelemedir. 

2. '— Balıkesir Milletvekili î. Önder 
Kıriı'nın, 1982 yılında bir Amerikan fir* 
masından alınan korumalı hizmet araç
larına ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (71107) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıda gösterilen sorumun Dışişleri 
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını diliyorum. 

Saygılarımla. 
22.3.1988 

t. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Soru 1. 1982 yılında Amerikan Sa-
feguard Secürity firmasından alınan 41 
adet korumalı hizmet aracına ait Komis
yon Karar Tutanağında, «ABD'de yapım
cı firmaların tesislerinde incelemeler ya
pan iki bakanlık yetkilisinden» bahsedil
mektedir. 

Bahse konu tetkiki yapan ve rapor 
veren yetkililer kimlerdir? 

$oru 2. Bu firmadan satın alınma
ya gerekçe olarak «... Diğer firmaların 
teklifi ile bu firmanın teklifinin hemen 
hemen aynı fakat daha uduz olması» ter
cih sebebi olarak ileri sürülmektedir. Bu 
gerekçe, gerçekten tercih sebebi midir? 

Soru 3. (Son günlerde, bu ihaleye gene 
ABD'de bulunan Executive Armoring 
Corp. (isimli bir firmanın : 

a) Daha düşük fiyat verdiği, 
b) Araçların testim tarihinde ücretin 

ı% 15'nin Baıkanlığınız tarafından garanti 
olarak tutulması ve araçlardan memnun 
kalındığı takdirde 6 ay sonra ödenmesi, 

c) Masrafları şirket tarafından karşı
lanmak üzere, bir Türk teknik adamının 
ABD'de eğitileceği, aynı zamanda fahri-

' kada yapım süresince denetleme - emniyet 
görevi yapması, 

d) Araçların ABD'de üretimi sıra
sında, fabrikada Ermeni ve Yunan asıllı 
işçi çalıştırılmayacağı, 

VJb. gibi kolaylıklar sağladığı ileri sü
rülmektedir. Bu1 hususlar doğru mudur? 
Doğruysa, ihalenin Washington Büyükel

çiliği Hukuk Danışmanları tarafından 
aleyhte rapor düzenlenmesine rağmen Sa-
feguard Secürity firmasına verilmesinin 
sebebi nedir? 

Soru 4. Bu şirket temsilcisi Lâtif 
Germiyanoğlu, Miami ve New - York'ta 
şirketleri bulunan başarılı bir işadamı ve 
Türk Cemiyetinin faal bir üyesi olmasına 
ve soyadının Kütahya ve çevresinde bey
lik kuran Germîyanoğuları'ndan gelme
sine rağmen Bakanlığınızca Ermeni adına 
benzediği düşünülerek reddedildiği doğru 
mudur? Bu konuda gerekli araştırma ya
pılmaya gerek görülmüş müdür? Yapıl
mışsa, sonucu nedir? 

T.e< 
Dışişleri Bakanlığı 14.4.1988 

Güvenlik İşleri 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : GİDA/7002-
90/31 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 29 Mart 1988 gün ve 7/107-604/ 
02789 sayılı yazıları. 

Balıkesir Milletvekilli Sayın t. Önder 
Kırîı'nın zırhlı araç alımıyla ilgili iddia
lar konusunda tevdi etmiş olduğu yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuş
tur. 

Saygılarımla arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 
Dışişleri Bakanı 

Balıkesir Milletvekili 1. Önder Kırîı'nın 
(Suallerine Verilen Cevaplar 

1. 1982 yılında 41 adet zırhlı hizmet 
aracı alımına ilişkin Komisyon Karar 
Tutanağında bahsi geçen «İki Bakanlık 
yetkilisi», zırhlı taşıtlar ve bina fizikî gü
venlik önlemleri konusunda ABD, Hol-
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landa, F. Almanya, Fransa ve İtalya'da 
inceleme ve görüşmelerde bulunmaları 
Makamca uygun 'bulunan Komptrolöriük 
Dairesi Başkan Yardımcısı Ercan Vürai-
han ile Muhasebe Müdürü Remzi Yıl-
dırım'dir. 

Safeguard 
Security 

Ghevrolelt 
63 700 

Süburban 

Chevrolet 
55 600 

Capfice SW 

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden, 
ISafeguard Security Services firmasının en 
düşük teklifi verdiği görülecektir. 

3. Yukarıda 2 nqi maddede de belıirtil-
ıdiğj üzere Executlive Armoring Corpora
tion firması diğerlerinden düşük fiyat ver
memiştir. 

4, Ex)ecutive Armoring Corporation 
şirketinin teklifinin Lâtif Germiyanoğlu' 
nun soyadının Ermeni adına benzediği dü
şünülerek reddedildiği doğru değildir ve 
böyle bir durumu kanıtlayacak herhangi 
bir bilgi veya belge Bakanlığım dosyala
rında bulunmamaktadır. 

3. — Ankara Milletvekili Eşref Er-
dem'in, Bazı Suç Failleri Hakkında Uy
gulanacak Hükümlere Dair Kanunun 
ikinci kez yürürlüğe konulmasının nede
nine ve bu Kanundan yararlanan sanık
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Ada
let Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun 
yazılı cevabı (7/127) 

15 . 4 . 1988 O : 2 

2. 41 adet zırhlı servis aracı ihalesine 
'katılan firmalardan Saföguard Security 
Services Inc., Hess and Eiserihardt Ar
moring Company ve Executive Armoring 
Corporation şu teklifleri vermişlerdir : 

Hess and Executive 
Eıisenbardt Armoring 

72 870 69 613 

73 980 67 665 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın 
Turgut özal tarafımdan yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygılıarımla dilerim, 

Eşref Erdem 
Ankara 

1. 11 Haziran 1985 tarihinde yürür
lüğe giren ve geçen yıl süresi sona eren 
«Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulana
cak Hükümlere Dair Kamum» un ikinci 
kez yürürlüğe konulmasının gerekçesi ne
dir? 

2. Yasadan yararlanmak için bugü
ne kadar kaç başvuru yapılmıştır? Bun
lardan kaçı kabul edilmiş, kaçı redıdıedıil-
miştir? 

3. 'İtiraflarını geni a/lanların sayısı ne
dir? 

4. Yasadan yararlanmak için başvu
ran ve itiraflarını geri allan sanıkların ad
ları ve yargılandıkları davalar 'hangileri
dir? 
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5. Muafları kabul edilip, kanunda 
öngörülen ceza indirimlerinden yararla
nanların sayısı ve adları nedir? 

6. Yasada öngörülen kolaylıklardan 
yararlanarak dışarı çıkanlardan kaç kişi 
estetik ameliyat olmak ve nüfus hüviye
tini değiştirmek için başvurmuştur? Es
tetik ameliyatı olan ve nüfus hüviyeti de-
ğişenlerıin sayısı ve adları nedir? 

7. İtirafları .sonucu dışarı çıkanlar
dan kaç kişiye iş olanağı sağlanmıştır? 
Bunlardan kaçı yurt içinde, kaçı yurt dı
şında görevlendirümiışıtir? 

8. Bunlardan emniyet teşkilatı bün
yesinde görevlendirilenler var mıdır? 

9. Bu kişilere Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma (FAK-FUK-FON) dan 
yardım yapıldığı doğru mudur? 

10. Cezaevlerinde sanıklara itirafta 
bulunmaları liçin baskı yapıldığı doğru 
mudur? 

T.C. 
Adalet Bakanlığı' 15 . 4 . 1988 

Sayı : 705 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : 12.4.1988 tarih ve 7/127-690/ 
03189 sayılı yazınız. 

îlgi yazıları ekinde Başbakanlığa in
tikal ettirilen ve Ankara Milletvekili Eş
ref Erdem tarafından 'Sayın Başbakanı
mıza tevcih edilmiş olup, Başbakanlık 
makamınca tarafımdan cevaplandırılması 
tensip buyurulan yazılı ısoru önergesinin 
cevapları likiı nüsha halinde ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Bakan 
Sayın 
Eşref Erdem 
Ankara Milletvekili 
Sayın Başbakanımızla tevcih ettiğiniz 

ve Başbakanlık makamınca tarafımdan 
cevaplandırılması 'tensip kılınan yazılı so
ru önergenizin cevabı aşağıda takdim kı
lınmıştır. 

1. 30 Mart 1988 tarihli Resmî Ga
zetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ba
zı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak 
Hükümlere Daıir 3419 sayılı Kanunun ge
rekçesinde belirtildiği üzere; 11.6.1985 ta
rihinde yürürlüğe giren ve 12.6.1987 ta
rihinde yürürlükten kalkan Bazı Suç Fa
illeri Hakkında Uygulanacak Hükümlere 
Dair 3216 sayılı Kanunun yürürlükte bu
lunduğu sürede, bir çok anarşi ve terör 
yuvaları çökertilmiş, gizli kurulan teşek
kül, çete veya cemiyet verilen bilgiler yar
dımıyla meydana çılkarılmıştır. Halen yur
dumuzun bazı yörelerinde mevzii de olsa 
anarşik ve terör nitelikli suçlar devam 
etmektedir. Sözü edilen Kanun uygula
malarından ©dinilen tecrübelerin ide ışığı 
altımda bu anarşi ve terör yuvalarının son 
katıntılarınım da meydana çıkarılması ve 
odaklarının kurutulması için yürürlükten 
kalkmış olan Kanuna benzer bir Kanu
na ihtiyaç duyulmuş ve ikinci kez yürür
lüğe konulmuştur. 

2. 30 Mart 1988 tarihli Resmî Gaze
tede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı 
Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hü
kümlere Dair 3419 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre, 
koruma tedbirlerinin uygulanımıasmda giz
lilik esası bulunduğundan, önergenizin 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerinde 
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sorulan hususlar bakımımdan 'bilgi veril-
'roesine imkân bulunamamıştır. 

3. Cezaevlerinde tutuklu veya hü
kümlülere itirafta bülunmaıları için baskı 
yapıldığı hususu kesinlikle doğru değildir. 
Esasen, itirafta bulunulması halinde ce
zamın kaldırılmasını veya cezadan önem

li ölçüde İndirim yapılmasını müncer ola
cak ve tamıamen sanık veya hükümlünün 
lehine olan bir uygulamada baskı yapıl
ması söz konusu olamaz. 

Keyfiyeti 'bilgilerinize arz ederim. 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Adalet Bakanı 

• I l ı ' n «•» 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

56 NCI BİRLEŞİM 

15 . 4 . 1988 Cuma 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
tŞLER 

X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Bilgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko 
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çev
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eskişehir Milletvekilli M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Ah
mak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

11. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 19 arkadaşının, son yedi yılda 
emisyon hacminde genişlemeye yol açan 
ve enflasyonu hızlandıran nedenleri ve 
bunlar içinde DÇM ve garantisiz ticarî 
borçların rolünü tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tıi-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. önder 
Kıriı'mn, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'in, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 
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6. — Denizli Milletvekili Adnan Kev 
kin'in, 1983 - 1987 yularında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T. C„ Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı,' bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına üişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay Hine bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta
rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
Ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tabir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos-
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yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerleşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorikJmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24. — içel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık tstasyo-
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/40) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman' 
m, Çorum Ilı Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekilli Neccar Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum tli Sungurlu ilçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
«akanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum iline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli iline bağlı bazı 
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köy ve mezralarda 1988 yık Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak 
ve köylefae kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci Özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satın alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili trfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, din görevlilerinin eğitim prog-



ramlarınım geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artirılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devllet Bakanından sözlü 
soru önergesi <(6f65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya İli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idim'in, Sakarya ti i organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağdur i ye tiler ine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
yım Orman ve Köyişteri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı
ratlı oğlu'n un, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tıarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zonguddak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Üluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekilli Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli' Millet vekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma ©aka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekili1 Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasın dan sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk tak&idinin bazı kurumlarca ödenr 
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümer'banfc Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkim Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakamından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

65. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
(Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

65. — Bursa Milletveekili Beytullah 
Möhmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

66. — Bursa Milletvekili Beytullah 
'Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bü konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

67. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayılı 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra
poru (1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile İki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine P^ir Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi : 
14.3.1988) 

4. — Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Daıir Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S.. Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 
, 7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 

Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlıik, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakıkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtıma tarihi : 22.3.1988) 



X I I . — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Daiir Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(S. Sayısı: 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının OnaylanmasiMn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Dışişleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti iıle Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onayflanma-
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil
letler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


