
DÖNEM : 18 CİLT : 20 YASAMA YILI: 2 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

45 inci Birleşim 

17 . 12 . 1988 Cumartesi 
— » 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK 
ÖZETİ 

II. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 

1. — Arnavutluk'a gidecek 
olan Devlet Bakanı Mehmet Ya
zar'm dönüsüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/724) 

B) Başkanlık Divanı 
Kararı 

1. — Kültür ve Turizm Ba
kanlığı 1989 Malî Yüı Bütçe Ka
nunu Tasarısı ile 1987 Mal! Yılı 
Kesinhesabı Kanunu Tasarıları
nın bölümlerine geçilmesine iliş
kin oylamanın yenilenmesi 
hakkında 

III . — KANUN TASARI 
VE TEKLİFLERİYLE KO-

Sayfa 

840 

841 
841 

841 

949 

949:974 

MİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuru
luşlar Bütçe Kanunu Tasarıları ile 
1987 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
(1/496,1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayılan : 111, 
112, 134, 136) 

A) MİLLÎ EĞİTİM 
GENÇLİK VE SPOR BAKAN
LIĞI 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 1987 Mâlî Yılı Ke
sinhesabı 

I. — Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğü 

1. — Beden Terbiyesi ve Spor 
Genel Müdürlüğü 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

Sayfa 

841 

841 

841 

841,844: 
1040 

841,845: 
847 

841,847 

841,847: 
848 
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2. — Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü 1987 Ma
lî Yık Kesinhesabı 

II. — Yükseköğretim Ku
rulu (YÖK) 

1. — Yükseköğretim Kurulu 
1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Yükseköğretim Kuru
lu 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

III. — Üniversiteler 
a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Ortadoğu Teknik Üni
versitesi 

1. — Ortadoğu Teknik Üni
versitesi 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Ortadoğu Teknik Üni
versitesi 1987 Malî Yılı Kesin
hesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversite

si 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Kesinhesabı 

d) İstanbul Üniversitesi 
1. —. istanbul Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İstanbul Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

e) İstanbul Teknik Üniver
sitesi 

1. — İstanbul Teknik Üni
versitesi 1989 malî Yılı Bütçesi 

2. — İstanbul Teknik Üni-

Sayla 

841,889: 
891 

841 

842,849 
842,891: 
892 

842 
842 

842,849 
842,892: 
894 

842 

versitesi 1987 Malî Yılı Kesin
hesabı 

f) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Marmara Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1.— Yıldız Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Kesinhesabı 

Sayfa 
842,903: 
905 

842 

842,857 
842,905: 
907 

842 
842,858: 
859 
842,907: 
909 

842 
842,859: 
861 
842,909: 
911 

842,850 
842,894: 
896 

842 
842,851: 
853 
842,896: 
898 

842 

h) Mimar Sinan Üniver
sitesi 

1. — Mimar Sinan Üniver
sitesi 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Mimar Sinan Üniver
sitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

ı) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Kesinhesabı 

842,853 i) 9 Eylül Üniversitesi 
842,898: 1. — 9 Eylül Üniversitesi 
900 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — 9 Eylül Üniversitesi 
8 42 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

842,854 
842,900: 
902 

842 
842,855 
857 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
— 838 — 

842 

842,861 
842,911: 
913 

842 
842,862: 
863 
842,913: 
915 
842 
842,863: 
864 
842,915: 
917 

842 

842,865 
842,917: 
919 

842 

842,866 
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2. <— Uludağ Üniversitesi 
1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

1) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Anadolu Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Selçuk Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Akdeniz Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniver
sitesi 

1. — Cumhuriyet Üniversi
tesi 1989. Malî Yılı Bütçesi 

2. — Cumhuriyet Üniversi
tesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üni
versitesi 

Sayfa 
842,919: 
919 

842 
842,867: 
868 
842,921: 
923 

842 

842,869 
843,923: 
926 

843 
843,870: 
872 
843,926, 
929 

843 
843,872: 
873 
843,929: 
931 

843 

843,874 
843,931: 
933 

Sayfa 
1. — Karadeniz Teknik Üni

versitesi 1989 Malî Yılı Bütçesi 843,878 
2. — Karadeniz Teknik Üni

versitesi 1987 Malî Yılı Kesin- 843,937: 
hesabı 939 

843 
843,875: 
876 

ş) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 

1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

t) İnönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — İnönü Üniversitesi 

1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

u) Fırat Üniversitesi 
1. — Fırat Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Fırat Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Kesinhesabı 

ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Dicle Üniversitesi 1987 

Malî Yılı Kesinhesabı 

v) 100 üncü Yıl Üniversitesi 
1. — 100 üncü Yıl Üniversi

tesi 1989 Malî Yılı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yıl Üniversi

tesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversitesi 
1. — Gaziantep Üniversitesi 

843,933: 1 9 8 9 M a l î Ylh Bütçesi 
935 

B) KÜLTÜR VE TU
RİZM BAKANLIĞI 

1. — Kültür ve Turizm Ba
kanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Kültür ve Turizm Ba
kanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

C) BAYINDIRLIK VE 
843 İSKÂN BAKANLIĞI 
— 839 — 

843 

843,877 
843,935: 
937 

843 
843,879: 
881 
843,939: 
941 
843 
843,881: 
883 
843,941: 
943 
843 

843,883 
843,943: 
945 
843 
843,884: 
886 
843,945: 
947 
843 

843,886 
843,947: 
949 
843 
843,887: 
889 

949 

949:972 

972:974 

974 
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1. — Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

a) Karayolları Genel Mü
dürlüğü 

1. — Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1989 Malî Yılı Bütçesi 

, 2. — Karayolları Genel Mü-

Sayfa 
974: 
1030 

1030: 
1032 

1032 
1032: 
1033 

dürlüğü 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

b) Devlet Su İşU*i Genel 
Müdürlüğü 

1. — Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Kesin-
hesabı 

Sayfa 

1033: 
1035 

1035 

1035: 
1037 

1037: 
1040 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açı
larak iki oturum yaptı. 

1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu
nu İksanlan ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu tasarüannın (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) 
(S. Sayılan : 111, 112, 134, 136) görüşme
lerine devam edilerek; 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığı, 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü, 

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), 
Ankara Üniversitesi, 
Ortadoğu Tfeknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi 

Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, •' 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciye» Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi, 
100 üncü Yıl Üniversitesi, 
1989 malî yılı bütçeleri ve 1987 malî 

yılı kesinhesaplan ile, 
Gaziantep Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi; 
Üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 
17 Aralık 1988 Cumartesi günü saat 

10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.47'de son verildi. 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Başkan 
Başkanvekili 

H. Hüdai Oral 

— 840 — 

Kâtip Uye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açüma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvckilt Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Nurhan Tekinel (Kıastamonu) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

1989 Malt Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanu

nu Taşanları ile 1987 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçeli idareler ve Kuruluşlar Ke-
sinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki gö
rüşmelerine devam edeceğiz; ancak, bir 
tezkere vardır, onu okutacağım. 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — ArnavuÜuk'a gidecek olan Dedet Ba
kam Mehmet Yazar'tn dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakam Kâzım Oksay'tn vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/724) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Türkiye - Arnavutluk Ekonomik İş

birliği Karma Komisyonu 1 inci Dönem 

toplantısına katılmak üzere, 18 Aralık 
1988 tarihinde Arnavutluk'* gidecek olan 
Devlet Bakanı Mehmet Yazar'tn dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet 
Bakanı .Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunanm. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. —1989 Malt Yûı Genel ve Katma BÜt-
çdi idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
Ve 1987 Malî Yut Gemi ve Katma Bütçdi İdarder 
ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) (S. 
Sayıları : 111, 112, 134, 136) (7) 

A) MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE 
SPOR BAKANLIĞI 
(1) 111, 112, 134, 136 S. Sayüı Basmayazüar 
9.12.1988 tarihli 37 nci Birleşim Tutanağına 
eklidir. 

1. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı 1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı 1987 Mali #/t Kesmhesabı 

I. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü-

1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü 1989 Mali Yılı Bütçesi 

2. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Mü
dürlüğü 1987 Malî Ydt Kesmhesabı 

II. — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 

— 841 — 
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1. — Yükseköğretim Kurulu 1989 Malî Ytlt 
Bütçesi 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1987 Malî Ytlt 
Kesinhesabı 

III. — Üniversiteler 

a) Ankara Üniversitesi 
1. — Ankara Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Ankara Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

b) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
1. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1987 

Malî Ytlt Kesinhesabı 

c) Hacettepe Üniversitesi 
1. — Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

ç) Gazi Üniversitesi 
1. — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Gazi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Ke

sinhesabı 

d) istanbul Üniversitesi 
1. — istanbul Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — istanbul Üniversitesi 1987 Malî Ytlt 

Kesinhesabı 

e) istanbul Teknik Üniversitesi 
1. —' istanbul Teknik Üniversitesi 1989 malî 

Yılı Bütçesi 
2. — istanbul Teknik Üni

versitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

g) Marmara Üniversitesi 

1. —Marmara Üniversitesi 1989 Malî Ytlt 
Bütçesi 

2. —Marmara Üniversitesi1987 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

ğ) Yıldız Üniversitesi 
1. — Yıldız Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî YtlıKe-

sinhesabt 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 
1. —Mimar Sinan Üniversitesi 1989 Ma

lî Ytlt Bütçesi 
2. —Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Ma

lî Ytlt Kesinhesabı 

ı) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Ege Üniversitesi 1987 Malî Yüı Ke

sinhesabı 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1, — 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Uludağ Üniversitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

l) Anadolu Üniversitesi 
1. — Anadolu Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. —Anadolu Üniversitesi 1987Malî Yüı 

Kesinhesabı 

m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
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2. — Selçuk Üniversitesi 1987 Malt Yüı Ke-
sinhesabt 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1989 Malt Yılı 

Bütçesi 
2 — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yûı Ke-

sinhesabı 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malî 

Yüı Bütçesi 
2. — Cumhuriyet Üniversüesi 1987 Mdlî 

Yılı Kesinhesabı 

p) Çukurova Üniversüesi 
1. — Çukurova Üniversüesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Çukurova Üniversüesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

r) 19 Mayıs Üniversüesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — 19 Mayıs Ünütersitesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1, — Karadeniz Teknik Üniversüesi 1989 

Malî Yüı Bütçesi 
2. — Karadeniz Teknik Ünwersüesi 1987 

Malî Yüı Kesinhesabı 

ş) Atatürk Üniversüesi 
1. — Atatürk Üniversüesi 1989 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Atatürk Üniversüesi 1987 Malî Yüı 

Kesinhesabı 

t) inönü Üniversüesi 
1. — inönü Üniversüesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — inönü Üniversüesi 1987 Malî Yüı Ke

sinhesabı 

u) Fırat Üniversüesi 
1. — Fırat Üniversüesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Fırat Üniversüesi 1987 Malî Yüı Ke

sinhesabı 

ü) Dicle Üniversüesi 
1. — Dicle Üniversüesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 
2. — Dicle Üniversüesi 1987 Malî Yüı Ke

sinhesabı 

v) 100 üncü Yü Üniversüesi 
1. — 100 üncü Yü Üniversüesi 1989 Malî 

Yılı Bütçesi 
2. — 100 üncü Yü Üniversüesi 1987 Malî 

Yüı Kesinhesabı 

y) Gaziantep Üniversüesi 
1. — Gaziantep Üniversüesi 1989 Malî Yüı 

Bütçesi 

BAŞKAN — 1989 Malî Yılı Genel ve 
Katma Bütçe Kanunun Tasarılarıyla 1987 
Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. Dünkü birleşimde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi ve 
kesinhesabının görüşmeler i t amam
lanmıştı. 

Şimdi, Bakanlığın bütçesi ve kesinhe
sabı ile Bakanlığa bağlı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kuru
lu ve Üniversitelerin bütçe ve kesinhesap-
larınm oylamasını yapacağız. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bölümleri oku
tacağım; ancak, bağlı kuruluşların bütçe
lerinin -geçmiş yıllardaki tecrübelerimize 
göre- okunması ve oylanması 5 saate ya
kın sürmektedir. 
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Kâtip Üyelerin oturduklan yerden bölümleri okumalarını oylannıza sunacağım 
Kabul edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1989 Malt Yılı Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 194 599 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İlköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştiril
mesi ve Geliştirilmesi 1 684 316 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel, Meslek! ve Teknik Ortaöğretimin 
Gerçekleştirilmesi ve Geliştirilmesi 848 098 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 120 502 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 17 451 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

115 Gençlik Hizmetleri 5 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlanna Dağıtılamayan 
Transferler 

50 113 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 46 782 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 2 967 077 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 
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Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanhgt bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Miüî Eğüim Gençlik ve Spor Bakanhgt 1987 Malt Yıh Kesmhesabt 
BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabının böl 

rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel Toplam 
Prog. Açıklama ödenek toplamı harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 64 757 232 182 61 021 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

111 ilköğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesi 651 042 307 000 692 983 537 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Genel, Meslekî ve Teknik Ortaöğretimin Gerçek
leştirilmesi ve Geliştirilmesi 308 190 694 962 312 741 905 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Çıraklık ve Yaygın Eğitimi 34 041 454 000 33 397 376 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 



Prog. Açıklama 
Genel 

ödenek toplamı 

114 Yurt Dışı Eğitimi ve Dış İlişkiler 3 907 523 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Gençlik Hizmetleri 2 461 858 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

I 900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-
£ ferler 82 681780 000 
°* BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 205 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 1147 287 849 144 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

3 165 282 626 

1 891 743 534 

83 893 984 937 

205 000 000 

1189 300 623 813 
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Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri ve yine 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bağlı kuruluşların bütçelerine geçiyoruz. 

/. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 
1. — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1989 Malt Yüt Bütçesi 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
Sayın milletvekilleri, bağlı kuruluşların önce 1989 malî yılı bütçelerini oylayacağız, 

daha sonra 1987 kesinhesaplarını sırasıyla oylayacağız. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 31 935 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun idamesi ve Geliştirilmesi 
Hizmetleri 35 358 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 95 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 67 388 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 1 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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B — CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 66 236 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 67 388 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

/ / . — Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 
1. — Yükseköğretim Kurulu 1989 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Yükseköğretim Kurulu 1989 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

111 Yükseköğretim Kurulu 16 157 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 27 986 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 44 143 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 60 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir 
türü Açıklama Lira 

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 44 083 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 143 000 000 
BAŞKAN'— Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu 1989 malt yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

IH. — Üniversiteler 
a) Ankara Üniversiten 
1. — Ankara Üniversitesi 1989 Malt Yık Bütçesi 
BASILAN — Ankara Üniversitesi 1989 malt yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza, sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

10İ Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 19 409 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler . 14 773 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 1 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 10 597 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri * 13 763 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 11044 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 70 786 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi gelirleri 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edenler. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 549 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 70 236 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 70 786 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
1. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 malî yılı bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Program 

kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 22 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 4 931 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 2 084 000 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

111 

113 

999 

Açıklama 

Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

Etmeyen-

Etmeyen-

Etmeyen-

Lira 

11 965 000 000 

2 084 000 000 

3 554 000 000 

TOPLAM 47 168 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 214 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 46 953 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 47 168 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
c) Hacettepe Üniversitesi 

1. — Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama 

Lira 

26 609 000 000 

18 399 000 000 

1 595 000 000 

10 675 000 000 

10 708 000 000 

9 124 000 000 

77 110 000 000 

Lira 

Vergi Gelirleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 385 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir 
türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 76 720 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 77 110 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

ç) Gazi Üniversitesi 
l — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yûı Bütçesi 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 460 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 4 941 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 941 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 4 709 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 4 345 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 14 409 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 49 805 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 299 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 49 505 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 49 805 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

d) istanbul Üniversitesi 
1. — İstanbul Üniversitesi 1989 Malt Yût Bütçesi 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 20 003 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 32 346 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 2 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

111 

112 

113 

Açıklama 

Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

Etmeyen-

Etmeyen-

Etmeyen-

Lira 

7 743 000 000 

31187 000 000 

10 271 000 000 

TOPLAM 103 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri Toplam 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler Toplamı 739 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 102 810 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 103 550 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

e) İstanbul Teknik Üniversitesi 
1. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yüt Bütçesi 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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Program 
kodu 

B : 45 17 . 12 . 

A — CETVELİ 

Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

1988 O : 1 

Lira 

20 597 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 5 914 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 2 529 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 14 383 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler ^93 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 43 815 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini 

Gelir 
türü 

okutuyorum 

B — CETVELİ 

Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 400 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 43 815 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edUmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 216 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

J) Boğaziçi Üniversitesi 
1. — Boğaziçi Üniversitesi 1989 Malt Yık Bütçesi 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 11 267 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 2 189 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edUmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 1992 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik BUimleri 3 551000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

113 Sosyal Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama 

906 000 000 

19 905 000 000 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 310 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 19 595 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 19 905 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

g) Marmara Üniversitesi 
1. — Marmara Üniversitesi 1989 Malî K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Marmara Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 9 128 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 7 862 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Açıklama 

Lira 

692 000 000 

1 329 000 000 

3 850 000 000 

9 808 000 000 

32 669 000 000 

Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 32 353 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 32 669 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Marmara Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

ğ) Yıldız Üniversitesi 

1. — Yıldız Üniversitesi 198$ Malt K/t Bütçesi 
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BAŞKAN — Yıldız Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin Bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 730 0Û0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 124 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 440 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 7 858 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 229 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 14 922 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 15 152 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Yıldız Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

h) Mimar Sinan Üniversitesi 

l Mimar Sinan Üniversitesi 1989 Malî Ytlı Bütçesi 

BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 505 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 1 987 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 397 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 355 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 323 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 567 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— 861 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 250 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 12 316 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 567 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

t) Ege Üniversitesi 
1. — Ege Üniversitesi 1989 Malt Yût Bütçesi 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 23 862 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 13 014 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 1 245 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 9 941 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 8 171 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

113 Sosyal Bilimler 1 484 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 57 717 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 

Lira 

2 000 000 

245 000 000 

57 470 000 000 

57 717 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesinin 1989 Malî yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

i) 9 Eylül Üniversitesi 
1. — 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 9 Eylül Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 21 770 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

104 

105 

111 

112 

113 

999 

Açıklama 

Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

4 624 000 000 

825 000 000 

3 701 000 000 

2 249 000 000 

8 995 000 000 

6 825 000 000 

TOPLAM 48 989 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 290 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... K^abul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 48 699 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 48 989 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9 Eylül Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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j) Trakya Üniversitesi 
1. — Trakya Üniversitesi 1989 Malt K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

A - CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen - Mühendislik ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 498 000 000 

3 497 000 000 

200 000 000 

2 214 000 000 

1 154 000 000 

19 563 000 000 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

Açıklama 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelinir 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 000 

315 000 000 
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Gelir 
türü Açıklama Lira 

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 19 243 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 19 563 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Trakya Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

k) Uludağ Üniversitesi 
1. — Uludağ Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesinin 1989 Malt Yılı bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

Program 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen-
Hr... Kabul edilmiştir 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 220 000 000 

5 868 000 000 

500 000 000 

3 823 000 000 

3 236 000 000 

3 738 000 000 

37 385 000 000 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 189 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 37 195 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 37 385 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Uludağ Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

1) Anadolu Üniversitesi 
l — Anadolu Üniversitesi 1989 Malt Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 26 448 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 6 948 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 958 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 764 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

112 

113 

114 

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. • 
Açıkögretim Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

. Etmeyen-

, Etmeyen-

, Etmeyen-

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Lira 

3 008 000 000 

2 602 000 000 

5 631 000 000 

TOPLAM 49 359 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000,000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 208 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 49 150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 49 359 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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m) Selçuk Üniversitesi 
1. — Selçuk Üniversitesi 1989 Malt Yüt Bütçesi 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

104 

105 
-

111 

112 

113 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

14 111 000 000 

3 336 000 000 

470 000 000 

4 228 000 000 

2 341 000 000 

3 789 000 000 

28 275 000 000 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 289 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 27 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 28 275 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

n) Akdeniz Üniversitesi 
1. — Akdeniz Üniversitesi 1989 Malt K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 17 632 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu 

104 

105 

111 

112 

Açıklama 

Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

3 489 000 000 

264 000 000 

2 680 000 000 

2 203 000 000 

TOPLAM 26 268 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 289 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 25 978 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 26 268 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

o) Erciyes Üniversitesi 
1. — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî YtU Bütçesi 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A - CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 407 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 3 562 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 540 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 278 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

112 

113 

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 426 000 000 

1 159 000 000 

TOPLAM 22 372 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 139 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 22 232 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 22 372 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Erciyes Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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ö) Cumhuriyet Üniversitesi 
1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Mali Yûı Bütçesi 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 860 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 2 741 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 360 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 022 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 804 000 0.00 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 18 787 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

1 Vergi Gelirleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 18 467 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 18 787 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

p) Çukurova Üniversitesi 
1. — Çukurova Üniversitesi 1989 Malt Yût Bütçesi 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 104 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 6 269 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 867 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

111 

112 

113 

* 

Açıklama 

Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

17 . 12 . 1 

, Etmeyen-

, Etmeyen-

, Etmeyen-

(B) Cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

O : 1 

Lira 

6 880 000 000 

3 413 000 000 

2 135 000 000 

TOPLAM 37 668 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 439 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 37 228 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 37 668 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
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r) 19 Mayıs Üniversitesi 
1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malt Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 14 238 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 3 028 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 594 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 988 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 257 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 1 879 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 22 984 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 159 000 00Ö 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 22 824 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 22 984 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenkr... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

s) Karadeniz Teknik Üniversitesi 
1. — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malt K/ı Bütçesi 

BAŞKAN— Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A - CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 18 155 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 4 309 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 778 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

111 

112 

113 

Açıklama 

Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

Etmeyen-

Etmeyen-

Etmeyen-

Lira 

4 567 000 000 

1 495 000 000 

2 113 000 000 

TOPLAM 31 417 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 335 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 31 077 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 31 417 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

s) Atatürk Üniversitesi 
1. — Atatürk Üniversitesi 1989 Malî Yût Bütçesi 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

20 236 000 000 

8 805 000 000 

585 000 000 

5 450 000 000 

4 893 000 000 

4 236 000 000 

TOPLAM 44 205 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 466 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 43 738 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 44 205 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi 1989 Malf Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

t) inönü Üniversitesi 
1. — İnönü Üniversitesi 1989Malî Ytlt Bütçesi 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1989 Malf Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 041 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 726 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

105 

111 

112 

113 

Açıklama 

Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
1er... Kabul edilmiştir. 

Etmeyen-

Etmeyen-

Etmeyen-

Etmeyen-

Lira 

315 000 000 

1 080 000 000 

72 000 000 

1 115 000 000 

TOPLAM 15 349 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B —CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 189 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 15 159 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 15 349 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

u) Fırat Üniversitesi 
1. — Ftrat Üniversitesi 1989 Malt Yût Bütçesi 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 737 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 2 444 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 354 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 398 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu 

112 

113 

Açıklama 

Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 825 000 000 

650 000 000 

TOPLAM 21 408 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 265 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 21 143 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 21 408 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 
ü) Dicle Üniversitesi 
1. — Dicle Üniversitesi 1989 Malî K/ı Bütçesi 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 036 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 4 279 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 280 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 618 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 4 030 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 2 128 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 26 371 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 189 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Gelir türü Açıklama Lira 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 26 181 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 26 371 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dicle Üniversitesinin 1989 Malt Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

v) 100 üncü Ytl Üniversitesi 
1. — 100 üncü Ytl Üniversitesi 1989 Mali Yüt Bütçesi 

BAŞKAN — Yüzüncü Yıl Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 839 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve 
Merkezler 730 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 247 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 352 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Program 
kodu Açıklama Lira 

112 Sağlık Bilimleri 556 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 724 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 270 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 11 454 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 724 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Yüzüncü Yıl Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

y) Gaziantep Üniversitesi 
l — Gaziantep Üniversitesi1989 Mali Yth Bütçesi 

BAŞKAN — Gaziantep Üniversitesi 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler..! Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 10 504.000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

104 Enstitüler, Okullar ve Merkezler 1 187 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hiz
metleri 327 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 294 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 266 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 193 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13 771 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 60 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 13 711 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 13 771 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Üniversitesinin 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir, 
Bu suretle, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşlann bütçe bö

lümleri kabul edilmiştir. 

2. —, Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yût Kesinhesabı 

BAŞKAN — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1987 malî yılı kesinhesabı
nm oylamasına geçiyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün, 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 12 334 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 
00 111 T ü r k S p o r u n u n idames i ve Geliştirilmesi Hiz-
© mederi 16 318 786 350 
1 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 1 436 278 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmederin Yürü
tülmesi 7 488 082 219 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 37 577 426 760 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

12 230 444 2 

14 201 862 94 

1 425 397 13 

7 208 087 64 

35 065 791 93 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

2 

3 

7 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Her Nevi Spor Sah. Tes. "Van. Giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

560 000 000 

23 077 000 000 

23 637 000 000 

Tahsilat 
Lira 

764 543 087 

20 012 190 153 

12 946 201 451 

33 722 934 691 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Yükseköğretim Kurulu 1987 Malt Yık Kesmhesabı 

BAŞKAN — 1987 Yılı Yükseköğretim Kurulu Bütçesinin Kesinhesabınm bölümle
rine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümü okutuyorum : 
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Prog. 

111 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Yükseköğretim Kurulu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eti 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Eti 
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

5 387 040 800 

5 387 040 800 

Tahmin 
Lira 

70 000 0 
me-

3 683 000 0 
me-

3 753 000 0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu 1987 Yılı Kesinhesabının bölümleri 
2. — Ankara Üniversitesi 1967 Malî YtU Ktsmhesabı 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1987 Yılı Kesinhesabının B 

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

Bölümleri okutuyorum : 



A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka-

I bul edilmiştir. 
g 111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
* BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

8 076 137 203 

7 037 647 000 

448 960 000 

4 398 542 649 

6 739 848 023 

4 311 047 000 

7 764 682 

31 019 946 557 

Toplam 
harcama 

Lira 

7 208 417 81 

7 000 243 01 

383 086 49 

4 337 434 72 

6 595 876 34 

3 958 775 18 

— 

29 483 833 57 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B - CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 24 743 000 000 30 360 168 664 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1987 Yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN —Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 1987 Yılı Kesinhesabınm bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1 308 000 000 

407 000 000 

23 028 000 000 

1 201 324 250 

205 295 364 

28 945 784 368 

7 764 682 
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rrog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağb Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

105 Araştırma-Yaym ve Kütüphanecilik 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ Özel kanunl 
gereğince ert 

Genel ödenek Toplam yıla devrede 
toplam harcama ödenek 

Lira Lira Lira 

8 155 989 077 7 996 504 520 

2 424 512 000 2 407 602 920 

662 222 000 658 464 784 

6 657 770 600 6 689 841 988 

834 864 000 844 265 803 

275 745 405 270 540 762 5 204 

19 011 103 082 18 867 220 777 5 204 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 852 000 000 783 840 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 241 000 000 551 972 284 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 13 944 000 000 17 319 626 531 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 15 037 000 000 18 655 438 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi 1987 Yılı Kesınhesabınıh bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yûı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 
Genel 

ödenek toplamı 
Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 13 624 075 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 7 370 984 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 476 839 746 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 
oo 111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 840 106 000 
M BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 3 928 089 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 163 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 120 498 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler...Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 31403 795 599 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7 195 346 971 

473 261 193 

2 790 607 700 

3 888 862 346 

3 076 899 336 

33 600 

Toplam 
harcama 

Lira 

13 514 838 742 

30 939 849 888 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

r 

Tahmin 
Lira 

536 000 000 

209 000 000 

24 185 000 000 

25 011 000 000 

Tahsilat 
Lira 

494 720 500 

199 616 861 

29 486 819 456 

30 181 156 817 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1987 Yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Gazi Üniversitesi 1987 Malt Yûı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Gazi Üniversitesi 1987 Yılı Kesinhesabının bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

7 174 446 996 

2 512 239 000 

262 660 000 

1 838 831 000 

2 157 562 000 

6 798 233 000 

h 

6 

2 

1 

6 

TOPLAM 20 743 971 996 19 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

919 000 000 

441 000 000 

17 729 000 000 

17 089 000 000 

Tahsilat 
Lira 

895 480 000 

186 169 535 

19 122 857 595 

20 204 507 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gazi Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kestnhesabı 
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum ; 

Prog. 

I© 
O 

101 

104 

105 

111 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma-Yayın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
toplam harcama 

Lira Lira 

11 165 262 929 9 688 550 923 

Özel kanun 
gereğince er 
yıla devred 

ödenek 
Lira 

15 653 019 854 14 835 770 121 

675 560 000 562 020 861 

3 259 297 235 3 134 247 664 



Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplam 

Lira 

112 Sağlık Bilimleri 13 219 880 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

o 113 Sosyal Bilimler 6 168 986 032 
. BAŞKAN — Kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 

Yürütülmesi 4 858 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 50 146 864 377 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

12 555 419 438 

5 462 334 059 

Özel kanunla 
gereğince erte 
yıla devrede 

ödenek 
Lira 

664 480 5 

4 858 3 

46 238 343 066 4 858 3 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Gelirin çeşidi 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1987 Yılı Kesinhesabmm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1987 Malî Yılı Resinhesabı 

BAŞKAN — İstanbul Teklik Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabmm bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

1 757 000 000 

565 000 000 

37 863 000 000 

40 185 000 000 

Tahsilat 
Lira 

1 876 440 000 

278 218 844 

42 298 794 269 

44 453 453 113 

— 903 — 



Bölümleri okutuyorum 
A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
S mi§tir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik hizmetleri 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

7 574 304 143 
* 

1 306 582 000 

369 274 760 

6 974 434 000 

327 609 000 

16.552 203 903 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

959 000 000 

200 000 000 

12 577 000 000 

13 736 000 000 

Tahsilat 
Lira 

882 280 000 

187 680 455 

14 875 646 319 

15 945 606 774 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul leknik Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Ydı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine ge
çilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 826 257 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 1 301 595 938 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik hizmederi 410 427 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 169 921 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 452 028 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 8 160 229 324 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir Tahmin Tahsilat 
türü Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 Vergi Gelirleri 219 000 000 292 148 163 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 231 000 000 90 264 276 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 6 339 000 000 6 981 647 659 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 6 789 000 000 7 364 060 578 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Ytlt Resinhesabı 

BAŞKAN — Marmara Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 185 292 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 2 228 266 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

] mistir. 
g 105 Araştırma, Yayın ye Kütüphanecilik hizmetleri 111 775 000 
00 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
| mistir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 389 127 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 207 572 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 4 378 541000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 13 500 573 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

444 000 000 

150 000 000 

9 872 000 000 

10 466 000 000 

Tahsilat 
Lira 

404 088 691 

43 990 246 

11 396 256 458 

11 844 335 395 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Marmara Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Yıldız Üniversitesi 1987 Mali Yûı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Yıldız Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın Bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

309 — 



Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 970 438 910 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. k 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 71 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 814 206 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 6 856 404 910 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

596 000 000 

200 000 000 

4 823 000 000 

. 5 619 000 000 

Tahsilat 
Lira 

715 397 644 

52 059 831 

5 350 013 484 

6 117 470 959 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Yıldız Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Mimar Sinan Üniversitesinin 1987 Malî Ytlt Kesinhesabt 

BAŞKAN — Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 908 492 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer-
« kezler 894 424 000 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
*° bul edilmiştin 
I 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 74 060 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 954 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 651 280 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 4 482 616 071 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

1 767 184 295 

877 941 012 

65 120 157 

916 640 417 

651 755 187 

4 278 641 068 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

(B) 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine a rd ımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

146 000 000 

280 000 000 

3 201 000 000 

3 627 000 000 

Tahsilat 
Lira 

109 268 906 

42 094 009 

3 948 239 754 

4 099 602 669 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul "edilmiştir. 

Mimar Sinan Üniversitesi 1987 Yılı kesinhesabınıh bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ege% Üniversitesi 1987 Mali K/ı Ktsinhesah 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 047 068 976 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Bölüm ve Merkezler 6 573 912 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 299 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 4 697 121 666 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

.112 Sağlık Bilimleri 3 792 765 720 
BBAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 678 504 658 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 22 088 673 020 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Etme-

Etme-

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

Etme-

Etme-

Tahmin 
Lira 

703 000 000 

190 000 000 

16 882 000 000 

17 775 000 000 

Tahsilat 
Lira 

727 375 415 

208 989 855 

20 363 699 266 

21 300 064 536 

Ege Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2 . - 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Ytlt Kesinhesabı 

BAŞKAN — 9 Eylül Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm Bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 7 103 111 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 2 184 812 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

• bul edilmiştir. 
<© 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 178 480 000 
£ BAŞKAN - r Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
| bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 005 126 660 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 006 789 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 3 745 575 690 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 16 223 895 276 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

6 473 230 773 

2 230 030 077 

172 772 742 

1 885 418 401 

3 684 970 889 

15 424 608 901 

978 186 019 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

584 000 000 

240 000 000 

12 731 000 000 

13 555 000 000 

Tahsilat 
Lira 

537 440 000 

191 687 010 

14 618 210 142 

15 347 337 152 

9 Eylül Üniversitesi 1987 Yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Trakya Üniversitesi 1987 Mali Ytlı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Trakya Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3ETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

3 836 504 000 

1 186 232 000 

31 280 000 

960 264 000 

635 240 000 

6 649 520 000 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

190 000 000 

125 000 000 

5 353 000 000 

5 668 000 000 

-

Tahsilat 
Lira 

133 000 000 

73 120 731 

5 228 613 398 

5 434 734 129 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Trakya Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Uludağ Üniversitesi 1987 Mali Yık Kesinhesabt 

BAŞKAN — Uludağ Üniversitesi 1987 Malt Yılı Kesinhesabının Bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A — CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

5 611 060 666 

2 754 498 885 

114 532 000 

1 657 936 181 

2 235 068 982 

1 744 229 562 

14 117 326 276 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

671 000 000 

213 000 000 

10 647 000 000 

11 531 000 000 

Tahsilat 
Lira 

593 951 904 

52 630 282 

12 584 992 561 

13 231 574 747 

Uludağ'Üniversitesi 1987 yılı kesinhesabı bölümleri kabul edilmiştir. 
2. — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yût Kesmhesak 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. Açıklama Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 8 482 468 010 8 245 276 87 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 2 429 128 000 2 457 148 47 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. _ 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 197 493 000 182 148 36 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1414 428 643 1455 334 52 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1434 137 000 1438 319 12 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 982 306 000 1 007 345 67 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Açık Öğretim Fakültesi 7 102 799 000 7 052 068 93 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 22 042 759 653 21 837 641 96 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

2 215 000 000 

710 000 000 

13 056 000 000 

15 981 000 000 

Tahsilat 
Lira 

2 137 533 902 

164 615 569 

19 387 639 625 

21 689 789 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A -^ 

Genel ödenek 
Açıklama toplam 

Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 388 172 539 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bö
lüm ve Merkezler 1 465 166 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Araştırma, "Vkyın ve Kütüphanecilik 
Hizmetleri 61 997 748 
BAŞKAN -r- Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 790 613 017 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık Bilimleri 1158 293 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

CETVELİ 

Özel kanunl 
gereğince ert 

Toplam yıla devrede 
harcama ödenek 

Lira Lira 

5 105 205 467 — 

1 488 760 970 — 

39 333 844 — 

1 752 169 906 — 

1 124 102 274 — 



Genel ödenek 
Prog. Açıklama toplam 

Lira 

| 113 Sosyal Bilimler 1 453 952 000 
^ BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-
S yenler... Kabul edilmiştir. 
| 990 Özel Ödeneklere ilişkin Hizmetlerin 

yürütülmesi 18 016 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 336 210 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

Özel kanunla 
gereğince erte 
yıla devreden 

ödenek 
Lira 

1 470 825 083 — 

18 016 0 

10 980 397 544 18 016 0 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

345 000 000 

100 000 000 

8 288 000 000 

8 733 000 000 

Tahsilat 
Lira 

429 509 4g4 

76 553 323 

İ0 051 849 235 

10 557 912 022 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılt Kesmhesabt 

BAŞKAN — Akdeniz Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine ge
çilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 668 554 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer-
| kezler 1 847 177 323 
^ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
t$ bul edilmiştir. 
i 105 Araştırma, "föyın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 61 302 696 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 266 333 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1050 610 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 7 893 977 019 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 529 057 621 

1 586 053 955 

60 662 920 

1 202 887 620 

1 088 503 468 

7 467 165 584 

Toplam 
harcama 

Lira 
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(B) 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

Cetvelini okutuyorum : 

B ~ CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etme
yenler.., Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 

Tahmin 
Lira 

228 000 000 

380 000 000 

5 895 000 000 

Tahsilat 
Lira 

•209 760 000 

17 412 864 

6 935 944 429 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, oylamadan önce; karar yeter
sayısı olmadığı kanısındayız, 

BAŞKAN — Peki, sayalım efendim. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Karar yetersayısını olumlu oy olarak mı arıyor
sunuz Sayın Başkan? (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, konu ile ilgili değil, zabıtlara geç
mesi için bir soru soracağım. Karar yetersayısını, olumlu oylann, mevcudun dörtte bi
rinden bir fazlası olarak mı değerlendirdiniz. (ANAP sıralarından "Otur yerine, otur" 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lütfen... Arkadaşımız ne diyor, dinleyelim. 

Evet, Sayın Bayazıt... ı 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, zabıtlara geçmesi için soruyorum; 
karar yetersayısını, olumlu oylar toplamının, Meclisin 450 mevcudunun dörtte birinden 
bir fazlası olarak mı aradınız? 

BAŞKAN — Efendim, 114 oy olarak arıyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Olumlu oylann 114 olması şeklinde mi? 
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BAŞKAN -r- Tabiî, olumsuz oyları da aynı şekilde değerlendiririz. Olumlu olum
suz karar için 114 oyu arayacağız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Bu bütçeyle ilgisi yok; fakat zabıtlara geçsin 
efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, gündemde ol
mayan bir mesele için kanaat bildirmek durumunda değilsiniz. Zabıtlara geçen, bu so
ruya verilmiş bu cevap, bundan sonraki oturumlarda verilecek kararlan bağlayıcı bir karar 
olamaz. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

VEFA TANIR (Konya) — "Bağlayıcı olmaz" demek laf mı yani? 

BAŞKAN — Genel toplamı okutuyorum : 

Tahmin Tahsilat 
Lira Lira 

GENEL TOPLAM 6 503 000 000 7 163 117 293 

BAŞKAN — Oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdeniz Üniversitesi 1987 Mal! Yılı Kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Erciyes Üniversitesi 1987 Malî Yüı Kesinhesabt 

BAŞKAN — Erciyes Üniversitesi 1987 malt yılı kesinhesabınm bölümlerine geçil
mesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 
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Prog. 

101 

104 

105 

111 

112 

113 

A —CETVELİ 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

5 013 566 033 

1 162 464 000 

67 400 000 

625 982 000 

1 116 364 000 

436 330 000 

8 422 106 033 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

197 000 000 

85 000 000 

6 786 000 000 

7 068 000 000 

Tahsilat 
Lira 

169 272 250 

50 607 363 

7 702 342 696 

7 922 222 309 

Erciyes Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —- Cumhuriyet Üniversitesi 1987 Malî K/ı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 403 493 586 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 1 005 632 000 
1 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
gi mistir. 
** 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 69 280 000 
I BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 239 681 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 996 398 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. " 

TOPLAM 7 714 484 586 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir; 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

127 000 000 

115 000 000 

6 299 000 000 

6 541 000 000 

Tahsilat 
Lira 

117 180 000 

87 697 506 

6 234 095 050 

6 438 972 556 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesinin 1987 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

2. — Çukurova Üniversitesi 1987 Mali K/ı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 6 567 242 178 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 2 129 340 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 236^68 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 3 234 047 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 1 615 366 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler v 736 792 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 14 518 955 998 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

372 000 000 

277 000 000 

9 893 000 000 

10 542 000 000 

Tahsilat 
Lira 

238 783 830 

182 284 476 

13 053 808 563 

« 

13 474 876 869 

Çukurova Üniversitesinin 1987 yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — 19 Mayıs Üniversitesi 1987 Malî Yûı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

^ mistir. 
112 Sağlık Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 
O» 

I 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

5 056 942 674 

1 519 635 500 

77 280 000 

746 740 800 

785 158 000 

811 132 170 

137 200 000 

9 134 089 144 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

193 000 000 

100 000 000 

7 227 000 000 

7 520 000 000 

Tahsilat 
Lira 

251 678 720 

221 172 581 

7 393 354 385 

7 866 205 686 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesinin 1987 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Karideniz Teknik Üniversitesi 1987 Mali Yût Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Karadeniz teknik Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

10 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer-
. kezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

£S Hl Fen ve Mühendislik Bilimleri 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
112 Sağlık Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 10 388 533 809 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4 853 441 809 

1 676 700 000 

202 768 000 

2 103 732 000 

726 620 000 

820 272 000 

5 000 000 

Toplam 
harcama 

Lira 
4 174 053 29 

1 609 658 12 

200 082 17 

2 086 620 75 

734 956 51 

819 109 36 

5 000 00 

9 629 480 23 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

354 000 000 

152 000 000 

7 741 000 000 

8 247 000 000 

Tahsilat 
Lira 

297 491 398 

192 742 773 

9 155 352 714 

9 645 586 885 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

2. — Atatürk Üniversitesi 1987 Malî Yûı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabının bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hazmederi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

| mistir. 
<© 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
0 BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
1 mistir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil: 

mistir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

8 464 728 872 

2 730 314 144 

170 200 000 

2 427 388 328 

1 823 080 000 

1 609 888 000 

TOPLAM 17 225 599 344 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

415 000 000 

265 000 000 

14 179 000 000 

14 859 000 000 

Tahsilat 
Lira 

520 779 802 

300 966 841 

15 671 611 553 

16 493 358 196 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — İnönü Üniversitesi 1987 Malt Yûı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum: 
A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 235 977 334 
, BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer

kezler 317 780 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
*t bul edilmiştir. 

105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 32 200 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 544 493 750 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 455 060 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 4 585 511 084 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

3 143 245 83 

308 532 0 

26 420 17 

541 922 57 

447 322 50 

4 467 443 09 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

50 000 000 

55 000 000 

3 472 000 000 

3 577 000 000 

Tahsilat 
Lira 

69 852 925 

43 565 840 

4 549 826 722 

4 663 245 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesinin 1987 Malî Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

2. — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabmın bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 943 — 



Bölümleri okutuyorum : 
A — C E T V E L İ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 4 973 812 243 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Mer
kezler 993 242 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

| bul edilmiştir. 
v© 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 78 200 000 
*«• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 1 185 024 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Sağlık Bilimleri 595 328 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sosyal Bilimler 164 264 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

T O P L A M 7 989 870 243 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Toplam 
harcama 

Lira 

4 882 168 91 

945 020 07 

42 836 23 

1 138 576 60 

686 021 05 

167 208 70 

7 861 831 58 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 
; • — 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

173 000 000 

155 000 000 

5 849 000 000 

6 177 000 000 

Tahsilat 
Lira 

175 160 000 

50 873 621 

7 132 357 465 

7 358 391 086 

Fırat Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —Aide Üniversitesi 1987Malî K/ı Kesinhesabt. 

BAŞKAN — Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecilik Hizmetleri 
£ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

mıştır. 
I 111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sosyal Bilimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Genel 
ödenek toplamı 

Lira 

4 884 980 956 

2 109 100 000 

80 040 000 

950 339 000 

1 634 520 000 

856 070 000 

10 515 049 956 
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(B) Cetvelini okutuyorum 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.„ Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

446 000 000 

210 000 000 

8 078 000 000 

8 734 000 000 

Tahsilat 
Lira 

114 005 500 

112 587 533 

8 889 659 667 

9 116 252 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dicle Üniversitesi 1987 Malî Yıh Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

2. — 100 üncü Yû Üniversitesi 1987 Malî Yût Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 Malî Yılı Kesinhesabınm bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Genel 
ödenek toplamı 

Prog. Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 3 402 839 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Enstitü, Okul, Bölüm ve Merkezler 136 952 000 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

<3 mistir. 
& 105 Araştırma, Yayın ve Kütüphanecüik Hizmetleri 41 324 000 
i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 409 944 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Sağlık Bilimleri 148 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 4 139 729 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

Gelir 
türü 

1 

2 

3 

B — CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

52 000 000 

248 000 000 

2 603 000 000 

2 903 000 000 

Tahsilat 
Lira 

47 840 000 

14 289 198 

3 778 930 926 

3 841 060 124 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

100 üncü Yıl Üniversitesi 1987 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 1989 malî yılı bütçesi ve 1987 
kesinhesabı kabul edilmiş bulunmaktadır; hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

II. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) Başkanlık Divanı Kararı 

1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 malî yılı bütçe kanunu tasarısı ile 1987 malîydi kesinhesa
bı kanunu taşanlarının bölümlerine geçilmesine ilişkin oylamanın yenilenmesi hakkında. 

BAŞKAN — Bir Başkanlık Divanı kararı vardır, okutacağım. 

Başkanlık Divanı kararı, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesinin reddine dair oylamanın yenilenmesi mahiyetindedir. 

Bu Başkanlık Divanı kararının okutulması ve müzakeresi kabul edildiği takdirde 
de oylamanın yenilenmesinin neticesine kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Başkanlık Divanı kararını okutuyorum efendim : 

— 949 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanı Kararı 

Karar No. : 27 
Karar Tarihi : 16 Aralık 1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı 16 Aralık 1988 Cuma günü 
saat 13.00'te Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanı Yıldın m Akbulut başkanlığın
da, başkanvekilleri Abdulhalim Araş, II-
yas Aktaş, Hüdai Oral, E. Yıldırım Avcı; 
kâtip üyeler Ertuğrul Ünlü, İsmail Üğdül, 
Nurhan Tekinel, Cemal Özbilen, Müm
taz Özkök, Mehmet Akarca, Mustafa Sa-
ngül; idare amirleri M. Uğur Ener ve Na
fiz Kurt'un katılmasıyla toplandı. 

Genel Kurulun 14.12.1988 tarihli 
42 nci Birleşiminde Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi 
oylamasına, içtüzüğün 13 üncü maddesi
ne göre yapılan itirazlar konusunda 15 
Aralık 1988 Perşembe günü başlamış bu
lunan müzakerelere devam olundu. Söz 
konusu oylamaya ilişkin Genel Kurul tu
tanakları incelenerek yapılan görüşmeler 
sonucunda; 

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi
nin tümü üzerindeki görüşmelerin biti
minde bölümlerine geçilmesi için yapılan 
oylama işleminde, birleşimi yöneten Sa
yın Başkanvekilinin tüm çaba ve iyi niye
tine rağmen, Anayasanın 96 ncı madde
siyle İçtüzüğün 58 ve 117 nci maddeleri
nin öngördüğü gerekler yerine getirileme
diğinden yanlışlık ve noksanlık bulundu
ğuna ve bu nedenle oylamanın geçersiz sa
yılarak tekrarlanmak suretiyle Genel Ku
rulca ikmali gerektiğine 4 ret oyuna karşı 
10 oyla karar verildi. 

Yıldırım Akbulut 
Başkan 

Abdulhalim Araş 
Başkanvekili 

İlyas Aktaş 
Başkanvekili 

A. Hüdai Oral 
Başkanvekili 

E. Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

M. Ertuğrul Ünlü 
Kâtip Üye 

İsmail Üğdül 
Kâtip Üye 

Nurhan Tekinel 
Kâtip Üye 

Cemal Özbilen 
Kâtip Üye 

Mümtaz Özkök 
Kâtip Üye 

Mehmet Akarca 
Kâtip Üye 

Mustafa Sarıgül 
Kâtip Üye 

M. Uğur Ener 
İdare Amiri 

Yüksel Çengel 
İdare Amiri 
(Katılamadı) 
Nafiz Kurt 
İdare Amiri 

BAŞKAN — Muhalefet şerhlerini 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
Başkanlık Divanının 16 Aralık 1988 tarih 
ve 27 sayılı kararına karşı oy yazısı. 

Muhalefet Şerhi 

Karar : 
1. — Genel Kurulun 14.12.1988 

tarihli 42 nci Birleşiminde Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi oylamasına İçtüzüğün 13 üncü 
maddesine göre yapılan itiraz üzerine 15 
Aralık 1988 günü Başkanlık divanında 
başlayan ve 16 Aralık 1988 günü sona eren 
görüşmelerin sonunda, Birleşimi yöneten 
Başkanvekilinin tüm çaba ve iyiniyetine 
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rağmen, Anayasanın 96 ncı maddesiyle İç
tüzüğün 58 ve 117 nci maddelerinin ön
gördüğü gerekler yerine getirilemediğin
den yanlışlık ve noksanlık bulunduğuna ve 
bu nedenle oylamanın geçersiz sayılarak 
tekrarlanmak suretiyle Genel Kurulca ik
mali gerektiğine dair dört red oyuna kar
şı on oyla verilen karara karşı muhalefet 
şerhimizi arz ediyoruz. 

Muhalefet Şerhi 
1. — Oturumu yöneten Başkanvekili 

Yıldırım Avcı'nın 14.12.1988 tarihli Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Mü
dürlüğünden getirilen ilişik tutanaklar 
münderecatına göre Anayasanın 96 ve İç
tüzüğün 58 ve 117 nci maddelerine aykırı 
hareket etmediği, adı geçen maddelerin 
öngördüğü gerekleri yerine getirdiği, iş
lemlerinde herhangi bir yanlışlık ve nok
sanlık bulunmadığı tarafımızdan tetkik 
edilmiş ve anlaşılmış bulunduğundan adı 
geçen karara muhalifiz. Şöyle ki : 

2. — Oturum Başkanvekili, Tutanak 
Sahife l'de belirtildiği gibi, "Bütçenin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Büt
çenin..." demek suretiyle İçtüzüğün 58 in
ci maddesi gereğince yoklama istemi ol
madan önce karar alma işlemine geçmiş
tir. İşaretle oylamaya geçilmeden önce ve
ya geçilirken on milletvekili ayağa kalkmak 
veya daha önce önerge vermek suretiyle 
yoklama yapılmasını istememiştir. Bu ne
denle Oturum Başkanının 58 inci madde
ye göre yaptığı işlem yasaldır. Bu yolda, 
Başkanlık Divanı Üyeleri tarafından da 
kendisine bir itiraz ya da müracaat geldi
ğine dair tutanaklarda bir kayıt olmadığı 
gibi, aksine, Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın "Vazgeçtim" demesi üzerine 
hiçbir yoklama talebi olmadan oylamaya 
geçildiği tutanaklarla sabittir. 

3. — Yine oylamaya geçilmeden ön
ce hiçbir üyenin ve üyelerin Anayasanın 

96 ncı maddesi gereğince karar sayısı ol
madığına dair bir itirazı olmadığı da tu
tanaklarla sabittir. Şu durumda, oylama
ya geçmeden önce veya oylamaya geçilir
ken, Anayasanın 96 ncı maddesi gereğin
ce üyelerin toplantı yetersayısı ile karar ye
tersayısı ile ilgili bir itirazları olmadığı res
mî tutanaklarla sabittir. Ancak, bilahara 
münferit üyelerin geçersiz isteklerini ihti
va eden sözlerin zabıtlarda yer aldığı gö
rülmektedir ki, bunlar işlem görmeyecek 
zamanında, yetersayı ile gerekli biçimde 
yapılmamış hareketlerdir. Bu nedenle 58 
inci madde ile ilgili yerine getirilmeyen ya
sal gerek ve yanlışlık ve noksanlık yoktur. 

4. — Bu başlamış yasal işlem, tuta
nağın 8 inci sayfasından anlaşılacağı üze
re, "Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Bütçenin bölümlerine geçilmesi kabul 
edilmemiştir" denilmek suretiyle tamam
lanmıştır. 

5. — İçtüzüğün 117 nci maddesinin 
ihlali ile ilgili hiçbir belge ve işleme tuta
naklarda rastlanmamıştır. 

» 
6. — Anayasanın 96 ncı maddesin

de yazılı karar yetersayısının aranması için 
itirazın zamanı, biçimi, şartlarının ne ol
duğu hususuna gelince : 

a) Anayasanın 96 ncı maddesinde 
yer alan karar yetersayısının itiraz zama
nı, biçimi ve şartlarının nasıl olacağı ko
nusunda ne Anayasada, ne de 1973 İçtü
züğünde hüküm yoktur. Eğer, 1973 İçtü
züğünün genel hükümlerinin uygulanması 
söz konusu olursa, bu itirazın genel hü
kümlerde olduğu gibi, oylamaya geçme
den yapılması zorunludur. Oysaki olayı
mızda bu itiraz zamanında yapılmamıştır. 

b) Karar yetersayısı ile ilgili itiraz
ların 1982 Anayasasına göre ne zaman ya
pılacağı, biçimi ve şartlarını gösterir bir 
içtüzük hükmü getirilmemiştir. Henüz bu 
boşluk doldurulmamıştır. Bu nedenle tu-
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tanakların altıncı sayfasında münferit ola
rak yapılan gecikmiş karar yetersayısı ol
madığına dair itirazların uygulanması ve 
hüküm ifade etmesi mümkün değildir. Ya
sal bir gerekçeye dayanmayan usulsüz iti
razın tervici olanaksızdır. Bu nedenle Otu
rum Başkanının adı geçen maddelerin ge
reklerini yerine getirmediği iddiasıyla yan
lışlık ve noksanlık savlarının hukuksal da
yanağı yoktur. 

c) Takdir buyurulur ki, yasalar ve 
içtüzüklerdeki boşluğun, onu uygulayan
lar aleyhine kullanılması mümkün de
ğildir. 

d) Zamanında ve usulüne göre ya
pılmamış itirazların hukuken keenlemye-
kün (yok) sayılacağı genel hukuk kuralıdır. 

Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle 
Başkanvekilinin 14.12.1988 tarihli 42 nci 
Birleşimde Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler sırasında 
yaptığı işlemlerde, Anayasanın 96, İçtü
züğün 58 ve 117 nci maddelerine aykırılık 
olmadığı gibi, bu maddelerin öngördüğü 
gerekleri yerine getirmeme ve yanlışlık ve 
usulsüzlük gibi hukuka, yasa ve içtüzük
lere aykırı bir tutum ve işlemi bulunma
dığından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının ayrıcalı bir görüşle 
verdiği 16 Aralık 1988 tarih ve 27 Sayılı 
Karara muhalifiz. 16.12.1988 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanvekili Denizli Milletvekili 

Hüdai Oral 

Başkanlık Divanı Üyesi İstanbul 
Milletvekili Mustafa Sarıgül 

Muhalefet şerhim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş

kanlık Divanının 16 Aralık 1988 tarih ve 
27 sayılı Kararma itirazım, oylamanın 
başlangıcından hitamına kadar yoklama 
ve karar yetersayısı bakımından hiçbir ta
lepte bulunulmamıştır. 

Bütçe müzakereleri başladığından 
beri -ilk gün hariç- toplantı yetersayısı 
aranmadan müzakerelere devam edilmiş 
ve kararlar alınmıştır. Bu gerçeği TRT ar
şivlerinden, basından ve müzakereleri ta
kip eden üye ve görevlilerden her an tes
pit etmek mümkündür. Bunun sebebinin 
yazılı olmayan gruplar arası bir centilmen
lik anlaşmasına bağlı olduğu ve bütün 
bütçe müzakerelerinin böyle 'cereyan et
tiğine dair kanaat mevcuttur. Bu gerçek
leri inanç ve iman sahibi, hilaû hakikat be
yanda bulunamayan herkes kabul eder. 

Bu sebeplerle yapılan oylamada mad
dî, hukukî ve hatta vicdanî bir noksanlık 
bulunmadığına kaniim ve karara mu
halifim. 

Doktor Esat Yıldırım, Avcı 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, ben de söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Yazıyorum efendim. 
Diğer muhalefet şerhini okutuyo

rum : 
Başkanlık Divanının 16.12.1988 tarihli 

27 sayılı Kararına muhalefet şerhim 

Birleşime başkanlık eden Sayın Baş
kanvekilinin işlemlerini hatalı bulmadı
ğımdan karara muhalifim. 

Nafiz Kurt 
Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İdare Amiri 

BAŞKAN — Şimdi, Başkanlık Diva
nına vaki itirazları da okutuyorum : 

Sayın Bayazıt, lehte, aleyhte?.. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Aleyhte efendim, Sayın Çetin'den sonra. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Efendim, lehinde Sayın Kaşıkçı ko
nuşacak. 
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MUSTAFA ÇORAPÇIÖĞLU (Ba
lıkesir) — Daha evvel bir müracaatımız 
var. 

BAŞKAN — Efendim, sırasıyla yaz
dık... Şimdi okuduktan sonra söz isteyen
leri söyleyeceğim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, aleyhte söz hakki kalmadıy
sa o zaman üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim^ bakalım İçtü
zük ne diyor, kara kaplı deftere bakarız, 
ona göre hareket ederiz. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan!.. 

BAŞKAN — Buyurun okuyun : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

14.12.1988 Çarşamba günü Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi sı
rasında Bütçenin bölümlerine geçildiğinde 
Anavatan Grubundan on milletvekili yok
lama isteyerek ayağa kalkmasına ve bu hu
sus Divan evrakında belli olmasına rağmen, 
Başkanın "Kabul edenler... Etmeyenler..." 
dediği, ayrıca bu esnada Divan Kâtipleri
nin karar yetersayısının ol
madığına ilişkin Başkana itiraz ettikleri 
tespit edilmiştir. Ancak Başkan, ne yokla
ma talebini, ne de karar yetersayısı olma
dığı itirazını kabul etmeyerek oylamaya de
vam etmiş ve Anayasanın 96 ncı maddesin
de öngörülen toplantı yetersayısı ve karar 
yetersayısı olmadığı halde bütçenin bölüm
lerine geçilmesinin kabul edilmediğini bil
dirmiştir. Durum tutanaklardan da açıkça 
anlaşılmaktadır. Anayasanın 96 ncı maddesi 
karşısında yapılan oylama hatasının İçtüzü
ğün 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına gö
re Başkanlık Divanında görüşülerek gide
rilmesini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Haydar Özalp 
Grup Başkanvekili 
Ahmet Karaevli 

Grup Başkanvekili 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — 
Onlar yoktu burada Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Devam ediyoruz 
efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

14.12.1988 günlü Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Bütçesinin reddine dair oylama
ya itiraz ediyoruz. 

Şöyle ki : 
1. — Oylamaya itiraz üzerine, yeni

den oylamaya geçmeden 10 kişi yoklama 
istemiş ve isimler tespit edilmiş; 10 kişi
nin varlığı anlaşılmıştır. 

2. -r Karar yetersayısı itirazı millet
vekillerince yapılmıştır. Ayrıca, biz Divan
daki Kâtip Üyeler, karar yetersayısının bu
lunmadığını Başkana bildirmiş olmamıza 
rağmen, Başkan tarafından nazan itiba-
re alınmamıştır. 

3. — Oylamaya itiraz üzerine Birle
şime ara verilmiş ve Başkanlık Divanınca 
bir karar, İçtüzüğün 13 üncü maddesi ye
rine getirilmemiş ve usul tartışması açıl
mamıştır. Müzakere odasına, görevli ol
mayan milletvekillerinin gelmeleriyle, mü
zakere yapılamamıştır. 

Başkan, usul tartışması yapmadan 
Birleşimi kapatmıştır. 

Oylamada itirazımız olduğundan, İç
tüzüğün 13 üncü maddesine göre karar ve
rilmek üzere Başkanlık Divanının toplan
tıya çağrılmasını ve usulsüz oylamanın dü
zeltilmesini arz ve talep ederiz. 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Divan Kâtibi 
— 953 — 
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Mehmet Akarca 
Samsun 

Divan Kâtibi 

BAŞKAN — Şimdi, İçtüzüğün 64 
üncü maddesine göre iki lehte ve iki aleyh
te olmak üzere arkadaşlarımıza söz ve
receğim. 

Söz isteyenlerden, lehte; Sayın Meh
met Kaşıkçı, Sayın İsmail Şengün. Aleyh
te; Sayın Hikmet Çetin, Sayın Mustafa 
Çorapçıoğlu, Sayın Turan Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, bu bir usul müzakeresi de
ğil; Başkanlık Divanı kararının müzake
residir; üzerinde de söz vermeniz gerekir 
efendim. 

BAŞKAN — Sırası geldiğinde tartı
şırız efendim. 

Aleyhinde, Sayın Hikmet Çetin; bu
yurun efendim. 

Sayın Çetin, süreniz 10 dakikadır. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; aslın
da bütçe gibi önemli bir konuda ve de aşa
ğı yukarı 18 bütçenin görüşmelerini geri
de bıraktığımız bir noktada, bir aşamada 
böyle bir konu üzerinde konuşma gereği 
duyduğum için, gerçekten üzgünüm. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, büt
çeler iktidar partileri ve hükümetleri açı
sından son derece önemli belgelerdir ve el
bette ki, bunun öneminin bilinmesi nede
niyle de bütçe görüşmelerinin, çok eski
den beri gelen, yerleşmiş bir de önemli ge
leneği vardır. O kısma biraz sonra deği
neceğim, ancak Başkanlık divanının kara
rında kanıma göre, içtüzük madde 13 son 
derece yanlış ve ters bir biçimde uygulan
maktadır. Eğer Başkanlık divanının bu uy
gulaması, yani her itiraz üzerine -ki, böy
le olduğu anlaşılıyor- 13 üncü madde uy
gulamasına gidilirse, Meclis çalışmaları 
içinden çıkılamaz hale gelebilir. Çünkü, 

13 üncü maddenin ikinci fıkrası açıkça şu
nu söylüyor, aynen okuyorum : "...Genel 
Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde 
önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilir
se..." Altını çiziyorum; "...Önemli bir yan
lışlık..." diyor. "...Başkan usul görüşmesi 
açabilir ve gerekirse oya başvurarak dü
zeltme yapar..." Böyle bir şey olmamış; 
buna göre, herhangi bir şekilde, ciddî bir 
yanlışlık iddia edilmemiş ve o görüşmeler
de herhangi bir usul tartışması açılmamış. 
Devam ediyorum : "...Yanlışlık birleşim
den sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Di
vanı toplayarak takip edilecek yolu karar
laştırır." 

Değerli arkadaşlarım, işte bu ikinci 
fıkraya dayanılarak, divanın kararı bura
ya geliyor. Böyle bir konuda yanlışlık ya
pılıp yapılmadığının tek belgesi tutanak
lar, yani elimizdeki tutanaklar. Biraz ön
ce okunan karşı oy yazısında da belirtil
diği gibi, tutanaklar burada. Tutanakları 
okuduğumuz zaman, dikkatli okuduğu
muz zaman, Divanın kararında belirtildiği 
gibi ya da başvuranların iddia ettiği gibi, 
herhangi bir noksanlık ve yanlışlık söz ko
nusu değil. 

Şimdi, biraz sonra burada lehte ko
nuşacak arkadaşlarımız belki buradan gi
derek, bundan on yıl önce (1978 yılında) 
buna benzer bir olayı kürsüye getirecek
lerdir. 

On yıl önce Büyük Millet Meclisin
de ben de vardım, olayı anımsıyorum, tu
tanakları da okuyarak hafızamı tekrar ta
zelemeye çalıştım. O olayın, usul bakımın
dan, tutanaklar bakımından bu olayla hiç
bir ilgisi yoktur. 

O günkü tutanaklara baktığımız za
man olay şudur : O günkü birleşimi yö
neten Başkan, müzakereler bittikten son
ra, "Maddelere geçilip geçilmemesini oy
larınıza sunacağım" demiş, arada uzun 
müzakereler olmuş ve hiçbir şekilde bir 
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oylama yapmamış; yani, oylara sunacağını 
söylemiş, olay orada kalmış. Tutanaklara 
baktığımız zaman, bir süre sonra bir oy
lama yapılıp, bir sonuç ilan edilmemiş. 

Bu durumda Divanda sayımda anlaş
mazlık çıktığı anlaşılıyor. Anlaşmazlık çı
kınca -Tüzük gayet açıktır- 117 nci mad
desi uygulanmaya çalışılmış; yani "Tek tek 
sayarak karar vereceğim'' demiş Başkan; 
çünkü, anlaşılıyor ki, Divanda sayım sı
rasında bir anlaşmazlık çıkmış ve bunun 
için de kaynak olarak 117 nci maddeye gi
dilmiş. 

O tutanaklara baktığımız zaman gö
rüyoruz ki, onun uygulanması sırasında 
da, yine önemli itirazlar olmuş ve o gün
kü Başkan hiçbir şekilde "Kabul edenler... 
Etmeyenler..." diye de herhangi bir ifade 
kullanmamış. 

Bir aşamada "Kabu l edilmemiştir" 
diye bir ifade var; yani "Maddelere geçil
mesi kabul edilmemiştir." Bu gayet açık, 
tutanaklarda var, yani bir oylama yapıl
madığı anlaşılıyor. Bir sayım yapılmamış
tır ve bir aşamada böyle bir ifade kulla
nılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bundan dola
yı o günkü görüşmelerin sonunda, daha 
sonra bugünkü uygulamaya benzer bir uy
gulama yapılmış; fakat şimdi önümüzde
ki olaya baktığımız zaman, evvela Başkan
lık Divanında sayımda bir anlaşmazlık 
çıkmamış. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Sayıl
mamış ki... 

H İ K M E T Ç E T İ N (Devamla) — 
Çünkü, anlaşmazlık çıksa İçtüzüğün 
117 nci maddesinin uygulanması gerekir
di; herhangi bir şekilde bu yapılmamış; 
yani sayım konusunda, fark konusunda 
bir anlaşmazlık yok, öyle bir talep de yok. 

Bakın, tutanakları şimdi aynen oku
yorum : 
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"BAŞKAN — Bütçenin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler..." O aşamada İçtü
züğün 58 inci maddesine göre, şimdiye ka-
darki uygulamalara göre, herhangi bir şe
kilde iktidar partisi milletvekilleri tarafın
dan ne bir yoklama, ne de bir karar sayısı 
istemi var tutanaklara göre. 

"Sayacağız" demiş, bakın kimsenin 
itirazı yok. "Sayalım efendim, sayalım... 
Bir dakika sayacağız efendim, bir daki
ka..." 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Ama 
sayılmamış ki... 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Niye "Sayacağız" diyor öyleyse? 

SALİH S Ü M E R (Diyarbakır) — 
(ANAP sıralarına hitaben) Ne ahlaksız 
adamsın sen be. 

H İ K M E T ÇETİN (Devamla) — Sa
yın Başkan, müdahale edin lütfen. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Çetin 
şimdi görüşünü bildirecek. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Yanlış efendim! 

BAŞKAN — Efendim, yanlış da bil
direbilir, doğru da bildirebilir; Genel Ku
rul takdir edecek. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Devamla) — 
Efendim, tutanakları okutuyorum. 

YAŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — 
Neye istinaden "sayacağım" diyor? 

H İ K M E T ÇETİN (Devamla) — Sa
yın milletvekili, evvela okumayı yazmayı 
öğrenin; ben tutanakları okuyorum, ken
di ifadem değil. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

H İ K M E T Ç E T İ N (Devamla) — Ben 
t u t a n a k l a r ı o k u y o r u m . . . "Yan l ı ş 
söylüyorsun" diyor... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Lütfen... 
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HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
"Efendim... Bir dakika, sayacağız efen
dim..." diyor; benim ifadem değil, tuta
nakları okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir daki
kanızı rica edeceğim. 

Arkadaşlar, burada herkes tutanak
lara dayanarak İçtüzüğe göre görüşlerini 
bildirecek ve 2 tane arkadaş da aleyhte ola
rak görüşlerini bildirmekte, lehte olarak 
da görüş bildirilecek. Bu itibarla taham
mülle dinlemek hepimizin vazifesidir... 
Lütfen efendim... 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — 
Başkan devam ediyor bu aşamada, "Efen
dim, evvela kabul edenleri bir sayalım, 
sonra kabul etmeyenleri sayalım" diyor; 
yani bu aşamada da, ne herhangi bir şe
kilde yoklama istemi, ne de "Karar yeter
sayısı yoktur'' diye bir istem yok tutanak
lara göre. İşlem başlamış, 58 inci madde 
gayet açık; "Oylamaya geçme sırasında, 
geçme aşamasında istenir" deniyor. Eğer 
bugünkü uygulama ile Divanın kararıyla 
bu yol açılırsa, sonuç şu olur : -Bundan 
sonraki görüşmelerde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde her aşamada, her noktada, 
her konuda yoklama istenebileceği ya da 
karar yetersayısı istenebileceği gibi bir so
nuç çıkar. Bu, Meclis çalışmalarını için
den çıkılmaz bir hale getirir. 

Sayın Başkanımız, özellikle bunu en 
iyi uygulayanlardandır; çok kere burada 
yoklama istendiğinde, saniye meselesinde, 
"efendim, oylamaya geçtim, yoklama ta
lepleri dikkate alınmayacaktır" diye bu
nun yüzlerce örneği var. 

Biraz önce tutanakların baş kısmın
da da okuduğum gibi, Başkan oylamaya 
geçmiş ve o noktada herhangi bir şekilde 
iktidar partisi milletvekillerinden ne yok
lama istemi var, ne de karar yetersayısı is
temi var. O arada müdahaleler olmuş her 

üç partiden de; muhalefetten, iktidardan 
müdahaleler olmuş, yoklama istemleri or
taya çıkmış, karar yetersayısı münferiden 
bazı arkadaşlarımız tarafından ortaya atıl
mış; her zaman olduğu gibi tutanaklarda 
yer almış; ama sonunda hiçbir önemli iti
raz olmadan içtüzüğe, Anayasaya ve şim
diye kadarki kurallara uygun olarak, Baş
lan, "bütçenin maddelerine geçilmesi ka
bul edilmemiştir'' diye ifadeyi kullanmış
tır ve toplantı bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki bir 
çözüm bulmaya çalışılabilir; ama bunu ya
parken, İçtüzüğü, Anayasa ve yasaları çiğ
neyerek veya bunları dikkate almayarak, 
bunları zorlayarak bir çözüme gidersek, 
Parlamento çalışmalarını içinden çıkıla
maz bir hale getirebiliriz. Bu nedenle, lüt
fedin, herhangi bir itiraz üzerine, efendim 
biz yoklama istemiştik diye yapılan uygu
lamaya karşı çıkmayın. Oysa yoklama is
temenin zamanı var; 58 inci madde, yok
lamanın oylamaya geçerken istenebilece
ğini belirtiyor. Oylamaya geçilmiş bir is
tek yok; karar yetersayısı konusunda 
-muhalefet şerhinde de belirtildiği gibi-
Anayasa'da da, İçtüzükte de bir boşluk 
var. Yani o ne zaman aranır, hangi aşa
mada aranır belli değil; ama yine orada 
da belirtildiği gibi -katılarak söylüyorum-
burada da şimdiye kadar genel hüküm uy
gulanmıştır. Yani, sayıma geçerken, karar 
almaya geçerken o aşamada genellikle 58 
inci madde uygulanmış ya da açık oyla
ma yapılmışsa, isim belirterek yapılmışsa 
oradaki sayısının sonuna bakılmış; yeter
li sayı var mı yok mu diye. 

Değerli arkadaşlarım, işaret oyu ile 
yapılan bütün oylamalarda şimdiye kadar 
karar yetersayısı içinde aranan koşul, iç
tüzüğün 58 inci maddesidir. Yani, oylama
ya geçerken bir arkadaşımız ayağa kalkıp 
"Karar yetersayısı yoktur" dediği zaman, 
o şekilde uygulanmış. Önümüzdeki ör-
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nekte bu da yok; oylamaya geçilmiş, her
hangi bir şekilde ne yoklama isteği var, ne 
karar sayısı isteği var. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
iktidar partisinin gerek değerli grup baş-
kanvekillerinin, gerek Divanda o gün gö
rev alan kâtip arkadaşlarımızın başvuru
su konusunda da bir endişemi ve Parla
mento çalışmaları bakımından ciddi bir 
konuyu dile getirdikleri için ben de o ko
nudaki görüşlerimi söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet par
tileri bütçe görüşmelerinde şimdiye kadar-
ki geleneklere de uygun olarak bir sorum
luluk örneği vermişlerdir. Sorumluluk ör
neği de şudur : Buradan çok az sayıda 
bütçe görüşmeleri geçmiştir; yani 18 büt
çe geçmiştir. Hiçbir muhalefet partisinin 
ne yetkilileri, ne milletvekilleri, ne yokla
ma istemiştir, ne de karar yetersayısı tale
binde bulunmuştur. Eğer bu yola gidilir
se haftalarca, aylarca burada bütçe görü
şülemez, sonuçlanamaz. Bu sadece bugü
nün geleneği değil, Türkiye Parlamento
sunda 1950'lerden bu yana uygulanan bir 
gelenektir. O geleneğe göre, partiler -yazılı 
çizili bir hüküm olmasa da- sorumluluk 
örneği göstermişlerdir ve hiçbir şekilde 
bütçe görüşmelerinin başından sonuna 
herhangi bir aşamasında -zorunluk 
olmadıkça- böyle bir talepte bulunmamış
lardır. Zaman zaman geçmişte çok ters laf 
atmalar olmuştur ya da hoş karşılanma
yacak davranışlar olmuştur; ancak o za
man bu yola başvurulmuştur. Öyle olma
dığı takdirde hiçbir şekilde sorumluluk 
duygusu içinde yoklama istememiştir; ka
rar yetersayısı istenmemiştir. Buna karşı
lık, 290 üyesi bulunan iktidar partisi, ken
di bütçesinde ve Türkiye'de muhalefet ile 
iktidarlar arasındaki üye farkı iki sandal
ye, üç sandalye veya dört sandalye iken, 
başvurulmamış bir yöntemi, yani iktidar 
partisinin kendisi yoklama istemeye baş

larsa veya bu yolu isterse ya da karar ye
tersayısı gibi yollara başvurursa, şimdiye 
kadar sorumlu bir biçimde davranan mu
halefetten nasıl bir davranış beklersiniz? 
Bu bütçeyi, burada haftalarca, aylarca bi
tiremeyiz; bunun örnekleri var. Bunu 290 
sandalye sahibi iktidar partisi yapıyor. 
Bütçe başlayalı on gün oldu, ne anamu-
halefet partisi olarak Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti ne de Doğru Yol Partisi hiç
bir aşamada yoklama talebinde veya ka
rar yetersayısı aranması talebinde bulun
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, toparlayı
nız efendim. 

HİKMET ÇETİN (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, eğer böyle bir 
engelleme yolunu -bu bir engellemedir 
gerçekten- kendi bütçesinde 290 üyesi olan 
iktidar partisi seçerse, bu çok talihsiz bir 
uygulamadır; gelenekleri bozar ve kötü 
uygulamaların yolunu açar. Böyle bir ge
lenek oluşursa, hele, özellikle bütçe gibi bir 
konuda bu gelenek bozulup da yeni bir ge
lenek açılırsa, birçok zamanlarda bütçe
lerin sağlıklı bir biçimde görüşüp, sonuç
landırma olanağından mahrum kalırız. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak; bu 
bir zorlamadır. Bugünkü Divanın getirdiği 
kararda, 13 üncü maddenin koşulları yok
tur; tutanaklara bakıldığında görülecektir, 
kesinlikle belli değildir ve yoktur. Oylama 
işlemi tamamlanmış, sonuç ilan edilmiştir. 
Bu oylama tutanaklarda açıkça görüldüğü
ne göre, açıkça bellidir. Bu oylama, İçtüzüğe 
de, yasalara da, Anayasaya da uygun ola
rak yapılmıştır, ama üzülerek söylüyorum, 
Divanın oy çokluğuyla getirdiği karar, Ana
yasaya da, İçtüzüğe de, bugün önümüzde 
bulunan tutanaklara da aykırıdır. Bu neden
le, bu kararın aleyhinde olduğumu belirtip, 
hepinize saygılar sunuyorum efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Meclisin çalışma usulleri
ne davet konusunda söz istiyorum. Usul 
müzakeresi açtınız; usul müzakeresi aç
manız kanımca hatalıdır. Başkanlık diva
nını, Meclisin çalışma usullerine davet ko
nusunda söz istiyorum. 

BAŞKAN — Vereceğim efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Devam ederseniz, anlamı kalmıyor. 

BAŞKAN — Neden hatalı hareket 
ediyoruz?.. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Usul müzakeresi açılmaması gerekirdi. 
Başkanlık Divanının tezkeresi üzerinde 
müzakere açılması gerekirdi. Gruplara ve 
milletvekillerine söz verilmesi gerekirdi. 
Bu bakımdan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bu, tamamen 
bir teamüldür. Bugüne kadarki tatbikat
larımız da böyledir. Başkanlık Divanının 
kararları... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin ka
bul edilmemiş olmasından hepimiz 
üzgünüz. 

TALAT ZENGİN (Malatya) — O 
zaman niye reddettiniz?.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Ama, hatayı düzeltmenin yollan, İçtü
zük hükümlerini zorlamak değildir. Ha
tayı düzeltmenin başka yolları vardır. 292 
kişilik ekseriyet, bir an Meclisi terk etmiş
tir; bir sorumluluk bilincinin tezahürü or
tadan kalkmıştır. Daha sonra muhalefetin 

oylarıyla bütçe reddedilmiştir. Bunun ta
mir yollarını birlikte arar ve buluruz; İç
tüzüğü zorlamamak lazımdır. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Söz aldığınız konuyla ilgili konuşun... 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Arz ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Neden hatalı uygulama 
yaptığımız konusunda... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Arz ediyorum Sayın Başkan. Müsaa
de buyurun... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. 
Lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Bu bütçe, gerek Sayın Bakanın tavrı ve 
tutumu, gerekse Bakanlığın fonksiyonu iti
bariyle reddedilmemesi gereken bir büt
çe gibi gelir bana. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

TALAT ZENGİN (Malatya) — Ni
ye reddettiniz?.. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Arz ediyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, lütfen, 
benden istediğiniz noktada konuşun 
efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Geliyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ben, hangi noktada 
usulsüzlük yapıyorum, o konuya gelin. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Geliyorum efendim. 

BAŞKAN — Ama, ne gerek var 
efendim?.. 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— "Bana reddedilmemesi gereken bir 
bütçe gibi gelir'' diyorum; ama ne yapa
lım ki, Rus ruleti Sayın Tınaz Titiz'e isa
bet etti; ama bunu ortadan kaldırmanın 
yollarını arayalım. 

Sayın Başkan, konu şu : Eğer, usul
süzlük iddiası oturumun devam ettiği sı- -
rada, yani oturum sırasında ileri sürülsey-
di, içtüzüğün 58 inci maddesine girmedi
ği, 117 nci maddesine aykırı olduğu, Ana
yasanın 96 ncı maddesine aykırı olduğu 
o zaman ileri sürülseydi, yaptığınız uygu
lama usule uygun olurdu. Yani, bir usulî 
müzakere açardınız; iki lehte, iki aleyhte 
söz verirdiniz; ama konu öyle gündeme 
gelmiyor. Ne oluyor; o oturum, o birleşim 
bitiyor, sonra içtüzüğün 13 üncü madde
sinin ikinci fıkrasına göre, usulsüzlül* ile
ri sürülerek, Başkanlığa bir müraacat ya
pılıyor. O zaman bizim karşımıza gelen 
konu, bir usulî mesele değildir; konu, Baş
kanlık divani tezkeresinin müzakeresidir. 
Başkanlık Divanı tezkeresinin müzakere
si sonucunda usulî bir durum ihdas edi
lecektir; ama usul müzakeresi bahis konu
su olamaz. 

Nasıl, sıkıyönetim konusundaki ve di
ğer konulardaki hükümet tezkereleri mü
zakere edilirken, Mecliste teamülen bir 
usul uygulanıyorsa, gruplara ve iki millet
vekiline söz veriliyorsa, bunu görüşürken 
de Başkanlık Divanı tezkeresi olması iti
bariyle aynı yönteme tabi tutmanız, grup
lara ve milletvekillerine söz vermeniz ge
rektiği kanısındayım. 

Bunun için usulen söz aldım. Takdi
rinize arz ediyorum. Eğer, maruzatımı ye
rinde görecekseniz ve görürseniz, lütfen 
gruplara söz verme usulünü devam etti
riniz; ama maruzatımı yerinde görmezse
niz, tabiî iki lehte, iki aleyhte söz verecek
siniz, üzerinde konuşma olmaz; ama uy
gulamanız hatalı olacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkan. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Üze
rinde de siz görüştünüz. 

BAŞKAN — Efendim, buradaki id
dia, müzakereyi devam ettiren Sayın Baş
kanın bir usul tartışmasını yapmaması 
noktasında birleşiyor. Başkanlık Divanı da 
müzakeresinde, bir usul tartışmasının za
ruretini öngörüyor ve yaptığımız da usul 
tartışmasıdır. Bu itibarla iki lehte, iki 
aleyhte söz veriyorum. 

Buyursunlar Sayın Kaşıkçı. 

SALİH SÜMER (Diyarbakır) — Sa
yın Kaşıkçı, elini vicdanına koy. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) —ı Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; yapılmakta olan usul görüşme
sinde, Başkanlık Divanı kararı lehinde gö
rüşlerimi belirtmek üzere huzurlarınızda
yım. Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. 

Genel Kurulun 14.12.1988 tarihli 42 
nci Birleşiminde, Kültür ve Turizm Ba
kanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi
nin oylanması sırasında, bir usul hatası ol
muş. Yapılan itiraz üzerine Başkanlık di
vanı toplanarak, konunun yeniden görü
şülmesini ve karar altına alınmasını kabul 
etmiş. Başkanlık Divanının bu kararı ye
rindedir, verilen muhalefet şerhleri yerin
de değildir. Anayasanın 96 ncı maddesi
ne, içtüzüğümüzün 13 üncü, 58 inci ve 117 
nci maddelerine göre Başkanlık Divanının 
almış olduğu karar tamamen yerindedir. 

Anayasamızın 96 ncı maddesine iz
ninizle bir göz atalım; 96 net madde, top
lantı ve karar -asabını belirliyor ve bura
da açık açık "Ancak karar yetersayısı hiç
bir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin 
bir fazlasından az olamaz" diye, hükmü 
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belirliyor. Bu hüküm, 1961 Anayasasında 
olmadığı için, İçtüzükte yer almamıştır. 
İçtüzüğün karar nisabını belirleyen 122 
nci maddesinde yoktur; ama 122 nci mad
de "Anayasada, kanunlarda veya İçtüzük
te ayrıca hüküm yoksa, toplantıya katılan 
milletvekillerinin salt çoğunluğuyla 
kararlaştırılır'' diyor. 1982 Anayasasında 
karar nisabının, karar yetersayısının ara
nacağı şeklinde bir hüküm getirildiğine 
göre, tüm oylamaların, Anayasanın bu 
amir hükmüne göre yapılması şarttır ve 
gereklidir. Bu husus, İçtüzüğümüzde yer 
almadığı için, daha önceki oturumlarda 
tartışılmış, Yüce Mecliste karara bağlan
mıştır. Anayasanın amir hükmü aranılma
dan, yerine getirilmeden, hiçbir kararın 
alınmayacağı şeklinde karara bağlanmış 
Yüce Mecliste, her toplantıda ve tüm uy
gulamalarda tatbik edilmiştir. Bu, üç se
fer, beş sefer, on sefer, yüz sefer değil, yüz
lerce sefer uygulanmıştır. Bu uygulama
larda, Başkan ya resen karar nisabı ara
mıştır yahut beş kişinin ayağa kalkıp ka
rar nisabı istemi üzerine uygulamıştır ve
ya kâtiplerin sayıda itirazları olmasında, 
mutabakatları olmaması halinde uygula
mıştır. 

Burada iki şart da yerine getirilmiş
tir. Hem üyeler karar nisabının olmadı
ğını belirtmişler, karar nisabının sağlan
ması, karar sayısının belirlenmesini iste
mişlerdir, -bu, zabıtlarda açık olarak 
vardır- hem de kâtipler karar sayısının ol
madığına itiraz etmişlerdir; bu da, kâtip 
üyelerin Başkanlık Divanına yaptığı itiraz
da açık ve net olarak belirlenmektedir. 

Sayın Çetin konuşmalarında, "Za
bıtlarda durum açıktır, böyle bir itiraz 
yok" dediler. İzin verirseniz zabıtlarda bu
nunla ilgili hususları okumak istiyorum. 
"Başkan -Efendim, herkes yerine otursun, 
oylama yapıyoruz" demiş, "Oylama ya
pıyoruz, herkes yerlerine otursun" deyin

ce, "Mehmet Perçin- Sayın Başkan, yok
lama istiyoruz. Mustafa Kızıloğlu -
Yoklama istiyoruz. Nuh Mehmet Kaştkçı-
Yoklama istiyoruz efendim" demiş, buna 
rağmen, yoklama yapılmayınca, Nuh 
Mehmet Kaşıkçı "Efendim, karar nisabı 
yoktur" demiş, Mehmet Perçin, "Karar 
nisabı yoktur" demiştir. Karar nisabı ol
madığı şeklindeki üyelerin itirazları zabıt
larda açıkça vardır. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) - Siz 
o zaman uyuyordunuz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Pe-
vamla) — Onun dışında, kâtipler, karar 
nisabının olmadığını Başkanlık Divanına 
yazdıkları yazıda açıkça belirtmiştir. Kâ
tiplerin bu husustaki itirazları, zabıtlara 
geçmediği için zabıtlarda yoktur; ama 
Başkanlık Divanına, açık ve tıet olarak, 
"Karar nisabı yoktur, saymamızda karar 
nisabı teşekkül etmemiştir" diye, itirazları 
vardır. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Yoklamadan sonra, yoklamadan sonra. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen... Sayın Çorapçıoğlu bunlara cevap ve
recek. Mesleğiniz zannediyorum mühen
dislik; İçtüzüğü benim gibi sonradan öğ
rendiniz. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Görüldüğü gibi, Anayasanın 
amir hükmü yerine getirilmemiştir. Zaten, 
Başkan, zabıtlardan okuduğumuz ifa
desinde... 

VEFA TANIR (Konya) — O mühen
dis ise, o da eczacı... Kürsü açıktır, me
bus mebustur. 

BAŞKAN — Sayın Tanır, Sayın Ço
rapçıoğlu bunlara cevap verecek; onu ha
tırlatmak istiyorum Sayın Kurt'a. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — ..bütçe müzakereleri sırasında 
karar nisabı... 
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ALÂETTİN KURT (Kocaeli) -
Oylama yapılırken siz Mecliste yoktunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi dönemde Mec
listeydiniz? Çok genç kalmışsınız; yaşını
zı biraz büyütmeniz lazım, 61'e kadar git
meniz lazım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Sayın Başkan, zamanımı çok al
dılar, lütfen, .bu geçen zamanı konuşma 
süreme ekleyiniz. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin 
efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, gö
rüldüğü gibi, karar nisabı olmadığı konu

mundaki görüş açık ve nettin Zabıtlardan 
tetkik edince görüyoruz, ki, Sayın Avcı, 
bütçe müzakereleri sırasında, "Karar ni
sabı aranmamıştır" diyerek, karar nisa
bını aramamasının sebebim açıklamıştır. 

Sayın Çetin de biraz evvel buradaki 
konuşmasında, "Bütçe müzakereleri sıra
sında karar nisabı aranmamıştır, bu bir te
amül olmuştur" diyor, ama teamüller, 
Anayasanın amir bir hükmünün üstüne 
hiçbir zaman çıkamaz. Anayasa, temel ka
nundur, temel hükümdür, Anayasadaki 
bu açık, net karar nisabı hükmünü, 124 
kişinin oyu olmadan bir karar alınamaya
cağı hükmünü, hiçbir şey değiştiremez ve 
bu aranmamıştır. 

VEFA TANIR (Konya) — 100 kaç, 
100 kaç dediniz? Bir daha geçsin zabıtlara. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Orada 15-20 kişi oluyordu; onlan görme
diniz o zaman. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, ikinci 
konu, İçtüzüğün 13 üncü maddesine ay
kırı hareket edilmiştir; hem bir sefer de
ğil, birkaç sefer aykm hareket edilmiştir. 

İzin verirseniz, 13 üncü maddeyi okuya
lım : "Genel Kuruldaki oylamalarda ve 

. seçimlerde önemli bir yanlışlık olduğu id
dia edilirse, Başkan usul görüşmesi aça
bilir." 

Evet, biz önemli bir yanlışlık olduğu
nu iddia etmiş olmamıza rağmen -biraz 
önce zabıtlardan okudum- usul tartışma
sı istemiş olmamıza rağmen, o toplantı sı
rasında usul görüşmesi açılmamıştır. Açıl
ması gerekirdi muhterem üyeler. Niçin ge
rekirdi?.. Bütçe müzakereleri sırasında... 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — 
Oylamadan sonra... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — "Kabul" mutad olanıdır. Nor
mal prosedür, bütçenin kabulüdür, nor
mal olmayanı, ender olanı, on yılda, yir
mi yılda bir olanı, bütçenin reddidir. Büt
çenin reddi fevkalade önemli bir olaydır. 
Bütçenin reddiyle, o bütçeden maaş alan 
memurlar maaşını alamaz, hizmetler yü
rümez; bu, fevkalade önemlidir. (SHP ve 
DYP sıralarından gürültüler) 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Öyle dü
şünerek oylama yapılır mı?.. Amma saç
ma konuşma!.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Böyle bir karar alınırken Ana
yasadaki ve Tüzükteki tüm usullerin ye
rine getirilmiş olması gerekirdi. 

MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) 
— Memurlan bu kadar seviyorsan, ma
aşları dağıtalım... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Böyle bir karar, Tüzüğümüzün 
13 üncü maddesindeki usul görüşmesi is
teminin yerine getirilmeden verilmesi bü
yük hata idi. 

Başkan, ikinci hatayı 13 üncü mad
denin üçüncü fıkrasına göre yapmıştır. 
Başkan, müzakereler sırasında, kendisi de 
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aldığı karardan şüphe duymuştur ve ko
nuyu müzakere etmek, tezekkür etmek 
için 10 dakika ara vermiştir. Bu arada Baş
kanlık Divanı ile orada konuyu müzake
re edip,* bir karar verip buraya getirmesi 
gerekirken, -Çünkü, maddenin üçüncü 
fıkrası öyle söylüyor; Başkan, kendisine ait 
görevlerin yerine getirilmesi bakımından 
gerekli görürse Divanın görüşünü alabilir-
müzarekeye çekilmiş; fakat bu 10 dakika
lık müzakere içerisinde Başkanlık Divanı
nın görüşünü almadan ve hiçbir karara 
varmadan, 10 dakika sonra gelmiş tekrar 
oturumu açmıştır. 

Görüldüğü gibi, Başkan 13 madde
nin üçüncü fıkrasına da aykıo davranmış
tır. Böyle önemli bir konuda, müzakere 
edeceğim, tezekkür edeceğim" diye ara 
verip, tezekkür edilmeden tekrar salona 
dönülmemesi gerekirdi. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — O zaman, 
hiç tutar tarafı yok. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Muhterem milletvekilleri, bu 
müzakereler, içtüzüğümüzün 58 inci 
maddesine de aykın yapılmıştır. 58 inci 
maddede "Müzakere sırasında oylamaya 
geçilmesi esnasında 10 üye ayağa kalkıp 
toplantı nisabının olup-olmadığını 
isteyebilir" deniyor. Sayın Hikmet Çetin, 
"Bunun oylamadan önce istenilmesi 
gerekirdi" dediler. Haklılar; uygulamada 
öyle; ama zabıtları bir inceleyelim. Zabıt
larda, oylama bir sefer değil, iki sefer ya
pılmıştır. Başkan, ilk yapılan oylamadan 
kanaat getiremeyince, ikinci bir oylama
ya geçmiştir ve ikinci oylamaya geçmeden 
önce de 10 üye ortaya çıkarak yoklama is
temiştir ve başkan bunu kabul etmiştir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Hayır efendim: 10 kişi yoktunuz. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — 10 kişi 
bulamadınız arkadaşım. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bakın, zabıtlardan okuyalım : 
Başkan, "Yoklama isteyenlerin isimlerini 
alalım" diyor ve yoklama isteyenlerin 
isimleri (10 isim) tespit ediliyor ve bu tes
pitten sonra Başkan fikrini değiştiriyor. 

Görüldüğü gibi, 58 inci maddeye uy
gun olarak 10 kişi yoklama istemiş olma
sına rağmen ve bu, Başkanın ikrarıyla da 
zabıtlara geçmiş olmasına rağmen, Baş
kan, fikrini değiştirerek yoklama yapmak
tan vazgeçmiştir. 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — 10 kişi 
bulamadınız arkadaşım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Oylama, içtüzüğümüzün 117 
nci maddesine de aykın yapılmıştır. 117 nci 
madde der ki, "Eğer oy sayımında Kâtip
lerle Başkan mutabık olmaz ise oy sayımı 
tazelenir, yenilenir." Ama nasıl yenilenir?.. 
" işaretle oylama sırasında oya sunulan 
hususun lehinde ve aleyhinde el kaldıran
ları Başkan ile Divan üyeleri beraberce sa
yarak tespit ederler. Aralarında anlaşama
dıkları veya oyları tespit edemedikleri hal
lerde, Başkan oylamanın ayağa kalkmak 
suretiyle tekrarlanacağını bildirir." Kâtip
lerin yazılı beyanlarından, mutabakat sağ
lanmadığını belirtmelerine rağmen, Baş
kan bu 117 nci maddeyi uygulamamıştır; 
ayağa kalkmak suretiyle oylamayı yaptır
mamıştır. Bütçenin reddi gibi bir karar
da içtüzüğümüzün bütün hükümlerinin 
eksiksiz uygulanması gerekirdi ve şart idi. 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla)— Muhterem milletvekilleri, Sa
yın Hikmet Çetin, "1978 'de de buna ben
zer bir durum olduğunu, bütçenin redde
dildiğini, sonra Başkanlık divanı kararıy
la yeniden oylanarak düzeltildiğini" söy-



T.B.M.M. B : 45 

lediler; ama "Bu seferki uygulamanın o 
uygulamaya benzemediğini, çünkü 58 inci 
maddeye göre yapılan uygulamanın, o za
man farklı olduğunu" söylediler. Bugün
kü müzakerede, o zamankinden farklı çok 
önemli bir unsur var: 1982 Anayasası, 
"Karar nisabı" unsurunu getirmiştir. 
1978'de karar nisabı yok idi. Karar yeter
sayısı aranmıyordu; Mecliste bulunan mil
letvekillerinin bir fazlasının oy vermesi ye
tiyordu. 1982 Anayasasına ve bu Anaya
saya göre yapılan uygulamaya göre, karar 
nisabı müessesesi ortaya çıkmıştır. 

Böyle önemli bir kararda, ille de Baş
kanın, "Karar nisabı" araması gerekir
di. Üyeler itiraz etmiştir, Divan kâtipleri 
itiraz etmiştir; fakat Sayın Başkan, bun
ların hiçbirini nazarı dikkate almamış, 
1982 Anayasası hükmünü nazan dikkate 
alıp karar nisabının olup olmadığını be
lirlemesi şart iken, lüzumu olmadığı ka
rarıyla, karar yetersayısı aramamıştır. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Çok 
tutarlı bir cevap. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (De
vamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
Başkanlık Divanının karan tamamen ye
rindedir. Muhalefet şerhindeki ve benden 
evvel konuşan muhalefet sözcüsünün gö
rüşü yerinde değildir. Anayasa ve İçtüzü
ğe uygun olan Başkanlık Divanının Ka
rarıdır. Muhalefet şerhi Anayasaya ay
kırıdır. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çorap-
çıoğlu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; ben önemli gördüğümüz bütçe ka-
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nunu tasarılarının görüşülmesi sırasında, 
Yüce Meclisimizin huzuruna, çok tuhaf, 
âdeta dünya parlamentolar tarihinde gö
rülmeyen bir acayip hadise dolayısıyla çık
tığım için, gerçekten müteessirim. (ANAP 
sıralarından "Ne oldu?" sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Tek sevindiğim nokta, siz de
ğerli ANAP milletvekillerini, bütçenin 
başlangıç kısmından sonraki görüşmeler
de, 18 bütçe görüşmesinde hiç göremedi
ğimiz halde, çok azınızı görebildiğimiz 
halde, bugün hepinizi ve sayın bakanları
mızı toplu halde görmek imkânını bulmuş 
olmamızdır. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Siz de 
yoktunuz o sırada, siz de yoktunuz. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — O bakımdan, teşekkür ediyo
rum sizlere. 

Tasavvur buyurun muhterem millet
vekilleri, bir iktidar partisi, memleket için 
elbette hayatî telakki ettiği bir bütçeyi bu
radan geçirtmek durumundayken, bizzat 
bu Meclis çalışmalarına -üstelik 292 mil
letvekiline sahipken- ekseriyet yok diye iti
raz etmek lüzumunu hissetmiştir. Neresin
den tutarsanız tutun, elinize acayiplik bu
laşmaktadır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Efen
dim, , özel bir durum; siz de gelmi
yorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim, söz atan ar
kadaşları keşfedemiyorum; ama keşfeder
sem, gereğini yaparım. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) Size de o 
yakışır Sayın Başkan. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Bu vaziyeti böylece tespit ettik
ten sonra, başlangıçta, kanaatimizce çok 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

önemli gördüğümüz bir noktaya temas et
mek isteriz. Burada iddia edeceğimiz, hat
ta "Savunacağımız" desek daha doğru 
olur, bu hukukî hususta, Sayın Kaşıkçı, 
zapta geçen tespitleriyle bize yardım et
miş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, iddiada ge
çen hususların ne olup ne olmadığı konu
suna bilahara geleceğim. Ancak, 13 üncü 
maddeyi bir defa daha okumama müsaa
delerinizi rica ediyorum. İçtüzüğün 13 ün
cü maddesinin ikinci fıkrası : "Genel Ku
ruldaki oylamalarda ve seçimlerde önem
li bir yanlışlık olduğu iddia edilirse..." Ki, 
biraz evvel Sayın Kaşıkçı da bahsettiler, 
Divan kararı, Divana müracaatı esas olan 
Anavatan Grubu Sayın Başkanvekillerinin 
Müracaatı ve ona da sebep teşkil eden ve 
Birleşim kapandıktan çok sonra, saat 
22.00'de tutulan sayın kâtip üyelerin za
bıtlarında, "İtiraz konusu olayların bir
leşim esnasında tespit edildiği ve birleşim 
esnasında, o günkü birleşimi idare eden 
Sayın Başkana duyurulduğu" iddia edil
miştir ve burada bu iddia tekrar edilmiştir. 

Şimdi, öyle olduğuna göre, "Genel 
kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde 
önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, 
Başkan -yani birleşime riyaset eden Baş
kan, şu anda Sayın Halim Araş diyelim-
usul görüşmesi açabilir -takdirî bir tasar
ruf olur- ve gerekirse oya başvurarak dü
zeltme yapar." 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Yapmadı, yapmadı. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Bunlar burada eğer sizlerin iti
razları -biraz sonra üzerinde tekrar dura
cağım gibi- serdedilmişse, -ki, iddianız 
baştan aşağı o- o takdirde bunu halletmek 
vazifesi, kesin şekilde halletmek görev ve 
yetkisi Sayın Başkana aittir. 

Geçelim bunun ikinci cümlesine. Di
yor ki, "Yanlışlık birleşimden sonra anla
şılırsa..." Birleşimden sonra hangi yanlış

lık anlaşılmış muhterem arkadaşlarım? 
Birleşimden sonra anlaşılan bir yanlışlık 
yok. Biraz evvel Sayın Kaşıkçı da okudu. 
Başkanvekillerinin dilekçelerine yazılı ve 
saat 22.00'de tutulan, iki kâtip sayın üye
nin de imzaları tahidmda verdikleri -
dilerseniz şimdi onu da okurum- ve tuta
nak dedikleri o özel tutanakta hepsi yazılı. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De

vamla) — Bunların hepsi birleşimde ce
reyan etmiş. Birleşimde anlaşılmış. Bura
da kavga, gürültü sırasında söylenmiş, 
zapta da geçmiş. Gizli oylama yapıldı da 
sayımında hata mı edildi ki, daha sonra 
öğrendiniz veya burada duymadığınız bir-
şey mi oldu? Zapta geçilmeyen bir itira
zınız mı var? Hiçbir iddianız yok bu ko
nuda. Binaenaleyh, birleşimden sonra an
laşılması ancak mümkün olan bir hata ve 
yanlışlık bahis konusu olmadığına göre... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Size göre öyle, size göre. 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — 
Başkan hatasını anladı da onun için 
kapattı. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Meclis Başkanlık Divanının bu 
konuya el atması hukuken mümkün de
ğildir. Mümkün değildir, (DYP sıraların
dan alkışlar) zira Anayasamızın 6 ncı 
maddesi, kaynağını Anayasadan almayan 
hiçbir yetkinin herhangi bir anayasal or
gan tarafından kullanılmayacağını amir
dir. Anayasamızın 95 inci maddesi, Mec
lis çalışmalarının içtüzüğe uygun olarak 
yürütüleceğini amirdir. Yine, Anayasamı
zın geçici 6 ncı maddesi, yenisi yapılınca
ya kadar eski (1973 tarihli) İçtüzüğün 
Anayasaya aykırı olmayan hükümlerinin 
tatbik edileceğini amirdir. Binaenaleyh, 
okuduğum 13 üncü madde dolayısıyla bir
leşimde sayın Anavatan partili milletvekili 
arkadaşlarımızın muttali oldukları ve zap-

— 964 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 1 

ta geçirttikleri talep ve istekleri, itirazlan 
Başkanlıkça burada halledilmiş olduğun
dan dolayı, birleşimden sonra keşfedilmiş 
yeni bir nesne olmadığından dolayı, Baş
kanlık Divanının karan eski tabirle keen-
lemyekün, yeni tabirle yok sayılan bir ka
rar mahiyetindedir; esasında, burada mü
zakere edilmesi de imkân dahilinde de
ğildir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Efendim, siz sonradan atılan fırçayı 
görmüyorsunuz, esasında görünmeyen o 
idi. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, de
ğerli milletvekilleri, eğer hukuk devletinin 
üstünlüğüne, hukukun üstünlüğüne ina
nıyorsak, bu sözler üzerinde düşünmeye 
mecbursunuz; hepimiz mecburuz. 

Gelelim, sair hususlara : Yine, Ka-
. şıkçı buyurdular ki -ki öyledir, doğrudur-
''Anayasanın 96 ncı maddesi evvelce mev
cut bulunmayan bir hükmü, toplantı ve 
karar yetersayısını getirmiştir." İyi, güzel 
de, biraz evvel arz ettiğim Anayasanın ge
çici 6 ncı maddesi bu mevcut içtüzüğün 
hükümlerinin uygulanacağını söylediğine 
göre, bu nasıl ve ne vakit kullanılacaktır? 

Şimdi, dünkü zaptı okuyunuz : Baş
kan oya sunmuş. Ondan sonra vaki olan 
itirazlar, sadece ya yoklama yapın şeklin
de olmuş, sonlara doğru da karar ekseri
yeti yoktur diye olmuştur. Şimdi, gerek 
yoklama ve gerekse karar ekseriyeti Ana
yasada belirlenmiş bir usul içinde ve yine 
belirlenmiş bir zaman ile kullanılması tak
yit edilmediğine göre, mevcut ve meri iç
tüzüğün, işte demin arkadaşlarımızın da 
üzerinde durduğu 58 inci madde hüküm
lerine göre kullanılması, fiilî ve hukukî bir 
mecburiyettir; çünkü, her hakkın, Anaya
sada gösterilen her usulün, her tarzın, her 
şeklin ne zaman ve nerede kullanılacağı 
hususu ancak içtüzükte gösterilmektedir. 

İçtüzük, oylamaya geçildikten sonra, yok
lama ve yine bir nevi yoklama mahiyetin
de olan karar ekseriyetinin dermayan edi
lemeyeceğini, dermeyan edilse dahi, na
zarı dikkate alınmayacağını amir bulun
maktadır. Nitekim, öyle olmuştur, zabıt
ları okuyunuz, sizin vaktinizi almak iste
miyorum. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Lü
zum yok, biz okuduk. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Esasen, süre de öyle değildir. 

İsim zikretmeksizin birkaçını arz ede
yim. Bakınız, "Bütçenin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler..." den evvel, ne yok
lama, ne karar ekseriyeti istemi yok. O 
arada gürültüler oluyor, Başkan, "Kabul 
edenleri etmeyenleri sayacağız efendim" 
diyor ve -lütfederlerse, yani isim teşhir et
mek bakımından değil- Kahramanmaraş 
Milletvekili Sayın Mehmet Onur arkada
şımız, ilk defa "Çoğunluk yok, yoklama 
istiyoruz" diyor. Oylamaya geçilmiş, on
dan sonra bunlar temadî ediyor ve sonu
cu itibariyle Başkanın kabul edilmemiş 
tarzındaki beyanıyla kapatılıyor. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Zabıtları parça parça okuyorsun. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Bir
leşim kapanmış, millet dağılmış; bereket, 
saatini koymuşlar, kâtip arkadaşların sa
at 22.00'de tuttukları zabıtla... 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, to
parlayınız. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Bu böyle oldu şöyle oldu hikâyeleri, 
hiçbir zaman, bu maddî ve hukukî delil 
karşısında geçerli olamayacaktır. 
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Değerli arkadaşlarım, ortada vuku 
bulmuş bir olay vardır. Doğru Yol Parti
sinin, Hükümetin hazırladığı bütçe hak
kında gerek genel, gerekse bakanlık büt
çeleri hakkındaki fikirlerini biliyorsunuz. 
Biz, bu bütçenin, memleket ihtiyaçlarına 
cevap veren ve memleket kalkınmasını hız
landıran, enflasyonu önleyen, vatandaşın 
içinde bulunduğu çaresizliklere çare geti
ren bir bütçe olduğunu kabul etmemekle 
birlikte, 18 inci bütçeye kadar, dikkat eder
seniz hiçbir engelleme yapmadık. 

Anayasanın 161 inci maddesine gö
re; bütçeler, vasıfları itibariyle yazıldığı 
üzere devletin organlarına ve kuruluşla
rına sarf yetkisi veren belgelerdir. Yani, di
ğer tabiriyle, Türkiye çapında genel bir ita 
amiridir. Bu ita amirinin altında, bırakın 
istikbale ait ümitlerini; ama günlük nafa
kasını... 

Sayın Bakanım, mutlaka ayakta bak
manız gerekli mi, yani bu, poz mu 
oluyor?.. 

Bilmiyorum Sayın Başkan, eğer za-
tıâlinize... 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI 
ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Merak et
tim de... 

BAŞKAN — Sayn Çorapçıoğlu, 
usulü bırakıp da genele girerseniz... 

Başkalarında suç aramayınız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sizin 
de yapacağınız bu, başka bir şey kalmadı. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (De
vamla) — Biz hiçbir engelleme yapmadık, 
o vatandaşlarımızı düşünürken. Şimdi siz 
çarşamba günü uğradığınız ve siyasî dar
be olarak nitelediğiniz -gazeteler öyle ya
zıyor, ben söylemiyorum da- olayı telafi et
mek istiyorsanız, usulü bu değildir. O, 
unutulmaz bir hadise olarak kalacaktır. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 

Biraz evvel de işaret edildiği gibi, 
Anayasanın 162 nci maddesini bir defa da
ha dikkatli okuyunuz. Bir noktayı hatır
latmak İsterim. Bütçeler, yıllık kanunlar
dır, bunların burada kabul edilmemesi ha
linde ne şekilde tekrar gelebileceği husu
sunda, evvelce denenmiş demokratik usul
ler vardır. Bu usullere riayet ediniz. Lüt
fen, millet iradesinin yegâne tecelli yeri 
olan şu Meclisi bir başka türlü ve hukuk 
dışı vasıtalarla zorlamaya kalkmayınız. 
çünkü, bu, sizin, özürünüzün kabahati
nizden büyük olduğunu göstermekten 
başka bir işe yaramayacaktır. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Şengün, buyurun. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaş
larım; kabul etmek lazım gelir ki, muha
lefet, görevini ifa etmiştir. Bir bütçe mü
zakeresi sırasında Grubumuz, bazı neden
lerle sayıca eksik kalmıştır; bu bir gerçek. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Han
gi nedenlerle, onu açıklayın? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Nedenleri de size çok kısa olarak an
latayım. 

BAŞKAN — Efendim, sadece usul 
meselesi üzerinde konuşun. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Bakanlar Kurulumuz toplantı halindedir, 
Yüce Parlamentonun Macaristan'dan ko
nukları vardır ve arkadaşlarımızın bir kıs
mı da Sayın Başkanın davetlisi olarak bu 
toplantıya iştirak durumundadırlar; ama, 
kabul etmek lazım ki, tekrar ediyorum, 
muhalefet görevini ifa etmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, Başkanlık Di
vanında, bütçe müzarekereleri sırasında, 
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sabahleyin 3 saat, öğleden sonra, saat 
14.00'ten 20.30'a kadar 6,5 saat geçmiş
tir; toplam 9,5 saat... Özellikle bazı arka
daşlarım çok açık ifade ederler, bir işçinin 
çalışma saati dahi dünyada bugün 8 saa
tin çok üzerinde değildir. Bununla neyi 
söylemek istiyorum: 

Başkanlık Divanını, işgal eden değerli 
yöneticilerin psikolojik bir durumları var
dır. Bakınız, müzakereler sırasında Baş
kanlık Divanını işşal eden Sayın Başkan-
vekili arkadaşımızın tutumunu eğer tuta
naklardan bir takip ederseniz, ne kadar 
yorgun olduğunu, hiçbir kastı bulunma
sa dahi, müzakereleri devam ettirmekte ne 
kadar güçlük içinde olduğunu anlarsınız. 
Öylesine anlarsınız ki sayın milletvekille
ri; Başkan, bütçenin bölümlerine geçilme
sini oylamaya sunmuştur, oylamayı yap
mıştır; fakat, oylama sonucunu dahi ifa
de edememiştir. "Kabul edenler... 
Etmeyenler'' demiştir; bütçenin daha ke
limesini ifade ederken, Genel Kuruldan 
itirazlarla karşılaşmıştır. Bu itirazlar üze
rine Başkan ne yapmıştır? "Peki arkadaş
lar, kabul edenleri, etmeyenleri sayalım" 
demiştir. Sayabilmiş midir? Hayır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Say
mış; tutanaklarda var. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Şu 
halde, sevgili arkadaşlarım; Başkan saya-
mamış ve ilk oylamada da oylamanın so
nucu ilan edilmemiş olduğuna göre -
buraya dikkatinizi çekiyorum- bu oylama 
tamam bir oylama mıdır? (ANAP sırala
rından "Değildir" sesleri) 

Şu halde, "Bu oylamadan önce itiraz 
vaki olmamıştır, yoklama talebi 
gelmemiştir" diyen muhalefet haklıdır. 
Muhalefet, "Bu oylamadan önce karar ye
tersayısı itirazı da yapılmamıştır" diyor. \ 
Haklıdır; ama, biraz önce iade ettiğim gi
bi, bu oylama, yine eskilerin ifadesiyle ke-
enlemyekündür, yoktur; bu oylamanın so

nucu açıklanmamıştır. 

Şu halde, bu nokta üzerinde özellik
le durmak istiyorum, yeni bir oylamaya 
geçilmiştir. 

Şimdi, muhalefetle aramızdaki asıl 
ayrılık buradan doğuyor. Bu yeni oylama 
öncesinde yoklama talebi gelebilir mi? Bu 
oylama öncesinde karar yetersayısı arana
bilir mi? Eğer meseleyi bu noktalardan ele 
alırsak, sanıyorum, daha iyi anlatmak ve 
konu üzerinde salim bir karara varmak 
mümkün olur. 

Değerli arkadaşlarım, bize kalırsa, bi
rinci oylama tamamlanmamıştır, keen-
lemyekündür, asıl oylama ikinci oylama
dır ve nitekim Başkan ikinci oylamayı ta
mamlamıştır, "Bütçenin bölümlerine ge
çilmesi kabul edilmemiştir" buyurmuştur; 
ama hepimiz şu ana kadar çok iyi biliyo
ruz, birinci oylama ile ikinci oylama ara
sında itirazlar vaki olmuştur; "Yoklama 
yapılsın" itirazları vaki olmuştur; İşte o 
sırada Başkanın psikolojik durumunun bir 
nebze belirtilmesi lazım. Başkan, yoklama 
talebini önce kesinlikle reddetmiştir; ama 
biraz sonra, "Peki, sayalım, yoklama ya
palım, isimleri tespit edelim" buyurmuş
tur. Şu halde, Başkanın, "Peki, isimleri te
spit edelim demesi dahi birinci oylamanın 
keenlemyekün olduğunu gösterir. 

Değerli arkadaşlarım, şu halde, Baş
kan bunu söyledikten sonra yapması ge
reken, yoklamanın yapılması... Yo... Bir 
süre sonra, özellikle kanatlardan gelen şid
detli itirazlar, Başkanın psikolojisini yeni
den etkilemiş ve bu kez "Hayır, yoklama 
yapmam" demiştir. On saniye önce, "Peki 
sayalım..." on saniye sonra, "Yoklama 
yapmam". Bunun üzerine Genel Kurul
dan bazı yeni talepler gelmiştir; "Karar 
yetersayısını arayın..." Yoklama yapın, ay
rıca karar yetersayısını arayın... Ne yapa
bilirdi Başkan? Karar yetersayısı konusun
da Meclise bakar, bir karara varmaya ça-
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lışırdı. Varabilir miydi arkadaşlarım? Va
ramazdı. Düşünün, o anda Mecliste 160 
kişi var. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Vardı... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Karar yetersayısının ne kadar olacağını 
nasıl kestirebilir? Şu halde, bundan da şu 
anlam çıkıyor: Karar yetersayısı, Meclis
lerde oylama yapıldıktan sonra ileri sürü
lebilir ve ondan sonra yapılacak oylamayla 
sayım sonucunda karar yetersayısının 
mevcut olup olmadığı ortaya çıkar. 

VEFA TANIR (Konya) — Karar Ye
tersayısı sabit, sabit... 

ÖZER GÜRBÜZ (Sinop) — Karar 
yetersayısı belli. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım; Sayın Başkan haki
katen 9,5-10 saatlik çalışmanın verdiği -
kabul etmek lazım, hepimiz insanız- yor
gunluk içinde nihayet şöyle bir şeyler söy
lüyor: Efendim, karar yetersayısı bugüne 
kadar bütçelerde aranmadı..." Bu bir ma
zeret değil. 

VEFA TANIR (Konya) — 17 bütçe
de aramadık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Tutanakta yok onlar... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Tutanakta çok açık olarak var; okuyunca 
sonra siz mahcup olursunuz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Tutanağı okudum, tutanakta yok. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, tutanaktan aynen 
okumak mümkün, vaktinizi almak istemi
yorum. "Karar yetersayısı aranmamış
tır"!, Sayın Başkan mazeret olarak ileri 
sürüyor. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce ko
nuşan SHP* nin değerli Grup Başkanvekili 
arkadaşımız dediler ki, "Bu ülkede yasa
lara, Anayasaya, mevzuata uymak zorun
luluğumuz vardır; uyulmazsa sorumsuz
ca hareket ederiz." Ben de aynı şeylere ay
nen tekrar ediyorum: Bu ülkede Anaya
saya uymak zorunluluğu vardır; bu Mec
liste Anayasaya uymak zorunluluğu gere
kir. Anayasa çok açık olarak amir hükmü
nü getirmiş, hiçbir şekilde Meclislerde ka
rar yetersayısı, yani Meclis toplamının 
1/4'ünden bir fazlası, olmadan karar alı
namaz, demiş. Şu halde, Başkan bunu ya 
resen yapar, bir kanaate varır -Ki, çoğu 
kez Başkanlık Divanının böyle hareket et
tiğini zannediyorum- yahut da Başkan, 
aşağıdan bir talep gelirse bu talebe karşı
lık vermek zorundadır. Başkan bu}ıu yap
mamıştır. Ne yapmıştır Başkan? Şu insa
nî, duygusal cümleyi de kullanmıştır; 
"Zaten sabahtan beri' bu işle uğraşıyo
rum..." Ve arkasından demiştir ki "konu
yu tezekkür etmek için oturuma 10 daki
ka ara veriyorum." 

Değerli arkadaşlarım, hangi konuyu 
tezekkür etmek için Sayın Başkan oturu
ma 10 dakika ara verdi? Başkanın, Baş
kanlık Divanındaki ifadelerine bakacak 
olursanız, bu bütçe bundan sonra ne ola
cak vesaire diye araştırmak istemiş. Sayın 
Başkanın görevi değil o. Sayın Başkanın 
görevi, Mecliste cereyan eden hadiseler 
üzerinde Başkanlık Divanının diğer üye
leriyle tezekkürde bulunmak ve kaldı ki, 
tutanaklara geçmeyen, ancak Başkanlık 
Divanı sayın kâtip üyelerinin çok açık ifa
de ettikleri bir durum var, "Biz Sayın Baş
kana, karar yetersayısının aranması gerek
tiğini ifade ettik" diyorlar. 

Sayın Başkan tezekkür için odasına 
gidiyor; ama maalesef orada konuyu te
zekkür imkânı bulamıyor. Neden mi? 
Onun sebebini, benden önce burada ko-
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nuşan değerli arkadaşıma sormak lazım; 
çünkü, benden önce burada konuşan ve 
aynı partiden olan Sayın sözcü, tezekkür 
odasında Başkanlık Divanının konuyu gö
rüşmesi imkânını belki istemeyerek de olsa 
engelliyor. Çünkü kendisi de o odada. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Başkanlık 
Divanı nasıl olsun da bu konuyu tezekkür 
etsin?.. 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Ne işi var orada? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Ne işi olduğunu Sayın Başkana sormak 
lazım. 

Değerli arkadaşlarım, bunun üzeri
ne Başkan geliyor... 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın 
Şengün. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Başkan geliyor ve "Program bitti, 
oturumu kapatıyorum" diyor. O sırada 
ben komisyon ycrindeyim. Bizim mikro
fonlar kapak; hükümetin de, benim de... 
O büyük hengame arasında, itirazlar ve 
gürültüler arasında bizim herhangi bir sö
zümüzü Başkanın duyması mümkün de
ğil; çünkü mikrofonlar kapalı. O nedenle 
tutanaklarda, bizim de komisyon olarak 
ileriye sürdüğümüz karar yetersayısı ko
nusu, gayet tabiî yer almamış. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Sesiniz de mi kısıktı Sayın Şengün?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Mik
rofon kapalıydı" demek işinize geliyor. 

ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Bi
zim önümüzde mikrofon mu vardı da ko
nuşmalarımız tutanaklara geçti? 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — 
Sevgili arkadaşlarım, durumu, zannediyo
rum bütün çıplaklığıyla ıttılaınıza sunmuş 
oldum. Bu memlekette, tekrar ediyorum, 
yasalara, Anayasaya ve mevzuata uymak 
gerekir. Eğer bu iş, bu yüce grubun bu
rada 114 kişiyle devamlı bulunmasını ge
rektiriyorsa, onunda icabı yapılır, o da ge
rekecektir ve yüce grubum gayet tabiî mu
halefete, özellikle Başkanvekilleri adına bir 
de teşekkür borçludur. 

Sevgili arkadaşlarım, konu aydınlan
mıştır zannediyorum. Ben, hukukî mese
lelere hiç girmemeye çalıştım. Başkanlık 
Divanının aldığı karar İçtüzüğün 117 nci 
maddesindeki hükümlere de tamamen uy
gundur. Bu nedenle, Yüce Meclisin, Kül
tür ve Turizm Bakanlığıyla ilgili bölüm
lere geçilme hususundaki oylamayı yeni
lemesini ve yapılamamış, eksik kalmış, 
noksan kalmış bir usulî işlemi tamamla
masını saygılarımla arz ediyorum, sevgiler 
sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Başkanlık Divanı kararı üzerindeki 

müzakereler tamamlanmıştır. 
Başkanlık Divanı kararını oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Başkanlık Divanı Kararı kabul edilmiştir. 

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

1. — 1989 Malî Ytlt Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Taşanları 
ile 1987 Malî Yık Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarûan (1/496, 
1/497; 1/476/3/582; 1/475, 3fi67) (S. Sayıla

rı : 111, 112, 134, 136) (Devam) 
B) KÜLTÜR VE TURİZM BA

KANLIĞI 
1. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 

Malî Ytlt Bütçesi 
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- 2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 
MalîYûı Kesmhesah 

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzake

reler tamamlanmıştır. 
Bölümlerine geçilmesini oylarınıza 

sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Bölümlerine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum: 

l —Kültür ve Turizm Bakanlığı 1989 Malî Yılı 
Bütçesi 

A — CETVELİ 

Program 
kodu 

101 

111 

Açıklama Lira 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler 
Kabul edilmiştir. 
Kültür Sanat Hizmetleri 

13 431 000 000 

145 453 000 000 

BAŞKAN — Önerge vardır, oku
tuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşa
ğıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif 
ederiz. 

Galip Demirel 
Malatya 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Mustafa,Şahin 
Kayseri 

Ertuğrul Özdemir 
Ordu 

Fecri Alpaslan 
Ağrı 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

Ali Rıza Yılmaz 
İçel 

Ali Babaoğlu 
Nevşehir 

Yasin Bozkurt 
Kars 

M. Zeki Uzun 
Tokat 

Kudbettin Hamidi 
Siirt 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 

Raşit Daldal 
Niğde 

Mehmet Şimşek 
Konya 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 

Nabi Poyraz 
Ordu 

Yılmaz Sanioğlu 
Ordu 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 
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Mahmut Karabulut 
Sivas 

A. Şakir Ergin 
Yozgat 

Kerem Güneş 
Kars 

Mehmet Onur 
Kahramanmaraş 

Hilmi Biçer 
Sinop 

Mustafa Parlak 
Rize 

Ersin Taranoğlu 
Sakarya 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

Ziya Ercan 
Konya 

Alpaslan Pehlivanlı 
Ankara 

Mehmet Akarca 
Samsun 

Alt 
Program program türü 

111 

111 

02 

06 

Ödenek 
proje 

002 

344 

Faaliyet 
kalemi 

200 
300 
400 
900 

Harcama 
Düşülen 

100 000 000 
100 000 000 
100 000 000 
200 000 000 

Gerekçe : Balerinlerin konaklamaları 
ve senfoni orkestralarının yurt dışı seya-
hatları için ayrılan ödenek fazladır. Millî 
kültür, sanat, edebiyat ve ilimde Türk Mil
letinin yücelmesine gelişmesine; Türk 
Devletinin güçlenmesine hizmet eden; 
maşeri vicdanda yerini almış; Hacı Bay
ram Veli, Aşık Veysel, Akşemsettin, Mi
mar Sinan, Aşık Dertli, Seyrani, Seyyid 
Burhanettin, Aşık Paşa ve başkaları gibi 
yörelerinde anma törenleri düzenlenen ulu 
kişilerin felsefelerini yaşatmak; anma tö
renlerine ve bunlarla ilgili faaliyete yar
dımcı olmak üzere ve ayrıca Türk halk ve 
Türk sanat musikisini yaşatmak ve geliş
tirmek amacıyla çalışan dernek ve kuru
luşlara yardım etmek üzere bu aktarma
nın yapılması faydalı görülmüştür. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 

katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE K O M İ S Y O N U 

BAŞKANI K E M A L AKKAYA (Samsun) 
— Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BAKANI 
MUSTAFA TINAZ T İ T İ Z (Zonguldak) 
— Sayın Başkanım, aktarılmak istenen 
bölümde 970 milyon vardır. Kesilmek is
tenen bölümden bu çıkarıldığı takdirde, 
bütçe içinde birtakım sıkıntılar olur. Bu 
yüzden katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, yanlış saydınız. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 
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BAŞKAN — Efendim, bir yanlışlığa meydan vermemek için özellikle özen göster
dim ve teker teker saydım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bölümü tekrar okutup oylayacağım: 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 145 453 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtıl
ması Hizmetleri 26 733 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 342 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Lütfen, münakaşayı dışarıda yapın efendim... Çok ayıp oluyur, hiç yakışıyor mu size?.. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bizim önerge ne oldu Başkan? 

BAŞKAN — Anladım efendim. 

Bir önerge daha var efendim, aynı mahiyette. Birinci önerge reddedildiği için, bu 
önergeyi işleme koyamıyorum. 

Toplamı okutuyorum: 

TOPLAM 187 959 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Kültür ve Turizm Bakanlığı 1987 yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Kültür Sanat Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

I 112 Ülke Turizminin Geliştirilmesi ve Ta-
S5 nıtılması Hizmetleri 
to BAŞKAN — Kabul edenler... Etme-
I yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Özel kanunla 
gereğince ertes 

Genel ödenek Toplam yıla devreden 
toplamı harcama ödenek 

4 668 052 000 4 541 923 203 

51 942 783 000 47 747 727 565 

11 659 503 000 9 292 348 595 

2 773 240 000 2 803 012 659 

3 960 774 3 572 800 384 44 

71 047 538 774 64 388 584 822 384 44 
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Bu suretle, Kültür ve Turizm Bakan
lığı 1987 Yılı kesinhesabı da kabul edilmiş
tir; hayırlı ve uğurlu olsun. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, 15.30'da toplan
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 14.25 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin İkinci Otu rumunu açıyorum. 

III . — K A N U N TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1989 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasardan 
ile 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli idareler 
ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Taşanları (1/496, 
1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 1/475, 3/667) (S. 
Sayılan : 111, 112, 134,136) (Devam) 

C) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANLIĞI 

1. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 

1989 Malî Yılı Bütçesi 

2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Bu bütçe üzerinde grupları adına söz 
isteyen arkadaşları okuyorum: Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Veli Aksoy, Sayın Eşref Erdem; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Uncu, 
Sayın Mehmet Çakıroğlu; Anavatan Par
tisi Grubu adına Sayın Ayhan Uysal, Sa
yın Yavuz Köymen. 

Şahıslan adına da, lehinde Sayın Ah
met Dalkıran, aleyhinde Sayın Alaettin 
Kurt söz istemişlerdir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Veli Aksoy; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA VELİ AK
SOY (İzmir) —7 Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; görüşülmekte olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığı bütçesi üzerinde Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubunun görüş ve düşün
celerini bildirmek üzere söz almış bulunu
yorum. Grubum ve şahsım adına Yüce 
Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığı, 180 sayılı Kararname uyarın-
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ca, Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarının 
birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir bakan
lıktır. İmar ve İskân Bakanlığınının kara
rı, 3194 sayılı İmar Kanununun yürürlük 
kazanmasına bağlı olarak alınmış bir ka
rardır. Bu kanun ile plan onama yetkisi, 
bakanlıktan alınarak valilik ve belediyelere 
devredilmiş, sanki İmar ve iskân Bakan
lığının yaptığı tek iş plan onamakmış gibi 
görülerek, bu bakanlık ortadan kaldırıl
mıştır. 

Nüfus artışı ve köyden şehire göç ile 
ortaya çıkan kentleşme sorunu, ülkemiz
de yaşanan pek çok sosyal problemin de 
kaynağını oluşturmaktadır. Kentleşme so
runu nedeniyle ortaya çıkan olumsuz et
kileri en aza indirgemenin yolu da plan
lamadan geçer. Ülke, bölge ve yörenin 
ekonomik, sosyal ve fizikî kaynaklarının 
optimum dağılımının sağlanması için ge
rekli koşullar ve kararlar planlar aracılı
ğıyla sağlanır. 

3194 sayılı İmar Kanunu uygulama
ları çerçevesinde plan onama yetkisinin 
belediyelere devri son derece önemli bir 
karardır. Ancak, demokrasiyi geliştirici 
olabilecek bu kararın alınmasının altında 
yatan gerçekler, iktidarca kentsel rantın 
maksimum artırılması görüldüğü için, bu 
yetkinin yerel katılım ve diğer demokra
tik mekanizmalarla bütünleştirilmesi ek
sik bırakılmış, bunun sonucu olarak, be
lediyeler, be lediye b a ş k a n l a r ı n ı n 
pederşahi-monarşik yönetim alanlarına 
dönüştürülmüştür. 

Ülkenin doğal, kültürel ve ekonomik 
kaynaklarının optimum kullanımı ve da
ha alt ölçekli planların uyumu bölge plan
ları sağlayabilir. Bu anlamda yol gösterici 
olacak planlar ihmal edilmekte ve yapıl
mamaktadır. Bu dönemde yapılan topu 
topu iki bölge planı da yabancı firmalara 
yaptırılmaktadır. (Devlet Planlama Teşki
latınca yaptırılan GAP ve Çukurova'da 

yaptınlanlar) Ulusal kaynakların, koruma, 
kullanma ve dağılımı gibi ulusal politika
ların konusu olan bölge planlarının yaban
cılara yaptırılması, ülkemiz ekonomik po
litikalarını da uluslararası finans kuruluş
larının emir ve isteklerine bırakan iktida
rın bu uygulamalarının bir devamı niteli
ğindedir. 

Yine 3194 sayılı İmar Kanunu uya
rınca, çevre düzeni planlarının yapım ve 
onama yetkisi Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının uhdesindedir. Belediyelerin yetki 
alanı dışındaki yörelerin yapılaşma düze
ni çevre düzeni planlarınca belirlenir; ya
ni çevre düzenleri alanları valiliklerin ona
ma yaptıkları alanlardır. Bu alanların 
plansız bırakılması, belediyelerin bitişik 
alanlarında valiliklerin keyfiliğine bırakıl
mış yerleşim alanları yaratılması anlamı
na gelir. Bu da, kelimenin tam anlamıyla 
imar anarşisi ve yetki anarşisi yaratmak
tadır. Oysa, Sayın Bakan Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki sunuş konuşmasında, 
çok iş yapılmış gibi, "Beş bölgede çevre 
düzeni planı düzenlendi' ' diyor. Sayın Ba
kana sormak gerekiyor: 1988 yılı içerisin
de onanan planınız var mı? Varsa, lütfen 
ispat ediniz. 

Yine Sayın Bakan, E - 5 Karayolu 
üzerinde sanayi aksı planlama çatışması
nın ele alınacağını söylüyor. Bu plan 1983 
yılında yapılmış ve onanmış bir çalışma 
olup, Çevre Genel Müdürlüğünce reviz
yon planlama çalışması başlatılmıştır. Sa
yın Bakanın, bakanlık çalışmaları hakkın
da bilgi verirken, doğru bilgi vermeye özen 
göstermesini bekliyoruz. 

Kıyı Kanunu bu iktidar döneminde 
çıkarılmıştır. Ülkemiz kıyılarını yağmalı-
ğa çıkaran bu yasayı Anayasa Mahkeme
si iptal etti. Bunun üzerine bakanlık kıyı 
yağmasını hem Meclisin, hem de Anaya
sa Mahkemesinin denetiminden uzak ve 
yasasız biçimde, genelge ile sürdürmeyi çı-
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kar yol olarak bulmuştur. Üç tarafı deniz
lerle çevrili ülkemizin güzel kıyılarını hu
kuka ve de toplum yaranna aykın biçim
de ve Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
yasanın aynısı olan genelgeyle idare etme
ye ne kadar devam edeceksiniz? Bu konu
muyla Bakanlık, kıyı yağmasını genelgeyle 
organize etmektedir. 

İstanbul büyükşehir raylı toplu taşı
ma sisteminin proje ve inşaatının yaptırıl
ması 27.6.1985 tarihinde 85/9660 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararıyla Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığına verilmiştir. Bu Bakanlar 
Kurulu karan, 3194 sayılı İmar Kanunu
nun 9 Mayıs 1985 tarihinde yayımından 
sonra çıkarılmıştır. Bu nedenle, İmar Ka
nununun 9 uncu maddesinde yer alan 
"gerektiği hallerde" plan yapım ve ona
ma işleminin Bakanlıkça yürütülmesi yö
nünde görevlendirme yapan bir karardır 
ve İstanbul büyükşehir raylı toplu taşıma 
sisteminin proje ve inşaatının İmar Kanu
nunun istisna! hükmü uyarınca Bayındır
lık ve İskân Bakanlığınca yapılmasını ön
görmektedir. Oysa yapılan işlem, Bakan
lar Kurulu kararına aykırı olarak, beledi
ye tarafından ihale edilerek yapımı sürdü
rülmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığınca bu konuy
la ilgili hiçbir kanunî işlem yapılmadığı gi
bi, belediye de kanunla hükümlü olması
na rağmen, şartname ve projeleri Bakan
lığa tasdik ettirmemiştir. Halbuki, 1979 yı
lında zamanın Ankara Belediye Başkanı, 
Ankara metro projelerini Bayındırlık Ba
kanlığına tasdik ettirmediği için yargılan
mıştı. Bakanlar Kurulu kararı hiçe sayı
larak girişilen bu projenin temel atma tö
reninde Sayın Bakanın da bulunması, son 
derece düşündürücüdür; İktidarın çifte 
standart uygulanmasının da somut bir ör
neğidir. 

Gelelim bu projenin uygulama sey
rine: İstanbul Raylı Sistemi'' adı altında, 
bir nevî tramvay sistemi olan bu projenin 

ilk 23 kilometresi önce ihale edilmiş ve da
ha sonra da Devlet Planlama Teşkilatınca 
karar altına alınmıştır. Bu, hukukî süre
cin tersine çevrilmesidir. İhale bedelinin 
yüzde 15' i yabancı ortaklı yapımcı firma
ya işin başlangıcında avans olarak veril
miştir. Bu avanslar, istihkaklardan kesil-
memiştir. Şu anda da işin 7 nci kilomet
resinde çalışma yapılmaktadır. İşin 7 nci 
kilometresi bittiğinde, ihale bedelinin he
men hemen tamamı harcanmış olacağın
dan, geriye kalan kısmının akıbeti meç
huldür. 

Söz, İstanbul Belediyesine uygulanan 
çifte standarttan açılmışken, Boğaz köp
rülerine de değinmeden geçemeyeceğim. 
İstanbul'da kent içi yolcu taşımacılığının 
çözümü, öncelikle, günlük zorunlu seya
hat sürelerini en aza indirici yerleşim plan
lama karar ve yatırımlarına bağlıdır. Bu* 
nun entegre toplu taşımacılık sistemleriyle 
takviye edilmesinin gerekli olduğunu ar
tık sokaktaki vatandaş bile anlamış bulu
nuyor. Bu iki ana çözümün ise, iki ana 
ayak bağı var. Birincisi, İstanbul'un kent 
dokusunu "yık-yap"larla, "yık-yap-işlet-
sat"larla alabildiğine yüksek yoğunluklar
da kullanıma açmayı zorlayan arsa spekü
latörlerinin baskısı; ikincisi de, özel oto 
ulaşımını tahrik ve teşvik eden, boğaz köp
rüleri ve benzeri uzak görüşten yoksun di
ğer yatırımlardır. 

İstanbul'da ulaşımın, yolsuz, göste
riş köprüleriyle yapılamayacağının anla
şılmasını ve Sayın Bakanın Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki sunuşunda, iki yakada 
alt kent merkezleri geliştirilmesine ağırlık 
verileceğini dile getirmesini, doğruların 
geç kalmış kavranışının ifadesi olarak al
gılıyorum ve soruyorum: Nasreddin Ho
ca Türbesi gibi, koca kilidiyle bir başına 
cascavlak kalmış ikinci köprü ucubesinin 
ekonomimize yükünü kim kaldıracaktır, 
bunun hesabını kim ödeyecektir? Bir 
üçüncü geçişin İngilizlere veya bir başka 
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yabancıya peşkeş çekilmesinin sorumlulu
ğunu taşımaya hâlâ cesaretiniz var mı? 

Bakanlığı fon uygulamaları da ikti
darın ayrılıkçı, çifte standartlı kaynak tah
sisi politikalarının devamı olarak gözük
mektedir. 

Bu çerçevede, ANAP'lı belediyeler ile 
muhalefet belediyeleri arasında olduğu ka
dar. ANAP içinde de güçlünün kaynldığı 
görülmektedir. 

Sayın Bakan, "1 187 belediye fonlar
dan yararlandı" demektedir. Burada kul
lanılan 20,3 milyar liranın yüzde kaçı 
ANAP'lı olmayan belediyeler tarafından 
kullanılmıştır? Bu fonlardan yararlanan 1 
187 belediyenin kaç tanesi muhalefet par
tilerine aittir? 

Hukuku tanımayan, yasaları uygula
mayan, görevlerini kötüye kullanan tüm 
yetkililer, bir gün mutlaka hesap verecek
lerini unutmamalıdırlar. 

Planı yapan kadar, onaylayan kuru
mun onaylama denetimini nasıl .yaptığı ve 
planı ne yönde yönlendirdiği önem taşır. 
Üst düzeyde yol gösterici plan kararların
dan've planlann denetlenebilmesi için ge
rekli örgüt yapısı ve teknik elemandan 
yoksun belediyelerin bu yönde desteklen
mesi ivedi bir gereksinmedir. 

Belediyelerimize baktığımızda çok 
ciddt eleman sıkıntısı içerisinde oldukla
rını görüyoruz. Sayın Bakan, Plan ve Büt
çe Komisyonundaki sunuş konuşmasında, 
"11 ayrı kurs, seminer ve konferans 
düzenlediklerini" söylüyorlar. Oysa ger
çekte, dokuz ay süren ve 35 kişilik Bele
diye Fen Elemanlan Kursunun dışında, 
belediyelere yönelik hiçbir faaliyette bu
lunulmamıştır. Bakanlığın, eğitim amacıy
la inşa edilmiş binayı başka amaçla kul
lanması da^eğitime ve belediye fen elema
nı yetiştirmeye ne kadar önem verdiğini 
göstermektedir. 

Belediyelerde uygulama ve yönetime 
halk katılımını; en azından mahalle örgüt
lenmeleri, meslek odalan ve diğer gönül
lü derneklerin planlama ve benzeri etkin
liklere denetim unsuru olarak katılması
nı kolaylıştıncı mekanizmalar hızla oluş
turulmalıdır. 

Halkın, yerel uygulamalar konusun
da tepki ve görüşlerini ilgili genel ve yerel 

/ organlara sunmasının; ilgili meslek oda-
lannın, derneklerin belli konularda halkı 
aydınlatıcı bildirişim halkaları olarak gö
rev yapmalannın önü açılmalıdır. Bu, de
mokratikleşmenin vazgeçilmez bir ge
reğidir. 

Oysa ülkemizde, demokrasi özlemle
rini dile getiren aydınlar bile yargılanmış
lardır. Derneklerin, sendikalann, meslek 
kuruluşlannın kendi ilgi alanlannda gö
rüş açıklamalan bile, politika yasağı kap
samında kısıtlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
da yetmiyormuş gibi, halkın ve örgütleri
nin kendi beldeleriyle ilgili konularda da
va açabilmeleri, idarî yargıya başvurabil
meleri yeni taşanlarla tamamen kısıtlan
maya çalışılmaktadır. Ankara ve İstanbul 
belediyelerinde, Gökova'da halkıh yeşili 
korumak, için gösterdiği duyarlılığın ve 
beldesine sahip çıkma özelliğinin, her ka
demeden yöneticilerce de benimsenmesi
ni öneriyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçe
siyle ilgili görüşlerimizi aktarmak is
tiyorum. 

» 
Su kaynaklarını değerlendirme ama

cıyla kurulmuş bulunan Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü ülkemizde, taşkın ko
ruma, sulama, bataklık kurutma, sudan 
enerji üretme, yeraltı suyu etüt ve araş
tırmaları yapma, nüfusu yüzbini aşan şe
hirlere içme, kullanma ve endüstriyel su 
temini amacıyla baraj, irsale hattı ve tas
fiye tesisleri inşaatıyla uğraşmaktadır. 
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Böyle önemli görevlerle donatılmış 
bir kuruluşun 1988 ve 1989 yılı bütçeleri 
karşılaştırıldığında, bütçenin ortalama 
yüzde 37 civarında artırıldığı gözlenmek
tedir. Enflasyonun yüzde 87'ler civarında 
seyrettiği ülkemizde bu durumda Devlet 
Su İşleri bütçesi, net değerler açısından 
yaklaşık yüzde 50'ler civarında gerilemiş 
demektir. Ayrıca, Devlet Su İşleri bütçe
sinin genel bütçe içindeki payının da yüz
de 6,3'den yüzde 5,7'ye düştüğü bütçe ge
rekçesinde görülmektedir. 

GAP gibi bir projenin, gerileyen bir 
bütçe önerisiyle hangi yıllarda tamamla
nacağı da ayrı bir merak konusu olmak
tadır. Bu çarpıcı durum, Devlet Su İşleri
nin 1989 yılı bütçe raporunda, kısa süre
de bitirilmesi öngörülen 112 adet sulama, 
28 adet enerji ve 15 adet içme suyu proje
si için de görülmektedir. Bu projelerin ma
liyetleri -hangi yıl fiyatlarıyla olduğu be
lirtilmemiş, belki 1988 yılı için olabilir-
19,041 trilyon Türk Lirası olarak ifade 
edilmekte ve bugüne kadar bu projeler 
için harcanan paranın 9,27 trilyon Türk 
Lirası olduğu belirtilmektedir. Geriye ka
lan 10 trilyon liralık yatırımın, yine ra
porda belirtilen 2,16 trilyonluk yatırım 
bütçesiyle, yıllık yüzde 87 enflasyon ve 
brüt yüzde 37 bütçe artışlarıyla hangi 
yılda bitirileceğini ise, hesap adamı 
olduğunu sürekli iddia eden Sayın Baş
bakan ve onun Sayın Bakanına sormak ge
rekmektedir. 

Bu çarpık işleyiş sonucu, ülkemizde 
paylaşılamayan GAP projesine genel ola
rak bir göz atmakta yarar vardır. GAP 
kapsamındaki ana projeler şunlardır : 

Aşağı Fırat Projesi (Atatürk Barajı ve 
Urfa Tüneli bu projenin bir parçasıdır), 
Karakaya Projesi, Sınır Fırat Projesi, 
Suruç-Baziki Projesi, Adıyaman Kâhta 
Projesi, Göksu Araban Projesi, Gaziantep 
Projesi, Dicle Kral Kızı Projesi, Batman 

Projesi, Batman-Silvan Projesi, Garzan 
Projesi, Ilısu Projesi, Cizre Projesi. 

GAP 'm tamamlanması olayı, bu 13 
ana projenin (Ki, bunların alt bölümleri
nin her biri ayrı baraj ve sulama kanalla
rını içermektedir) bitirilmesine bağlıdır. 
Bugüne kadar bu projelerin bir bölümü
nü (Küçük bir bölümünü) oluşturan Ka
rakaya Barajı bitirilmiş, Atatürk Barajı ile 
Urfa Tünelinin inşaatları ise devam et
mektedir. 

GAP'm, GAP olması için gerekli di
ğer ana projelerin büyük bir kısmının he
nüz etüt ve proje çalışmaları dahi yapıl
mamıştır. Örneğin, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesindeki üç büyük tesis olan Keban, 
Karakaya Hidroelektrik Santralleri ve El
bistan Termik Santralının tam kapasite ile 
çalışması halinde üretilecek enerjiyi enter-
konnekte sisteme enjekte edecek olan ile
tim tesislerinde darboğaz olduğu görül
mektedir. Bu yöreden, Batı 'daki tekstil 
merkezlerine enerji nakleden Keban-
Kayseri-Gölbaşı ile Keban-Elbis tan-
Kayseri 380 kilovoltluk enerji iletişim hat
ları kapasitesi yetersizdir ve yeni hatların 
yapımı gerekmektedir. 

Bunun yanında, ilk açıklamalara gö
re 1990, son açıklamalara göre de 1991 yı
lında ilk ünitesinin servise gireceği söyle
nilen Atatürk Hidroelektrik santralının 
enerjisini nakledecek hatlann yapımına bi
le başlanılmamıştır. Şu anda başlanmış ol
sa bile, bu hatların yapımı en az dört yıl 
süreceğinden, Atatürk Barajı inşaatının 
1990 yılında bitmesi hiçbir işe yaramaya
cak, sadece, gösterişli bir mühendislik ya
pısı olarak ortada duracaktır. 

ihale edilmiş bulunan Kralkızı Barajı, 
Batman Barajı, Dicle Barajı şantiyeleri ise, 
ödenek yokluğundan, 1988 yılında hemen 
hemen hiç açılmamıştır, 1989 yılında da ay
nı durumu yaşayacakları söylenmektedir. 

— 978 — 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 2 

Ayrıca, çok önem verilerek, sürekli 
propaganda aracı olarak kullanılmakta 
olan Şanlıurfa Tüneli ile Atatürk Barajı in
şaatlarının seyrine göz atıldığında, her şe
yin güllük gülistanlık olmadığı görülmek
tedir. Şanlıurfa Tüneli inşaatı, binbir so
run içindedir ve neredeyse durmak üze
redir. Atatürk Barajı ise, ihale bedelini 
şimdiden onlarca defa katlar bir duruma 
gelmiştir. Sayın Başbakan bütçe konuşma
sında, 1983 yılının sonlarında 102 milyar 
842 milyon Türk Lirası bedelle ihale edil
miş bulunan baraj inşaatına günde 1 mil
yar Türk Lirası harcandığını söylemiştir. 
Bakanlığın yayınlarına göre, Bayındırlık 
Bakanlığı birim fiyatları artış katsayısı, beş 
katı civarında olmasına rağmen, bugüne 
kadar harcanan tutarın üzerine günlük 1 
milyar lira harcama yapılması, bu işin he
sabında bir yanlışlık olduğunu, bu yanlış
lığı gene hesapçı Başbakana ve onun Sa
yın Bakanına sormak gerektiğini ortaya çı
karmaktadır. 

Aslında, bu hesap yanlışlıkları, tüm 
Devlet Su İşleri projelerinde vardır. He^ 
men hemen tüm Devlet Su işleri yatırım
ları, ihale bedellerinin yüzdelik artışlarıyla 
tamamlanamayarak, bu bedellerin üç-beş 
katına tamamlanmaktadır. Burada söz ko
nusu edilen, enflasyondan dolayı meyda
na gelen fiyat artışları değil, ihale bedeli 
bazındaki artışlardır. Malî bünyelerinin ve 
teknik donanımlarının zayıf olması ve çok 
yüksek oranda kırarak ihale almaları, bu 
şirketlerin işleri uzatmalarına sebep ol
makta ve paralarının zamanında ödenme
mesi nedeniyle de işlerin bitirilemediğini 
görmekteyiz. 

Zaten, bu konu, Bakanlıkça da teyit 
edilmiş olmalıdır ki, konunun araştırılma
sı, bir müşavirlik ortaklığına profesyonel 
iş olarak verilmiştir. Şimdi, milyarlarca li
ra bedel karşılığı, Devlet Su İşleri adına 
bir müşavirlik grubu, Devlet Su İşleri ya

tırımları ihalelerin neden birkaç katı bir 
bedelle bitirildiğini araştırmaktadır. Böy
le bir müşavirlik bürosuna gerek olmadı
ğı kanısındayız. (SHP sıralarından al
kışlar) 

İçme suyu alanında adı geçen 15 adet 
içme, kullanma ve endüstri suyu projele
rinden; Bursa, Mersin, Ankara, İzmir iç
me suyu projeleri, 1970'li yıllarda başla
mış ve büyük bir bölümüde 1983'te ta
mamlanmış projelerdir. 

Samsun İçme Suyu Projesinde, arıt
ma tesisi inşaatı yürütmekte, arıtma tesi
sine su getirecek isale hattında ise, iki yıl
dır hemen hemen hiçbir şey yapılama
maktadır. Yani, arıtma bitecek; ama, arı
tılacak su olmayacaktır. Şanlıurfa, Konya, 
Elazığ, İzmit, Antalya, Balıkesir, Diyar
bakır ve Sivas projelerinden bazıları pro
je aşamasında, bazıları ise, ödenek yoklu
ğundan beklemektedir. İstanbul içme su
yu arıtma tesisi ve bazı projelerine, Bayın
dırlık Bakanlığınca iyi yürütülemediği 
için, İstanbul Belediyesince el konmuştur. 
Ancak, hesapsız, kitapsız, kadrosuz İSKİ 
de bu projelerin içinde boğularak, iflas 
noktasına gelmiş, birçok yatırım Temmuz 
1989'a kadar durdurulmuştur. 

Karayolları Genel Müdürlüğüyle il
gili olarak, benden sonra grubumuz adı
na konuşacak olan arkadaşım, çok geniş 
açıklamalarda bulunacak; ama, ben de 
çok kısa bir açıklamada bulunmak is
tiyorum. 

ANAP'm, karayolu ulaştırmacılığına 
ve otoyol yapımına ağırlık vermek istedi
ği bilinmektedir. Karayolu taşımacılığının 
yapım ve işletilmesi sırasında, başta pet
rol olmak üzere, ana girdilerinin, ülkenin 
dışa bağımlılığını sürekli artırdığı bilin
mektedir. Bu ulaştırma modeli ile ülke dö
viz kaynaklarının her geçen gün daha bü
yük bir bölümünün dışa aktığı da nesnel 
bir gerçektir. ANAP İktidarı, karayolu 
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ulaştırmacılığını, ayrıca, yabancı serma
yenin ilgi alanı haline de getirmek iste
mektedir. 

Bu amaca hizmet etmek üzere çıka
rıldığı sanılan, Karayolları Genel Müdür
lüğü dışındaki kuruluşların erişme kont
rollü karayolu (otoyol) yapımı, bakımı ve 
işletilmesiyle görevlendirilmesi hakkındaki 
kanuna değinmeden geçemeyeceğim. 

Bu düzenleme ile otoyol yapımında, 
özel hükümlerine tabi ve sermaye şirketi 
statüsüne sahip sermaye şirketlerinin, oto
yolların ve üzerindeki bütün tesislerin ya
pımı, bakım ve işletilmesiyle görevlendi
rilmesi getirilmektedir. Bu da yetmemek
tedir ki, parayı bastıran sermaye şir
ketlerinin, ayrıca, Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yapılan otoyolları, yolculukla 
ilgili hizmet tesislerini de yapma ve işlet
me olanağı sağlanmaktadır; yani kırkdo-
kuz yıl süreyle, geçiş ücretlerinin yanı sı
ra, yol kenarındaki otel, motel, lokanta, 
akaryakıt istasyonu, tamirhane gibi hiz
met tesislerinin tasarruf hakkı da yerli-
yabancı özel sermaye şirketlerine verilebi
lecektir. Karayolları, bu kuruluşlarca pro
jelendirilecek otoyolların bütün tesisleriyle 
ilgili kamulaştırma işlemlerine de, sözleş
mede belirlenecek hükümlerde iştirak et
tirebilecektir. Uygulama yönetmeliği be
lirginleşmeyen bu yasa, açıkça bir kapitü
lasyon yasasıdır. Otoyollar, bu yasa ile, bo
ğaz köprülerinden sonra, özel şahıslarca 
işletilen "Deli Dumrul" geçişlerine iyice 
benzetilecektir. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakanlığın Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü birimi, şu anda, Bayındırlık Bakan
lığının daha önce yaptığı görevlerin önem
li bir bölümünü üstlenmiş bulunmaktadır. 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, tüm kamu 
kuruluşlannm, ihaleden bitim safhasına 
kadar, bina inşaatlannı yürütmekle görev
lidir; ayrıca, ihale yönetmeliğini hazırla
mak, yıllık birim fiyatları tespit etmek ve 

tüm ülke düzeyinde teknik sorunlara da
nışman ve yön gösterici olmak gibi görev
leri de üstlenmiş bulunmaktadır; ancak, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, günümüz
de iktidarın bir organı olarak görev yap
makla kalmamakta, iş bitiriciliğin somut 
örneğini, yaptıkları tüm uygulamalarda 
göstermektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı her yıl birim fi
yat yayınlamakta, enflasyon nedeniyle fi
yatlar ilk dört ay sonrasında önemini kay
betmekte, yine de işlere ve ihalelere olan 
talebin arttığı gözlenmektedir. Nedenlerini 
araşttrırsak, şu soruyu sormak gereki
yor : İnşaatlar, çağdaş üretim için gerekli 
olan her türlü denetimden uzak, baştan 
savma yapılmakta ve halk arasında söyle
nildiği şekliyle çürüklüğü anlatılmak için 
"Bayındırlık işi" sıfatı kullanılmaktadır. 
Bu, devletin yaptığı işlerin kötü iş olduğu 
anlamına gelmemelidir; burada suçlu 
olan, düzendir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, arkadaş
larınızla aranızda bir saat ayarlaması yap
tıysanız, 30 dakikayı doldurdunuz; bunu 
hatırlatmak istiyorum. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Ta
mam, bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Niteliksiz iş yapılmasına göz yumul
maktadır; "Bu işi özel sektör daha iyi 
yapıyor" düşüncesini yaygınlaştırmak için 
böyle hareket edilmektedir. Halbuki, bir 
anlamda devletin soyulmasına göz yumul
maktadır. Bu işleri, devlet, istese kendisi 
yapabilir ve denetleyebilir. Bunlar, devle
ti malı bitmez bir deniz olarak gören zih
niyetin yaptığı icraatın örnekleridir. 

Sayın Başkan, sayın 'milletvekilleri; 
1970'li yıllar içinde yapımına başlanmış 
olan büyüklü küçüklü çok sayıda kamu ya
pısı bugûnedek tamamlanamamıştır. Bu 
yapılar, daha yapım aşamasında eskimiş 
ve onarımına geçilmiştir. Bazılarında ih
tiyaç programları değişmiş, keşif artışla-
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nndan iş durdurulmuş, yapım süresi da
ha da uzatılmıştır. Ülkenin çeşitli yerlerin
de böyle yarım kalmış, terk edilmiş, unu
tulmuş, tıpkı tarihî eserlerimiz gibi, tari
hî inşaat kalıntıları vardır ve bunların sa
yısı gün geçtikçe artmaktadır. 

Sayın Bakanın 1988 yılı içerisinde bi
teceğini öngördüğü binalardan kaçının ge
çici kabulünün yapılıp, hizmete verildiği
ni sormak gerekmektedir. Yine Sayın Ba
kan, Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptı
ğı konuşmada, 1988 yılında yatırım ger
çekleşmesi olarak yüzde 65 gibi bir rakam 
yermiştir. Halbuki, yıl içindeki malzeme 
fiyat farkları değerlendirildiğinde, bu ora
nın ancak yüzde 48 düzeyinde olduğu gö
rülüyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
birim fiyatlar, bugün pek çok kurumda 
uygulandığı üzere, bırakılmalı ve anahtar 
teslimi fiyat sistemi uygulamasına geçilme
lidir ki, binalar vaktinde, adam gibi, Ba
yındırlık işi olmadan bitirilebilsin. 

Devlet ihale yasası, yukarıda belirt
tiğimiz aksaklıklardan arındırılmalı ve pu
anlama sisteminden vazgeçilmelidir ki, 
idarenin, belli kesimleri koruyor ve kollu
yor imajı hafifletilebilsin. 

Sonuç olarak ve özet olarak söylemek 
gerekirse; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın adının "İhale İşleri Genel Müdür
lüğü" olarak değiştirilmesi, günün koşul
larında en uygun adlandırma olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Eşref Erdem; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA EŞREF ER
DEM (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bütçesini görüşmekte oldu
ğumuz Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
çalışmaları ile ilgili olarak SHP'nin görüş 

ve düşüncelerini sunmak üzere huzuru
nuzdayım. Bu vesileyle grubumuz ve şah
sım adıma Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bakanlık, 8 Haziran 1984 gün ve 209 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme sı
rasında görevleri kabaca; kamu yapıları
nı yapmak, konut yapımı, deprem ve ya
pı malzemesi araştırması ve afet hizmet
lerini yürütmek, imar işleri, karayolları 
yapmak Arsa Ofisi için arazi ve arsa sağ
lamak ve ülkemizdeki su ve toprak kay
naklarını geliştirmek olarak sıralanabilir. 

Sayın milletvekilleri, toplumların ge
lişmişliğinin önemli göstergelerinden bi
ri, işbölümü ve uzmanlaşmadır. Yukarı
da anılan kararname ile Bayındırlık Ba
kanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı ile bir
leştirilerek, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğı adını almıştır. Süremizin darlığı nede
niyle fazlaca bu konuya değinemiyorum; 
ancak, yine de organizasyonla ilgili bir iki 
şeyi söylemeden geçemiyorum. 

1950'li yıllarda Türkiye, yoğun bir 
kentleşme ile karşı karşıya kalmıştır; bu, 
zaten bilimsel bir şeydir. Sanayileşmenin 
filizleşmeye başladığı her yerde, köyden 
kente göç başlar. Bu maksatlada, 1958 yı
lında İmar ve İskân Bakanlığı kurulmuş
tur. Ancak bugün, sanki tüm bu sorunlar 
çözülmüş gibi, İmar İskân Bakanlığı, Ba
yındırlık Bakanlığı bünyesinde ikincil gö
revleri yapan bir kuruluş haline getirilmiş
tir. Bizce, önemli yanlışlardan bir tanesi 
budur. Çünkü, kentleşme ve altyapı ayrı 
iki uzmanlık alanıdır. Bayındırlık Bakan
lığı asli görevi olan, devletin altyapı yatı
rımlarını yapmakla görevli olmalıdır. 

Bir başka şey, Bayındırlık Bakanlığı
nın bünyesinden Demiryolları, Limanlar 
ve Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün alınarak, Ulaştırma Bakan
lığına bağlanmasıdır. Geçen yıl da bütçe-
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de söylemiştim; Sayın Bakan da bu bağ
lanmaya karşıdır, doğrusu da budur. Çün
kü, bir ülkede asıl önemli olan, ulaştırma 
ana planıdır ve ulaştırma altyapıları da bu 
plana uygun olarak yürütülür. Şimdi, bir 
ulaştırma ana planının önemli öğeleri olan 
demiryolları, limanlar, ve havameydanla-
rı gibi, bir ulaştırma ana planının önemli 
üç öğesini bu Bakanlıktan alıp, işletmeci 
bir başka bakanlığa bağlarsanız, Bayındır
lık ve İskân Bakanı da huzurunuza bir 
ulaştırma ana planıyla gelemez, nitekim 
gelememiştir. Bu, bir başka yanlışlıktır. 

Yeni haliyle Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı, bir yandan, özellikle ulaşım ala
nında merkezî planlama ve bütünlük ola
nağından yoksun kılınmış, diğer yandan 
da, yeni birimlerin bünyesine alınmasıy
la, asıl görevini yapamaz, hantal bir ya
pıyla karşı karşıya bırakılmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı gibi, 
büyük ve yatırımcı bir kuruluşun bütçe
sini bir saat gibi bir sürede eleştirmek, tak
dir edersiniz ki, pek kolay değil. Onun 
için, bazı birimlerin görev alanlarına hiç 
değinmeden, bazılarına da sadece belirli 
noktalarda değinerek, asıl ağırlık bu yıl 
Türkiye kaynaklarının nasıl çarçur edildi
ğinin önemli göstergesi olan karayolları
na ve karayollarında da özellikle otoyolla
rına ayırmak istiyorum. 

Sayın üyeler, kamu yapılarını yap
makla görevli Yapı İşleri Genel Müdür
lüğünün örgütlenme şemasında da önemli 
değişiklikler yapılmıştır; bunlardan biri 
de, bölge müdürlüklerinin kaldırılması işi
dir. Daha önce Bölge Müdürlükleri belli 
çaptaki yatırımları, belli büyüklükteki ya
pıları gerçekleştiren ara kuruluşlardı. Bu
gün bölge müdürlükleri kaldırılarak, ba
yındırlık müdürlüklerinin bünyesine alın
mışlardır. Oysa, takdir edersiniz, bayın
dırlık müdürlükleri, ilde valilere bağlı olan 
il müdürlükleridir. Dolayısıyla, idare, iki 

başlı bir kuruluş haline gelmektedir. O da, 
hizmetlerin sağlıklı ve nitelikli yürümesi
ni önlemektedir. Bu nedenle, Yapı İşleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde, Karayol
ları Genel Müdürlüğünde olduğu gibi, bi
raz da özerk anlamda, bölge müdürlük
leri yeniden oluşturulmalıdır. 

İşin, yapı işleriyle ilgili üzerinde du
rulması gereken asıl önemli yanı, yatırım
ların kısa sürede bitirilmelerini gerçekleş
tirmektir. Oysa, son yıllarda, bazı işlerin 
sürüncemede kaldığı ve her yeni yıl keşif 
bedellerinin giderek devasa biçimde art
tığı gözlenmektedir. Buna somut bir iki ör
nek vermek istiyorum; geçen yıl da iki ör
neği vermiştim. 

Ankara Adliye Sarayı inşaatı işi, bu 
konuda tipik bir örnektir. Geçen yıl yine 
bu kürsüden, anılan işle ilgili olarak bir
kaç ihaleyi üst üste aynı firmanın aldığını 
ve 1988 yılı içinde yapılacak ve 3 milyar 
lira dolayında olacağını belirttiğim yeni 
işin dahi, yine aynı firmaya verileceğini 
söylemiştim. Kehanet değildi, dediğim 
doğru çıktı, aynı işi, aynı müteahhit bu yıl 
içerisinde, 4 Ağustos 1988'de aldı. 

Şimdi soruyorum : Acaba bu işin ay
nı müteahhide verilmesi, sadece bir tesa
düften mi ibarettir? Anılan işin keşif öze
tinde, asansör, Bayındırlık Bakanlığı birim 
fiyatlarında yazılı olan asansördür, 1 met
re/saniyelik asansördür ve takribi bedeli 
de 200 milyon lira civarındadır; ama ge
lin görün ki, bu asansörle yetinilmiyor, bir 
süre sonra asansörün hızı 1,6 metre/sani
yeye çıkarılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, adliye sarayı
nın en yüksek kesimi yedi katlıdır. Kaba
ca, bir katı 2,80 metre sayarsak, 16,8 veya 
17 metre civarında bir yüksekliktir en son 
çıkılacak olan yer. Hızı 1 metre/saniyelik 
asansörle çıksanız, takriben 17 saniyede çı
kacaksınız, hızı 1,6 metre/saniyeye çıkarıl
mış bir asansörle çıksanız 6 saniye kaza-
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nacaksınız, yani altı veya yedi katlı bir bi
nada her kat için 1 saniye kazanılacak. 
Oysa, hızı 1,6 metre/saniyeye çıkarılan 
asansör, Bayındırlık Bakanlığının birim fi
yatlarında olmayan asansördür ve bu 
asansörün ithal edilmesi gerekiyor. İthal
de, hepinizin takdir edeceği ve bildiği gi
bi, dışarıdan getirilen fatura artı yüzde 25 
olarak ödeme yapıyorsunuz ve ne yazık ki, 
200 milyon liraya mal olabilecek bir asan
sör, 1 milyarın üstüne çıkmıştır. Bir katı 
1 saniye daha erken çıkmak için 1 milya
rın üzerinde bir ek ödeme yapmaya gerek 
var mı; sizlerin takdirine bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, "6 saniye için 
1 milyar liradan fazla ödemek, ancak is
rafla, basiretsizlikle plansızlıkla, ya da -
söylemeye dilim varmıyor ama- yolsuzluk
la açıklanır" demekten de kendimi ala
mıyorum. 

Yine bu işin keşif özetinde, birim fi
yatlarda yazılı, yangın ihbar dedektörleri 
yer almıştır. Yerli dedektör 30 ila 40 bin 
lira civarındadır. Bu dedektörler de ithal 
edilmiştir ve halen adliye sarayı inşaatının 
altındaki depodadır. Bunların da 1 tane
si, mevcut yerli olanının birkaç misline, 
italya'ya sipariş edilmiştir. 

Bu işte önemli bir başka nokta var
dır. Değerli inşaatçı arkadaşlarım iyi bi
lirler; üst üste ihale yapıyorsunuz adliye 
sarayında; milyarlık ihaleler yapıyorsunuz; 
sanıyorum ki, ne Bakanlığa; ne de Yapı İş
leri Genel Müdürlüğüne, ilk defa ihale 
edilen birinci bölümün kesinhesaplan he
nüz intikâl etmemiştir. Üst üste dört kez 
ihale yapmışsınız; 12-13 milyar liraya va
ran ihale yapıyorsunuz, ne yazık ki, ilk 
ihalenin kesinhesaplan henüz Bakanlığa 
intikal ettirmiyorsunuz... 

Şimdi soruyorum Sayın Bakana : Na
sıl ihale edebiliyorsunuz; kesinhesabı ya
pılmadan, neyi nasıl yapıyorsunuz? Mü
kerrer ödemelerin önüne nasıl geçiyorsu
nuz, hangi önlemleri aldınız? 

Belki küçük bir tasarruftur ama; yi
ne bu işle ilgili olarak, yeni fiyat oluru ve 
yeni tutanak yapma yetkisi Ankara Bayın
dırlık Müdürlüğüne devredilmiştir. Bir 
başka bayındırlık müdürlüğüne devredi
len böyle bir yetki var mıdır yok mudur 
bilmiyorum; ama, bunun ardında yatan 
nedir, bunu da bilmek istiyorum. Eğer bü
rokrasiyi azaltmak ise, bunun, çok safiya-
ne bir niyet olabileceğini de açıkça bura
dan söylemek istiyorum. 

Geçen yıl buradan yine söylemiştim; 
Cumhurbaşkanlığı ikmal inşaatı işi Ruto 
İnşaata ihale edilmiş. İhale, sanıyorum, 
Şubat 1988 yılında yapılmış ve işin sözleş
mesine göre de 1989 yılında bitecektir. 
1988 yılında, yatırım diliminin büyük bö
lümü harcanacak, ödeneğin az kısmı da 
1989 yılında harcanacak. Müteahhit fir
ma, 1 milyar lira dolayında avans almıştır. 

Geçen yıl buradan söylediğim bir 
başka iddia vardı: Teklif verildiğinde, pro
jede ve proje detaylarında Cumhurbaş
kanlığı ikmal inşaatı işinin doğraması ah
şaptır; iddia ettiğim gibi, keşif özetinde 
100 kilogram kadar alüminyum doğrama 
konmuştur ve yılı içerisinde, bu yılın başr 
larında alüminyum doğramanın kilogra
mı 10 bin lira civarında iken, 45 bin lira
lık bir fiyat önerilmiştir. Eğer, doğrama 
alüminyuma dönüştürülürse, o firmanın 
açıktan 700 milyon lira civarında ek ka
zanç sağlayacağını da ifade etmiştim. Şim
di duyuyorum ki, Cumhurbaşkanlığı ik
mal inşaatı işinde, belirli yerlere örnek alü
minyum doğrama konmuş ve idareye de 
bu yönde baskı yapılıyormuş. Sayın Ba
kandan, bu konuda açıklama rica 
ediyorum. 

ikincisi, 1 milyar lira avans verilen bu 
işte, gerçekleşme nedir, bugüne kadar ya
pılan imalat hangi mertebededir? 

Değerli arkadaşlarım, bu örnekleri 
çoğaltmak mümkündür; ama takdir eder
siniz ki, zaman yetmiyor. Ancak, Başkent 
Ankara'mızın göbeğinde ve biri de Sayın 
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Cumhurbaşkanının gözü önünde cereyan 
eden iki inşaattan sadece küçük bir kesit 
verdim. 

Bütçe Komisyonundaki eleştirilerim
de de söylemiştim; Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün 
yaptığı işlerin bir bölümünü yapmaktadır. 
O halde, benzer işi yapan iki kurumu ay
rı ayrı muhafaza etmekte, ne Türkiye'nin 
kaynakları açısından, ne hizmetlerin bir
liği ve bütünlüğü açısından hiçbir yararı 
yoktur. Bence, Afet İşleri Genel Müdür
lüğü, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı olarak, 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün bünye
sine alınmalıdır. Yapı İşleri Genel Müdür
lüğü de artık, kamu kuruluşlarının taşe
ronu sıfatından kurtarılmalı, daha işlev
sel, daha ciddi bir yapıya kavuşturul
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, geçen yılki ko
nuşmamızda, 1988 bütçesinin 1987'ye gö
re azalma gösterdiğini, özellikle yatırım
ların, önceki yılın çok gerisine düştüğü
nü, yeni yatırımların ise, yok denecek ka
dar az olduğunu söylemiştik. 

Burada bir sürü tablo var, isteyen ar
kadaşımıza da gösterebilirim; bu yıl da bu 
tren de devam etmektedir, bu düşüş de
vam etmektedir. 1989 yılı bütçesi, 1987 yılı 
başına taşındığında, 1987 yılındaki yatı
rımların çok gerisine düşüyoruz. 

1987 yılı başına aldığımızda bütçe 
ödenek rakamlarını, 51 milyar 754 milyon
luk bir yatırım yapmışız. 1988 yılı Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesini 1987 yılı başı
na aldığımızda, reel gerçekleşme olarak 42 
milyar 145 milyonluk yatırım yapmışız. 
1989 yılı bütçesini, 1987 yılı fiyatlarıyla de
ğerlendirdiğimizde, yatırım miktarı 38 
milyar 517 milyona inmektedir. Dikkat 
ederseniz, 51 milyar, 42 milyar, 38 milyar 
gibi bir düşüş görülmektedir. 

Tablolardaki yıllara göre toplamlar 
karşılaştırıldığında, 1987'de 51.7 milyarlık 

yatırım, 1989 yılı bütçe tasarısında, 1987 
yılı başı fiyatlarıyla, 38.5 milyara düşmek
te; yani reel olarak yüzde 26 oranında bir 
küçülme göstermektedir. 

İşin daha da acı yanı; deflatör, sizin 
bu yıl öngördüğünüz gibi, yüzde 49 değil 
de, önümüzdeki yıl enflasyonun yüzde 
80'lerde seyredeceğini bile kabul edersek, 
sonuç daha da vahimdir, yani, 1989 büt
çesi, 1987 yılı başına çekildiğinde, yüzde 
38 oranında bir küçülme ile 31 trilyon 884 
milyara düşmektedir. 

Öte yandan, Bakanlık bütçesinin son 
üç yıldaki özetini, 1987 yılı başı fiyatlarıyla 
birlikte görmek gerekirse, önümüze çıkan 
tablo şudur : Carî harcamalarda yüzde 40 
bir düşüş, son bütçeyi taşıdığımızda, yüz
de 28 yatırımlarda bir azalma, yüzde 87 
gibi -çok ciddi bir rakam- transfer harca
malarında ciddi bir küçülme yar. 

Bakanlığa bağlı iki büyük yatırımcı 
kuruluşumuz DSİ ile Karayollarının büt
çelerine de kabaca bir göz attığımızda, -
tabloları zaman darlığı nedeniyle 
okuyamıyorum- DSİ bütçesinde yaptığı
mız tablodan çıkarılacak sonuç da şudur : 

Genel yönetim ve destek hizmederin-
deki harcama, 1988 yılındaki yüzde 31'lik 
artış dışında, büyük su işlerinde yatırım
lar, 1987 yılı fiyatlarıyla, 1988 bütçesi yüz
de 17; 1989 yılı bütçesi de yüzde 21'lik bir 
küçülme göstermiştir. 

Küçük su işlerinde de aynı küçülme 
devam etmektedir; 1988 bütçesi yüzde 2; 
1989 bütçesi de yüzde 4 oranında küçül
müştür. 

Demek ki, Devlet Su İşleri bütçesi, 
Türkiye'nin gelişmesine ayak uyduracak 
ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir bütçe 
değildir. Bu bütçe, daralan haliyle, nor
mal büyüme bir yana, daha da daraltıla
rak, Türkiye'ye giydirilmeye çalışıl
maktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sine baktığımızda da, durum farklı değil-
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dir. 1987 yılı fiyatları baz alındığında, gö
rüşmekte olduğumuz bütçe tasarısının 
analizi de aşağıdaki sonuçları vermekte
dir ve burada da üç önemli kalem esas 
alınmıştır baz olarak. 

Karayollarında yatırımların durumu 
daha vahimdir. Geleneksel yol ağımızın 
tümüyle ihmale uğradığını, bakım hizmet
lerine ayrılan ödeneklerin ve harcamala
rın 1987'den beri sürekli bir düşüş kaydet
tiğini görmekteyiz. 

Son üç yıllık bütçe analizi sonuçları, 
genel yönetim ve destek hizmetlerinde, 
1987 baz fiyatlarına göre, 1988 bütçesi 
yüzde 7; 1989 bütçesi ise yüzde 24 oranın
da bir gerileme göstermektedir. 

Yatırım hizmetlerinde ise, yine aynı 
değerlendirmeyle; 1988 yık bütçesinde 
yüzde 48, 1989 bütçesinde ise yüzde 30 gi
bi, korkunç bir küçülme söz konusudur. 

Bakini ve işletme hizmetlerinde ise, 
yüzde 39 oranında, inanılmayacak bir dü
şüş vardır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü gibi, 
bütçe tasarılarında verilen ve her yıl art
tığı söylenen mutlak sayılar, yatırımların 
gerçek durumunu vermemektedir. Bu tür 
hesaplar, ancak Anavatan Partisi ve onun 
iktidarının kendisini kandırmasından öte
ye bir anlam taşımamaktadır. Bütçeye 
koyduğunuz ve her bütçe döneminde bir 
miktar artırdığınız mutlak sayıların üstün
deki esrar perdesi kaldırıldığında, ülke 
kaynaklarının yatırıma dönüştürülmediği-
ni bütün çıplaklığı ile görebilirsiniz. 

Karayolları yatırımlarında bu dere
ce ciddi azalma söz konusu iken, Bakan
lığın büyük miktarlarda dış borçlanmalar
la birtakım iç ve dış firmalara çıkar sağ
layan bir politika gütmesi, asıl üzerinde 
önemle durulması gereken temel bir ko
nudur. Oysaki, gelişmekte olan ülkeler, kıt 
olan kaynaklarını dengeli ve planlı bir şe
kilde kullanmak zorundadırlar. Ulaştırma 
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yatırımları, bir yandan ekonomik kalkın
mayı hızlandırmada önemli etkenlerden 
biri olurken, diğer yandan, dengeli ve 
planh bir şekilde uygulanmazsa, genellikle 
büyük kaynak gerektirdiğinden -oto
yollarda olduğu gibi- kalkınmayı yavaşla
tıcı, hatta enflasyonu körükleyici bir ne
den de olabilmektedirler. Bu nedenle ül
keler, bir ulaşım ana politikası saptamak 
ve uygulamak zorundadırlar. Bu genel 
ulaştırma politikası; kara, deniz, demiryo
lu ve hava ulaşım sistemlerinin ve alt sis
temlerinin ülke koşullarına uygun olarak, 
birbirleriyle denge ve uyum içinde birbir
lerini tamamlayıcı olmasını amaçlar. 

Genel olarak, bunun için şu ilkelere 
uyulur : Ulaştırma sistemlerinin ülkeye 
maliyeti en az olmalıdır, sistemler en az 
enerji ile bu hizmeti görmelidir, hizmet
ler dışa en az bağımlı olmalıdır, sistemler 
birbirleriyle yarışan değil, ancak birbirle
rini tamamlayan bir bütünlük içinde ele 
alınmalıdır, sistemler en az yatırımı gerek-
tirmelidir. 

Sayın milletvekilleri, ne var ki, bu
günkü ulaşım ağımıza ve haritamıza bak
tığımızda, tercihlerin, bu ilkelerle bağda
şır olmadığını görürüz. Kalkınma çaba
larını büyük oranda sanayileşmeye ve dı
şa açılmaya bağlamış olan ülkemizde, 
ulaştırma sorunlarının çözümünde planlı 
ve bilinçli yaklaşımlara gerek bulunmak
tadır. Bugün, yolcu taşımalarının yüzde 
85'inin, yük taşımalarının ise yüzde 
90'ının karayolu ile yapılıyor olması, ula
şım türleri arasındaki dengesizliği açık bir 
şekilde göstermektedir. Burada, sanırım 
en çarpıcı dengesizlik, demiryolları ile ka
rayolları arasındadır. Gerek demiryolları
nın 1850'lerden sonra, gerekse karayolla
rının 1950'lerden sonra yapılan planlama 
ve yapımında tamamen yabancı etkinliği 
yatar. Birincisinde, daha çok bir sömürge 
modeli, ikincisinde ise, daha çok içinde 
bulunduğumuz ittifakların tercihleri ve 
pazarın genişletilmesi anlayışı yatar. 
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Türkiye'de bugün demiryolu ağımı
zın uzunluğu yaklaşık 8 500 kilometredir. 
Bunun 4 000 kilometresi Osmanlı İmpa
ratorluğundan kalmıştır; ama cumhuriye
tin ilk 30 yılında -1923 ile 1950 arasında-
4 000 kilometre kadar demiryolu yapmış 
olmamıza rağmen, ne yazık ki, ikinci 30 
yılda -1950 ile 1980 arasında- sadece 500 
kilometre kadar demiryolu yapmışız; onun 
da büyük bölümü varyant değişiklikleri bi
çimindedir. Bu yanlıştır. Sayın Bakan, 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki konuşma
sında, geçen yıl olduğu gibi, yine İngilte
re'yi örnek vererek, demiryollarının bu ül
kede giderek azaltıldığı ve demiryollarının 
otoyollardan daha pahalı olduğu biçimin
de bir görüş ileri sürmüştür; bu da yan
lıştır. Sayın Bakan, yanlışları sürdürmek
te nedense ısrarlı. Bu yıl ingiltere'nin ya
nında, Almanya'yı da örnek göstermiştir. 
Oysa Sayın Bakanın ifadesinin aksine, bu 
ülkede demiryolu ağı 23 bin kilometreden 
20 bin kilometrenin altına inmek bir ya
na, 27 490 kilometreye çıkmıştır; bunu 
Devlet Demir Yollarının çıkardığı istatis
tiğe göre söylüyorum. Oysa İngiltere, ar
tık güneşin üzerinde batmadığı bir ülke
dir; önemli sömürgelerini kaybetmiştir, 
ekonomisini yeni konuma göre biçimlen
dirmek zorundadır. 

Yine İngiltere'den verilen bir örnek
te; yapılan bir araştırmada, 200-300 kilo
metre/saatlik hıza elverişli, çift hatlı süper 
bir demiryolunun maliyeti 750 bin sterlin
dir. 2x2 bir otoyolun maliyeti, kilometre 
başına 500 ila 800 bin sterlindir. Ayrıca, 
demiryolunun güvenlik, enerji tüketimi, 
çevre sağlığı ve toplu taşıma açısından sağ
layacağı önemli yararları da yadsınamaz. 
Türkiye, zaman kaybetmeden toplu taşı
maya ağırlık vermeli ve yeni ve çağdaş öl
çülere uygun demiryolları yapmak zorun
dadır. Bunun örneklerini görüyoruz; Sa
yın Bakan İngiltere ve Fransa'dan örnek
ler veriyor, Fransa'da son yıllarda -son bir

kaç yıl içerisinde- Paris- Dijon ve Paris-
Lion arasında 200-250 kilometre süratli 
yeni demiryolları yapılmıştır. 

Demiryollarıyla ilgili, Sayın Bakanın 
gayri ekonomikliğe getirdiği ikinci kıskas 
da; çok sevdiği İngiltere'de, ortalama yol
cu taşıma mesafesinin 42 kilometre olma
sıdır. Oysa, yine istatistikte bu 44,7'dir. Bu 
rakam Türkiye'de ise, 46,8, Almanya'da 
40,5, Belçika'da 43,6'dır; yani demiryolu 
taşıması, sadece uzun mesafeler için de
ğil, kısa mesafeler için de uygun, ekono
mik ve güvenli bir ulaşım türüdür. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın 
önemli görevlerinden birisinin, ülkenin 
ulaşım politikalarını saptamak ve bunlarla 
ilgili altyapıyı gerçekleştirmek olduğunu 
söylemiştim. 1983-1993 yıllarını kapsayan 
on yıllık ulaştırma ana planı, bu amaçla 
hazırlanmıştır. Kısaltmaya çalışıyorum; 
ulaştırma ana planımız budur değerli ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, 5 daki
kanız var efendim. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — 
Efendim, biraz tolerans verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Lütfen, süresinde ta
mamlayın. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Sa
yın Başkanım, takdir edersiniz ki, önemli 
olan, sadece burada süreyi doldurmak de
ğil, görüşlerimizi mümkün olabildiğince 
ifade etmektir. Arkadaşlarım biraz tole
ranslı ve hoşgörülü davranabilirse, kısa sü
rede bitirmeye çalışacağım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan müsamahakârdır. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — 1982 
yılında hazırlanan ve 1983-1993 yıllarını 
kapsayan bu plan, bugün bir kenara atıl
mıştır. Bu plana göre, 2000 yılma kadar 
Kapıkule - Ankara - İskenderun hattın
da, toplam 226 kilometre otoyol yapılma
sı gerekiyor. Ulaştırma ana planımızın ön-
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gördüğü kesimleri ve haritasını burada 
görmektesiniz; 226 kilometre otoyol yap
mamız gerekiyor. 

Bu planın temel hedefi ise, .genelde 
yollarımızın iyileştirilmesi ve trafiğin yo
ğun olduğu kesimlerde 2x2 bölünmüş yol 
yapmaktır. Şimdi iktidar ne yapıyor?.. Bu 
planı bir kenara bırakıyor ve 2000 yılına 
kadar 3 000 kilometre otoyol yapacağını 
söylüyor. Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Ko
misyonundaki cevabî konuşmasında, 
"Ulaştırma Anaplanı nasıl hazırlandı; 
hangi ana düşünce üstüne bina edildi, ben 
onu bilmiyorum. Bizden evvel yapılmış bir 
şeydir. Planlı çalışıyorum lafı altında bir 
aldatmacadır bu. Öyle planlı çalışacaksak, 
hiç çalışmayalım daha iyi" demiştir. Sa
yın Bakanın ve Anavatan Partisi hüküme
tinin plansızlığından zaten şüphemiz yok. 
Sayın Bakan, bununla beraber, çelişkiye 
düşmekten de kendini alamıyor. Nitekim, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 1989 
yılı yatırım programının 275 inci sahife-
sinde, hava ulaştırmasından söz edilirken, 
"Hava Ulaştırması, Program ve Ulaştır
ma Anaplanı, (U.A.P) hedefleri doğrultu
sunda sürdürülmüştür" diyor. Bir yandan 
ulaştırma ana planını inkâr ediyorsunuz, 
bir yandan da Ulaştırma Anaplanına re
feransta bulunuyorsunuz; bu bir çelişkidir. 

Sayın Bakan Ulaştırma Anaplanını 
bilmiyormuş... Değerli arkadaşlarım, biz
ler gelip geçiciyiz; sizler de gelip geçicisi
niz, oysa, devlet hizmetlerinde süreklilik 
asıldır. Sizden önce de çok değerli ve pla
na dayalı hizmet verildiğini lütfen ifade et
mekten çekinmeyiniz. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yılki 
bütçede, burada, 7 parça otoyol ihale edil
diğini, bunların miktarlarını, boylarını, 
uzunluklarını ve malî portrelerinin neler 
olduğunu, nasıl alındığını kabaca ifade et
miştim; şimdi, ne yazikki atlamak zo
rundayım. 

Yukarıda sıralanan otoyollar için, ül
kemiz, şu anda toplam son olarak alınan, 
Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda ifa
de ettiği 320 milyon dolar borçla, 2,6 mil
yar dolar dışanya borçlandırılmıştır. Ya
pılacak proje değişiklikleri ve proje yeni-
lemeleriyle, bu bedelin, en az 3,5 milyar 
dolara çıkacağını söylemek de kehanet 
olmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu lüksü, bu 
çılgınlığı anlamak mümkün değildir. Ulaş
tırma ana planındaki veri ve projeksiyon
lara göre, iktidarın bu anlayışını haklı gös
terecek makul hiçbir teknik gerekçe ve 
başka da bir argüman yoktur. Gidişli ve 
gelişli bir yolda, trafik kapasitesi 2 bin bi
nek araç/saat olarak kabul edilmektedir. 
Günlük kapasitesi ise, normal olarak 14 
bin dolayındadır. Çift şeritli, 2x2 bölün
müş bir yolda ise, kapasite, 30 ila 35 bin 
araçtır. Otoyolda ise, bu rakam 40 ila 50 
bin dolayına çıkar. Oysa, bugün trafiğin 
yoğun olduğu İstanbul-Ankara güzergâ
hında, halen otoyol yapımının sürdüğü 
100'e 11 kontrol kesimi olan Hendek-
Gümüşova arasında, toplam taşıt sayısı, 
8 450 araç/gündür. 750-05 kontrol kesimi 
olan Azaphane civarında, günlük trafik 5 
624 araç/gündür. Halen çalışmakta olan 
Edirne-Kınalı otoyolunda ise, yıllık orta
lama olarak, günlük trafik 4 294 araç/gün-

, dür. Sayın Bakanımız, geçen yıl bana sor
muştu, bu yıl gösteriyorum; bu rakamlar, 
1987 Karayolları trafik sayım değerlendir
melerinden alınmıştır. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonunda eleştirilere cevap verirken, 
"İzmit-Gebze otoyolu şu anda kapasite
sinin altında çalışıyor, halbuki oradan nor
mal 40 bin araç geçebilir'' diyor. Yukarı
da verdiğimiz sayılara varmak için, aca
ba daha ne kadar süre bekleyeceğiz; onu 
takdirlerinize bırakıyorum. 

Bir taraftan, mevcut otoyolun kapa
sitesinin altında çalışmakta olduğunu söy-
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leyen Sayın Bakan, "Trafiğin 50-100 bin 
olduğu yerlerde yolları yapmayınca, dev
let görevini yapamaz" diyor. Diğer yan
dan da, yanlış bir düşünceyi ortaya sergi
leyerek, ayrı bir cevap veriyor; "Trafiğin 
takriben yüzde 70* i ağır vasıtadır. Kompo
zisyon oİarak da bozuktur" diyor. Değerli 
arkadaşlarım, bu bozuk kompozisyonu biz 
yaratmış değiliz; Sayın Bakan, asıl bozuk 
olan, bence, sizin inat ve ısrarla sürdür
mekte olduğunuz yol politikanızdır, yan
lış yük taşıma politikanızdır. 

Değerli arkadaşlarım, trafik sayımla-
nyla ilgili örnekler devam ediyor; ama, sü
rem az, süremi değerlendirmeye çalışıyo
rum. 

Sayın Bakan, enteresan bir şey daha 
söylüyor. Biz, "Türkiye'de, bugün bölün
müş yollara ihtiyaç vardır, 2x2 duble yol
lara ihtiyaç vardır ' ' diyoruz, Sayın Bakan 
"Otoyola ihtiyaç vardır" diyor. Kendisi 
ifade ediyor ve yine çelişkiye düşüyor; 
"Biz, 14 kilometrelik Azaphane otoyolu
nu (ki, biz otoyol demiyoruz, bölünmüş 
yol diyoruz; çünkü o yol, otoyol standart
larında değildir), 5,5-6 milyara bitirdik" 
diyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu hesaba gö
re kilometre maliyeti 392 milyon liradır. 
Oysa bugün, yukarıda saydığım otoyollar
daki ihale bedellerini kilometreye böldü
ğünüzde, 1,7 milyon dolar çıkıyor, yani 
otoyolun bir kilometresi takriben 3 ila 3,5 
milyar liraya çıkıyor. Sayın Bakan cevabî 
konuşmasının bir başka yerinde "Otoyol
larla, duble yollar fiyat açısından çok farklı 
değildir' ' diyor. Ben, Sayın Bakanın ken
di düştüğü çelişkiden kaynaklanarak, 
Azaphane Deresindeki bir kilometre yol 
ile bir başka yerde yapılan otoyolun bire 
on oranında olduğunu iddia ediyorum; 
Sayın Bakan lütfen aksini söylesin. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, toparla
yınız efendim. 

EŞREF E R D E M (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Gelelim madalyonun diğer yüzüne. 
Değerli arkadaşlarım, büyük iddialarla or
taya çıktınız; "Otoyol yapıyoruz; bir baş
tan bir başa ülkeyi süper yollarla 
donatacağız" dediniz; bakalım sizin sü
per yollarınız ne noktadadır? Gerçekten iş 
yapılıyor mu?.. Sayın Bakan, Plan ve Büt
çe Komisyonundaki sunuş konuşmasının 
11 inci sayfasında; "Yapımı devam eden 
Ed i rne -Kına l ı , K a z a n c ı - G ü m ü ş o v a , 
Gümüşova-Gerede, Gerede-Ankara ve 
A n k a r a çevre yolu, Tarsus-Adana-
Gaziantep otoyolu, Izmir-Aydın otoyolu ve 
İzmir çevre yolu projeleriyle ilgili çalışma
lar, p r o g r a m ı n a u y g u n o larak 
sürdürülmektedir" diyor. 

Değerli arkadaşlanm, belgeler bura
da, bende. Sayın Bakan buraya çıkıp di
yebilir ki; "Hay ı r " . Nitekim ben o gece 
bulunamamıştım; Plan ve Bütçe Komis
yonunda Sayın Bakan arkadaşlarımıza 
" B u rakamlar yanlıştır" demiş; "Doğru
sunu verin" denildiğinde de "Doğrusu şu 
anda yanımızda yok, sonra vereceğiz" de
miş. Rakamlar bende var. 

Değerli arkadaşlarım, Edirne-Kınalı 
otoyolu; 19.6.1987'de -1,5 yıla yakın bir sü
re önce- ihalesi yapılmış, şu anda firma
nın üzerinde 57 milyon dolar civarında 
avans var, bugüne kadar gerçekleştirmesi 

' gereken oran yüzde 37,5, halen yapılan iş 
sıfır. 

Kazancı-Gümüşova otoyolu; kağıt 
üzerinde 1987'nin Haziran ayında ihale 
edilmiş ve işe başlanmış görünüyor; alı
nan avans 13-14 milyon dolar civarında, 
şu ana kadar yapılması gereken iş yüzde 
45, yapılan iş yüzde 2,21. 

Gümüşova-Gerede otoyolu; 12 Mar t 
1987'de işe başlanmış, firmanın üzerinde 
38 milyon dolar civarında avans var, şu 
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ana kadar yapılması gereken iş yüzde 50, 
yapılan iş yüzde 2,68. 

Gerede-Ankara ve Ankara çevre yo
lu; 25.1.1987'de işe başlanmış, firmanın 
üzerinde 96 milyon dolar civarında avans 
var, şu ana kadar yapılması gereken iş yüz
de 47, ne yazık ki, yapılan iş yüzde 5,69. 

Tarsus-Pozantı ayrımı, Adana-
Toprakkale-Gaziantep otoyolu; işe başla
ma tarihi 17 Haziran 1987, alınan avans 
72 milyon dolar, yapılması gereken iş yüz
de 37,5, yapılan iş binde 1,6. 

İzmir çevre yolu-Aydın otoyolu; işe 
başlama tarihi 9.2.1988, alman avans 59 
milyon dolar civarında, yapılması gereken 
iş yüzde 20,83 yapılan iş binde 6. 

Sayın Bakana şunu iletmek istiyorum 
ki, ayrıca bu ortalamalar ağırlık esas alı
narak bulunmuştur; yani, bütün yol turu 
esas alınarak bu ortalamalar bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, gerekli 
toleransı aşmış bulunuyorsunuz. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Der
hal bitiyor efendim; bitti Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — O mümkün değil efen
dim, elinizdeki metin 10 dakikayı geçer 
efendim. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — 2 da
kikada biter Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica ederim... 

EŞREF ERDEM (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bu listeden anlaşılacağı 
üzere, bu altı kesimde bugüne kadar fir
malara ödenen toplam avans 336 milyon 
dolar civarındadır. Yaklaşık olarak 1.5 yıl
dan beri bu kesimlerde yapılması gereken 
işin bugüne kadar yüzde 40'inin tamam
lanması gerekirken, ancak, ortalama ola
rak ekim sonu itibariyle yüzde 2'si yapıl
mıştır. Bende en son ekim hakedişi var, ka

sımda da hakediş yapılmış ise, bu, ortala
mayı yüzde l'den fazla artırmaz. Bu hız
la siz, bu işi ancak 2000'li yıllarda bitire
bilirsiniz. Sayın Bakan, konuşmanızda sö-. 
zünü ettiğiniz programına uygun yürüyen 
işlerin durumu bu mudur? 

Otoyolların görünen bu giderleri dı
şında, yabancı firmalara sağlanan ve bü
yük meblağlara varan, müşavirlik ve kont
rollük hizmetleri karşılığı ödenen büyük 
meblağlardan, ne yazık ki burada bahse
demiyorum. Ancak, şunu söylemeden ge
çemeyeceğim; gelen kredinin bir bölümü
nün de geçen yılda bazı kalemlerle geldi
ği ülkeye geri döndüğünü ifade etmiştim. 
Bunlardan bir tanesini, personelle ilgili, 
personelin aldığı ücretlerle ilgili hususu 
söylemek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan kısa bir 
araştırmada, bu otoyol kesimlerinde çalı
şan Türk ve yabancı uyruklu teknik ele
manlardan, aynı görevi yapan bir Türk 
sürveyanına 200 bin Türk Lirası ödenir
ken, -dikkatinizi çekerim- 200 bm TÜRK 
Lirası bir TÜRK sürveyanına ödenirken, 
yabancı bir sürveyana 2 bin küsur Ster
lin, yani 7 milyon lira aylık maaş öden
mektedir. 20 yıllık deneyimi olan bir Türk 
mühendisi, 1 milyon lira aylıkla bu firma
larda çalışmaktadır; daha az kalifiye bir 
yabancı mühendis ise, 4 bin Sterlin almak
tadır, yaklaşık 13 milyon Türk Lirası. 

Bugün, Türk teknik elemanlarının 
teknolojik bilgi ve beceri birikimi, yaban
cı meslektaşlarından daha az değildir. 
Kendileri yurt dışında ve içinde meslek
lerinin gereğini büyük bir liyakatla yap
maktadırlar. Avrupa Topluluğuna girme 
hazırlıkları içinde olan Hükümetinizin, 
Türk teknik elemanlanna reva gördüğü ve 
içine sindirebildiği bu ücret anlayışını kı
nıyorum. ' 'Orası özel sektördür, ücretler 
bizi ilgilendirmez." denebilir. Değerli ar
kadaşlarım, ne var ki, "kredi" adı altın-
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da dışarıya böyle ciddî farklarla yabancı 
teknik elemanlara ödediğimiz bu para da, 
bizim hanemize, geleceğimize, çocukları
mıza borç olarak kaydedilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, Aksoy ar
kadaşımız bu konulara temas etti efendim; 
lütfen sözünüzü tamamlayınız. 

EŞREF ERDEM (Devamla) — Pe
ki efendim, bitiriyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye kaynak
larının nasıl çar çur edildiğini otoyol ör
neklerinde anlatmaya çalıştım. Ancak, bi
liyorum ki, iktidar yine de bildiğini oku
maya devam edecektir. Bununla beraber, 
ana muhalefet partisinin sözcüsü olarak 
bazı uyarılarda bulunmayı da görev sayı
yorum. 

Sayın Bakan, Bakanlığınızın plansız 
gidişe "dur" demesi kaçınılmazdır. Pro
jesi olmayan işleri ihale etmekle başınıza 
dert açtınız. Bedeli belli olmayan otoyol 
ihalelerindeki büyük fiyat artışlarına ma
ni olamayacaksınız. Bugüne kadar tekno
lojik ve teknik yeniliklere katkısı olan Ka
rayolları Genel Müdürlüğümüzün, sade
ce bir onay mercii haline dönüştürülme
si, bu kuruma yapılabilecek en büyük kö
tülüktür. Müşavirlik ve kontrollük hizmet
lerinin de yabancı firmalara verilmiş ol
ması, projeler üzerinde hiçbir denetimi
nizin kalmaması anlamına gelmektedir. 
Projelerin yabancı firmalara bırakılması, 
fiyatlarda büyük bir spekülasyon yarata
cağı gibi, müteahhidin kendi yapım gü
cüne uygun proje değişikliği talepleri, tüm 
yönetimi zan altında bırakacaktır. İşlerin 
çoğunluğunun 1/25 binlik bir harita üze
rinde tespit edilen güzergâh üzerinden 
ihale edilmesi nedeniyle, kamulaştırma 
bedellerinin tahminlerin ötesinde yeni 
yükler getirmesi kaçınılmazdır. Bu da, işin 
uzun süre sürüncemede kalmasına ve is
tismarına yol açacaktır. 

Sayın milletvekilleri, görüşmekte ol
duğumuz bu bütçenin belirgin karakteri, 
dağınıklıktır. İç ve dış sermaye çevreleri
nin çıkarları doğrultusunda hazırlanan bu 
bütçe, enflasyonu körükleyen ve kaynak is
rafına yol açan yapısıyla, ülkemizin gele
ceğini ipotek altına sokmaktadır. Gelir da
ğılımındaki adaletsizliği daha da artıran, 
yatırımları azaltan ve işsizliği çoğaltan 
özellikleriyle, ülkemizin gerçeklerine ve ih
tiyaçlarına cevap vermemektedir. Bu büt
çe, halkımızın acil ekonomik ve sosyal ta
leplerini karşılamaktan uzaktır. Tercihler
de ve önceliklerde hata yapılmış, doğru 
hedeflerden sapılmıştır. Temel mantık ve 
esprisiyle, bu bütçe umutsuzluk ve mut
suzluk haykırmaktadır. 

Yüce Meclisi, sabırlarından ötürü 
saygıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahmet Uncu; buyurun. (DYP sırala
rından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET 
UNCU (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının bütçesi üzerinde Doğru Yol 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunu
yorum. Hepinize.en derin saygılarımı, 
hürmetlerimi sunarım. 

Sayın üyeler, ülkemiz, 1950 yılından 
sonra fevkalade hızlı bir şehirleşmenin içe
risine girmiştir. İkinci ve üçüncü beş yılık 
planlar; şehirleşme, sanayileşme ve kalkın
manın itici gücü olmuştur; şimdiki tercih
ler de, yine bu şekilde devam etmektedir. 
Ülke nüfusu yıllık yüzde 2,5 artışlar içe
risindedir. Hatta şehirleşmede, ülke nüfu
sundaki bu artışlar, yüzde 5 civarında ol
makta; İstanbul gibi metropollerde yüz
de 6,8'i bulmaktadır. Son nüfus sayımla-
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rını göz önüne alacak olursak, şehirleri
mizde 25 milyon insan yaşamaktadır. Yir
mi yıl içerisinde -değerlendirmelere göre-
şehirlerimizdeki bu 25 milyon insana ila
veten yeni bir 25 milyon insanın daha ya
şayacağı bir gerçektir. Nüfusumuzun yir
mi yıl sonra 70 milyona çıkacağı ve şehir
lerdeki nüfusun ise bir katı daha artarak, 
25 milyondan 50 milyona çıkacağı tahmin 
edilmektedir. 

İşte, böyle çok önemli ve hayatî bir 
konuda, bugün "şehir" dediğimiz yerle
şimlerin tüm ihtiyaçları tamam olsa da; 
yani konut sorununu halletsek de, yolları 
yapılmış olsa-da, su, elektrik ve kanalizas
yon gibi altyapısı tamamlanmış olsa da, 
yeşil alan, okul ihtiyaçlarını da karşılamış, 
sağlık hizmetlerini de tamamlamış ve bü
tün insanlanna da gereken mesken ve iş 
imkânı da bulmuş olsak bile, 25 milyon 
insana; köylerden şehirlere gelen veya şe
hirlere yerleşecek olan bu yeni 25 milyon 
insana, yeniden bu ihtiyaçları temin etmek 
mecburiyetindeyiz. 

İşte bu bakımdan, şehirlerdeki yer
leşim, planlama ve altyapı hizmetlerinin 
Türkiye'nin en büyük meselesi olduğunu 
ve ona göre bir planlama yapmamız ge
rektiğinin şart olduğunu ortaya koymak 
gerekir. 

Öncelikle, ülkenin yerel kalkınma 
strateji ve kararlarına uygun bir fizikî yer
leşme planı yapılmalıdır. Ülkenin liman
ları, karayolları, enerji üretim ve dağıtı
mı, büyük sanayi bölgeleri, tarım ve or
man alanları, turizm alanları belirlenme
lidir. İnsan yerleşimleri; yani şehirler, ye
rel kalkınma planlarına uygun olarak teş
his edilmeli ve yönlendirilmelidir. "İmar 
planlarının tasdikini belediyelere bıraktık; 
bu iş oldu'' şeklinde düşünülüyorsa, bu, 
çok büyük bir yanlışlıktır; ülke toprakla
rının yanlış kullanımını teşvik etmek, ül
kenin kısıtlı parasal kaynaklarını israf et

mek demektir. Belediyelerin insiyatifıne 
bırakılan bu imar planları hadisesinin, po
litik baskı aracı olması ve parasal alışve
rişlere kadar uzanması ise, başka bir sos
yal meseledir. Başka bir deyişle, merkezî 
hükümet, ülkenin bütün büyük altyapı ka
rarlarını vermiş, yerleşme yerlerini belir
lemiş ve uygulama zamanlarını tayin et
miş olmalıdır. 

İmar Kanununa göre, -bu kararlan 
verebilmek için- mutlaka bir bölge plan
laması yapılması lazımdır. 3194 say ıh Ka
nunun 8 inci maddesinde, bölge planla
ması görevi Devlet Planlama Teşkilatına 
verilmiştir; yalnız, maddede, "Gerektiğin
de yapılacaktır" ibaresi vardır. Bugün, ele 
alınmış herhangi bir bölge çalışmasının ol
madığını görmekteyiz. Devlet Planlama 
Teşkilatı, tarzı itibariyle, böyle bir çalış
maya müsait değildir. Devlet Planlama, 
Teşkilatı, sektörler arasında ekonomik 
denge kurmaya yönelik çalışmalar yap
maktadır. Teşkilatın bu tarz çalışmasıyla, 
böyle makro düzeydeki bir planlama, bir
birine uygun olmamaktadır. 3194 sayılı. 
Kanun çıktıktan beri, üç senedir, Devlet 
Planlama Teşkilatının, bölge planlaması
na ya da ülke fizikî planlaması çalışmala
rına yönelik teşkilatlanma yönünde hiçbir 
gayreti de görülmemektedir, yani, Devlet 
Planlama Teşkilatı, fizikî bir planlama 
yapmak için, bölgesel bir planlama yap
mak için, kendi içinde bir teşkilatlanma, 
bir yenilenme hamlesi içerisine girme
miştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı ile Bayındır
lık Bakanlığının birleştirilmesi sonucu ku
rulan, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı da, 
ülke şehirleşmesine sahip çıkmak şöyle 
dursun, konuyu anlamış bile değildir. Bu
gün, ülke fizikî planlamasıyla, bölge plan
lamasıyla görevli olan Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının, bu konuda hiçbir şey 
yapmadığını görmekteyiz. 1989 bütçe ha-
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zırlık çalışmalarında, beş tane çalışma ol
duğunu ifade buyuruyorlar; ama, o çalış
maların neler olduğunu bile söyleyeme-
mektedirler. 

Saym üyeler, şunu söylemek istiyo
rum : Şayet, Bakanlık, "Bakın, biz Türki
ye'nin bütün imar meselelerini 3194 sayı
lı Kanunla hallettik, yetkiyi belediyelere 
verdik" diyorsa, çok yanılıyor. Bu konuyla 
ilgilenen arkadaşlarımın, bu mesele hak
kında, gerçekleri hem duyduklarını, hem 
gördüklerini bilmekteyiz. Bugün siz, ön
ce, çok övünüyorsunuz, hiçbir şey yapmı
yorsunuz; sonra da eskiyi çok karalıyor
sunuz. 

Ben, bu düşünceyi, iki yönle değer
lendirmeye çalışıyorum. Bir tanesi, 3194 
sayılı Kanun için heryerde yapılan değer
lendirme; bir tanesi de, resmî ağızların de
ğerlendirmeleri; bilhassa Sayın Bakanımı
zın söylemiş olduğu ifadeler önemlidir. 

3194'le neler sağlanmıştır?..Planla
mada, eskiden dile dolanan, tenkit edilen 
en önemli hususlar nelerdir? "Tatbikat 
planlan geç yapılıyordu'-' deniliyor. Deği
şiklik planlarında Planlama Genel Mü
dürlüğünün tasdiki uzun yıllar sürüyor
du. Nazım planlan çok belediyelerde yok; 
eksik, umumiyetle planlanacak kısımlar 
da dahil olmak üzere, 1/3'ü planlanabil-
miştir. "Eski planlamalar 3-5 yıl sürdü
ğünden, tasdikinden sonra uygulamaya 
geçildiğinde, planın uygulanacak hali yok; 
çünkü meskûn alan haline gelmiş, plan
sız hale gelmiş" deniliyor. 

Saym Bakanımın sık sık tekrarladığı 
ifadeleri burada Yüce Meclisin üyelerine 
aktarmak istiyorum. Diyor ki, "Ben gö
reve geldiğimde 1 700 tane belediye var
dı; bunların plan durumlan nedir, getirin 
bakalım dediğimde, yetkililer bana, 1 700 
belediyeden 1 690 tanesinin planı var de
diler; ama getirdikleri plan, yalnız gerçek 
planlamanın 1/3'ü veya 1/5'i idi." Bunu 
diline doladı ve her yerde söylüyor. 

"15 senede İstanbul, Ankara ve İz
mir'de 2-3 katı nüfus artışı olduğu halde, 

imar planlannda hiçbir gelişme olmadı ve 
bu yüzde 30'larda kaldı" diyor; Kadıköy 
misalini dilinden düşürmüyor. Kadıköy'
ün 1970'lerden sonra bilhassa 1973'de Bo
ğaz Köprüsü ile beraber, nüfusunun çok 
fazla arttığını, 1970'lerde 250 bin civarın
da olan Kadıköy nüfusunun, 1985'lerde 
650 bine geldiğini, Bağdat Caddesinin de
nize bakan kısmında, Selamiçeşme'den 
Caddebostan'a kadar olan kısmında, 6 ve
ya 7 kilometrede 150 bin nüfusun en azın
dan doğduğunu ve buralarda bir okul ye
ri bile olmadığını, geçmişte hiçbir planın 
yapılmadığını anlatmak için, sık sık söy
lüyor. "Bizi suçluyorsunuz. Planlama Ge
nel Müdürlüğünü kaldırdınız, işte suçla
dığınız Planlama Genel Müdürlüğü an
cak bunu yaptı" diyor ve devam ediyor, 
diyor ki; "İmar İskân Bakanlığını kaldır
dınız diye suçladığınız İmar İskân Bakan
lığı, işte 25 yılda bunlan yaptı, bunlan bı
raktı." Bu meseleleri sık sık tekrarlıyor. İz
mir'i misal veriyor, aynı şartlann ve ayn» 
durumların olduğunu söylüyor. Bizim bu
radan çıkardığımız netice- şu : Nazım 
planlann zamanında yapılmadığını, imar 
planlamasının şehirleşmenin gerisinde kal
dığını, şehirlerin nüfus planlanmasının 
ancak 1/3 oranında kaldığını, tatbikat 
planları açısından ise, genellikle o bölge
lerde plansız yapılaştırma görüldüğünü ve 
bilhassa eğitim tesislerinin, sağlık tesisle
rinin, kültür tesislerinin, dinî tesislerin ve 
spor tesislerinin eski planlarda ortadan 
kaldırıldığını belirtmektedir. 

Şimdi, ben konuya şu tarzda yakla-
şacağtm. Övünmeleri ve yermeleri -hangi 
taraf olursa olsun- bir tarafa bırakarak, 
3194 sayılı İmar Kanununu olumlulukla
rı ve olumsuzlukları ile değerlendirmeyi, 
hepimiz geçerli bulmalıyız. Bu geçerlilik 
içerisinde kendi fikrimi arz etmeye çalışa
cağım. 

"Bir İmar Planında aranan önemli 
şartlar" başlığı altında şunları söylemeye 
çalışacağım. 

3194 sayılı İmar Kanununda, başta, 
çevre düzeni imar planı anlayışı yok; 
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çevre düzeni imar planının sahibi yok, or
taya konulmuş bir mahsul yok. Nazım pla
nın hazırlanması ise tamamen belediyelere 
bırakılmıştır. Nazım planların hazırlan
ması, belediyelere bırakılmadan önce, na
zmı planlar, çevre düzeni ve bölge plan
larıyla çok alakalıydı. Çevre'düzeni olma
yan bir nazım planı, sakat ve eksik olur. 
Bu bakımdan, nazım plan, planlamanın 
en önemli noktasıdır; nazım planlara ek
sik ve yanlış başlanmaktadır veya birtakım 
büyük hatalara sebep olacak şekilde baş
lanmaktadır. 

Bölge imar planlan ve çevre düzeni 
imar planlarının olmayışı, bizi, fizikî ve 
makro planlama anlayışından uzaklaştır
maktadır; bu da, planlarda mutlaka olma
sı gereken eşgüdümü ortadan kaldır
maktadır. 

Sayın üyeler, yurt sathında planlama 
yapıyoruz, bu yurt sathında yapılan plan
lamalarda mutlaka eşgüdümün olması ge
rekir. "Bu eşgüdümü, 3194 sayılı Yasa ve 
buna göre çıkarılan 8 yönetmelik sağlar" 
derseniz, zannederim yanlış olur. Bugün, 
planlama anlayışınızdaki en büyük aksak
lığın başında, fizikî planlamanın olmayı
şı ve planlar arasında eşgüdümün meyda
na getirilemeyişi gelir. 

Nazım plan hazırlanışı, ülkede imar 
planlarını makro düzeydeki bir planlama
dan uzaklaştırırken, tek tek belediye iha
leleriyle hazırlanan nazım imar planları, 
ana kararlardan yoksun ve karmakarışık 
duruma düşmektedir. Nazım imar plan
ları, çok önemli kararlar getirmektedir ve 
bunların çoğu mülkiyetleri etkilemektedir. 
Böylece, kişilerin, imar planlarından bek
lentileri doğmaktadır; bu kararlar, 1/1000 
ölçekli uygulama planlarında kendini gös
termektedir. 

Üzerinde hassasiyetle durmak istedi
ğim bir konu; kişilerin, imar planından 
beklentileri neticesi, mahallî planların ha-
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zırlanmasmda büyük problemler olmak
tadır. Kişilerin bu beklentileri, mahallî 
baskılarla beraber birtakım yanlış plan de
ğişikliklerine ve uygulamalarına sebep ol
maktadır. 

Belediyelerimiz, müteahhit müellifle
re imar planlarını ihale ederken çok önem
li güçlüklerle karşılaşmaktadır. Bunu, Sa
yın Bakanımız burada anlatmalıdır; çok 
önemli bir konudur. İmar planını nasıl ha
zırlatacaksınız?.. Sayın Bakan, "Eskiyle 
yeninin arasında bir fark yok" derler. 
"Eskiden de, imar müellifleri, planlama 
müellifleri hazırlıyor ve ihale ediliyordu, 
bugün de aynı şeyler yapılacak; değişen 
bir şey yok" diyorlar. Değişen bir şey ol
duğunu burada söylemeye çalışacağım. 

Eskiden, müteahhit ve müelliflerin ne 
yapıp yapmadıklarının uzman kadrolarla 
denetimi vardı. Gerek İller Bankasının 
Planlama Daire Başkanlığında, gerek 
Planlama Genel Müdürlüğünde, planın 
yapılış şartları içerisinde müellif tarafın
dan verilen planlar, önceden uzman kad
rolar tarafından inceleniyordu. 

Birçok belediyenin teknik personeli 
çok az veya yetersiz. Belediyelerin, çoğun
lukla teknik personellerinin az ve yetersiz 
olduğunu Sayın Bakanın ifadeleri ile siz
lere arz etmek istiyorum. Bu 1988 yılı içe
risinde milletvekili arkadaşlarımızın sor
muş olduğu sorulara, Sayın Bakanın ha
zırlatmış olduğu bir kitapçıkta Yüce Mec
liste verdiği cevaptır. Belediyelerin teknik 
kadroları sorulduğunda, Sayın Bakan şöy
le cevap veriyor : "Bakanlığımızca bele
diyelerin teknik eleman durumunu tespit 
amacıyla 1986-1987 yılları arasında 1784 
belediyeye gönderilen ankete 1245 belediye 
cevap vermiş. Bu anketler sonucunda 613 
belediyede teknik eleman bulunmadığı, 
bunların içerisinde 32 tane şehir plancısı, 
119 tane mimar, 154 tane inşaat mühen
disi, 16 harita mühendisi, 294 tekniker, 
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547 fen elemanı..." Bu 547 fen elemanını 
ve 294 teknikeri çıkaralım, bu ankete ce
vap veren 1 245 belediyede, olsa olsa 300'ü 
bulmayan sayıda teknik eleman var. Bu 
elemanlarla işleri nasıl değerlendireceğiz, 
nasıl kontrol edeceğiz? 

Karayollarının, DSİ'nin bünyesinde 
kaç tane mühendisi olduğunu Sayın Ba
kan buradan açıklamalıdır. 50 milyon nü
fusu içinde barındıracak bir şehirleşme ha
disesinde, teknik elemanın zorunlulukla
rını Sayın Bakan değerlendirmelidir. İş
leri başkasının üzerine atarsanız, kolay... 

İçişleri Bakanlığı kadro verir; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının kadrosunu ni
çin İçişleri Bakanlığı verir? Kim denetler?.. 
İçişleri Bakanlığı denetler. Emir gönder
memişler de, anket yapıp sormuşlar. Bu
rada bir müesseseyi anlatıyorum, bir ki
şinin tenkidini yapmak istemiyorum. 

Apaçık söyleyeyim, bugün büyük bir 
teknik kadrodan yoksun olan, geçmişte de 
yoksun bir bakanlık. Mesele o değil, me
sele, verdiğimiz yetki önemli; "İmar pla
nını yap, yaptır'' diyoruz. Kim yapacak, 
nasıl yaptıracak?.. İhaleye çıkartacak; iha
leye çıkardığı imar planını uzman olarak 
kim inceleyecek? Lütfen söyleyin, kaç ta
ne belediye de belediye meclis üyesinin bu 
konulann içerisinde uzman sıfatı var, hü
viyeti var? Kime inceleteceksiniz? Önce 
belediye meclisi inceleyecek, arkasından 
tasdik. Şunun için söylüyoruz : İmar plan
larının belirli noktada mutlaka bir uzman 
kadro tarafından denetlenmesine büyük 
bir ihtiyaç vardır. 

Dördüncü olarak aktarmak istediğim 
mesele, hazırlanan imar planlarını kimle
rin incelediği konusudur. "Hazırlanan 
imar planını kimlerin incelediği konusu 
önemli değil" diyemeyiz. Burada söylenen 
birtakım ifadeler var; "3194 sayılı Yasa çok 
demokratik bir kanundur"deniliyor; ma
hallî idareleri demokratik hale getirmeden 

Türkiye'de gerçek demokrasiyi savunamı-
yacağımız söyleniliyor; doğrudur. Birta
kım doğru lafların arkasında, yanlış işler 
de yapmamak lazımdır. Yanlış işleri yap
mamak neden lazımdır?.. Bundan evvel
ki kanuna göre belediye başkanlarının so
rumlu oldukları nokta şöyleydi: Yalnız ve 
yalnız imar değişikliklerini belediye mec
lisine havale eder, oradan çıkan kararları 
onaylanmak üzere bakanlığa gönderirdi. 
Belediye meclisleri ve belediye başkanla
rı, imar değişikliklerini veya imar planla
rını tartıştıktan sonra, onay yetkileri veya 
değişiklik yetkileri olmadığı halde, yıllar
ca, hangi yerde imar planları yaptırmış-
sa, o belde halkı tarafından hep suçlanmış
lardır. "Bizim hakkımız yendi, partizan
lık yapıldı, şu yapıldı, bu yapıldı" denmiş
tir; ama, şimdi bütün yetkiyi tamamen 
bunlara verdiniz. Bütün yetkiyi vermiş ol
duğunuz belediyeler, bugün teknik sevi
yede imar planlarını tartışabilecek nokta
da değildir; bir danışma kurulu da kurul
muş değildir. Geçmişte bu müessesenin 
geliştirilmesinde bir danışma kurulu oluş
turulmuştu; buraya bakanlıktan, İller 
Bankasından üyeler alınırdı; bu kurul, 
imar planlarında, etaplama usulleri ve ön
celikler içerisinde bir değerlendirme yap
makta idi. Bugün böyle bir danışma mü
essesesi de kurulmamış; bu müessese ku-
rulsaydı, büyük bir bürokratik engel de 
çıkmayacaktı; ama buna karşılık belediye 
başkanlıklarına her türlü yetkiyi veriyor
sunuz... 

Şimdi ben, şu "demokratiklik" me
selesi üzerinde biraz durmak istiyorum. 
Büyükşehir belediyelerinin plan onama 
sürecinin yetki sorununu sizlere aktara
rak, 3194 sayılı Yasa mı çok demokratikti, 
yoksa 3030 sayılı Yasa mı daha çok demok
ratik; bu meseleyi huzurlarınızda biraz aç
mak istiyorum. 

3030 sayılı Yasayla çizilen plan ona
ma süreci nedir ve büyükşehir belediye-
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lerine verilen plan onama yetkisini hangi 
belediye organlan kullanmaktadır... Bü-
yükşehir belediyelerinin görevleri; 3030 
sayılı Yasanın 6 nçı maddesinin (b) fıkra
sında şöyle belirlenmiştir : "Nazım imar 
planlarını yapmak, yaptırmak ve onayla
yarak uygulamak, ilçe belediyelerinin na
zım plana uygun olarak hazırlayacakları 
tatbikat imar planlarını onaylamak." Adı 
geçen Yasa, büyükşehir belediye başkan
larına öyle bir yetki veriyor ki; büyükşe
hir nazım imar planlarını yaptırmak, on
dan sonra onaylamak; ama, ilçe belediye
leri nazım planlarını kendileri yapamıyor
lar, büyükşehir meclisi yaptırıyor. Onama 
işini de kendileri yapamıyorlar; onama işi
ni büyükşehir belediyesinin meclisine de
ğil, başkanına bırakıyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bir iktidar, iki 
standart kullanır mı? Bir yerde kalkıp "En 
demokratik şartları getirdik" diyorsunuz, 
sonra; büyükşehir belediyesinde aynı stan
dardı kullanmıyorsunuz. Bugün, ilçe be
lediyelerinin planlarını tasdik etme yetki
sini, bırakın belediye meclisine vermeyi, 
belediye başkanına veriyorsunuz. Hani 
nerede demokratiktik?.. Yani, "Büyük şe
hirlerde demokrasiye gerek yok da, küçük 
şehirlerde mi var" diyelim? Bunu şunun 
için söylüyorum : Yapılan bir şeyin tartı
şılmasının bir mahzuru yok. Geçen sene 
ben burada, imar planı konusunda konuş
ma yaparken, bazı değerli arkadaşlarım, 
" O iş oldu da bitti, her şey halledildi; 
planları almadınız mı?" şeklinde cevap
lar verdiler. Konu, kendi ilimle alakalı de
ğildi; Kahramanmaraş İlinden bir örnek 
verince, bir arkadaş "Sizinkiler bu işi bil
miyorsa ne yapalım?" dedi. Bence, me
sele, Türkiye meselesi,imar planı mesele-
siyse, bu meselenin tartışılmasını kabul et
mek lazım. İşte, ortaya koyduğunuz en 
önemli olaylardan bir tanesi budur. 

Yine demokratik bir karardan ve bu 
iktidarın bir uygulamasından bahsedece

ğim. 3194 sayılı Kanun kapsamına dahil, 
büyükşehir belediyeleri dışında kalan bü
tün illerde, belediye encümenleri, 1580 sa
yılı Yasa gereğince seçilmiş üyelerin yanın
da bürokratlardan da kurulu; ama, ne hik
metse büyük şehirlerde belediye encümen
leri, 3030 sayılı Yasa gereği, tamamen bü
rokratlardan kurulu. Hani bürokrasiyi or
tadan kaldıracak, demokrasiyi yerleştire
cektik? Bu konularda mutlaka bir maksat 
aramak lazım. 

Burada Sayın Bakanıma söylüyorum; 
Bu 3030 sayılı Yasadaki yanlışları düzelt
mezseniz, burada oturup "Demokrasi 
için, imar planlarını belediyelere verdik*' 
diyemezsiniz. Bakın, Sayın Bakanım imar 
planlan hakkında ne diyor : ' 'O beldenin 
imar planını yapan belediye başkanı ve be
lediye meclis üyeleri, mutlaka ve mutlaka 
dikkatli davranır. Ankara'dan giden bir 
uzman, o yeri bilmez bile," diyor. Bura
daki mantığı ben şöyle anlıyorum : " O 
yerde seçilmiş olan insanlar bir suç işler
se, cezasını yeni bir seçimde vatandaş-
verir" demek istiyor ve bunu bazen de 
açıkça söylüyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, hem "hak, 
hukuk" diyeceksiniz, hem de imar tadi
latında o kadar büyük haksızlıklar yapa
caksın ki, merkezî hükümet bile bunun ya
kasına yapışamayacak, denetleyemeyecek; 
Sonra da, "Bu iş kolay, seçimden seçime 
hallolur" diyeceksiniz... Geciken adalet, 
adalet değildir; hak, hukuk böyle aran
maz. O bakımdan, şunu söylüyoruz :. Bu 
kanunun aksayan çok kışından vardır. 
3194 sayılı Kanuna, "imar planlan veya 
tadilatlan belediye meclisinde onaylandık
tan sonra bakanlığa gönderilir'' hükmü
nü koydunuz. Bakanlık, bugüne kadar 
bunlardan kaç tanesinde inceleme yaptı; 
Bakanlıkta böyle bir nüve kaldı mı? Bu
gün imar planı incelemesi yapabilecek, 
planlama mektebi olan eski İmar ve İskân 
Bakanlığından bugün ne kaldı? Planlama 
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açısından ne kaldı? : Şimdi siz, "Şurasını 
düzeltin diye -onay yetkisi kendilerinde ol
duğu için, gönderilen planı onlar düzel
tip, onlar onaylayacak- valiliğe veya bele
diyeye geri gönderdiniz; peki, düzeltmez
lerse, bu konuda herhangi bir cezai mü
eyyideniz var mı? 

Bakın, siyaseti her noktadan yaparak 
geldik; hepimizin vicdanlarını her devir
de kanatan, imar tadilatlarıdır. Geçmişte 
de, bugün de en çok tartışılan konu imar 
tadilatlarıdır. Geçmişte, "İmar tadilatla
rı Bakanlıkta çok bekletiliyor, bir cami 
imar tadilatı bile bir sene, iki sene, üç se
ne sürüyor, uzun zaman alıyor" diyorduk; 
bugün bu yetkiyi belediye meclisine ver
dik, bir imar tadilattan konusunda her
hangi bir haksızlık varsa, bunu kim denet
leyecek? Bunu sormak için buraya geldim. 
İmar konusunda bir haksızlık varsa, Ba
kanlık inceleyecek, ondan sonra ne yapa
cak?.. Bir cezaî müeyyide var mı? Bunu, 
şunun için söylemek istiyorum : Bugün 
Türkiye'de en çok tartışılan konu, imar ta
dilatlarıdır. Belediyelerde imar planlan ya
pıldığı ve imar tadilatlan da tasdik edil
diği için, belediye başkanlanmız ve bele
diye meclislerimiz çok zor durumdadır. 

Biz, bunu nasıl halledeceğiz?.. İmar 
komisyonlan kuruluyor; kanunda böyle 
bir komisyon yok. İmar komisyonlannın 
içerisinde imarcı olanlar var; kulağınıza 
kadar geliyor. Bu konuda, mutlaka yeni 
bir değişikliğe, bir ceza! müeyyideye, şahsî 
cezaya gidilmesinde büyük fayda var. Ma
demki, 3194 Sayılı Kanuna göre imar 
planlan hazırlanacak, yanlışsa, şahsî bir 
cezaya gidilmesinde büyük fayda var. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığımızın, 
imar planlan değişiklikleri hakkında, İmar 
Planlarının Yapılması ve Değiştirilmesine 
Ait Esaslara Dair Yönetmeliği var. Bu yö
netmeliğin "İmar Planlarının Değiştiril
mesinde ve Uygulanmasında Gereken 

Esaslar" başlıklı üçüncü bölümünü 21, 22, 
23, 24, 25 ve 26 ncı maddeler teşkil etmek
tedir. Bu maddeleri okuduğumuzda ve bu 
işi bilen arkadaşlanmızm ifadesiyle, kanu
nun hazırladığı yönetmeliğe göre bugün 
gerçek anlamda imâr tadilatlannı yapmak 
mümkün değil, çok zor; ama buna rağ
men, meclislere 15 günde bir 10 tane, 20 
tane imar tadilatları geliyor. Bunlar; ada 
değiştirmeler, yoğunluk artırmalar ve her 
türlü işlemlerdir. 

Plan ve Bütçe Komisyonundaki gö
rüşmeler sırasında Sayın Bakan, "Yeşil sa
halar ve devlete tahsis edilen yerler hak
kında büyük şikayeder olmaktadır. Biz de, 
belediye başkanlanmızı bu töhmetten kur
tarmak için, yeşil sahalann ve devlete tah
sisli olan yerlerin imar meselelerinin mer
kezden halledilmesi için bir tasan hazır
ladık, yann Bayındırlık, İskân Komisyo
nuna gelecektir" dedi. Burada da kendi
siyle bir tartışma yaptık; ifadesini söyle
dim, Sayın Bakan, "Evet, evet" dedi, te
şekkür ettim. Hani bu tasarı?.. Tasan ko
misyondan geri alındı. Yeşil saha tadilat-
lanna "dur" diyecek olan bu tasannu* ko
misyonlardan niçin geri alındığını -en 
azından- bize söylemesi gerekir, belirtmesi 
gerekir. 

Şimdi, bir konuya daha değinmek is
tiyorum. İmar planlaması konusunda Sa
yın Bakanla farklı düşünüyoruz. Sayın,Ba-
kan, "Eski kanuna göre ya üçte biri ya
pılmıştır, ya beşte biri yapılmıştır" diyor. 
Biz de, "Siz yanlış değerlendiriyorsunuz; 
3194 Sayılı Kanuna göre yaptığınız imar 
planlannı ve bir de nüfusu 100 bini geçen 
şehirlerin imar planlannı söyleyin'' diyo
ruz. Sayın Bakanımız, bu sorudan dolayı 
komisyonda da tartışma olduğu için, ba
na bir yazı göndermiş; orada, "Türkiye'
de nüfusu 100 bini aşan 35 yerleşim böl
gesi olduğu, bu dönemde bunlann 21 ta
nesinde imar çalışması yapıldığı, 8 tane
sinin bitirildiği, 13'ünün de devam ettiği" 
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ifade edilmektedir. Fakat, Sayın Bakan, 
burada bazı şeyleri açıkça yazmamış. Şim
di, mesela Osmaniye 1987'de bitirilmiş; 
ama ne zaman başlamış? Kanunun çıktı
ğı tarih 1985. Sorumuz : 3194 sayılı Ka
nunla başlattığınız, nüfusu 100 bini geçen 
yerlerde plan çalışması var mı? Bir şehir 
çalışması var mı? Bir defa, buraya 21 ta
nesinin ne zaman başladığını yazmamış
lar; lütfen, bunu istiyoruz. İkinci husus, 
tahminî bitme tarihlerini de yazmamışlar. 
Bakın, İller Bankasının hazırlamış oldu
ğu, hepimize gönderdiği kitabın 
"Planlama" ile ilgili kısmında, başlangıç 
ve bitiş tarihleri yazılmış; ama "Sekiz ta
nesi bitti" dediği imar planının ne zaman 
başladığı belli değil. 

Ben, illa, geçmişle bugün arasında 
bir ilişki kurarak, "Sen yaptın, ben 
yaptım" meselesini buraya getirmek iste
miyorum. Benim burada söylemek istedi
ğim, belediyelerimizin teknik kadrosu ol
madığı için Türkiye'de imar planlaması
nın çok zayıf olduğudur. 

Biraz da, 2981 sayılı Kanunun getir
diği imar affı konusunda arz edeceklerim 
olacak. Hali hazırda 1 milyon 441 bin va
tandaşımızın imar affı için müracaat etti
ği, bunlardan 325 bininin gecekondu böl
gelerinde olduğu; imara aykırı olan yer
lerde ise diğerlerinin bulunduğunu Sayın 
Bakan belirttiler. Yine Sayın Bakan, bu 
325 bin gecekondudan 320 973'üne tapu 
tahsis belgesi verildiğini belirtti. Biz de 
kendisine, tapunun, gerçek tapu olmadı
ğını söyleyince; bu defa bunu ayrı bir de-. 
ğerlendirmeye sokarak, 317 734 müraca
atçının tapusunun verildiğini, bu sayının 
gecekondu kısmında 181 103, hisseli ara
zilerde de 136 631 olduğunu; ayrıca, 419 
719 kişiye de,- tapulan olup da, imara ay
kırı olduklarından dolayı ruhsat verildiğini 
belirtti. Ben burada şunu söylemek istiyo
rum : Beş sene geçmiş; beş senede, bugün 

737 453 müracaata tapu ve ruhsat vermiş
siniz. Geriye ise 1 028 547 müracaat kalı
yor; yani beş senede yüzde 42 gerçekleş
me var. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Tapu verilmiş; ruhsatlar hariç. 

AHMET UNGU (Devamla) — Bu 
tapu meseleleri, 1984 mahallî seçimlerin
de "Oyunu ver, tapunu al" şeklindeydi. 
Şimdi, daha yüzde 42 gerçekleşme olmuş. 

Bir de, büyükşehir belediyelerinin ya
tırımlarına kaynak bulmak için dış finans
man yollan denediklerini belirtmeye çalı
şacağım. Bu yolun, çok kontrolsüz oldu
ğunu, bugün 4 milyar dolara yakın bir 
kredi alındığını, bu kredilerin, daha ziya
de kamyon, loder, greyder, dozer, iş ma
kineleri ve otobüs, yedek parça, deniz oto
büsü; içme suyu, kanalizasyona ait bazı 
tesislerden hafif raylı sistemler yapmaya 
kadar değişik şekillerde olduğunu; bilhas
sa iş makineleri yönüyle ölü bir yatırım ol
duğunu belirtmeye çalışıyorum. 

Sayın üyeler, şimdi de Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında Doğ
ru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz 
etmeye çalışacağım. Bugün en çok tartı
şılan, konuşulan konu otoyol konusudur. 
Otoyol, bu iktidann büyük iddiasıdır; 
1992 yılma kadar 1 185 kilometre otoyol 
yapacaklarını, 2000 yılında 3 000 kilomet
relik bir otoyol ağı kuracaklarını belirtti
ler. 

Şimdi, bu otoyolların durumu hak
kında bilgi vermek istiyorum. Otoyolların 
kimlere verildiği vesairesi şeklinde fazla te
ferruata girmeden; bilhassa ne kadara ve
rildiklerini, sürenin ve avansın ne kadar 
olduğunu belirterek onlar üzerinde dura
cağım. 

Edirne-Kınalı otoyolu 287 milyon kü
sur dolara ihaleye çıkarılmıştır. Halihazır-
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da bu ihalede, bütün taahhüt işleriyle be
raber, işin müddeti üç yıl olarak belirlen
miş ve bu üç yıl inşaat süresi ile birlikte 
bir yıllık işletme süresi belirlenmiştir. Bu
na göre dört yıl olarak sürmesi düşünü
len bu işte, mukavele tarihinden bu ana 
kadar yaklaşık iki yıl geçmiştir. Belirlenen 
kredinin hepsi gelmemiştir, eksiktir. Bu
na karşılık, proje yapım bedeli olarak 2 
milyon 718 bin dolar verilmiş olup, ger
çekleşme oranı yüzde l'dir. Aynca, 57 mil
yon 446 bin dolar avans verilmiş olup, ve
rilen bu avansın haricinde, satın aldığı 
makine ve ekipmanın bedelini de eksport 
kredisinden temin etmiş bulunmaktadır. 
Bunu eksport kredisinden temin etmesi 
ilave bir avansı doğurmaktadır; yani yüz
de 20 avansın üzerinde getirilen makine
ler eksport kredisiyle alındığı takdirde, 
yüzde 20'nin üzerinde bir rakama ulaş
maktadır. 

Sakarya-Gümüşova otoyolu ENTES 
firması tarafından yapılmaktadır. 68 mil
yon küsur dolara verilmiştir. Kredinin ta
mamı gelmiş olup, gerçekleşme oranı yüz
de 3'tür. Verilen avans 13 milyon dolar
dır. Gene, avansın haricinde, satın aldığı 
makine ve ekipman eksport kredisinden 
sağlanmaktadır. 

Gümüşova-Gerede otoyolu 186 mil
yon dolara italyan Astalya firmasına iha
le edilmiş. Kredilerinin eksiği vardır; 225 
bin doları gelmiş." İş artı proje" şeklinde 
ihale edilmiş; avansı 37 milyon dolardır. 

Ben burada rakamları fazla çoğalt
mayacağım. Ortada bir mesele var; İkin
ci Boğaz Köprüsü; Kınalı-Sakarya hattı 
dışında ihalelerin hepsi, Genel Müdürlü
ğün ihale usullerine uyulmadan, birtakım 
değerlendirmeler -ki, onları kendileri izah 
etsinler nasıl değerlendirdiklerini- içerisin
de verilmiştir; kesinlikle Sayıştay muraka
besinden çıkarılmıştır. 

İkinci köprü ve çevre yolları, gerçek 
usullerle, 551 milyon dolara ihale edildiği 
halde, 1988'de bitmesi lazımken, maale
sef 1991'e uzatılmış ve ilave bedel olarak 
da 335 milyon dolar daha verilmiştir. Bu
nun ne için verildiğini Sayın Bakan, "Biz 
bu ihaleyi eski bir projeden yaptık. Yeni 
şartlar nedeniyle, geçtiği yerlerde doğan 
olaylar bu miktarları çok artırdı" şeklin
de ifade etmiştir. Bu gerçeği gördüğü hal
de, hiçbirini kesin ihaleden yapmamış, hep 
1/25 000 ölçekli harita üzerinden, çizgi 
şeklinde ihaleler yapmışlardır. 

Burada, Gümüşova-Gerede arasında 
çok önemli bir olay doğmuş; yolun tama
mı 2'ye bölünmüş, İtalyan Astalya firma
sına 188 milyon dolara verildiği halde, 
sonradan 25 kilometre olan Bolu kısmı ay

l ı bir ihaleye tabi tutulacak. Sonradan söy
lenenlere bakılırsa, bu kısım da yine aynı 
firmaya, yani Astalya'ya verilecekmiş. Bir 
defa bu 25 kilometrelik kısım neden çıka
rılmış ve evvelden, ihale edileceği bilindi
ği halde, neden bununla beraber ihale 
edilmemiş? 

Bakıyoruz, bu işler umumiyetle bir 
yabancı, bir yerli firma konsorsiyumun
da, ortaklığında yapılıyor, bazen de 2 ola
biliyor; ama çok enteresandır, bu İtalyan 
Astalya Firmasının Türk temsilcisi yok. 
Neden yok?.. Onu da bilemiyoruz ve iza
hını da istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, 5 dakika
nız kaldı. 

AHMET UNCU (Devamla) — 
Efendim, beş dakika da olsa, Devlet Su İş
leri konusunda da görüşlerimizi arz etmek 
istiyorum. 

Güneydoğu Anadolu Projesi : 
1. Aşağı Fırat Birinci Merhale Pro

jesi : Bu bölüm, Atatürk Barajı, Şanlıurfa 
Tüneli, Şanlıurfa ve Harran Ovaları su
lamalarını içine almaktadır. 
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Şanlıurfa Tüneli inşaatı 1977 yılı içe
risinde başlamıştır. Programına göre, 1985 
yılı içerisinde bitirilmesi öngörülmüş; an
cak inşaat 1981 yılında tasfiye edilerek, ye
ni mütehhite ihale edilmiştir. Yeni ihale
de de 1987 yılında bitirilmesi öngörülmüş; 
ancak, ekonomik ve teknik nedenlerle 
1987 yılında bitirilemeyeceği anlaşıldığın
dan, süre önce 1989'a uzatılmış, bilahara 
1992 yılı sonuna ertelenmiştir. Bu tarihte 
de bitirilmesi şüpheli olup, işin 1994 yı
lında tamamlanacağı tahmin edilebilir. 

Atatürk Barajı 1981 yılında ihale edil
miş olup, baraj gövde inşaatı 1990 yılın
da, türbin montajları da 1992 yılında ta
mamlanacaktır. inşaat, programlandığı 
şekilde yürütülmektedir. 

Şanlıurfa ve Harran Ovası sulamaları 
kati projelerinin 1980 yılı sonunda tamam
lanması planlanmış ve kati projeler zama
nında tamamlanmıştır. 150 bin hektar ala
nı kapsayan Şanlıurfa ve Harran Ovalan 
sulama inşaatlarına, 1979 yılında başlanıp, 
1989 yılı sonunda tamamlanması planlan
mıştı; ancak, dokuz kısım halinde yapıla
cak inşaatın birinci ünitesi 1980 yılında, 
bir Ünitesi 1985 ve bir ünitesi de 1986 yı
lında ihale edilmiştir. İhale edilen ünite
ler, ödenek yetersizliği nedeniyle, prog
ramlanan iş programına göre devam etti-
rilememektedir. Kalan altı ünitenin iha
lelerinin önümüzdeki yıllarda yapılması 
planlanmıştır. Bitirileceği yıl için bir tah
minde bulunmak çok zordur. 

Sulamanın teknik şartlara göre icra 
edilmesi için, mevcut arazi sınırlarının uy
gun olarak yapılması lazımdır. Bunun için 
de, aynı projenin diğer bir darboğazı da, 
Şanlıurfa ve Harran Ovalannm, Toprak 
ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ta
rafından zorunlu bir arazi toplulaştırma
sına tabi olmasıdır. Sulama kati projele
ri, arazi toplulaştırması yapılacağı esası
na göre hazırlanmıştır. Toplulaştırma ya-
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pılmadığı takdirde, sulama inşaatlarında 
problemler çıkacaktır; ancak, adı geçen 
genel müdürlük, henüz toplulaştırma işi
ne de başlayamamıştır. 

2. Aşağı Fırat İkinci Merhale Pro
jesi : Bu bölüm, Şanlıurfa tünel sulama-
lannın Mardin ve Geylanpmar Ovaların-
daki toplam 328 bin hektar (175 bin hek-
tan cazibe, kalanı pompaj sulaması) ala
nın sulamasını içine almaktadır. 

Bu bölümün arazi tasnif çalışmaları 
ve planlama çalışmaları tamamlanmıştır. 
Eksik olan harita alımlan ve kati projenin 
yapılması işi, 1989 yılı içinde ihale edile
cektir. İnşaatlanna 1990 yılında başlanıp 
1999 yılında tamamlanması planlandı ise 
de, bu tarihte inşaatına başlanması çok za
yıf bir ihtimaldir. Aynı şekilde, 1999 yılın
da tamamlanması da mümkün değildir. 

3. Aşağı Fırat Üçüncü Merhale 
Projesi: Siverek, Hilvan ve Bozova pom
paj sulamalannı içine almaktadır. Bu mer
halenin inşaatına da, her ne kadar 1994 
yılında başlanıp 2001 yılında tamamlan
ması düşünülmüşse de, bunun pek gerçek
leşemeyeceği anlaşılmaktadır. 

4. Dicle Kralkızı Projesi : Bu bö
lüm, Kralkızı ve Dicle barajları ile Dicle 
Sağsahil cazibe ve Dicle sağsahil pompaj 
sulamalannı içine alıp toplam sulama ala
nı 126 000 hektardır. 

Kralkızı ve Dicle Barajları inşaatları 
devam etmekte olup, inşaatların tamam
lanması 1991 yılı sonu olarak planlandı ise 
de, ödenek yetersizliği nedeniyle o tarih
te bitirilmesi mümkün değildir. 

GAP Projelerinin diğer bölümlerin
deki çalışmalar, istikşaf ve master plan ka
demelerinde devam etmektedir. GAP Pro
jesinin -Şimdiki yapılanlann dışında- di
ğer projelerinin önplanlama ve master du
rumda olduğunu, üzülerek söylemek mec
buriyetinde kalmaktayız; yani bir proje 
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safhasına getirilmemiştir. Zira, GAP Pro
jesi, bir entegre projesidir, bir entegre pro
jenin her konuyla ilgili problemlerinin kati 
bir plan ve programla neticelenmesi ge
rekir. 

GAP Projesinin, sadece sulama ve 
enerjiyle ilgili planlamasının belli olması 
bir şey ifade etmez; çünkü, ulaşım, iskân, 
sağlık, eğitim, pazarlama gibi ana konu
ların, hâlâ kati bir plan ve programı yok
tur; bizim söylemek istediğimiz gerçek de 
budur. 

BAŞKAN — Sayın Uncu, lütfen to
parlayınız efendim. 

AHMET UNCU (Devamla) — Ay
rıca, Devlet Su İşlerinin istimlâkları çok 

önemli bir konu olmaktadır. İstimlak tu
tarları ödenek olarak çok az. belirtilmek
tedir ve bu yüzden de su dolmaları büyük 
problemler getirmektedir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büt
çesi hakkında Doğru Yol Partisi adına gö
rüşlerimizi arz etmiş bulunuyorum. 

Bu bütçenin memleketimize ve mil
letimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo
rum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Uncu. 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.05 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Akarca (Samsun), Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 45 inci Birleşimin, Üçüncü Oturumunu açıyorum. 

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

1. — 1989 Malî Yûı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları üe 1987 Malî Yûı Genel ve Katma Bütçeli 
idareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/496, 1/497; 1/476, 3/666, 3/582; 
1/475, 3/667) (S. Sayıları : 111, 112, 134, 136) 
(Devam) 

C) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA
KANLIĞI (Devam) 

1. — Bayındırlık ve İMn Bakanlığı 1989 
Malî Yüt Bütçesi 

2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 
Malî Yûı Kesinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 
Mali Yılı Bütçesi 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 
Malî Yılı Kesinhesabı 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1989 Malî Yûı Bütçesi 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1987 Malî Yûı Kesinhesabı 

- BAŞKAN — Görüşmelere, kaldığı
mız-yerden devam ediyoruz. 

— 1000 — 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu 
adına, Sayın Ayhan Uysal'da; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA AYHAN 
UYSAL (Çanakkale) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bayındır
lık ve İskân Bakanlığının 1989 yılı bütçe
si üzerinde Anavatan Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyor, bu vesileyle grubum ve şahsım 
adına Yüce Heyetinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, ülke
mizin, yol, köprü, su işleri ve kanalizas
yon gibi çok önemli altyapı yatırımlarının 
çok büyük bir kısmı ile enerji yatırımları, 
önem|i tanmsal yatırımlar ve her türlü 
kültür, sağlık, eğitim ve*diğer kamu bina
larını yapar veya yaptırır. 

Bu yatırımların en önemli özelliği, ül
kenin altyapısını meydana getirmeye ve 
geliştirmeye yönelik oluşudur. 

Bunların yanı sıra, şehirleşmenin te
mel öğesi olan imar ve iskân konularında 
hizmet veren çok önemli bir bakanlıktır. 

Bu arada, koyduğu prensiplerle, şart
name, analiz, rayiç, birim fiyatlarla, ken
di dışındaki yatırımcı kuruluşlara da reh
ber rol icra eder. 

Ayrıca, artan sosyal ve ekonomik ih
tiyaçlar karşısında hizmetler ve yatırım 
sektöründe başanlı adımlar atmanın ge
reği olarak ihdas edilen pek çok fonun yö
netimi de bu bakanlığa ait olup, önemli 
diğer bazı fonlar da, bakanlığa ait bazı ya
tırımların fınans kaynaklarını oluştur
maktadır. 

Afetler Fonu, Deprem Fonu, Mahallî 
İdareler Fonu, Belediyeler Fonu vesaire, 
bakanlığın yönetimindeki fonlardan bazı
ları olup, Toplu Konut ve Kamu Ortaklı
ğı Fonu, Akaryakıt Tüketim Fonu da, ba

kanlığın önemli bazı yatırımlarının finans
manında yardımcı fonlardır. 

Geçmiş dönemlerde, temeli atılıp dz 
bırakılan, parasızlık nedeniyle sekiz on yıl
da önemli hiçbir ilerleme kaydedilemeyer 
yatırımlar vardı. Bugün artık durum de 
ğişmiştir. Önemli yatırımların dahi, sağ 
lanan yeni fınans kaynaklarıyla, itibari 
Hükümetimizin temin ettiği kredilerle, ik 
üç yıl gibi çok kısa bir sürede bitirildiği 
ne şahit olmaktayız. -

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık v< 
İskân Bakanlığı yatırımlarının büyüklü ği 
hususunda, 1989 Malî Yılı Bütçesine ai 
şu değerler dikkat çekicidir : 

1989 yılı bütçesinde genel ve katm: 
bütçeli idarelerin kullanmayı öngördükler 
proje kredileri karşılığı 643,2 milyar lir: 
olup, bunun 363,2 milyar lirasını Bayın 
dirlik ve İskân Bakanlığı ve bağlı kuruluş 
lan kullanacaktır. 

Bütçe rakamlarını inceleyince görü 
yoruz k i : Bayındırlık ve İskân Bakanlığ 
için aynlan ödenek, fon gelirleri ve diğe 
kuruluşlardan aktarılacaklar hariç 
160 milyar 128 milyon liradır. Karayolla 
nnın ödeneği, fon gelirleri hariç, 922 mil 
yar 494 milyon liradır. Devlet Su İşleri Ge 
nel Müdürlüğünün kullanacağı ödene! 
ise, fon gelirleri hariç, 1 trilyon 879 mil 
yar 800 milyon liradır. Yani, 32 trilyon 92< 
milyar liralık bütçenin yüzde 9'una teka 
bül eden 2 trilyon 961 milyar 928 milyoı 
lirayı, bu bakanlık ve bağlı kuruluşları kul 
lanacaktır. 

Bakanlığa bağlı kuruluş olan Kara 
yollan Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İş 
leri Genel Müdürlüğüne aynlan pay, top 
lam 2 trilyon 802 milyar lira olup, 198* 
yılı bütçesinin yüzde 8,5'ine tekabül et 
mektedir. Büyük gibi görünen bu rakam 
bu iki genel müdürlüğün talep ettiği 5 tril 
yon 68 milyar liralık ödeneğin yanında 
ancak yüzde 55 mertebesinde kalmaktadır 

— 1001 — 
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Buna rağmen, bakanlığın, bağlı ve il
gili kuruluşlarıyla birlikte diğer gelirleri de 
dahil olmak üzere 1989 malî yılı ödeneği 
4,5 trilyon lira olup, buna Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı idaresince otoyol proje
lerine yatırım için ayrılan 1 trilyon 
823 milyar lira ile kamulaştırma ödeneği 
olan 150 milyarı da ekleyecek olursak, ba
kanlığın toplam ödeneğinin 6,5 trilyon li
raya ulaştığını görebiliriz. 

Değerli üyeler, böylesine geniş kap
samlı bir bakanlık bütçesini değerlendirir
ken, bünyesindeki genel müdürlükleri de 
ayrı ayrı ele alıp incelemekte yarar vardır. 

Şimdi, bunlardan ilki olan Afet İşle
ri Genel Müdürlüğünün işlerine kısaca bir 
göz atalım : 

Hükümetimizin afetler konusundaki 
hassasiyetini kutlamâmak ve destekleme
mek gerçekten mümkün değildir. Geçmiş 
dönemlerde içimizde olağan duygu hali
ne gelmiş olan afetler karşısındaki mağ
duriyet, artık ANAP İktidarı ile değişmiş
tir. Daha önceleri, afetin üzerinden 8-10 
yıl ve hatta daha fazla sü~? geçmesine rağ
men, hâlâ yaralan sarılamayan, sıcak bir 
yuvaya kavuşturulamayan vatandaşlarımı
zın acısı hepimizi üzmekteydi. Ne mutlu 
ki, artık günümüzde devlet derhal afetze
de vatandaşlarımızın imdadına koşuyor ve 
geçici binalarla da olsa 4-5 ay gibi kısa bir 
sürede, derdin büyük ağırlığını çözüyor. 
Daha sonra da, yine çok kısa süre içinde 
daimî konutları inşâ ederek, mağdur va
tandaşlarımızın evlerine yerleştirilmesini 
sağlayabiliyor. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu bu
rada sizlere kısa bir örnekle vurgulamak 
istiyorum : 19.8.1966 tarihinde vuku bu
lan Varto depremi -ki, Cenabı Allah'ın bir 
daha böyle bir deprem göstermemesini 
diliyorum- neticesi 20 bin konut ihtiyacı 
yaratmıştı. İktidarımız tarafından 
1984-1987 yılları arasında 1 002 konut ya

pılmış olup, yine iktidarımız tarafından 
1988 yılında buna 520 konut daha ilave 
edilmiştir. 1984 yılından sonra yapılan 
1 522 konutu, toplam 4 757 konuttan çı
karacak olursak, 3 23^ tanesinin 1966 ila 
1983 yılları arasında yapıldığı görülür. 

Yine, çok büyük afetlerimizden biri 
olan ve Eylül 1975 tarihinde vuku bulan 
Lice depremi neticesi 8 159 konut ihtiya
cını yarattı ve karşılığında da toplam 
7 786 konut yapıldı. Bunlann da 92 ade
di hükümetimiz tarafından bu yıl içinde 
bitiriliyor. Buna göre, toplam 7 878 konut 
yapılmış olacaktır. Bu konutların içinde 
1984 yılından sonra yapılanların sayısı 
1 120 olduğu düşünülürse, 1975 ila 1983 
yılları arasında ancak 6 758 konut gerçek
leştirilebilmiştir. Bu iki deprem neticesi 
olarak 1966-1983 yılları arasında yapılan 
konutlarla yarası sarılan ve ev sahibi olan 
vatandaş sayısı 9 993 oluyordu. Oysa, 
1983 yılında vuku bulan Erzurum depre
mi ile de daha 3 427 konut ihtiyacı doğ
muştur. 1984-1987 yılları arasındaki dört 
yılda konut sahibi olan vatandaş sayısı ise 
3 212'dir. 

Anavatan İktidarı döneminde Afet 
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
1984-1988 yılları arasındaki beş yılda yap
tırılan toplam konut sayısı 17 bin 002'dir. 
Şimdi, goçmiş dönemlerde, yani 1966-1983 
yılları arasında inşa edilen 10 bin civarın
daki konuta karşılık, beş yılda 17 bin ko
nutun yapılması, vatandaşlarımıza mut
laka daha büyük güven veriyor, vatandaş
larımızın devlete olan inancını, güvenini 
mutlaka artırıyor. 

Genel bütçe ödeneği : Afetler Fonu
nun diğer gelirleriyle birlikte, 81 milyar li
rayı bulan 1988 yılı fon bütçesinin 61 mil
yar 126 milyon 678 bin lirası yatırıma ay
rılmıştır. Bu rakamın ekim sonu itibariy
le 43 milyarı harcanarak, yüzde 70,5 ger
çekleştirme sağlandığını görmekteyiz. 
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Programdaki konutlardan "Evini ya
pana yardım'' şeklinde yürütülenleri da
hil 1 159'u bitirildi,. 1 609'u ise 1988 yılı 
sonunda bitirilecektir. 

Yine geçtiğimiz kısa bir süre evvel 
vukubulan Trabzon'un Maçka ilçesine 
bağlı Çatak köyü ve çevresindeki heyelan 
dolayısıyla derhal acil yardım sağlanmış 
ve aynı yörede evvelce tespit edilen afet
zedeler de dahil olmak üzere, Pelitli mev
kiinde 282 konutun yapımına girişilmesi 
memnuniyet vericidir. Bunlardan 120 ade
di, 1988 yılı sonuna kadar bitirilmek üze
re planlanmıştır. 

Bunlara ilave olarak, Kızıltepe ve Si-
lopi köylerindeki su baskını ve heyelan ile 
Ankara'nın Mamak ve Çankaya ilçelerin
deki su baskınını müteakip derhal müda
hale edilmesi ve nakdî acil yardımla yara
ların sarılmaya başlanılması, Hükümeti
mizin başarılı icraatlarından bir diğeridir. 

Bu vesileyle, Mardin'de 175 konut 
yapımı 1989'da bitmek üzere programa 
alınmış, Ankara'da ise, afetzedeler, gece
kondu önleme bölgesinde konutlara yer
leştirilmiş olup en kısa zamanda bu konut
lar afetzedelere teslim edilecektir. 

Böylesine başarılı çalışmalar yapan 
genel müdürlük yetkililerini de bu arada 
yeri gelmişken kutlamayı bir görev say
maktayım. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, çok 
önemli yatırımcı genel müdürlüklerimiz-
dendir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
bağlı kuruluşudur. 

Ulaştırma, turizm ve enerji sektörün
de yer alan yatırımlar için 1988 yılı öde
neği, dış kredi dahil, 345 milyar 145 mil
yon lira olup ekim ayı sonuna kadar 
296 milyar 400 milyon lira harcanarak 
yüzde 86 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
si için burada aklıma gelen, dikkatimi çe
ken bir konuyu vurgulamadan geçemeye-

ıı 

ceğim. Gerek karayollarıyla ilgili kanun
lar Mecliste görüşülürken, gerekse bütçe 
görüşmeleri sırasında sık sık gündeme ge
tirilen "Acaba demiryolları mı daha ran-
tabldır? Karayollarından vazgeçmemiz mi 
lazımdır?" tartışmalarına artık burada de-
ğinilmediğini görmek, gerçekten memnu
niyet vericidir. Yalnız, bu arada yine çağ
daş ülkeler seviyesine erişmemizde önemli 
rol oynayacak yatırımlardan biri olan oto
yolları yapımına ait eleştirilerin de geçmişe 
göre biraz daha azaldığını müşahede eder 
gibi oluyorum. Umarım, artık, bu konu
da da çok kısa bir süre içinde muhalefetle 
aramızda görüş birliği tesis edilecektir. 

Ekonomik gelişmenin sonucu olarak, 
toplumun ulaştırmaya olan ihtiyacı da hız
la artmakta ve karayolu talepleri mevcut 
kaynaklarla karşılanamaz hale gelmekte
dir. Bu durum karşısında, yeni kaynak te
mini için bütçe dışı gelirlere yönelmek zo
runlu olmuş ve otoyol ağının geliştirilme
si için gerekli görülen ilk kaynakları sağ
lamak amacıyla bütçe dışı fonlar devreye 
girmiş bulunmaktadır. 1984 yılından iti
baren uygulamaya konan Kamu Ortaklı
ğı Fonu kaynaklarıyla, otoyol yapımları ye
ni imkânlara kavuşturulmuş, 1985 yılın
dan itibaren Akaryakıt Tüketim Fonun
dan sağlanan ödeneklerin her türlü kara
yolu yapımında kullanılmasına başlanmış
tır. Ayrıca, otoyol ve diğer büyük projeler 
için dış kredi kullanılmakta ve bazı önemli 
projeler finanse edilmektedir. 

ANAP Hükümetince 2000 yılma ka
dar 3 bin kilometre otoyol yapılması, bu
nun 1 600 kilometresinin 1992 yılına ka
dar tamamlanması planlanmıştır. 

Bu hedeflere ulaşılabilmesi için çok 
ciddî kaynaklara ihtiyaç vardır. Bulunan 
kaynaklama ilave olarak, ANAP Hüküme
timizce geliştirilen "Yap-işlet-devret" me
todundan yararlanılması düşünülmüştür. 
Bu amaçla, otoyolların ve güzergâh bo
yunca gerekli tesislerin yapılıp işletilme-

« 
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sinin özel sektöre "Yap-işlet-devret" sis
temiyle yaptırılmasına imkân veren kanun 
da Yüce Meclisimizden, kıymetli oyları
nızla geçerek yürürlüğe girmiştir. Bu me
totla, önümüzdeki yıllarda otoyol ağımız
da önemli inkişaf sağlanacağına inan
maktayız. 

Otoyollar, bir ülkenin ana arterleri
dir. Bunları geliştirip, önemli sanayi mer
kezlerimizi, limanlarımızı, hudut kapıla
rımızı bu yollarla kısa sürede bağlayamaz-
sak, ileri ülkeler seviyesine ulaşmak müm
kün olmayacaktır. Bu bakımdan konuya, 
Anavatan Partisi olarak çok önem ver
mekteyiz. 

1975'te başlayan İstanbul - Gebze 
arasındaki 50 kilometrelik yolun İktidarı
mız döneminde 1984'te açıldığı, buna ila
ve Azaphane geçici 14 Kilometrelik yolun, 
yine Edirne - Kapıkule arasında 1984'te 
başlanıp da 1990'da bitirileceği planlanan 
29,5 kilometrelik yolun Kasım 1987'de bi
tirildiği hepimizin malumlarıdır. Buna ila
ve, daha önce başlanan Tarsus - Pozantı 
otoyolunun 1988 ağustosunda işletmeye 
açıldığını ve Fatih Sultan Mehmet Köp
rüsü ile birlikte toplam 216 kilometrelik 
Kınalı - Sakarya otoyolunun 1985'te iha
le edilerek, köprümüzün otuz ayda bitiril
diği ve kısa sürede tamamının işletmeye 
açılacak olması, Hükümetimizin konuya 
ne derece ciddî eğildiğinin en güzel örnek
leridir, programın uygulanacağının da te
minatıdır. 

Sayın milletvekilleri, 1983 başında 41 
kilometre olan otoyollarımız, bugün 139 
kilometredir. 1983 başında toplam 38 491 
kilometre olan asfalt yollarımız, 1988 ba
şında 45 294 kilometreye ulaşmış, evsafı 
iyileştirilmiş, dingil yükleri de 13 tona çı
karılmıştır. Tabiî, asfalt yollarımızın mik
tarının artırılmasının yanı sıra, kalitede 
önemli gelişmelerin sağlandığına da dik
kat çekmek isterim. Evvelce, en iyi yolla

rımızın çok çok büyük kısmının sadec< 
"Makadam kaplama" dediğimiz asfalt tü 
rü olmasına rağmen, bugün artık betor 
asfalt türündeki sıcak asfalt yollanmızır 
miktarı süratle artmaktadır. 

Vaktimizin darlığı sebebiyle, Bayın 
dirlik ve İskân Bakanlığımızın çok geni; 
kapasitesi yanında diğer konulara da kı
saca temas edebilmek bakımından kara
yollarıyla ilgili sözlerimi burada keserel 
diğer genel müdürlüklere geçmek is
tiyorum. 

Bir diğer genel müdürlüğümüz, Ar
sa Ofisi Genel Müdürlüğüdür. Bu genel 
müdürlüğümüz, görevi gereği çeşitli iller
de sanayi, konut, turizm kamu ve hizmet 
tesis alanlarında kamulaştırma işlemleri
ni gerçekleştirmektedir. Ayrıca, gereğinde 
arsa stoku ve tanzim satışlan yapmak, gö
revleri arasmdadı r. 

Sağlıklı kentleşmeyi sağlamak, arsa 
fiyatlarını kontrol edebilmek ve gelecekte 
konut, sanayi, turizm alanları ve kamu te
sisleri için devlet eliyle arsa sağlamak ama
cıyla kurulmuş olan Arsa Ofisi Genel Mü
dürlüğü, özellikle konut arsası üzerinde 
çalışmalarını yoğunlaştırmış ve Ankara, 
İstanbul ve İzmir'de yeni yerleşim alan
ları kamulaştırılması projesini başlatmış
tır. Ancak, bu güzel hizmetlerin millî kay
naklarının sınırlı olması sebebiyle amacı
na süratle ulaşmasında sıkıntı çekildiğ 
inancındayız.. Bütçe imkânlan ölçüsünde 
sağlanacak azamî maddî imkânlarla kü
çük sanayi siteleri arsaları mevzuunda di 
daha etkili çalışmalar yapılmasını bekle
mekteyiz. 

Küçük sanayi siteleri ve organize sa
nayi bölgeleri konusunda Hükümetimizir 
programı doğrultusunda çok önemli 
adımlar atıldığı, hatta geçmiş dönemler
de hayal edilemeyecek seviyelere ulaşıldı
ğı da, hiç kimsenin inkâr edemeyeceği biı 
gerçektir. Bu başarılı çalışmalarda sanat-
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kârımızın, özellikle yurdumuzun Batı ke
simlerinde ve hatta Doğuda da artan ar
sa bedelleri karşısında zorlandığı bir ger
çektir. Oysa, Arsa Ofisinin daha güçlü 
kaynaklarla ve yeterli bütçe ödenekleriyle 
teçhiz edilmesi halinde, Sanayi ve Tica
ret Bakanlığımızla da işbirliği yapılarak, 
yurt sathında küçük sanayi inkişaf proje
leri hazırlayarak, bu doğrultuda tedbirler 
alması ve sunî olarak yaratılan arsa spe
külasyonundan sanatkârımızı koruması 
önemli tarzda imkân dahiline girebilir. Bu 
temennimizi de burada kısaca vurgula
mak istiyorum. 

iller Bankası Genel Müdürlüğüne 
gelince : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın ilgili kuruluşu olan bu genel müdür
lük, bu banka, belediyelerin harita, imar 
planı gibi hizmetlerine ilave olarak, içme 
suyu, kanalizasyon, turizm gibi yatırım
larında yardımcı olmak, bunları belediye 
adına yapmak veya yaptırmak gibi görev
ler üstlenmiştir. Şehirlerimizin altyapı ih
tiyaçlarına, özellikle içme suyu ve kanali
zasyon sorunlarına İller Bankasınca büyük 
önem verildiğini memnuniyetle izlemek
teyiz. Çağın gereği çevre sorunlarının 
önem kazandığı ülkemizde, artık kanali
zasyon yatırımlarında, deniz deşarjları ve 
içme suyu yatırımlarında da büyük arıt
ma tesisleri önem kazanmaya ve tatbik 
edilmeye başlanmıştır. Özellikle belediye
lerimize önemli bir danışma ve yatırım 
hizmeti veren İller Bankası mensuplarını, 
kıt imkânlarına rağmen büyük bir özve
riyle gösterdiği gayretlerinden ötürü, be
lediyelerimize yaptığı son derece yararlı 
desteklerinden ötürü özellikle tebrik etme
den geçemeyeceğim. 

Yine bu dev Bakanlığımızın önemli 
birimlerinden diğeri de Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğüdür. Bu 
genel müdürlük, Hükümetimizin, sağlık
lı bir şehirleşme sağlanması, bu amaçla 

belediyelerimizin imar mevzuatı açısmdaı 
desteklenmesi, sağlıklı şehirleşmeyi tesi: 
edebilmek için yapılan çalışmalarda kar 
şılaşılan en büyük sorunlardan olan ka 
mulaştırma konusunda yardım amacıyk 
kurulmuş genel müdürlük olup; bu amaç 
la fonların denetim ve takibi bu genel mü 
dürlüğe verilmiştir. Bu amaçla 1989'da ge 
nel bütçede 1.8 milyar yatırım ödeneği 
300 milyon kamulaştırma ödeneği ayni 
mıştır. Bütçe dışı kaynaklarından di 
48,9 milyar geleceği tahmin edilerek 
1989 yılı için 51,1 milyarlık kaynak teşek 
külü beklenmektedir. Özellikle imar aff 
konusunda ve belediyelerimizin imarla il 
gili sorunlarında, belediyelerimize sağla 
dığı teknik yardım ile de önemli görev ifi 
eden genel müdürlük personelini, bu gay 
retlerinden ötürü yeri gelmişken kutlamal 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yapı İşleri Ge 
nel Müdürlüğü de Bakanlığımızın çol 
önemli birimlerinden bir diğeridir. Dev 
lete ait bina ve tesislerin proje ve keşifle 
rini, inşaatlarını ve büyük onarımların 
yapmak ve yaptırmakla görevlidir. Bu gö 
revlerini başarı ile ifa eden bu genel mü 
dürlüğümüzün özellikle hazırladığı birin 
fiyatlar, keşif rayiçler ve analizler, aynı 2a 
manda kendisi dışında yatırımcı kuruluş 
lara da ışık tutan birer kaynak durumun 
dadır. Bu bakımdan özellikle hazırlanaı 
birim fiyatlarda, rayiçlerin halihazır piyas; 
değerlerine yakın, eşit, gerçekçi olarak ha 
zırlanması, yatırımlarımızın süratle deva 
mini sağlaması yönünden büyük önem ta 
sımaktadır. Bu nedenle, 1989 yılının yak 
lastiği şu günlerde, 1989 yılı birim fiyat 
lan için özellikle hassas davranılmasını 
burada 1989 yılı yatınm programımızı] 
realize edilebilmesi yönünden önemle vur 
gulamak istiyorum. 

Son derece başarılı çalışmaları ola; 
bu genel müdürlüğümüzün üstlendiği gc 
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revleri başarıyla neticelendirebilmesi için, 
özellikle diğer kuruluşların tevdi ettiği ya
tırım hizmetlerinin karşılığı olan bedelle
rin de yatırılmasında, bu genel müdürlü
ğe teslim edilmesinde büyük yarar gördü
ğümüzü burada altını çizerek belirtmek is
tiyorum. 

Vaktin darlığı nedeniyle ben sözleri
mi fazla uzatmadan biraz da Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü bütçesinden bah
setmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Uysal, 30 daki
kanızın dolmasına çok az kalmıştır, hatır
latmak isterim. 

AYHAN UYSAL (Devamla) - Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Devlet Su İşleri, kendisine yasalar ge
reği verilmiş görevleri, yatırım faaliyetle
rini gerçekleştiren bir genel müdürlüktür. 
Bu genel müdürlüğün görevlerini üç ayrı 
sektörde yaptığını müşahede ediyoruz. Bi
rincisi enerji sektörü, diğeri tarım sektö
rü, bir üçüncüsü de hizmetler sektörü. 

Bu önemli hizmetleri gerçekleştiren 
genel müdürlüğün 1988 yılı yatırım tuta
rı 1 trilyon 368 milyar 850 milyon 200 bin 
Türk Lirası olup, bunun yüzde 8 kesintili 
bütçe ödeneğine ilaveten Kamu Ortaklı
ğı Fonundan sağlanan ek ödeneklerle bir
likte vardığı rakam, 1 trilyon 697 milyar 
716 milyon 700 bin Türk Lirasıdır. Bu ra
kamı, harcanan rakamla orantıladığımız 
takdirde, ekim sonu itibariyle gerçekleş
menin yüzde 67 olduğunu görmekteyiz. 

Yurdumuzda hidrolik enerji potansi
yeli 33 724 megavat, kurulu güç ile elde 
edilebilecek enerji ise 121,8 milyar kilo
vat/saattir. Yani 33 724 megavat kurulu 
gücümüze karşılık 'elde edebileceğimiz 
enerji 121,8 milyar kilovat/saattir. Bugün 
kurulu gücümüzün 6 491 megavat oldu
ğunu düşünürsek, enerji üretimimizin de 
23,9 milyar kilovat/saat olduğunu düşü
nürsek, toplam potansiyelimizin takriben 

yüzde 19,5'ini kullandığımızı ifade edebi
liriz. İnşaatı devam eden baraj ve hidroe
lektrik santrallarımızın ikmaliyle kurulu 
gücümüz 4 248 megavat ve ortalama 
14,272 milyar kilovat/saat ilave enerji, üre
timimize katılacaktır. Yani 10,739 mega
vat kurulu güç ile 38,172 kilovat/saat enerji 
üretimiyle toplam potansiyelimizin yüzde 
31,5'ine erişeceğimizi, mevcut elektrik üre
timimizi yüzde 64 oranında artırmış ola
cağımızı söyleyebilirim. 

Şimdi, enerji durumumuzu muhte
lif yıllar itibariyle gözden geçirmek is
tiyorum : 

1976 yılında, termik, hidrolik ve ithal 
enerjimizin toplamı 18,615 milyar kilo
vat/saat. Bu rakam 1979 yılında 73,566 
milyar kilovat/saate çıkıyor. 1983 yılında 
29,563 milyar kilovat/saat, 1988 yılında ise 
49,900 milyar kilovat/saat. Tabiî, 1983 yı
lında devraldığımız 29.563 milyar kilo
vat/saat enerjinin, bugün 49,900 milyar ki
lovat/saate ulaştığını ifade etmek istiyorum 
ve bunu burada açıklamaktan gurur duy
duğumu belirtmek isterim. 

Muhtelif yıllarda işletmeye açılan ba
raj sayısına gelince : 

1976-1979 yıllarında 6 adet, 1980-1983 
yılları arasında 20 adet, 1984-1988 yılları 
arasında da 35 adet barajın işletmeye açıl
dığını yine gururla belirtmek istiyorum. 

Bu rakamlar dikkatle incelendiğinde, 
ANAP İktidannın, yatırımların süratle ik
mali yolunda kaynak yaratmaktaki başa
rısı, açık seçik ortaya çıkmaktadır. 

Olaya tarımsal yatırımlar açısında 
bakarsak; ülkemizdeki tarım arazisi 27,7 
milyon hektar olup, bunun sulanabilir kıs
mı 8,5 milyon hektar, yani, yüzde 
30,7'sidir. 1988 yılı başı itibariyle sulanan 
tarım arazimiz 3 259 660 hektar olup, bu
nun 1 555 470 hektarı Devlet Su İşleri ta
rafından sulanmaktadır. 1988 yılında iş
letmeye açılacak tesislerle sulanabilecek 
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toplam arazi 1 620 270 hektar olacaktır. 
Buna göre, dört yılda işletmeye açılan su
lama tesisleriyle 438 285 hektar arazi su
lanmaya başlanmıştır. Beş yılda, sulana
bilir arazilerimizi yüzde 37 oranında ar
tırdığımızı bu rakamlarla görebiliyoruz. 

Şimdi biraz da Devlet Su İşlerinin 
uyguladığı GAP'ı inceleyelim : 

Cumhuriyet döneminin en önemli 
projelerinden biri olan GAP, Fırat ve Dicle 
nehirlerinin Botan kolu hariç, aşağı kesim
leriyle, eskiden Mezopotomya denilen ve
rimli ovanın yukarı kısmını kapsayan bü
yük bir projedir. Gaziantep, Adıyaman, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt ille
rinin çok önemli bir kısmını kapsar. GAP, 
müstakil bir proje değil, sulama ve enerji 
amaçlı 13 adet proje kompleksidir. Bun
lardan 7'si Fırat, diğer 6'sı Dicle Nehri 
üzerinde bulunmaktadır. Dünyanın Dör
düncü, Avrupa'nın ise en büyük baraj 
projesini ihtiva eden GAP'm, tarımsal 
ürünler ve enerji üretimindeki değerlere 
ilave olarak, sosyolojik ve sosyoekonomik 
değerleriyle haşmetini düşünmek dahi, in
sanı gururlandırıyor. 

Proje tamamlandığında sulama im
kânına kavuşacak 1 700 000 hektar arazi
nin, Cumhuriyet döneminde 1988 yılı so
nuna kadar Devlet Su İşleri tarafından 
toplam 1 620 270 hektar sulama sahasın
dan daha büyük olduğunu görmekteyiz. 

Yine bu tarımsal sulama sayesinde, 
tanm olanağı sağlanacak diğer rantları da 
kısaca özetleyecek olursak; pamuk üreti
mimizde yüzde 118,2, an^epfıstığında yüz
de 289... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Anka
ra) — Gaziantepfıstığı... 

AYHAN UYSAL (Devamla) — 
... Evet; Gaziantepfıstığı. 

... pancarda yüzde 25, yağlı tohum
larda yüzde 73, pirinçte yüzde 34, mey
vede yüzde 51, hayvan yeminde de yüzde 

22 oranında artışlar sağlanacaktır. GAP 
ile, millî gelire, tarımsal üretim dolayısıy
la, 840 milyar lira katkıda bulunulacaktır. 

Tarımsal yönden sağlanan bu rantlar
dan başka, enerji alanındaki randan da 
şöyle sıralayabiliriz : 

Proje bünyesindeki barajlarda toplam 
kurulu güç 7 500 megavat olup, bu hid
roelektrik santrallardan elde edilecek ener
ji, ortalama 24 milyar kilovat/saattir. 

1983 yılında, termik, hidrolik ve ithal 
yoluyla temin ettiğimiz enerji dahi, top
lam tüketimimizin 29,568 milyar kilo
vat/saat olduğu düşünülürse, sadece 
GAP'tan elde edeceğimiz enerji, bunun 
yüzde 81,2'sini teşkil edecektir; yani bu ra-
kamlan birazcık dikkatlice incelediğimiz 
takdirde, öyle herkesin söylediği gibi 
"GAP'ı ben düşündüm, GAP'ı ben 
projelendirdim" demekle bu projenin re-
alize edilemeyeceği gayet açık seçik mey
dandadır. 

Zira, geçmişte düşünülüp -tabiî, dü
şünenlerden Allah razı olsun- realize edil
mek üzere inşaatına başlanan muhtelif 
projelerin, aradan uzun yıllar geçmesine 
rağmen tamamlanamadığını, bunlann ta
mamlanmasını da Cenabı Allah'ın, Ana
vatan İktidanna nasip ettiği bugünlerde, 
artık bu tür laflann, bu rakamların reali
ze edilmesine inandırmak için yetmeyece
ğini herkes anlayacaktır. 

GAP projesiyle tarımda 840 milyar 
rant elde edilmesine karşılık enerji sektö
ründe toplam rant 1 trilyon 200 milyar, 
yani toplam 2 trilyon 40 milyar liraya ulaş
maktadır. Bu projenin geri dönüş oranı 
yüzde 16; yani takriben 6,5 yılda geri öde
necektir. 

Üstelik güçlü Türkiye'nin yaratılma
sında, komşularımız nazannda güçlü 
Türkiye imajının yerleşmesi hususunda 
son derece büyük önemi haiz böylesine fi-
zibl bir projenin realize edilebilmesi için 
ülkemizin tüm kaynaklarının seferber edil-
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mesi gereğine sanırım hepimiz katılırız; 
ancak, Karakaya Barajı gibi, GAP'm ya
nında kuş kadar tabir edilebilecek bir pro
jenin, geçmiş dönemlerde, 1976'da teme
linin atılıp 1983 sonuna kadar yüzde 20 
seviyesine getirilebildiği düşünülürse, es
ki politikalarla güzelim GAP'm da, hayal 
olmaktan öte gidemeyeceğine sanırım he
pimiz katılırız. 

İşte burada Anavatan Partisi İktida
rının günde 2 milyar, yılda 650 milyarın 
üzerinde ödenek ayırabilen iş bitirici po
litikalarının farkı ortaya çıkmaktadır. Ger
çekten GAP'ın, Devlet Su İşleri bütçesi
nin, hatta Türkiye bütçesinin önemli bir 
bölümünü tükettiğini bu rakamlarla gör
mekteyiz : 

1988'de GAP'a, Kamu Ortaklığı Fo
nu katkısı dahil 651 milyar 559 milyon li
ra ödenek tahsis edilmiştir. 1988'de Dev
let Su İşleri yatırımlarının toplam devlet 
yatırım bütçesine oranı yüzde 34,5; GAP'a 
harcanacak miktarın, toplam devlet yatı
rım bütçesine oranı ise yüzde 19'dur. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne 1989 yılında tarım, enerji ve hizmetler 
sektöründe kullanılmak üzere Kamu Or
taklığı Fonundan 445 milyar Türk Lirası 
ve bütçeden 1 trilyon 715 milyar Türk Li
rası ayrılmış olup bunun 303 milyar 
220 milyon lirası dış kredi karşılığıdır. 
Böylece toplam yatırım ödeneği 2 trilyon 
158 milyar olacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce 1989 yılında yapılması programlanan 
yatırımları da kısaca şöyle özetleyebi
liyoruz : 

Sulama ve taşkın koruma projeleri 
112 adet, enerji projesi 28 adet, içme su
yu projesi 15 adet. Bu projelerin toplam 
maliyeti 19 trilyon 41 milyar olup 1988 so
nuna kadar, 9 trilyon 270 milyarı sarf edil
miştir. 

1989 yılı içinde bu yatırımlara har
canmak üzere 1 trilyon 668 milyar ödenek 
ayrılmış olup 5 adet sulama ye taşkından 
koruma, 5 adet enerji, 1 adet içme suyu 
projesi bitirelecektir. 

Programdaki tarım projelerinin top
lam sulama alanı 1 353 394 hektar olup 
351 268 hektar alan muhtelif yıllarda ve 
1988 yılı sonuna kadar açılmış olacaktır. 

İnşaatı devam eden sulama alanı 410 
bin hektar olup 105 bin hektar sahanın da 
1989'da tamamlanması programlanmıştır. 
Böylece DSİ tarafından sulaması gerçek
leştirilen saha 1 725 270 hektar olacaktır. 

İşte bu başanlı çalışmaların realize 
edildiği Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
bütçesi için yapılan tenkitlerin, artık ne 
derece boş olduğu da ortaya çıkmaktadır. 

Ben bu derece başarılı çalışmaları 
realize eden Bayındırlık ve İskân Bakan
lığına mensup tüm bağlı ve ilgili kuruluş
larla, merkez teşkilatı bünyesindeki per
sonele gayretli çalışmalarından ötürü Ana
vatan Partisi Grubu ve şahsım adına te
şekkürlerimi burada belirtmekten zevk 
duyuyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
diğer arkadaşımın konuşma süresini biraz 
tecavüz ettiğim için huzurunuzda kendi
lerinden özür diliyorum. 

Sözlerime son verirken, şahsım ve 
grubum adına hepinizi saygıyla selamlı
yor; 1989 yılı Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı bütçesinin milletimize ve memleketi
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 
(ANAP sıralarından ''Bravo" sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Uysal. 

Sayın Yavuz Köymen; buyurun 
efendim. 

Sayın Köymen, 20 dakika konuşma 
süreniz kalmıştır. 
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ANAP GRUBU ADINA YAVUZ 
KÖYMEN (Giresun) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve iskân 
Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Par
tisi Grubu adına görüşlerimi bildirmek 
üzere huzurunuzdayım. Sözlerime baylar
ken Yüce Heyetinizi grubum ve şahsım 
adına saygı ile selamlarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, konuşma sürem 
içinde bakanlık bütçesi üzerindeki rakam
lardan ziyade, Partimizin seçim beyanna
mesinde ve Hükümet programında ba
kanlığı ilgilendiren konularla ilgili bugü
ne kadar yapılan icraatlarla bundan son
raki yıllarda yapılacak hizmetleri özetle
meye çalışacağım. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşları, ülkemizin iman için çok 
geniş kapsamlı görevleri yüklenmiş önemli 
bakanlıklarımızdan biridir. Bu hizmetle
rin en önemli.özelliği, ülkemizin altyapı
sını meydana getirmeye ve geliştirmeye yö
nelik faaliyetler olmasıdır. Altyapı yatırım
larının yoğunlaştırılması partimizin en 
önemli hedeflerinden biridir. Planlarımız 
ve bütçelerimiz bu doğrultuda hazırlan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, mevzuat yönün
den görülen noksanlıklar XVII. Dönem
de Yüce Meclisimizden çıkarılan ve uygu
lamaya konulan kanunlarla kısa sürede gi
derilerek, aziz milletimizin hizmetine su
nulmaya başlanmıştır. 1989 Malî Yılı Kon
solide Devlet Bütçesinin 32 trilyon 
920 milyar lira olduğu hepimizce bilin
mektedir. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
ve bağlı kuruluşların 1989 malî yılı içinde 
tasarlanan toplam bütçe ödenekleri 2 tril
yon 802 milyar liraya ulaşmaktadır. Bu 
kuruluşlanmızın, katma bütçeli idarelerin 
1989 malî yılı toplam bütçe teklifi olan 
5 trilyon 068 milyar lira içindeki payı yüz
de 55 civanndadır. Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığımız Karayollan, Devlet Su İşle
ri ve İller Bankası Genel Müdürlüğü 1989 
yılı hizmetleri için ayrılan ödenek topla
mı 4,5 trilyonu bulmaktadır. Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığının 
programında bulunan ve Karayollan Ge
nel Müdürlüğünce yürütülen otoyol pro
jeleri için ayrılan 1 trilyon 823 milyar lira 
ve 150 milyar lira kamulaştırma ödeneği 
ile beraber, toplam ödenek tutan 6 trilyon 
500 milyan bulmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakanlığa bağ
lı genel müdürlüklerin bütçeleri hakkın
da görüşlerimi kısaca anlatmaya çalı
şacağım. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, halen 
kendi yatınm programının dışında 57 adet 
kamu kurum ve kuruluşunca planlanan ve 
ödenekleri Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
ne aktanlan çeşitli devlet yapılannı, inşa-
atlannı yürütmektedir. 1988 yılı, yüzde 8 
kesintili yatınm ödeneği, 36 milyar 352 
milyon 880 bin lira olup diğer kuruluşlarla 
birlikte baliğ olduğu toplam yatınm tuta
rı 309 milyar 927 milyon 208 bin liradır. 
Aynça, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün 
programında bulunan 5 251 adet konut 
yapımı da mevcuttur. Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünün 1989 yılı yatınm bütçesi, 
51 milyar 123 milyondur. Diğer kuruluş
lardan aktarılacağı tahmin edilen 350 mil
yar lirayla birlikte, yatınm tutan 401,1 mil
yan bulmaktadır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğümüzün, 
genel bütçeden alınan ödenek ve Afetler 
Fonunun diğer gelirleriyle, 81 milyar 
71 milyon lira olarak dengelenen 1988 yı
lı bütçesinde, toplam fon bütçesinin 
61 milyar 126 milyon olduğu görülmekte
dir. Ekim ayı sonunda 43 milyar yatınm 
harcaması yapılarak, yüzde 70 oranında 
gerçekleşme sağlanmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığımızın en önemli bağlı ku-
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ruluşlarından biri olan Karayolları Genel 
Müdürlüğümüz hakkında düşüncelerimi
zi arz etmeye devam edeceğim. 

Türkiye, hızla gelişmekte olan bir ül
kedir. Bu nedenlerdendir ki, mevcut kay
nakların büyük bir kısmını altyapı yatı
rımlarına ayırmak zorundadır. Yurdumu
zun her alanda gelişmesine en büyük kat
kısı olan ve bu gelişmenin bir alanda hı
zını belirleyen, hiç şüphesiz ki, altyapı ku
rum ve yatırımlarıdır. Altyapı tesisleri içe
risinde en önemli yeri, tüm üretim ve tü
ketim, ticaret ve yerleşim merkezlerini bir
birlerine bağlayan karayolları ağı almak
tadır. Bu ağ, otoyol, ekspres yol, bölünmüş 
yol ve devlet ve turistik yollarından mey
dana gelmektedir. Ekonomik gelişmenin 
neticesi olarak, toplumun ulaştırmaya olan 
ihtiyacı da hızla artmaktadır. Bu ihtiyaç
ları karşılamak için, bütçe dışı gelirler ara
mak mecburiyeti doğmuştur. Bunun için 
de, bütçe dışı fonlar devreye sokulmuştur. 
1984 yılından itibaren uygulamaya konu
lan Kamu Ortaklığı Fonu kaynaklarıyla 
otoyol yapımları büyük imkânlara kavuş
muştur. 1985 yılından itibaren, Akaryakıt 
Tüketim Fonundan sağlanan ödenekler, 
her türlü karayolu yapımında kullanılma
ya başlanmıştır. Ayrıca, otoyol ve diğer bü
yük projeler için dış kredi kullanılmakta 
ve önemli projeler finanse edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan, 
yap-işlet-devret modeliyle, paralı otoyol 
yapımı konusunda çalışmalara ağırlık ve
rilmiş olup, Hükümetimizin 2000 yılına 
kadar 3 000 kilometre otoyolu planladığı 
görülmektedir. Türk siyas! hayatında ilk 
defa olarak, Anavatan Partisi ve Sayın 
Özal Hükümeti vasıtasıyla, genelde veri
len hizmetlerden az da olsa ücret alınma
sı ve sağlanan gelirlerin yeni hizmet saha
larına aktarılması uygulamasının ne de
recede haklı ve isabetli olduğunu bir mi
salle sizlere arz etmeye çalışacağım. 

Hepimizin bilgisi içinde olan, 40 ki
lometrelik İzmit-Gebze arasındaki otoyol 
kesiminden sağlanan gelirlerle, yeni yol
lar finanse edilmeye başlanmıştır. Bu bir 
örnektir. Bu yapılan otoyollar sayesinde iş
letme giderlerinden önemli ölçüde tasar
ruflar sağlanmıştır. Özellikle bu yatırım
ların insanlar ve insanlık için yapıldığını 
düşündüğümüzde, trafik kazalarındaki 
azalmalar hepimizi sevindirmektedir. Ni
tekim, 40 kilometrelik Gebze - İzmit oto
yolunda 1985 yılı içinde, 10'u ölümle so
nuçlanan 93 kaza meydana gelmiş olma
sına rağmen, otoyola paralel olarak hiz
met veren devlet yolunda aynı süre için
de 53 ölümle sonuçlanan 203 kaza oldu
ğu görülmektedir. 

Temin edilen yeni kaynaklarla hızlan
dırılarak, planlanan tarihten önce bitiri
len otoyollarımız, milletimize ve ülkemi
ze hizmet için ortaya koyduğumuz uygu
lamaların en bariz örnekleridir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1983 yılında 41 kilometre olan otoyolları
mız bugün 139 kilometreye ulaşmıştır. Yi
ne 1983 yılı başında otoyol, devlet yolu ve 
il yolu olarak 38 491 kilometre olan asfalt 
yollarımız da, bulunduğumuz sene başın
da 45 294 kilometreye ulaşmıştır. 

1989 Mal! Yılı Bütçe Tasarısında Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün yatırımları 
için 576 milyar 500 milyon lira ödenek ay
rılmıştır. Bunun 40 milyarı dış krediler
den temin edilecektir. Kamu Ortaklığı Fo
nundan 30 milyar, Akaryakıt Tüketim Fo
nundan 85 milyar 685 milyon ve otoyol ge
liri olarak 7 milyar lira ilave ödenek sağ
lanması planlanmış olup, ulaştırma sek
törüne ayrılan toplam ödenek 659 milyar 
685 milyon liraya ulaşmaktadır. 

Yatırım bütçesinin içinde turizm sek
törü için ise, 24,5 milyar lira, fon ödenek
leriyle birlikte toplam karayolu yatırım 
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ödenekleri 699 milyar 185 milyon lirayı 
bulmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri, İller Bankası belediyelere kent
sel, sosyal ve teknik altyapı uygulamala
rında, parasal ve teknik kaynak sağlamak 
yükümlülüğüyle 11 Haziran 1933 tarihin
de Belediyeler Bankası olarak kurulmuş
tur. Daha sonra ise özel idarelerin de ih
tiyaçları nazan itibara alınarak, 100 mil
yon sermayeli İller Bankasına dönüştürül
müştür. Şimdi ise İller Bankası Genel Mü
dürlüğümüzün sermayesi 200 milyar lirayı 
bulmuştur. 

Hükümetimiz, düzensiz, çarpık şe
hirleşmeyi önlemek; şehirlerimizi kolay ve 
rahat yaşanabilen yerleşim birimleri hali
ne getirebilmek için, şehirlerin özellikle iç
me suyu ve kanalizasyon sorununu büyük 
bir ciddiyetle çözümleme gayretine girmiş
tir. Bunun için, bir yandan belediyelerin 
mal! açıdan güçlendirilmesi, diğer yandan 
da belediyelerin her türlü altyapı sorunu
nu çözümlemekle görevli İller Bankasının 
yeni malî kaynaklarla teçhiz edilmesi için 
gerekli tedbirler alınmıştır. Bankanın 
programında bulunan mahallî idarelerin 
finansmanı, banka özkaynaklarından, Be
lediyeler Fonundan, Akaryakıt Tüketim 
Fonundan, genel bütçeye konulup banka
ya aktarılan ödeneklerden ve belediyeler 
katkılarından karşılanmaktadır. 

İller Bankası Genel Müdürlüğü 1988 
yılı yatırım tutarı 66 milyar 424 milyon 
Türk Lirası. Belediye katkısı olmak üze
re, 353 milyar 424 milyon TL'dir. Banka
nın toplam yatırım içindeki içmesuyu sek
törüne ayrılan miktar, 181 milyar 28 mil
yon liradır. Kanalizasyon sektörüne ayrı
lan miktar ise, 108 milyar 586 milyondur. 
Programa göre, harita sektöründe 197 
adet, imar planı sektöründe 56 adet, iç
mesuyu sektöründe 137 adet, kanalizasyon 
sektöründe 15 adet ve yapı işleri sektörün

de ise, 69 adet işin yıl sonuna kadar biti
rilmesi planlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yüce Meclisin huzurunda memnuniyetle 
ifade etmek istiyorum; içmesuyu sektörün
de önceki yıllarda olduğu gibi, harcama 
yönünden yüzde 100 gerçekleşme sağlan
mıştır. Ekim ayı içinde içmesuyu kanali
zasyon ve yapı işleri sektöründe süratle de
vam eden ve yıl içinde bitirilecek olan iş
lerin devamını sağlamak üzere, bu sektör
lere ait programlar revize edilerek devam 
etmektedir. 1989 yılında, 1988'den devre
dilen 468 adet iş, ayrıca, 1989 yılı progra
mına teklif edilen nüfusu 3 binden küçük 
100 adet ve nüfusu 3 binden büyük 84 adet 
olmak üzere, toplam 184 adet yeni iş üze
rinde çalışılmaktadır. 1989 yılında 135 
adet işin bitirilmesi, yeni girecek işlerin de 
ihale çalışmaları sürdürülmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
içmesuyu işinin öncelik taşıması nedeniy
le, süratle bitirilip halkımızın hizmetine 
sunulması zorunlu görülmektedir. Ancak, 
bu işlerin yıl içinde yatırımları yeterli dü
zeyde olmadığından, süratle bitirilmesi 
mümkün olamamaktadır. İller Bankası 
Genel Müdürlüğünün yapmış bulunduğu 
bu altyapı hizmetlerinin, insanlık için fev
kalade faydalı hizmetler olduğunu söyle
meden geçemeyeceğim. İller Bankası Ge
nel Müdürlüğümüz yetişmiş idarecileri ve 
teknik elemanlarıyla, kanalizasyon sektö
ründe 47 adet tesisi tamamlayarak hizme
te sunmuşlardır. Kanalizasyon işleri için 
bugüne kadar yapılan yatırım, cari fiyat
larla 335 milyar lirayı bulmuştur. 

Sayın Başkan, şimdi de Teknik Araş
tırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
hakkındaki düşüncelerimi arz etmeye de
vam edeceğim. Teknik Araştırma ve Uy
gulama Genel Müdürlüğümüz 1988 ekim 
sonu itibariyle, 2 milyar lira bütçe ödene
ği ile fonlardan bu yıl sağlanan ve geçmiş 
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yıllardan devreden 42 milyar lira ödeneği 
bulunmaktadır. Şehirlerimizin imar plan
ları ve kentte yatırım uygulamaları, konu
nun gerçek sahibi olan mahallî idarelere 
bırakılmış, belediyeler yeni yetkilerle güç
lendirilmiştir. Ülkemizde planü ve düzenli 
bir şehirleşmenin temini için 1984-1985 
yıllarından itibaren genel bütçe vergi ge
lirlerinden oluşan Mahallî idareler Fonu 
ve Akaryakıt Tüketim Fonundan ayrılan 
paylarla, belediyelerimize sağlanan malî 
imkânlar önemli ölçüde artırılmıştır. Ge
rek İmar Kanununun ve yönetmelikleri
nin, gerekse kamuoyunda, "İmar affı" 
olarak bilinen kanun uygulaması yakın
dan izlenmiş, ülke çapında birlik ve bera
berliği sağlamak, tereddüte düşülen konu
lara açıklık getirmek amacıyla genelgeler 
yayınlanmış, görüş bildirilmiş, işlemlerin 
tamamlanması için gereken uyarılar yapıl
mıştır. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Ge
nel Müdürlüğüne, 1989 yılında genel büt
çeden 1.8 milyar yatırım ödeneği, 300 mil
yon lira kamulaştırma ödeneği ayrılmış; 
bu ödeneklere 1989 yılında fonlara bütçe 
dışı kaynaklardan sağlanan 48.9 milyar li
ranın ilavesiyle toplam 51.1 milyar lirayı 
bulmuştur. Bu kaynaklarla, belediyelerin 
imar uygulamaları kapsamında düzenle
me ve kamulaştırma projelerinin destek
lenmesine devam edilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Köymen, topar
layınız. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bağlamaya çalışacağım. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü... 

BAŞKAN — Biraz sık yazılmış. \a-
ni, tamamını okursanız zamanı hayli aşa
cak gibi. Bazı satırlarını hulasa edebilir
seniz memnun oluruz. 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — 
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın. Başkan, Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığımızın bağlı kuruluşlarından 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, ka
nunların verdiği yetkiye dayanarak, su 
kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili faali
yetlerden sorumlu tutulan en etkin kuru
luştur. Yatırımları tarım ve enerji sektö
ründe yer almaktadır. Ülkemiz 26 adet 
akarsu havzasına ayrılmıştır. Yapılan etüt
ler neticesinde, tarım arazilerimiz 
27.7 milyon hektar olarak tespit edilmiş ise 
de, bunun sulanabilir kısmı ancak 8.5 mil
yon hektarı bulmaktadır. 1988 yılı başı iti
bariyle 3 259 660 hektar tarım alanı su
lanmakta olup, bunun 1 555 470 hektarı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ger
çekleştirilmektedir. 1988 yılı sonuna ikmal 
edilerek işletmeye açılacak sulama şebe
kesinin ilavesiyle birlikte bu miktar 
1 620 270 hektan bulacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, son olarak, 
üzerinde titizlikle durduğumuz Güneydo
ğu Anadolu Projesine değinerek sözleri
mi bitirmeye çalışacağım. 

Bilindiği gibi, Cumhuriyet dönemi
nin en büyük yatırımlarından biri olarak 
kabul edilen Güneydoğu Anadolu Projesi 
(Kısa adıyla GAP) Fırat Nehrinin Keban 
Barajı mansıbından başlamak üzere, Fı
rat ve Dicle nehirlerinin aşağı kesimleriy
le, iki nehir arasında uzanan eski Mezo
potamya ovalarının yukarı kısımlarını 
kapsamakta olup, toplam proje alanı yak
laşık 70 bin kilometre kareyi bulmaktadır. 
Bütçe imkânları ölçüsünde Devlet Su İş
leri yatırımı bütçesinin önemli bir bölü
mü GAP Projesine aktarılmaktadır. Son 
yıllarda Devlet Su İşleri yatırımı bütçesi
nin ortalama olarak yüzde 30'undan faz
lası GAP projesine tahsis edilmiştir. 1988 
yılında GAP yatırımlarına 329.59 milyar 
Türk Lirası Kamu Ortaklığı Fonundan ol
mak üzere, toplam 651 milyar 559 milyon 
Türk Lirası ödenek tahsis edilmiştir. 1988 
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malî yılında Devlet Su İşleri yatırımları
nın toplam devlet yatınm bütçesine oranı 
yüzde 34.4'tür. GAP Projesine... 

BAŞKAN — Sayın Köymen, arka
daşlarımız bu konulara temas ettiler; sa
yın grup sözcüsü de, Sayın Uysal da te
mas etti. Kısaca hulasa ederseniz... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — 
Hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Rica edeyim... 

YAVUZ KÖYMEN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zama
nımın kısıtlı olması nedeniyle faydalannı 
sayamayacağım, çok faydalı böyle bir proje 
için, kaynaklarımızın, araç ve bütün işgü
cü imkânlarımızın seferber edilmesi gerek
mektedir. Bugün dünya ölçülerinde çok 
büyük bir yatırım manzumesi olan bu 
proje, başta milletimizden aldığımız güç 
olmak üzere, uygulamaya koyduğumuz 
sistem ve yeni finansman kaynaklarıyla 
başarıyla yürütülmektedir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ba
kanlığa bağlı kuruluşların bütçelerinin 
milletimize, ülkemize ve Bakanlığa hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi en derin 
saygılarımla selamlarım. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Şahsı adına, lehinde, Sayın Seyit Ah
met Dalkıran; buyurun efendim. 

Sayın Dalkıran, geçen sefer, kürsüye 
ilk defa çıkmanız sebebiyle suhuletimiz bi
raz fazla olmuştu. Bu itibarla, sürenizi aş
mamanızı özellikle rica edeceğim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (Yoz
gat) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Büyük Türk Milleti
nin saygıdeğer temsilcileri; hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) < 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 
1989 yılı bütçesi üzerinde, şahsım adına 
söz alarak huzurlarınızda bulunuyorum. 

Bu Bakanlığımızın, Ulaştırma Ba
kanlığı ile beraber, aynı paralelde işler 
yaptığını ve esasında da çok köklü bir ba
kanlık olduğunu düşünürsek; ülkemizin 
gerek ekonomik, gerekse sosyal hayatında, 
ayak basmadığı yer, hizmet götürmediği 
kişi ve kuruluşun olmadığını, her türlü 
hizmetin bu bakanlıklar eliyle yürütüldü
ğünü de göz önüne alırsak; üzerinde ne 
kadar önemle durulsa azdır diyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, muhalefet 
partilerinin sayın grup sözcülerinin konuş
malarını dinlediniz. Hiçbirisine laf atma 
niyetinde değilim. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, kendi 
görüşünüzü açıklayın efendim. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ba
kan olacak herhalde. 

BAŞKAN — İnşallah efendim, inşal
lah; her milletvekilinin arzusudur. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, tabiî ki her 
milletvekilinin arzusudur, biz buna sonu
na kadar saygı duyuyoruz; ama millete 
yanlış imaj vermek de, hiçbir milletveki
linin arzusu olmaması lazım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Biz, geçmişe sonuna kadar bağlı bir 
milletiz, o milletin de milletvekilleriyiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Onun için 
de, geçmişte geçen olay lan n, yapılan ih
mallerin yükünü, Anavatan Partisine yük-
leyebilecek bir milletvekili de düşünemi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilim, geçen sene de, 
şans eseri, ikimiz aynı bakanlığın bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi arz ettik; ama ben, 
o zaman grup adına konuşuyordum, şimdi 
sahsım adına konuşuyorum. Arkadaşımız, 
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grubu adına konuştu ve bazı imajlar ver
meye çalıştı; 200 milyon liraya mal olma
sı gereken asansörün, 1 milyar liraya mal 
olmasının arkasında "hüsnüniyetin" yat
tığını belirtmek istedi. Kim bu hüsnüni
yet sahipleri? (SHP sıralarından gü
rültüler) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Suini
yet, suiniyet. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Evet, döndürüyorum şimdi, ben 
hüsnüniyet olduğuna inanıyorum; ama si
zin suiniyetinizi de öyle algılamak istiyo
rum, kusura bakmayın. (SHP sıraların
dan, "çevirme" sesleri, gürültüler) 

Müsaade edin, nedenini söyleyeyim : 
Eğer, kastettiğiniz kişiler bürokratlarsa, bu 
programı, bu projeyi hazırlayan, kendisi
ni burada savunma imkânı olmayan bir 
bürokratı, burada suçlamak kadar abes bir 
şey yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Dev
letin parasını savunuyorum, devletin pa
rasını. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — O projeyi kimin hazırladığını 
bilmiyorum; ama o bürokratın, bu mem
leket için hizmet verme aşkında olduğu
na veya bürokratların memlekete hizmet 
verme aşkıyla kavrulduklarına hepimiz 
inanıyoruz. Aksi halde, böyle bir bürok
ratın olduğuna Anavatan Grubunun inan
cı olsa, o bürokratı kolundan tutar, kaldı
rır atarız. (ANAP ve SHP sıralarından al
kışlar) Hangi kademede bürokrat olursa 
olsun, hatta bu, bürokrat değil milletve
kili bile olsa, Anavatan Grubu aynı cesa
retle atar. (ANAP sıralarından alkışlar) O 
zaman kendime şöyle bir şeyler sormak is
tiyorum. Sayın milletvekilleri lütfen bakı
nız, insan iş yapamaz, insanın güvenç 
duygusunu, milletine saygısını eğer siz ba
zı şeyle gölgelemeye kalkarsanız, o zaman 
kimse milletin bir kuruşuna imza atamaz, 

korkar. Cesaret edemez. Bunun mesuliyeti 
de, bu arkadaşlarımıza olmayacak şeyleri 
isnat etmekten geçer. Bunun tehlikesi ne
rede atar biliyor musunuz? Korktuğunuz 
yerler başınıza yeniden döner. İkide bir 
müdahale, ikide bir müdahale, ikide bir 
ihtilal bilmem ne dersiniz; memlekette ya
tırım durur, hizmet durur, bütçe kendisi
ni karşılayamaz, devletin itibarı dünya 
üzerinde sarsılır, devletinizi kimse tanı
maz; ondan sonra, içteki vatandaşa ekmek 
bulamazsınız yedirmeye, yağ, Sana Yağı 
bulamazsınız vermeye, mazot bulamazsı
nız tarlasını ektirmeye, ondan sonra ge
lir, hepinizin başına dönüverir, içinden çı
kamazsınız. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, eğer bildiğiniz 
bir şey varsa, çıkarsınız ortaya, belgeler
siniz hepimiz sizinle parmak basarız, is

tisnasız. Belgelersiniz; ama kesinlikle... 
İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ba

kan olacaksın... 
SEYİT AHMET DALKIRAN (De

vamla) — Bakanlığı karıştırmayalım şim
di, o başka bir şeydir. Allah takdir ederse 
olur, takdir etmezse olmaz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, geliniz he
sabınızı düzgün yapınız. Söyleyeceğiniz 
sözleri de çok dikkat ederek söyleyiniz. 
Aksi halde, masum insanı siz hırsız gibi 
göstermek isterseniz, insana hesap sorar
lar. O bürokratlar adına, o insanlar adı
na milletvekilleri hesap sorar. İşte ben so
rarım buradan. (ANAP sıralarından alkış
lar) Kesin bilginiz olmadan 4 şeyi söyle
yemezsiniz, Allah indinde haramdır. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Şu 
Millî Savunma Bakanından da hesap sor 
da kurtulalım. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, hatibin sö
zünü kesmeyiniz efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — İnsana da yakışmaz. Dikkat bu
yurunuz; 
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1. Gözünüzle görmediğiniz birine 
hırsız demek son derece tehlikelidir. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, bu ko
nuyu haylice işlediniz, diğer konulara 
geçelim. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Başkan, müdahale etmeyin, hatip ko
nuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Bir insana yapmadığı işten do
layı, "sen bunu yapıyorsun" demek ka
dar tehlikeli hem kul indinde, hem de Al
lah indinde bir şey düşünemezsiniz. Onun 
için de, saygıdeğer milletvekilleri, iyi ya
pılanları alkışlayalım, eğer kötü yapılan bir 
şey varsa, hep beraber olup yakasından 
yapışalım. Bunun dışında başka şey dü
şünmemiz mümkün değil. (ANAP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

Bazı vatandaşlar, bazı kişiler Anava
tan Partisinin gelişmesiyle ilgili bazı şey
leri içine sindiremiyorlar. Neyi sindiremi-
yorlar? Anavatan İktidarı bu memleketi 
70 sente muhtaç dedirtecek bütçeden al
dı, (DYP sıralarından alkışlar [!]) örneği
ni söyleyeceğim, müsaade edin sayın mil
letvekillerini; "13 milyon dolar ihalede 
avans verdiniz" diyorsunuz, "50 milyon 
dolar avans verdiniz" diyorsunuz. Siz 
70 senti bulamıyordunuz, Japonya'daki 
büyükelçinin maaşını Merkez Bankamız 
ödeyemiyordu, Anavatan İktidan bir iha
leye 13 milyon dolar, 50 milyon dolar 
avans verebiliyormuş. Farka bakın, bunu 
sindiremiyoruz işte. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Bu olayı kaldırmak mümkün değil. 
Neden? Nedeni şu : Anavatan Partisi bu 
düzende giderse, Anavatan Partisinin kur
mayları da böyle kendisine sahip çıkarsa, 
bir daha iktidar olamazsınız da onun için 
bu telaş, başka hiçbir şey değil. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın 
Dalkıran, senin bakan olduğunu görmek 
istiyorum. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığının hizmetlerine şöy
le bir baktığınız zaman Türkiye'de neler 
yapıldığını hepiniz açıkça görürsünüz, ben 
de bir iki tane söyleyeceğim. Sayın Bakan 
hepsini anlatacak. 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, topar
layacaksınız efendim. 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Türkiye'de, 1960 yılından 1984 
yılma kadar kendi konutunu yapma im
kânı son derece zordu ve buna bir de afet
lerden dolayı meydana gelen hasarlar da 
eklenince konut açığı büyüyor, bu açığı 
kapatmak da tabiatıyla mümkün ol
muyordu. 

Şuradaki bir rakama bakıyoruz, 
1984-1987 arasında 17 bin konutun biti
rildiğini gösteriyor, hatta iki tanesi daha 
var onu söylemiyoruz, diğerlerine de te; 
mas etmek istemiyorum* Bunlardan, 
ANAP zamanında, 1984'te başlayıp, 
1987'de. bitenlerin sayısı da yedi binin 
üstünde. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Tür
kiye'de mi, nerede 7 bin konut? 

BAŞKAN — Sayın Tez, lütfen... 

SEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Yok... Biz bu memlekette yaşa
mıyorsak, başka yerdedir, biz Türkiye'den 
bahsediyoruz. 

Saygıdeğer milletvekilleri, 1960'dan 
1975'e kadar, evi uçan vatandaşımız gün
lerce, aylarca, hatta senelerce çadırlarda 
yaşarken, -Erzurum, Kars depreminde 
meydana gelen göçükler- şimdi bir yıl için
de yeni konutlann yapımına başlanıyor ve 
bitiriliyor. Şu iktidara bakınız, şu çalışma-
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ya bakınız. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar, SHP sıralanndan alkış-
lar [!]) 

Eskiden nasıldı? Eskiden küçücük bir 
okulu yaptırmak için beş defa süre uzatı
mı yapılıyordu. 

İ. Ö N D E R KIRLI (Balıkesir) — 
Müteahhidi siz miydiniz? 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (De
vamla) — Ben müteahhitlik yapmadım 
efendim, eğer müteahhidik yapanınız var
sa o işleri bilirsiniz. O Bakanlıkta çalıştı
ğım için biliyorum. 

Sayın müsteşar yardımcımız, sayın 
milletvekilimiz nerelerdeydiniz? O tarih
lerde Bayındırlık ve İskân Bakanlığında 
karne komisyonu felç olmuştu. O tarihler
de Bayındırlıkda, Yapı İşlerinde yapılan 
ihaleler felç olmuştu. Elle tutulacak hali
niz yoktu. O tarihlerde, bankalar kırmızı 
bakiye veriyordu, SOS veriyordu; nereler
deydiniz? 

Şimdi kalkıyoruz; otoyol şu tarihte 
başladı, şu kadarı gerçekleşti, bu kadarı 
kaldı diyoruz. Başlamak, bitirmenin ya
rısı derler; ama biz hem başlar, hem biti
ririz. (ANAP sıralarından alkışlar; SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar [!]) 

BAŞKAN — Sayın Dalkıran, lütfen 
toparlayınız, rica ediyorum. 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (De
vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

A H M E T KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
Sayın Başkan, kesmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Dalkı
ran'a azamî suhuleti gösteririm ve göste
riyorum da; ama zamanımız çok daraldı, 
rica edeceğim... 

SEYİT A H M E T DALKIRAN (De
vamla) — Hay hay Sayın Başkanım. 

Saygıdeğer milletvekillerimiz, biz, 
Anavatan Partisinin milletvekilleri olarak 

şunu düşünüyoruz, -bütün milletvekilleri 
adına da bu sözü söyleyebilirim, hayır da 
diyemezsiniz- geliniz, bizimle beraber olu
nuz, sayıya ihtiyacımız yok, memlekete ih
tiyacımız var; zaten bir gün olacaksınız ya; 
şimdi iktidarız, gelecekte de iktidar, daha 
gelecekte de iktidar olduğu için, başka şey 
kalmayacak, kanaatim bu. O zaman, ge
liniz, şu memlekette gerçekten iyi yapılan 
şeyleri sonuna kadar alkışlayalım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Ben şunu düşünüyorum; bir arkada
şımız bize şöyle bir laf attı; "Bunlar ne
reden, nasıl oluyor, siz başka şeyden alkış
lıyorsunuz.' ' Evet, bizden önce yapılan her 
iyi şeyi alkışlarız. Bu, bizim asaletimizden 
gelir. (ANAP sıralarından alkışlar; S H P 
sıralan ndan alkışlar [!]) 

Sayın İsmet İnönü'nün, 1938-1945 
arasında dünyayı felç eden İkinci Cihan 
Savaşma Türk Milletini sokmayip, çocuk
ları yetim bırakmadığını alkışlarız. 
(ANAP ve SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Adnan Menderes'in, 1950-1960 
arası yapmış olduğu hizmetleri alkışlarız. 
(Alkışlar) 

Sayın S ü l e y m a n D e m i r e l ' i n , 
1965-1969 arası yapmış olduğu iyi hizmet
leri alkışlarız. (ANAP s ı ra lar ından 
"Bravo" sesleri, alkışlar, SHP sıraların
dan alkışlar) 

Ama, geliniz, Türkiye'yi Türkiye ya
pan, Amerika'yı bile Türkiye'ye baş eğ
dirme durumuna getiren, Başbakanını 
saygıyla karşılatan... ("Bravo" sesleri, al
kışlar) Sayın Özal 'ı da hepiniz alkışlayı
nız. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bu duygular içerisinde, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının bütün hizmetleri
nin en iyi şekilde başlayıp, en iyi bir şe
kilde Türk Milletinin ayağına serilmesi yo
lunda süratle gelişme göstermesini ve bu 
Bakanlığın bütçesinin Türk Milletine, Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol-
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masını dilerken hepinize saygılar sunar, te
şekkür ederim. 

Sağolunuz. ("Bravo" sesleri, alkışlar) 
EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 

Başkan, Sayın Dalkıran, açıkça "Bürok
ratları hırsızlıkla suçladığımı" ifade etti
ler. Halbuki konuşmamın içeriğinde böyle 
bir şey söz konusu değildir. Sataşma var
dır, söz istiyorum. İki cümle ile cevap ve
receğim. 

BAŞKAN —Efendim, zabıtları ge
tirteyim; tetkik ettikten sonra zatı âlinize 
gerekirse söz veririm. 

EŞREF ERDEM (Ankara) .— Söz 
hakkım saklı olmak üzere... 

BAŞKAN — Efendim, belki takip 
edemediğim yerler olmuştur. Zabıtlara 
baktıktan sonra zatı âlinize söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; evve
la, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Efendim, bütçe üzerinde benden ön
ce söz alıp, gerek bizi tenkit eden ve ge
rekse takdir eden -Bakanlık mensupları 
dahil- arkadaşlarıma, bu konuşmaların
dan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. 

Yüce Meclisimiz sabahın erken saa
tinden bu saate kadar uzun mesai vermiş 
bulunuyor. Bu bakımdan fazla vaktinizi 
almak istemiyorum. (ANAP sıralanndan 
"Bravo" sesleri, alkışlar) Daha önceleri 
epeyce bilgi vermiş olduğumuzu da düşü
nerek, kısa açıklamalardan sonra tekrar 
saygılarımı sunacağım. 

Dikkat ederseniz, Bakanlığımızın 
bütçesi veya herhangi bir şekilde Bakan
lığımız mevzubahis olduğu zaman, özel
likle muhalefet tarafından, İmar İskân Ba
kanlığı ile Bayındırlık Bakanlığının birleş
tirilmiş olması ve İmar İskân Bakanlığı

nın üstlenmiş olduğu fonksiyonların -
tamamının değil; ama bir kısmının- bele
diyelere bırakılmış olmasından dolayı, biz 
iktidar olarak tenkit ediliyoruz. Bir bu ko
nu vardır. 

ikinci bir konu, otoyollar konusudur. 
Otoyollar konusunda çeşitli şekilde tenkit
ler gelmektedir. Muhalif milletvekilleri, 
gerçi "otoyollara karşı olmadıklarını" ifa
de etmektedirler; ama, birtakım şartlar, 
yapımda takip edilen usuller, zamanlama 
hataları vesaire gibi iddialar ileri sürmek
tedirler. Bunun yanında, nadiren de oto
yolların gereksiz olduğunu söyleyen arka
daşlarımız vardır. Tabiî bu arada demir
yolu ile karayolu karşılaştırmaları da ya
pılmaktadır. O detaylara girmek istemi
yorum; çünkü, bu konulara hem burada, 
hem de Plan ve Bütçe Komisyonunda çok 
girdim. 

Üçüncü bir konu da, özellikle muha
lefet tarafından ortaya atılmış olan, "Bü
yük enflasyon karşısında gerçek bütçeler 
azalmaktadır ve memleketin, milletimizin 
ihtiyaçlarını karşılayamıyacak hale gel
mektedir. Böylece Bayındırlık ve İskân Ba-
kanlığı da işe yaramaz işlerle 
uğraşmaktadır" tarzında tenkitler gel
mektedir. Ben, bu üç ana noktayı, önem
li olarak toparlayabildim. Şimdi, esas iti
bariyle, bunlara kısa kısa cevaplar arz 
edeceğim. 

Efendim, İmar İskân Bakanlığını, 
Bayındırlık Bakanlığıyla birleştirdik ve Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı ortaya çıktı. 
Bunu yaptıktan sonra da asıl yaptığımız, 
yapmakla gerçekten çok büyük iş yaptığı
mıza inandığımız, memleketimize çok bü
yük faydalar sağlayacağına inandığımız 
belediyeleri, daha doğrusu mahallî idare
leri kendi mahallerinde plan yetkisiyle ve 
bu plan yetkisinin yanında, malî güçleri
ni de artırmak suretiyle güçlendirmeyi 
amaçladık. Biz bunu, bugüne kadar de-
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faatle, çeşitli yönleriyle, çeşitli ortamlar
da anlata geldik. Biz Anavatan Partisi ola
rak, dünyaya, gelişmiş ülkelere bakarak 
inanıyoruz ki, mahallî idarelerin kendi 
meselelerinde tam yetkili olmaları, kendi 
meselelerinde demokratik usullere uygun 
olarak tam yetkili olmaları dünyada en iyi 
sonuçlar veren bir usuldür. Bunu, 1985 yılı 
sonlarında yürürlüğe giren bir kanunla 
Türkiye'ye de getirdik; ayrıca şunu da gör
dük : 1986 yılı başlarında, Avrupa'da bir 
Bakanlar Konseyi toplantısına katılmış
tım. Konsey çalışmalarında münakaşa 
edilen, o yılın gündeminde olan konu da 
buydu. Avrupa ülkelerinden bizim gibi, 
bugünlere kalmış memleketler olduğu gi
bi, ingiltere, Fransa gibi, altmış-yetmiş 
yıldan beri mahallî idarelerde bugün bi
zim yeni getirdiğimiz olayı yaşamakta 
olanların varlığını da gördük. Mahallî ida
relerin yetkili olması halinde ortaya çıkan 
sonuçların merkezî idareye nazaran çok 
daha iyi olduğunun müdafaalarını o sıra
da gördük. Aşağı yukarı şu anda dört yıl
dan beri de bunu kendimiz yaşadık. He
piniz memleketimizin çeşitli yörelerinde 
seçilmiş milletvekillerisiniz, tabiatıyla sa
dece seçim bölgelerinize mahsus değil, di
ğer yerleri de gezip görmektesiniz. Şu beş 
yıldan beri Türkiye'de belediyelerin yap
tığı hizmetleri insafla, tarafsız olarak göz
den geçirirseniz, gördüklerinizi değerlen
dirirseniz Türk Milletinin bu konuda çok 
büyük başarı göstermiş olduğunu itiraf 
edersiniz; mesele budur. 

Biz bu konuda milletimize gerçekten 
çok yararlı, çok değerli bir hizmeti yap
mış olduğumuza inanıyoruz. Bu politika
ya devam edeceğiz. Bunun detaylarında 
şu vardır bu vardır, belediyelerin arasın
da işini yanlış yapanlar vardır; efendim, 
teknik güçleri şöyledir, böyledir. Bakınız, 
Saym Uncu, konuşurlarken "Belli sayıda 
teknik eleman var" dediler; doğrudur; 
ama eğer 3194 sayılı Kanunu tetkik eder

seniz bir belediyenin nüfusu 10 binden az
sa, plan yapma zorunluluğu da yoktur. 
Çünkü, gerçekten orada yapılacak hata o 
kadar önemli değildir. Türkiye'de nüfusu 
10 binden az olan belediye sayısı aşağı yu
karı 1 500'dür, 1 400'den fazladır, yani, 
bugün toplam belediye, sayımız 1 800 kü
surdur; 1 900'ün altındadır. Bunun sade
ce 400 küsurunun nüfusu on binden faz
ladır. Onun için, olaya biraz daha derin 
bakarak, satıhtan biraz daha aşağı inerek, 
doğru değerlendirmeler yaparak bakarsak 
oralarda kayıbımız yoktur Sayın Uncu; 
ama gene de şunu söylemek istiyorum : 
Sayın Uncu'nun 3194 sayılı Kanunla il
gili olarak söylediklerini arkadaşlarımız 
zabıtlardan alacaklar. Kendisi, Bayındır
lık İmar ve Ulaştırma Komisyonunun bir 
üyesidir. Bu konudaki düşüncesini, ger
çekten iyi niyetleri olduğunu bildiğim bir 
arkadaşımızdır, kendisinin 3194 sayılı Ka
nun hakkında buradaki ifadelerini, öne
rilerini değerlendireceğiz, münakaşa ede
ceğiz ve gerekirse, bu 3194 sayılı Kanun
da da değişiklikler yaparız; ancak, imar 
planlama yetkisini, belediye meclislerin
den alma düşüncesinde değiliz. Geçen se
ne bir ara, sadece yeşil sahalarla ilgili ola
rak söylediği konuda bir değerlendirme
miz olmuştu; fakat onu da münakaşa et
tik, sonra geri çektik. Doğrudur. O mü
nakaşayı yeniden yapabiliriz. 

"Yapı İşlerinin tatbikatında, projeler
de şu oluyor, bu oluyor" şeklinde Sayın 
Eşref Erdem'in söylediği iddialar var; Ba
kanlığımız, kendisinin tatbikatı yaşadığı 
bir Bakanlıktır. Bu konularda; projelerde, 
detaylarda, mahal listelerinde meydana 
gelebilen münakaşaları bilen bir insan ol
duğunu kabul ediyorum. Bu çeşit şeyler 
olur. Geçen sene burada, Cumhurbaşkan
lığı köşkünün yahut yeni çalışma binası
nın pencerelerinden bahsettiği doğrudur; 
"şöyle değişiklikler gelir falan" dediler. 
Bunlar gelir efendim; ama şunu ifade ede-
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yim : Bir pencereyi ahşap doğramayla ya
parsınız yüz liraya mal olur, alüminyum
la yaparsınız -faraza- üç yüz liraya mal 
olur. Bu üç yüz lira müteahhidin cebine 
girdi demek değildir. Kendisinin öyle bir 
ifadesi oldu da, bunu söylemek gereğini 
duydum. Yani, kâr başka şeydir, ciro baş
ka şeydir. Bunu lütfen ayırın. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 
Bakan, teklif 45 bin lira mı, değil mi, onu 
öğrenmek istiyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Bakınız ben detayını söylemiyorum. O 
söylediğiniz konuların hepsinin detayları 
bende var; ama o detaya cevap vermiyo
rum, burası yeri değil. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Olur 
mu efendim? 45 bin liradır, iddia 
ediyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
O iddianız doğru değil efendim. Hayır. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Doğ
rudur efendim, teklifin ne olduğunu bi
liyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Teklif gelir efendim; ama iddianız doğru 
değil. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Tas
dik edilmiş, ihale edilmiş olduğunu bi
liyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim. 

Sonra, belediyelere yanlı davrandığı
mız, partizanca davrandığımız; bizdeki 
fonları partizanca dağıttığımız iddiası da 
doğru değildir. Bugüne kadar birkaç kere 
bu konu geldi ve her seferinde reddettim. 

Bakınız, İller Bankasından belediye
lere dağıtılan para, İller Bankası Kanunu
na göre dağıtılır ve bu para, İller Bankası 

kurulduğundan beri aynı usulle dağıtılır; 
belediyelerin nüfuslarına bağlıdır. Aynca, 
İller Bankasının yaptığı yatınmlarda da, 
kanunda tarif edilen belli usuller vardır; 
ister Anavatan Partili, ister başka partiler
den olsun herhangi bir değişiklik yoktur. 
Kaldı ki, bizim milletvekiUerimiz, kendi 
illerinde yalnız Anavatanlı belediyelerin iş
lerinin peşinde koşmazlar, aynı zamanda 
diğer partilerin belediyelerinin işlerinin 
peşinde de koşarlar, onların işlerini de ge
tirirler. (ANAP sıralarından alkışlar) Evet, 
bunu ispat da ederim. (ANAP sıraların
dan, "Doğrudur" sesleri) 

Bakınız, İsparta'da, Tunceli'de bizim 
milletvekilimiz yok, değil mi?.. 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — Ka
mer Genç var efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Efendim, ANAP milletvekili yok. Gayet 
tabiî, değerli arkadaşımız Kamer Genç 
Tunceli milletvekili. 

Sayın Kamer Genç, şu belediyeler 
içinde SHP'li belediye var mı, siz söyle
yin? Tunceli Merkez Belediyesinin bu se
ne aldığı para 40 milyon, il belediyeleri 
40 milyon alır. Akpazar 15 milyon; Çemiş
kezek 15 milyon; Hozat 15 milyon; Maz-
girt 15 milyon; Nazimiye 15 milyon; Ova
cık 15 milyon; bu, Ovacık Anavatanlı de
ğil mi? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
hayır, SHP'li. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
SHP'li mi? Ben Anavatanlı zannedi
yordum. 

Pertek 15 milyon; Pülümür 10 mil
yon. Bu paraları Tunceli'deki bütün be
lediyeler almışlar, tarihlerini de veririm, 
bankalarını da ispat ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim, 
o konuda sizden şikâyetimiz yok Sayın Ba
kan; aksini iddia etmiyoruz. 
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BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Şimdi, Tunceli belediyelerinin parasını al
mak için Anavatanlı milletvekilleri gelirler. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gel
mesine gerek yok, siz veriyorsunuz zaten. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim, çalışmayana, proje yap
mayana vermeyiz, bu ayırımı yaparız; is
terse Anavatanlı olsun. 

BAŞKAN — Sayın Genç, zatı âliniz 
için değil, daha önceki tenkitler için söy
lüyor Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Size, ayrıca şu dağılımı da söyleyebilirim. 
Bizim, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında 
mevcut Akaryakıt Tüketim Vergisinden 
gelen bir pay var, bir kısmı da vergilerden 
gelir, İller Bankasından. Bu paydan dağı
tılan paralarda durum şudur : Anavatanlı 
belediyelerin almaları mümkün olan pa
rayla aldıkları arasındaki oran yüzde 75. 
SHP'li belediyelerin almaları mümkün 
olan parayla, aldıkları oran... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yüz
de 25. 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim, hayır. Bunu yanlış bul
muşsunuz. Burada bir yanlış hesap var, 
onu sonra söylerim. DYP'li belediyelerin 
almaları mümkün olan parayla aldıkları 
arasındaki oran yüzde 74. Durum budur. 

Otoyollar konusunda çok münakaşa
lar yapıldı; onun için bugün buruda, uzun 
uzun konuşmak istemiyorum; ama bura
da söylenen bir söz yüzünden; ki, bizim 
kendisine verdiğimiz bir bilgiyi biraz çar
pıtarak kullandığı için Sayın Erdem'e, o 
verdiğim bilginin nasıl tercüme edilmesi 
gerektiğini, daha doğrusu nasıl algılanma

sı gerektiğini söylemek istiyorum. Bir de 
şunu söylemek istiyorum; verdiğimiz bu 
bilgide bütün yolların yüzde kaç seviye
sinde gerçekleştiğini bildirdik. Sayın Er
dem burada, Edirne - Kınalı yolunu oku
du; gerçekleşme sıfır dedi. Gümüşova -
Gerede'yi okudu, 2.68 dedi. Gerede - An
kara'yı okudu, 6.78 dedi; fakat Kınalı -
Sakarya'nın birinci, üçüncü, dördüncü ke
siminde yüzde 34, ikinci kesiminde yüz
de 68 gerçekleşme var, bunları okumadı; 
o rakamlar yüksek diye. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Doğ
rudur, orada köprü var, bir tek yerde köp
rü var, yedi yerden birinde köprü var Sa
yın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
O zaman biraz kasıtlı konuşma oluyor. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Yedi 
yerden birinde var Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BA-
MANI İSMAİL SAFA GİRAY (Devam
la) — Hayır efendim, öyle değil. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Erdem!.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Bir de şu vardır : Bu gerçekleşmeleri, "ol
ması gereken yüzde 37,5'ti, sadece bu ka
darı gerçekleşti" diyerek ifade etti. O, yüz
de 37,5'i nereden buldun? Bizde yazılı de
ğil; arkadaşlarıma sordum nereden buldu 
diye; onlar da böyle bir bilgi vermedi... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Dört 
yılda bitecek dendi, dörde bölün. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Tamam; dört yılda bitecek, bölersen o ra
kam çıkar... Öyle değil işte. Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığında müsteşar muavinliği 
yapmış birinin böyle bir konuşmayı yap
maması lazım. 
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EŞREF ERDEM (Ankara) — Eska-
lasyonlu iş değil bu, doğrudur. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim. Birinci sene iş yapılmaz, 
birinci sene proje işleri yapılır, ikmal ya
pılır, şantiye kurulur, iş, ikinci seneden 
sonra hızlanır... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Pro
jesi olmayan işi nasıl ihale ettiniz Sayın 
Bakan? 

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) -
Projesi olmayan iş ihale edilir. Burada öyle 
anlatıldı ki neredeyse ben inanacağım; 
olmaz... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Doğ
ru da onun için inanıyorsun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK YE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Olmaz, hayır kardeşim. Konuları çarpıt
mamak lazım. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Ra
kam söyledim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Bu otoyol meselesini de geçiyorum. Bu ko
nulardaki düşüncelerimiz zabıtlarda var. 
Otoyollara devam ediyoruz, politikamız 
gereği yürümeye devam ediyoruz. 

"Bütçeler azalıyor" şeklinde bir id-
dia,ortaya atıldı. Aslında, bütçeler azalı
yor diye feryat etmenin gereği yoktur. Büt
çeler azalır veya çoğalırlar, bu ihtiyaca 
bağlıdır. Bütçeler, her halükârda her se
ne artacak diye bir iddiada bulunmak doğ
ru değildir. Geçenlerde Plan ve Bütçe Ko
misyonunda şunu da söyledim : İstanbul'
da işadamlarından birisi "Sıfır bütçe 
yapın'' dedi. Niye? Bütçeler, ille her sene 
yüzde 10, 20, 30, 40, 50 büyüsün diye bir 
kaide olamaz. Lazım olduğu kadar büyü

sün, lazım olmayan yerde de gerekirse sı
fıra insin. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 
Bakan, reel fiyatlarla büyümeyi kaste
diyoruz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Bir kere» prensip olarak anlayış bu olma
sı lazım. Prensip olarak, bütçe, lazımsa 
vardır, değilse yoktur. Eskiye doğru gitme
si, eğer memleketin ihtiyacını karşılıyor
sa gitsin, gitmesi lazım. Ben o zaman sos
yal işlere harcarım. Şimdi, asıl prensip bu 
olması lazım; bütçelerde de azalma var de
niyor, hem iki parti de bunu iddia etti. 
Çıplak şeylerle baktığınız zaman, gerçek
ten azalma var gibi görünüyor, doğrudur; 
ama bakın ben hepinizin kutularınıza şun
ları koydurdum : Bütün genel müdürlük
lerimizin başından beri -sadece Anavatan 
İktidarı zamanında olanı değil- yapmış ol
duğu işlerin detaylı olarak dökümünü yap
tırdım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O ra
porda bizim ilimizle ilgili hiçbir şey yok. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) -
Şimdi, eski yıllarda daha yüksek oranlar
da bütçeler veriliyordu, rakamlar daha bü
yüktü; ama son yıllarda yapılan işler da
ha büyük. Bu nasıl oldu?.. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Nasıl 
çoğalıyor Sayın Bakanım? Para az olunca 
iş nasıl büyür? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Demek ki, bütün o iddialarınızın aksine, 
bugün Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 
çeşitli genel müdürlüklerinde kullanılan 
paralar daha efektif, daha doğru kullanı
lıyor, bu, bu demektir. Para azalıyor, iş ço
ğalıyor... (ANAP sıralarından alkışlar) 
Saftolun, teşekkür ediyorum. Biraz öyle 



T.B.M.M. B : 45 17 . 12 . 1988 O : 3 

düşünün; yani bunun neresini tenkit ede
yim, neresinden ne laf çıkarayım diye bak
mayın. Biraz, bu niye böyle oldu, işler na
sıl arttı?.. Onu düşünün... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Ben 
de aradım bulamadım, küçüldüğünü 
gördüm. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Verimlilik arttı, daha doğru iş yapıldı, pa
ra daha çok yerine harcandı. Sen çarçur 
ediyordun, ben etmemişim. Bu, budur. İs
tikrar var; o zaman hükümetler yıkılıyor
du, işler ortada kalıyordu... Ankara adli
ye binası deyip duruyorsunuz. Ankara ad
liye binası inşaatı kaç yıldır yürüyor? 15 
yıldır... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — 
1978'de 360 milyon liraya ihale edildi. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
13 yıldır yapılan bir iş; ben bunun son dört 
beş senesinde varım. Ondan evvel niye bi-
tirmediniz? 

EŞREF ERDEM (Ankara) — On
dan evvel de Sayın Başbakan vardı, aynı 
ANAP politikası; farketmez. 

BAYİNDİRLİK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Aynı şeyi daha birçok proje için söylerim. 
Geçenlerde Kütahya'ya gittim bir baraj 
açılışı için -Karakaya Barajını hepiniz bi
liyorsunuz söylemiyorum- bu barajın te
meli 1976 yılında atılmış, sağolsunlar. 1984 
yılma kadar ne yapılmış baktık, yüzde 30. 
1976-1984 arası eder sekiz sene. Ondan 
sonraki 1984-1987 yılları arasındaki 3,5-4 
senede yüzde 70'i yapılmış; 1987 yılında 
bitti, ben dört senede yüzde 70'ini yap
mışım, ondan evvelki sekiz senede yüzde 
30'u yapılmış. 

O bütçelere konulan paralara bakı
nız önemli bir kısmı çarçur olmuştur-

kaybolmuştur, fire vermiştir. Ankara Ad
liye Sarayı binası inşaatı bizden evvelki 
3 tane müteahhidi iflas ettirdi ve adam
cağızın biri öldü, o inşaatta öldü adam. 
O muydu işi idare etmek?.. 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Ne 
farkeder, aynı zihniyet. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Hayır efendim, sonra yarın orada asan1 

söre bineceksin ve diyeceksin ki, "Bu mo-
nimental muazzam bina, bunu yapmışız; 
ama bir asansörün hızlısını seçememişiz." 
İşte bayındırlığın işi böyle... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — 200 
milyonluk asansörü 1 milyara verirseniz... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Onu diyen de sizsiniz. Oraya bugüne uy
gun asansör koydurduk... 

EŞREF ERDEM (Ankara) — Sayın 
Bakan, bir saniye fark ediyor insaf yani. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Günde en az 20 bin kişinin girip çıkacağı 
bir binadır orası. 

Efendim, şimdi bütçelerin azalıp ço
ğaldığı konusunda söylemek istediğim bir 
iki nokta daha var. Bakınız, meselâ Dev
let Su İşleri yatırım ödeneklerindeki artış 
büyük su işlerinde; 1988 ödeneği 891 mil
yar iken 1989 ödeneği 1 trilyon 347 mil
yar ile artış yüzde 51 olmuştur. Gene kü
çük su işlerinde 1988 yılı ödeneği 24 mil
yar lira iken, 1989 yılı ödeneği 52 milyar 
ile artış yüzde 118 olmuştur. Bakın, para 
nerede lazımsa orada artışı doğru koymu
şuzdur, fazla koymuşuzdur. Orada bana 
daha yaygın hizmet götürmek için o para 
lazım. Birinde yüzde 118 artırmışım; ama 
öbür tarafta yüzde 51 artırmışımdır. 

Bunun yanında, "Urfa tüneli kazıl
mıyor, battı, şöyle oldu, böyle oldu" di-
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yorsunuz. Atatürk Barajı için size şunu 
söyleyeyim; 1984 yılında o işin derivasyo-
nuna başlanmış, aslında daha eskidir de 
1984 yılında biz devam ediyoruz. 1983 yılı 
sonunda ihale edilmiştir; ama 1983 yılın
da hiç para yoktur, 1984 yılında ilk para 
konulmuştur. Gövde inşaatına derivasyon 
tamamlanmadan başlamak mümkün de
ğildir, baraja olanlarınız iyi bilir; ama ba
raj cı olmaya da lüzum yok. Nehri başka 
bir yatağa alacaksınız ki, nehrin içinde ça-
lışasmız. Onun için gövdede bir çalışma 
yok. Ta ki, 1985 yılı temmuz ayına kadar. 
1985 yılı temmuz ayında hatırlarsanız Sa
yın Başbakan ile gittik, tüneli devreye sok
tuk. Şimdi, 1985 yılının temmuz ayından 
bu ana kadar o gövdede 60 milyon metre
küp dolgu yapıldı... 

AHMET KARAEVLİ (Tekirdağ) — 
1986 yılı, Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
1986 yılı pardon. 

Bakınız 1986, 1987 ve 1988 üç yılda 
60 milyon metreküp iş yaptık. 60 milyon 
metreküp iş ne demek? 4 tane Keban de
mek, 14 milyon metreküptür; Keban 
3.5 tane Altınkaya demek. Ortalama ola
rak bu hız dünya çapında bir rekordur... 
Dünya çapında rekor hızla iş yapılmıştır. 
Bu hıza rağmen, "baraj durdu, duruyor, 
duracak, zamanında bitmeyecek" lafları 
olabiliyor. Nasıl olabiliyor? Demek ki, ko
nuştuğum şey doğru mudur, değil midir 
düşüncesi yoktur. 

Gelelim tünele. Bakınız tünelde ne 
olmuş : 1986 yılında yapılan hafriyat, ya
ni kazı olarak tünelde gidilen mesafe 
5.6 kilometre, beton kaplama 3,2 kilomet
re. 1987 yılında hafriyat uzunluğu 9,3 kilo
metre, beton kaplama uzunluğu 5,4 kilo
metre. 1988 yılı kasım sonu olarak -daha 
yıl sonuna kadar iş var- hafriyat uzunlu
ğu 9,7 kilometre, beton kaplama uzunlu

ğu 5,5 kilometre. "Tünel duruyor, işler 
battı" diyorlar. Söylenen sözün doğrulu
ğunun tahkiki lazım arkadaşlanm, mah
cup olmamak için. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
nm; konuşmama başlarken fazla vaktini
zi almayacağım dedim, gene de biraz uzun 
konuştum galiba. Hepinize saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Büt
çemizi tasdik edersiniz, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda da arz ettiğim gibi, heyecan
la, bütün arkadaşlanmla beraber, mem
leketimizin altyapılannı doğru yapma gay
reti içinde olacağız. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Büt

çesinin müzakerelerinin ve bölümlerinin 
oylamalannın tamamlanmasına kadar sü
renin uzatılmasını oylan niza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sayın Alâettin Kurt, buyurun 
» 

efendim. 
ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, muhterem milletvekilleri; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üze
rinde, şahsî görüşlerimi ifade etmek üze
re söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
Yüce Heyetinize saygılarımı sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, malumlarınız 
olduğu gibi, bana ayrılan süre 10 dakika. 
Bu süre içerisinde Karayollan, DSİ, Yapı 
İşleri ve İller Bankası gibi 4 tane önemli 
genel müdürlüğü bünyesinde bulunduran 
bir bakanlığı eleştirmem mümkün değil
dir. Bu zaman içerisinde, bir kesimi ilgi
lendiren ancak 1 meselenin özüne değin
mek üzere konuşmamı sürdürmek is
tiyorum. 

İnşaat malzeme fiyatlarında, ülke
mizde son yıllarda gözlenen yüksek enf-
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lasyonun da üzerinde fiyat artışları oldu
ğu bilinen bir gerçektir. Resmî sektör mü
teahhitlerini ilgilendiren imalat birim fi
yatlarına esas işçilik, araç ve gereç rayiç
lerinin, kuruluş yasası uyarınca Bayındır
lık ve İskân Bakanlığınca belirlendiği ma
lumlarınızdır. Bakanlık, rayiçleri, geçen 
yıla oranla yüzde 25 civarında artırarak 
yılbaşında tespit etmiştir. Ancak, yıl için
de inşaat malzemelerine gelen zamlar, pi
yasa rayiçleri karşısında resmî rayiçlerin 
komik duruma düşmesine neden olmuş
tur. Bu vaziyet, şu birkaç örnekte görül
mektedir : 1988 rayiçleri ile düz işçi ücre
ti 4 000 TL./gün, piyasa rayici ise 10 000 
TL./gün, aradaki fark yüzde 150. 

Usta ücreti : 1988 rayici 6 080 
TL./gün, piyasa fiyatı 22 000 TL./gün; 
aradaki fark yüzde 261. 

Demir : 1988 rayiç fiyatı 290 TL./kg., 
piyasa fiyatı 690 TL./kg.; aradaki fark 
yüzde 138. 

Çam kereste : 1988 rayiç fiyatı 
185 000 TL./m3, piyasa fiyatı 600 000 
TL./ms; aradaki fark yüzde 224. 

Cam (3 mm.) : 1988 rayiç fiyatı 4 336 
TL./m2, piyasa fiyatı 12 000 TL./m2; ara
daki fark yüzde 176. 

Resmî rayiçlere göre hesap edilen ve 
yayınlanan resmî inşaat ve tesisat birim fi
yatlarının da, geçen zaman içinde mana
sız hale geldiğini de ifade etmek gerek
mektedir. Neticede bu hal, resmî sektör 
müteahhitlerini çok müşkül durumda bı
rakmıştır. 

Kasım 1987 tarihinden itibaren çeşitli 
zamanlarda ana girdilere yapılan zamlar 
sebebiyle, inşaat malzemelerinde meyda
na gelen artışlar da çok büyük boyutlar
da oluşmuş ve maalesef bir türlü istikrar
lı hale gelmemiştir. 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununa tabi idarelere ait sözleşme ko
nusu işlerde, her ne kadar, esas girdiler

den olan demir, sac, profil, çimento, akar
yakıt, patlayıcı madde gibi malzemelere fi
yat farkı verilmekte ise de, fiyat farkına ta
bi malzemeler ile diğer girdi fiyatlarında 
meydana gelen artışlardan dolayı, fiyat 
farkına tabi olmayan kereste, tuğla, alü
minyum, çivi, galvanizli sac, asbestli çi
mento levhalar, kireç, boya, her çeşit kap
lama gereçleri ve her türlü malzeme fiyat
ları çok büyük boyutlarda artmış ve art
maya devam etmektedir. 

Döviz kurlarında meydana gelen 
farklar, makine fiyatlarını etkilemektedir. 
Buna paralel olarak, fiyat farkına tabi ol
mayan nakliye ücretleri de dahil olmak 
üzere, makineli imalatı olumsuz yönde et
kilemiş ve etkilemeye de devam et
mektedir. 

Araç, gereç ve nakliye fiyatlarındaki 
artışları ile birlikte yüksek enflasyon, in
şaat işçilik ücretlerini de, işçinin ihtiyacı
na cevap olmasa bile, büyük oranda ar
tırmıştır. Bugünkünün aksine, inşaat ve 
tesisat rayiçlerinin gerçeği yansıtır bir şe
kilde tespit edilmesini ve bunun güvence
li bir kontrol altında tutulmasını, devle
tin görevi olarak görmekteyim. 

Yurt kalkınmasında, imar ve ihyasın
da büyük emeği olan inşaat ve tesisat mü
teahhitlerinin sorunlarına Bakanlığın yak
laşımı asla adaletli olmamaktadır. Ayrıca, 
inşaat ve tesisat müteahhitleri yasal güven
ceden yoksun, korunmasız, eleştirilere 
açık, savunmasız, sahipsizdir. Bu sahipsiz
lik kamuoyunda, şeref ve haysiyet sahibi 
olan müteahhitlerin kötü tanıtılmasına 
önayak olmaktadır. Tek taraflı sözleşme
lerle muhatap olmakta, hakkını yeterince 
arayama maktadırlar. 

Tahakkuk eden istihkaklarını alama
yan müteahhitlerin, oluşan maddî ve ma
nevî zararlarının telafisi asla düşünülme
mektedir. Bunun insafla bağdaşır tarafı 
var mıdır? Müteahhitlerin alacakları he-
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men ödenirse, bir rivayete göre, enflasyon 
azarmış... Sebep buysa, görülmüştür ki, 
müteahhitlere istihkakının ödenmemesi 
enflasyonun çözümü olmamıştır. Bu du
ruma rağmen, enflasyon 1988'de yüzde 
100'e yaklaşmıştır. Enflasyon, inşaat mal
zemelerinde yüzde 100'ün çok üzerinde
dir. Devleti idare edenler, kendi iktisadi, 
ekonomik beceriksizliklerinin faturasını 
bu insanların üzerine yıkmaktadır. O ve
ya bu sebeple, parasını alamayan mü
teahhit, işçisinin, alışveriş ettiği esnafın 
parasını düzenli olarak ödeyemeyince, is
ter istemez yalancı duruma düşmekte, pa
rasıyla beraber böylece şahsî itibarını da 
kaybetmekte, artı, kendisiyle beraber 
mensubu olduğu camiayı da zan altında, 
töhmet altında bırakmaktadır. Bu haksız
lığı görüyor ve devletin nasıl kendi insan
larına karşı bu kadar adaletsiz olabildiği
ne bir türlü akıl erdiremiyorum. 

Burada gayet açıklıkla bir doğruyu 
daha dile getirmek zorundayım. Esasen, 
Türk ekonomisine yön veren güçlü kuru
luşlar arasına girebilen holdingleşmiş ve
ya iktidardan güç bulmuş müteahhitler 
için söylenecek bir şey yok. Onlar dişlile
rin arasına sıkışmazlar da, esasen devlet 
çarkının dişlileri arasına sıkıştırılmış mem
lekete hizmete devam eden diğer insanla
ra, diğer müteahhitlere yapılanların reva 
olmadığını söylüyorum. 

Her meslekte, meslek ahlak ve ada
bına uymayanlar olabilir. Onlann dışlan
ması başka bir olaydır. Onlar olacak diye 
bir meslek grubunu sahipsiz bırakmak 
doğru değildir. Sahipsiz hatta horlanan bu 
kişilerin çok cüzi bir meselesine değinebil
miş oldum. Sırası gelince diğer hususları 
huzurunuza getirmek üzere hepinize say
gılarımı arz ediyorum. (DYP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz 
efendim. 

Soru sorma istekleri vardır. Sırasıy
la, soru sormak isteyenleri tespit ediyo
rum... Sayın Miski, Sayın Altun, Sayın 
Uncu, Sayın Genç. 

İlk olarak, Sayın Alâettin Kurt'a ait 
yazılı bir soru vardır, okutuyorum 
efendim : 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafın
dan cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Alâettin Kurt 
Kocaeli 

1. Kahramanmaraş Andırın'a ya da 
Andırın Kahramanmaraş'a ne zaman 
bağlanabilecektir? İline karayoluyla bağ
lanamamış Türkiye'de başka ilçe var mı
dır? Aynlan ödeneklerle kaç senede biti
rilebilecektir? 

2. Andırın İlçemizin ilimize daha 
kısa mesafeden bağlanması ve daha kısa 
zamanda ulaşılması yönünden, Andırın -
Göksün arasını devlet yolu ağına alarak 
yapmayı düşünüyor musunuz? 

3. Afşin ilçesine bağlı Tanık Kasa-
basıyla, Dağlıca Kasabası arasındaki yo
lun asfaltlanması 1989 yılında da ertele
necek midir? 

4. Kahramanmaraş - Göksün yolu
nun standardının düzeltilmesini düşünü
yor musunuz? Yoksa, bu yollarımızın 
önemsizliği hakkındaki düşüncenizi mu
hafaza mı ediyorsunuz? 

5. Kahramanmaraş - Menzelet Ba
rajı altında kalan yolun yerine yapılan ek 
yol ne zaman trafiğe açılacaktır? Kaç yıl
dır programdadır? 

6. Adatepe ve Karakız Barajlarına 
ne zaman başlanacaktır? 

7. Göksün, Afşin, Elbistan'ın yeraltı 
sularından yararlandırılması için yine va-

— 1025 — 
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tandasın müracaatı mı beklenecektir? Va
tandaş müracaat etmezse bu kaynaklar 
kullanılamayacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu sual
lere hemen cevap lütfedecek misiniz, yoksa 
yazılı mı takdim edeceksiniz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (Devamla) — 
Efendim, müsaade ederseniz yazılı cevap 
vereyim. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Miski, buyurun 
efendim. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın 
Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana aşa
ğıdaki sorularımı yöneltiyorum : 

Soru 1. Hatay'da yapılmakta olan 
Yarseli Barajı ne zaman tamamlanıp işlet
meye açılacaktır? 

Soru 2. Amik Ovasında çoraklaşma 
önemli ölçüde üretim düşüklüğüne neden 
olmaktadır. Daha önce, Dünya Bankası 
kredileriyle Adana - Ceyhan Ovaları ıslah 
edildi. Buna paralel olarak, en az bu ova
lar kapasitesinde olan Amik Ovası'nın ıs
lahı, drenaj ve tesviyesi konusunda ne dü
şünüyorsunuz? 

Soru 3. Amik Ovası'nın sulanması 
için önceleri Menzelet Projesi içinde çö
züm önerilmişti. Sonra, daha değişik öne
riler ortaya atıldı. Bu sulama projesi ne za
man yapılacak ve ne vakit realize edile
cektir? 

Soru 4. Asi Nehri' nin ıslahı için 
1988'de, memnuniyetle ifade ediyorum, 
bazı ıslah çalışmaları yapıldı. Bu çalışma
lara 1989 yılı içinde devam edilecek mi? 
Suriye ile Asi Nehri sının üzerinde ıslah 
çalışmaları yönünden belli bir çözüm sağ
lanabildi mi? Buna göre, Altınözü - Ha-
cıpaşa sınırları içinde kalan araziler koru
nabilecek bir çözüme kavuşturulabildi mi? 

Soru 5. Antakya - İskenderun ka
rayolundaki heyelan bölgesi her yıl büyük 
harcamalara neden olmakta ve yol her yıl 
yenilenmektedir. Bu noktada, geçici çö
zümler yerine, tünel veya daha değişik ka
lıcı bir çözüm getirmeyi düşünüyor 
musunuz? 

Soru 6. Samandağ - Antakya yolu
nun asfaltlanması ne zaman tamamlana
caktır? 

Soru 7. Karayolları Antakya Şube
si çok geniş bir karayolu ağına bakım ver
mektedir. Bu şubenin ekipmanını takvi
ye edip, kapasitesini artırmayı düşünüyor 
musunuz? 

Soru 8. Toprakkale - İskenderun 
arasındaki trafik yoğunluğu, Kocaeli - İs
tanbul arasındaki trafik yoğunluğundan 
az değildir. Bu yolda her gün ölümle so
nuçlanan kazalar olmaktadır. Bu yolu ne 
zaman duble yol şekline dönüştüre
ceksiniz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, hemen cevap verecek 

misiniz? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, yazılı cevap vereceğim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Altun. 

VEDAT ALTUN (Kars) - Soru 
1. Kars ve ilçelerinde, özellikle Akkaya 
ve Arpaçay ilçelerinde can ve mal kaybı
na neden olan depremden ötürü : 

a) Hasar tespit çalışmaları bitti mi? 

b) Bu çalışmalar tamamlanmışsa 
sonucu nedir? 

c) Ağır kış koşulları da dikkate alı
narak, bölgede insan ve hayvan varlığının 
korunması için Bakanlığımız ne gibi ön
lemler düşünmektedir? 
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Soru 2. Çıldır - Kurtkale karayolu
na iki kilometre mesafede bulunan Yakın-
su Kasabasının yolu karayolları ağı içine 
alındı mı; bu hususta ne düşünüyorlar? 

Soru 3. Hanak - Posof karayolun
da güzergâh değişikliği düşünülüyor mu? 
Düşünülmüyorsa, asfaltlama programına 
alınıp alınmadığını öğrenmek istiyorum? 

Soru 4. Çıldır Gölünü su kaynağı 
itibariyle beslemek amacıyla yapılan de-
rivasyon tünelinin imarının ne aşamada 
olduğunu öğrenmek istiyorum? İhalesinin 
yapıldığı tarih itibariyle bitirilmesi öngö
rülen tarih ne idi, bu sürede bir uzama var 
mıdır? 

Soru 5. İmalat safhasında olan Ak-
kaya Sulama Projesi ne zaman bitecek? İş 
takvimine göre gecikme var mıdır? 

Soru 6. Bize, İğdır Sulama Projesi 
alanı içinde bulunan bir kısım köylerin bu 
sulama imkânlarından istifade ettirilme-
diği şeklinde şikâyetler ulaşmaktadır. Sa
yın Bakanlık, bu köyler hakkında ne dü
şünmektedir? 

Soru 7. Yıllardan beri etüdünün ya
pıldığını duyduğumuz Ardahan Sevimli 
Barajı etüdü ne aşamadadır? 

Bunları öğrenmek istiyorum, saygı
lar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, yazılı cevap vereceğim; zaten, 
pratikman mümkün değil. 

Yalnız, afetle ilgili bir soru söz konu
su olduğu için, -sorulara tam cevap teşkil 
etmeyebilir ama- sırf o kısım için bir açık
lama yapayım. 

Efendim, Kars'ta, hepimizi üzüntü
ye boğan bildiğiniz deprem olmuştur. Der
hal müdahale ettik ve bugün, bakınız, bel

ki Türk tarihinde gene ilk defa oluyor, çok 
büyük bir hızla şu anda hasar tespit çalış
maları bitmiştir. Kesin rakam olmamak
la beraber -onu yazılı olarak vereceğim ce
vapta bildiririm- takriben 600 civannda 
ağır hasarlı ve yıkık -karışık- ev vardır. 
Bunların tedbirleri derhal alınmıştır ve ge
ne inşallah, bugüne kadar gösterdiğimiz 
performansla, en kısa zamanda bu afet
zedelerin yaraları sarılacaktır. Bunu bü
tün arkadaşlarımın bilmesi lazım diye dü
şündüm. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 

Bakan. 
Buyurun Sayın Uncu. 
AHMET UNCU (Kahramanmaraş) 

— Sayın Başkan, ben de Menzelet Barajı 
hakkında bir soru soracağım. 

Menzelet Barajı, 1980 yılında temeli 
atılmış bir barajdır. Bu ne zaman bitirile
cektir? Menzelet Barajı, hem enerji üret
mek, hem de sulama yapmak üzere iki ga
yeli olarak yapılıyordu. Yani, Kahraman
maraş ovalarını, Gaziantep'in islahiye ve 
Hatay'daki ilçeleri içine alan üç milyon 
dönümlük bir sahayı da sulayacak nitelikte 
bir baraj olarak yapılıyordu. Teknik bir 
nedenden dolayı barajın, bugün sulamayla 
ilgili kısmı değil de, yalnız enerjiyle ilgili 
kısmı yapılmaktadır. Bizim Kahraman
maraş'ta bulunan bölge müdürlüğünden 
öğrendiğimize göre, sulama için 
"Kılavuzlu" denilen ikinci bir baraj ya
pılacağı söyleniyor. Bu doğru mudur? 
Doğru ise, sulama barajı ne zaman prog
rama alınacak ve temeli atılacaktır? 

Bunu öğrenmek istedim, teşekkür 
ederim. __ 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA

NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, bunlara da detaylı olarak yazılı 
cevap vereceğim. 
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Yalnız, gene şurasını arz etmek isti
yorum. Menzelet Barajının gövde inşaatı 
bundan bir hafta evvel bitti, 1988 yılında 
bitirdiğimiz barajlar arasına girdi; onu ha
ber vereyim. 

Sorunun diğer kısmına yazılı cevap 
vereceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, dün bu saatlerde Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görü
şülürken, Tunceli'de okulların büyük bir 
kısmının kapalı olduğunu, söylemiştim. 
Maalesef bugün de, Tunceli'deki bütün 
nahiye yollarının kapalı olduğunu Yüce 
Meclise arz etmek istiyorum. 

Bakın, Nazimiye'den Derova ve Dal-
lıbahçe; Mazgirt'ten Darıkent; (Nahiye
dir bunlar) Pertek İlçesinden Pınarlar, De
re ve Akdemir; Hozat'tan Çağlarca; Ova
cık'tan Yeşilyazı ve Karaoğlan; Pülümür'
den Balpayam ve Dağyolu; merkezden 
Geyiksu ve Kocakoç nahiyelerine giden 
yollar kar yağışı dolayısıyla kapalıdır. Bi
zim ilçe yollarımız da kapalıdır; Merkez, 
Hozat, Pülümür yolu zaman zaman ka
panıyor. 

Efendim, ben bir defa şunu öğren
mek istiyorum : Tunceli hudutları içinde 
bulunan karayollarına bağlı bu nahiye yol
ları ne zaman yapılacaktır? Bu yollar ya
pılmamıştır. Stabilize malzemesi yoktur. 

Mesela, Nazimiye Derova yolu dara
cık, bir iz bile yoktur. Pertek'ten Akdemir 
Nahiyesine giderken 1 kilometrelik bir yol 
var; fakat dere geçiyor. Kışın bu dere yol 
vermiyor; vatandaş, geliyor orada bekli
yor, 1 kilometrelik yolu geçemiyor. Ufak 
bir köprü yapmışlar, onunla da nahiyeye 
geçilmiyor. Bu köprü ne zaman yapıla
caktır? 

İnanınız, Elazığ'dan çıkıyorsunuz, 
Tunceli'ye kadar karayolları düzgün; fa
kat, maalesef Tunceli hudutlarına girdiği
niz zaman karayolları bozuk. 

Ayrıca... (ANAP sıralarından gürül
tüler, sıra kapaklarına vurmalar, "Sayın 
Başkan, böyle soru olmaz" sesleri) Köy 
Hizmetleriyle Karayolları arasında bir re
kabet var. Köy Hizmetleri diyor ki, "Sen 
nahiye yolunu aç ki, ben de o yoldan ge
çeyim, köy yolunu açayım..." 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Cevap vermeyeceğim sana... Yeter yahu 
bu laf... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Nahi
ye yolları kapalı olduğundan, köy yolları 
da açılmıyor... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Evet, şimdi ben hulasa 
edebilir miyim efendim? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Ne olduğunu anlamıyoruz ki cevap vere
lim efendim. (ANAP sıralarından "Bra
vo Sayın Bakan" sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bendeniz 
soruyu anlıyorum, takip ediyorum ve za
tı âlinize intikal ettireceğim. (ANAP sıra
larından "Bravo Başkan" sesleri) 

Buyurunuz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü köy yollarını açmak için, önce Kara
yollarına bağlı yollar açılsın ki, ben o yol
lardan geçerek köy yollarını açayım, diyor. 
Yani nahiye yollan karayollanna bağlı, köy 
yolları Köy Hizmetlerine bağlı nahiye yol
ları açılmayınca köy yolları da açılmıyor. 

Sayın Bakandan şu nahiye yollarını 
açtırmasını rica ediyorum. 1989 yılında 
hiç olmazsa Tunceli hudutları içerisinde-
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ki karayolları için 1 milyar liralık ödenek 
versinler de bu yollarımız yapılsın. Tun
celi'de yaşayan vatandaşların da Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu kabul 
etsinler, onlara bir yol yapanlar. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

ikinci sorum şudur : Bildiğiniz gibi 
Ovacık'tan Monzur Nehri geçiyor. Bu ne-
hirin debisi de çok müsait. Bu nehrin Tun
celi'ye kadar olan kısmı içinde enerji üre
tecek 5-6 tane hidroelektrik barajı yapıl
ması mümkün. Acaba bu nehir üzerinde 
enerji üretim santralları yapmayı düşünü
yorlar mı? 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz. 

Sayın Bakan; Sayın Genç, kasaba ve 
nahiye yollarının ne zaman yapılacağını 
ve Karayollarının nahiye yollarını yapma
ması sebebiyle de Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün köy yollarını yapmadığı
nı söylüyorlar. 

ikinci olarak da, Monzur Nehri üze
rinde yapılabilecek barajların mevcut 
olup, olmadığını sordular; bunun cevap
landırılmasını istiyorlar. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, bahsettikleri yollan yapma gay
reti içerisindeyiz, yapacağız. 

Hidroelektrik santralı konusunda da, 
sırası geldikçe yapmaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ne za
man yapacaksınız, onu söyleyin. 

M E H M E T ADNAN EKMEN 
(Mardin) — Sayın Başkan, benim de kı
sa bir sorum var efendim. 

BAŞKAN — Efendim soru sorma iş
lemi bitmiştir, daha önce zatı âlinizi yaz
mamıştık. 

M E H M E T ADNAN EKMEN 
(Mardin) — Sorum çok kısa efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M E H M E T ADNAN EKMEN 
(Mardin) — Ilısu Barajı yapılırken Ha-
sankeyf sular altında kalmakta. Geçmişte 
başkentlik bile yapmış bu tarihî şehrin su
lar altında kalmaması için teknik çözüm 
bulunamaz mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — 
Efendim, Kültür ve Turizm Bakanlığımız 
bu konuda bir çalışma yapıyor. Eğer im
kân olursa, elbette bir çözüm bulacaklar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1989 
malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 5 969 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 124 325 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal Afederin Zararlarını Önleme ve Gi
derme Hizmetleri 2 553 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hiz
metleri , 5 274 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 2 007 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 20 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 160 128 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler:.. Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1989 Malî Yılı Bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 malî yılı kesinhesabmm bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
A — C E T V E L İ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. A ç ı k l a m a Lira Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 333 007 000 2 105 008 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 266 185 531 962 253 289 486 964 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i 113 Doğal Afetlerin Zararlarını Önleme ve Giderme 
Hizmetleri 1 021 275 000 807 158 209 

g BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
l"1 bul edilmiştir. 
I 114 teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 3 150 804 209 1 897 323 186 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 9 179 762 609 8 469 351 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi * 4 072 127 611 1 437 210 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. ' 

T O P L A M 285 942 508 391 268 005 539 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1987 yılı kesinhesabmın bölümleri kabul edilmiştir. 

a) Karayollart Genel Müdürlüğü 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1989 Mali Yüı Bütçesi 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1989 malî yılı bütçesinin bölümle
rine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 36 820 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje ve Keşif Hiz
metleri 38 795 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmetleri 530 555 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 272 042 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 4 132 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 40 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 922 344 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü 
Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 4 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 918 093 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 922 344 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

KarayoUan Genel Müdürlüğü 1989 malt yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Mali Yüt Ktsinhesabt 

BAŞKAN — KarayoUan Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı kesinhesabınm bö
lümlerine geçilmesini oylannıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Prog. Açıklama 
101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje ve Keşif 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin 
Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

A -

Genel ödenek 
toplam 

15 351 700 000 

11 418 541 407 

252 191 909 817 

139 758 663 191 

18 231 601 000 

83 068 986 289 

- CETVELİ 

Toplam 
harcama 

14 909 080 317 

10 905 305 165 

252 157 074 691 

140 057 132 498 

16 959 762 454 

65 783 848 082 

520 021 401 704 500 772 203 207 

Özel kanun 
gereğince er 
yıla devred 

ödenek 
— 

— 

644 511 

314 706 

— 

17 285 138 

18 244 355 
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(B) 

Gelir 
türü 

2 

3 

8 

Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Tahmin 
Gelirin çeşidi Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 4 251 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 358 419 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Proje Kredisi (TETEK) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Kanun Gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahsilat 
Lira 

3 640 928 027 

416 722 256 234 

304 728 468 

75 318 441 351 

GENEL TOPLAM 362 670 000 000 495 986 354 080 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

i 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 mal! yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edil
miştir. 

b) Devlet Su İfUri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1989 Malt K/ı Bütçesi. 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1989 malî yılı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Program 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 62 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 144 689 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 69 885 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 1 175 077 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 85 705 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapım Hizmetleri 19 024 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan 
Transferler 20 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 303 220 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 1 879 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir türü Açıklama Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 24 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 1 855 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 1 879 800 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1989 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edil
miştir. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malt K/ı Kesmhesabı 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1987 malî yılı kesinhesabmın 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek Hizmederi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Makine ikmal Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İşletme ve Onanm Hizmetleri Pompaj Cazibe 
Sulama Taşıma İşletme ve Onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Büyük Su İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Küçük Su İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Lira Lira 

39 626 397 000 21 396 100 771 

57 410 096 369 52 575 298 555 

47 963 613 000 39 689 673 623 

543 748 888 641 528 764 053 136 

36 005 792 040 33 204 573 723 



114 Yardımcı Tesis Yapım Hizmetleri 7 471 272 000 6 764 323 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 33 843 862 281 33 262 982 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürü
tülmesi 268 951 372 514 261 667 695 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 1 035 021 293 845 977 324 700 271 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Genel Toplam 
ödenek toplamı harcama 

Prog. Açıklama Lira Lira 
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(B) Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü 

2 

3 

8 

Gelirin çeşidi 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Müessese ve Kurumlarca Yatırılacak 
paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahmin 
Lira 

40 500 000 000 

548 204 000 000 

Tahsilat 
Lira 

23 882 77,8 068 

707 403 996 112 

262 311 990 775 

GENEL TOPLAM 588 704 000 000 993 598 764 955 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri. Genel Müdürlüğü 1987 malî yılı kesinhesabmın bölümleri kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçesi ve kesin-
hesabı kabul edilmiştir; hayırlı uğurlu olsun. (ANAP sıralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 
Yarınki programda yer alan Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluş

larının bütçeleriyle kesinhesaplarını görüşmek için, 18 Aralık 1988 Pazar günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 20.44 

— 1040 — 



Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 İNCİ BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1988 Cumartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 
İŞLER 

X 1. - 1989 Malî Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/496) (S. Sayısı : 111) Dağıtma 
tarihi : 5.12.1988) 

X 2. — 1987 Malî Yılı Genel Büt
çeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplan-
na Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1987 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/476, 3/666, 3/582) (S. Sayı
sı : 134) (Dağıtma tarihi : 5.12.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 
1989 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/497) 
(S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

X 4. — 1987 Malî Yılı Katma Büt
çeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Ge

nel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1987 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu Raporu (1/475, 3/667) 
S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE 
TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

I 




