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GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç (Oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
gıörüşnuelere devam edilerek; 

Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Vakıflar, 'Genel Müdürlüğü, 
Diyanet işleri Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 

Millî Savunma Bakanlığının 1971 yılı Büt
çesinin kalbulü münasebetiyle, Türk Silâhlı 
Kuvvetlerine €uimihuriyet Senatosunun »güven ve 
takdirlerinin teyiden ulaştırılmasına dair grup
lar Başkan ve Başkanvekilleri tarafından imza

lı 'önerge okundu. Başkan, üyeler tarafından ve
rilmiş aynı mahiyette önergeler bulunduğunu 
Ibeyanla, ilk önergeyi oyladı ve önergenin kabul 
edildiğini ve Başkanlıkça igereğinin yapılacağı
nı bildirdi. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
30 Ocak 1971 Cumartesi günü saat 9,30 da 

toplanılmak üzere Birleşime saat 2,25 te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Hayrı Mumcuoğlu 

'Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kâtip 

Zerin T üzün 

Mardin 
Abdülkerim Saraçoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. İ l ) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıycrıı: ı. 

2. _ GÖBÜSÜLEN İSLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi; 
1/386); Cumhuriyet Senatosu; 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (1) 

J — İÇİŞLEBİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ (2) 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesi (2) 
b) Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi (2) 
BAŞKAN — içişleri Bakanlığı 1971 mali yı

lı bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 ta
rihli 29 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) Basmay azıdaki rakamlar baskıdan sonra 
değiştiğinden tutanaktaki rakamlar esastır. 

— 430 — 

C. H. P. Grupu adına Mukadder öztekin, 
G. P. Grupu adma Halil özmen, Millî Birlik 
Grııpu adına Mucip Ataklı ve A. P. Grupu adı
na delâlettin Coşkun söz sırasında kayıtlıdırlar. 

Şahısları ar>na ziz i s t e r i elin nrk~d:şiarı
mız da sıra^'ylo canlardır : -S"1 >:!< /-l•,'.1^l:.^^',, 
Salim Hazerdağk, lehine1- '"arer, L~^:?^Î öz
den, Haindi ijzor, Hüseyin J :^ : , ! : ~'choi £/3Ü, 
Kâmil Karavûüoğlu Ifikr.^", i--;eı\ f ; , I'.\-
lay, Hilmi Soy i an, UzyC\r ".K-.-rs' ;ıiv , Cr J. 'Js>-
raosnıanoğlı., I leb .-.': LJVC" el.'/. *\î r,'^ ^ cdû-
di 6 kişiyi gcft:£i iyn IS'iz -..; ü^I.Lv. ."/«-. a s 
rinde könuja^c/:!^::^ £;:^e itişil, cür: s." sı 

inde lıeırıüc *h:c ^ ve.c:-o'<l z. 
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Şimdi Sayın Mukadder öztekin 0. H. P. 
Grupu adına konuşacaktır. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUKADDER ÖZ-
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun Sayın üyeleri; 

1971 malî yılı bütçe müzakereleri vesilesiyle 
İçişleri Bakanlığının faaliyet ve icraatları hak
kında C. H. P. Senato Grupunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Sayın Senatörler, 
Çok geleneksel ve iltifat gören bir tasnife 

göre klâsik demokrasilerde, siyasi rejimlerin 
unsurları belirli ananoktalarda münakaşa konu
su yapılmaksızın toplanmaktadır. 

Bu unsurlar ayrı ayrı tahlile tabi tutulmakla 
beraber bir kül halinde değerlendirilmektedir. 

Bu unsurların ilki, Devletin temel tasıdır. 
idare edenler hukuka bağlı bir otoritenin sa

hibi olacaklar, ve idare edilenler de bu otoriteye 
güvenerek, severek itaat edeceklerdir. 

ikinci unsur idare edenlerin hür seçimle iş 
başına gelmeleridir. 

Üçüncü unsur idarenin demokratik usul ve 
esaslara göre kurulması ve işlemesidir. 

En son olarak idare edilenlerin hakkı gelir. 
Buna hukuk deyimi ile Zone de libere «Hürri
yet alanı» denmektedir. 

Kısaca idare eden her istediğini yapamaz, 
hürriyet alanına el uzatamaz, zira bu alanın et
rafına birtakım koruyucu sınır taşları dikilmiş
tik 

Anayasa ve buna bağlı Anayasa müessesele
ri gibi. 

Aziz arkadaşlarım, 
Toplum olarak sıkıntısını acı acı duyduğu

muz ve maalesef teşhis ve tedavisinde birleşeme-
diğimiz siyasi mesele burada düğümlenmekte
dir. 

Yine kanımızca, bugün ülkemizde en önem 
li siyasi sorun da budur. 

Hükümetlerin veya idare edenlerin salâhi
yetlerinin artırılmasını iyi bulanlar olacağı gibi 
aksi kanaatte olanlar da vardır. 

Bugün teknik ve ilmî terakkinizi Hükümetle
re verdiği geniş imkânların tarihin hiçbir dev
resinde tiranlara bile tamnmaâjğmı İddia eden 
bilim adamları da vardır, 

Bu kabîl zıt görüşler demokrasinin tabiatı 
icabı olup, düşünce ve ifade özgürlüğü kabul 
edildiği sürece de devam edecektir. 

Diğer bir gerçek de; 
Bugün idare edenin çeşitli namlar altında 

idare edilenin yaşantısına müdahale edebilme
sidir. 

Hükümet kararlan, tüzükler ve yönetmelik
ler misal olarak gösterilebilir. 

Bu müdahaleler bazan tanzim edici, bazan 
teşvik edici ve kolaylaştırıcı, bazan da kontrol 
ve murakabe edici vasıflarda olabilir. 

Demokrasilerde sorumlular, idare edilen is
tesin, istemesin her fırsattan yararlanıp kamu 
oyu önünde hesap verirler. 

Vatandaşlarına hesap verip onu aydınlığa 
kavuşturmayan idarelere hiçbir kimse samimî 
bir güvenle bakamaz. Çok dürüst ve haklı dav
ranışları bile şüphe ve tereddütle karşılar : 

Sayın Senatörler, 
Müşküller ahlâk ve hukuk prensipleri çerçe

vesinde kolayca halledilir, yeter M, zıt ve ayrı 
g;örüşleri olanlar birbirlerini kamu oyu önün
de siyasi rakipleri olduklarını kabul etsinler ve 
siyasi husumet ve düşmanlığı bir tarafa itebil
sinler. 

Bunun için demokrasiye seçilmek amaciyie 
sarılmak değil, inanmak lâzımdır. 

Demokraside hiçbir kimse süresiz iktidarda 
kalmanın ve kendisini olduğundan başka türlü 
gösterebilmenin sırrını keşfedememiştir. 

Demokraside kusurlar meziyet gibi gösterile
mez ; bilgisizlik, tecrübesizlik ve beceriksizlik ve 
bunlardan doğacak hataların sorumluluğu cen
tilmence kabul olunur. 

Demokraside malûmu ilân suiistimal iddiala
rı berraklığa kavuşturulur, küllenmez. 

Demokrasi hukukî dayanaklardan çok, sağ
lam, ahlâki kaideler üzerine kurulmuştur. 

Ülkemizin sosyal yapısı demokratik ve di
namik bir oluşumu içindedir. Gittikçe gelişen 
ve bilinçleşen toplum artık dâvalarına sahip çık
makta, haksızlıkları tevekkülle kabullenmemek
tedir. Bundan sadece kıvanç duyulur. 

Sayın Senatörler, 
Bütçe ile ilgili bir konuya kısaca değinmekte 

fayda mütalâa etmekteyiz. 
Devlet bütçesi ile ilgili dokümanlar kamu 

oyuna zamanında tevdi edilmediği bir yana 
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Parlâmento üyeleri dahi çok defa Maliye Ba
kanının Karma Bütçe Komisyonundaki takdim 
nutkunu çok geç ve güç ele geçirebilmektedir
ler. Sayın Erez geçen sene yetki kanunu vesi
lesiyle Senatoda görüşlerini ifade ederken 
«Observateur» Dergisinin 1069 tarihli ve 38 sa
yılı nüshasına atıf yapmış ve beyanlarına mes
net olarak kullanmışlardı. 

Kendilerinden delil olarak kullandıkları 
«Ekonomi Politikasının Aracı, Devlet Bütçesi» 
adlı etüdün 1 No. lı tavsiyesine uymalarını Ibu 
vesile ile salık veririz. Bakanlık bütçeleri ile 
ilgili gerekçeli raporlar dahi elimize, bütçe mü
zakerelerinde kullanabilmemiz için zamanında 
geçmemektedir. Devlet bütçesi, politika ekono
misinin değil, ekonomi politikasının bir âletidir. 
Birçok ileri Hükümetler yeni olayların ışığında, 
bütçe politikasına büyük önem vererek, ekono
mik dengeyi sağlamak ve tediye bilançolarının 
sebebiyet vereceği krizleri önlemek gayreti için
dedirler, 

Demorkatik rejimlerde, bırakın parlamenter
leri, vatandaşlar dahi ekonomik gidişat hakkın
da tam ve doğru malûmat sahibi olmak ve böy
lece konjonktür temayülleri doğru olarak tah
min edebilmek için kendilerine dokuman veril
mesini tabiî hak sayarlar. 

Sayın Senatörler, 
Zamanın değişen şartları içinde idareye ye

ni görevlerin yüklenmesi tabiîdir. Bunun, idare
nin bir kısmının yükünü çoğaltırken bir diğer 
kısmının yükünü hafifletmesi ve genel idare 
içinde bir dengesizliğe sebebiyet vermesi de 
mümkündür. Karışıklıkları önlemek ancak ida
re içinde çalışma metotlarının devamlı surette 
gözden geçirilmesini ve teşkilâtın yeni görev ve 
metotlara kolayca uyabilecek esneklikte olma

sını gerektirir. Bu amaçla idare birimlerinde 
organizasyon ve metot şubeleri kurulması konu
su ele alınmalıdır. 

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Bakanlık ona-
yı ile kurulan ve Dahiliye Teşkilâtı Kanunun
da sorunlu yerini henüz almamış olan Araştır
ma, PlÖnlama ve Koordinasyon Genel Müdürlü
ğünün fonksiyonları iîe yukardaki temennimiz 
a .'asında "ir ilişki kurulmamalıdır. 

Sıyrn Senatörler, 
Devlet personelinin toplum kalkınması ilke

lerini renimsemesi ve başarılı olması, kamu hik

metlerinin sosyal adalet ve öncelik kurallarına 
göre halkın ayağına süratle götürülmesi, halk 
ve Devlet ilişkilerinin karşılıklı güvene dayan
ması bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak 1985 
Milletvekilleri Genci Seçimlerinden beri mille
timize ilân ve taahhüdettiğimiz prensiplerdir. 

Topluma dönük, onun yarar: na vs onun için 
kurulmuş bir idarenin her şeyden önce ne yapa
cağını bilmesi gerekir. 

Her sene bu kürsüden dinleriz, su kanunlar 
geliyor, gelecek sözlerini. Sonra bir sene geçer 
yeniden mazeretler, yeniden vaitler ve rototip 
savunmalar. 

Sayın arkadaşlarımı, 
Sırasiyle ve süratle İçimleri Bakanlığına bağ

lı genel müdürlüklerin faaliyetleri üzerindeki, 
temennilerimizi arz edeceğim. : 

Tetkik Kurulunun 1971 de sonuçlandırılaca
ğını gerekçeden öğrendiğimiz «Metrofol idare
lerin nasıl kurulacağı» konulu çalınmaya intizar 
edeceğiz. 

— İller idaresi ile ilgili faaliyetler şöyle 
özetlenebilir : 

Usun yılların şikâyetler konusu elan 5442 
sayılı Kanunla ilgili aksaklıkları giderici hiçbir 
ıslahat tedbiri getirilmemiştir. 

Merkez ilçe kaymakamlıkları konusu halle
dilmemiştir . 

— idari taksimatta düzeltmeye nereden baş
lanacağı belli değildir, üç çene ence arz et
miştik. Teknik ve politik yönleriyle üserine 
eğilmesi güçlükler ars eden çetin bir konudur. 

— Bucak müdürleri konusu tartışıldı, araş
tırmalar, anketler yapıldı, el'an müspet bir dav
ranışa geçilmedi. 

Bakanlığın müphem beyanları dışında bu 
konuda kesin görüşü de belli değildir. 

— 5917 sayılı Kanun iyi ve faydalı yönleriy
le yürürlüktedir. Bakanlık bu konuda da ile
riye ait vaitlerde bulunmaktadır. 

— De/le- u~t~' .lu i1- \ e-1 T 5 
senedir tek ar "mr t

 n c ^ 1 ^ ~ 
tedir, halle lı' e., "e *~ - „ ^ -• 
la^ıldığın^ r, "e ' _ n " •> ^ """̂  "̂ ct 
yükleri .d^e ,M'c * ~ ' e e^v * - I«-^ ±c 
rasimierde *ı*. ı VP je !c r i v r1 ~* r" 
düreeeklerciir 
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— Gemi ianat Nizamnamesi konusunda üç se
na önce gnıpiiinus adına görüşlerimizi ifade et
mişti!:. 

Ülkede mevcut 40 000 in üstünde dernek 
her türlü tahvilât usullerine aykırı olarak te
berru toplamaya devam etmektedir. Gerekçede 
«Yardım toplama kanunu taslağı üzerindeki ge
rekli çalışmalar devam etmekte» denilmektedir. 

— Türkiye'de. Türkçe olmıyan tabiî ve mü
him yer adlan değiştirilme çalışmaları, ilim 
adamlarını o yerde ikamet edenleri memnun et
memekte fakat her ne sebeptendir bizce meçhul 
bu çalışmalar ısrarla devam ettirilmektedir. Üç 
sene önce görüşümüzü arz etmiştik. 

Teftiş Kurulu, ciddî çalışmaları ve her tür
lü tesirlerin dışındaki geleneksel davranışları 
devam ettirmekteki gayretleri ile daima grupu-
muzun takdirlerini ifade vesilesi olmuştur. Ay
nı müşahedeleri bu sene de tekrarlar temadisini 
canü gönülden temenni edem, 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü bu sene 
çıkarttığı Emlâk Vergisi Kanunu ve çıkartmak 
çabasında olduğu Eelediye Gelirleri Kanunu ile 
başarılı bir sene idrak etmiştir. 

Emlâk Vergisi Kanununun çeşitli nedenler
le 1 Mart 1971 tarihinde tatbikine geçilmemesi 
otorite bunalımının tipik bir örneği olarak nite
lendirilebilir. 

Belediye Kanunu, il özsl İdareleri Kanunu, 
Köy Kanunu, kadük olan belediye cezaları ka
nunu tasarılarının da süratle Meclislere şevkini 
temenni etmekteyiz. 

Müşterek trafik fonu ve belediyelere yapı
lacak yardımlar konusunu tetkikatımız bittik
ten sonra ayrı bir vesile ile huzurunuza getire
ceğiz. Şimdilik belediyelere yardım ödeneğinin 
sabit tutulmasını, artırılmamasmı temenni et
mekteyim. 

Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü İçişleri Ba
kanlığının en dar imkânlariyle en güç hizmeti
ni yürütmektedir. Nüfus ve Genel Sayım ka
nunu tasarıları Meclis gündemindedir. Süratle 
müzakere edilmesini temenni ederiz. 

Pek muhterem senatörler, 
Gerekçede 1327 sayılı Kanunun getirdiği 

bir haksızlığın tamiri görüşüne aynen iştirak 
ediyor us. 

Vali ve kaymakamların Devlet ve Hükümeti 
temsil eden özellikleri yanında, Devlet yöneti

minde lider kadro olarak aym bir sınıf olmala
rı düşünülmeli ve müktesep hakları ihlâl edil
memeliydi. 

Bu konular Senatomuzda görüşülürken so
rumlu içişleri Bakanının müzakerelerde buluna-
mayışı birçok meselenin halledilmesini ve anla
şılmasını güçleştirmiş ve Cumhuriyet tarihinde 
ilk defa idare âmirleri de uzun ve sabırlı bir in
tizardan sonra kamu oyu önünde Hükümetten 
mâruz kaldıkları haksızlık nedeniyle şikâyetçi 
olmuşlardır. 

İçişleri, Bakanının, idare âmirlerinin dire
nişine baskı, sindirme ve gözdağı verme me
tot! ar'.yle hal şekli aramamasını temenni ede
rim. 

1961 Anayasasının teminatı altında düşün
cesini ifade yolları her vatandaş gibi Devlete 
ve millete ömrünü vakfetmiş idare âmirlerinin 
de en tabiî hakkıdır. 

Bizim anladığımız kadarı ile feragat ve fe
dakârlık örneği olan idare âmirlerini 1327 sa
yılı Kanunla derinden yarahyan nokta mâruz 
kaldıkları haysiyet kırıcı muamele olmuştur. 

Sayın Bakan, darılmasınlar kendilerinin oya
lamalar ötesinde, bu üzücü duruma, bir çözüm 
bulabileceklerine bizi inandırmaları hakikaten 
güç olacaktır. 

1327 sayılı Kanunla 5439 sayılı Kanun ilga 
edilmiştir. Merkez valilerin durumu, halen 
ciddî bir şekle bağlanmamıştır. Zengin ve de
ğerli o, nisbetle de tecrübeli bir potansiyel se
bepsiz âtıl bir durumda oturtulmaktadır. Beş 
senedir bu konuda da çeşitli beyanlar yapılmış 
olmasına rağmen bâzı hatır ve gönül alma iş
lemleri hariç, müspet bir davranış kaydedilme
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, 
Emniyet Genel Müdürlüğü faaliyetleri üze

rinde de anahatları ile temennilerimizi arz ede
ceğiz. 

Polis emniyet ve asayişin normal ölçülerde 
sağlanmasında hem profesyonel nitelik, hem de 
kadro yönünden yetersizdir. 

Genellikle vatandaş polisin tutum, davranış 
ve tasarruflarından çeşitli nedenlerle şikâyetçi
dir. 

Polis görevde bazan ilgisiz, bazan çok gay
retli ve bazan da gereksiz şiddet içindedir. 

Vatandaşla münasebetlerinde zarif, anlayış-



O. Senatosu B : 32 30 . 1 . 197İ O : İ 

h, Mbar ve mütebessim olup sevgi ve saygı ka- i 
zanma yollarını tercih etmelidir. 

Gayet tabiîdir ki, 
Karşılıklı münasebetlerdeki bu dengesislik 

polise güveni sarsmakta ve vatandaş polisin 
haklı ve yerinde müdahalesini bile, bir peşin 
hükümle, şüphe ile karşılamaktadır. 

Kanaatimizce yapılacak temel ıslahat, po
lis kadrolarını şeklen değil, ciddî bir programla 
mesleke girişte ve çeşitli kademe ve devrelerde 
eğitime tabi tutmaktır. 

idare edenle, idare edilen arasında tampon 
rolü oynıyan bu glıce fazla lüzumsuz bilgi ye
rine, gerekli suples anlayış ve seyyaliyet kazan
dırılmalı ve benimsetilmelidir. 

Yeterince eğitilmemiş ve birtakım standart 
vasıflarla teçhiz edilmemiş, maddi ve manen 
huzura kavuşturulmamış polisten hiçbir ciddî 
görev bekliyemeyiz. 

Sayın Senatörler, 
Hepimiz yaşadığımız çevre içinde her gün 

normal ve anormal birçok olaylar müşahede et
mekteyim. 

Bilhassa hırsızlık gasp ve soygun olayları ne 
kadar'hazindir ki, büyük şehirlerde, Başkentte 
bile vakayı âdiyeden sayılmaya başlamıştır. | 
rTe kadar hazindir ki, Başkent Valisinin kaatil-
leri himaye ettiğini gazetelerde okumaktayız. 

Trafik bir keşmekeş içindedir. Ve Türkiye'
de en az müessir bir kanun tatbikatına malik
tir. 

Yerli, yabancı uzmanların Emniyet Genel 
Müdürlüğünde araştırmaları vardır. Biran ön
ce bizim gerçeklerimize uygun bir tasan geti
rilmesini temenni ederiz. 

Kanaatimizce mesele, sizin devre, bizim dev
re münakaşasına sokulmadan, nev'i şahsıma gö
re kriterlere göre hazırlanmış yerli, yabancı 
menşeli istatistiklere fazla dayanmadan ve her 
halükârda samimiyetle çözümlenebilir. 

Cumhuriyet Senatosunun savın üyeleri, 
Bir müşahedemizi de açıklamakta fayda mü

talâa etmekteyiz. 
Polisin vazife görüş ve anlayışına hiyerarşik 

âmirler vasıtasiyle, Bakan kademesine kadar 
müdahaleler olmaktadır. Bundan başka poli
sin kademe sorumluları çeşitli nedenlerle âmir
lerini olayların içine dâhil etmektedirler; rapor 
vermek, bilgi vermek veya direktif almak gibi I 
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vesilelerle. 
Her iki alternatifte de sorumluların doğru 

ve hatalı faaliyetlerinin muhasebesi en sonunda 
siyaset masasına getirilmekte ve şimdiye ka
dar olduğu gibi, objektif çözüm yolları arama 
yerine siyasi prestij ve sübjektif tercih ölçüler
de değerlendirilmektedir. 

Bu sistemin içinde başlıca sorumlu içişleri 
Bakanıdır. Bir emniyet görevlisi gibi olayların 
idaresinin içinde, ve başında ve nihayet hesap 
günü Meclislerde tek savunucusu olarak kargı
mıza çıkan İçişleri Bakanları işgal ettikleri mev
kiin sorumluluk alanını siyasi sorumluluk ve 
hiyerarşik âmir sorumluluğundan çok etelere 
götürmektedirler. 

Polisi olaylar karşısında inisiyatifi serbestçe 
elinde tutan, sorumluluğunu müdrik bir duru
ma getirmek lâzımdır. 

Bakan, imkânları ölçüsünde vâki taleplere 
yardımcı olmadan öteye gitmemeli, hele hele 
halka açık yerlerdeki polis taktik ve tedbirle
rine fiilen hiçbir şekilde, kesin zaruretler hariç, 
müdahale etmemelidir. 

Kanaatimizce sözü çok edilen kanuni tedbir
lerden önce alınması gerekli ilk tedbir, içişleri 
Bakanlarını sorumsuz fakat salahiyetli polis 
müdürlüğü heves ve faaliyetlerinden uzak tuta
bilmektir. Aksi halde çıkartılacak en mükem
mel kanunlar müdahaleler, sorumsuz emirlerle 
en verimsiz hale getirilebilir. 

En kritik bir devrede, 1969 genel seçimle
rinde, içişleri Bakanlığı sorumluluğunu taraf
sız sıfatiyle deruhte eden Sayın Ragıp Üner za
manında bütün önyargılar hilâfına, hiçbir top
lum olayı olmadı. 

Sebep gayet basit, Sayın Bakan sorumlula
rın görevine müdahale etmemiş ve kademedeki 
görevliyi serbest bırakmış ve sadece onları mu
rakabe ve kontrolle iktifa etmiştir. 

Pek muhterem senatörler, 
İçişleri Bakanları siyasi vasıfları ve meziyet

leri ötesinde, bir siyasi partinin ideoloji ve pren
siplerinin savunucusu olmanın çok ilerisinde bir 
anlamda, diğer bakanlardan çok ayrıntılı ola
rak, özel bir siyasi ve ahlâki sorumluluğu omuz
larında taşırlar. 

Kanaat farkı gözetmeksizin ve rengine bak
maksızın vatandaşların huzur ve emniyetini sağ
lamak ve bunları her türlü şüphe ve tereddüt-
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lerden mâsun kalmasını temin zorundadırlar. 
Eenk farkı, gözetmeksizin hizmet vatandaşa eşit 
olarak götüıiilebilmelidir. 

Uzun süreden beri içişleri Bakanlığının yu-
kardaki görüş dışındaki tutumunun sonucu ola
rak, kamu oyunun büyük üzüntü ile islediği eği
tim için anayurtlarından çeşitli yüksek öğretim 
kuruluşlanna gelen gençlerin öldürülmeleri ve 
bu olayların artışı karşısındaki davranışların 
yetersizliği vatandaşta ve çeşitli kuruluşlarda 
Hükümetin emniyet ve asayiş güvenini sağlıya-
madjğı inancım haklı olarak uyandırmıştır. 

Bütçe müzakerelerinin sınırlı olması nedeni 
ile bu çok önemli konuya Hükümetin çeşitli ve
sile ile açıkladığı tedbir kanunları Meclislere 
geldiği zaman Grupumuzun bütün teferruatiy-
le yeniden, olayların oluşu hakkındaki görüşle
rini açıklıyacağı tabiîdir. 

Pek muhterem arkadaşlarım. 
1971 Bütçe yılının Türk vatan ve milleti için 

hayırlı olmasını diler, İçişleri Bakanlığı men
suplarına en iyi başarı temennilerimi arz ede
riz. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — İçişleri Bütçesi üzerinde G. P. 
Grupu adına Sayın Halil Özmen,, buyurunuz 
efendim, 

G. P. GRUPU ADINA HALÎL ÖZMEN 
(Kırşehir) — Muhterem Başkanım, değerli ar
kadaşlarım, İçişleri Bakanlığının, Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün, Jandarma Genel Kuman
danlığının değerli arkadaşları; sözlerime baş
lamadan evvel hepinizi en derin saygı ve hür
metlerimle selâmlıyorum. 

Sizleri burada uzun uzun konulmak sure
tiyle yoracak değilim, Yıllardan beri konuşu
yoruz. Yıllardanberi söylüyoruz ama., söyledik
lerimiz zapta geçiyor, kâğıtlar üstünde kalı
yor ve diğerleri de uçup gidiyor. Biz sözden 
ziyade icraat istiyoruz. Biraz evvel değerli ar
kadaşım, çok sevdiğim arkadaşım Mukadder 
Beyefendi «Emniyet ve asayiş bu memlekette 
bugün yerine getirilemiyor. Emniyet ve asayiş 
bozuktur» dediler. 

Ben de kendilerine katılıyorum. Ama, han
gi sebeplerden dolayı bu yerine getirilemiyor 
acaba? Bunu arıyahm, bunu bulalım, bunu söy-
liyelim, bunlar zabıtlara geçsin ama, zabıtlara 
geçtiği gibi kalmasın arkadaşlar. Asıl sebepte 
birleşelim. Niçin sağlanamıyor? Ben değerli ar

kadaşımdan, çok tecrübeli arkadaşımdan bunu 
söylemelerini çok rica ederdim, bu yüce kür
süden. 

Kıymetli arkadaşlar, ilerilere gitmiyelim, 
falan vilâyette, filân vilâyette şu hâdiseler ol
muş, asayiş bozukmuş demiyelim. O vilâyetin 
valisi ve emniyet müdürü var. Eğer o vilâyetin 
valisi ciddî bir idare âmiri ise, o vilâyetin em
niyet müdürü ciddî bir emniyet müdürü ise, bu
gün şu devletin, şu milletin, §u vatanın hangi 
şartlar altında olduğunu biliyorsa, gözünü par
lâmentoya dikmez, gözünü Hükümete dikmez, 
Devlete dikmez. Kendi bulunduğu mıntakasın-
da ciddî olarak vazife yapar. Vazifesinin başın
da oturur. O vazifesinin basında ciddî olarak 
oturduğu dakikada ne bir asayişsizlik olur ve 
ne de bir bozukluk olur, arkadaşlar. İdareci, 
hâkim bir arkadaşınız olarak söylüyorum. A.P. 
sıralarından «bravo» sesleri) 

Her türlü imkânlardan mahrum bu Devlet, 
sana imkânı nisbetinde az veya çok para ver
sin, seni bir şehrin valisi yapsın senin de orada 
ciddî olarak kanunlara ve kaidelere göre, va
zife görmekliğin lâzım. Sen, Ankara'da miting 
yapacağım diye, oradaki vazifeni terket, bura
ya gel, bu Devletin, bu Hükümetin falan mev
kide olduğunu, falan yolda olduğu iddia et. 
Yağma yok arkadaşlar buna. (A. P. sıraların
dan «bravo» sesleri) 

Onun için Ankara'mn haricinde her hangi 
bir vilâyette bugün için asayiş bozuk ise, ben 
oranın valisini ve emniyetini suçlu buluyorum 
arkadaşlar. 

Şimdi, bir diğer meseleye gelelim; günler
den beri kafamızı ağrıtan, bizi burada tedirgin 
eden, milletimizi tedirgin eden, vatandaşı işin
den, gücünden bırakan, esnafın elini kolunu 
bağhyan meseleye, Hükümet düşmesi meselesi
ne. 

Değerli arkadaşlarım, dün de arz ettiğim 
gibi hepiniz 40 yaşından fazla, yüksek tahsil 
görmüş insanlarsınız. Bu memleketin mukadde
ratı sizin omuzlarınızda. Şu çatı yıkıldığı zaman 
hepiniz yıkılacaksınız. Hanginiz kalacaksınız 
acaba? Eğer içinizden biriniz diyorsanız ki, 
«ben sağ kalacağım», hayır, hayır. Bundan umu
dunuzu kesin, hiçbir kimse kalamaz. Hükümetin 
nasıl kurulacağı, nasıl güven oyu alacağı ve 
güven kaybolduğu zaman nasıl çekileceği 1961 
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Anayasasında açık ve seçik olarak yazılıdır, 
Böyle olduğu halde, her gün bu kürsüden, 

şu aziz kürsüden, şehit kanlarının pahası hesa
bına gelen şu aziz kürsüden bir sakız çiğner 
gibi «Demire! istifa etsin, istifa etmelidir» di
yenlere soruyorum; siz olsaydınız hemen istifa 
eder miydiniz? (A. P. sıralarından «bravo» ses
leri) Eder miydiniz arkadaşlar? Hangi şartlar 
altında ederdiniz? 

MUOÎP ATAKLI (Tabu Üye) — Feyzioğ-
lu'na sor onu, bana değil. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — 1946 yi ha
tırlamıyor musunuz arkadaşlar? Size 1946 yi ha
tırlatırım. O günlerin tahkikatını yapmış bir 
hâkim olarak hatırlıyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, arkadaşımız grup adına mı konuşuyor, 
kendi adına mı? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Grup adına 
konuşuyorum. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Genel 
Başkanları tamamen aksi istikamette ifadede 
bulundular. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç, bir dakika 
lütfeder misiniz? Biraz evvel Genel Kurula tak
dim ettiğim listede zatıâlinizin 1 nci sırada yer 
almaktasınız. Bu görüşlerinizi, davet ettiğim 
zaman, rahatlıkla söylemek imkânına sahipsi
niz. Lütfediniz Sayın Özmen görüşlerini rahat
lıkla ifade etsinler, buyurunuz. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Şu halde be
yefendiler, öyle Ahmet'in lâfına, Mehmet'in lâ
fına bu milletin mukadderatını teslim edemez
siniz. Sizler, hepiniz mesulsünüz. Zannediyor 
musunuz falan parti mesul, filân parti mesul 
değil. Hayır, muhalefet de mesul, iktidar da me
sul. Sen de vazifeni yapacaksın, o da vazifesini 
yapacak. Kendinizi çekmeyin. Biz ortalığın bo
zulmasını istemiyoruz arkadaşlar. Benim bura
da söyliyeceğim o kadar lâflarım var ki, söy
lersem oturamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Özmen, Sayın Özmen... 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 

söylesin bakalım kim oturur, kim oturamaz? 
BAŞKAN — Sıralardan vâki olan müdaha

lelere cevap vermeyiniz. 
HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Vermiyo

rum zaten. 

BAŞKAN — Genel Kurula hitabediniz, "Sizi 
daha iyi dinlemek ve anlamak imkânı hâsıl 
olacaktır, sizin için söylüyorum. Buyurunuz 
efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Demokrasiyi 
memlekette böyle yağcılar yıkar. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, Sayın Atalay... 
SIRRI ATALAY (Kars) — «Oturamazsı

nız» diyor. 

BAŞKAN — (Kuramadığınız kanaatini ta
şıyorsa arkadaşım, bu kürsü her türlü düşünce
nin izhar edilmesine imkân sağlıyacak hürri
yetle teçhiz edilmiştir, bu kanaatini rahatlıkla 
söyliyebilir. Ancak Halil Özmen'den rica ettim, 
istirham ettim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Oturmıyacak 
birisi varsa, Demirel ve yardakçılarıdır. 

BAŞKAN — O da zatıâlinizin kanaatidir/ 
onu da defaatle buradan söylemek imkânına sa
hipsiniz. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, benim iki tane amcam, iki tane da
yım şehittir Çanakkale'de, onların kanları pa
hasına oturuyorum burada. Hiç kimsenin key
fine değil. Türk Milletinin keyfine oturuyorum 
burada ve onun namına konuşuyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — îmtiyaz 
teşkil etmez. 

HALÎL ÖZMEN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şimdi size başka meseleler söyliye
ceğim. Her tarafa gidiyoruz, görüyoruz, kayma
kamlarımız, valilerimiz vazifelerinin başında 
ciddî olarak çalıştıkları zaman, hiçbir hâdisenin 
mevcudolmadığmı bize söylüyorlar. Gördüğü
müz noksanları yazıyoruz. Meselâ, birçok vi
lâyetlerde ve kazalarda kaymakam evleri ve 
vali evleri mevcut değildir. Bunları yapalım, 
Hükümet bunları ele alsın biran evvel bitirsin. 
Söylenecek lâf bu.. 

Size mühim bir meseleyi daha arz edeyim : 
Jandarma Kumandanlığına ait bir mesele; köy
lerde gezdiğimiz zaman jandarma ile temas edi
yoruz, iki tane jandarma üç tane jandarma kır
da kavak ağacından yapılmış direklerdeki te
lefon tellerini yerden almakla meşgul. Sizden 
istirham ediyorum; jandarmanın, her gün yer
lere yıkılan kavak ağacından yapılmış bu te
lefon direklerini, her zaman gördüğümüz çam 
ağacından yapılmış veyahut gürgenden yapıl-
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mis sağlam direkler haline getirelim, bunlarla 
meşgul olalım. Eğer tahsisatı yoksa bu mevzu
da tahsisat verelim. Memleketin en mühim me
selesi arkadaşlar, hayatınızla, sıhhatinizle ilgili 
meseleyi söylüyorum. 

Kaymakamın yanına gidiyorsunuz, tahrirat 
kâtibinin kadrosunun olmadığından bahsediyor. 
O kadroları verelim. 

Gelelim trafik, polis ve adlî zabıta mese
lesine : 

Sayın arkadalarım, bugün artık polis vazi
fe yapamıyacak hale gelmiştir. Polis Vazife 
ve Salâhiyetleri Kanunu bugünkü şartlarda rkâ-
fi değildir. Malûmlarınız, her günkü ihtiyaçlara 
göre kanunlar çıkar ve bir ihtiyacın neticesi, 
kanun yapılır, işte geldi, niçin yapmıyorsunuz? 
Hem bir dakika vaktimiz yok. Polis Vazife 
ve Salâhiyetleri Kanununu hemen, değiştirme
niz lâzım. Ben gördüklerimi söyliyeceğim size. 
işte bir misal; geçenlerde Adliyenin tam kar
şısında bir trafik memuru bir şoförü çevirdi 
yanlış hareketinden dolayı. Ceza yazacak tra
fik polisi, 'arkadaşlarım. Ceza yazmak istedi, 
istedi kâğıdını -ben karşıdan bakıyorum- o 
şoförün tavrını görseydiniz hayretler içinde ka
lırdınız ; derhal polisin elinden çekti aldı, ruhsa
tını; tepesine vurdu polisin, gözümle gördüm, 
şahit oldum. Hattâ gidip müdahale etmek is
tedim, fakat zaman müsait değildi, araba kaçı
yordu ona binmek meburiyetmdeydim. Demek 
ki, polis bugün gerek trafik polisi olsun, ge
rek diğer polis olsun vazife yapamıyacak hal
dedir. Kanun maddeleri zayıftır. Menfi muka
vemet olursa, yani o polis «sen kafama vurdun, 
haydi karakola» derse, gitmez şoför. Bir polis 
götüremiyor bugün. Gitmediği zaman arkadaş
larım, kanunun ona vereceği ceza bir haftadır, 
menfi mukavemet olacak 260 ncı maddeye gö
re, hâkim bir hafta ceza verecek ve onu da te
cil edecek. Bundan terbiye alamaz, arkadaşlar. 
Binaenaleyh kanunu hemen getirin değiştirelim. 
Bir hafta ile bugün kimse mütenebbih olamaz. 
Ancak orada onu dövecek, yerlere yatıracak 
Devletin zabıta kuvvetini, Hükümet, Devlet yere 
yatacak, yerde sürünecek o zaman vereceği ce
za da bir senedir 288 nci maddeye göre, müs
pet mukavemet olacak. Çıkamayız altından, 
lütfen getirin bu kanunu, iki maddeyi de de
ğiştirelim, bak o saman ne oluyor. 

6130 sayılı Kanunu değiştirdiniz, tabanca 
meselesini bîr sene idi iki seneye çıkardınız, 
tabanca bugün çok asaldı arkadaşlar. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Talebe
lerde çok. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Talebelerde 
olabilir arkadaşlar, ama benim gördüğüm vazi
yete göre, ben halk dilinden konuşuyorum hal
kın çocuğu olarak, bugün köylere gittiğiniz za
man tabanca o kadar fazla değil. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Devrim
cilerde var. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — % 5 e düştü. 
Arkadaşlar ben gördüklerimi söylüyorum, siz 
de lütfen gelir aksi kanaati söylersiniz. Aziz 
kürsü, milletin kürsüsü burası. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Sakarya) — Mem
nun oluyoruz. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Şu halde 
bugün polis ile adlî zabıtayı ayırmak zamanı 
gelmiştir ve geçmiştir. Cumhuriyet savcıları ile 
her gün görüşüyoruz, konuşuyoruz, neden 
böyle gidiyor, neden böyle oluyor? Polis bugün 
Cumhuriyet Savcısının verdiği emri yerine geti
remiyor. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 171 ve onu takibeden maddelerindeki «polis 
isavcmm her türlü vazifesini yerine getirir» 
hükmünü bugün tatbik edemiyor. Çünkü im
kânları az, salâhiyetleri kalmamış, çekingen 
bir halde, selâhiyeti olmıyan insan nasıl çs-
kinirse, o da bugün çekiniyor. Onun için adlî 
zabıta ile polisi mutlaka ayırmalıyız, vazifele
rini ayırmalıyız. Bele trafik polisini bugün 
çok işleyen hale getirmeliyiz. 

İngiltere'de, Hürriyet Gazetesinin muhabiri 
Doğan Uluç'un, arabasının sağ ön tekerleği
nin lâstiği biraz eskimiş, hemen trafik polisi eli
ni koydu «dur» dedi, «lâstiğiniz eskidir» ceza 
yazdı, birinci defa ihtar cezası arkadaşlar. İkin
ci cezayı da yazdı, aradan 15 gün sonra üçün
cü defa çekti arabayı. Arabayı aldı götürdü, 
vermedi bir daha. Doğan Uluç ondan sonra 
da New-York'a tâyin edildi, bu devalüasyon hâ
disesinden sonra. Peki, ora da demokrasiyi 
kabul etmiş, hem de evcü bâlâsına ermiş bir 
memleket. Onanın trafik memurunun bu ka
dar büyük salâhiyeti varken, bütün dünya 
milletlerine medeniyet götürmüş Türkiye'nin 
bugün bu kanunları niçin yok acaba? E, bunları 
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getirelim, bunları konusalım. Gözümle gör
düm arkadaşlariYn, şahidolduğuın meseleyi söy
lüyorum. Birinci ihtar para cezası, ikinci ih
tar, para cezası, üçüncü ihtar da arabayı eskti 
vs vermedi, ingiltere'deki kanun da, Türkiye'
deki kanun değil mi? 

Değerli arkadaşlarım, bir meseleyi daha söy-
liyeeeğim, yüksek müsaadenizle: Bugün nüfus 
dairelerimiz ıstırabın içinde gömülüdür der
sem, doğruyu söylerim, ıstırabın tam içindedir, 
tam içinde gömülüdür. Bâzı vilâyetlerde ve ka
zalarda nüfus memurlarının yanında odacının 
olmadığını söylersem, doğruyu söylemiş olu
rum, odacı yok. Memur odacı vazifesini yapı
yor, temizliğini kendisi yapıyor. Sayın Baka
nım, eğer beni lütfeder çağırırlarsa kendilerine 
söyliyebilirinı. Vatandaşın nüfuslarını kayıt ve 
tescil eden nüfus daireleri yıllardan beri ih
mal edilmiş vaziyettedir. Her yıl artan nüfusu
muz karşısında nüfus memuru ve nüfus kâtibi 
kadroları kâfi gelememektedir. Nüfus memur
ları ve nüfus kâtibi kadroları ihtiyacı karşılı-
yacak hale getirilmelidir. Halbuki, nüfus dai
relerinde her gün işler gittikçe bir çığ gibi art
makta ve çoğalmaktadır. Evlenme dairelerin
den ve mahkemelerden yazılan yazılara normal 
cevap vermek mümkün değildir. Bu sözlerim 
cidden üzücüdür arkadaşlar. Mahkemenin yaz
mış olduğu bir normal tezkereye, evlenme dai
resinin yazmış olduğu normal bir tezkereye ce
vap vermek mümkün değildir bugün. Ancak 
telgraf çekerseniz, o da oradaki memurun in
safına kalmıştır. Onun için nüfus dairelerine, 
mutlaka kadrolar vermek suretiyle, kadro ka
nunları getirmek suretiyle, nüfus memurlarını 
ve nüfus kâtiplerini ve onların odacılarını mut
laka çoğaitmalıyız. 

Arkadaşlar, emniyet ve asayiş üzerine bir 
kelime daha söyliyeceğim. 80 000 nüfuslu Ak-
dere ve Samanlık bağları var, gecekondu mın-
takamızda. Demirlibahçe karakolu mıntakası. 
80 bin nüfuslu yerde bir karakolumuz var, 5 
ilâ 6 polis memuru var. Bekçisini sorduğum za
man, 7 veya 8 bekçi. Arkadaşlar çok rica edi
yorum, lütfen bu kadroları getirin. Başka tür
lü bu memlekette asayişin yerine getirilmesine 
imkân yoktur. 80 bin nüfuslu bir yerin 7 ilâ 
8 tane bekçisi olacak, buna imkân yoktur, ar
kadaşlar. 6 tane, 10 tane polis olacak, hiç kıy

meti yok. Şimdi, bir hâdise oluyor, telefon edi
yorsunuz polis Akdere'nin Samanlık bağlarına 
bir saat sonra, 45 dakika sonra gelebiliyor. Ne
den? Elinde imkânları yok, arabası yok cihazı 
yok. Arabası olmıyan bir polis gelebilir mi ar
kadaşlar? Cihazı olmıyan bir polis duyabilir 
mi? ingiltere'de her polisin cebinde telsizi var. 
öyle bizimkiler gibi elinde değil. Cebinde. Cı
zır cızır işliyor mütemadiyen. Nerede ne hâdise 
varsa duyuyor. Samanlık bağlarında bir cina
yet oluyor, o cinayete polis birbuçuk saat son
ra gelebiliyor. Soruyorum, «Araba yok beye
fendi» diyor, «kadro yok, nasıl geleyim, ancak 
dolmuşla gelirim» diyor. Doğrudur arkadaşlar, 
doğrudur. Ben hakikatleri söylüyorum. Ne bir 
telsiz cihazı var, ne de altında bir arabası var. 
E, lütfedin arkadaşlar, madem bugün memleke
tin asayişinin bozuk olduğundan şikâyetçisiniz. 
E, verelim paraları, verelim kadroları polis teç-
hizatlansın, polis cihaz alsın, cebine koysun, ne
rede ne hâdise varsa bilsin. 

Muhalefet konuşuyor değil mi? Muhalefet 
demek ki, bazan yapıcı konuşur. Her şeyi in
kâr etmez. Doğruya doğru, eğriye eğri. Asayiş 
yok, ben de yok diyorum. Ama sebeplerini araş
tırıyorum. Bilmiyorum, merak edip içinizde so
ran oldu mu bunları. Gidin lütfen sorun, ben 
bunları burada açık açık anlatıyorum. Lütfen 
sorun. Eğer bu Samanlık bağlarında 10 bekçi 
bulabilirseniz, bana deyin ki, «Halil Bey siz 
yalan söylediniz» Akdere'de bir polis karakolu
muz var, aşağıda Demirlibahçe'de bir polis ka
rakolumuz var. Kadro bakımından eksik, bekçi 
bakımından eksik. Hem cihazları almıyacaksı-
nız, hem telsizleri almıyacaksınız, hem onu her 
hususta çelik kale haline getirmiyeceksiniz, on
dan sonra da asayiş yok efendim, asayiş bozuk 
efendim.» Ver bana da bak, ne yapıyorum gör. 

Arkadaşlar, gözlerimle gördüklerimi söylü
yorum. Ben, geçen Pazar günkü Mülkiye'de 
olan hâdiseyi; Çamlığın tepesinden seyrettim, 
ta yukardan. Çamlığın tepesinde idim. Ta aşa
ğıda görünüyordu, yurdun binası çatısız, düm
düz. 5 kişi görünüyordu, ellerinde tabanca ve 
uzun namlulu silâh, 5 tane... 

OSMAN SALİHOĞ-LU (Sakarya) — Çatıda 
mı? 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Çatıda, çatı
da. Şöyle dümdüz. (A. P. sıralarından «Talebe 
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mi» sesleri) Bilmiyorum, talebe olup olmadığı
nı arkadaşlarım, çünkü uzaktayım. Çok yük
sekteyim, onlar aşağıda. Arabanın içinden sey
rettim. 5 kişi vardı, başka yoktu. Orada bir de
lik var, o delikten mütemadiyen girip çıkıyor
lar, aşağıya mütemadiyen atıyorlardı. Güm, 
güm atıyorlar, aşağıda da iki üç bin kişi vardı. 
Panik halinde halk.. Bilhassa halk gelmişti, 
halk oradan atılanlara karşı idi ve polise yar
dımcı idi. Gözümle gördüm bunu. 

Şimdi, değerli arkadaşlar, sizlerden çok rica 
ediyorum. Ben o gün merak ettim, televizyonu 
seyrettim. Televizyonda polisin tabanca çektiği 
vardı, polisin araması da vardı. Aramış, her ta
rafı yoklamış onu da gösteriyordu. Fakat yu
kardan o 5 kişinin uzun namlulu silâhla, ta
bancayla, dinamitle, kokteyle o iki bin kişinin 
üzerine hücum ettiğini, orada üç bin ikisinin po
lisle beraber olduğunu göstermiyordu, ben hay
ret içinde kaldım. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — O za
man kamerası bozulmuştu. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — itimat edin 
arkadaşlar, ben o gece uyku uyuyamadım. Bu 
mudur sevgili arkadaşlarım, memleketin hâdi
selerine gözümüzü dikmek, onlara bakmak. 
Çıkamayız arkadaşlar altından, samimî olmadık
ça, asgari müştereklerde birleşmedikçe, memle
ketin dertlerine şurada beraber olmadıkça, çı-
'kamayız altından. Ben bunu gözümle gör
düm, şahidiyim. Eğer mahkemeye şahit göster
mek icabediyorsa şahit gideceğim. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri) 

Fakat televizyonda, bir tane polis tabanca 
çekiyor, onu gördüm, bir de efendim karyola
lar aranmış bilmem şunlar aranmış, bunlar 
aranmış, onu görebildim. Ne üç bin kişi gör
düm aşağıda, ne polise dinamit atıldığını ne 
de talar takır tabancaların atıldığını göre
medim. 

BAŞKAN — Sayin Öznıen; TRT, Dâhiliye 
Vekâletine bağlı bir kurum değildir. 

HALİL ÖZMEN (Devamla) — Tamam. Bi
tiriyorum, saten. Yani şu hakikati söyliyeyim 
diye Sayın Başkanım bunları söyledim. 

Arkadaşlar sözlerime son veriyorum. Hepi
nizi en derin saygılarımla, hürmetlerimle se
lâmlarım. Bu bütçenin içişleri Bakanlığına, 
Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Ge-

H3İ Müdürlüğüne hayırlı ve uğurlu olmasını, 
bilhassa vatanımıza, milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Cenabı Haktan temcimi ediyo
rum. Ve arkadaşlar şu sözlerimi de söylüyorum; 
şu çatı yıkılırsa, hiç kimse kaimi yaeaktır. Onun 
için hepiniz dört elle ne falan partili, ne filân 
partili, şu memleketin ayakta durması için ne 
yapmak lazımsa, ha^ıgi kanunları getirmek la
zımsa lütfen geceli gündüzlü çalışın, onları 
getirin çıkaralım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
iadına Sayın Mucip Ataklı'da, buyurunuz. 

MİLLÎ BİELİK GftUPU ADINA MUCİP 
ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın. 
Bakanlık mensupları ve değerli arkadaşlarım. 
1971 yılı bütçesi münasebetiyle İçişleri Ba
kanlığının faaliyetleri hakkında Millî Birlik 
Grupunun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. 
İçişleri Bakanlığının bütçesi bir önceki yıla 
nazaran % 100 e yakın bir artışla 2 milyar li
rayı geçmektedir. Bu yılki bütçede personel 
aylıkları Maliye Bakanlığı bütçesine aktarıl
mış olduğundan bütçenin toplamının tasarı
da görülmesi mümkün değildir. Bakanlığın bu 
yılki bütçesi 900 milyon lira Emniyet Genel 
Müdürlüğüne, 700 milyon lira Jandarma Genel 
Komutanlığına ve 400 milyonda içişleri Bakan
lığına aidolmak üzere 2 milyar civarındadır. Ge
çen yıla nazaran % 100 e yakın bir artışla huzu
runuzda bulunuyorum. Kanımıza göre, çağın ko
şullarının ve Bakanlığın görevlerinin gereği bir 
artış değildir. Çünkü, bu artış; jandarma ve em
niyet kuvvetlerinin kadrolarmdaki artışlarla ya-
kînen ilgilidir. Hiçbir zaman kemiyet keyfiyetin 
yerini almamıştır. Siyasal eğilimlerle aded ka
labalığına değer kazandırmak, görevlerin gere
ği gibi yapılması imkânını sağlıyamaz. Nitekim, 
bu yıl bütçesinde de emniyet ve jandarma kuv
vetlerinin kadrolarında bir hayli artış vardır. 
Bundan önceki yıllarda da aynı usullerin uy
gulanmasına rağmen asayişsizlik, kaçakçılık, 
dağ ve kent eşkiyalığı, toplum hareketlerinde
ki kanunsuzluklar önlenmemiş, bilâkis artmış
tır. Polis ve jandarma miktarını artırmakla, 
toplum hareketlerindeki kanunsuzluklar ve ki
şisel kanun dışı hareketler önlenemez. Toplum
ların her türlü inkişafında değişmiyen değer, 
insan unsuru olduğuna göre, arzulanan iler
lemenin temin edilebilmesi hukuk Devleti ge-
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rekleriııin uygulanabilmesi ve kanun hâkimi
yetinin sağlanabilmesi için, insangücünün mad
di ve manevi değerlerinin şahsiyetinin yara
tılması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
Özellikle teşkilâtın en üst sorumlu kişisinin 
taraflı ve maksatlı tutumu ve idaresi altında 
maddi ve mânevi yetersizliklerle derlenmiş em
niyet kuvvetlerinin aded çokluğu asayiş emni
yet ve toplum hareketlerinde asla olumlu so
nuçlar sağlamaz, aksine huzursuzluk ve buna
lımların artmasında hasetken olur. Bunun için
dir ki, bütçedeki insangücü artışına bağlı büt
çe artışının Bakanlığın görevlerinde yararlı 
neticeler sağhyamıyacağı kanaatindeyim.. 

(Sayın senatörler, içişleri Bakanlığının ic
raatını tasvibetmediği'miz için eleştirmelerimi
zin açıklığa kavuşabilmesi temel görüşlerimi
zin bilinmesine bağlı - bulunmaktadır. Bu ne
denle grup olarak hangi temel görüşlerin sa
hibi olduğumuzu kısaca açıklamak zorunlu-
ğunu duymaktayız. 

Millî Birlik Grupu olarak, biz Kemalist 
devrimcilik ve Atatürk'cüliik ülküsünün yur
dumuzu ve milletimizi çağdaş uygarlık dü
zeyine ulaştıracak olan akılcı ve gerçekçi doğ
rultusunda ve Anayasa sınırları içinde bir si-
siyasi görüşün sahibi bulunmaktayız, 

Biz, her türlü aıırı akınım karşısındayız. 
Faşist, komünist, ve teokratik Devlet düşün
cesinin hiöbir zaman taraftarı değiliz, 

Biz, lıalklar deyimi ila Türkiye'yi parça
lamak istiyen zihni^/et ve davranışların da ke
sinlikle karşısındayız. Sınıf diktasını reddedi
yor ve ulusal bilincin geliştirilmesine, ulun ger
çeğine inanıyoruz. 

Bağımsızlık kavramının ideolojiyi de kap
sadığını kaJbul ederek ulusal ve bağımsız bir 
ideolojinin izlenmesini öngörüyoruz. 

'Sayın senatörler, siyasi görüş ve kanatle-
rrnıizi açıkça belirtmeme rağmen bu beyanı
mızı da istismar etmek istiysnlere imkân 
vermemek için bir kez daha kesinlikle ifade 
etmek isterim ki, Millî Birlik Grupu olarak 
biz komünizm, faşizmin, yurdumuzu orta çağın 
karanlıklarına itecek olan her türlü irticaın, 
yurt ve millet bütünlüğünü parçalamayı he
def alan her akımın, Atatürk ilke ve dev
rimlerine saldıran ve ondan tâviz veren her 
davranışın, eylemin, fikir akımlarının, Ana
yasa ve hukuk dışı davranışların karşısındayız. 
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Tam bağımsızlık ve çağdaşlaşmayı esas alan 
cumhuriyetçilik, halkçılık ve Devletçilik, ulu
sal eğitim ve kültür birliği, lâik Devlet il
kesi ve Türk milliyetçiliğiyle yoğrulmuş dev
rimci bir siyasi görüşün sahibiyiz. 

Bayın arkadaşlarım, bugün Türkiye, tari
hinde ender raslanan bir buhran içinde bu
lunmaktadır. Yanlış ve maksatlı teşhisler 
toplum bünyesindeki hastalığı ağıriaştırmış, 
tedaviyi ümitsiz hale getirmiştir. Şimdi bu 
duruma nasıl geldiğimizi saptamaya çalışa
lım. 

Adalet Partisinin kuruluşundan itibaren, 
karma hükümetlerde ortaklık zamanında ve 
tek başına iktidar olduktan sonraki zihniye
tini, tutum ve davranışını tesbit etmek, mil
letçe içinde bulunduğumuz buhranın gerçek 
nedenini ortaya çıkarmaya kâfidir. 

İddiamızın bu'du mücerette kalmaması için 
Genel Kurula bir açıklama yapmak zarureti 
vardır. 18 Mart 1968 tarihinde Sayın Başba
kan Süleyman Demir el'i grupumuza davet 
ederek önoe sözlü olarak memleket meselele-
1 erini tartıştık ve akabinde görüşlerimizi ya
zılı olarak kendisine sunduk. O tarihte ken
disine verdiğimiz muhtıranın 6 ncı sayfasın
dan itibaren bugünkü duruma düşmemizde 
esas olan hususları şu suretle beyan etmiş 
bulunuyoruz. 

«27 Mayisa karsı davranışlar, Anayasanın 
sosyal, lâik ve hukuk Devleti ilkelerinden 
sapmalar, partizan tutuma yöneliş, af ve se
çim kanunlarının yaratacağı güvensizlik iç 
politika hayatında toplumu 27 Mayıs orta
mına sürüklemek istidadmdadır. Cumhuriye
tin ve Atatürk devrimlerinin temeline yönel
tilen irticai teşvik ve tahrikler ise politika 
hayatımızı orta çağın karanlıklarına götürme 
eğilimindedir. Böylece toplumsal huzursuz
luk, ekonomik durgunluğu artıracak, ağır 
olan geçim şartlarını dayanılmaz hale getire
cektir. Düzeltici tedbirlerin alınmamasının 
ve soyal reformların gerçekleştirilınemesinin 
rejimin yetersizliğine yorumlanarak geçiş tir il
mesi aşırı sistemlere (beslene eğilimlere güç 
verecektir. 

İç buhran ve çekişmeler dış politikada da 
önceden hesaplanmıyacak olumsuz etkileriyle 
ulusal yararlarımız yönünden kayıplara 
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yol açabilecektir. Bu durumun sonucu artacak 
politik gerginlik iktidarı aşırı tedbirlere zorlı-
yacak ve her aşırı tedbir de yeni tepkilere kay
nak olacaktır. 

Böyle bir gelişmenin yaratacağı çıkmaz, Hü
kümeti toplumsal gelişmeleri kontrola etkisiz 
hale getirebilecektir. 

Sayın Bay Başbakan, bu amaçla siyasi ha
yatınızı verimsiz, zararsız ve hattâ tehlikeli çe
kişmelerden kurtarmak, partilerarası münase
betlerde medenî ve seviyeli bir ortam yaratmak 
ve 27 Mayıs ihtilâlinin gerçek gayesini teşkil 
eden demokratik hukuk devletini pürüzsüz şe
kilde yaşatmak için dileklerimizi belirtmeyi ta
biî ve ciddî ödev saymaktayız.» 

Bundan sonra 12 madde halinde dileklerimiz 
ifade edilmiş ve muhtıra şöyle bağlanmıştır : 

«Bu bakımdan belirttiğimiz esaslar içerisin
deki yapıcı gayretlerinizin yanında ve destek
leyicisi olacağımızı belirtir, saygılar sunarız.» 

Sayın senatörler, beş yıl önce yapmış oldu
ğumuz bu samimî uyarma Demirel iktidarını 
doğıtu yola sokmamış, benzeri uyarmalar da 
kâr etmemiş ve neticede toplumumuz bugünkü 
bunalıma, huzursuzluğa, umutsuzluğa itilmiş
tir. 

Bu genel açıklamadan sonra şimdi esas ko
numuz olan içişleri Bakanlığı durumunu tah
lile geçelim. 

Bugün yurdumuzda asayişsizlik, kaçakçılık 
ve toplum hareketlerinde devamlı bir artış var
dır. Özellikle kaçakçılık olayları, anarşi ve zor
balık hareketleri emniyet kuvvetlerinin kanadı 
altında gelişmektedir. Bu kadar ağır kanun ya
saklarına rağmen Başkent'te Iher gece atış talim
leri yapılmakta, çeşitli yerler kundaklanmakta, 
silâh ve mermi kaçakçılığı ve satışları iktidara 
mensup nüfuzlu partizanlar tarafından açıkça 
yürütülmekte, her iki aşırı uca mensup öğrenci
ler bunlar aracılığiyle silâh sağlamaktadırlar. 

Öğrenci katliâmına emniyet kuvvetlerinin gö
zü önünde devam edilmektedir. 16 Temmuz 1968 
gününde Gümüşsüyü Yurdunun toplum polisi 
tarafından aranması sırasında öldürülen Vedat 
Demireioğlu ile başlıyan katliam bugün 18 gen
cin ölümü ile sonuçlanmıştır. Ama bugüne ka
dar hiçbirinin faili ortaya çıkarılamamıştır. 

içişleri Bakanı ise bu konu ile ilgili her ko
nuşmasında faillerin yakalandığını iddia etmek
tedir. Gerçeklerin bu kadar hafife alındığını, 
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kamunun bu derece yanıltıldığını hiçbir devir
de görmek mümkün değildir. 

Gerçek olan şudur arkadaşlar: Öldürülen 
18 kişiden 4 ünün faili meçhul kalmış, sanık ola
rak yakalananlardan ikisi beraat etmiş, 19 kişi 
serbest bırakılmış, 16 kişinin gayrimevkuf ola
rak muhakemesi devam etmektedir. 17 sanık 
hakkında da gıyabi tevkif kararı verilmiş olma
sına rağmen bugüne kadar bunların hiçbirisi 
yakalanamamıştır. 

Bu açık gerçek karşısında İçişleri Bakanının 
ve bütün Hükümet üyelerinin söylediklerine 
inanmak mümkün değildir. 

Kanlı pazar olayı: Emniyet kuvvetlerinin 
açık himayesi ve A. P. nin Adapazarı, İzmit ve 
İstanbul'daki organları tarafından Demirel ik
tidarının; solu, sokakta aşırı sağa kırdırma ge
nel plânı gereğince sahneye konmuştur. Siyasi 
tarihimizde kara bir leke gibi kalacak bu ola
yın bütün ayrmtılariyle, suçlularını ve emniyet 
kuvvetlerinin taraf tutan davranışlarını tesbit 
eden filmin televizyonda gösterilmesini yasak-
lıyan zihniyetten ve bu konudaki araştırma iste
ğimizi kabule yanaşmıyan iktidardan asayiş ve 
emniyetin sağlanmasını beklemek, kişinin can 
ve mal emniyetini, kişisel özgürlüklerini temi
nat altına alacağını ummak mümkün değildir. 

Konya olayları: Mahkemenin de tesbit etmiş 
olduğu gibi Adalet Partisinin Konya partizanla
rı, yan örgütleri ve idarenin taraflı tutumu ne
ticesinde organize edilmiş ve kanunlar alenen 
çiğnenerek can ve mal emniyeti yok edilmiş
tir. 

iktidarın; iç ve dış güvenliğimizin korunma-
siyle igörevli emniyet kuvvetlerini, Millî İstih
barat Teşkilâtını siyasi iktidarını devam ettir
mek amacına uygun olarak yönetmesi neticesin
de asıl görevlerini ihmal ederek, tek taraflı ka
nun tatbikatiyle, sol akıma karşı girişmiş oldu
ğu gayrikanuni ve gayriinsani hareketlerini tas-
vibetmek mümkün değildir. 

Bölücülük ve rejime kastediş de, komünizm 
kadar daha tehlikeli olan sağ irticaın bu istih
barat ve emniyet teşkilleri tarafından himaye 
edilmesi ise Atatürk devrim ve ilkelerine (hiya-
net anlamını taşır. 

Üniversiteyi ve gençliği bugün suçlama yo
lunda bütün Devlet kuvvetlerini siyasi emel
leri için kullanan içişleri Bakanlığı ve mensu-
boldıığu Hükümet, ilk boykot ve işgal olayının 
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İlahiyat Fakültesinde başlamış olduğunu, gere
ken telbirler alınmadığı takdirde çok sakıncalı 
sonuçlar doğacağı nedeniyle yapılan uyarmala
ra kulak yermediğini, kendi zihniyetine yakın 
olarak bulduğu bu fakültedeki olaylara seyirci 
kaldığım unutur görünmektedir. Bu sakat tu
tum yüzündendir ki, ilahiyat Fakültesinde ve
rilen örnek Türkiye çapında yayılmak imkânını 
bulmuştur. 

Başkent'te, Amerikan Sefaretinde görevli 
nöbetçi polisler kurşun yağmuruna tutulmakta, 
bâzı kişi ve örgüt binalarına patlayıcı madde
lerle saldırılar yapılmakta, fakat bunların fail
leri bulunamamaktadır. 

Kayseri'de, öğretmenler benzin dökülerek ya
kılmak istendiği saman emniyet kuvvetlerini bu 
sadistlerin yanında, desteğinde görüyoruz. 

TÖS mensubu öğretmenler dövülmekte, ev
lerine patlayıcı maddeler atılmakta, buna çare 
değil suçlama ile cevap veren bir içişleri Ba
kanı ve teşkilâtı ile karşılaşıyoruz. 

Türkiye'de Anayasaya aykırı, yasalara ay
kırı nur eğitimi, Kur'an kursları alabildiğine 
bir pervasızlık içerisinde Atatürk'e ve rejime 
düşman militanlar yetiştirirken, iktidarın İçiş
leri Bakanı ve başı bu karanlık gidişin başları
nı himaye ederek suça iştirak hallinde bulun
maktadırlar. 

Yurdumuza komünizmi ve teokratik devlet 
düzenini getirmek istiyenler zit fikirlerin ça
tışmasına karşılık, anarşi yaratmada birlik ha
linde görünmektedirler. 

Bu gerçeğe rağmen Hükümetin başı ve İç
işleri Bakanı tek taraflı ve siyasi maksatla ha
reket ederek çağ dışı gerici cepheyi himaye et
mekte, Türk Milletine tehlikenin yallnız soldan 
geldiği tehlikeli kanaatini yaymaya ve bunun 
mihrakı olarak üniversitelerimizi göstermeye 
çalışmaktadırlar. 

Değil ileri ülkelerde, geri kallımış ülkelerde 
bile Hükümetlerin ve sorumluluk duygusu taşı
yan yöneticilerin Devlet müesseselerine karşı 
bu derece sakat bir tutum içinde bulunduğunu 
görmek mümkün değildir. 

Bizim kanaatimiz, din istismarı yolu ile ve 
sahte milliyetçilik maskesi altında Atatürk Cum
huriyetini tahribe yönelen teokratik düzen he
veslileri de komünizm kadar hiyanet içindedir
ler, 

Bu iddiamızı daha da açıklığa kavuşturabil
mek için Türkiye'de cereyan eden olaylara ve 
bu olaylar karşısında İçişleri Bakanlığının ve 
Hükümetin tutumuna biraz daha değinmek ge
rekmektedir. 

Bugün Türkiye'de Atatürk ülkü ve devrim
leriyle, Anayasa hükümleri zincirleme olarak 
ihlâl edilmekte, bu ihlâlin halkalarında, İçiştte-
ri Bakanı ve Hükümet taraf tutar davranışları 
ve Anayasa ile bağdaşamıyan zihniyetleriyle, 
yer almakta; hattâ aktif rol oynamaktdır. 

Bugün Türkiye'de Tevhidi Tedrist Kanunu 
bertaraf edilmiştir. Gizili Kur'an kursları, nur 
kursları en ücra köşelere kadar yayılmış, Ana
yasanın 212 nci maddesinin son fıkrasının «çağ
daş ilim ve eğitim esaslarına aykırı eğitim ve 
öğretim yerleri açılamaz» hükmüne rağmen 
Cumhuriyet rejimine ve Atatürk'eülüğe düşman 
bir kuşağın yetiştirilmesi, Hükümetin İçişleri 
Bakanının gözleri önünde meyvalarını vermeye 
başlamış bulunmaktadır. 

Son günlerde yurdun çeşitli yerlerinde nur
culara, mürtecilere karsı Hükümetin girişmiş ol
duğu baskılar bir samimî davranışın eseri de
ğildir. Bugüne kadar besleyip büyüttüğü, ke
mâle erince daha uygun mihraklar bularak elin
den kaçmaya başladığını hissettiği irtica yuva
larını elinde tutabilmek için onlara göz dağı 
vermek ve biraz da bâzı devrimci mihrakların 
tepkisine boyun eğme'k. maksadına matuf bulun
maktadır, Bu son davranışlar bir oyalama tak
tiğinden başka bir şey ifade etmez. Ekilen bu 
zehirli tohumları tek basma iktidar olduktan 
sonra dopink yaparak büyütenlere sormak lâ
zımdır. Bu fesat yuvaları senelerdir melanet
lerini hem de kanatlarınız altında yürütürken 
nerede idiniz? İstihbarat ve emniyet kuvvetle
rinin sol hakkındaki her raporuna tehalükle sa
rılan ve kanunları da çiğniyerek harekete ge
çen İçişleri Bakanı ve Hükümetin başı bölücü
lük, yıkıcılık Atatürk düşmanlığı, Anayasa ve 
rejim aleyhtarlığı, nurculuğun önderliğini yap
tığı dış ilişkileri de sabit olan aynı, istihbarat 
kaynaklarının raporlarındaki belgelerle tesbit 
edilmiş bulunan, bir kişi için, hâlâ tertiplerine 
devam imkânı verilmesi, iktidarın sağa karşı 
giriştiği hareketin hem samimiyetten uzak, hem 
de bu irtica cephesini himayesinde bulundurdu
ğunun açık bir delilidir. 
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Bizden delil istiyenlere sormak gerekir. Bu | 
yıkıcı faaliyetlerin faillerini kulaklarından tu
tup huzurunuza getirmemizi mi bekliyorsunuz? 
Biz iddialarımızı gayet açıklıkla ortaya koyu
yoruz. Yanlış bildiklerimiz olabilir. Ancak, so
nucu almak, doğruya ulaşmak, oylarınızın ren
gine bağlıdır. 

Rejimimizin, daha önemlisi Devletimizin de
vamlılığı; meseleleri üzerine cesaretle eğilmemi
ze bağlıdır. Suçluluk endişesinde olanlara, ol-
mıyanlara hitabediyorum; geliniz hep beraber 
bu meseleler üzerine süratle ve samimiyetle eği
lelim. Ak mı, kara mı olduğunu millete göstere
lim. 

Şapka giyilmesi hakkındaki Kanun bugün 
tam anlamı ile ihlâl edilmektedir. Parlâmento
yu dahi, başında sarık, benzeri örtüler, takkeli, 
külâhlı, maşlahlı olarak Ziyaretten çekinmiyen 
mürteci gruplar istilâ etmekte, köylerde ve kent- j 
lerde artık bu kanun hiçe 'sayılmaktadır. 

Türk harflerinin kabulü ve tatbiki hakkın
daki Kanun tamamen hükmünü kaybetmiştir. 
Arap harfleri ile faaliyet gösteren matbaalar, 
sağcı ve solcu geçinen gazeteelrin zaman, za
man sütunlarım Arap harfleriyle dolduran dav
ranışları, duvar takvimlerini süsliyen Arap harf
leri, ihlâl için yeter delilerdir. 

Atatürk hakkında her türlü iftira ile dolu, 
«Hayatım ve hâtıralarım» adlı kitap satılırken, 
başka yayınların daha basılırken ve hattâ basıl
madan evvel toplanmaya çalışılması, hangi hu
kuk anlayışı, hangi kanun tatbikatı ile bağda
şır. Bugün Türkiye'de özgür yaşamamızın, bir 
devlet olmanın hazzını bize tattıran, devletimi
zin kurucusu yüce Atatürk'ün büstleri kırılır, 
fotoğrafları yırtılır, Meclis kürsülerinden bile, 
Atatürk'e dil uzatılır, ilke ve devrimlerine iha
net edilir, Hükümet bunları kökten yok edecek 
tedbirleri düşünmez, ancak fikir ve icraatına 
karşı olanları sindirme çareleri arar. O zaman 
sormak gerekir; Atatürk sevgisi, Atatürk say
gısı bu mudur? 

Lâik devlet anlayışına, devrimlere ve Ana
yasaya aykırı davranışlar saymakla bitmez. 

Şahlanış mitingleri; camilerde toplanıp ka
nunlara rağmen gençliğe, üniversitelere, dev
rimci kuruluşlara karşı yapılan saldırılar, geçen | 
yıl Manisa'da 31 Mart, yahut bir Kubilay ola- | 

ymm tekerrürüne ramak kalan irticai ayaklan
ma, bu ayaklanmanın tahkikatını yapan savcı
nın Edirne'ye sürülmesi, idare âmirlerine kadar 
yönelen toplu saldırılar artık yurdumuzda ah
vali âdiyeden olmuştur. 

Sayın senatörler, bu sıraladığım olaylar, bu 
kürsüden içişleri Bakanı tarafından şimdiye 
kadar olduğu gibi inkâr dahi edilse, herkesin 
gözü önümde cereyan etmiş bulunduğundan bun
ları örtmek mümkün değildir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Biraz 
da öbür kanadı eleştirin, 

MUCÎP ATAKLI (Devamla) — Onu da eleş
tiriyorum. Müsaade buyurun geleceğim. 

içişleri Bakanı olayların, iddialarımızın ak
sine, cereyan, ettiğine emin olsa idi, şimdiye ka
dar çoktan Kanlı Pazar, gençlik ve irtica olay
ları hakkında verdiğimiz araştırma ve genel gö
rüşme isteklerimizi grupu vasıtas'iyle gerçekleş
tirirdi, Suçluluk korkusu içinde olanların, dene
tim yollarını tıkaması ne kadar gerçek ise, suç
ların uzun müddet saklanması, suçluların kendi
lerini ve idarelerini kurtarmalarının da müm
kün olamıyacağı o derece gerçektir. 

içişleri Bakanı ve ayrı zihniyetin temsilcile
rinin devamlı olarak muarızlarını suçlama me
totları, kendi sueluhıklmnı örtemez ve Ata
türk'e saygılı olduklarına hak kazandıramaz. 

Yukardan beri saydığımız bu irtica cephesi
nin Atatürk'e ve Atatürkçülüğe karşı giriştik
leri saldırılar, Anayasa dışı davranışlar içişleri 
Bakam ve iktidarının Atatürk'çü bir zihniyete 
sahibolmadığını açıkça göstermektedir. Ata
türk'ün ölümsüz şahsiyetine yönelen saldırılan 
önlemiyen, Anayasa ile de bir kere teminat altı
na alınan Atatürk devrim kanunlarının ihlâl 
edilmesine imkân veren kim olursa olsun, Ata
türk'çü olamaz. Atatürk'eülük ülküsünün temel 
kaynağını, Türk milletini çağdaş uygarlık dü
zeyine yükseltme hamlesi ve ona hizmet aşkı 
olarak kabul edenler ancak Atatürklüdürler. 
Ona, onun devrimlerine, kutsal eserine sahip 
çıkmıyanlar bu iddiada hak sahibi olamazlar. 

Sayın senatörler, üzerinde durulması gere
ken bir önemli husus da kanun tatbikatında ta
raf tutmaktır, içişleri Bakanlığı ve özellikle 
büyük şehirlerin A. P. ilimli idare âmirleri ve 
emniyet yöneticileri olayları devletin değil, par
ti iktidarının gözü ile ve Atatürk 'çülüğe aykırı 
'bir bakışla ele almaktadırlar, 
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•Bugün Türkiye'de çok tehlikeli bir cereyan 
vasat bulmaktadır. Türkiye'yi bölme istidadın
da olan bu cereyan, Türkiye halkları sloganı ile 
hükmünü icra etmeye başlamış olan Kürtçülük 
akımıdır. Bu cereyanın öncülüğünü esefle söy
lemek isteriz M, Anayasal bir müessese olan bir 
siyasi parti ile parlömariter hüviyetindeki bâzı 
kişiler ve Diyanet işleri Başkanlığı gibi kutsal 
bir organın yöneticilerinden biri tarafından yö
netilmektedir. 

Bugüne kadar bu tehlikeli faaliyetler üzeri
ne hassasiyetle eğinilmediğine tanık olduk. 

Bu akım misakı millî hudutları içerisinde 
«Türküm» diyen herkesin, Türk olduğunu öngö
ren Atatürk 'gülüğe de aykırıdır. İçişleri Bakanı 
ve Hükümet, fikirleri karşısında olan kişileri 
takip ve telefonlarını dinletme yerine, istihba
rat ve emniyet teşkillerinin gayretlerini asıl bu 
büyük tehlikeler üzerine teksif etmelidir. 

Süleymancılara karşı, nurcuları kullanma 
politikası ile oy için himaye gören nurcu faali
yetlerinin milletimizin başına telâfi imkânsız 
hâdiseler açacağım hatırlatmak isterim. 

İçişleri Bakanı ile iktidar ve sorumlu istih
barat, emniyet kuruluşları, Atatürkçülüğe ay
kırı, yurt [bütünlüğünü bölücü eylem ve fikir
leri himaye ederek, solu sindirmek gibi çok 
yanlış vs taraflı, tehlikeli bir tutum içinde ha
reket ederek, Türkiye'yi bugünkü çıkmaza sok
muş bulunmaktadır, iktidarın özellikle, emni
yet ve asayişin sağlanması ile sorumlu İçişleri 
Bakanının kanun tatbikatında taraf tuttuğuna 
ilişkin olayları eleştirmeye devam edelim : 

3 Mayıs 1939 ümran öktem olayı; Rahmetli 
Öktem, Nurculuk suçtur, dine de vatana da iha
nettir hükmünü veren büyük vatanperver hu
kukçudur. Sağ irtica cephesinin Nurcu kanadı 
o gün, Türkiye'yi dünya gözünde lekeliyen olay
ların sebebi olmuştur. Herkesin gözü. ününde 
toplum polisi bu saldırganları korumuş, ümran 
öktem'e isahip çıkan Atatürkçü gençliğe, her 
zaman olduğu gibi, hunharca saldırmıştır. Bu 
olay maalesef orada bulunan bâzı Hükümet üye
lerince, Nurcular hakkında yukarıda arz etti
ğim, hükmü veren Öktem'in bu tutumuna bağ
lanmak istenmiştir. 

Bu memlekette öğrenci yurtları işgal tedilir, 
sağın işgalleri himaye görür, solunki en şiddetli 
şekilde bastırılır. Bu mudur tarafsız kanun uy
gulaması? 

24 Ocak 1971 günü Millî Nizam Partisinin 
dinî devlet kurma çabasını belgeliyen, Anayasa 
ve yasalara aykırı (kongresi Hükümetin sağı hi
maye zihniyetinin eseridir. Devletin temeline 
dinamit konurken, .Atatürk (Cumhuriyetinin 
Cumhuriyet savcılarından görevlerini hassasi
yetle yapmalarını beklemekteyiz. 

Sayın senatörler, Parlâmento itibarını hiçe 
sayan ve bölücülüğün teşkilâtlanmasını anlatan 
bir belgeyi bilgilerinize (kısmen sunmakta fay
da görüyoruz. 

Bizim Anadolu Gazetesi 9 Ocak 1971 tarihin-
da Necdet Sevinç imsazı ile şu makaleyi neş
retmiş bulunuyor; «Nereye geldik?» Milliyetçi
liğin Parlâmento'da ancak birkaç kişi ile tem
sil edilmesine bakıp ümitsizliğe düşmemek lâ
zım. Çünkü, maalesef Türkiye'de senatörlük ve 
milletvekilliği esnaflık haline getirilmiştir. Ve 
sırf kartvizitinin üstüne milletvekilliği sıfatını 
kondurmak, çıkar ve nüfuz temin etmek için 
düzenin gerektirdiği birtakım madrabazlıklara 
girişmek basitliğine tenezzül edecek bir milli
yetçi de mevcut değildir. 

Demokrat Parti ne kadar orta çizginin sağı
na düşerse düşsün, 0. H. P. İktidarına diktasına 
karşı bir tepki ve nefretin eseri olduğu için tam 
hüviteyinde değildi. Keza, ihtilâlin akabinde 
kurulan ve o zamanki yapısı ile DP felsefesi
ni oenimsiyen Adalet Partisi de, gene çeşitli 
konularda belirli görüşleri olan bir siyasi te
şekkül haline dönüşemeden, tıpkı Demokrat 
Parti gibi Masonlar tarafından İğfal edildi. 

Şu duruma göre, kesin görüşler ve tamamen 
dinamik bir programla kurulan ilk milliyetçi 
parti Memleketçi Hareket Partisi olmuş, bunu 
dayandığı kütle ve yaşadığı fikirler bakımın
dan pek farklı olmıyan Millî Nizam Partisi, 
onu da biraz daha toleranslı milliyetçilik an
layışına sahibolan Demokratik Parti takibetmiş-
tir. 

C. K. M. P. nin yeni ismi ile M. H. P. nin mil
liyetçi bir kadro tarafından yönetilmeye baş
lamasından itibaren Türkiye'de çok şeyler de
ğişmiş ve değişen şeylerden milliyetçiliğin taz
yiki kendini hissettirmiştir. Meselâ : 

Bir yandan gençliği komünizmin tuzağın
dan kurtarmak için bütün Türkiye çapında se
miner çalışmaları yapılır ve bu kıymetli varlığı
mıza Masonist iktidarın esirgediği millî ruh ve-
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-rilir'ken, bir yandan da komünist militanların 
kar|ısına onlardan daha cesur ve daha akıllı bir 

-Strateji takibeden gruplar dikilmiş, böylece 
komünist saldırganlık olduğu yere mıhlanmış-
tır. 

Erzurum ve Trabzon üniversiteleri tamamen 
ele geçirilmiş, İstanbul, An(kara, izmir üniversi
telerinin istendiği anda hizaya sokacak kudrete 
sahibolunmuştur ki, komünistler bu üniversi
telerin bütün fakültelerine hâkim değildirler. 

Her hangi bir komünist ayaklanması karşı
sında yapılacak iş tesbit edilmiştir. Sokak kav
galarında üstün olmak için gerillâ dersleri alan 
komünist militanlara karşı, boks, judo, krake, 
koma&do ve gerillâ eğitimi görmüş akıncılar 
yetâ|tMlmiştir. 

Öğretmen kesiminde ülkücü öğretmenler 
^Sendikası, işçi kesiminde Milliyetçi İşçi Sendi
kaları Konfederasyonu, üniversitede Ülkü Ocak
ları Birliği, üniversite ve halk arasında çalışan 
Mücade Birliği, lise ve ortaokullarda Genç Ül
kücüler Teşkilâtı kurularak yüzlerce şubesi olan 
bu teşkilâtlar arasında disiplinli ve tam bir 
koordinasyon sağlanmıştır. 

Bu arada özel statüye tabi birçok kuruluş 
ele geçirildiği gibi, solcu konfederasyonlara 
bağlı çeşitli sendika, cemiyet, dernek ve kulüp 
de milliyetçi kuvvetlere teslim olmuştur ki, 
yakında köylü ve memur kesimi de teşkilâtlan-
dırılacaktır. 

Yani, milliyetçilik Parlâmentoda yeterince 
temsilci bulundurmamasına ve iktidarın, komp
losuna rağmen, büyük ölçüde ağırlığını hisset
tiren bir kuvvet haline gelmiştir. Ve sivil teş
kilâtlanmaya önem veriş, Parlâmentodan 
iimMi kesmek anlamına gelir.» 

Bilgilerinize sunduğum yazının ortaya koy
duğu ve eserleri de maddi olarak görülen ger
çekleri karşısına elinde iktidarın imkânları bu
lunan ve bizden daha çok bilgiye sahibolması 
gereken içişleri Bakam görevinin gereği olan 
tarafsızlık ve doğrulukla biraz da makalede adı 
geçen örgütler ve zihniyet üzerine eğilmeli
dir. 

Sayın senatörler, içişleri Bakanı, Hüküme
tin başı ve üyeleri her fırsatta kanun dışına 
çıkmıyacaklarını, çıkarılamıyacaklarmı iddia 
etmektedirler. Şimdiye kadar anlatmaya ça
lıştığım kanunsuz uygulamalar ve anlattıkla

rımız acaba hangi kanunların gereğidir bilmek 
istiyoruz? İçişleri Bakanlığının görevleri için
de olan ve önemli gördüğümüz bir kaç hususa 
da temasta fayda umuyoruz. 

istanbul Operası kundaklanarak yakılmıştır 
failleri henüz bulunamamıştır. Kanlı Pazar ola
yının bilinen ve Adalet Partisi ile ilişkisi olan 
iki sanığının kusa bir müddeit sonra operada gö
reve alınmış olması da dikkat çekicidir. İçiş
leri Bakanı son günlerde bir genelge yaym-
lıyarak polisin Millî istihbarat Teşkilâtı ile 
işbirliği yapmasını istemiştir. Buna neden lü
zum görülmüştür? Kanaatimizce üniversite 
gençliği arasına sokulan ve anarşik hareket
lerin yaratılmasında başrolü oynıyan bâzı po
lis hüviyetli ajanların öğrenci zannı ile top
lum polisi tarafımdan yakalanmış olmaları İç
işleri Bakanını önleyici tedbirler almaya zor
lamıştır. Öğrenci hareketlerinin üniversite dı
şından idare edildiği iddiasının, deminki ma
kale ve bu belge gayet açık misalleridir. Em
niyet mensuplarının, özellikle âmir ve müdür 
durumunda olanların görevlerini kanunlar için
de yapmadıklarının bir delilini de basına ka
dar intikal eden bir komiserin açıklaması doğ
rulamaktadır. 

istanbul Emniyet Müdürlüğü ikinci Şube 
komiserlerinden meslekten istifa ederken savcı
lığa müracaat etmiş ve hayatının korunmasını 
istemiştir. Bu komiser, istifasına gerekçe ola
rak da; «Emniyete masum gelenler, katil; ka
til gelenler, masum olarak ilân ediliyor.» id
diasını göstermiştir. Bu iddia karşısında iç
işleri Bakanı ne yapmıştır, öğrenmek istiyo
ruz? 

Doktor Necdet Güçlü'nün hakkında tutuk
lama kararı olan katil zanlısının Niğde Talebe 
Yurdunda başlatılan ve Siyasal Bilgiler Fakül
tesine sirayet ettirilen tertipler, toplum poli
sinin yanında yer almış olmasını içişleri Ba
kanlığı mensuplarının, emniyet ve asayiş kuv
vetlerinin görevlerini ne derece ciddiyetle ve 
hangi niyetle hizmet yaptıklarının açık delille
ridir. Bu açık, kanunsuz hareketler karşısın
da içişleri Bakanının artık görevini yapamaz 
hale geldiğini kabul etmek gerekir. 

Sayın senatörler, şimdi de kısaca son mües
sif olaylara temas etmek istiyoruz. Sayın Baş
bakan bir konuşmasında, «Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinde makinalı tüfeklerle talim ya-
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pılıyor.» iddiasını ortaya koydu. Bu iddianın 
akabinde bir banka soygunu bahane edilerek 
Orta Doğu Teknik üniversitesi polis, jandar
ma kuvvetleri ve helikopterlerle basılarak aran
dı. Arama sırasında ve sonrasında insanlıkla 
bağdaşamıyan hunharca olduğu kadar, kanun
ları hiçe sayan davranışlar emniyet kuvvet
leri tarafından işlendi. Soygun, Orta Doğu Tek
nik üniversitesini basmak için bir bahane ol
muştur. Buraya gelmişken, şu hususları kesin 
olarak belirtmek isteriz. Biz, hiçbir zaman soy
gunculuğun, soyguncuları ve kanunsuzluğun 
yanında değiliz. Burada bulunuşumuza imkân 
veren nedenlerden birisi de budur. Diğer bir 
husus da Şair : 

«Ne mümkün zulm ile, bidat ile imhayı hür
riyet, 

Çalış idraki kaldır, muktedirsen ademiyet
ten.» beyti bercestesi ile ifade ettiği inancın 
sahibiyiz. Onun için hangi kanattan olursa ol
sun, istikbalimizin ümidi olan gençlerimizin 
birbirlerini öldürmesine, fikirlerini silâh zoru; 
ile yekdiğerine kabul ettirmesine tamamen kar
şıyız. 

Sayın arkadaşlarım, son olarak günün ola
yına temas ederek sözlerimi bağlıyacağım. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi baskını önceden 
plânlanmış bir tertibin eseridir. Nedenleri şun
lardır : 

1. Niğde Öğrenci Yurdu seçimi içişleri Ba
kanının iddiasının tam aksidir. Kanuna uygun 
yapılan bir seçime; sağ militanların, polisin hi
mayesinde müdahalesi ile olay patlatılmıştır. 

2. Silâhlar atarak 15 - 20 kişinin Siyasal 
Bilgiler Yurduna sığındıkları iddiası ise, ara
manın ilân edilen neticesi karşısında zayıf bir 
iddia ve% kanunsuz aramanın zevahiri kurtaran 
bir gerekçesi olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer 
kaçan ve Siyasal Bilgiler Yurduna sığınan 15 -
20 kişilik bir silâhlı grup olsa idi, arama sonun
da polis, bunlardan bir kısmının silâhlarını ele 
geçirmiş olurdu. Emniyet yetkilileri ve bizzat 
Bakan aramada silâh bulunmadığını beyan et
miştir. Ayrıca, Niğde Yurdundan ayrılanların 
civardaki evlere sığındığı gerçeği de, silâhlı ol
duğu iddia edilen bir öğrenci grupunun Siyasal 
Bilgiler Yurduna sığınmış olmadığını doğrula
maktadır. 

3. 15 - 20 kişi için bine yakın polisle yapı
lan baskının daha büyük bir hedefi yani, öğren

ci yurdunu ele geçirmek maks adiyle önceden 
plânlanmış olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 
«Truva Atı» misali; biraz sonra arz edeceğim. 

4. Bu arama, Dekana haber verilmemek su
retiyle, olayın büyümesi ve Emniyet Genel Mü
dürünün de ifade ettiği gibi, bir, «Truva Atı» 
nm daha ele geçirilmesi maksadına dayanır, 
açıkça bir tertiptir. 

15,30 da yurda karşı başlıyan saldırı ve iş
gal için alındığı iddia edilen arama kararının 
işgalin tamamlandığı saate tesadüf etmesi de 
dikkat çekicidir. 

26 Ocak Salı gecesi televizyon programını 
seyredenler, gerçeklerin içişleri Bakanını, Em
niyet Genel Müdürünü ve Toplum Zabıtası Mü
dür Muavinini nasıl çürüttüğünü ve bunlar 
tarafından gerçeklerin nasıl tahrif edildiğini 
açıkça görmüş ve tanık olmuşlardır. 

Emniyet Genel Müdürü konuşmasında, «Bir 
Truva Atı vardı.» demek suretiyle baskının bir 
plânın gereği olduğunu, reddediîmiyecek bir şe
kilde ortaya koymuştur. İktidar bundan sonra 
acaba hangi Truva atlarına yönelecektir? Bilmek 
istiyoruz. 

Toplum. Polisi Müdür Yardımcısı; öğrenci
lere işkence yapılmadığını, dövülmediğini De
kanın, «Müşterek hareket edelim» teklifine ya
naştığını ama, imkân bulunamadığını iddia et
mesi karşısında canlı, örnekler televizyon ekra
nında bütün bunları yalanladı. Kız öğrencile
re en ağır hakaretler yapılmış, coplanmış, yum
ruklanmış, erkek öğrencilerin vücutları cop izin
den görünmez olmuş, yurt binası ve odalardaki 
öğrenci eşyaları tarumar edilmiş, radyo, pikap, 
fotoğraf makinası, traş makinası gibi eşyalar, 
elbise ceplerindeki paralar yok olmuş; bütün 
bunlar zabıtlarla tesbit edilmişken, Toplum Po
lisi Müdür Muavininin sözlerine itibar etmek 
mümkün değildir. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin de aynı mua
meleye tâbi tutuluşu millî itibarımızı sarsar ni
teliktedir. Toplum polisi mevcut siyasi iktida
rın değil, Devletin polisi olduğunu unutmamalı.-
dır. 

Sayın arkadaşlarım, toplum polisi içerisin
de vicdanlarının sesini duyarak görevlerini ya
panlara herkes saygı duyar. Nitekim, Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yurdunun aranmasında yağ
macı polislere namuslu, görevini müdrik polisler 
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mâni olmak istemişlerse de, bunlar da yağmacı 
arkadaşları tarafından hakarete uğramış ve dö
vülmüşlerdir. Giydiği polis üniformasının şere
fini lekeliyen, kendi milletinden olan gençlere 
engizisyon mezalimini reva gören bu tiynette-
ki insanlara hakkın er ve geç tecelli edeceğini 
unutmamalarını hatırlatırım. Uzağa değil, ya
kın tarihimize göz atmalarını tavsiye ederim. 

Sayın senatörler, Millî Güvenlik Kurulu bil
dirisinden hız alarak hemen Siyasal Bilgiler Fa
kültesi baskınını düzenliyen iktidar ve onun 
içişleri Bakanı devrimci Türk Silâhlı Kuvvetle
rinin hiçbir siyasi entrikanın ve kanun dışı dav
ranışların yanında olmıyacağını bilme basiretini 
göstermeli idi. Bu bildiriden zevahiri kurtarma 
ümidine kapılanların çabuk uyanmalarını dile
riz. 

içinde 'bulunduğumuz bunalımın Türkiye'yi 
nereye getirmiş olduğunu konuşma için ayrılan 
zaman zarfında belirtmeye çalıştım, iddiaları
mızın ve verdiğimiz delillerin, her zaman oldu
ğu gibi, içişleri Bakanı tarafından bu kürsüden 
ret ve inkâr edileceği şüphesizdir. Gerçekleri 
inkâr ile, hastalığın tedavisi yolu henüz bulu
namamıştır. Türkiye'deki olaylar ise, iktidarın 
iddialarını ret ve tekzibetmektedir. Bu, böyle 
sürüp gidemez, itham ve ret diyeloğunun so
nuçlandırılmasının yolu, denetime rıza göster
mektir. Biz, iddialarımızı ispata hazırız. 
Eğer, içişleri Bakanı da kendilerine güveni
yorlar ise, iddialarımızı kapsıyan konular hak
kında bir araştırma açılmasını gruplarına 
Kalbul ettirsinler ve gerçekleri ortaya çıkara
lım. Böyle bir yola gidilmediği takdirde, it
ham - inkâr düellosu bunalımın artmasından 
Ttafka sonuç vermiiyecektir. 

Sayın senatörler, Atatürk Türkiye'sinde 27 
Mayısın yeniden yarattığı Kemalist devrimci 
ruh ve inançla yoğrulmuş kuşakların görev
lerini bildiklerine inanıyoruz. Elbetteki bun
lar emanet edilen eseri ve haklarını koru
yacaklardır. Polisiye tedbirlerle, baskı ka
nunları ile bu inancı ve mücadeleyi söndür-. 
mek, önlemek, yok etmek mümkün değil
dir. Bizde, .doğru ve ilk anda ferahlatıcı yol; 
emniyet ve asayişin korunmasından, kişilerin 
her türlü güvenlik ve özgürlüklerinin sağ
lanmasından sorumlu olan içişleri Bakanı
nın ve idare »adamlarının emniyet ve asayiş 

kuvvetlerinin sorumluluklarını taraf tutma
dan müdrik olmaları, sabitliğe dayenmıyan, 
kanunlara uygun tatib'ik'at yoluna girmeleri
dir. içişleri Bakanlığından bunu bekliyoruz. 

İktidardan ise,, devamlı umutlu yola yö
nelmeye imkân verecek sosyo . ekonomik so
runlara çare bulmasını istiyoruz. Ancak, DU 
çareler rejimi kurtarabilir, huzuru getire
bilir. Aksi takdirde, tarihin gereği hükmünü 
yürütür. 

Saygılarımla. (M. B. K, ve C. H. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Coşkun, 
A. P. Grupu adına, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA CEI-ÂLETTİN COŞ
KUN (Aydın) — içişleri Bakanlığı bütçesinin 
Yüce Senatoda müzakeresi sebebiyle Adalet 
Partisi Senato Grupu adına söz almış bulunu
yorum. Hepinizi en derin saygılarımla selâm
larım. 

İçişleri Bakanlığı çok mühim vazifelerle 
yükümlü hir Bakanlıktır. Bu Bakanlık. «Yur
dun genel iç güvenlik ve asayişini sağlamak, 
muhafaza etmek Anayasa düzeni ve bu dü
zenin sağladığı hak ve hürriyetleri korumak, 
memleketimizi Anayasanın te'sbit ettiği esas
lara uygun olarak, kamu hizmetlerini en ve
rimdi şekilde yürütülmesine imkân verecek 
idari teşkilât bölümlerine kavuşturmak, mer
kez ve mahallî idareler ilişkilerini tanzim et
mek ve mahallî idarelerin gelişmelerini is
leyerek bu gelişmelere uygun yeniden dü
zenlenmesini sağlamak, vatandaşların şahsi hal 
sicillerini te'sis ve ıslah etmek, bunları devam 
etiı mek ve nüfus hareketlerini takibetmek, 
muhtemel savaşa ve tabiî âfetlere karsı ba
rışta ve önceden gerekli tedbirleri alarak can 
ve mal kaytbım asgariye indirmek şartlarını 
yaratmak» hep bu Bakanlık vazifeleri cüm-. 
lesindendir. 

Bakanlığın son 4-5 yıl içinde bu vazifeleri 
görmek için çok büyük gayretler sarfettiği-
ni, Bakanlık bünyesinin genç, enerjik bil
gili personelle teçhiz edildiğini bilhassa be
lirtmek isterim. Bakanlığın kısa zamanda is
tenilen seviyede hizmet kapasitesine gireceğine 
inanmış bulunuyoruz. 

İdare, toplumun gelişen ve değişen şart
larına kolayca ayak uydurabilen bir dina
mizme sahibolmalıdır. Halbuki, bugün idare 
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çok eskimiş, mevzuat yüzünden tutucu -73 bü
rokratik bir görüşe sahiptir, idareye d'na-
mizmi getirecek, formaliteleri Basitleştirecek 
ve vatandaş işinin daha kolay ve masrafsız 
görülmesini ısağlıyacak Bakanlık çalışmaları
nın uzun yıllardan beri devam etmekte oldu
ğunu bilmekteyiz. Bu çalışmaların 1970 yılı 
ortalarında bitirilmiş olduğunu memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 3 000 kadar ünite üze
rinde yapılan çalışmalar hakkında diğer il
gili kuruluşların da mütalâasına başvurul
muştur bunlardan gelecek cevapların da göz 
önünde tutulmıa's'iyle elde edilecek değerlendir
me sonunda İçişleri Bakanlığı, il genel idarem* 
ve mahallî idareler Türk toplumunun bugün 
içinde bulunduğu sosyal ekonomik ve kültürel 
şartlara uygun ve kendilerinden beklenilen hiz
metleri rahatlıkla başarabilecek biçimde yeni
den düzenlenecektir,. 

Üç yılı aşkın olan bu çalışmaların daha çok 
uzatılmadan neticelendirilmesini yani düzenleme
nin biran evvel sağlanmasını temenni etmekte
yiz. Bunda acele etmemizin sebebi : 

Bir kısım mülki teşkilât bölümlerinin fazla 
büyük olması sebebiyle kendilerine düşen vazi
feleri yapamamaları ve bu yüzden yeni il ve 
ilçe kuruluşlarına gidilmesi zarureti, il seviye
sinde ele alınması gereken hizmetler için lüzum
suz olarak meydene getirildiği anlaşılan bâzı 
bölge kuruluşlarının kaldırılması veya il ve ilce 
dâhilinde bulunan bu bölgesel kuruluşlar ve 
bunların faaliyetlerinde vali ve kaymakamların 
gözetim, ve denetim yetkisinin açık olarak tes-
biti, ilçelerin kaynak bakımından kuvvetlendi
rilmesi il genel idaresi yönünden bürokrasiyi 
artıran hizmeti aksatan yavaşlatan hepimizin 
şikâyetçi olduğu aşırı merkeziyetçiliğin berta
raf edilmesi ve ilin yetki genişliği ilkesine uy
gun olarak yönetilmesi gibi husuların memle
ketimiz çini çok faydalı olacağına inandığımız-
dandır. 

Bugün bakanlık (bünyesinde merkez valisi 
adı altında 43 aded çok değerli eleman mev
cuttur. Tetkik Kurulu Başkanlığında da yine 
5439 sayılı Kanunla istihdam edilen 25 değerli 
arkadaşımız vardır. Tetkik Kurulu Başkanlığı 
Bakanlığın güçlü bir unsurudur. Personel faz
lalığından istenilen ahenk kurulamamaktadır. 
Gerek merkez valisi gerekse tetkik kurulundaki 
arkadaşlarımızın daha aktif hizmetlerde istih

damı zaruretine inanmaktayız. 
Öteden beri kurulacağı söylenen hattâ kıs

men planlandığına da vâkıf olduğumuz bölge 
idare mahkemeleri fikri realize edilmelidir. 

Tetkik Kurulu Başkanlığının (Metropoliten 
şehirler hakkında) yurt içi ve yurt dışı araştır
malarının biran evvel memleket istifadesine 
sunulmasını temenni etmekteyiz. Bunun, anormal 
şehirleşmeler sebebiyle sosyal, ekonomik, ve 
kültürel bünyede açılan geniş yaraların tedavi
sinde faydalı katkısı olacağına inanmaktayız. 

'Bakanlığın nüfus hareketleriyle ilgili çalış
maları mütezavi bir kadroyla yürütülmektedir. 
Türkiye'nin nüfusu 13 milyon iken verilmiş kad
rolara 300 kadro daha ilâvesiyle bugün 35 mil
yon nüfuslu Türkiye'nin nüfus işleri tedvir edil
mektedir. Dış memleketlere gönderilen işçiler 
sebebiyle de nüfus dairelerinde işler artmıştır. 
Mevcut kadrolar ihtiyaca cevap verememekte
dir. Bunun, cevap verecek bir hale getirilmesi 
lâzımdır. Ayrıca, halen Büyük Millet Meclisinde 
bulunan Nüfus kanunu ile Nüfus yazım kanu
nunun biran evvel çıkarılması zaruretine de 
işaret etmek isteriz. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlığın diğer 
camiası gibi çok değerli olan ve istikbal vade
den mülkiye müfettişi arkadaşlarla donatılmış
tır. 

Bakanlık iher sene yaptığı programlarla en 
az 2 yıl evvel teftiş edilmiş il ve ilçeleri ve 
kasabaları teftiş ettirir. İl genel idaresi, özel 
idare ve bütün belediyeler bu teftiş şümulü içe
risine girer, hesap ve muamelâtı incelenir ve tef
tiş rehberine uygun olarak tenkidler yapılır. 

Bu teftiş sisteminin sadece kusurları bulmak 
mânasına geldiği aşikârdır. Mülkiye müfettişle
rinin bilhassa il, ilce ve belediyelerde yapılma
sı gerekip de yapılmıyan, imkân mevcudoldu-
ğu halde değerlendirilmiyen sosyal, ve ekono
mik husular üzerinde durmaları ve bu konular
da da idare âmirlerinin ve yetkililerin dirayet
lerini araştırmaları lâzımdır. Yani mülkiye mü
fettişleri öğretici ve katkıda bulunucu bir rol 
oynamalıdır. Meyva veren ağacı taşlamaktan zi
yade, ağacın neden meyva vermediğini, vermesi 
için neler yapılması gerektiğini araştırmalı 
ve ortaya koymalıdırlar. 

Bakanlığın iç düzen proje araştırmalarında 
11 müfettisiri vazifelendirilmiş olduğunu ve 1970 
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yılında 9 müfettiş de dış memleketlere tetkik 
ve araştırma için gönderildiğini öğrenmiş bu
lunuyorum. Burada şunu ifade etmek isterim ki, 
dış memleketlere gönderilen müfettişlerin bu 
g'ezileri turistik bir değer taşımaktan ileri git
memektedir. En kıdemli müfettişten başlıyarak 
lisan bilsin bilmesin bütün müfettişlerin sıra ile 
dış memleketlere gönderilmiş lolması bunun de-
lilidr. Buralara lisan bilen, yaşı ve meslek ha
yatı itibariyle idareye daha uzun yıllar hizmet 
edecek kimselerin gönderilmesini temenni et
mekteyiz. 

Bakanlık mahallî idareler üzerinde geniş 
söz sahibidir. Bu idareler Bakanlığın bir nevi 
vesayeti altındadır. Halbuki mahallî idareler, 
daha muhtar ve kendi yağlariyle kavrulacak 
maddi olanağa sahip, her şeyi merkezden sor
mak zorunluluğu duymıyan, ancak genel idare 
ile koordinasyon bakımından merkezle münase
bet tesis edecek kuruluşlar olmalıdır. Mahalliî 
idarelerin kuruluş, görev ve çalışmalarını dü-
zenliyen temel kanunlar çok eskidir. Bu kanun
ların yürürlüğe girişinden beri geçen zaman 
içinde memleketimizin siyasal, sosyal ve ekono
mik yapısında birçok değişiklikler olmuştur. Ar
tık 1913 yılında tedvin edilen İdarei Umumiyei 
Vilayât Kanunu ile özel idarelerin, 1924 yılın
da çıkarılan Köy Kanunu ile köylerin ve 1930 
yılında yürürlüğe giren Belediye Kanunu ile 
belediyelerin idaresi zordur. Bu idarelerin bu
günün şartlarına uygun ve 'kısıtlanan yetkilerini 
feraha kavuşturacak yasalarla yaşamalarını 
sağlıyacak ve kendilerine düşen görevleri yeri
ne getirecek gelir kanunları ile taçjhiz edilme
lerine şiddetle ihtiyaç vardır. 

Yüce meclislerde kabul edilmiş bulunan 
özel idare ve belediyelere gelir sağlıyacak Em
lâk Vergisi kanunu henüz işletilmeye başlatıl
madığından sıkıntı devam etmektedir. Bakan
lar Kurulundan Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne sevk edilmiş bulunan belediye gelirleri ka
nun tasarısı Millet Meclisinin Maliye, içişleri, 
ve Bütçe Plân Komisyonundan geçmiştir. Kısa 
zamanda meclislerden geçmesini temenni et
mekteyiz. Bakanlıkça hazırlanmakta olduğunu 
öğrendiğimiz il özel idaresi kanunu, köy kanu
nu, belediye cezalan kanunu, mahallî idareler 
müesseseleri, işletmeleri ve teşebbüsleri hakkın
daki kanun tasarılarının vakit geçirilmeden ik
mal ve meclislere sevk edilmelerini ısrarla isti

yoruz. Mahallî idareler Sayıştayının kurulması 
zaruretine de inanıyoruz. Bu takdirde mahallî 
idarelerin murakabesi daha etkili olacaktır. 

Bakanlığın mahallî idareler çalışmalarından 
bulunan hayırlı bir işi de gelirleri az olan bele
diyelere yapılan para yardımlarıdır. 1970 yılın
da 389 belediyeye ceman 9 400 000 liralık yar
dım yapılmıştır. Belediyelerin gelirlerini artı
racağı düşünülen tasanlar daha çok büyük be
lediyeleri hitabedecektir. Bu bakımdan bu yar-
dımlann, küçük belediyelere, artınlarak veril
mesinin devam etmesini faydalı bulmaktayız. 
Bakanlıkça 197 sayılı Motorlu Kara Taşıtları 
Vergisi Kanununun 17 nci maddesi hükmünce 
teşekkül eden «Müşterek trafik fonundan» oto
park, kavşak tanzimi, şoför imtihan pistleri ve 
alt üst geçitler yapımı için 125 belediyeye ve 
bir özel idareye 10 630 000 lira yardım yapıl
mıştır. Bu yardımlann bilhassa anayol üzerinde 
bulunan şehir kasaba ve köylerde bu yolu aşa
rak okula veya fabrikaya giden öğrenci ve işçi
lerin kesif olduğu bölgelerde geçit yapımında 
kullanılmasına öncelik verilmesini tavsiyeye şa
yan bulmaktayız. 

Bugün illerin genel idaresi 5442 sayılı il ida
resi Kanunu ile tedvin edilmektedir. 1949 yılın
da yürürlüğe giren bu kanun çıktığı tarihten 
itibaren zedelenmiş ve çeşitli kuruluşlar bu ka
nunun çemberinden kurtulmak için teşebbüse 
geçmişler ve basan da sağlamışlardır. Bölge 
kuruluşlan bu maksatla ihdas edilmiştir. Diğer 
bâzı bakanlık kuruluşlan da 1949 yılından son
ra çıkardıklan teşkilât kanunlan ile idare 
âmirlerinin bir kısım görev ve yetkilerini al
mışlardır ve böylece Anayasanın yetki genişli
ği ilkesini zedelemişlerdir. 1961 Anayasası ile 
getirilen plânlı kalkınma döneminde valilerin, 
programlarda yer alan yatınmlann il seviye
sinde izlenmesi yatınmcı daireler arasında iş
birliği ve koordinasyonun sağlanması hususun
da çok önemli görevleri vardır. Fakat kanuni 
yetkiler tanınmamıştır. Yukarda bahsettiğim 
gibi il idaresi kanununun yeni baştan ele alı
narak saydığımız mahsurları giderici hükümle
ri ihtiva etmesi sağlanmalıdır. 

Yukarda Bütçe Karma Komisyonu konuş
malarını dikkatle dinledim. Ekseri hatipler iş
lerin vilâyetlerde görülemediğini, valilerin da
hi iş sahiplerine «Git bakanlıktan emir getir» 
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diyerek vatandaşı Ankara'ya g'elnıeye icbar 
ettiğini ve bir ebenin dahi il içi bir ilçeden di
ğer ilçeye valilerce nakledilemediğıini bildirdi
ler. Bu iddia maalesef doğrudur. Her işi mer
kezden sormak moda haline gelmiştir. Bunda 
mevzuat noksanlığı olduğu kadar idare âmirle
rinin mesuliyetten kaçma, temayülleri de rol 
oynamaktadır. Yahut kanunen yapılamıyacak 
bir işi reddedersem şu veya bu şahsın sevgisini 
kaybederim, korkusuyla işi bakanlığa intikal 
ettirerek «ne yapayım Bakanlık emir vermedi» 
deyip kendisini işin içinden sıyırmak istemesi
dir. 

Bütün bunlar yeni tedvin edilecek il idaresi 
kanunun ile katı hükümlere bağlanarak işlerin 
sürüncemede bırakılması önlenmelidir. 

Yukarda bir nebze bahsettim, idari taksi
matta bugün ilin üstünde ve ilçenin altında ye
ni bir idari bölüme gitmeye lüzum olmadığı an
laşılmaktadır. Fakat il ve ilçe adedinin artırıl
masında ve bunların kuvvetli olarak teçhiz 
edilmelerinde zaruret vardır. Bunun araştır
maları yapılmaktadır. Bucak kuruluşlarının 
canlandırılmasına lüzum görmemekteyiz ancak 
kuvvetli bir potansiyel demek olan bucak mü
dürlerinden, kaymakamların toplum kalkınma
sı, yatırımlar, su, yol, elektrik, okul ve telefon 
gibi çalışmalarında takipçi birer yardımcısı ola
rak faydalanılması yerinde olur. 

Bugün öğrendiğimize göre 96 il, 294 ilçe ve 
718 bucak olma talebi mevcuttur. Bunların 
karşılanmasında politik düşüncenin değil ha
kiki ihtiyacın göz önünde tutulacağına inan
maktayız. Temennimiz 1961 Anayasasının ön
gördüğü faktörlerle birlikte plânlı kalkınma
nın gereklerinin de ön plânda tutulmasıdır. 
Vali muavinlerinin geniş yetkilerle donatılma
sına ve merkez kaymakamlıkları ihdasına da 
zaruret vardır. Bu yöndeki mevcut çalışmaları 
takdirde karşılamaktayız. 

Aziz senatörler, şimdi güvenlik hizmetlerine 
geçiyorum. 

Bakanlığın güvenlik hizmetleri yukarda da 
arz ettiğimiz gibi Anayasa düzeni ve bu düze
nin sağladığı hak ve hürriyetleri korumak, yur
dun genel iç güvenlik ve asayişini sağlamak, 
muhafaza etmek muhtemel savaşa ve tabiî 
âfetlere karşı barışta ve önceden gerekli ted
birleri alarak can ve mal kaybını asgariye indi

recek şartları yaratmaktır. Bu hizmetlerin gö
rülmesinde çok büyük gayret, feragat ve mem
leket severlik gösteren ve verilen vazifeleri 
canla başla başarmaya çalışan Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
mensuplarına burada grupum adına şükranla
rımı arz etmek isterim. 

Muhtemel savaş ve tabiî âfetlere karşı ba
rışta ve önceden gerekli tedbirleri almak vazi
fesiyle yükümlü bulunan Sivil Savunma idaresi 
Başkanlığının bu görevleri yerine getirmek için 
büyük bir gayret içerisinde olduğu muhakkak
tır. Fakat hemen şunu söylemeliyim ki, bu te
şekkül uzun yıllardan beri bina yapımı, cihaz-
lanma, merkezde teşekkül içi eğitim problemle
rinin çemberinden kurtulamamıştır. Merkez 
dışı çalışmalarda ise verimli hareket edildiğine 
daha doğrusu buralardaki plânlama çalışmaları
nın zamanında müspeit neticeler vereceğine 
inanmakta güçlük çekmekteyiz. Memleketimiz
de birçok tabiî âfetler olmuştur. Bu âfetlerde 
bu teşekkülün gösteriş hudutlarını aşan faali
yette bulunduğuna kaani bulunmamaktayız. Si
vil savunma fonunda teraküm eden meblâğı ol
dukça kabarıktır. Bilhassa tabiî âfetlere karşı 
her türlü teçhizatı havi seyyar ekipler kurula
rak, Kızılay gibi âfetin vukubulduğu yerlere 
hemen şevki hususunda gayret gösterilmesini 
arzulamaktayız. 

Bugün memleketimizde 67 il ve 379 ilçede 
polis kuruluşu vardır. 1965 yılında 286 ilçede 
kuruluş vardı. Polisin hizmet ettiği nüfus sayı
sı ise 13 milyonu aşmıştır. Yüce Meclislerce bü
yük bir anlayış gösterilerek 1995 te 10 699 olan 
polis memuru kadrosu 1970 yılına kadar 21 478 
adedine çıkarılmıştır. Buna rağmen bugün ge
nel hizmetlerde 29 000 memur 8 900 âmir toplum 
polisinde de 6 000 memur, 600 âmir kadrosuna 
ihtiyaç bulunmaktadır. Müzakeresini yaptığımız 
1971 yılı Bütçesine Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonunda güvenlik hizmetleri için ilâve öde
nek verildiğini büyük bir kıvançla ve şükranla 
arz ederim. 

Jandarma Genel Komutanlığının çalışmaları 
da bilhassa son yıllarda büyük inkişaflar kay
detmiştir. Asayişe müessir suçlarda, âdi zabıta 
vakalarında, kaçakçılık olaylarında bir evvelki 
yıla nazaran 1970 yılında düşmeler olmuştur. 
Suçların artan nüfusa göre düşüş göstermesin-
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de şüphesiz komando birliklerinin faaliyeti jan
darmanın kısmen takviye edilmeği rol oynamış
tır. Bunların yanında jandarma teşkilâtının fe-
rag&tla, cesaretle ve büyük bir vazife anlayı-
şiyle çalışması en büyük bir etken bulunmakta
dır. 

Bugün dünyada bir terör hastalığı bir cin
net salgını vardır. Dünyanın her bucağında oto
riteye karşı baş kaldırmak eğilimi mevcuttur. 
Öğrenci hareketleri diye isim taktığımız, fakat 
altında birçok yeraltı faaliyeti bulunduğuna 
yüzde yüz inandığımız hareketler bir çığ gibi 
artmaktadır. Kanaatimizce bu hareketler muay
yen merkezlerden idare edilmektedir. Bunlara 
iştirak eden öğrencilerden büyük bir kısmının 
bu merkezlerle ilgisi ve irtibatı bulunduğuna 
inanmıyoruz. Fakat evvelâ yapılan telkinlerle, 
hattâ tazyiklerle vücuda gelen masum bir ina
nış zamanla korku sebebiyle dönülemez bir hale 
gelmektedir. Korkuyu ortadan kaldırırsak Ana
yasamızda mevcut fikir ve düşünce hürriyeti 
içerisinde serbest tartışma sonumda bu»gibilerin 
doğru yolu bulacaklarına inanmış bulunmakta
yız. 

Bakınız, Fransız İçişleri Bakanı Raymond 
Marcell'in Fransa'da vukubulan öğrenci hare
ketleri sebebiyle kaleme aldığı «Kamu Düzeni 
ve İhtilâlci Gruplar» adlı kitabında, ihtilâlci 
grupların gayeleri hakkında ne diyor : (Gaye
leri bellidir, işe üniversitelerde ayaklanmalar 
tertibi ile başlamak ve üniversiteden sonra Bur
juva ve kapitalist dedikleri demokrasiyi ele al
mak ve yermektir, istedikleri milletin temsilci
leri, kendisinin seçip kendisinin azledebileceği 
vasıtasız bir demokrasi bir konseyler cumhuri
yetidir.) 

Kitabın psikolojik savaş başlığını taşıyan 
bölümünde : 

Tahrikçiler ortalığı karıştırmaya başlayınca 
polis kuvvetlerinin buna mâni olmaya çalışma
ları kendilerince tahriktir.. Gösterilerde polis ta
rafından sorguya çekilmek üzere yakalanan ki
şilerin kaybolmuş gibi gösterilmeleri plânlan
mıştır. Polislerin eziyet ettiği yolunda yalan ha
berler çıkarmaları polisin dolayısiyle Devletin 
itibarını sarsma gayesini gütmektedir. Gösteri
lere ve ihtilâlci hareketlere yabancıların katıl
mış olması bunların derhal sınır dışı edilmeleri
ni icabettirir. Halbuki tahrikçiler bunları mem
leketlerine teslim ederek onların mahkûmiyeti

ne sebebiyet verilmek istendiğini iddia etmekte
dirler. 

Sayın senatörler, görüldüğü gibi bu hareket
ler aynen memleketimizde de vardır, bunların 
dışında birçok misal bulmak elbette mümkün
dür. Ben vaktinizi almamak için işi fazla uzat-
mıyacağiim. 

Yüce Senatoda sık sık, Hükümet kanun ge
tirerek cezai tedbirler alacağı yerde ekonomik 
ve sosyal tedbirler almak, reform yapılmalı, ge
lir dağılımı âdil bir hale getirilmeli deniyor. Bu 
takdirde talebe hareketleri olmazmış. 

Peki, bugün Amerika'da, Almanya'da, Fran
sa ̂ da fert başına düşen millî gelir kemal sevi
yesini bulmuştur. Yani gelir dağılımı âdil bir 
haldedir, reformları yapılmıştır. Fakat görüyo
ruz ki, oralarda da öğrenci hareketleri bütün 
şiddetiyle devam etmektedir. Demek oluyor M, 
iş, gelir dağılımı ve reformlar ile pek ilgili de
ğil. Yukarda da arz ettiğim gibi bunlar dünya
sal ihtilâli hazırlamanın bir safhasıdır. 

Sayın Mucip Ataklı biraz evvel söylediler. 
Kemalist, akılcı, gerçekçi inişler. Faşist ve ko
münist düşünce tarafları değillermiş. Ulusal ve 
bağımsız bir ideolojiyi öngörüyorlarmış. Biz de 
aynı şeyler üzerinde duruyoruz. Biz de aynı 
şeyleri öngörüyoruz. Şu halde aramızda fark 
olmamak lâzımgelir. Ama kanaatimce kendile
rinin bu görüşlerine, anlatmak istediği kelime
lerin mânası değişiktir. Biz de Atatürklüyüz, 
Atatürk diyor ki; komünizm nerede görülürse 
görülsün ezilmelidir. Biz Atatürkçülüğü bu mâ
nada anlıyoruz. Bağımsızlık, biz bağımsızlığı 
kendilerince, bağımsızlık dış memleketlerle yap
tığımız ekonomik ve siyasal münasebetler Tür
kiye'nin bağımsızlığını ihlâl edermiş. Daha ev
vel burada birçok vesilelerle ifade edildi. Ama, 
bunlar her devletin yaptığı normal münasebet
lerdir. Eğer bu kelimelerde bizim anladığımız 
gibi anlaşıyorsak, kendilerine teşekkür etmek 
isterim. Ve kendilerine biraz sonra ifade edece
ğim bâzı kanunların çıkarılmaisında bizlere yar
dımda bulunmalarını hassaten istiyeceğim. 

Bizce memleketimizdeki hadiseleri önliyecek 
kanunlara zaruret vardır. Sayın içişleri Bakanı 
beyan ettiler, 

a) Dernekler Kanunu, 
b) Toplantı gösteri ve yürüyüşleri kanu

nun değişikliği, 
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c) Türk Ceza Kanunun değişikliği, 
d) Toplum Mahkemeleri Kanunu, 
e) Yüksek Okullar Üniversiteler Reform ka

nunları. 
Bu tasarıların kısa zamanda Meclislere geti

rilmesini zaruri bulmaktayız. Yüce Senatonun 
da bunların çıkarılmasında müzahir olacakları
na inanmaktayız. 

Bakanlıkça istihbarat hizmetlerine de geniş 
önem verilmesini arzu etmekteyiz. Bunun poli
sin, suçun islenmeden önlenmesi vazifesini daha 
kolay yerine getireceğine inanmaktayız. 

Sözlerimi bitirmeden evvel bir kaç pratik 
noktaya temas etmek istiyorum. Bugün mahalle 
bekçiliği müessesesi maalesef iyi çalışmamakta
dır. Bir mahalleye verilen bekçi bir müddet son
ra başka mahalle ve işlerde çalıştırılmaktadır. 
Bekçi bu sebeple mahalle halkını iyi tanıma
maktadır. Halbuki eskiden mahallelerde bekçi 
baba dediğimiz bekçiler vardı. Bunlar işe başla
malarından ölünceye kadar, aynı mahallede va
zife görürler ve bu suretle mahalle halkını, 
özel durumlarını, çoluk çocuğunu tanırlardı. 
Bu da hizmetin görülmesini kolaylaştırırdı bu 
usulün tatbikini faydalı bulmaktayız. 

Toplum polisi çok önemli vazifeler görmek
tedir. Bunların toplu bulundukları mahalle çok 
yakın olan sahalarda bunlar için lojman yapıl
ması faydalı olacaktır, icabında ve fevkalâde 
hallerde bunları derhal, istirahat zamanları olsa 
dahi, vazifeye davet etmek kolaylaşacaktır. Ken
dilerine birer lojman verilmesi de vazifenin 
ağırlığını hafifletecek ve mesleki cazip hale ge
tirecektir. 

Sözlerime son verir, 1971 yılı Bütçesinin iç
işleri Bakanlığı camiasına ve memlekete hayır
lı olmasını diler hepinize saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına söz talep eden 
sayın üyeler görüşmüş oldular. Şimdi şahısları 
adına söz talep eden arkadaşlarıma, lehte, aleyh
te, üzerinde olduklarına göre, öğrenip, tasnif 
edip sıra davet edeceğim. 

iSayın Artukmaç... 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, bir hususu öğrenmek istiyorum. 
Şimdiye kadar bütçe tatbikatında bu yola hiç 
gidilmemiştir. 

BAŞKAN — Bütçede tatbikatı yok diyorsu
nuz cevap arz edeyim. Şimdi bütçede böyle 

bir tatbikatın yapılmıyacağına dair tüzüğümüz
de bir hüküm yok. Aksine her toplantıda talep 
edenlerin sayısı altıyı* geçtiği takdirde, Reisin 
takdiri üzerine veya Reisin takdir etmemesi 
halinde de Genel Kurulun oyla izhar edeceği 
kanaati üzerine, lehte, aleyhte, üzerinde görüş
me mümkündür. Bundan evvel herhangi bir 
oturumda bu nevi bir tatbikatın yapılmamış 
olması, tüzükte Genel Kurula ve Başkana veril
miş olan takdirin ortadan kaldırılması mâna
sında değildir. 

Şimdi, bunun ayrı bir sebebi de vardır. Ba
kınız 4 sayın arkadaşım grupları adına konuş
tular. Burada üç arkadaş aleyhte, bir arkadaşı
mız da lehte konuştu. Şimdi söz alma sırasını 
arz ediyorum. Herhalde 6 arkadaşımızın mutlak 
görüşmesi lâzımdır. O hale nazaran Sayın Ar-
tukınaç, Bayın Hazerdağlı, Sayın Mehmet Ha-
zer, Sayın Ekrem özden, Sayın Hamdi özer. 
Şu noktaya kadar dört arkadaşım da muhalefet 
partisine mensuptur, bir Hamdi Özer arkadaşı
mız iktidardan, onun arkasından da Hüseyin 
Gatürk, Vehbi Ersü, Kâmil Karavelioğlu, Hik
met ismen, Sırrı Atalay. Bu nedenle aşağı yu
karı iktidara söz kalmıyor gibi bir durum var. 
Yani şimdi bakınız tasnif ediyorum. Grupları 
adına konuşan arkadaşlarımızdan üçe karşı bir 
iktidar tarafından konuşulmuş oluyor. Diğerin
de de lehte, aleyhte, üzerinde altı arkadaşın 
görüşmesi kabil olduğuna göre dörde karşı iki 
görüşme imkânı sağlıyoruz ve neticede 7 arka
daş aleyhte, 3 arkadaş lehte konuşmuş olacak
tır. Başka bir şey değil. Bu itibarla ben takdir 
hakkımı kullandım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, sözlerinizi dinledim, yalnız da
nışma kurulunun kararı Genel Knrula arz edile
rek burada da oylanarak gerçekleşmiş oldu. 
Burada zatıâlinizin söylediği gibi bir uygula
maya yer yoktur. Zaten söz sırası, sol tarafınız
da oturan kâtipler aracılığı ile bir gün önceden 
kabul edilmesi de... 

BAŞKAN — Genel Kurula okuduğum sıra
da değişiklik yapmadık efendim, aynen arz et
tim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — O 
saman uygulamada birşey olmuyor. 

BAŞKAN — Uygulama tüzüğe göre ola
cak. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Bu 
kararı uygulamak mümkün değil. Genel Kurul
dan 'geçmiş olan bu kararı zatıâlinizin bu şe
kilde uygulaması mümkün değil. 

BAŞKAN — Şimdi, tüzüğün ilgili maddesi
ni okuyorum efendim. 56 ncı madde : Bâzı sa
rih durumlarda anlaşmamız lâzım. Ben hiçbir 
zaman bir taraflı tatbikatın içinde değilim. Ta
mamen tüzüğün içerisindeyim. Buna itimat bu
yurunuz bir yanlışlık yaparsam dönebilirim, 
memnuniyetle. 56 ncı maddenin ilgili fıkrasını 
okuyorum : «Genel Kurul isterse görüşülen iş
lerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde konuşmak 
istiyenlere sıra ile söz verilmesine karar vere
bilir», bu Genel Kurulun takdiridir. Bir diğer 
fıkrasını okuyorum; «Görüşülen konunun lehin
de, aleyhinde ve üzerinde en az ikişer üye ko
nuşmadan yeterlik önergesi verilemez. Bir ko
nunun görüşülmesine başlanmadan önce söz için 
adını kaydettirenlerm sayısı altıyı geçerse» ki, 
17 yi bulmuştur, bunun 15 ini başlangıçta oku
dum zannediyorum. «... Başkan bu usulü kendi
liğinden uygulıyabilir.» Muhterem arkadaşla
rım, tüzüğün bana vermiş olduğu yetkiyi istimal 
ediyorum. 

Şimdi Sayın Artukmaç lehinde mi, aleyhin
de mi? 

(SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Aleyhin
de. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, 
ISALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer, 
MEHMET HAZER (Kars) — Üzerinde. 
BAŞKAN — 'Sayın Ekrem özden burada 

yoklar. Geldiklerinde tekrar soracak ve sıraları
nı tâyin edeceğiz. 

ISayın Hamdi özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Üzerinde. 
BAŞKAN -r- ıSayın Ersü, 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, yoklar, 

geldiklerinde soracağım. 
ISayın ismen, burada yoklar. İSayın Atalay. 
(SIRRI ATALAY (Kars) — Aleyhinde. 
IBAŞKAN — Sayın Soydan, yoklar. Sayın 

Tunçkanat, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Aleyhinde. 

BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, yoklar. 
'Sayın İzmen, 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Üzerinde. 

IBAŞKAN — Sayın Sökmen, 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) —Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Üzerin

de. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Şimdi, bu beyanlara göre sıra

ya koyacağım. Vaktinizi kazanmış olmak için. 
önce lehte Hamdi özer arkadaşımızı davet edi
yorum. Buyurunuz. 10 dakika ile kayıtlıdır. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, iSayın Bakan ve değerli men
supları hepinizi saygı ile selâmlarım içişleri 
Bakanlığının 1971 yılı bütçesinde özellikle Em
niyet Teşkilâtı üzerinde görüşlerimi arz edece
ğim. İsminde de anlamını bulmuş olan bu teş
kilâtın önemini izah etmeye lüzum görmüyo
rum. Ona karşı hal lisaniyle kundaktaki bebek 
bile şükranlarını ifade etmektedir. Fakat onun 
değerini bilmiyen ve hattâ ona en ağ ı r küfürler
le saldıranların duygularını burada biraz tahli
le çalışacağım. Çünkü bu gibilerin tutumu feda
kâr ve cefakâr kardeşlerimizin değerlerime nok
sanlık getiremez. Bilâkis değerlerini milletin 
vicdacıınlda kökleştirir ve ebedileştirir. 

Muhterem arkadaşlarım, polisin tutumunu 
kınayanlara cevap vereceğim. Her tutum bir tu
tuma karşılıktır. İltifata kafa tutan, okşamaya 
kafa tutan, tekme atan, yumruğa baş eğen, bo
yun büken karakterlere karşı tutumlar değişir. 
Zabıta kuvvetleri bunlara karisi tutumunu ayar
lamaktadır. Çok defa hakaretlere nezaketle, taş 
yağmurlarına göğsünü açmakla karşı koyar. Fa
kat Devletin temeline bomba koyanların bomba
larını onların kafalarında patlatmayı da vazife 
bilir, namus bilir. Bunun için Türk polisine ya
kın tarihi hatırlatarak ona tehditler savuran, 
hele bu kürsüde tehditler savuranlar bilsinler ki, 
onlar Türk çocuklarıdır. Yürekleriyle, namus-
lariyle, kanlariyle Türktür. (Bravo sesleri) Olu
ları namus bildikleri vazifelerinden hiçbir kuv
vet, hiçbir tehdit, hiçbir palavra koparamıyacak-
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tır. Türk genci diyoruz arkadaşlar, Türk genci 
nedir? Ve ne değildir bunu bilmemiz gerek, 
Türk genci mefhumu içinde yalnız okulda oku
yan, babasına kafa tutan bası kimseler değildir, 
hocalarım döven bâzı kimseler değildir. Çiftin
de, çubuğunda, tarlasında, dükkânında çalışan 
ve emniyet kuvvetlerinde vazife görenler de 
Türktür, Türk gençleridir. Onlar dışarıdan it
hal. edilmemişlerdir. 

Muhterem, arkadaşlar, Türk genci kalbiyle, 
iz'anı ile milletine vatanına bağlı olan şuurlu in
sanlar demektir. Sise hasın bir örnek vereceğim, 
bakalım siz bunları Türk genci olarak kabul 
edecek misiniz? Taşlık gazinosunda oturuluyor, 
komşu masalardan birkaç kişi, gence benziyen 
bâzı kimseler birbirlerine, birdenbire, etrafın 
'dikkatini çekecek şekilde : «Kalkınız, kalkınız 
bakınız bayrağımız geçiyor, anavatana gidiyor, 
selâmlıyalım.» Bir de etraftakiier bakıyorlar ki 
Karadeniz'e doğru uzaklaşmakta olan bir Rus 
gemisi geçmektedir. Bu Türk genci midir arka
daşlar? Böyle bir zihniyetin, böyle bir haysiye
tin, böyle bir karakterin sahibi olamaz. Hiçbir 
rejimin denizi bunları içinde tutmaz. Bu sür-
püntüleri, her rejimin denizinden kopan dalga
lar bağrında yaşatmaz ve dışarıya atar. İşte biz 
bunlara Türk genci demiyeceğiz arkadaşlar. He
le bunlar kendilerine bir de Bav - Genç dedik
leri zaman iş değişir. Kendilerini dev aynasında 
gören bu bedbahtlar, pire bile değildir arka
daşlar. Sayın İnönü onların suratına çarptığı 
bir tokatla onları simdi serseme çevirmiş, hangi 
limana sığınacaklarını bilemiyorlar. Ve İnönü'ye 
de saldırmaya kalkıştılar. Bunlar Türk genci 
midir arkadaşlar. Yani Türk gençliği derken, 
himaye ederken, Türk polisini neden böyle ha
karetle, tehditle karşılaşıyoruz. Yani onlar bu 
milletin, bu vatanın, bu devletin korunmasında 
paylarını kullanmasınlar mı. vazifelerini yapma
sınlar mı? 

Muhterem, arkadaşlar, biz aşırı sağ ve aşırı 
solum karşısındayız. Aşm sağ, aşın sol birleş
tikleri noktada patlama halindedirler. Her ikisi 
«Türkiye halkları», diyerek milliyeti inkâr nok
tasında birleşirler, fakat biri dine diğeri de 
dinsizliğe sarılmakla birbirine saldırarak patla
malara sebeholurlar. Bunların hiçbirisi bizden 
değildir. Her iki uç devletimizin temeline konan 
tahrip kalıplarımın, fitillerinin uçlarıdır. Yurt 
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sınırları dışında tutuşturulmaktadır, bunlar 
bizden değillerdir. Bunlar Türk gençleri değil
lerdir arkadaşlar. Türk genci derken o nedir ve 
ne değildir, bunu bilmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Emniyet G-enel 
Müdürlüğünün bilhassa bütçesi üzerimdeki gö
rüş ve temennilerime dokunacağım : 

Muhterem arkadaşlar, polis teşkilâtı bir mes
lek teşkilâtıdır. Bunun âmir ve müdürleri mes
lekten yetişmeli ve kademelerde yerini bulma
lıdır. Bunun için bugün ihtiyacı karşılıyamıyan
ların yeıtme başka meslekten alılmrken, yarın 
meslekten yetişmiş olanlara da yükselme alan
larını açık tutmak gerekir. Nasıl ki silâhlı kuv
vetler bir emir, komuta mesleğidir, hemen her 
kademenin başında Harb Okulu mezunu subay 
vaıüır ve idare yetkisi bu subaylara tanınmıştır. 
Emniyet teşkilâtı da bunum gibi olmalıdır. Bu 
meslekte de disiplinli bir hizmetin yürütülmesi, 
çekirdekten pişmiş tecrübeli âmirlerle sağlana
bilir. Bunun için Polis Enstitüsü mutlak suret
te akademi haline sokulmalı ve bunlara meslek
te yükselme hakkı tanınmalıdır. 

Emniyet mensuplarımın terfii ve atanma iş
leri tesadüflere tabidir. Polis Enstitüsünün 
yüksek kısmından komiser muavini olarak me
zun olan bir kişi ne zaman komiser, başkomiser, 
Gnmiyet âmiri ve emniyet müdürü olacağını bi
lemez. Bu nevi samsa ve tesadüfe bağlı kalan 
bu görevlilerin yükselme azmi kırık ve hizmet 
aşkı sönük olur. Bugün Türkiye'mizde emniyet 
mensuplarına ait ancak bir tane hastane vardır, 
o da bir sanatoryumdur. Bu da onların akıbetle
rini göstermeye delildir. Ağır hizmet ve bakım-
s:ziık, sonu onları veremdem kurtaramıyor ki, 
bunları en son tedavi yeri olarak biz sanator
yumla karşılıyoruz. Bunları verem olmadan te
davi olacakları hastanelerine kavuşturmak lâ
zım. 

Ağır hizmetler gören emniyet mensuplarına 
bir yılda bir ceketiik, iki pantalomluk kumaşla 
iki gömleklik, bir çift ayakkabı verilmekte yaz 
ve kış bunları giymektedirler. Bunu takdirleri
nize sunarım. Bu kıyafet, karşıdaki vatandaşa 
dr, güven vermez. 

Görevleri sırasında hayatlarını kaybedenle
rin dul ve yetimlerine bilhassa f azlasiyle hak ta
nıyalım, Bunlan sigorta edelim. Emniye!t meaı-
suplannm % 80 i büyük şehirlerde gecekondu-
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larda oturmaktadır. Mesken dertleri büyüktür, 
yapılan sosyal meskenlerin öncelikle onlara ve
rilmesi iktiza eder. Her ay en az 100 saat fazla 
mesai gördükleri halde buna karşılık ellerine 
geçen aylık fazla mesai zammı 75 liradır. Bu
gün fazla mesai ücreti olarak saatte 75 kuruşa 
çalışacak bir çıraik bulmak mümkün değildir. 
Polisin yaptığı vazifemin ehemmiyetine ve teh
likeli oluşuna binaen iş güçlüğü ve iş riskinden 
de faydalanmaları lâzımdır. 

Polis çocuklarının eğitim durumunu sağla
mak lâzım. Tayın bedelinin, günümüzün şartla
rına ve vazifenin ağırlığına göre ayarlanma
sı lâzım. Polisin teknik yönden teçhizatlandırıl-
ması vasıta, telsiz v. s. şarttır. Polis kadrosu 
çok noksandır arkadaşlar; personeliyle silâh 
ve gereçleriyle yeterli hale getirilmelidir. Sa
yın Madanoğlu'nun geçen gün burada konuşma
larında çok değerli bir vecizeleri hatırımda, 
kaldı, zabıta da aynen şöyledir: «Barutsuz sa
vaş olmaz, güçsüz eylem olmaz.» Şu halde bu
gün polis, birçok eylemlerle karşı karşıyadır, 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz doldu, bağla
yın lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki efen
dim. Toplum zabıtasına verilen 225 lira tazmi
natın kadro polislerine de verilmesi gerekir. 
Onların görevleri devamlıdır, bir iş onda baş
lar onda biter, ayrıca toplum polisliğinden kad
ro polisliğine atanan bir kimse alışılan bu 225 
lirayı başka yollardan çıkarmaya koyulur ki, 
bu da mahzurludur. Bu tazminatı hepsine teş
mil etmek faydalıdır. 

1937 ve 3301 sayılı Emniyet Teşkilât Kanu
nu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Ka
nunu bugünkü ihtiyaçlara yeterli değildir, bun
ların ivedilikle ele alınması lâzımdır. Mahalle 
bekçilerinin de bâzı hakları vardır ki, vakit ol
madığı için arz edemiyeceğim. Onu da nazarı 
itibara almak gerekir. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Â. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç aleyhinde ol
mak üzere buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Sayın Hükümet er
kânı; içişleri Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi müna
sebetiyle kişisel görüşlerimden bir kısmını arz 

etmek üzere söz almış bulunuyorum, hepinizi 
derin saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar, 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa yeni 

hükümler ekliyen 14 Ağustos 1970 tarihli ve 
1327 sayılı Kanun, Hazineyi ağır bir malî yük 
altına sokmuş ve fakat hiçbir memuru tam mâ-
nasiyle tatmin etmemiştir. Sınıflandırma ve in
tibak problemleri âdeta bir adaletsizlik kayna
ğı olmuştur. Bu hâl, çeşitli memur gruplarını 
şikâyetçi duruma düşürmüştür. Direnmeler, 
boykotlar, formlar, bildiriler bu şikâyetlerin te
zahürlerini teşkil etmiştir ve halen de etmekte
dir. Mühendis, fen memuru v. s. gibi teknik 
personel boykota girmiştir. Doktor, ebe, sağlık 
memuru v. s. gibi sağlık personeli de boykota 
girmiştir. Karayolları mensupları ile Devletten 
aylık alan avukatlar da aynı tutum içerisinde 
direnişe geçmişlerdir. Şayanı hayrettir ki, Hü
kümet, kim direndi ise ona hak verir, duruma 
geçmiş ve bu tutum, boykot ve direnişin yegâ
ne hak alma yolu olduğu intibaını haklı ola
rak yaratmıştır. Nitekim, Mülki İdare Âmirle
ri meslek teşekkülleri de, meslek mensuplarını 
mağdur eden kanun hükümlerini, kanunun yü
rürlüğe girdiği andan 10 Ocak tarihine kadar, 
normal yollarla ve çeşitli bildirilerle yetkili mer
cilere defaatle arz etmişleridir. Fakat hiçbir ce
vap ve sonuç alamamışlardır. Bu sebepledir ki, 
Türk idareciler Derneği; Genel Kurulunu, 10 
Ocak 1971 tarihinde olağanüstü toplantıya ça
ğırmak zorunluğunda kalmıştır. Dernek üyesi 
olan mülki idare âmirleri, yurdun dört buca
ğından gelerek bu toplantıya katılmışlardır. 
Toplantının gündemi; şikâyetleri bir kez daha 
dile getirmekten ibaret olmuştur. Bu şikâyetler 
şunlardır : 

1. Her hangi bir özelliği olmıyan bâzı hiz
metlerde çalışanlara ayrı sınıf olma hakkı ta
nınmış iken, mülki idare amirliğinin 40 yıl ön
ce çıkarılan 1700 sayılı Kanunla kabul edilmiş 
bulunan ayrı bir sınıf olma nitelikleri inkâr edil
miş ve kendilerine genel idare hizmetleri sını
fı adı verilen ve kapsamında büro personeline 
kadar her çeşit personelin yer aldığı bir torba 
sınıfta yer verilmiştir. 

2. Hizmetlerinin önemi ve taşıdıkları ağır 
sorumluluk nedeniyle öteden beri üniversite öğ
retim üyeleri ve hâkim sınıfında olanlarla bir
likte tazminat almakta bulunan mülkî idare 
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âmirlerinin tazminatları kaldırılmıştır. Halbuki, 
üniversite öğretim üyeleriyle hâkim sınıfında 
olanların tazminatları ipka edilmiş, ve bu suret
le de meslekler arasındaki denge bozulmuş ve 
kazanılmış haklara da önem verilmemiştir. 

3. Hizmetlerin önemi ve riski kabul edile
rek sağlık hizmetleriyle teknik hizmetler sını
fında bulunan her derecedeki personele «is güç
lüğü ve hizmet riski» ismi altında, yan ödeme
ler yapılması kabul edildiği halde, bu hak; il 
ve ilçelerdeki personelin âmiri durumunda olan 
ve hizmetlerin görülmesinde bu personelle bir
likte sorumlu tutulan ve en çok iş güçlüğüne ve 
hizmet riskine mâruz bulunan mülkî idare âmir
lerine tanınmamıştır. 

2119 lira almakta olan altıncı derece aylıklı bir 
kaymakam, 657 sayılı Kanunla getirilen yeni 
sisteme göre, 302 lira noksanryla, halen net 
1817 lira almaktadır. 

Sayın senatörler; 
Türk idareciler Derneği olağanüstü Genel 

Kurulu, 10 Ocak 1971 tarihinde, Personel Ka
nunun kendilerine getirdikleri ile kendilerin
den kopardıklarının genel bir envanterini yap
mak ve neticeyi yetkili organlara tekrar du
yurmak maksadıyla toplanmış ve yukarda arz 
ettiğim konular hakkında karara varmıştır. 

Olağanüstü Genel Kurulun toplandığı gün, 
Sayın içişleri Bakanının, mülkî idare âmirleri
ni mağduriyetten kurtaracak ve haklarını ta
nıyacak formülün bulunduğunu ilân etmesi dik
kat çekicidir ve bu hal, eyleme geçmedikçe kim
seye hak verilmediği yolundaki düşüncenin yeni 
bir delilini teşkil eylemektedir. Toplantıdan ön
ce bu yola gidilse idi hiçbir idareci tedirgin ol
maz ve yurdun dört bucağından Ankara'ya koş
mazdı. Hükümet de, eylem karşısında ancak 
harekete geliyor intibaını yaratmazdı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok mühim olan bir cihet daha var. O da, 

bu toplantıya katılmış olan iki mülki idare âmi
rinin derhal başka göreve alınması olayıdır. 
Meslekte başarılarıyla tanınmış olan Kırşehir 
Valisi Ertuğrul Süer merkeze alınmış ve Müs-
teraşar yardımcısı Etem Hecep Boysan da mer
kez valiliğine getirilmiştir. Yani bunlar, top
lantıya katıldıklarından dolayı tecziye edil
mişlerdir. 

Böyle bir toplantıya katılmak değil, boy
kot yoluyla eyleme geçmiş olan onbinlerce tek
nik personelden veya sağlık personelinden hiç
birine reva görülmiyen bu işlemiş Türk idare
cisine reva görülmesini de acı bir gerçek ola
rak huzurlarınızda belirtmek isterim. Bu, ba
siretli olan ve hissî hareket etmiyen bir hükü
metin işi olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir iki sene önce, memlekette silahlanmayı 

önlemek maksadiyle, Ateşli Silâhlar Kanununun 
çıktığı yüksek malumlarınızdır. Bu kanunla ge
tirilen yeni hükümlerle ruhsatsız silâhlar topla
nacak ve ruhsat yeni esaslara göre verilecek idi. 

Şunu kesin olarak ifade edebilirim ki, Halil 
özmen'in söylediğinin tamamen aksine, bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; 

4. Hâkim sınıfında olanlar, merkez teşkilâ
tında görev aldıkları zaman; sıfatlarını ve öz
lük haklarının tamamını muhafaza ettikleri hal
de, merkeze alınmış bulunan idarecilere böyle 
bir hak tanınmamıştır. 

5. Valilere özel idare bütçelerinden veril
mekte ve kaymakamla vali muavinlerine de ve
rilmesi beklenmekte olan ödenekler de kesilmiş
tir. Halbuki, özel idarelerin, malî sorumluluk da 
dâhil olmak üzere, her türlü yönetim sorumlu
luğunu mülkî idare âmirleri taşımaktadır. 

6. intibakların kadro esasına göre yapıl
ması, müktesep hakların geri alınması sonucu
nu vermiştir. Hâkim sınıfında olanların inti
baklarının kadrolarına göre değil, almakta ol
dukları maaşlarına göre yapılması kabul edil
miş bulunduğuna göre, mülkî idare âmirlerine 
de aynı esasın uygulanması lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Reform iddiasiyle getirilen ve kamu perso

neline refah ve güven vadeden personel kanu
nu; bir yandan toplumun ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması gayretlerine ön
cülük ve liderlik etmek, öte yandan özellikle 
günümüzde son derece hassa duruma gelen yurt 
içinin emniyet ve asayişini sağlıyarak huzur ve 
güven verici bir ortam yaratmak gibi hayati 
önem taşıyan güç ve riskli görevlerini - tatil ve 
bayram demeksizin - sürekli olarak günün 24 
saatinde yerine getirmek durumunda olan mülkî 
idare âmirlerine hiçbir şey getirmemiştir. Üs
telik, onların daha önce kazanılmış haklarını 
da ellerinden almıştır. Basit bir misal arz et
meme müsaadelerinizi rica ederim Evvelce net 
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ateşli silâhların militan azalmış değil, aksine git
tikçe çoğalmıştır. Ve bugün köyde, kentte ve 
Başkantte silâhsız gezen insan kalmamıştır, 

Bu silâhlar neden aranmaz ve toplatılmam? 
Niçin ruhsatsız silâh taşıyanlar hakkı ncıa taki
bat yapılmaz? Kanun isterseniz, âlâsı var. Me
mur isterseniz, âlâsı var. Sadece icraat yoik. 
Hükümet otoritesi yok. Devlet otoritesi yok, 

Bugün memlekette anarşik bir ortam bulun
duğunu, bu sebeple yeni yetki kanunları çıkarıl
masının zaruri olduğunu ifade eden Hükümet 
erkânına; elde mevcut kanunu uygulıyarnadığı-
nıza göre, sise ne kadar yetki verilirse verilsin 
netice aynı olacaktır, cevabını vermekten ken
dimizi alamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir Şapka Kanunumuz var. Atatürk inkı

lâplarını vücuda getiren halkalardan birisi, Bu
gün bu halka koparılmak üzeredir ve Hükümeti
miz, maalesef buna seyirci kalmaktadır. Köy
lerde, kentlerde bu kanun her gün ve çok sa
yıda ihlâl edilmektedir. Başkentte bile kalpak
la, külahla, maşlahla ve çeşitli kılıklarla gezen
lere her an raslanmaktadır. Eskiden bu gibi 
kanun ihlâllerine cesaret edemiyenlerin şimdiki 
cesaretlerinin kaynağı nedir? Elbetteki müsa
mahadır. Elbetteki Atatürk ilkelerine saygısız
lıktır. Vazifesini yapan veya yapmak istiyen bir 
örgüt, suçluyu yakalar ve mahkemeye verir. 
Soruyorum; şu bir yıl içinde bu konuda ne gibi 
tedbir aldınız ve kaç kişiyi mahkemeye verdi
niz? 

Sayın senatörler, 
Bir iki gün önce Siyasal Bilgiler Fakültesin

de cereyan eden müessif olaylarda, Hükümet 
erkânı ve zabıta, tam bir sorumsuzluk içinde 
hareket etmiştir. 

Ankara Toplum Zabıtası Müdürü, biz adlî 
vazife yaptığımız için Siyasal Bilgiler Fakülte
sine ve yurtlara girdik demiştir. Halbuki ka
nun, Toplum Zabıtasına adlî vazife vermemiştir. 
654 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde toplum za
bıtasının görev ve yetkisi belirtilmiş, 3 ncü 
maddesinde ise bunun sınırı çizilmiştir. Bu sınır 
içerisinde adlî zabıta görevi yoktur. Bu görev 
münhasıran Emniyet Teşkilâtına aittir. 

Sayın Bakan ise, «tehirinde mazarrat bulun
duğu için Siyasal Bilgiler Fakültesine girdik» 
şeklinde beyanda bulunmuş ve iç-sri girdikten 

üç saat sonra da arama emri alınmıştır. Binaya 
girerken aranma emri Fakültenin yetkili orga
nına Dekanına gösterilmemiştir. Çelişki ve kar
nıma aykırılık ortadadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Son günlerde zabıta bir soygun hâdisesinin 

peşine haklı olarak düşmüştür. Ama, aynı za
bıta, o ana kadar Ankara şehri içinde vııkubul-
muş ve failleri meçhul kalmış cinayet fiillerinin 
faillerini, her gün her mahallede vukubulan 
hırsızlık vakalarının faillerini her gün çeşitli 
semtlerde meydana gelen dinamitleme fiilinin 
faillerini, ve nihayet 18 genci öldüren kişileri 
bulmak için aynı gayret ve hassasiyeti göster
memiş ve vatandaşları huzursuzluktan kurtara-
mamıştır. 

Bu şekildeki hareket tarzının bir nedeni olsa 
gerektir. Hemen belirtmeliyim ki, huzur ve 
asayişin bulunmadığı yerde, Hükümetin varlı
ğından her zaman şüphe edilebilir. 

Saygılar sunarım. (0. H, P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Mehmet Ha-
zer'de, üzerinde görüşecekler. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; olayların vardığı bu dü
zeyde İçişleri Bakanlığı özellikle zabıtamız 
eleştirilerin, saldırıların hedefi haline gelnıiş-
'tir. Bunun türlü nedenleri vardır. Üzerinde 
söz aldığım için, sözüme sadık kalarak tam 
istediğim kadar istediğim şekilde değil ama, 
mümkün olduğu kadar hissiyatımı ve ifadele
rimi hudutlandırmaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, zabıtanın çok par
tili hayata girdiğimiz günden beri siyasi par
ti çekişmelerinin nişan tahtası haline gelmiş
tir. Haklı da olsa haksız da olsa çok kere si
yasetçilerin suçu, zabıtanın üzerinde toplan
mış kalmıştır. Bunda zabıtayı yöneten yakm 
âmirlerin de hissesi olduğunu ifade etmeye 
mecburum. Türkiye de bugün bir otorite buh
ranı yardır. Vatandaşın kafasında bir imaj 
teşekkül etmiştir. Bu Hükümet taraflıdır, bu 
Hükümet yetersizdir ve bu Hükümet vatanda
şı birbiriyle çatıştırarak vakit geçirmek is
tiyen bir politikanın sahibidir. Bunda haklı 
olan taraf bulunduğu gibi, hisisi olan taraf da 
bulunabilir, vardır da. Ama bütün her şeyi 
insafla tetkik edersek benim de bir müddet 
içine bulunduğum bu idare hayatında yakın-
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dan arkadaşlık yaptığım zabıta, bu kadar kö
tülüklere alet olacak bir tarzda yetiştirilme -
mistir. Ne polisi ne jandarması, Bakın bugün 
jandarmaya fazla hücum yok. Jandarma çün-
jkü büyük şehirlerin, üniversite, bulunan şehir
lerin dışında görev görüyor. Halbuki jandar
manın da jandarma sahasında da kanunlar iş
lemiyor orda da vatandaşlar şikâyetçidir. Poli
sin hepsinin tekasüf etmesinin temerküz et
mesinin başlıca nedeni Hükümete karşı duyu
lan itimatsızlık. Yani bu itimatsılık bu büyük 
şehirlerde büyük merkezlerde artık açıktan açı
ğa görülen her gün yeni yeni delilleri meydana 
çıkan gerçekler haline gelmiştir. Hükümet, 
«ben hangi kanunu şimdiye kadar uygulama
dım» diyor.. Geçenlerde burda bir vesileyle 
arz ettim, sayın meslektaşım cevap verdiler. 
Ben mesele komando eğitimi bir milis teşki
lâtıdır, bizim kanunların menettiği bir usul
dür. Ankara'nın merkezinde bunlar bu talim
leri yapmıştır, Hükümet blumlara ses çıkar
mamıştır. Efendim «bunular Gösteri Yürüyüşü 
Kanunundan istifade ederek yürüyorlar» de
miştir. Gösteri Yürüyüşleri Kanunu yeni bir 
milis teşkilâtı kurulmasını, bir siyasi par
tinin özel maksatlı silâhlı kuvvetler yetiştir
mesine müsait midir? Asla değil. Bir zaman
lar Hükümet bu kuvvetleri kendisine müttefik 
sanmıştı, fakat silâh, kısa zamanda geri tep-
piş, bunların dostlukları çok zararlarını gör
müştür. Kanunlar uygulanmıyor. Arkadaşlar 
saydı, ben bir ikisini daha ilâve edeceğim. Ka
çakçılığın meni hakkında Kanun var. İşlemi
yor işletilmiyor. Türkiye'de bunun delili, şa
hidi de Hükümetin içinde bulunan Tekel Ba
kanın kendisi ifade etmiştir. «Çay kaçakçılığı, 
diğer gümrük kaçakçılığı, yıllık hâsılanın bil
mem yüzde şu kadarını alıp götürecek bir se
viyeye çıkmıştır» demiştir. Binaenaleyh, ka
nunlar hakikaten işlemiyor ve işletilmiyor, in-
kilâp kanunlarının yanında kaçakçılık Kanu
nu da işlemiyor. Bütün bunların sebebi bütün 
bunların nedenide, ekonomik sebepler var, 
sosyal sebepler var. Doğrudur. Bâzı arkadaş
larla beraber değilim polisiye terbirlerle me
sele halledilmez. Polisiye tedbirlerle mesele hal
ledilir ama bu asla ekonomik ve sosyal tedbirler 
ihmali anlamına da gelmez. Dünyanın hiçbir 
memleketinde, hiçbir devleti demokratik, antide
mokratik, sosyalist, kapitalist hiçbir devletinde 

polis teşkilâtı olmıyan zabıta teşkilâtı olmı-
yan ve birtakım polisiye tedbiri olmıyan bir 
devlet gösterilemez, yok. Ama, mühim olan ted
birleri ve kuvvetleri yerinde kullanmak. Va
tandaştaki bu sarsılan itimat iade edilmedikçe, 
hangi tedbiri alırsanız alın, hangi kanunu ge
tirirseniz getirin benim'naçizane tecrübelerim 
hepinizin de tasdik edeceğini inandığım ger
çekler bu huzursuzluktan Türkiye'yi kurtara-
mıyacaktır. 1960 İhtilâlinden sonra polis çok 
hırpalanmıştır, numarasız polisler vatandaş
ları dövüyor, zülüm yapıyor, işkence yapıyor 
kanaati umumileşmişti. Bundan kurtarılmak 
için yeni tedbirler düşünüldü, polise birtakım 
•talimat verilmekle beraber polisin üniforma
sı da değiştirildi. Yani vatandaşın karşısına 
o üniforma ile bir daha polisi çıkarmayalım. 
Bu bir ihtiyaçtı. Ama, şekilde kaldı maalesef, 
ilk zamanlar bu böyle idi. Bir itimat gelmiş, ar-
,tık polis o polis değil. Bu polis, adamı numa
rasız polis olarak sokakta dövmez, bu polis 
parti emrinde, partizan maksatlara alet ol
maz. Bugün gerek zabıtanın içinde gerek ida
rede öyle arkadaşlar biliyorum ki, emin olun 
bizim hepimiz kadar bu partizanlıktan şikâ
yetçi ve içi yanar haldedir. Ve Ankara zabı
tasının üzerine yıkılmak istenilen bu töhme
tin altında kalan bâzı meslekdaşlarm nasıl 
Çırpındıklarını nasıl bir ıstırap duyduklarını 
yakinen biliyorum ve görüyorum. Bu vebal 
Hükümetindir arkadaşlar. Birkaç vazifeliyi fe
da ederek sadece onlara hücumları tevcih ede
rek mesele halledilmez. Parlömanter sistemde 
oylarla Hükümet değiştirilir, bir 226 yi bulur
sanız değiştirirsiniz. Bu bir gerçektir. Bu bir 
demokratik hesaptır, doğruudur. Ama öyle me
seleler vardır ki demokratik memleketlerde 
hesaba rakama sığmıyor. Bir memlekette ka
mu düzeni bozulmuşsa, bir memlekette suç iş-
liyenlerin sayısı artıyorsa, bir memlekette faili 
meçhul suçlar çoğalıyorsa, bir memlekette her 
gün sokaklarda bomba sesleri geliyorsa ora
da 222 rakamı bir Hükümeti kurtarmaya yet
mez. 220 değil 620 rakamını da bulsanız yine 
o Hükümet değişmeli, o Hükümet düşmelidir 
arkadaşlar. Yani samimî olarak söylüyorum. 
Bu Hükümetin otoritesi yalnız bugünkü Hükü
met için lâzım değil, yarın gelenler için de lâ
zım, yarın gelecekler için de lâzımdır. Bunu 
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örselemeden, hırpalamadan muhafaza etmeye 
mecburum. Eğer demokratik hayat kalacaksa, 
hiçbir iktidar ilelebet sürmez, daimî de olmaz. 
Değişecek, istesede değişecek istemese de. Fa
kat bugün gidiş şu; benim naçizane görüşüm; 
Hükümetin başı, rejimi de kendisiyle beraber 
sürüklemek. Eğer rejimi Hükümetin başından 
ve onun kaderinden ayırmak basiretini bu Par
lâmento göstermezse, yarın her birimiz ayrı ay
rı hiçbir tefrik gözetilmeksizin milletin hu
sumetine mâruz kalacağız ve nitekim kalmak
tayız. Sokakta hepiniz bildiğiniz, tanıdığınız, 
gördüğünüz, aklı eren ermiyen her vatandaş 
ne olacak, ne yapacaksınız diye soruyor. Ne 
yapacağız? Yapacaklarımızı söylüyoruz, yapı
lacağı söylüyoruz. Hükümetten çekilmek; Hü
kümetten istifa etmek, kıyamet koparmıyaeağı 
gibi bir adam için. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Ha-
zer. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. Binaenaleyh, ,ben bu zabıtanın 
üzerine yığılmak istenilen bu ithamları hepsi
ni polisin kusuru olarak görmek istiyenlerle 
beraber değilim. Ama bir silâhlı grup kaçarak 
gitmiş elinde silâh atıyor. Mülkiyenin yurduna 
sığınmış, polis bunu takibeder arkadaşlar. Bu
nun için arama emri almaya da lüzum yok. Bu 
vazifesidir. Fakat bu takibeden bin polis, üç 
tane silâhlı bulmadan oradan çıkarsa ben vazi
fe yaptım diyemez. Ya oraya bin polis gönder-
miyeceksiniz ya 8 tane şakiyi, silâhlı kaçağı ya-
kalıyacaksımz. Başka türlüsü polisi de öldürür 
Devleti de sarsar, itimadı da bertaraf eder. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Maksat başka 
Sayın Hazer, tertip. 

BAŞKAN — Sayın Hazer doldu vaktiniz. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo

rum efendim. Gene bu zabıtada hakikaten öyle 
hâdiseler görülmüştür. Bir komiser imtihanı 
yapılmıştır. Türkiye'de bugün iltimasla iş ya-
pılmıyan yer yoktur hemen hemen. Bir komiser 
imtihanı yapmıştır; Emniyet G-enel Müdürlü
ğüne ve İçişleri Bakanlığına hiçbir merciden 
hiçbir kimseden gelen iltimaslar işlememiştir. 
Bu takdire değer bir noktadır. Ama bu şerefli, 
bu kadar itimada değer bir kütleyi politik mak
satlarla eriterek vatandaslardaki ümidi kıra

rak işbaşında kalmanın bir anlamı yoktur. O 
yok ki, bunlar yıpranırsa, bu güçler, bu 

kuvvetler heder olursa, ondan sonra Hükümet
ler zaten olmaz, yaşamaz, yaşatılmaz. Her gün 
olduğu gibi benim mahallemde de geçen gece 
sabaha karşı saat 04,00 t e tak tak tak silâh atı
lıyordu. Dağbaşı mı burası polis nerde jandar
ma nerde?... 

BAŞKAN — Sayın Hazer, vaktiniz doldu. 
Şu bakımdan söylüyorum. En son konuşacak 
arkadaşımız var, kifayet de var. Bu takdirde Sa
yın Atalay'm vaktinden alıyorsunuz. Çünkü 
mesai de bitiyor. 

MSHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum, madem ki, Sayın Başkan müsaade etmiyor. 
Şimdi, ben meslek gayretleriyle konuşmadım 
arkadaşlar, parti hesabiyle de konuşmadım. 
Ama meslek gayretinin de verdiği bir vicdan 
muhasebesi içinde konuştum, meslektaşlarımın 
ve Türk zabıtasının bu hale gelmesinde yan
lış tatbikatın rolü olduğuna da inanıyorum. 
Mülkiye aramasında vazifeli savcının yerine or
taya bir zabıta müdürünün atılması bütün ok
lara zabıtanın hedef tutulmasının basiretsiz bir 
örneği olmuştur arkadaşlar. Savcıya ait vazi
fe, suç işlenmiş cevap da o versin, televizyona 
da o çıksın. Ekranda da o konuşsun, emri de 
o versin. Bu yanlış yoldur arkadaşlar. Bir şey 
daha ifade edeyim. Siyasal Bilgiler yönetici
leri maalesef bu işte demiyorum ama birçok 
işlerde talebenin arasında tarafkir hareket et
mekte ve onları kendi maksatlarına âlet etmek
tedir. «Bravo» sesleri. Bunu söylemeyi de vic
dan borcu biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, bir hayli geçti 
vaktiniz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Teşekkür 
ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — 4 noü sözcü görüşmek üzere Sa-
ym Oral Karaosmanoğlu lehte. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) —Sa
yın Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, müza
keresini yapmakta olduğumuz İçişleri Bakanlığı 
esas fonksiyon itibariyle iç huzur ve güvenliğin 
temini, emniyet ve asayişin sağlanması gibi 
önemli hizmet ve sorumlulukları bünyesinde 
cem etmekte ise de bunun dışında bütün yurt 
sathında mülkî idare âmirleri kanalıyla mem-

I leket çapındaki her türlü âmme hizmetini takip 
ve koordine eden bir fonksiyonu olması yönün-

459 — 



C. Senatosu B : 32 30 . 1 . 1971 O : 1 

denÜB ehemmiyet kazanmaktadır, Günlük olay
lar muvacehesinde kamu oyu özellikle içişleri 
Bakanlığına bağlı olan jandarma ve emniyet 
teşkilâtının günlük çalışmaları üzerinde dikka
tini teksif etmiş bulunmaktadır. Bugün mem
leketimizde oynanmakta olan büyük oyunlar 
vardır arkadaşlar. Bunları değerlendirirken bu 
anarşist hareketleri tahlile tabi tutarken şu ve
ya bu şekilde memlekette demokratik nizamı 
yıkmaya müteveccih her türlü olayı yüksek hu
zurlarınızda ifade ederken, bunları bizatihi mev
cut iktidar ve Hükümete karşı bir hareket ola
rak tesis edersek büyük bir hata yapmış oluruz. 

Saym Başkan, Türkiye'de oynanmak istenen 
oyun rejimin kaderini değiştirmeye müteveccih 
çeşitli anarşist hareketlerin, kanunsuz hare
ketlerin teşviki şeklinde tecelli etmektedir. İk
tidarlar geçicidir arkadaşlarım. Madem de
mokratik rejimi kabul etmişiz, millî irade ta
rafından işbaşına getirilen siyasi iktidarların yi
ne Anayasa çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde 
vazife görmesini temin ve teşvik edecek her 
türlü tedbiri almaya mecburuz, Ama siyasi ik
tidarlar millî iradenin teveccühüne "mazhar ol
duğu müddetçe vazife görür, millî iradenin te
veccühüne mazhar olmadığı takdirde vazifeden 
memnuniyetle avrılır. 

Adalet Partisi iktidarı olarak, milletten al
dığı reyi hakiki mânada değerlendirme gayre
tinde bulunan bir iktidar olarak, hiçbir zaman 
memlekette çeşitli anarşist hareketlerin muha
tabı olacak bir iktidar değildir arkadaşlar. 

Şunu ifade etmek istiyorum; bugünkü şart
lar altında devlet nizamını bizatihi kökünden 
yıkmaya matuf hareketlerin olduğu bir ger
çektir. 

Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim 
ki, gerek iktidar mensupları ve gerekse mu
halefet mensupları büyük bir ekseriyetle de
mokratik rejimden başka hiçbir rejimin bu mem
lekette cari olamıyacağım cesaretle ifade etmiş
lerdir. Sayın İnönü de bunu muhtelif vesile
lerle ifade etmiştir. Memleketteki olayları ön
lemenin tek yolu sadece bütün yetki ve salâ
hiyeti polis ve jandarmada bulmak değildir ar
kadaşlar. Gayet tabiî memleketin polisi, jan
darması kanunların kendisine tevdi ettiği hu
dutlar içerisinde vazife görecektir. Ama şunu 
da unutmamak gerekir ki; Anayasamız tefri

ki kuvva yani kuvvetlerin tefriki prensibini 
vazederken, çeşitli müesseseler arasında ve çe
şitli müesseselere bâzı görevler tahmil ederken, 
topyekûn rejimin selâmetini koruyacak su
rette ve tarzda bütün müesseseler arasında tam 
bir irtibat anlayışı olması lâzımgeldiği felsefe
sinden de hareket etmiştir arkadaşlarım. 

Yine şunu ifade etmek istiyorum; memleket
teki bütün olayların önlenmesi, anarşiye mü- -
teveccih hareketlerin kanunlar çerçevesinde 
ezilmesi için sadece İçişleri Bakanlığının bün
yesinde mevcut polis ve jandarmanın vazifesiy
le ilgilenmekle, şu veya bu şekilde onu itham 
etmekle netice alamayız. Jandarmasiyle, poli
siyle, Devletin bütün müesseseleriyle, Anaya
sanın ittihaz ettiği bütün müesseseleriyle bir
likte şu güzel rejimi korumanın gerektirdiği 
her türlü tedbiri almaya mecburuz arkadaşla
rım, 

Çok muhterem arkadaşlarım, şimdi biraz 
da İçişleri Bakanlığı ile irtibatı yönünden mül
kî idare âmirlerinin durumuna kısaca değinmek 
isteriz. Meslek itibariyle mensubu olmakla 
büyük şeref duyduğum İçişleri Bakanlığı men
suplarından olan mülkî idare âmirleri valiler, 
kaymakamlar, bucak müdürleri ve diğer mer
kezde çalışan sayın arkadaşlarımız senelerin 
verdiği tecrübelerle çeşitli fedakârlıklar ve 
mahrumiyetlere katlanmak suretiyle, §u mem
leketin çeşitli ücra köşelerinde mahrumiyet böl
gelerinde vazife görmek suretiyle, şu asiz va
tana, şu aziz millete çeşitli şekillerde yardım 
etmenin gayretini faziletle ve mahrumiyetle 
şimdiye kadar göstermiş arkadaşlarımızdır. 

Yeni Personel Kanunu muvacehesinde hiz
metleri ve fonksiyonları büyük önem kazanan 
ve kalkınma plânlarının uygulandığı bir mem
leket olarak, mülkî idare âmirlerinin görev ve 
sorumlulukları icabı kendilerine tanınması lâ-
zımgelen bir personel statüsünün biran önce 
tanziminin gerektiği noktasında bütün sayın ha
tipler ittifak halinde birleşmişlerdir. 

Yalnız şurasını da tebarüz ettirmek isterini 
ki demokratik rejim içerisinde sendikalar, der
nekler, çeşitli teşekküller ve müesseseler birer 
baskı grupu olarak gayet tabiî ki kendi hakla
nın yine kanunlar çerçevesinde almanın gerek
tirdiği teşebbüsleri yapacaklardır. Mülkî ida
re âmirlerinin bu teşebbüsleri yaparken, şu ve-
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ya bu şekilde kamu oyunda yanlış tefsir edilebi
lecek mahiyetteki boykot veya direniş gibi ha
reketlerin değil failinden, sözünden dahi ka
çınmaları gerekir arkadaşlar. Yarın mülkî ida
re âmirleri kazada ve vilâyette vazife görecek
ler. Peki, yarın kanunların çiğnendiği bir olay 
tasavvur buyurun, kaymakam veya vali olaya 
vaziyet edecek; bir ilçede veya vilâyette yine 
kanunsuz bir hareket tasavvur buyuran va'i 
veya kaymakam müdahale edecek. Peki, o ka
nunsuz hareketi yapan kimseler veya suçlular: 
«Ey mülkî idare âmiri, sen beni kanuna uyma
ya teşvik ediyorsun ama sen de direniş ve boy
kot gibi kararlar almak yolundasın» derse, ar
kadaşlar orada ne Hükümet otoritesi kalır, ne 
Devlet nizamı kalır, ns de Devletin haysi
yeti kalır. 

Bunu ifade ederken sayın mülkî idare âmir
lerimizin böyle bir davranışta bulunduklarını 
ifade etmek istemiyorum. Kendilerini sureti 
mahsusada tenzih etmek isterim, böyle bir ha
reket içerisinde değillerdir. Sadeoe kendileri
ne lâyık bir statüye kavuşturulmaları yolundaki 
gayretlerini dernekleri kanalı ile ifade etmek 
istemişlerdir. 

Çok değerli İçişleri Bakanımız da Bütçe Ko
misyonu huzurunda, muhtelif vesilelerle kamu 
oyuna intikal eden beyanlarında konunun ele 
alındığını ve Hükümetimizin bu konuya bü
yük anlayış gösterdiğini ifade etmişlerdir. Biz 
de meselenin bu çerçeve içerisinde halledileceği 
kanaatini taşıyoruz ve müM idare âmirlerimi
zin ta Osmanlı devirlerinden beri intikal eden 
hasletleri, vasıfları, fedakârlıkları, Devlet an
layışları açılarından kanunsuz hiçbir harekete 
girmiyeceklerine inanıyoruz. Ben de bunu 
yüksek huzurlarınızda temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, yarım dakika
nız var. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, vaktinizi fazla işgal et
mek istemem. Yalnız kısaca bir de mahallî 
idareler konusuna temas edeyim. 

içişleri Bakanlığı aynı zamanda mahallî ida
relerin birer idari vesayet mercii olarak, bele
diyelerin, köylerin ve il özel idarelerinin çeşit
li hizmetlerini takip ve koordine eden bir mer
ci olarak, bu konu ile ilgili çeşitli tasarıların 
hazırlanmasındaki gayretlerini ve özellikle ye-

| rinden düzenleme çalışmalarının biran önce ne
ticeye varılması yolundaki hizmetlerini tanıanı-
tamamlamasını ve bu araştırmaların çeşitli ta
sarılara ve prosedüre tekaddüm etmesini rica 
edeceğini. 

Bütçenin Bakanlığımıza, memleketimize, mil
letimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı aley
hinde konuşmak üzere söz almış iken Sayın 
Atalay'a söz sırasını vermişlerdin Mesainin bit-
EiS3hi3 5 dakika kalmış olmasına rağmen arka
daşımız arzu ederlerse kendilerine 10 dakikalık 
zamanı taşabiiecsk kadar Genel Kuruldan mü-

J samahalarım rica ederim. 
| Buyurun, Sayın Atalay. 

SîEEî ATALAY (Kars) — önce Genel Ku
rulun tasvibini alsanız. 

BAŞKAN — Benim de müsamaham olur 
tahmin ederim. Beş dakika geç dağılması hu
susunu kabul edenler... Etmiyenle^... Kabul 
edilmiştir. 10 dakika görüşeceksiniz.. Buyu
run efendim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se< 
natosunun sayın üyeleri, Anayasamızın siyasi, 
hukukî, sosyal ve ekonomik temel düzenini tah-
rîbstme ve yılana için birbirine zıt gözüken iki 

I kutuplaşma her gün biraz daha hızını artırarak 
faaliyet sahasında ciddî bir vehamet içinde gö
zükmektedirler. Aşırı sağ ve aşırı sol tahrip 
yarm içinde bulunmaktadır. 

Aşırı sağı, çeşitli şekilleriyle himaye eden 
re onu bugünkü vahim faaliyet hudutları içeri
sinde besliyen Adalet Partisi iktidarı olmuş
tur. 

I Aşırı solu, aynı şekilde ekonomik ve malî 
I çöküntülere sebebiyeti ve ekonomik bölücülü-

ğüyle Adalet Partisi İktidarı beslemiş ve bu
günkü vahim duruma getirmiş bulunmaktadır. 

Ülkenin içinde bulunduğu ağır şartların 
giderilmesi için, aklın ve Batı memleketlerin
deki başarıların salık verilmesine rağmen Ada
let Partisi siyasi iktidarı polis tedbirleriyle ve 

I sandıksal felsefe ile bütün bu meselelerin üs-
| tünden geleceğini zannetmiş ve iki zıt kutbu 

ayrı ayrı istikamette güçlendirmenin talihsiz 
I faaliyeti içine girmiştir. 
j Bir husus daha tıesbit edilmiştir ki, aşırı 
I solun yıkıcı faaliyet içerisindeki tahriplerinin 
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kimseler görevlendirilmiştir. Böylelikle aşırı 
sağın da, aşırı solun da bugünkü vahim du
rumda faaliyet sarf etmesinin başlıca sorum
lusu Adalet Partisi siyasi iktidarı bulunmak
tadır. 

Böyle bir siyasi iktidar nıesruiyetsizliğe uğ
ramıştır. Anayasa hukuklarında hükümetlerin 
meşru iyetslzlikleri ve siyasi iktidarların talihi 
üzerinde meşrıüyetsizlik tartışmaları burada 
haclar. Bir siyasi iktidar. Sandıktan dilediği 
sakilde güçlü çıkabilir. Ama o siyasi iktidar, 
iktidar dönemi içerisinde meşruiyetsin, hele 
ülkenin salam etine kasdeden fiillerin içerisinde 
kirli ve kanlı teşebbüsleri destekler ve kendi ik~ 
tidannm mesnedi için bunu göze 'alırsa o iktidar 
rneşruiyetsizliğmi çoktan yitirir. Demire! yö
netimi meşruiyetsziliğini çoktan yitirmiş bu
lunmaktadır. Ama çeşitli çıkar çevreleri, keli
menin üstüne basa basa tekrar ediyorum, çeşitli 
yanar çevreleri ve çıkar çevreleri içte ve dışta 
bundan daha afra, kendi zararlı niyetlerini ta
hakkuka mesnedolacak bir zayıf ve beceriksiz 
iktidar bulamadıkları içindir ki içte ve dış
taki iş birlikçileri ve sömürücü düzenin yanında 
olanlar D emir el yönetiminin devamını, meşru-
iyetsizliğe rağmen isterler. 

Siyasal Bilgiler Yurdunun aranması sıra
sında ister Truva beygirinden ister ve saireden 
bahsedin, ama bir gerçek henüz tam sıhhatiyle 
yetkili kişilerin ağzından ifade edilmemiştir. 

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre ne za
man ve ne şekillerde aramaya ihtiyaç duyulur 
ve duyulmaz, toplum polisi hangi hallerde ad
lî görev yapar veya yapmaz, bunları bir kenara 
bırakacağın. Bir hususun tesbiti gerekir. 

Üniversite özerkliği içerisinde saygılı bir 
siyasi iktidarın yapacağı şey, suçluluğun mevcu
diyeti halinde fakültenin dekanını bulup 
onun haberi veyahut yardımı ile yurt içerisinde 
suçPuları y&kaüamak ve adalete teslim etmek idi. 

İçişleri Bakanı olayın takibini bizzat izliyen 
ve yöneten bir sorumlu olarak kendi sesiyle 
dinlediğimiz radyodaki beyanatında aramanın 
mahkeme kararına istinadettiğini Türk kornu 
oyu önünde açıklamıştır. Fakat, gazetelerde 
10 ncu Sulh Ceza Mahkemesinin kararı, saat 
19,00 da verildiği ifade edilmektedir. 

îüi gerçcK arasında bir vahim yalan yar
dır. Ya, İçişleri Bakanı - Özür dilerim kelimeyi 
ifadeye mecburum - yalan söylemektedir. Ara
ma kararını hareketin başladığı anda alama
mıştır, yahut Sulh Ceza Mahkemesinin bu be
yanatı basında yalan olarak yer almaktadır. 
Bu hususun belgelenmesi lâzımdır. Arama ka
rarına istinadeden mahkeme kararı saat 14,00 
te verilmiş midir, verilmemiş midir? Saat 14,00 
te karar verilmemiş ise, bilâhara verilen bir 
kararın rneşruiyetsizliğini ben söylerim o ayrı. 
Ama, önemli olan hiç lüzum yokken İçişleri Ba
kanının karara dayanılarak aramanın yapılma
sını ifade etmesidir. Kendi aclıma ifade edeyim, 
şu görüşteyim ki, memleketin selâmetine kas
teden aşırı sağdan da gelen, aşırı soldan da ge
len tahriklere Devletin müsamaha gözetmeden, 
mavi boncuk dağıtmadan aynı eşitlik içerisinde 
yani, mazbut ve âdil bir Devlet düzeni içerisin
de işlem yapmasını istiyoruz. Ama, gerçek olan 
bu mudur, tatbikat bu mudur? 10 dakika içeri
sinde elbetteki bunların teferruatı ile, ayrıntı
ları ile beraberce araştırmamıza ve eleştirmemi
ze imkân yok. Bundan kaçınılmış bulunmakta
dır. Bir kısım üyeler, iç politikada genel görüş
me istenmiştir. «Bütçe geliyor her şeyi söyliye-
eeksinis veyahut araştırma önergeleri vardır» 
denmiştir. Bunlardan kaçınılmıştır. 

Âsi! önemli konu şudur; memleketin çeşit
li konularını bölük börçük görüşüyo
ruz, kısa müddetlerle görüşüyoruz, enine, 
boyuna karşılıklı olarak görüşme imkân ve fır
satını bulamıyoruz ve o zaman birbirimizi nok
san görüşler içerisinde itham ediyoruz. Biz ik
tidarı, iktidar bizi belki yanlış anlıyor ve yan
lış şekilde birbirimizi itham yarışı içerisine gi
riyoruz. Ama, meseleleri, Hükümet ne zaman 
gelip içtüzüğün izin verdiği imkânlar içerisin
de bu Parlâmentoya bütün olayların gelişmesi 
hususunda izahat vermiştir? Fakat, çalımlı nu
tuklara gelince, İçişleri Bakanının yarışma hiç 
kimse erişemez. 

Buradan bir vali ile bir de kamu görevlisi, 
bir Parlâmento üyesi tarafından kınanmış bu
lunmaktadır. Kmanmasaydı işaret etmiyecek-
tim. 

Demokratik düzende hukuk devletine, bu 
memleketin evlâtları hele yasama organı üyele
ri cesaretle sahip çıkmadıkları müddetçe çeşit-
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li kaygı ve endişelerle meşruiyetsiz talihine uğ
ramış çeşitli eylem ve işlemleri yana çıkarmaz
sak, Türkiye'de biz demokrasiyi kuramayız. 

iki kamu görevlisi, biri vali, birisi müste
şar muavini, medeni cesaret göstermiş ve ken
di meslektaşlarının dayanışmaları içerisinde, 
hiçbir kusurları olmıyan insanın cesareti içeri
sinde görevlerini yerine getirmişlerdir. Bunları 
ancak alkışlamak ve onları bütün Devlet ma
murlarına, meşruiyetsizliğe uğramış bir iktida
rın haksız işlemleri karşısında cesaret gösteren 
insanlar olarak alkışlıyacak yerde, buradan ge
lip zem etmek, buradan gelip, hele kendi ilinde 
görev alan bir kimseyi küçük düşürmeye çalış
mak hiç kimseye kâr getirmez. Ama, gelecek ne
siller bunu kaydedecekler, gelecek nesiller es
ki Kırşehir Valisi, eski İçişleri Bakanlığı müs
teşarı gibi Türkiye'de cesaret sahibi, haysiyetli 
insanlar vardır diyecekler. Bir de bunları kına
yan Parlâmento üyeleri vardır diyeceklerdir. 
Saygılar. 

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Adana) 
— Müsteşar muavini zapta öyle geçsin. 

BAŞKAN — Efendim mesai, 5 dakika da 
taşmak suretiyle burada bitmiştir. 

VEHBİ EESÜ (Tabiî Üye) — Savm Baş
kan, söz sıralarını açıkladıktan sonra lütfen 
kapayınız efendim. 

BAŞKAN — Olur efendim. Şimdi söz sıra
sını, konuşmamış olan arkadaşları lehte, aleyhte 
ve üzerinde tefrik etmeksizin aynen okuyorum. 
Sonradan bu şekilde sıraya göre söz verece
ğim. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Ondan sonra
ki sıra var efendim. 

BAŞKAN — 5 arkadaş halen görüştü. 
HÜSEYİN ÖZTÜSE (Sivas) — Sayın Baş

kanım, aldığınız prensibe göre sıralar lehte, 
aleyhte ve üzerinde olarak tesbit edilmiştir. 
Ona göre okumanız doğru olur. 

BAŞKAN — Ona göre 6 arkadaşı tasnif et
tim. Gerisini tasnif etmedim. Buradan ben söy-
liyeyim siz tasnifini yapınız. Arkadaşların ken
di beyanlarına göre lehte mi, aleyhte mi, üze
rinde mi olduklarını da söyliyeceğim. Sırası 
meydana çıkacaktır. Hiç kimsenin bu sırayı 
değiştirmesi mümkün olmıyacaktır. 

Görüşmemiş olan arkadaşlarımızdan Ekrem 
özden burada bulunmadığı için hangi istikamet
te konuşacağını belirtmemiş tir. Sayın Hüseyin 
Öztürk üzerinde görüşeceklerdir. Saym Vehbi 
Ersü aleyhinde. Sayın Kâmil Karavelioğlu, bu
rada olmadığı için belirtmemişlerdir. Saym 
Hikmet ismen belirtmemişlerdir. Saym Sırrı 
Atalay söz sırasını kullanmıştır. Saym Hilmi 
Soydan üzerinde görüşeceklerdir. Saym Hay
dar Tunçkanat aleyhinde beyan buyurmuşlar
dır. Sayın Mehmet İzmen üzerinde, Sayın Tay
fur Sökmen üzerinde, Sayın Dikeçligil üzerin
de, ve Sayın Cemal Tarlan da üzerinde olmak 
üzere sıraya girmiş, konuşma istikametlerini 
de belirtmişlerdir. Buna göre tasnif edip za
manı gelince söz vereceğim. 

14,30 da toplanmak üzere oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 13,08 

* • 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 
KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı: 1481) (Devamı) 

J. — İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devamı) 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
o) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — En son Sayın , Atalay, Sayın 
Salim Hazerdağlı'nm yerine yer değiştirerek ve 
beşinci olarak aleyhte konuşmuşlardır. 

Şimdi üzerinde görüşecek arkadaşımızın is
mini yereceğim. Bu vesile ile bir açıklamada bu
lunmak isterim, ilk oturumda söz sırasını kayıt 
nizamına göre aynen okudum. Ancak, 56 ncı 
maddenin tatbikatı icabı lehte, aleyhte, üzerin
de ayırd edilmek suretiyle tasnife tabi tutulun
ca sıranın değişeceği muhakkaktı. Bu sırayı 17 
arkadaş için tanzim ederek okumak imkânından 
mahrum oldum. Çünkü, bâzı arkadaşlarımız ka
yıt nizamında sırada olmalarına rağmen, otu
rumda bulunmadılar. Kendilerinin lehte mi, 
aleyhte mi, üzerinde mi görüşmek istediklerini 
tâyin edemedim. Ancak, bu tâyin edildiği tak
dirde sıranın tanzimi mümkün olabilirdi. Şim
di Sayın Ekrem Özden gelmişlerdir. Kendileri
ne soruyorum; lehte mi, aleyhte mi, üzerinde mi 
efendim? Üzerinde görüşecekseniz söz sırası si
zin olacaktır. Değilse Sayın Hüseyin Öztürk'ün 
olacaktır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — üzerinde. 
BAŞKAN — Üzerinde görüşeceksiniz, buyu

runuz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım; içişleri Ba
kanlığı 1971 bütçesinin Yüksek Senatonuzda 
müzakeresi hakikaten çok önemli bir konu teş
kil eder. Çünkü, Türkiye'de bugün idari bir buh-
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ran vardır. Ve memleket yer yer çalkantılar 
içinde sarsılmaktadır. Bu çalkantılar neden ile
ri gelmiştir? Niçin büyük reylerle geldiğini id
dia eden bir iktidar partisi Hükümeti memleket 
içinde asayişi nizamı, hak ve adaleti bilhassa 
eşitliği vücuda getirememiştir? Neden dolayı bu 
buhran gittikçe hızını artırmaktadır? Hiç şüp
hesiz bütçe gelinceye kadar müzakeresi yapılan 
bâzı konular üzerinde görüşen hatipler bu su
allere ait izahat vermişlerdir. Ve başta Başba
kan olmak üzere içişleri Bakanı meseleleri ken
di zaviyelerinden açıklamışlardır. Ve en niha
yet bizim daha çok evvel ifade ettiğimiz, «Ge
lin Türkiye'nin bâzı mühim meseleleri üzerinde 
iktidar olarak, muhalefet-olarak iki büyük par
ti, ve diğer partiler de bir masa etrafında bu
luşalım, oturalım, konusalım bâzı esaslar üzerin
de anlaşalım. İktidar olarak siz, muhalefet ola
rak biz bu anlaşma üzerinde adim adım yürü
yelim, memleketi iyi bir idareye, iyi bir safha
ya götürmeye çalışalım.» sözlerinden daha gü
zel, bundan daha tatlı, bundan daha memleke
te nafî bir fikir olamaz. Biz bunları söyledik. 
Ama. o tarihlerde büyük bir rey almanın sar
hoşluğu içine giren iktidar, dâvaları kendi dü
şünceleri ile halledeceğini ve bu kanaat içinde 
yürüyebilirse memleketi istediği noktaya getire
bileceğine bir karar vermiş bulunuyordu. Fakat, 
zaman geldi, işler onların düşündükleri gibi ol
madı. Gençlik bir taraftan galeyana geldi, halk 
kütleleri ayağa kalktı ve yer yer hoşnutsuzluk
lar alev aldı ve üstelik memleketteki iktisadi 
kria, Personel Kanunu ve arkasından gelen Fi
nansman kanunları iktisadi, malî cepheden bü
tün milleti, her kütleyi tam mânasiyle kıskaç 
altına aldı. Ve Türldyede, kötü, içinden çıkıl
maz bir berzahın içinde çırpmır bir memleket 
haline geldi. Arkadaşlarım, işte bu tarihten iti
baren Sayın Başbakan ve Sayın içişleri Bakanı, 
«Kıymetli arkadaşlarım, gelin asgari müşterek-
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1erde toplanalım.» demeye başladılar. Fakat, 
«Bâd'ı harabül Basra.» Basra harâbolduktan 
sonra, «Gelip, birlikte bir masanın etrafında 
buluşalım, anlaşalım.» demenin hiçbir mânası 
ve anlamı kalmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bizim daima bu tek
liflerimiz karsısında iktidar kanlı Pazarda genç
leri gericilere kırdırmaktan çekinmeli. Yüksek 
Mimarlık ve Mühendislik Akademisinde cere
yan eden olaylarda polisin himayesinde camide 
toplanan sağcı hunharları körpe gençlerin üze
rine saldırmaktan hiç usanmadı ve bir gencin 
öldürülmesine de sebebiyet verdi. Camilerde mü
temadiyen vaz'eden kimseler C. H. P. nin ve 
lâiklik ilkesinin aleyhine mütemadiyen vaiz ver
mekten çekinmediler. Bunları dile getirdik, 
kürsülerde söyledik, belgelerini içişleri Ba
kanlığına ve ilgili makamlara verdik. Hiç ora
lı olmadılar. Çünkü, Hükümetin ayağı münev
verin istediğinin üzerinde değil, Hükümetin aya
ğı gericinin üzerinde, gerici ile «beraber yü
rütmek istiyor, ondan medet umuyor, ondan rey 
alacağını zannediyor. Atatürk'e küfreden müf
tüyü (himaye edersiniz, Kur'ân kurslarını bir 
tekke haline sokar onları himayeniz altına alır
sınız. (Siyasal Bilgiler Yurdunu basar, milletin 
malını tahribeder, genç kızlara tecavüz eder, 
gençlerin fotoğraf makinalarını ve diğer eşyala
rını çalan adamlar 'hakkında hiçbir muamele 
yapmazsınız ve televizyonlarda gösterilen resim
ler karşısında da susarsınız. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içinde cami yaptırmaya kalkar, 
bu ödeneğin köy okullarına aktarılmasına karşı 
çıkarsınız, Söke savcısı bir katil failini tuttu 
diye, A. P. lilerin hücumuna uğrar, evi talan 
edilir, kazadan kazaya yalınayak kaçar, iki 
Bakanı mahalline gönderirsiniz ve orada Devle
tin, Hükümetin itibarını hiçe indiren adamlara 
hiç bir söz 'söylemezsiniz. Teknik Üniversiteyi 
basar, bir genci pencereden dışarı atarsınız ve 
Sonra da «Kendisi düştü.» diye, işin içinden çık
maya gayret sarf edersiniz. Hesap veriniz deriz, 
vermezsiniz; «Canım hangi kanunu tatbik et
miyoruz, hangi meselenin üzerine gitmiyoruz.?» 
dersiniz, fakat hiç bir kanun tatbik etmezsiniz. 
(A. P. sıralarından «Allah Allah» 'sesleri.) Ak
lınız tedbirlerdedir. Ha., tedbir getireceksiniz; 
radyoyu susturacaksınız, televizyonun manzara
larım keseceksiniz, basının ağzına kelepçe vu
racaksınız ve ondan sonra da keyif çatacaksı

nız. Böyle özel idare yoktur arkadaşlar, bu ha
yalden vazgeçin arkadaşlar. 

OSMAN SALfflOĞLU (Sakarya) — Ne ke
şifte bulundun ya... 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ankara em
niyet... 

Siz ne kadar söyleseniz muhterem kardeşle
rim, size hürmetim çoktur. Benim dâvam sizinle 
değildir. Benim dâvam, Hükümetledir. ıSiz de 
öyle davacı olunuz. Size fayda var, zarar yok. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ama 
doğruları söyleyin, doğruları. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Eğer ben 
yanlış söylüyorsam, bunları uyduçuyorsam; 
sizler de buraya çıkarsınız, «Hayır Söke savcı
sına hiç bir muamele hiç bir muamele yapmadık, 
hayır adam öldürmedik, hayır şurayı basmadık, 
hayır kızlara tecavüz etmedik dersiniz ve on
dan sonra biz de karşınızda güleriz size. Ya.. 
Bu da var. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efen
dim, bir emniyet mensubunu suizan altında bı
rakıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın özden, vaktiniz doluyor, 
onun için karşılıklı konuşmayın. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Mahalline 
gönderilen arakadaşmmn bu hali, savcının hay
siyetini ve dolayısiyle Devletin haysiyetini ye
rine getirmek içindir. Partizanlarla beraber 
olup, bu hale düşeceğinize, onu himaye etme
niz daha yerinde olurdu. 

Ankara Emniyet Müdürünün basma gelen 
hâdiseler gibi, bir sürü (olaylarda Danıştay ka
rarını idare yerine getirmekten çekinmiştir. 
Dev - Genc'in içine polis ajanları sokar, onları 
tahrik ederek memlekette çok derin bir huzur
suzluğa sebebolursunuz, her gece Ankara'nın 
göbeğinde silâh seslerinden, dinamit patlamala
rından halk bizar olur «Asayiş mükemmeldir.» 
der işin içinden çıkarsınız. Ve siz bu olaylara da 
«olağandır.» dersiniz. Sizin için olağan olan 
veya olmıyan yoktur. 'Hangisi olağan değildir, 
hangisi olağandır, bunun içinden çıkmaya da 
imkân yoktur. 

Memlekette asayiş nâmına bir şey kalmamış, 
kananlar bir tarafa itilerek, (gerici örgütlerle 
işbirliği yaparak, bu müthiş bunalımın ortasın
da bir iktidar olarak kalmanın hevesi içine dü
şersiniz. Her taraftan, her yerde, her maddeye 
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zam yaparak halkın huzuru, asayişi bozulurken, 
diğer taraftan, «Her meselenin devasını getire
ceğiz,» der, fakat hiç bir devaya önem vermez
siniz. 

Biz ihtilâlden evvel Allah rahmet eylesin, 
rahmetli Namık Gedik ile çok uğraşmıştık, onu 
çok itham etmiştik. Fakat, bu idare ve bilhassa 
bu İçişleri Bakanı Namık Gedik'e taş çıkartmış
tır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Özden. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bitiriyorum, 

Sayın Başkan, 
Türk Milleti kendisine yöneltilen haksızlık

ları unutmıyacaktır ve unutmamıştır. Bunu ta
rih göstermiştir. Şimdi Türkiye'de ortam bu 
hale geldikten sonra Sayın İçişleri Bakanı ve 
Başbakanın Millet Meclisinde ve Senatoda 
«Gelin asgari müşterekte birleşelim.» demesi
nin hiç bir faydası yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktim doldu, Sa
yın Başkanımın ikâzına riayet ederek sözlerimi 
burada bitiyorum. Fakat sözler çoktur, hâdi
seler mütaadditıtir. iktidarın yaptığı işler 
ipe sapa gelmez işlerdir. Kendilerine buradan, 
vallahi gönlüm titriyerek söylüyorum ki, vakti 
zamanında çekilseler çok iyi olacak ve bir buh
ranın »önüne geçecekler. Saygılarımla. (Alkışlar) ' 
(Gürültüler). 

BAŞKAN — 6 arkadaşımız görüşmüş bulunu
yor. Kifayet önergesi de var. Ancak Millî Birlik 
Grupu adına Sayın Vehbi Ersü ikinci kez söz iste
mişlerdir. Gruplar sıraya dâhil değildir. Bu iti
barla kendilerine söz verdikten sonra ikinci 
kez görüşmek istiyen başka grup sözcüleri de 
olmadığı takdirde kifayeti muameleye koyaca
ğım. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Önergenin aleyhinde Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ersü. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına ikinci kez görüş
meler 15 dakika ile kayıtlıdır. ' 

MİLLÎ BÎRLS C'P-UPU ADINA VEHBİ 
ERSÜ (Tabiî Üye) — Çek değerli arakadasla-
rım; grup sözcümüzün zamanla sınırlı konuşma
ları içerisinde iç politika hakkındaki genel 
anlamda görüşlere yer verebildik Kanaatımız-
ca teferruat olsa bile, iktidarın tutumunu, 

bilhassa içişleri Bakanının tutumunu belirtmek 
için çok ciddî saydığımız bâzı teferruatı 
da huzurlarınızda arz etmek için ikinci kez söz 
almış bulunuyoruz. 

Bu olaylardan başlıca ikisi üzerinde dura
cağım. Bunlardan birincisi Niğde Öğrenci Yur
du ve bunun tabiî sonucu olarak Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğrenci Yurduna sirayet eden olay. 

İkincisi, dün adliyede cereyan eden ve daha 
önce cereyan eden olaylar hakkında da görüş
lerimi arza çalışacağım. 

Niğde Öğrenci Yurdu seçimi 24 Ocak 1971 
günü yapılmış, seçim 12,15 te sonuçlanmış. Tas
nif takriben 14,30 da sona ermiştir. Kongre, ilân 
edilen ikinci defaki nısapsız toplantıda hukukî 
olarak yapılmıştır. Bu husus Ankara'da neşro
lunan Halkçı ve Ankara Ekspres gazetelerinde 
de ilân edilmiştir. Kongre olumlu bir hava için
de geçmiş. Yurtta da her fikrin, her akımın sa
hibi çocuk, bir il yurdu olarak, barınmaktadır 
ve geçinmektedir. Kongreden sonra, yani seçim 
sonuçları belli olduktan sonra Mustafa Karyağ
dı adındaki komandocu toplum polisi âmiri ile 
müştereken kararlaştırdıkları tertipleri sahne
ye koymaya başlamışlardır. 24 Ocak günü saat 
03,00 te toplum polisi âmiri 3 araçla ve yanın
da komandolarla birlikte, birkaç komando ile 
birlikte - adını saydığım komandocu öğrenci dâ
hil olmak üzere - yurda gelmişlerdir. Yurt yö
neticileri, bir olay olmadığını söyliyerek müda
haleye hakları olmadıklarını ifade etmişler ve 
buradan artlarına baka baka gitmek zorunda 
kalmışlardır. Bunu mütaakıp sabaha kadar yur
da dışardan telefon edilerek «yakında basılacak
sınız, öldüreceğiz» tehditleri telefonlarla savrul
maya devam edilmiştir. Kongre 153 oya karşı 
sıfır oyla yönetim kurulunu seçmiştir. Buna 
müdahale edecek hiçbir ortamda yoktur. Buna 
rağmen kongreye müdahale etmek lüzumunu 
değil de, kongredeki seçimler sonucuna müdaha
le etmek için toplum polisi ikinci kez komando-
cularla birlikte yurda gelmişlerdir. Yani, takri
ben saat 15,00 sıraları. Dikkatinizi bir noktaya 
çekmek istiyorum. Çok sevilen rahmetli yedek 
subay Dr. Necdet Güçlü'nün katili ve hakkında 
gıyabi tutuklama kararı bulunan, ismi sayın ba
kanca bilmen öğrenci de bu toplum polislerinin 
arasında şakalaşarak görevine devam etmekte
dir. İşte bu sırada Mustafa Karyağdı adındaki 
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komandocu delikanlı yurdun arkasına dinamit 
lokumu atarak patlamayı sağlamış ve toplum 
polisi için de müdahalenin zamanı gelmiştir. Bü
tün bunların gizli kalacağını sanarak veya doğ
ru beyanlardan kaçman İçişleri Bakanına doğ
rular karşısında dürüst davranarak dürüst ce
vap vermelerini bilhassa bu noktada kendilerine 
hatırlatıyorum. 

Kısa bir çatışmadan sonra ki, 15 - 20 kadar 
genç yurtta vardır, meşru müdafaa halinde bu 
(kadar büyük bir kalabalığa karşı koyamadığı 
için buradan kaçmak zorunda kalmışlardır. Bir 
noktaya dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar; as
ker olmaya lüzum yoktur. İzahatımı dinH'iyen 
herkes kolayca bir tertibi yakalıya çaktır. Bu 
yurtta polis ve komandolar müştereken tertip
lerini almışlar. Yurdun Batı cephesi, aşağı - yu
karı Kızılay cephesidir. Bu istikamet tamamiyle 
kapatılmış. Yurdun sağ yönündeki ara sokak
lar kapatılmış, sol yönündeki, yani Ziya Grökalp 
caddesi istikameti kapatılmış, buradan kaçak 
birkaç öğrenciye yalnız Siyasal Bilgiler Yurdu 
istikameti açık (bırakılmıştır. Pratisyenler bunu 
çok güzel hazırlamışlar. Ve işte bunu mütaakıp 
•Siyasal Bilgiler Yurduna sığındığı söylenen ki, 
•bu gerçek. Hilafı, yerinde yaptığım araştırma
larla aynı semtte oturan ailelerle, hattâ bir kı
sım görevlilerle yaptığım araştırmalar sonunda 
yurda giren öğrenci sayısını bir kısmı yalnız bir 
kişi, bir kısmı da yalnız 4 kişiyle ifade edilmek
tedir. Burada kaçan öğrencilerden - televizyon
da da gördüğünüz gibi Toplum Polisi Müdürü 
«15 kişi kadar», Sayın Bakan «25 - 30 kişi ka
dar», ihtilâflarını kendileri halletsinler. Fakat 
benim başvurduğum tanıklar 15 civarındaki de
likanlının - çoğunluğunun gecekondu semtlerine 
doğru kaçtığını, bir diğer çoğunluğunun bul
dukları ilk açık kapılardan veya açılan kapılar
dan içeriye girdiklerini, bir veya 4 kişinin de 
buraya, yani Siyasal Bilgiler Yurduna sığındık
larını ifade etmişlerdir. Devletin gücüne bakın 
ki, bir kişiyi veya 4 kişiyi bir anda derdest et
mek için binlerce polisini seferber ederken, Niğ
de Talebe Yurdunun Siyasal Bilgiler yönüne 
açık olan tarafını kapatmayı tesadüfen ihmal 
buyurmuşlardır. 

Bir başka noktayı daha dikkatinize arz edi
yorum arkadaşlar; hepimiz elbette Ankara'da 
cereyan eden geceli gündüzlü olaylardan, pat-
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lamalardan şikâyetçiyiz. Hepimizin çocukları 
var, yüksek okullarda okuyorlar. Ana - baba ola
rak üzüntülerimiz pek büyük. Fakat Devlet ba
banın hiçbir endişesi yoktur. Arz ettiğim çevre
de, Cebeci sıklet merkezi olmaik üzere fakülte
ler ve üniversiteler vardır. Bir ay gibi bunu 
kavrıyan yönleri size arz ediyorum : Ahmetler 
caddesinde birçok öğrenci yurtları vardır. Ve 
bunlar kısa zaman önce komando ve toplum po
lisi desteğinde, hepsi komandoların hizmetine 
ve idaresine terk edilmiştir. Sakın ha ki, sak
lanmaya kalkmasın, bunlardan biri de benim 
komşumdur. Yani, Konya Talebe yurdu. Çok 
kısa saman ence buranın nasıl basıldığını, nasıl 
komandolara devredildiğini ve diğer çocukların, 
yani, aynı fikirde ollmıyan çocukların, komando 
olmıyan çocukların bir kısmının çuvallar içinde, 
arabaların arka kapakları açılarak oralardan 
uzaklaştırıldığını, bu hususta Emniyet G-enel 
Müdürlüğüne ve en yakındaki polis karakoluna 
telefon eden arkadaşlarımız, emniyetin ve kara
kolun hiçbir ilgisini görmemişlerdir. Son gülen 
iyi güler aziz dostlarım. Sarada oturan iki za
tın her halde iyi gülmesini de temenni ediyo
rum, şu anda, Tüyler ürperten şu olaylar kar
şısında gülme hassasını kaybetmiyen arkadaşla
rımı da tebrik edebiliyorum, 

Ahmetler caddesindeki yurtlar devri teslim 
edilmiş. Ulucanlar, bu semtin sol kanadını teş
kil ("dor, Ulncanîar caddesindeki yurtlar aynı 
şekilde polis - komanda işbirliğinde komandolara 
teslim edilmiş, işte Kurtuluş ve su saydığım 
çevre içerisinde yalnız Niğde Öğrenci Yurdu ko
mandonun işgalinde değildir. İşte, son noktayı 
da düşürebilmek için kongre vesilesiyle ki, kong
reden çok sonra, hiçbir itiraz j^okken, yalnız 
dediğim bir komandocu hariç, bu olaylar çı
kartılmıştır. Fakat o kadar dikkatle hazırlan
mış ki, ve nihayet 2 nci turda. Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Talebe Yurduda bildiğiniz feci olay
larla dolup taşmıştır. 

içişleri Bakanlığını ve Emniyet Genel Mü
dürlüğünü en ağır şekilde suçlamak mümkün. 
Banları bir yana bırakarak kendilerine bir nok-
tad?, çok hassas olmalarını rica ediyorum ve bu
nu tavsiye ediyorum. Namusla oynamayın ar-
kalj/jla?, namusla oynayanlara asla müsaade 
Cjineyizı, sisin de namusunuzla oynarlar son
ra. 
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Bu Niğde talebe yurdundaki olaylar bu ka
dar değil arkadaşlar. Demin ara ettiğim, ga
zete ile ilân edilen kongre tarihi, bildiğiniz gibi 
Cemiye iler Eanununa göre bir ilân ile ikisi bir
den yapılıyor, normal kongre günü ilân edili
yor. Bu kongre gününde eğer nisap bulunmazsa, 
kongre ikmoi toplantı gününde de nısapsız ola
rak yapılmış oluyor. 

Şimdi bir de bu birinci günü, yapılan seçim
lerde su oliiyor: İki Niğra Adalet Partisi mil
letvekili -isimleri bende mevcut -. komandocıi-
lan eğiten bir komando öğretmeni, su bildiği
miz komandoları öğreten komanda öğretmeni ve 
bir 

BAŞKAN — 3 dakikanız var. 
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Sayın. Başka

nım, eğer müsaade buyurursanız mâruzâtımı 
2 - 3 dakika içerisinde toparlıyanağım. 

BAŞKAN — Ben haber vermiş oluyorum ki, 
hazırlıklı olunuz. 

VEHBİ SRSÜ (Devamla) — Eğer umumi 
ilgi yoksa kürsüyü de terk edebilirim Sayın Baş
kanım. Müsaade edilmezse. 

BAŞKAN — Vaktinizi bildirmek için.., 
VEHBÎ ESSÜ (Davamla) — Bu şartlar al

tında biz buraya gelmişken şu kongreyi de ya
palım derler. İlgililer kongre saatinin gelmedi
ğini ve kongreye katılabilecek üylerin kuyuda
tından tesbit edilebileceği için henüz bunların 
yetkilileri gelmediği için kongrenin yapılması
nın imkânı olmadığını söylemelerine rağmen, iki 
milletvekili - bahsettiğim kimiler - ve birkaç ko
mando kongreyi yapıyorlar ve bir seçim de böy
lece yapılmış, sonuçlanmış oluyor. Elbette bu. 
Hükümet komiserinin de bulunmadığı bu kon
gre iptali gerektiği için ikinci kongre yapılmış 
'oluyor, 

İkinci önemli makta, Siyasal Bilgiler Fokül-
tesinden götürülen 340 öğrenci iie ilgili, yani dün 
adliyede geçen bir olaydır. 

Değerli arkadaşlarını, adliye sarayı diü?e ka
dar komando ve toplum polisi işgalinde idi. ilk 
sorgulama sırasında 50 - 80 kadar toplum polisi 
tanık olarak bulunuyor, hâkim sorşturmasmı 
yapıyor, fakat 100 trne üniformalı toplum po
lisi, bir o ksdar da sivil giydirilmiş polis teza
hürata". olarak mahkeme salonunu işgal etmiş
lerdir. Hâkim bu 300 küsur çocuktan -10 una tu
tuklama karan verince, hâkim aleyhinde de 
menfi tezahürat yapmayı ihmal etmemişlerdir. 
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Bu toplum polisleri görevli değiller midir, bir
kaç yüz polis nasıl oraya toplanalbiliyor, hangi 
zihniyet bunu oraya gönderiyor? Bunu lütfen 
cevaplandırsınlar. 

İkinci husus, sigara aralığı ve sair iddiaları 
ile ve şeyleri ile koridora çıkan, sanık avukat
ları, müdafaa avukatları, etrafları çevrilerek, 
«satılmış, komünist, namussuz», af buyurun ne
ler varsa hepsi sayıldıktan gayri, bir kısım ko-
maadocu da ceketlerinin önlerini açarak silâh
larını teşhir etmek suretiyle savunma avukatla
rını tehdidetmişlerdir. Savcıya yapılan şikâyeti 
de savcı, «ben ne yapayım» diye ellerini açarak 
karşılamaktan başka bir şey yapamamıştır. Ya
pabildiği tak şey,, bari yanınıza bir polis vere
yim bu binadan çıkın gidin olmuştur. 

Dün yine aynı avukatlardan birisi, aynı şe
kilde mahkeme salonunda ve koridorlarında 
tazyike, tehdide mâruz kalmıştır. Vakit olma
dığı için bunu teferruatı ile arz edemiyorum. 
Hepinize saygılı olduğum için kısasa ifade edip 
'•-lirayı imik etmek zorundayım. 

Fakat, bir iktidar politikası düşünün ki, ac
zini ancak solun karşısına sağı çıkartarak dur
durdum diye prensip kararını alır, ihkakı hakla 
doğurur ve ondan sonra olaylar zinciri birbirini 
taklbeder. 

Emniyet teşkilâtını, kimin kimden memnun 
olmadığını veya kimin kime güvensiz olduğunu 
bilmiyorum ama, ayrı bir kanun kuruluşu oldu
ğa hakle MİT teşkilâtının emrine vermeyi Sa
yın Balıan. acaba .niçin düşünmüştür. Acaba dü
şündükleri, tasarladıkları hususların en iyi 
koordinatörü MİT midir. Polisi ve valisini dahi 
direnine geçiren, hattâ polisi dahi can güvenliği 
için savcıya sığınmaktan başka çare bulmıyan 
bir emniyet teşkilâtının basında olan kişiler ve 
içişleri Bakamı her halde kendilerine şeref payı 
çıkaramazlar. 

Türkiye'de, halk arasında «Devlet baba» diye 
çok güçlü bir terim vardır. Bunu yitiren yine 
sislerdiniz, 

Faili meçhul cinayetlerin, suçluları ve ter
tiplileri sizlersiniz. Bu şartlar altında Türkiye'
de huzur, Türkiye'de iç barış sağlanamaz. Bu 
gerekçelerle meşruiyetini yitirmiş bir iktidar ve 
•bunun içerisinde öncelikle meşruiyetini yitirmiş 

I bir İçişleri Bakanı mutlaka yerlerini terk etrne-
\ İldirler. İlk tedbir, ilk salâh çaresi budur. Bunu 
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bilhassa iktidar partisinin yerine getirmesini ıs
rarla tavsiye eder, huzurlarınızı saygı ile selânı-
lıyarak terk ederim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi G-rupu Adına 
Sayın Nusret Tu!na. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET NUSRET TUNA (Kastamonu) — Muhte
rem arkadaşlarım, sabahtan beri cereyan etmek
te olan müzakereler dolayısiyle şimdiye kadar 
tekrarlaman sözlere cevap vermek durumunu 
hissetmemiştik. Fakat, bâzı arkadaşlarımızın şa
hıslan adma yapılan konuşmalarda devamlı bir 
•temayı işlemeye uğraşmaları muvacehesinde BÜZ 
almaya mecbur kaldığımızı ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, içinde bulunduğumuz 
vasata bir örnek verilir, fikirlerimizi daha sağ
lam tümellere oturtabiliriz kanaati ile Sütçe Ko
misyonunda geçen müzakerelerden bir pasajı 
huzurlarınıza sererek sözlerime başlıyacağmı. 

Kurucu Meclis üyemiz olan, halen Aınkara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde bulanan 
bir öğretim, üyesi, her halde şimdi Akademi 
Reisi sanıyorum ki, bu zatın beyanı şu : «Ben 
dersime gidiyordum, ders verecektim, karşıma 
15-20 talebeye benzer, fakat kılık kıyafeti ile hiç 
de yakıştıramadığım genç çiktı.». Kendisi de İn
kılâp Tarihi dersini okuttuğu anlaşılıyor. «Ho
cam, biz İnkıltp Tarihi istemiyor!!?;, İnkılâp Ta
rihi kapitalistlerin yutturmacısıdır. Size Marx-
slzmi, Leninizm! anlatacaksanıs gelelim» dedi
ler. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz beyanları
mızda şunun karşısında olduğumuzu ifade edi
yoruz, bunun karşısında olduğumuzu ifade edi
yoruz, fakat bunun karşısında kim oldğrnu, ce
saretle bunun karşısına geçecek, çıkacak kim ol
duğunu göremiyoruz. (C.H.?. sıralarından biz 
karşısındayız, Hükümet nerede sesleri)... (Gü
rültüler)... 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bugün şu 
memlekette kızıl rejimi getirmek için elbirliği 
ile çalışan, teşkilatlanan çeşitli kurullara,, teşek
küllere kollarını sokmuş sistemli çalışan bir 
grup, bir ekip vardır. Gecen seferki konuşma
mızda da bunu ifade ettim. Biz Hükümetten yar
dım istemiyoruz, Adalet Partisi Hükümeti kendi 
kudreti ile, kuvveti ile Hükümeti idare edecek 
durumdadır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Payandalar çek, 
hiçbir şey yok. 
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YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
tüzük dışma çıktıkları halde yine dinledik, on
lar da dinlesinler. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Re
jim tehlikededir arkadaşlar... Sözümün sonumda 
geleceğim. Arkadaşlar,., 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bu dakikaya ka
dar konuşan arkadaşları mukabil gruplar dik
katle dinlediler. Lütfediniz arkadaşımızı da din
leyiniz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
tüzük dışma çıktıkları halde biz dinledik, onlar 
da dinlesinler. 

BAŞKAN — Lütfediniz, ben ikaz ediyorum 
Sayın Köker. Buyurun efendim. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Ar
kadaşlar, rejim tehlikededir. Bu bizim geçmek
te olduğumuz yoldan vaktiyle geçenler, vaktiyle 
bizim bulunduğumuz bu hale düşenler, bize ta
rihte bir ibret vesikası olmalıdır. Almanya'yı 
Nazizme atan sol tehlikedir, İtalya bu sol yü
zünden faşizme gitmiştir, ispanya halen bu sol 
yüzünden bir dikdatörün elindedir. Yunanistan 
böyledir... 

SAFFET URAL (Bursa) — Siz de gidecek
siniz. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — Yu
nanistan böyledir, Pakistan böyledir. Bu gidiş
ten sonra dönme imkânları için çırpman millet
lerin netice vermiyen çabalarını da müşahede 
etmektesiniz. Bir Macar Milletinin akıttığı kan 
ve göz yaşları onu hürriyete kavuşturamamış-
tır. Artık bu misali çok çok tekrarlamak suretiy
le zamanınızı almak istemiyorum. Vakitte za
ten malhdut. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir rejim teh
likesi ile karşı karşıya olduğumuzu kabul edip, 
buna nasıl mâni olabiliriz? Bunun şuurunu, bu
nun milliyetperverliğini göstermeye mecbu
ruz. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Her halde bu-
Hükümetle değil. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuştuğunuz tak
dirde zamanı çok israf ederiz. Daha iki bütçe 
görüşeceğiz. Sayın arkadaşlarım, müsaade bu
yurun hatip bildiğini anlatsın, söylesin. Siz de 
söz sırasını rahatlıkla kullanıyorsunuz, Bilmiyo
rum herkese sırasına göre söz verdik. 
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AHMET NTJSEET TUNA (Devamla) — Sa
yın Başkan rica ediyorum, benim kesilen zaman
larımı da hesap buyurun. 

Şimdi istifadan bahseder, sağın teşkilâtlan
ması üzerine, solun meydana çıktığından bahse
der, zabıtanın maznunları yakalamadığından 
bahseder, soygun, Orta - Doğu'yu aramak üze
re bir vesile yapılmıştır derler, Türk Polisine 
hırsızlığa varacak kadar itham ileri sürülür, 
Devlet otoritesi yok, hükümet otoritesi yok 
avazesi koparılır, fakat polise bu şekilde hücum 
edilir, gayrimeşru iktidardan bahsedilir. 

Şimdi bu mevzulara vaktin müsaadesi nis-
betinde kısaca temas etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir fikri tashih etmek isterim. 
Evvelâ sa# teşkilâtlanmış, sağ- teşkilâtlandıktan 
sonra sağın karşısına sol çıkmış. Bu tamamen 
pek çok ihatiplerce ileriye, öne sürülmek isten
diğini müşahede ediyoruz. 

1961 Anayasasından sonra buraya geldiği
miz zaman C. H. P. ile ortak olarak bir kaç 
koalisyon kurulmuştur. Bu koalisyonların faali
yetlerini tetkik ettiğimiz zaman, her koalisyon 
hükümetinde aşırı sağla ve aşırı solla mücadele 
edileceği, Hükümet Programında geçmiştir. De
mek oluyor ki 1961 de geldiğimiz zaman Adalet 
Partisi müstakil iktidar olmadan evvel, bu uç
ların faaliyette bulunduğu bir vakıadır 

Muhterem arkadaşlar, bir şeyden daha bah
sedeyim, ikinci koalisyonun Adalet Bakanı ko
münizm ile mücadele için bir kanun hazırla
mıştı. Sadece komünizm ile mücadele için bir 
kanun hazırlanmıştır. Bu kanun elimizdedir, Bu 
gözlerimle şunu ifade etmek istiyorum, «Adalet 
Partisi İktidara geldiği zaman, aşırı sağı teşki
lâtlandırdı, bunun üzerine sol meydana çıktı, 
sol meydana geldi. Bu görüşün hatalı olduğunu 
ifade etmek istiyorum. 1961 ihtilâlinden sonra 
gelen bütün hükümetlerin, hükümet buhranın
da aşırı cereyanlarla mücadele vazife olarak 
alınmıştır ve C. H. P. Hükümeti zamanında Ada
let Bakanı da komünizm ile mücadele için hu
susi bir kanun çıkarmaya kıyam etmiştir. De
mek ki Adalet Partisinin iktidara gelmesinden 
evvel bunlar bir vakıa idi. Yani bu kati haki-
katlar şu iddianın cerhi için ortaya konmuş mi
saldir. 

Muhterem arkadaşlarım, «Zabıta yakalamı
yor, Hükümet yakalamıyor, maznunlar gezi

yor» diye bir beyan var. Geçen gün bunu bir 
münasebetle uzun uzun ifade ettik. Arkadaşlar 
bu suçlar toplum suçudur. Suçları, en ince te
ferruatına kadar hesaplamak kudretine haiz 
olan kültürlü, bilgili kimseler işlemektedir. Fev
ri suç değildir, düşünüle, düşünüle işlenen suç
tur. Suçu en belirsiz bir şekilde işlemek müm
kün olduğu saman suç işlenmektedir. Sonra 
şunu da ifade etmek isterim, bu suç işliyenlerin 
arkasında binlerce kişi «bir vantanperveri ko
ruyoruz, kurtaracağız» diye yalan söylemek 
için sıra beklemektedir. Bu beyanların - bizim 
cemiyete has değil muhterem arkadaşlar - top
lum suçlarının tesbiti kolay değildir. Çok ince 
teferruata kadar düşünülerek işlenir. Fevri, 
her istenilen yerde görülebilecek cinsten değil
dir. Fakat buna rağmen Hükümet, «şu kadar 
kişinin failini bulamadım, şu kadarını mahke
meye verdim» demektedir. Bunun bir karşılığı 
olarak failler ceza görmedi denir. 

Yine arkadaşlar geçen günler ifade ettik, 
faillerin ceza görmemesi mümkündür. Elbet fa
illerin ceza görmesi arzu edilir ama, yarım ya
malak bir delil, gördüm mü görmedim mi ka
bilinden müphem bir şahadet, korkulu bir şaha
det karşısında binlerce genç bunun aksine şa
hadet edebilmektedir. Size istanbul üniversite
sindeki bir rektörün mahkeme huzurundaki şa
hadetini nakletmiştim. Binaenaleyh, hâdisenin 
bünyesinden, tarafların hususiyetinden çıkan 
bu suçtan dolayı, yalnız ve yalnız zabıtayı suç
lu görme, mazlumları yakalamıyor, himaye 
ediyor gibi beyanda bulunma insafla kabili te
lif bir görüş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, soygun hâdisesi 
Orta - Doğu'yu aramak için vesiledir dendi. Ge
çen sefer bu aramanın nasıl başladığını, nasıl 
devam ettiğini ifade ettim. Buna rağmen bu 
tekrar edilirse, benim de bir defa dana tekrar
lamam zaruri oluyor. Arkadaşlar soygundan 
sonra soygun yapan araba Orta - Doğu içerisine 
girmiş, çıkarken kapıcısı ile münakaşa yapmış
tır. İçindeki maznunların kim olduğu anlaşıl
mıştır. Biraz Önce hendeğe düşmüştür. Hava 
çamurludur, arabadan çıkan ayak izlerinin 
Orta ~ Doğu'ya doğru gittiği belli olmaktadır. 
Bu üniversitenin rektörü Hükümete müracaat 
etmiştir. Banka soygunu ile alâkalı gördüğü
nüz araba üniversitemizin içinden geçmiştir. 
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Civarında devrilmiştir, ayak izleri üniversite
me gelmektedir, rica ederim gelin, arayın. 
Üniversitem bu şaibenin altından kurtulsun 
demiştir. Vatanperverane bir talepte bulun
muştur. Bu talep üzerine 'bildiğiniz aramalar 
yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım hâdisenin cereyan 
tarzının bu olmasına rağmen, bir üniversite 
rektörünün talebi ile bu aramanın yapılmış ol
masına rağmen yine çeşitli şüpheler uyandıra
cak beyanda bulunma ve bunda ısrar etme, 
devamlı bir şekilde bu temayı işlemede hususi 
bir maksat olduğunu kabul etme zarureti var
dır. 

Şimdi mülkiyedeki aramanın kanunsuz ya
pıldığı iddia edilmektedir. Arkadaşlar, bir ar
kadaşımızın. ifade ettiğine göre bir hafta evvel 
Niğde talebe yurdunda bir seçim yapılmıştır. 
Seçimi onların tâbiri ile sağcı ekip kazanmış
tır. Bilâhara 2 nci bir seçim yapılmış. Zaten 
maalesef üniversitedeki seçimler hep böyle ol
maktadır. Bir seçimde kazanamıyan tarafça 
başka bir salonda, başka bir yerde ve başka bir 
saatte yeni baştan seçim yapmak suretiyle ikin
ci bir heyet meydana getirebilmekte ve bu su
retle de kargaşalığı devam ettirebilmektedir
ler ve bu öteden beri devam ettirilegelen bir 
yoldur, bir metottur. Her ne şekilde olmuşsa ol
sun, silâhlı mücadele başlamıştır, silâhlar atıl
maya başlanmıştır. Bu silâhlan kullananlar 
her ne kadar olursa olsun, kaç tane olursa ol
sun, mülkiye yurduna girmiştir. Buraya kadar 
olan kısımda bir fikir tealüfü yok. Dörttür 
evet dörttür, onbeştir evet onbeştir. Tek kişi
dir, evet tek kişi kâfidir muhterem arkadaşlar. 
Bu şekilde hem huzurun ve asayişin olmadığın
dan bahsedeceğiz, bir cemi gafir merkezi Hü
kümet de silâhları ata ata biz yurda gireceğim. 
Silâh atmak suçtur. Bir topluluğu dağıtma, 
meşru faaliyetini yok etmeye çalışma suçtur. 
İşte silâh taşımak suçtur, işte bu kadar suçlar 
karşısında polis suçluları yakalamak vazifesiy
le karşıkarşıya gelmiştir. 

Arkadaşlarımın pek çoğu hukukçudur. Ya
hut kendilerinin temas edebileceği, öğrenebile
ceği yerler var. Muhterem arkadaşlar arama 
hâkim kararı ile olur. Hâkim kararı ile yapı
lır anakaide bu. Fakat derhal altında tehirin
de mazarrat umulan hallerde müddeiumumi ve 
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ona niyabeten zabıta arama yapar diye kayıt 
vardır. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunumu
zun 94 ve 96 ncı maddeleri açıkça bu hali gös
termektedir. Ve bugüne kadar şu Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanunu çıkmasından bugüne 
kadar tatbikat böyledir. 

Şimdi Siyasal Bilgiler yurduna bu şekilde 
kimselerin girdiği doğru mu? Aksini söyliyen 
yok. Dört diyen var, on diyen var, onbeş diyen 
var, f akat şu suçu işlemek üzere girdiği vakıa. 
Zabıtanın arama kararı birkaç konuşmada ifa
de edildi. Arama kararı var mıdır yok mu
dur? Muhterem arkadaşlar bir kısmı arama ka
ran almak üzere adlî makamlara müracaat 
ederken, tehirinde mazarrat umulan şu halden 
dol? yi kanunun bahşettiği haktan istifade ede
rek zabıtanın arama yapması gayet tcfbiîdir, 
Hangi saatte çıkmış bunu bildirin, yani bura
da tir suçlama, bir itham var. Hayır kanu
nun bahsettiği 'hakkı her iki taraftan pekiş
tirmeye uğraşan bir iktidar var. Bir taraftan 
pekiştirmeye uğraşan bir iktidar var. Bir ta
raftan mailıkemeden karar almaya uğraşırken 
diğer taraftan önünden kaçıp» gidenleri ya
kalamak için arama var. Biz simidi bir s'ilâıhlı 
çatışmanın karşısındayız. Arkadaşlar şunu de-
mak istiyorum, silâhlı çatışma karşısındayız, 
'silâhh bir hareketin karşısındayız. Ama sa-
lâhh talebeyi tutmaya matuf gayretin kar
sısında o gayreti yok etmeye matuf her türlü 
gayretin içinds olan arkadaşlarımız var. Bu
rada zalbita üzerine düşen vazifeyi... 

BAŞKAN — Sayın Tuna normal olarak 
vaktiniz doldu. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Müsaade ederseniz Sayın Başbakanım bir iki 
kelime ile bunu bağlıyayım. Muhterem arka
daşlarım, benim temas etmek istediğim mev
zuların pek çoğuna temas ettiler. Şunu ifade 
etmek istiyorum; arkadaşlar Devletin son 
glicü polistir, zabıtadır. Devletin varlığını, 
bu kuvvetler nizamın bekçiliğini yapmakta
dırlar. Nizama sahip çıkar, nizamı korur. 
O Devlet olma haysiyetini kazanır. 

•Muhterem arkadaşlar bu kuvvetleri hır
sızlıkla dahi itham edersek bu vatanperver 
memleket çocuklarının şevkini kırarsak böyle 
bir mühim hâdise olduğu saman bunlardan 
hizmet bekleyemeyiz. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) - Ya 
zabıta suç işlerse... 

AHMET NÜSRET TUNA (Devamla) — 
Ben size bir ingiliz Anayasasında geçen bir 
hükümden bahsedeyim, ingiltere'deki Anayasa 
biliyordunuz yazılı değildir. Arkadaşlar İn
giltere'de Kral ve Kraliçe her şeyi affedebilir. 
Fakat zabıta kuvvetlerine karşı işlenen suç
l a n affetme kudreti yoktur, 

Muhterem arkadaşlar bu şuura sahip top
luluklar asayişi temin öder, huzuru temin 
eder Devlet hayatını istediği istikamette mir 
nizam istikametinde yürütür. Buna dört elle 
öarılmazöak artık diyeceğimi sizlerin takdi
rine bırakıyorum. Bu vatan çocuklarını eli
mizden geldiği şekilde teşvik etmeye vazife
lerini ifa ettiklerinden odalyı taltif etmeye 
mecburuz, zamanınızı fazla almamak için bu
rada bitiriyorum. Hepinizi hürmetle salamla
rım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına başka *öz is
teyen var mı? Kifayeti muameleye koyacağı n.. 

FİKSET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ba
kandan sonra söz istiyorum. 

'HAYDA» TUNÇKANAT (Tabiî üye) -
Kifayet aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim söz sırasını okudum 
Sayın Gündoğan, sırada kim geliyorsa... 

FİKRET GÜNDOCAM (istanbul) — Ba
kandan sonra, Bakandan sonra... Grup adına 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz üye
nindir, grupun değildir. Grup adına mı isti
yorsunuz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sa
dece sordum efendim, 

BAŞKAN — Yok kifayet hepsine şamildir, 
ben de bir yanlış anlamaya ileride imkân sağ
lamamak için sordum. Arzu ediyorsanız grup 
adına buyurunuz. 

MEHMET İSMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Kifayet sorulara da şâmil midir? 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Kifayet Tüzüğümüze göre kifayet anına kadar 
•sorulmuş sorulara şamil değildir. Kifayetten 
sonra vâki olacak sorulara şamildir. Ancak 
tatbikatta giden bütçelerimizde Bakana sorul
duğu olmuştur, yetgri kadar tenevvür etmeye 
çalışacağız. 

YİĞİT KöKER (Ankara) - - Sual sorabi
lecek miyiz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Tüzükteki durumu ve tatbi
katı arz ettim, sual soracaksınız. Yani bir 
daha açiklryayırn. Tüzüğümüzde kifayet soru
lara da, sonradan vâki olacak sorulara da şa
mildir. Ancak on senedir yapmakta olduğumuz 
tatbikatta sorulara imkân sağlanmıştır, ou-
gün de sağlanacaktır? Şimdi kifayeti muame
leye koymadan evvel okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
içişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeter 

sayıda sayın üye söz almıştır. Görüşmelerin 
yetersizliğini arz ve teklif ederim, saygıla
rımla. 

Balıkesir Senatörü 
Nuri Demire! 

BAŞKAM — Şimdi henüz oylamıyorum. 
'KARMA BÜTÇE KOMİBYOMU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) 
—• Sayın Başkan, Komisyon adına bir hususun 
tashihi için söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde buyurunuz. Son söz
de gayet kifayet kabul edilecek olursa son söz 
kayıt sırasına göre söz Sayın Hüseyin Öztürk'-
îtedir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, C. H. P. 
G-rupu adına konuşan Sayın Öztekin Bütçe Ka
nunu tasarısı ve gerekçelerinin gerek senatör
lere ve gerekse milletvekillerine ve dolayısiyle 
efkârı umumiyeye geç verildiğini ileri sür
düler ve samanında eline geçmediğini ifade 
buyurdular. Malûmuâliniz Anayasamızın 94 ncü 
maddesi bütçenin nasıl bir prosedür içerisinde 
meclislere gelmekte c-iduğunu tâyin ve tarif 
eder. Buna göre genel ve katma bütçe tasarı
ları ila millî bütçe tahminlerini gösteren ra
por malî yıl başından en az üç ay önce Bakan
lar Kurulu taralından T B. M. M. ne sunulur. 
Bu tasarılar vs rapor 35 milletvekili ve 15 Cum-
hiriyet Senatosu üyesinden kurulu bir Karma 
Komisyona verilir bu Komisyonun kuruluşun
da iktidar grupuna veya gruplarına en az otuz 
üye verilmesi gartiyie siyasi parti gruplarının 
ve bağımsıların oranlarına göre temsili göz 
önünde tutulur. Karma Komisyonun en çok 
sekiz hafta içinde kabul eâece&i metin önce 
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Cumhuriyet Senatosunda görüşülür ve en geç 
on gün içinde karara bağlanır. Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edilen metin en geç bir haf
ta içinde yeniden görüşülmek üzere Karma Ko
misyona verilir Karma Komisyonun kabul et
tiği metin Millet Meclisinde görüşülür ve ma
lî yılbaşına kadar karara bağlanır demektir. 
Buna göre muhterem arkadaşlarım Bütçe Ka
nun tasarısı ve gerekçeleri yıllık prrogram 
30 . 11 . 1970 tarihinde Komisyonumuza gelmiş 
bulunmaktadır. Bundan sonra tasarı gerekçe ve 
programlar matbaada bastırılmış ve bu arada 
ıda Sayın Maliye Bakanı 7 Aralık 1970 tarihinde 
de basına, efkârı umumiyeye bütçe hakkında ge
niş malûmat vermiştir. 

14 . 12 . 1070 tarihinde de gerekçe ve rapor
lar muhterem üye arkadaşlarımıza tevzi edil
miş bulunmaktadır. Bunu mütaakıben Komis
yon bütçe görüşmelerine 18 . 12 . 1970 Cuma 
günü saat 10300 da başalmış 33 gün, gece ve 
gündüz devamlı olarak 273 saat basının da önün
de bütçeleri müzakere etmiştir. Buna göre, za
manında verilmediği mucip sebebinin yerinde 
olmadığını zabıtlara geçirmek için söz almış 
bulunuyorum. Keyfiyet- bundan ibarettir. 

Arz eder, tefekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet efendim kifayeti okudum. 
Kifayetin aleyhinde söz istiyen arkaadşlarım 
var, onları da arz tdeyim: 

Sayın Başkan 
Kifayetin aleyhinde söz rica ediyoruz. 
Saygılar, 

Tekirdağ Kayseri 
Cemal Tarlan Hüsnü Dikeçligil 

BAŞKAN — Geliş sırasına göre aynen. Sayın 
Sur}. Atalay'm söz talebini okuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Yeterlik önergesi aleyhinde söz rica ediyo

rum. 
Saygılarımla. 

Kars 
Sırrı Atalay 

BAŞKAN — Yine kifayet aleyhinde otur
duğu. yerden söz talebeden Sayın Tunçkanat. 

Şimdi bu sıra içerisinde yalnız bir arka
daşa söz vereceğim. 

Sayın Cemal Tarlan buyurunuz. 

(O. H. P. sıralarından, «sıraya riayet edil
miyor» sesleri.) 

Efendim öyle bir tasnife tabi tutmadım, 
sıra ile okudum, sıraya riayet ettim. 

EKREM ÖZDEN (istanbulu) — Biz kendi 
aramızda konuşuyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, her hangi bir ihti
male, . bir yanlış anlamaya mahal kalmamak 
için arz ettim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kendinizden şüp
helisiniz. 

BAŞKAN — Kulağımın işittiğine göre ken
dimden şüpheli değilim. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlar,, İçişleri Bakanlığı gibi mühim bir 
Bakanlığın bütçe tasarısı üzerinde konuşma
lar cereyan, etmektedir. Gruplar adına konuş
malar yapıldı, hattâ iki grup tekrar konuştu
lar. Ondan sonra şahısları adına konuşmak is
tiyen muhterem üyelerden, ikisi lehte olmak 
üzere, 6 muhterem arkadaşım konuştu. 

BAŞKAN — Birisi lehte, birisi aleyhte, bi
risi üzerinde olmak üzere 6 arkadaşım.. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) iki lehte de
dim ben de zaten, iki lehte, iki üzerinde iki 
aleyhte aynı şey. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, görülüyor 
ki, böylesine kritik bir bakanlığın bütçe tasa
rısı üzerindeki konuşmalar tahdidedilmemeli-
dir. Bir tarafın «ak» dediğine, diğer taraf «ka
ra» diyor. Bari, bütün muhterem üyeler ko
nuşsunlar ve ondan sonra Sayın içişleri Baka
nımız da buna göre cevapları lütfetsinler. 

İSA BİNGÖL (Muş) — iş uzayacak, vakit 
geçecek. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Şimdi muh
terem arkadaşlarım, bir arkadaşım işin uzıya-
cağmdan bahsediyor, öyle değil. Muhterem 
Başkanın ilân ettiğine göre, 16 muhterem üye 
şahısları adına söz rica etmişlerdir. Bunun 
altısı konuştuğuna göre 10 üye kalıyor. Bu da 
10 dakikadan 1 saat 40 dkika eder. Şimdi saat 
üçbuçuk, dörde yirmibeş olduğuna göre 7 ye 
kadar 1 saat 40 dakika onların konuşmasın
dan. sonra Sa.ym Bakan da konuşmak, suretiy
le... 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya)— Cemal 
Bey gece de bekleyin ama. 
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BÂŞEAN — Arkadaşlarım, aleyhteki fikir
leri lütfen dinleyiniz, oylarınızı kullanacaksı
nız, bildiğiniz gibi kullanın dinleyin rica ede
rim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Gece 
burada 5 kişi kalıyor. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Kendileri
nin de bulunmadığı her halde celseler olmuş
tur. Ben hakikaten 3 günden beri burada yok
tum, ama bunun elbette ki bir mücbir sebebi 
olması gerektir. Burada bulunmadığıma ve 
şimdi geldiğime ve söz istediğime göre bu hak
kımı da lütfetsinler, bağışlasınlar ve ona göre 
beni haklı görsünler. 

Muhterem arkadaşlarım, böylesine tahdide-
dilmek suretiyle bir içişleri Bakanlığının Büt
çesinin kapanmasına gönlüm rıza göstermiyor. 
Ve bu isticalin mânasını ve haklılığını kabul 
edemiyorum. Adalet Partisinin muhterem üye
leri lütfetsinler bu 1 saat 40 dakikayı hepimiz 
konuşalım ve ondan sonra bütçe de geçmiş ol
sun. Ricam bundan ibarettir. Bu önergenin 
aleyhinde oy kullanılmasını ve kabul edilme
mesini muhterem üyelerden rica ediyorum.. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Şimdi kifayeti oyluyorum. Ki
fayeti kabul edenler... Kabul etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi sayın Bakana söz vermeden evvel, ön
ceki oturumda münakaşalı olan bir hususu, 
tahkik ettim, sunuyorum. Buyuruldu ki, bun
dan evvelki bütçelerde söz sırasına girmiş olan 
arkadaşlar, lehte, aleyhte, üzerinde olmak 
üzere tasnife tabi tutulmamıştır, bu kere de 
böyle yapılsın. Geçmiş bütçelerde de buna ait 
tatbikat vardır, okuyorum : 

«Birleşim 38, sene : 1 . 2 . 1966» 
Aynen zabıttan ilgili yeri okuyorum. 
«Şahısları adına söz alan sayın senatörleri 

de şu tasnife uğratmak suretiyle sıralandırdık; 
lehinde, aleyhinde ve üzerinde söz alan arka
daşlarımızın isimlerini sıra ile okuyorum:» 

Ve okumuş, bir itiraz vâki olmamış, bu 
minval üzere görüşmeler hitam bulmuştur. 
Bilgi için sundum. 

Şimdi sayın Bakan buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞ-LU (Muğla) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; bakanlığımın bütçesi üzerinde gö-

| rüşlerini ifade eden arkadaşlarımın hepsine 
| teşekkürlerimi ifade ediyor ve Yüce Senato-
j yu saygılarla selâmlıyorum. 
I İlk söz alan değerli arkadaşım ve meslek-
\ taşım Mukadder öztekin'm değindiği konulara 
| cevap vermekle sözlerime başlıyacağım. Ken-
i dileri bizim yıllardan beri söylediğimiz ve ben-
İ denizin vazifeye başladığım günden itibaren 
\ asgari müşterek diye dile getirdiğim unsurları 
I büyük bir vuzuhla ifade ettiler. Demokrasinin 
\ dayandığı temellere, iktidarların yahut parti-
I lerin nasıl iktidara gelip nasıl gideceği husu-
ı sundaki kaidelere temas ettiler, idare edenle-
| rin yetkileri ve idare edilenlerin haklar denge-
\ sini ve ilişkilerine temas ettiler. Bunların hepi-
î sine katılıyoruz ve bu vesile ile yılardan beri 
| tekrarladığımın, zabıtlarda mevcudolan, parti-
s lerin üstünde rejimi savunma sorumluluğumuz 
• vardır. Demokrasi bir mesuliyetler rejimidir. 
j Bu mesuliyet bir Anayasa kuruluşu olan sa-
| dece Hükümette değil diğer bütün Anayasa ku-
| ruluşlarmda siyasi ve gayrisiyasi teşekküllerde 
j de mevcuttur. 
i Bu itibarla, Anayasada tarifini bulan millî, 
| lâik, sosyal ve hürriyetçi demokratik Devleti-
| mizi, yani Türkiye Cumhuriyetini savunmada 
j hep beraber olmamız lâzımgeldiğini ve bunu 
I tahribedici güçler ve teşekküller karşısında it-
I tihaz etmemiz lüzumunu ifade etmiştik, yine 
j -etmeye devam edeceğiz. 
! Bendeniz tesbît ettiğime göre, değerli arka-
i daşım da bu anafikri kendisine mahsus bir üs-
| lûpla dile getirmiş olsa gerektir. Eğer tesbi-
! tim doğru ise, bundan memnuniyet duyduğu

mu huzurunuzda ifade etmek istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, demokrasilerde ister 

iktidarda olsun, ister muhalefette olsun siyasi 
teşekküller birbirine düşman ve hasım gözle 
bakmamalıdır. Yekdiğerini rakip teşekküller 
olarak görmelidir. Arkadaşım bu noktaya da 
kısaca değinmişti, biz de buna katıldığımızı 
söylemekle kıvanç, duyuyoruz. Bizim politika
mızın temel fikirlerinden de birisi budur. Onun 
için eliyoruz ki, tenkidlerimizi objektif ölçüle
rin, medeni ölçülerin içinde yapalım. Elbette ki 
birbirimizi tenkid edeceğiz, elbette ki birbiri
mizin yanlışlarını görmeye çalışacağız. Çünkü 
hepirnizm maksadı daha iyi bir icraatı daha iyi 
bir hizmetler manzumesini temin etmek ve bü
yük milletimize daha iyi hizmet edebilmektir. 
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Ama bunu bir hücum ve kavga haline getirmek 
demokrasinin benimsediği bir metot, uyguladığı 
bir kaide değildir. 

Bendeniz bu metoda ve bu kaideye her zaman 
bir vefakâr olarak konuşacağım ve maruzatta 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı 
jzjgm bir hizmetler manzumesinin yürütücü ve 
icracı bir sorumluluğunu taşımaktadır. Bu iti
barla saman içinde Türk toplumunun yeni ihti
yaçlarını, kamu ihtiyaçlarını ve arzularını kana-
lize edecek ve sağlıyacak bir merkezî ve taşra 
teşkilâtının kurulması lüaumu ela aşikârdır. Ba
kanlığım bunu teşhis ettiği içindir ki, hem kendi 
bünyesi içinde yeniden bir düzenleme hem de 
merkezî organizasyonla, taşra teşkilâtı arasın
da fikir ve hizmet akımını sağlayıcı bir araştır
ma, plânlama ve koordinasyon ünitesi kurmuştu, 
bu yıl bunu bir Genel Müdürlük haline getir
miş bulunmaktadır. Ve İçişleri Bakanlığının 
hem bu organizasyon ihtiyacını hem de kamu
nun eskimiş kanunları tadil etmek, yeni ihtiyaç
larına tekabül eden kanunları getirmek de bu 
Genel Müdürlüğümüz ilgili genel müdürlüklerle 
birlikte kesif çalışmaların içine girer3k önümüz
deki aylar içinde tasvibinize sunulacak temel 
kanunları getirmenin gayreti içindeyiz. 

Bu itibarla, arkadaşımın kanunlar konusun
da temas ettiği noktayı bu suretle cevaplandır
mış bulunuyorum. Arkadaşlar,, muhtelif arka
daşlarım bir konuya değindiler bu da; vali, kay
makam ve vali muavini arkadaşlarımın 657 sa
yılı Kanun karşısındaki durumu, Bunu Bütçe 
Karma Komisyonunda en gem*. hatları içinde 
izah etmiştim, Şimdi huzurunuzda müsaade bu
yurursanız bir kere daha özetle de olsa takdir
lerinize sunacağım, 

Muhterem, arkadaşlar, 657 sayılı ve onu ta-
kibeden kanunlar manzumesinin ortaya çıkar
dığı personel reformu mevzuunda hakikaten 
idarecilerimizin maaşları ve yan gelirleri bakı
mından bir dengesizlik hâsıl olmuş, ama bu den
gesizliği gene kanunun sistematiği içinde ve o 
kanuna göre çıkması lâzımgelen ve önümüzdeki 
günlerde huzurunuza gelecek kanunlarla sağlan
mış bulunmaktadır. Vali arkadaşlarımız, kay
makam ve vali muavini arkadaşlarımız veya 
aynı sıfatı taşıyan merkezde çalışan arkadaşla
rımızı Personel Kanununun bünyesinde getir

diği yan göstergeler veya tedarik güçlüğü, iş 
güçlüğü gibi maddelerine dayanılarak sağlana
cağını 30 Ocak günü Bütçe Komisyonunda sa
rahatle ifade eifctiğim ve bunun bir /tamâimle vilâ
yetlere bildirdiğim bir gerçektir. Bunun dışın
da da huzurunuzda Maliye Vekili arkadaşım, 
hem teknik personel ve sağlık personeli hakkın
da bilgi verirken dile getirmiş ve idareci arka
daşlar hakkında düşünülen esasların ne olduğu
nu biraz evvel muhtevasını söylediğim unsur
ları size ve Türk efkârı umumiyesine açıklamış 
bulunmakta idi. Bu itibarla Artukmaç arkada
şımın «10 Ocak'tan evvel bu arkadaşlar hiçbir 
ses duymadılar kendi arzu ve taleplerine cevap 
verilmedi» tarzındaki iddiasının gerçekle bir iliş
kisi yoktur, idareci arkadaşlarımızın bu talep
leriyle biz karşı karşıya değiliz. Katta idareci 
arkadaşlarımız, Personel Kanunu içinde ayrı bir 
sınıfa sahibolmanın arzusunda ısrar etmişler, 
gene bu Personel Kanununun bünyesi ve sistemi 
içinde bunu ela temin etmenin mümkün oldu
ğunu Maliye Bakanlığı uzman arkadaşları tes-
biıt etmiş ve mutabakata varılmış bulunmakta
dır. Şu halde idareci arkadaşlarımızın arzuları
nın tümüyle beraberiz, onların arzularının kar
şısında değiliz, Böyle olunca, direnme denilen 
veya uyarma denilen hareketin beyhude olduğu 
kendiliğinden anlaşılmaktadır. Bu talep ve ih
tiyaçlara hayır diyen bir ses, bir makam, bir ba
kanlık, bir Hükümet mevcudolmadığına göre, 
neyi direnmek istiyorlar veya neyi söylemek isti
yorlar. Bu büyük feragatlann ve faziletli çalış
maların güzel örneğini veren bütün idareciler 
ailesinden gelen bir hareket değildir. Bu bâzı 
peşin fikirlere sahiholan kişilerin yaratmak is
tediği bir havadır, elde etmek istediği bir garip 
menfaatin uygulamasıdır. Ben bütün idareci ar
kadaşlarımı, meslektaşlarımı böylesine yanlış bir 
tavıra düşmekten tenzih ediyorum. 

Arkadaşlar, burada bir noktayı da vuzuha 
kavuşturmak isterim. Kaymakam, vali, idare 
âmiri vazife aldığı zamanın Hükümetinin ve 
Türk Devletinin temsilcisidir. Kanunun temsil
cisidir, nizam adamıdır bölgesinde kamu düze
nini sağlamakla görevlidir. Binaenaleyh, kanun
ların vermediği bir hakkı kullanmak suretiyle, 
kamu düzenini ^bozucu bir davranışa gireceğim 
beyaniyle, idare âmirlerinin taşıdığı sıfat asla 
kabili telif değildir. Binaenaleyh, bu noktadan 
idare âmirlerine düşürülmek istenen gölgeye de 
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gönlüm razı değildir, gene meslekdaslarımı tü
münü bundan tenzih etmekteyim. Ama ka
nunun tanımadığı halde bir yetki ve hak 
tanımadığı halde bâzı kişiler ben kanuna karsı 
geleceğim fikrine ve tavırma sahip ise, onlar 
hakkında Hükümet ve Devlet tasarrufunu yap
makta tereddüdetrnez. Çünkü kendisini temsil 
ettirdiği adam tarafından kendisini oydurmaz 
ve kendisini tahribettirmez. Binaenaleyh, bu 
hukukî ve temel fikirden mülhem alman tasar
ruflarda ne kanunsuzluk, ne isabetsizlik, ne ak
lımızın kenarından geomiyen baskı ve tazyik 
düşünceleri bahse konu olamaz. Bu konuya te
mas eden bütün arkadaşlarımı bu vesileyle ce
vaplandırmış bulunuyorum, 

Muhterem arkadaşlarım, zabıtanın kullanıl
ması, istimali konusunda da çeşitli arkadaşlarım 
dile getirdiler. Biraz evvel Anayasa hükmüne 
göre tarifini yaptığım Türkiye Cumhuriyeti Dev
leti bir hukuk Devletidir. Bu hukuk Devletin
de kanun hâkimiyeti vardır, kanuna bağlılık 
prensibi vardır. Biz hiçbir zaman ne Anayasa
nın çerçevesini astık, ne de kanunlar m sınırla
rını tecavüz ettik. «Kanunları çiğnediniz, gay-
rimeşru sahaya, intikal ettiniz» Tarzındaki söz
ler özel niyetlerin, mücerret ve nazari görüşle
rin bir tezahürüdür. Biz iktidarımızda kanun
suz hiçbir işlem ve eylem yapmadık, hiçbir şah
sa ve hiçbir sınıfa eziyet ve zulüm ve haksızlık 
yapmadık, kanunların ve Anayasan'n bke tanı
mış olduğu görevi ve yetkiyi yine cnîavnı sınır
ları içinde kullandık. Aksini söyîiyenl.er delil
lerini getirmeye mecburdurlar. Böyle bir ena
yin nerde, ne zaman olduğunu söylemeye mec
burdurlar bunları. Söyliyemedikleri takdirde 
de, iddiaları bir ithamdan ileri geçemez. 

Arkadaşlar, polisi de jandarmayı da kanun
ların sınırı içinde ve kanunların bize tanıdığı 
yetkiler içinde kullandık. Türk polisi, Türk jan
darması Türk Devletinin güvenliğini sağbyan 
kuvvetlerden güçlerden birisidir. Hükümetler 
demokratik sistemlerde gelip geçicidir. Onlar 
Devletin gücüdür. Meşru yollardan gelen mil
letin rızasiyle gelen her Hükümetin kanunlarla 
tanınan emirlerine uyacak ve milletine hinmet 
edecektir. Bunun dışında bir şey düşünülemez. 
Hangi arkadaşım söyliyebilir veya söyledi, İçiş
leri Bakanı Emniyet Genel Müdürlüğüne, vali
lere, Jandarma Genel Kumandanlığına. Jandar
ma Alay Kumandanına şu kanunsuz emri ver-
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mistir, onları partisinin şu menfaati için kul
lanmıştır, bilen varsa söyleşim ama söylemiyen 
müfteridir arkadaşlar, (Â. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) Biz icraatımızı şerefle 
vermeye her yerde hazırız her yerde verdik 
vermekten de kaemmayız. Biz kanunsuzluğu, 
biz haksızlığı sureti katiyede ret ve inkâr edi
yoruz. Yurtların aranmasında mı A. P. nin bir 
menfaati var, Doğu'da, Güney - Doğ a'da eşki-
yalığın kökünü kazıdık, vatandaşa emniyet ge
tirdik, huzur getirdik, 2 500 tane firari kanun 
kaşağını adalete teslim ettik, bunda mı A, 
P. nin menfaati var, yoksa Türk Milletinin, 
Türk Devletinin menfaati var? Elhetteki, Türk 
Devletinin ve Türk Milletinin menfaati var. Ka
nunları. hâkim kılarak orada emniyet ve asa
yiş temin etmiş olan jandarma kuvvetlerimizi, 
polisimizi ve emniyetin, isi huzurunuzda takdir
le şükranla karşılıyorum. Ama bir arkadaşım 
delil vermeden «Jandarma bölgesinde de kanun 
tatbik edilmiyor.» diyor. Ama bunun misalini 
vermiyor, Kanun tatbikinde mutabakata var
maya mecburuz arkadaşlar. Şimdi arz edece
ğim. 

Bir arkadaşım daha evvel bu kürsüden zan
nediyorum gündem dışı konuştu ve dediki, «Ko
münde denilen kimiler Ankara 'mm caddelerinde 
37ürüyüşler yapıyor, buna kanun tatbik edilmi
yor.» Ben de dedim ki, «Yürüyüşe, Toplantı ve 
Göst-svi Yürüyüşü Kanunu hükümlerine göre, 

i her hangi bir teşekkül müracaat ederse müsaa-
I de alabilir,» 

S Ama arkadaşım, «Bunlara niçin komando 
j demliyor, bunlar kendilerine göre bir kıyafet 
1 giyiyorlar. Niçin giyiyorlar veya bunlar bir te

şekkül tarafından talim ve terbiye ediliyorlar, 
bunların kanuna aykırı bir halini göremediniz 
mi? Gördüys&niz, ne yaptınız?» demek istiyor
sa; bunun cevabı da hazır. Gördük ve o teşek
külü en yüksek adalet mahkemesine tevdi ettik. 
Bundan başka yapacağımız bir şey var mı de
ğerli arkadaşlarım. Siyasi Partiler Kanununa 
aykırı gördük, tesbit ettik adalet merciine ver
dik. Bir Dernekler Kanunu getiriyoruz. Bugün
kü Dernekler Kanunu ki kifayetsizdir. Bu gibi 
derneklerin başka türlü hareket etmelerine im
kân verebiliyor, o boşlukları da o aksakları da 
tıkayalım diyoruz. E. şimdi, bu kanun tatbik 
edilmemeye bir misal olabilir mi? Bunun öte-

476 — 
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sinde bizden bir şey beklemek mümkün değil. 
Kaza organiyle, icra organının görev ve yetki 
sınırlarını gayet iyi tâyin ve tesbit etmeliyiz. 
İcra, böyle bir şey vardır diyecek zabıta topar-
lıyacak ve adlî meroiye verecek, adlî nıerciye 
verdikten ve kaza organı çalışmaya başladıktan 
sonra idarenin yapabileceği bir şey yoktur. Ya
ni başka bir tâbir ile kanunların tâyin ettiği 
cezaları tatbik yetkisi kaza organına aittir, ic
raya ait değildir. Bir arkadaşım diyor ki, «E, 
kaçakçılık kanunu da tatbik edilmiyor.» Vekili 
de söyledi. Şimdi bir kanun tatbik edilmiyor de
mek, hiç uygulama safhasına intikal edilmemiş, 
bu kanun hiçbir olaya tatbik edilmemiştir de
mektir. E, elimizde rakamlar var. Bu sene jan
darma bölgesinde bu kanun tatbik edilmek su
retiyle 50 milyon lira değerinde kaçak eşya tes
bit edilmiş, polis bölgesinde ona yakm tesbitler 
v ı̂r. E, bu kaçakçılığın men ve takibine dair 
kanun mevcudolmasaydı bunları tutmak bun
ların faillerini adalete teslim etmek mümkün mü 
idi Değildi. E, bu kanun tatbik edilmektedir. 
Ama bu kanuna rağmen, uygulamasına rağmen 
gene kaçakçılık olmaktadır. Arkadaşım buna da 
tedbir bulalım diyorsa, bu görüşe elbette katılı
rız. Zaman içinde her kanunun bir değişime ta
bi tutulması lâzımdır. Ama unutmamak lâzım
dır ki, sosyolojinin tesbit ettiği bir realite var
dır; bir toplumdan neşet eden her hâdisenin ön
leyici kesin olarak tedbirini bulmak mümkünde-
ğildir. Öyle olsaydı muhterem arkadaşlarım. 
Türk Ceza Kanununu çıkardıktan sonra toplum 
rahat ederdi, insan vurmak 5 sene, öldürmek 
idam, 30 sene, suç işlenmezdi. Ama yine işleni
yor. Şu halde idare, şu halde hukukî otorite
ler sosyal hâdiseleri veyahut ceza hukuku diliy
le anti - sosyal hareketlerin hattı asgariye indi
rici tedbirlerini alabiliyor. Hukukim gücü ve 
kifayeti bu noktaya kadar yetebiliyor. 

Belki arkadaşım ve değerli meslektaşım Ha-
zer bunu söylemek istemiştir. Ben yanlış tesbit 
etmiş olabilirim. Öyle ise hoş görmesini rica ede
rim. Ben bir konuyu dile getirmek ve vuzuha 
kavuşturmak istedim. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, «Emniyet 
kuvvetleri ve bilhassa polis kendi hiyerarşik ka
demeleri içinde kullanılmalıdır. Vekil müdahale 
etmemelidir.» tarzında bir fikir ortaya konul
du. 

E, bu kanunların tanıdığı yetkilerle kabili 
tslif değil. Elbette içişleri Bakanı vilâyet em
niyet müdürlüğü yapacak değil. Ama Emniyet 
Teşkilât Kanununun başında, «Türkiye'nin em
niyet ve asayişinden içişleri Bakanı sorumlu
dur.» hükmü varken, emniyet ve asayiş işleriy
le, kamu düzenini idare eden hareketlerle ilgi
lenmemek, takibetmemek, ne yapıldığını, ne 
edildiğini, hangi noktaya gelindiğini sormamak 
vazifeyi en azından ihmal etmek demektir. Böy
le bir suçu bana itmeye hiçbir arkadaşımın hak
kı olmasa gerektir. Hele bu meslekte çok şerefli 
hizmetler vermiş bir arkadaşımın bunu düşün
memesi lâzım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Sayın 
Halil Özmen dikkate şayan noktalara temas bu
yurdular. Kendisinin şahadet yapmağa hazır de
diğim ve şimdi izah edeceğim bir konuda gös
terdiği fazilet dolayısiyle en samimî şükranları
mı ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, «Valiler vazifeleri
nin başında olmalıdır, emniyet ve asayişle meş
gul olmalıdırlar, başka istikametlerde, başka 
davranışların içine girmemelidir» tarzındaki ar
kadaşımın fikirlerini takdirle karşılıyorum ve 
katılıyorum. 

Çok şayanı dikkat bir konuya da temas bu
yurdular. Bendeniz şimdi bunu size söylesem 
belki bâzı arkadaşlarım faşizmi savunuyorsunuz 
diyecek. Buyurdular ki; «Polis vazife ve selâhi-
yet Kanunu bugünkü olayların kesafeti ve muh
tevasına göre kâfi değildir.» yanlış tesbit etme
dim galiba. «Bu tadil edilmelidir, takviye edil
melidir.» dediler. 

Biz böyle bir şey düşünmüyoruz. Ama muh
terem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, dün gençlik 
hareketleri dediğimiz, artık bugün şiddet ve 
dehşet hareketleri diye ayırdığımız ve demok
ratik hukuk devletini yıkıcı akımlar olarak tav
sif ettiğimiz bu cereyanlar 1968 yılında hürriye
tin doğum yeri olan Fransa'da da kendisini gös
termiştir. Fransa, hem bu olayları, sokaktaki 
olayları, tahripleri, tecavüzleri önlemek hem 
de üniversitelerindeki okuma ve okutma hürri
yeti tehditlerini bertaraf etmek için bâzı karar
lar aldı. 

Bizim getirmek istediğimiz kanunların da 
lüzumsuz olduğu, hattâ faşist karakterler taşı
dığı söylenmektedir, ona da cevap vermiş ol
mak için bunları kısaca özetlemek istiyorum. 
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Arkadaşlar, Fransa iki şeyi yaptı. Çok güç
lü olan, çok kifayetli olan polisini teçhizat ba
kımından, personel bakımından takviye etti ve 
aynı zamanda idareye yani polise 8 gün neza
ret altında tutma, tevkif etme yetkisi vardi. Ve 
Fransa'da başlanan o büyük kütle tahriplerinin 
önlenmesinde idareye ve zabıtaya tanınan bu 
yetkinin büyük bir fonksiyon gördüğü bir ger
çektir. Ama biz böyle bir şey düşünmüyoruz ve 
böyle bir şey de getirmiyoruz. Fakat arkadaşım 
bir hukukçu olarak, Batı memleketlerindeki uy
gulamaları da takibeden bir insan olarak buna 
bir parmak basmıştır, belki bir gün bunun üze
rinde de durulacaktır. Her halde böyle bir ka
nun getirdi diye Fransız Cumhuriyetine faşist 
idare dememiz mümkün değildir, desek de kim
se kaale almaz ve kimse inanmaz. 

Ama yine mühim bir noktayı söylediler. 
«Türk Ceza Kanununun tadilini de getiriyoruz.» 
Görevlilere karşı işlenen suçlar, görevlilere kar
şı yapılan mukavemetin müeyyidelerini artır
mak lâzımdır arkadaşlar. Neden?.. Çünkü o 
zabıta, kanunu temsil etmektedir ve orada, o hâ
dise karşısında Devletin otoritesini temsil et
mektedir. 

Zabıtayı idari ve adlî zabıta olarak ayırmak 
fikri eskiden beri üzerinde durulan bir konu
dur. Adalet Bakanlığımızın bu konuda çalışma
ları vardır. Ne safhada olduğunu öğrenerek 
muhterem arkadaşıma özel olarak bilgi vere
ceğim. 

Trafik konusuna, birçok arkadaşlarım de
ğindi. Türkiye'nin nüfusu artmıştır, Türkiye'de 
şehirleşme vardır, Türkiye'de geçmiş yıllara na
zaran satmalma kabiliyeti artmış, motorlu va
sıtaların adedi de artmıştır. Bu itibarla trafik 
vatandaşlarımızın canını ve malını tehdideden 
büyük bir problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu
nun karşısında alınması lâzımgelen tedbirleri 
düşündük. Aldığımız ve uyguladığımız ve uy
gulayacağımız tedbirleri müsaade ederseniz 
özetle arz edeyim. 

Evvelâ değerli arkadaşımın da ifade ettiği 
gibi bugün mer'i bulunan Trafik Kanunu ihti
yaca salih değildir, aksaklıkları vardır, yeni 
vaziyete göre bir Trafik kanunu tasarısının ve
ya tadil tasarısının getirilmesi lâzımdır. Bunu 
hazırladık muhterem arkadaşlarım. Fakat ge
çen senenin sonunda, geçen devrenin sonunda 
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Millet Meclisinde C. H. P. ne mensup birkaç 
değerli arkadaşımızın bu konuda bir Meclis 
araştırması açılması önergesi vardı, bunu biz 
de faydalı bulduk. Şimdi o araştırmanın ra
porunu bekliyoruz. O raporu aldıktan sonra 
huzurunuza yeni ve bize göre ihtiyaçları karşı
layan, zabıtaya birtakım yetkiler veren tasarı
yı getireceğiz. 

Arkadaşlar, trafik probleminin çözümünde 
en mühim şey eğitimdir. Hem trafik polisinin 
eğitimi, hem halkın eğitimi, hem de sürücünün 
ve şoförün eğitimi. Bunu da bu sene yapacağı
mız ve bâzı mühim merkezlere de teşmil edece
ğimiz eğitim organizasyonları ile imkânın mü
saadesi nisbetinde sağlamaya çalışacağız veya 
böyle bir merhaleye gireceğiz. 

Diğer bir mühim konu da trafik personeli
ni motorlu vasıtalarla, teknik cihazlarla takviye 
etmektir. Bu seneki bütçemiz bu esasları dik
kate alan bir muhtevayı taşımaktadır. 

Bununla beraber bu imkânları elde edince
ye, bu vasıtaları elde edinceye kadar ne yapa
biliriz?.. Diye düşündük ve şöyle bir karar al
dık, 26 Ağustostan beri uyguluyoruz. Merkez
den verdiğimiz, tesbit ettiğimiz bir gün Türki
ye'nin her yerinde valiler, hem zabıta emrindeki 
vasıtaları, hem diğer resmî kuruluşlar elinde
ki vasıta ve personeli alarak trafik olaylarını 
kontrola tabi tutmaktadır. Ve bu ayda 4 defa 
vukubulmaktadır. Bunu, elimizdeki imkânları 
bir değerlendirme sistemi olarak kabul ediyo
ruz ve bundan fevkalâde iyi neticeler aldık. 
Arkadaşlarımızın çıkardığı istatistiki rakamla
ra göre % 10 ilâ 12 arasında trafik suçlarının 
düştüğünü tesbit ettik, işte böylesine bir sis
temi devamlı ve istikrarlı hale getirmek hedefi
mizdir. 

Bunun yanında büyük arterlerde, daha çok 
kasa olan arterlerde modern ve fenni bir kon
trol sisteminin uygulanmasına da başlamak üze
reyiz. Bu büyük arter Edirne'den başlıyarak 
istanbul, Ankara'ya kadar gelen bir arterdir ve 
Ankara'dan iskenderun'a kadar gidecektir. Al
man teknik yardımından da faydalanmak su
retiyle buralarda kurduğumuz ve kuracağımız 
trafik istasyonlariyle bu arterde seyreden bü
tün vasıtaları radarlı bir kontrolün altına tuta
cağız ve vukubulan kazalarda da anında yeti
şebilmek, can kurtarabilmek için hem sıhhi per-
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sonel, hem sıhhi vasıta ve malzeme istimal ede
ceğiz. Halen açtığımız 4 istasyon memnuniyet 
le ifade edeceğimiz bir hüviyet içinde vazife 
görmektedir. 

Bu arterlerin dışında diğer büyük arterleri 
de Karadeniz istikametinde, Doğu ve Güney -
Doğu istikametinde ve Ege istikametindeki ar
terleri de yıllık programlar içinde böylesine bir 
trafik kontroluna tabi tutacağız. 

Bu kanuni imkânı ve diğer maddi imkânla
rı kullanmaya başladığımız takdirde Türkiye'
deki trafik kazalarının haddi asgariye ineceğini 
ümidediyoruz ve bu hedeflere doğru çeşitli yön-
lerdeki plânlamalarımızla seferberlik halinde 
bulunduğumuzu bilhassa arz etmek isterim. 

Arkadaşlar, bir mevzuu bütün yönleriyle ve 
gayet objektif olarak açıklamak istiyorum : 
«Siyasal Bilgiler Fakültesini zabıta aramış, bu 
arama kanunsuzmuş, bu aramada birtakım ka
nunsuz hareketler yapılmış ve ben arama ka
rarı var demişim, arama kararı sonradan ahn-
mış, sonradan alındığına göre ilk girişin huku
kî hüviyeti yokmuş.» 

Müsaadenizle bunu gayet objektif olarak kı
saca arz edeceğim. Bâzı arkadaşlarım dile 
getirdi, cevap verdi ama İnşaca arz edeceğim. 

Arkadaşlar, bir defa Niğde Talebe Yurdun
da o gün ikinci defa seçime teşebbüs edilmiştir. 
Niğde Talebe Yurdunu Kurma ve Yaşatma Der
neğinin Başkam ile görüşebilirsiniz. Daha ev
vel olmuştur, o gün bir baskın suretiyle gelin
miştir. 

«Komando ile polisin irtibatı, beraber tertip 
yapması».. Arkadaşlar çeşitli defalar ifade et
tim. Bir kere daha ifade ediyorum. Biz aşırı sa
ğı da aşırı solu da ortak bir gayede görüyoruz. 
Müşterek bir gayede görüyoruz. Gayesi, Tür
kiye Cumhuriyetini imha etmek, devirmek 
ve kendileıine mahsus ya bir Komünist rejim, 
ya bir faşist rejim, ya bir teakratik fikre da
yanan rejim getirmek istiyorlar. Bunun karşı
sındayız ve mücadele etmekteyiz, etmeye de
vam edeceğiz. (AP sıralarından Bravo sesleri) 

Binaenaleyh, «bu komandolarla veya aşırı 
sağla bizim irtibatımız varmış, tertip kuru-
yormuşuz, efendim onları kanadımızın altına 
almışız» Sözleri... Şu bir seneyi tecavüz eden ic-
ratımız esnasında 40 - 45 yere girmiş çıkmışız, sa
dece aşırı solun veya solun bulunduğu yere gir

miş, diğer yerlere girmemiş miyiz, aramamış mı
yız? Kiminle irtibat yapmışız? «Site Yurdunu 
aradınız mı? deniyor» Site Yurdunu aradık, is
tanbul'da da aradık, burada da aradık. «Türk 
Ocaklarında bunlar barınıyordu, giremedi
niz, aramadınız» dendi. Kaç defa aradık. Bu
gün de zabıtanın oturduğu bir yerdir. E.. 
bütün bunlara rağmen, «hayır efendim !biz sizi 
aşırı sağı himaye eden ve kanadınızı ona doğru 
tevcih eden bir iktidar olarak görüyoruz, 
bundan vazgeçemiyoruz» diyorsanız, bu başka 
arkadaşlar. 

Biz, Komünizm propogandası veya Komü
nizm suçlarını kanun takibatına mâruz tut
muşuz da diğerini tutmamış mıyız? Eğer Dev
letin resmî arşivlerine inanıyorsanız işte ra
kamlar } 

Arkadaşlar, 1969 da 109 olay ve 151 sa
nık 1970 de 77 olay 203 sanık. Komünizm 
propogandası, Komünizm lehinde ve kanunla
rımıza aykırı suçlar. E., diğer taraftan arka
daşların irticai mahiyette gördüğü yahut lâik
liğe aykırı gördüğü kanunsuz hareketler ta
kibatımız şu. 

1969 da 492, olay, 697 sanık, 1970 yılında 
481 olay 685 sanık. Demek ki, Devletimizin 
bir vasfını teşkil eden lâiklik prensibine şu 
rakamlarla bağlı olduğumuzu ve vefakâr oldu
ğumuzu göstermişiz ve ispat etmiş bulunuyo
ruz. Siz bize nasıl dersiniz ki, «efendim lâik
liğe itina etmiyorsunuz», nasıl diyebilirsiniz 
ki, «Atatürk ilkelerinin karşısındasmız?» Biz 
Atatürk'ün devrinde okumuş, onun feyzini 
almış, onun ilkelerini 'benimsemiş ve onlan uy
gulamanın şerefini taşıyan insanlarız. 

Açınız Atatürk'ün ilkelerini, bir kere de 
Adalet Partisi iktidannm ve felsefesinin il
kelerine bakınz. Hangisi zıt? Ama, Cebeci'de 
Atatürk'ün bir resmi, onun yanında Ata
türk'ün tarihî «Komünizmi nerede bulursanız 
ezin» sözü, sonra geliyor onları . çiğniyor
lar, tabanca atarak kıryorlar. Kim kırıyor 
arkadaşlar? DEV - GENÇ. Aşırı solun organi
zasyonu. Genel Başkanı ile beraber 7 kişiyi 
yakalıyoruz adalete götürüyorz. Ve Türk hâ
kimi tevkif ediyor. Ve iki gün sonra da yeri
ne yine bizim iktidarımızın bir unsuru, Ata
türk'ün resmini, aynı panoyu merasimle ası
yor. 
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E.. Şimdi Atatürk'ün bu süzünü ve res
mini yıkanlar Atatürk gençliği', ve Adalet Par
tililerde Atatürk'ün karşısında gösterilmek is
tenerek gerçekler bu kadar çiğnenemez arka
daşlar. 

Arkadaşlar, Niğde talebe yurdunda ikinci 
bir defa kongre yapmak için baskın şeklinde 
gelinmiştir. - idare heyetleri bunları biliyor 
dinliyebilirsiniz. Sayın Avni Kavurmacıoğlu 
başkanıdır. Bunu dinliyebilirsiniz. - Tabanca
larını kullanarak Eğitim Fakültesinin duvarla
rına endah edilerek Siyasal Bilgiler Fakültesi
nin yurduna gidilmiştir. Ve orada da silâhlar 
atılmıştır. 

Şimdi soruyorum. Gayet objektif olalım. 
Şu fiil Türkiye'nin mer'i olan kanunlarına göre 
suç mudur, değil midir? Elbetteki suçtur. Hiç
bir arkadaşım hayır suç değildir diyemez. Bu
nun karşısında polise düşen iş nedir? Bunları 
takibetmek ve bulundukları yerde tedbir almak
tır. Bu yeri kordon altına 'almaktır. Bu yeri 
kordon altına almış, hâdiseden savcıyı haber
dar etmiş, dekanına üç defa telefon etmiş, «sizin 
yurdunuza iltica etti» demiştir. Ve bu tedbiri
ni işletirken, bu kordonunu devam ettirirken bu 
yurtta bulunan talebeler, vazife halinde bulu
nan, adlî görevini yapan zabıtaya silâhla mu
kabele etmiş, molotof kokteyli atmış, dinamit 
atmış, taş atmıştır. Bunun karşısında zabıta
nın âmiri 8 defa şu anonsu yapmıştır: «Biz, si
lâh kullananlar, silâhlı gelenler ve halen silâh 
kullanmakta olanları tutmak için burada top
landık. Diğer arkadaşlarla bir ilgimiz yoktur. 
Çekilin kanuni vazifemizi yapalım» demiştir. 
Bunlar polisin teybinde tesbit edilmiştir. Arzu 
edenlere dinletebiliriz. 

Bu kanuni sese, dinamitle ve molotof kok
teyli ile cevap verilmiştir. Ve zabıta bu Mo
lotof kokteyli ve dinamit yağmuru altında adlî 
görevini yapmak için içeriye girmiş, her katta 
Devletin onlara kullanmak için verdiği malze
melerden yığınaklarla karşı karşıya kalmış, taş 
atılmış, çubuk atılmış, diğer patlayıcı madde
ler atılmıştır. Ve ancak, üç saatin içinde yu
karıya kadar çıkabilmişler ve ondan sonra ara
mayı yapabilmişlerdir. 

Şimdi bu eli tabancalı, eli dinamitli, eli Mo
lotof kokteyli taşlı öğrencileri normal öğrenci 
olarak mı kabul edeceğiz, yoksa bunları anar

şist olarak, zabıtaya karşı gelen, kanunu çiğ
neyen insanlar olarak mı kabul edeceğiz? Tah
min ve ümidediyorum M, C. H. P. sine men-
subolan arkadaşlarım da bu tabancalı öğren
cileri Sayın inönü gibi öğrenci kabul etmiyecek 
mütecaviz ve anarşist kabul edecektir. 

EKREM HZDEN (İstanbul) — Hepsini mi, 
hepsini mi? Hepsini değil tabi. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Şu halde muhterem arka
daşlar, «polisler vazifelerini yaparken, vazife
nin tâyin ettiği kanuni sınırları aşmıştır, şöyle 
yapmıştır. Dövmüştür.» Bu bir iddiadır. Bir 
hukuk devletinin içindeyiz. Böyle bir şey var
sa, kanunları çiğneyenler varsa onun da gereği 
yapılır. Ama, bunu söylerken kanunî vazifesini 
yapan polise silâh atan, dinamit atan, Molotof 
kokteyli atan adamın da ısuçlu olduğunu bu 
kürsüden tescil ettirmelerini arkadaşlarımdan 
çok beklerdim. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Dün söy
lendi ya, Genel Sekreter söylemedi mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE
CE ĞLU (Devamla) — Onu da söyliyeceğim, onu 
da söyliyeceğim. Ben size değil, konuşan ar
kadaşıma söylüyorum. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Suçlu olup 
olmadığını mahkeme takdir eder. 

BAŞKAN —Sayın Balkan, ayrıca sual cevap 
vâki olacak. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
o gün 19.00 ajansında benim bir konuşmam 
var. Bu konuşmamda, efkârı umumiyeye bilgi 
veriyorum. Hâdise böyle cereyan etmiş. Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununa, Polis Vazife 
ve Salâhiyet Kanununa - ki maddelerini arka
daşım söyledi 90 - 97, Polis Vazife ve Salâhiyet 
Kanunu 2/B - bunlar kullanılarak tehirinde 
mazarrat umulan hal görüldüğünden, içeriye 
girilmiştir ve polisin yaptığı kanuni bir vazi
fedir, kanunları hâkim kılmıştır. Hâdisenin 
bu noktadaki manzarası budur. Bilâhara ef
kârı umumiyeye bilgi verilecektir, dedim. 

Mecliste konuşurken bu beyanımın arkasın
dan işe vazıyed eden savcının, ayrıca mahkeme
ye müracaat ederek bir arama kararı da aldı
ğını beyan ettim. Ben gerçekleri Meclislerde 
söylemeye mecburum. Ben; «Mahkemeden ka-
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rar aldık da, ondan sonra girdik.» demedim ki. 
Benim açık beyanım var. Ben; «Şu kanunlara 
göre, zabıta adliye görevini yapabilir, girebi
lir, deminim. Ama, duruma vazıyed eden ve 
(takibeden Cumburiyet savcısı, talebetmiş, ay
rıca da bir mahkeme karan almış» dedim. 
Burada bir arkadaşım, hiç ümidetm^diğim sı
fatlan bana izafe etmek istedi. Onlan iade edi
yorum. 

Ben hayatımda gerçekleri çiğniyerek ko
nuşmadım. Ben yalan söylemedim ve asla söy
lemem ve söyliyenlere karşı da saygım yoktur. 

Niçin yalan söyliyeoeğlm? Ben bir Hukuk 
Devletinin içinde görev almış bir Bakanım. 
Yalanla benim ne alâkam var? Ben gerçekle
rin ve kanunların içinde vazife görüyorum ve 
onları dile getiririm. 

Burada değerli hukukçu arkadaşımın; «Za
bıta, adiye karan olmadan da girer, bu ka
nunidir, hukukîdir» deyişini, muhalefet sırala
rında olmasına rağmen deyişini, siyasi ahlâk 
ve faziletlin güzel bir örneği olarak tescil edi
yorum. (A. P. ısrralannıdan «Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarım; Sayın Ataklı; içişleri Ba
kanlığı Bidesinin geçmiş yıllara nazaran malî 
bakımdan hacimli oluşunu tenkid buyurdular. 
Gelişen ihtiyaçlar karşısında bütçelerin artma
sı gayet tabiî olduğu gibi, bir taraftan emni
yet, asayiş yoktur diyeceksiniz, bir taraftan 
«Emniyet kuvvetleri kifayetsizdir, jandarma 
kanunu tatbik etmiyor, yetişemiyor» diyeceksi
niz, öbür taraftan da emniyet kuvvetlerini per
sonel olarak, motorlu vasıta olarak, fennî ci
haz olarak takviyesinin karşısına çıkacaksınız. 
Bu tezat içinde olduğunuzun bir itirafıdır. 

Arkadaşımız çok şayanı dikkat bir şey söy
ledi, onu bir senet olarak kabul ve tescil ediyo
rum. «Biz aşın sağın da, aşın solun da kar
şısındayız» dedi. Biz de öyleyiz. Ve bunu bir 
taahhüdolarak kabul ediyoruz ve tescil «ittiri
yorum. Yani arkadaşım diyor ki; aşın solun 
ve aşın sol organizasyonlarının karşısındayız. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Komüniz-
ımin, faşizmin, Atatiirk'çülüğe karşı olan her 
hareketin karşısındayız, dedim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet biz de öyleyiz. Çün
kü şu halde, aşın solda bir mutabakata varma
mız lâzım. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî üye) — Size göre 
herkes aşın sol. Komünizm başkadır, faşizm 
başkadır, sol başkadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ve bu akunlan yürüten 
organizasyonların da karşısında olduğunuzu ka
bul ediyoruz ve biz de katılıyoruz. Ve bumdan 
memnuniyet duyuyoruz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sağdan da 
bahsetsenize. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Aşın sağın da karşısında
yız. Söyledik ve hattâ sizden çok evvel söyle
dik. 

BAŞKAN — Saym Bakan lütfediniz bir da
kikanızı rica edeyim. 

Ben zâtıâlinize 15,40 ta söz verdim. Sorulara 
verilecek cevaplar da dâhil olduğu halde 1,5 sa
atlik konuşma hakkımız 17,10 da bitiyor. Bu 
ikazı şu bakımdan yapıyorum : Sorulması müm
kün olan sualleri de cevaplandırabilecek bir va
kit ayırınız demek istedim. Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Saym Başkan, ikazınıza 
teşekkür ederim, ben beş dakika içinde sözle
rimi toparlıyorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz var efendim. Şimdi 
şu hesaba göre 40 dakikalık vaktiniz var efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — 40 dakika vaktim var, çok 
teşekkür ederim. Şu halde müsaadenizle biraz 
daha konuşabileceğim. Çok teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşlanm, muayyen temaların 
işlendiği burada bir kere daha tesbit etmiş bu
lunmaktayım, Bu Hükümeti yıpratmak, her 
şeyden Hükümeti sorumlu görmek, her vesile ile 
Hükümete hücum etmek belki bir muhalefet 
anlayışıdır ama, demokrasinin kaideleri var, 
bu kaideler de vaktiyle bizden evvelki Hükü
metler zamanında kullanılmış/tır. Bunu Bütçe 
Komisyonunda teferruatı ile ifade ettim, burada 
da ifade edeceğim. 

Türkiye'nin 1963 - 1964 tarihine bakarsanız 
bir azınlık Hükümeti vardı. C.H.P. iktidarı var
dı. ve büyük şikâyetler vardı. Muhalefet lider
leri ve mensııplan «emniyet, asayiş temin edi
lemiyor, ekonomik kriz vardır, sosyal kriz var
dır, herkes korku içinde yaşıyor ve millî iradeyi 
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bu Hükümet temsil etmiyor, bu Hükümet çekil
melidir» tarzında konuşuyorlardı. O zamanki 
Cumhurbaşkanımız merhum Gürsel, Çankaya'da 
bir yuvarlak masa toplaaıtısı yaptı, parti lider
lerini çağırdı ve o zamanki Başbakan Sayın 
inönü'yü de çağırdı. Muhalefet liderlerine «bu
yurunuz» dedi, «söyleyiniz.» Söylediler. Biraz 
evvel benim söylediğim sözlerin delillerini ve
rerek, genişleterek. Başbakan Sayın Inccıü dedi 
ki, «Beyler, siz bendeni, benim Hükümetimden 
mi şikâyetçisiniz?» «Evet.» «Bu meseleyi bura
da halledemezsiniz. Anayasa var, demokrasinin 
kaidesi var, teamülü var. Beni islemiyorsanız, 
Hükümetimi istemiyorsanız, bunun münakaşa 
•edileceği yer Parlâmentodur. Gidersiniz, 226 yi 
bulursunuz, beni düşürürsünüz. Bunun dışında 
bir müzakereyi kabul edemem.» Ve toplantı 
bitti arkadaşlar. Bu tarihî bir vaka. Şimdi be
nim değerli arkadaşım çıkıyor, «efendim, halk 
şikâyetçidir, bu Hükümet muvaffak olamıyor, 
sonra 226 yi bulun gelin diyor.» Bumlara lüzum 
yok, «çekilsin gitsin.», 

Arkadaşlar, rejimimizi bir geleneğe, bir kai
deye dayandırmazsanız, yürütemezsiniz, istikrar 
ve devamlılık içinde yaşatamazsınız. O zaman 
sizi Çankaya'da indirirler, Ulus'da da indirnv 
ler, başka yerde de indirirler. Hükümetler se
çimle iktidara gelir, Parlâmentoda güven oyu 
alır, çalışır, güven oyunu kaybeder düşer ve
yahut seçimde millet seçmez düşer. Bunun dı
şında başka türlü gelişler ve gidişler kabul edi
yorsanız, o zaman Anayasamızın çerçevesinin 
dışına çıkmış oluruz. O zaman gayrimeşru hale 
geliriz, o zaman Parlâmentolara da, iktidarlara 
da gölge düşürürsünüz. 

Muhterem arkadaşlar, iktidarlar elbette ki 
gelip geçici. Kabul ettiğiniz rejim ve Anayasa 
içinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebedî. Bu
gün biz, yarın siz. Size bunu yapmışlar, biz 
yanlış olduğunu tesbit ediyoruz, o geleneğe 
itaat ediyoruz. Yarın siz iktidara gelirsiniz, 
size de aynı şeyi söylerler. O zaman milletin 
rey vererek iktidara getirdiği siyasi teşekkül
lerin hali ne olur arkadaşlar? O zaman demok
rasi kalır mı? O zaman «Egemenlik kayıtsız, 
şartsız milletindir.» sözünün Atatürk'ün en bü
yük ilkesinin muhtevası ve mânası kalır mı? 

Arkadaşımız taraf tuttuğumuzu söylüyor. 
Tutmadığımızı ifade ettik. Ama burada Ata

türkçülük konusunda konuşulurken, «Hayatım 
Hâtıram adındaki kitap toplatılmamıştır» de
niyor. Ben öyle tesbit etmişim, bilmiyorum. Bu 
1968 senesinde bir mahkeme kararı ile topla
tılmış bulunmakta. Bunu da biz toplatmamışız. 
Halbuki, iki, iMbuçuk sene evvel toplatılmış. 
Halbuki, bunu Hükümet toplatmaz, biliyorsu
nuz. Mahkeme kararı ile toplatılır ve Cumhu
riyet Savcısı mahkemeye verir. Yalnız biz şun
ları toplatıyoruz: 

Millî Birlik zamanında çıkmış bir 9 sayılı 
Kanun var. O kanuna göre üaicanlığa bir top
latma yetkisi verilmiş. Devletin bütünlüğünü 
ihlal ecucı mahiyette kitaplar çıkarsa, umumi 
aniaka da ayiorıiık varsa, mahkeme kararı alı
nıncaya kadar bunu biz uyguluyoruz. Bir hay
li komünist propagandası yapan kitap toplat
tık. Birtakım gayriahlâki kitap toplattık. Bu 
yetkimizi kullanıyoruz. Ama, bu yetkimiz dâ
hilinde bir konu değil.. 

Arkadaşımız diyor ki, «Gençler öldü, faille
rinin hiç biri bulunmadı.» Arkadaşlar, ben son 
Bütçe Komisyonundaki konuşmamla 11 defa 
bu işin hesabını verdim. Devlet arşivini çıkar
dım. Emniyet Genel Müdürlüğünün resmî ka
yıtlardan alarak verilen listeyi okudum, 11 de
fa. Fakat, hâlâ hiçbiri tutulmamıştır şeklinde
ki iddiayı fevkalâde üzüntü ile karşılıyorum 
ve yine tekrar ediyorum. Bendeniz bir görevli 
olarak Devletin arşivlerini dile getirebilirim. 
Ama, siz Devlete inanmıyorsanız, vesikasına 
inanmıyorsanız, benim sizi inandıracak başka 
bir gücüm yok. 

Arkadaşımız, «ilahiyat Fakültesindeki olay
lara müdahale edilmemiştir.» diyor. Bunu da 
izah ettim, bundan 15 gün evvelki bütçemde. 
ilahiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, iktisadi ve 
Ticari ilimler, buraların tümünü aradık. Hat
tâ, kimin müsaade ettiğini, kimin etmediğini 
de anlattım. Şimdi vaktinizi almak istemiyo
rum. 

Velhasıl arkadaşlar, biz kanunlar karşısın
da gayet objektifiz. Her kanunsuzluğun, hangi 
taraftan gelirse gelsin karşısındayız ve kanun
ları cesaretle ve tereddütsüz uygulamanın az
mi içindeyiz, öyle olduk ve öyle olmakta de
vam edeceğiz. Bizi aksi istikamette görenler, 
birtakım politika menfaatlerinin etkisi altında 
kalıyorlar demektir. 
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Arkadaşımız «Genel görüşme istedik, hesap 
vermekten kaçıyorlar.» dedi. Bunu kaibul et
mem. Genel görüşme istediniz ama arkadaşla
rınız çıktı dedi ki, «Meclis araştırması var.» 
muhalefetten arkadaşlarımız vermiş, bizim ar
kadaşlarımız da vermiş, Meclis araştırmasının 
sonu genel görüşmeye müncer olacaktır, içi
mizden arkadaş seçelim, bu hâdiseleri araştır
sınlar, tetkik etsinler, delillerini bulsunlar, ger
çekler getirilsin. Günlerce görüşelim. «Mura
kabeden kaçma» diye bizi tarif ve tavsif edi
yorsunuz, bu nasıl olur? Gerçeğe uygun değil. 

MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — İM sene 
evvel vermiştik, Kanlı Pazarla ilgili olan olay
larda. 

KAMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Araştırmaya razı mısınız Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Her zaman. Vazifeye baş
ladığımız landan itibaren her şeyin araştırıl
masına ve hesap vermeye amadeyiz ve kaç de
fa hesap vermişiz. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabu üye) — 
Tamam öyle ise. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDU NMENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ama sizden ricamız, söy
lerken gerçeklere saygılı olarak dile getiriniz 
buradan. Değil mi? 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Biz daha ciddî bir hesap istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanızı bi
tirdiniz, suallere geçtiniz mi efendim? Sıra ile 
onları alalım. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — O zaman 
görüşeceğiz. 

SIRRI ATALAY (Kars) - - Şubat içinde 
yapalım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüz bitti 
ise soru soracak arkadaşlara soracağım efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Cevap veriyorsunuz ama... 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan konuşuyo
rum. Konuşmama müdahale ediyorlar. Arka
daşlarıma bakıyorum, acaba bir emirleri mi 
var diye?... Zatıâliniz müdahale sayıyorsanız, 
konuşmam. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, ben arz ettim; 
arkadaşlarım sual soracaklardır. Lütfen bir 
zaman ayırınız. Sıra ile sorarlar efendim. 

Buyurunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Atalay, Sayın öz
den her cümlenin sonunda harfendazlık etme
ye devam buyuruyorlar. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Kelimeyi dik
katli kullanınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Müdahale ediyorlar. 
Efendim... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Harfendazlığı 
kelimenin mânası ile siz yapıyorsunuz. O keli
meyi şiddetle reddederim. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adama) — 
Senin yaptığın ne ya birader? Kusura bakma 
ya? Hem yapıyorsun, hem itiraz ediyorsunuz, 
Meşgul etme. Alâsını yapıyorsun, sus da dinle 
işte. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Efkârı umumiye görüyor 
her halde, ikimiz hakkında da hüküm verir. 

BAŞKAN — 25 dakikanız var efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-

OĞLU (Devamla) — Anladım Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Ataklı «Sağın işgal
leri himaye görüyor, solun işgalleri himaye 
görmüyor.» diyor Solu mu himaye edelim? Yok
sa ikisini de mi himaye etmiyelim? Biz ikisini 
de himaye etmedik ve etmiyeceğiz. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Belli. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet. 

Millî Nizam Partisi Kongresinden bahsetti
ler. Kanun mercilerine ne yapıldı diye sordunuz 
mu? Yalnız gelip konuşuyorsunuz. Eğer ka
nun merciine, ne yapılması lâzımgeleni bilen 
mercie sorsanız, size cevabını verecekti. Şu hal
de bir şeyi araştırmadan, incelemeden dile ge-
tirebiliyorsaniiz... 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan, tben öyle söylemedim, öyle konuşmadım. 
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Biz savcıları davet etmedik. Millî Nizam Parti
sinin kongresinin sebebinin, A. P. iktidarının 
sağa verdiği tavizden ileri geldiğini söyledik. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — O da yanlış. 

MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — Yanlış 
değil. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Evet, o da, yanlış. Niye 
o partilerden bahsedemediniz. Madem öyle diyor
sunuz, o partilerin icraatı hakkında bu kür
süde birkaç kelime söyleseydiniz. Var mı söy
lediğiniz?.. 

MUCİP ATAKLI (Tabiî Üye) — Var, var, 
iyi dinleseydiniz, hepsi vardır. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Eğer tarafsız olsa idiniz, 
eğer objektif olsa idiniz, aşırı solun da, aşın 
sağın da hatlarını söyliyerek dile getirirdiniz. 
Getirmediğinize göre Adalet Partisi iktidarına 
karşı olan bir hıncınızın, hücumunuzun ve hu
sûmetinizin tezahürünü göstermiş oluyorsunuz. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

MUCİP ATAKLI (Tabu Üye) — Konuştuk
larımızı dinleseydiniz, hepsini ele aldığımızı gö
rürdünüz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MEMTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, «ODTÜ. nin 
aranması şu veya bu vesileyle yapılmıştır.» Bu
nu değerli bir arkadaşım cevaplandırdı. Ve Si
yasal Bilgiler Fakültesi yurdunun da niçin ve 
neden arandığını, hukukî hüviyetinin ne oldu
ğunu anlattım. Arkadaşımın birisi «hakimlere 
polis tarafından aleyhte tezahürat yapıldı», dedi. 
Arkadaşlar, polisler Türk hâkimine Türk vatan
daşı gibi saygılıdır. Avukatlara yapılmış her han
gi bir şey varsa kanuni merciler açıktır. Onu 
yapanlar da cezai müeyyidelerine tutulur. Ama, 
bu polise karşı gelen 51 kişi hakkında kamu 
dâvası açıldığını ve bunun 10 kişisinin de tevkif 
edildiğimi ve bu suretle Siyasal Bilyiler Fakül
tesi yurdunda öğrenci denilen bu anarşistlerin 
suç işlediğini hiçbir arkadaşım işaret etmedi. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hepsine teş
mil etmeyin canım. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sadece polise hücum etti. 
Demek ki orada bir suç işlenmiş, ve o suçluları 
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hâkim tesbit etmiş, bâzılarını tevkif etmiş, bâzı
larının da mahkemelerimi yürütmektedir, Ger
çek budur. 

Arkadaşlar, Türk polisini yağmacı kabul et
mek, Türk polisini tahripkâr kabul etmek, son
ra aşırı bir ideolojinin hıncı ile, Türk öğrencisi 
sıfatını yitirmiş, silâhla, dinamitle hücum ede
ne hiçbir şey söylemiyeceksiniz ve onum. suç ha
lini tesbit ve işaret etkiyeceksiniz. Yalnız Türk 
polisine hücum edeceksiniz, sonra da ben doğ
ruyu konuşuyorum, bana inanın diyeceksiniz. Bu 
mümkün değil arkadaşlar. 

Türk polisi kanunu temsil ettiğini ve bir şe
refi taşıdığım müdriktir, hiç kimseye haksızlık 
yapmaz, kanunların emrindedir, kanunları ihlâl 
etmek istiyenlerin de kim olursa olsun peşini bı
rakmaz. 

«Millî Güvenlik Kurulundacı kuvvet alarak 
bu tertibi yapmıştır» sözünü reddediyorum. Bir 
iftira olarak tescil ediyorum. Biz ne hayatımızda, 
ne memuriyetimizin her kademesinde kanunsuz
lukla, tertiplerle meşgul olmadık... Millî Güven
lik Kurulu da Anayasanın ve kendi hususi ̂ ka
nunumun sınırı içinde vazifesini yapmıştır. Biz 
kanunlardan kuvvet alırız, Anayasadan kuvvet 
alırız, kanunları ona göre hâkim kılmaya çalı
şırız ve bu hâdisede de böyle olmuştur. 

Sayın Artukmaç'm bir kısım sorularına ce
vap vermiştim. «6136 sayılı Kanun çıkarıldı. Fa
kat ruhsatlı silâh kullanma suçları azalmış de
ğildir», dedi. Ama, değerli arkadaşım Halil Öz-
men «azaldığını tesbit ettim, vâkıfım» dedi, İs
tatistikleri de şudur : Bu kanım çıkdıktan son
ra bu suç % 10 - 12 nisbetinde azalmıştır. Şu 
halde 6136 sayılı Kanun tesirini göstermiştir. 
Ha... Azalmışta bu öğrencilerde görülen silâhlar 
nedir? Muhterem arkadaşlarım, her iki uç da 
ideolojik bir inancın sahibidir. Hedefi Türk 
Devletini devirmek ve kendi ideolojisine göre 
bir rejimi getirmektir. Bunun stratejisini tâyin 
etmiştir. Evvelâ sokak hareketi, sonra işgal, 
boykot ve nihayet tahrif, silâh kullanma, adam 
vurma. Bu bir stratejinin uygulanmasıdır. 

Kullandıkları bir söz vardır, ölümü sineye 
Çekmiştir. Onun için tabancasını kullanıyor. Siz 
tabanca kullanana ölüm cezası verseniz o yine 
kullanacaktır, o yine taşıyacaktır. Onu yakala
makla belinden alabilirsiniz. Çünkü, o ideale ka
fasını koymuş. Diyor ki, «devrimciler ölür, dev-
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rimler yaşar.» Bu şuura sahlbolam kimse taban-
casum bırakamaz. Yalnız belinde bulacaksınız ve 
belinden alacaksınız. Ve bu silâhlarla, bu sabo
taj sesleriyle Türkiye'de bir huzursuzluk orta
mını, bir anarşi ortamını yaratacaksınız, ve hat
ta banka soygunu olduğu zaman Stalin'in meş
hur sözünü tekrarlıyarak yayacaksınız : «Ban
ka açmak, banka soymaktan daha ağır bir suç
tur.» Yani banka soymak ağır bir suç değil
dir, bunlar dilden dile dolaşmaktandır. Bu söz 
aşırı sol hastalığına mûtadolanlanın dillerin
de. işte arkadaşlar ellerinde tabanvca ile, el
lerinde dinamit ile ve molotof kokteyli ile do
laşmalarının gerçek sebebi budur. Omun için di
yoruz ki, bunların Türk gençliği ile, okumak 
istiyen gençlerimiz ile alâkası yoktur. Bunlar 
anarşisttir, geliniz hep beraber bunların karşı
sına çıkalım ve bunları bertaraf edelim. Ve 
Cumhuriyetimizi savunma cephesini kuralım. 
Bunun için söylüyoruz. 

Arkadaşlar, ben «aşın sağı himaye ettiniz, 
kanadınızın altına aldınız, ya siz ne yaptınız» 
sorusunun cevabîmi vermiyeceğim. Ve geçmiş 
zaman içinde tekrarlanan birtakım terimlerle, 
birtakım cereyanların nasıl neımâ kazandığını 
da işaret etmiyeceğim ve bu sözlerimle maru
zatımı bitirmeye çalışacağım. 

Yalnız Sayın özden «Başbakan ve İçişleri 
Bakanı daha yeni söylüyor, gelin görüşelim» 
diyo buyurdular. 1970 bütçe konuşmalarımı 
komisyondan itibaren açıp okumak lûtfunda 
bulunurlarsa benim o zaman bu mevzuu nasıl 
işlediğimi ve nasıl dile getirdiğimi görürler. O 
zaman da kulaklarda birtakım seslerin, «doğa 
haklar»* seslerinin çınlamakta olduğu da bir 
vakıadır. Ben bunlara temas edecek değilim. 

«Yıldız Devlet Mimarlık Akademisinde bâ
zı öğrencilerimiz vuruldu, hakikaten failleri de 
bulundu. Ama biz o zaman aşırı sağı himaye 
etmişiz, birtakım müesseseler üzerinde durma
mışız.» Arkadaşlar, bu tamamiyle hilafı haki
kattir. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Polisler kar
şıda iken müdahale etmediler. Gittik, tahkik et
tik, sabit oldu, polisler karşıda duruyor, müda
hale etmiyorlar. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — O zaman... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bu kadar 
yanlış konuşulur mu? 

30 . 1 . 1971 0 : 2 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Müsaade buyurun bey
efendi, müsaade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın özden, Bakan konuşsun, 
sis de konuştunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ben o zaman İstanbul'a 
gittim ve suçluların bulunduğunu tahmini etti
ğimiz yerlerde aramalar yaptık ve orada tes-
bit ettiğimiz emarelerle o öğrencimizi vuran 
suçlunun yakalanmasını sağladık. O yakalan
dığı zaman da ben İstanbul'daydım, bu hâdi
seyi de yakından takibettim, meşgul oldum. 
E,.. Bu hizmeti yapacaksınız, o camiye giden
lerin tesbitine verdiğimiz emekler, o isticvap
ları yapacaksınız sonra Sayın özden, verdi
ğiniz bu takibi bir tarafa koyacak, zabıtanın 
çalışmalarını bir tarafa koyacak, aleyhinizde 
bir malzeme olarak kullanacak. E... Biraz da in
saf. 

Hesap verin diyorlarmış, hesap vermiyor-
muşuz. TRT yi susturmak istiyorlarmış, basını 
susturmak istiyorlarmış, birtakım kaoıunlar ge
tiriyorlarmış. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, değerli bir 
hukukçu arkadaşımız, «kanunlar zamanla ak
samalar ve boşluklar kazanır» dedi. Gayet ta
biîdir yaşıyan toplumlar ve millî hayatta yeni 
ihtiyaçlar doğacaktır. Yeni eğilimler hâsıl ola
caktır, yeni kanunlar çıkacaktır. Hattâ ka
nunların değişmesi lüzumunu ifade ederken bi
zim hocalarımız derdi ki, «muayyen zamam 
içinde değişmiyen kanunlar zalim kanunlardır. 
Bu zalim kanunları tesbit ettiğiniz zaman hu
kukçunun sesi çıkacaktır.» Bu ne demek? 
Erişen ve değişen zaman içinde kanunlar ta
dile uğrıyacaktır. Yeni kanunlar gelecektir. 
Bu toplum yaşayışının en tabiî icabıdır. Biz 
bunu söylüyoruz ve diyoruz ki... 

FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — O za
man Meclise lüzum yoktu. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) -— Diyoruz ki, bâzı kanunlar 
boşlukları taşıyor, aksaklıkları taşıyor. Bir 
anarşizim var bunları önliyelim. Çocuklarımız 
okuyamıyor, fakültelerde, yüksek öğretim ku
rumlarında, okuma ve okutma hürriyeti tah-
didediliyor. Bunu önliyelim. Bunda hep bera
beriz. Biraz evvel söyledim bu hâdiseler Fran-

485 — 



C. Senatosu B : 32 30 . 1 . 1971 O : 2 

sa'da durmuş, bunlar o kadar özerklik taşıyanı 
Fransız Anayasasında da var. Ama, biz böyle 
düşünmüyoruz. Fakültede eğer öğretim ve eği
tim hürriyeti cereyan edemiyorsa Millî Eğitim 
Bakanı geliyor, rektörlüğü kendisi yapıyor ve 
orada düzeni, istikrarı, nizamı sağlıyor, okuma 
ve okutma hürriyetini teminat altına alıyor. 
Niçin? Çocukların okuyabilmesi için bu kadar 
ileri gitmişler. Mesele bu kadar mühim. Bunun 
polemiğe, ve siyasete malzeme yapılacak tarafı 
yok arkadaşlar. Bunu çözmeye mecburuz. Bunun 
için bâzı kanunlar getiriyoruz, eğitim reformu 
getiriyoruz, müşterek ilkeler .getiriyoruz. Ço
cuklarımızın okuyabilmesi, çalışma düzeni ve 
özgürlüğü hakkında kanunlar getiriyoruz, Bun
lar «eksiktir, noksandır» denirse burada çalı
şırız, tamamlarız. Bunun tenkid edilecek nesi 
var? 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Getirin gö
relim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — TRT'nin özerkliğinin, ba
ğımsızlığının karşısında değiliz. Ama TRT'nin 
Türkiye Cumhuriyetinin tam radyosu olabilme
si T. C. nin radyosu haline gelebilmesi için or
taya konacak hukuk kaideleri var mıdır, yok 
mudur araştırmışız ve bir tasarı halinde hu
zurunuza getirmişiz. Bunun da tartışması yapı
lır. Haklarını, hürriyetlerini tahdidetmiyoruz. 
Biz bir Basın Kanunu getirmiyoruz. Basın hür
riyetine saygılıyız. Anayasanın derpiş ettiği bü
tün haklara ve hürriyetlere saygılıyız. Onları 
çiğneyen bir fiilimiz, tasarrufumuz asla olma
mış. Olsa hepsini burada getirirsiniz. Alnımız 
açıktır, yüzümüz paktır, böyle bir şey yapma
dık ve yapmayız. Kanuna ve Anayasaya bağlı
yız. E... Şimdi arkadaşım diyor ki, «Basm Ka
nunu getireceksin, basın hürriyetini de tahdide-
deceksin. Şunu getireceksin, tahdidedeceksin, 
gelen kanunlar faşist kanunu» gibi böyle bir te
ma işliyor. Değil arkadaşlar. Batı'dan misalini 
verdim, Fransa'nın hayatını okuyunuz. Hususi 
devlet güvenliği mahkemesi getirmiş. Zabıtaya 
nezaret hakkı vermiş, üniversiteler için bu ka
nunları getirmiş. Bunlar faşist kanun mu? Ama, 
getirdiğimiz kanunlar üzerinde tenkid yaparsı
nız, ilâvenizi de yaparsınız. 

Bu kürsüden gerçekleri dile getirirsek, bizi 
burada vazifeye memur eden büyük milletimiz 

rahatlık duyar. Onun için gerçekleri dile getir
meye mecburuz. 

Arkadaşlar, «Devlet Şûrası kararından, Dev
let Şûrası kararını uygulanmadığından, Ankara 
Emniyet Müdürünün başına ^gelenlerden» bah
settiler. Bunu Bütçe Komisyonunda anlattım, 
huzurunuzda da bir kere anlatayım. 

Arkadaşlar, biz bakanlık olarak 120 Devlet 
Şûrası kararı ile karşı karşıya kaldık. Bunun 
117 sini uyguladık, zincirleme tasarruf olduğu 
için ve tatbik kabiliyeti olmadığı için, 3 ünü uy-
gulıyamadık. Zaten Danıştay Kanununun 95 nci 
maddesinin sari de bir hükmü var. 

Ankara Emniyet Müdürüne gelince arkadaş
lar, biz geniş bir tâyin yaptık. Büyük şehirle
rimizde yeni idareci arkadaşlarımızı ekip ha
line getirmek, bâzı arkadaşlarımızı merkez teş
kilâtına almak suretiyle hizmetin nef'ine hiz
met icaplarının ölçüsü içinde tasarruflar yap
tık. Bu tasarrufun içinde Ankara Emniyet Mü
dürü arkadaşımızı da Emniyet Genel Müdür 
Yardımcılığına tâyin ettik. Bizim, Emniyet 
Teşkilât Kanunumuza göre, primadin başında 
Emniyet Genel Müdürü vardır, onun altında 
Emniyet Genel Müdür Muavini vardır, onun 
altında İstanbul, Ankara Emniyet Müdürleri 
vardır. Şu halde biz arkadaşımızı aşağıya de
ğil, yukarıya çıkarmışız. Rütbesine, derecesine 
halel getirmemişiz. Kadrosu asli 100 olup bu 
kadroyu olduğu gibi muhafaza ediyor. Efendim 
«Emniyet Genel Müdürünün kadrosu 90 dır» 
sözü; o zaman mer'i bulunan kanuna göre kad
rosu ile o yerde çalıştırma yetkisine sahip ida
re 5439 sayılı Kanuna göre ortaya getirmişiz. Em
niyet Müdürünün kanuni yan gelirleri var. bun
lara halel gelmiş mi? Bunlara da halel gelme
miş. Şu halde meşru olan yan gelirlerle, kad
rosuna, rütbesine, derecesine hiçbir halel gel
memiş, bizim Emniyet Teşkilât Kanunumuza 
göre de, kendisini terfi ettirmişiz. Bu tasarru
fun neresinde haksızlık, neresinde kanunsuz
luk var arkadaşlar. Asla yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakika vakti
niz kaldı, sual sormak istiyen arkadaşlar da var. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan bitiriyorum. 
Bu çok istismar edilen bir konudur. Sözlerimi 
bağlıyorum. Binaenaleyh, kanunsuz tarafı yok
tur, kanunlara tamamiyle uygundur. Hiçbir 
hakkı, meşru menfaati muhtel olmamıştır. 
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Türkiye'nin emniyet asayişinden mesul ola
caksınız ve fakat muhterem arkadaşlarım, Em
niyet Teşkilât Kanununun 1 nci maddesine gö
re, Başkent Emniyet Müdürünü değiştiremiye-
ceksiniz. Böyle devlet idaresi olur mu arkadaş
lar? Böyle bir idare olur mu? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Keyfi. 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Neresi kayfi beyefendi. 
îşte keyfi olmadığını söylüyorum. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Sizin ka
bahatiniz böylesini umum müdür muavini yap
manızda. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) 

ÎÇÎŞLERÎ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Ama, simdi muhterem ar
kadaşlarım, işte istismarı yapılan, savunucuları 
çıkan emniyet müdürü hakkında yaptığımız ta
sarrufun hukukî hüvviyeti de bu. 

Muhterem arkadaşlarım, beni üzen bir beya
na da işaret edip, maruzatımı bitiriyorum. Po
litika insanlara belki şeyi söyletebiliyor. Ama, 
Sayın Özden beni fevkalâde üzen bir merhum 
zatın adını kullandı. Beni, yalnız Haldun Men-
teşeoğlu'na benzerim, ve Haldun Menteşeoğlu'-
nu temsil ederim. Ben, ölen ve yaşıyan hiçbir 
kimseye ne zihniyet itibariyle, ne inanış ola
rak benzemem, ben şahsiyetimi bütün ömrümce 
muhafaza etmenin şerefini taşıyorum Ekrem 
Bey.. Kimsenin de kime benzediğini bu kürsü
den söylemeye tenezzül etmem. 

Muhterem arkadaşlar, bu suretle değerli ar
kadaşlarımın konuşmalarına cevap arz etmiş 
bulunuyorum. Hepinizi derin saygılarımla se
lâmlıyor, sorularınıza amade bulunuyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın izmen soru 
soracaklar. Buyurun efendim. (Adalet Partisi 
sıralarından zaman sorulara şâmil değil mi 
sesi...) Efendim zaman soruı^ra şâmil. Zaman 
hükmü, sorulara şâmil ve daralmak üzenedir. 
Onun için rica ettim ve birkaç defa da söyle
dim. 

MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Efendim benim sorum trafik mevzuuna 
taallûk ediyordu, Sayın Bakan alınan tedbirle
ri izah buyurdular, teşekkür ederim. Bu, şu 
söyliyeyim, istanbul bugün trafik mevzuunda 
son derece keşmekeş içindedir. Bu husus istan
bul turizmi bakımından büyük ehemmiyet arz 
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etmektedir. Turizm mevsiminin gelmesi dolayı-
siyle hususi bir ehemmiyet verilmesi lâzımdır. 
Bir misal arz edeyim, istanbul'daki taksiler, 
taksimetrelerini yeni rayice göre ayarlarlardı, 
fakat bu ayarlamadan sonra hiçbir taksinin tak
simetresini açtığını görmedim. Bu hususu da 
rica ediyorum, çünkü bir trafik mevzuudur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, trafik ko
nusunda mâruzâtta bulunmuştum. Arkadaşımın 
istanbul'daki trafik sirkülasyonu ve uygulanan 
kaide hakkındaki tenkidi üzerinde eğileceğim 
ve kendisine en kısa zamanda bilgi sunacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı da cevap 
verebilirsiniz. Buyurun Sayın Vehbi Ersü. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan beyanlarında bütün olayları 
ve daha sonra olayların çoğalması sebebini ide
olojiye bağladılar, tahrike bağladılar. Kendile
rinden rica ediyorum, Devletin en yüksek ka
demesinden çıkmış, idareci vali ve kaymakam
lar, Devlet polisi ve polis adayları direniş ve 
boykotu hangi ideolojiye dayalı olarak yapmış
lardır. Sorumun birisi bu. 

' ikinci sorum, lincedilmek mesabesine gelen 
Cumhuriyetin temsilcisi kaymakam, savcı, öğ
retmen gibi görevlilerin suçluları dururken, suç
lulardan biri de Devlet memuru seviyesinde ol
duğu halde, neden kaymakam, savcı veya öğret
men başka yerlere sürülür de, diğer suçlular 
sürülmez. Acaba Devletin, Hükümetin tatbika
tı niçin kendi elemanlarını bu kadar haysiyet 
kırıcı hale gelir. 

3 noü sorum, Sayın Bakan, her gün üniver
site ve fakültelerdeki aramalarda görev yapıl
dığını söylediler. Ancak bu arada şunu cevap
landırmalarını rica edeceğim. ODTÜ'nde ban
ka soyguncuları aranırken, birçok öğrenci ve 
bu arada bir asistan saatlerce dövülmüş ve bun
lara toplum polisinin ilk soruları İslâmın şartı 
kaçtır olmuştur. Bu soruyu sorma yetkisini ne
reden almaktadırlar? 

BAŞKAN — Sayın Ersü zaman dar. Soru 
soruyorsunuz, yalnız bu kadar uzun sormaya 
vaktimiz müsait değil. Soru sorma hakkını her 
an için muhafaza ediyorsunuz. Yazılı olarak da 
sonra istersiniz. 
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VEHBİ EESÜ (Tabiî Üye) — Efen
dim sorumun ikinci bölümü, Siyasal 
Bilgiler Fakültesinde suçlu aranırken - kar
şı koyanlar bir yana kendileri öyle 
düşünyorlar - zavallı gece bekçisi ile berberden 
acaba hangi suçluluk delili ile parmağı kopa
rılmış veya elindeki kırıklık meydana getiril
miştir. Bunları da açıklamasını rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, yazılı 
olarak cevap verme hakkını muhafaza ediyor
sunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade 
ederseniz ikisine hemen cevap vereceğim, öbü
rünü zamanınızı almamak için yazılı vereceğim, 
şimdi de ısrar ederse verebilirim. 

BAŞKAN — Lütfediniz vaktiniz zaten dol
du, mümkün olduğu kadar kısa kesiniz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
ben yüksek öğretim müesseselerinde eğitim ve 
öğretim hürriyetini tehdideden, hocasını döven, 
silâh kullanan, arkadaşlarını öldüren ve bu su
retle öğrencilikle ilgisi olmıyan kişileri anarşist
ler olarak tavsif ettim. Bunlar muayyen aşırı 
ideolojilerin mahbesi içinde yaşıyan insanlar
dır dedim. Direnişe gelince, bizim Anayasamız 
ve kanunlarımızda, hiçbir vatandaşa direnme 
hakkı diye bir hak tanınmamıştır. Bunu kim 
kullanmışsa, onun karşısına kanunlar çıkar arz 
ederim. 

ODTÜ'inde bir asistanın dövüldüğü ve ona 
kendisinin ifade ettiği gibi sorular sorulduğu 
hakkında malûmatım yoktur. Bunu ilk defa du
yuyorum. Hiçbir şikâyet almış değilim, ama bu
nu tahkik edeceğim. Eğer bu bir gerçek olsay
dı, aradan günler geçtiğine göre şikâyet da or
taya çıkabilirdi. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî üye) — Pasaport da 
vermiyorlar gitmek için. 

İÇİŞLERİ BAKANI HALDUN MENTEŞE-
OĞLU (Devamla) — Biz Devlet memurlarını 
haysiyetli ve şerefli insanlar kabul ederiz ve 
hizmetlerin menfaati ölçüsü içinde kanunlara 
göre uygularız. Ama bir tarafı tutan, hâdisele
rin tek tarafını görenler olayları böyle tarif 
ve tavsif edebilirler. Ona da bizim söyliyecek bir 
sözümüz yoktur. 
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Bekçi ve berber konusunu da ilk defa duyu
yorum. Böyle bir şikâyeti var ise, o şikâyet 
üzerinde durulur, ama bu vesile ile şunu ifade 
edeyim ki, bekçiye ve berbere kanunsuzluk ya
pıldı, dövüldü diye söyliyebiliyor arkadaşım, 
ama Türk polisine karşı olanları söylemiyor bu
na fevkalâde üzüldüm. Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, sorular ce
vaplandırılmıştır. 

SIRRI AT ALAY (Kars) — Sayın Başkan 
soru soracaktım. 

BAŞKAN >— Bakanların cevap hakları so
rulara verilecek cevaplar da dâhil olmak üzere 
1 saat 30 dakika ile takyidedilmiştir. Genel Ku
rulda bu husus oylanmış, kararlanmıştır. Sayın 
Bakana saat 15,40 da söz verilmiştir, bu 1,30 
saatlik zamanı da dâhil ettiğimiz takdirde 17,10 
da sözü bitiyor, 5 dakikada zamanı aşırmış bu
lunuyoruz. Son s'öz sayın üyenin. Sayın Hüse
yin öztürk'ündür, ancak kendisi söz hakkını 
Sayın Fikret Gündoğan'a vermişlerdir. Buyu
run efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, öyle anlaşı
lıyor ki içişleri Bakanımız olaylardan bir hay
li müstefidolarak bu kürsüde ilk defa bir mü
zakere fırsatı yarattı. Bundan dolayı kendileri
ne samimî teşekkürlerimi iletirim. Ancak, Sa
yın, Başbakanın durup dinlenmeden diline vir-
dettiği ve böylece kendi iktidarlarına kamu 
oyunda taraftar toplamayı kasdettiği bir husu
su dile getirmek ve hangi - kendilerinin söyle
diği gibi, asgari müştereklerde birleştirmek is
tediklerini açığa vuracağım. Bu kısa müddet 
içinde bizim hangi asgari müştereklerde birleşil-
diği takdirde ülkede sulh ve sükûnun, ülkede 
huzurun sağlanabileceğini ifade etmeye çalışa
cağım. Fikirlerimi tam söylemezsem, söyliyemez-
sem beni bağışlayınız; bunda hem beceriksizli
ğimin hem de elbetteki saatin azizliği olacak
tır. 

Değerli Bakanın, siz bu memlekette iktidara 
«C. H. P. siz bir iktidar olur», gösterisine ka
pılarak geldiniz. Ama çok kısa bir zaman sonra 
bu kürsüden «asgari müştereklerde birleşelim, 
asgari müştereklerde birleşim» diye apaşikâr 
korunma ihtiyacı içinde kıvrım kıvrım kıvran
dınız. Ve uzattığınız el aslında bir tek siyasi ör
güte dokunuyor, Cumhuriyet Halk Partisine. 
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Ne istiyorsunuz biliyor musunuz altı yılda ce
henneme çevirdiğiniz hu memlekette sürdürdü
ğünüz soygun rejimlerine 3 Mayısta Yargıtay 
Başkanını cenazesinde sürdürdüğünüz irticaa 
ortak istiyorsunuz. Halk Partisinin kafasında 
böyle asgari müşterek yok. C. H. P. herkesin öğ
renmesi gereken şu gerçeği bir kere daha tek
rar eder. Der ki, Türkiye'de aşırı sağ lâfı ile 
A. P. nin kastettiği belki dinî bir Devlet kur
ma hevesleridir. Hayır Türkiye'de korkulu olan 
bu değildir. Türkiye'de Atatürk'ün getirdiği 
insanca yaşamanın yolu olan Batılılaşmaya gi
den yolu tıkamıyan skolâstik kültürün ananeye, 
bozulmuş din fikirlerine bağlı kültürün taraf
tarlarına karşı duranlar lâiktirler. Lâikler o 
muazzam kültürü yenileşmeyi, devrimi, Batılı
laşmayı öngörenlerdir. Yoksa sadece Padişah 
Devleti getirenlere mâni olanlar: Ama el altın
dan eskiyi skolâstizmi fevkalâde eskimiş değer
leri tutmaz kültürleri bu toplumu batırmış an
layışları el altından destekliyenlere C. H. P. 
lâik gözü ile bakmaz. Ve sizin yaptığınız şey 
budur. Sürdürmek istediğiniz sağ budur. Aşırı 
lâfını kullanmakla kastı; gözleri, belki Devlet 
kurmaya dinî Devlet kurmaya doğru götürmek 
istiyorsunuz. Hayır. Bizim karşısında olduğu
muz şey yalnız din Devleti kurmak değildir. 
Bu ülkede yaşıyan insanların kültürlerinde yap
tığımız ihtilâlin lâik ihtilâlin sürmesidir. Bunu 
anlamanız lâzım. Asgari müşterekte birleşecek-
miyiz? Evet bir şartla sağ dediğiniz zaman ak
lınıza Padişah Abdülhamit Han Hazretlerinin 
idaresi değil, Osmanlı imparatorluğunda bozul
muş yarı dinsel, yarı egemen güçlerin, yarı dış 
sömürücülerin oluşturdukları ve bu ülkeyi müs
temleke haline getiren kültüre karşıyız biz. 
Laisizm budur. Bunu böyle anlıyasmız. Kısa 
kesmek zorunda kaldım çünkü vakit azdır. 

Asgari müştereklerde birleşelim diyorsunuz. 
Smıflararası dengesizliğin bu derecede uçuru
ma geldiği, bizzat emrinizdeki kuvvetlerin si
ze başkaldırdığı bu hengâmede idarenizin bu 
aczini, bu zaıfını örtmek için bizden örtülük 
etmemizi mi istiyorsunuz? Bu asgari müştere-
Idniz. Bu mu bilmem hangi köyde, hangi kasa
bada yaşıyan insanın her gün televizyonda rad
yoda halini etvarını gördüğümüz, gözlediğimiz 
şu memleketin elinize gelmiş olan noktası as
gari müşterektir de buna mı iştirak etmemizi 

istiyorsunuz. Televizyonları seyrettiğiniz zaman 
içiniz sızlamıyor mu sizin? Siz toplum polisini 
fevkalâde bir itina ile 16 Şubat 1968 de fevka
lâde itina ile hazırlanmış bir plân içinde o in
sanların da elbetteki bilgisi dâhilinde olmaksı
zın yeni bir metotla çiriMın bir strateji içinde 
kullandınız ve insanları öldürttünüz. Asgari 
müşterek bu mu ki bunlarda birleşelim. Sizin 
yaptıklarınızı saymak bu kürsülerin sabahlara 
kadar zamanını alır. Ama şunu bilesiniz siz if
lâs etmiş bir iktidarsınız. Hiçbir suret ve veç
hile sizi iflâstan kimse kurtaramaz. Çünkü si
zin iflâsınıza iştirak etmek nevama memleketin 
felâketine iştirak etmek olur. Bundan zinhar 
tevakki ediyoruz. Çünkü siz bu memlekette ken
di elinizle şikâyet ettiğiniz ideolojileri yarat
tınız. ideolojiler, hangi sınıfları alâkadar edi
yor söyler misiniz bana. Bir talebe vuruşmasın
da ölenlerin feci manzarasını gözler önüne se
rerek tüm Türkiye'yi kapkara faşist bulutlar 
altına sermek istemez. Bu yenilip yutulacak as
gari müşterek midir? Neniz vardır ortada si
zin yapamadığınız? Sizin ortada Hükümetiniz 
yoktur. Gücünüz yoktur. Siz tek kanunu dahi 
uygulıyacak güçte değilsiniz. Ne söylememi is
tiyorsunuz, neyi uyguhyacaksmız? Ateşli Si
lâhlar Kanununu çıkardığınız zaman buradan 
cezalar hafiftir diye bar bar bağırıyordunuz. 
Çok ağırlaştı, kaç kişinin silâhını elinden alabil
diniz? Sizin maksadınız idare değil, sizin mak
sadınız belli sınıflara hizmet edebilmek, edebil
diğiniz kadar. Edemediğiniz yerde çekip git
mektir. Bir de kalkmışsınız diyorsunuz ki is
met inönü 1963 de 1964 te azınlık Hükümeti 
iken Cumhurbaşkanının topladığı bir yuvarlak 
masada dedi ki «efendiler, benim mukadderat-
tımı tâyin etmek istiyorsanız onun yeri burası 
değil Meclistir.» Evet öyle dedi, ama ismet inö
nü sizin gibi «git artık, git artık» diye bir mem
leketin sabah akşam dua okur gibi diline virdet-
tiği bir reddetme ile karşı karşıya kalmadı. 
Bütçesi 226 oy almadı diye istifa etti. Sizin ak
lınıza hiç istifa kelimesi gelmez mi beyler, isti
fa denen müessese Anayasaldır bunu bilir misi
niz? Eğer istifa ederseniz Anayasa, babayasa 
her şey müteşekkir kalacak. Bütün memleket 
sizden kurtulacak. Sizin aklınız yetiyor mu bu
na. Yetiyor ama siz şunu arıyorsunuz, siz ik
tidar şanınıza lâyık bir gidiş istiyorsunuz, isti
fa ile medeni surette gitmek değil, siz hakika-
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ten gide gide hakikaten giderek hiç tasvibet-
mediğimiz iktidarınıza lâyik bir gidiş istiyor
sunuz. Onun gibi. O şuvaize bir gidiş istiyorsu
nuz. Bundan vazgeçin. Bir şeyi hatırlatarak si
zi kaderinizle başbaşa bırakacağım. Arkadaşla
rım lütfen ciddî olunuz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Gündo-
ğan. 

Ciddî olunuz ve memleket meselelerini cid
diye alınız. Siz ciddiye alınacak Hükümet ol
maktan çıktınız. Bu millet size çok ama çok 
ağır ceza verecek. Aklınızı toplayınız. Saygılar 
sunarım,. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı Bütçesi üze
rindeki görüşmeler sona erdi. Şimdi cetvelleri 
okutup oylarınıza sunacağım. 

Önce içişleri Bakanlığı Bütçesi (A/l) cari 
harcamalar: (Gürültüler) imkân veriniz bütçe
yi okuyacağız ve oylıyacağız. Karşılıklı görüş
me ihtiyacını duyanlar lütfedip dışarıdan gö
rüşsünler. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Efendim bir önerge var okutu
yorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Mazbut ve âdil bir Devlet nizamı içinde yük

sek ve ileri ideallere sahip nesilleri yetiştirmek, 
nüfusun çokluğunun her gün yoksulluğa yokluğa 

razı edilen bozuk düzenden kurtulması, refaha ka
vuşması için, ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmayı gerçekleştirmek için her şeyden önce 
millî güvenliğin sağlanması gereklidir. Nesle 
güvenliğin sağlam mânası da yasama organına 
karşı sorumlu olan ve bu sorumluluğunun he
sabını demokratik hukuk devleti kuralları için
de vermekle yükümlü olan Bakanlar Kurulu bu 
görevini yerine getirmemiştir. Ülkemizin içinde 
bulunduğu ve her gün koyu karanlığa, kaygı
lara bürünen iç bunalım, düşünen herkes için 
vahîm bir sorun haline gelmiştir. Bakanlar Ku
rulu, yani Hükümet bunalıma ciddî çarebula-
cak yerde, iktidarda kalabilmek için bunalımı 
daha de artırmak heves ve çabası içindedir ve 
özellikle millî güvenliği tahribe ve yıpranma
sından sorumlu ve yükümlü olan içişleri Baka

nı göreve devam ettiği sürece memleket güven
lik huzur ve güveni sağlanamaz. Suçluların 
ağır vebalini taşıyan İçişleri Bakanı için hayat 
pahalılığının istirabını çeken milyonlarca insa
nın emek ve ekmeğinin karşılığı olan bütçeden 
ödenek verilemez. 

Bu nedenle İçişleri Bakanlığı 1971 yılı Büt
çesinin (A. P. sıralarından «ayıp, ayıp» sesleri.) 
11.000 nci bölümün 11.440 ncı maddesindeki 
12 000 liranın tenzili ile bu meblâğın 34.000 nci 
bölümün 34.360 ncı maddesindeki 772 sayılı 
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununda değişik
lik yapılmasına dair 920 sayılı Kanunun gerek
tirdiği gider olan meblâğa ilâvesini saygı ile 
arz ederim. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

İstanbul Kars 
Ekrem özden Sırrı Atalay 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Sayın Başkan takrir hakkında komisyonun gö
rüşünü izah etmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz vermiyorum efendim. Katı
lıyor musunuz? Komisyon neticeye katılıyor mu 
efendim, «görüşmesiz işari oyla kabul edilir» 
hükmü vardır. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Efendim, takrir hakkında komisyonun görüşü
nü arz etmek üzere. 

BAŞKAN — Efendim, katılıyor musunuz, 
katılmıyor musunuz bunu soruyorum, oyhyaca-
ğım. Tüzüğün ilgili maddesini okuyorum: 

«Madde 88. —» «ikinci fıkrası «Bölümler 
ve değişiklik önergeleri üzerinde ayrıca görüş
me yapılmaksızın Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunda okunur ve oya konur. 

Komisyon da var, gruplar da var, Hükümet 
de var sayın üyeler de vardır bunun içinde ve 
görüşülmez. O sebeple lütfen katılıp katılma
dığınızı söyîiyeceksiniz efendim, buyurun. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Katılmadığımızın gerekçesini acaba Umumi He
yet öğrenmek istemiyecekler midir? 

BAŞKAN — Onu oylarınızla belirtmiş ola
caksınız efendim, oylarınızla belirtmiş olacak
sınız. (Gürültüler.) 

Netice komisyona söz vermiyorum, katılıp 
katılmadığınız hususunu belirtiniz,. 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Sayın Başkan önerge hakkında söz vereceksi
niz ki fikrimizi ifade edelim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı Riya
seti tahrik mi ediyorsunuz?... Yoksa konuşuyor 
musunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Hayır, takriri Senatonun haysiyetine yaraşır 
bir takrir şeklinde bulmuyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu görüşünüz olarak 
zapta geçti. Takriri oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... (Gürültüler) Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. (Gürültüler.) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Hangi hay
siyetten bahsediyorsunuz... 

SIRRI ATALAY (Kars) — Haysiyetsizler 
haysiyetten bahsedemezler... (Gürültüler.) 

ORHAN KOR (İzmir) — Haysiyetsiz sen
sin.. 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
(Üyeler arasında şiddetli gü
rültüler.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 196 672 
(Gürültüler.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 196 672 
(Üyeler arasında şiddetli gürültüler.) 
(A. P. sırasından: Kanı bozuk» sesi) (Şid

detli gürültüler.) 
SIRRI ATALAY (Kars) — Köpek, kanı bo

zuk, namussuz, haysiyetsiz. (Şiddetli gürültü
ler.) 

ORHAN KOR (izmir) — Köpek kam bozuk 
da sensin. (Şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, oturun yerinize, 
1 nci defa ihtar ediyorum. (Şiddetli gürültü
ler.) 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 14 394 410 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 702 362 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 750 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 120 426 099 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 150 384 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 705 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Büt
çesi cetvellerini okutuyorum: 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 13 591 632 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 75 122 849 
BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı Bütçesinin (A/l) carj. har
camalar; bölüm 14.410 ncu maddesinde mevcut 
ödenekten 3 500 000 liranın tenzili ile Emniyet 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin 13.000 nci bölümü
ne 13.520 nci maddesine ilâvesini saygı ile arz 
ederim. 

Ankara Ankara 
İsmail Yetiş Yiğit Köker 
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BAŞKAN — Sayın komisyon iştirak ediyor
lar mı? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Bu takririn oylanamıcağı kanaatindeyim. Zam 
teklifi mahiyetindedir, bu bakımdan oylana-
maz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Şimdi 
bölümü tekrar okutup oylarınıza sunuyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Efendim, katılmak katılmamak mevzuu değil. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci mad
desi ile alâkalı bir maddedir. Bu maddeden ya
pılan kesinti aslında Maliye Bakanlığının sene 
içerisinde artırma yapabileceği bir maddeye 
taallûk ediyor. Dolayısiyle bu bir zam takriri 
mahiyetindedir, bu bakımdan oylanamaz. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi olarak ben de müsaade ederseniz 
bu şekilde olmıyacağını... 

BAŞKAN — Muameleye koymuyorum, öner
genizi okuttum. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
oylamanız lâzım. 

BAŞKAN — Efendim bölüm 13.000 i tek
rar okutuyorum. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 75 122 849 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

14.000 Hizmet giderleri 991 872 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 099 812 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12.750 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 38 750 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Bölüm Lira 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

I - Sermaye teşkili 

Kamulaştırma ve satmal-
malar 8 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
Malî transferler 246 624 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 705 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz bir hususu öğrenmek isti
yorum. Biraz önce muameleye koymadığınız 
önerge yeni bir zam teklifi getiren önerge de
ğildir. 

BAŞKAN — Efendim önergelerin üzerinde 
görüşmek mümkün değildir. 

YİĞİT KÖKER (Ankara) — Müsaade bu
yurun ama, tutumunuz hakkında söz rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Demin okudum efendim mad
deyi; aynen okudum. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

Personel giderleri 124 435 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 249 976 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 1 500 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 201 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 32 138 382 
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(A/2) Yatırını harcamaları 
Bölüm Lira 

23.000 MaMna, teçhizat ve taşım 
alımları ve onarımları 8 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar 8 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transferler 
35.000 Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 4 750 000 

137 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

içişleri Bakanlığı üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir, cetvelleri kabul edilmiştir. Millete ve 
hususuyla içişleri Bakanlığı camiasına hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

MUKADDER ÖZTEKİN (Adana) — Sayın 
Başkan, usul hakkında söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında konuşunuz efen
dim, ancak; bu bütçe üzerinde görüşme bitti. 
imar ve İskân Bakanlığı Bütçesine geçmeden 
önce oturuma bir 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanış saati : 17,40 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saa-i : 18,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (Devam) 

K. — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (1) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Grupları adına söz istiyen arkadaşlarımızın 
isimlerini veriyorum. O. H. P. Grupu adına 
Salih Tanyeri, G. P. Grupu adına Fehmi Al
paslan, Millî Birlik Grupu adına Haydar Tunç-
kanat, A. P. Grupu adına Osman Salihoğlu. 

(1) Basınaıjazıdaki rakamlar baskıdan son
ra değiştiğinden tutanaktaki rakamlar esastır. 

Şahısları adına da, Hamdi özer, Kasım Gü-
lek, Lûtfi Bilgen Hüsnü Dikeçligil, Siya Ayrım 
ve Etem Erdinç söz istemişlerdir. 

Şimdi, söz sırası Sayın Salih Tanyeri'indir; 
O. H. P. Grupu adına, buyurun. 

G. K. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Bütçesini görüşmeye başladığımız imar ve 
iskân Bakanlığı 7116 sayılı Kanunda belirtilen 
hizmetlerle görevlendirilmiştir, Bi* de bu bütçe 
üzerindeki Grupumuzun görüşlerini açıki arken, 
kanunda belirtilen hizmet sıralarına riayetle ko
nuşmamızı tamamlayacağız. 

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo -
ekonomik durum vatandaşı köyden şehre göçet-
meye mecbur etmiş ve dolayısiyle bizi aşırı bir 
şehirleşme vak'ası ile karşı karşıya getirmiştir, 
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Memleketimizde şehirleşme vak'ası süratle geliş
mekte, fakat bu, Sayın Demirel'itı iddia ettiği 
gibi, sanayileşmenin bir prosesüsü olarak değil 
daha çok çeşitli sebeplerle köyün ittiği nüfusun 
toplandığı bir demokratik şehirleşme olarak 
görülmektedir. 

Demek oluyor ki, Türkiye'de bu hızlı şehirleş
menin ana nedeni, Demirel iktidarının yarattığı 
sanayiin işgücünü çekimi değil, ikinci Plânın 
da ifade ettiği gibi teknolojik gelişme, uygun 
tarım arazisinin sınırlılığı, toprağın toplanması 
ve parçalanması sonucu tarım alanlarından itil
me olmuştur. 

Şu halde bu şehirleşme gerçek saikı köylerde
ki gizli ve açık işsizlik, asayişsizlik, eğitimden, 
sağlık hizmetlerinden yoksun olma gibi sosyo -
ekonomk nedenlerdir. Fakat bu sebeplerden 
ileri gelen akını şehir, alt yapı faaliyetlerinin, 
sanayim istenilen hızla gelişmemiş olması doîa-
yısiyle, istekle karşılamamıştır. 

Bu yüzden oluşumda bir çekim değil bir isme 
ve bir zoraki kabul vardır ve şehirlerin bugün 
karşı karşıya bulunduğu bunalımın gerçek sebe
bi de bu olmaktadır. 

Tabiatiyîe bu şekilde oluşan hızlı şehirleşme 
hareketleri bir yandan istihdam sorununun ağır
lığını artırırken, diğer yandan toplumun yapısı
nı etkiliyen önemli sorunlar ortaya çıkaracak 
gecekondularda yaşıyanlarm muntazam bir yer
leşme seviyesine, asgari sağlık şartlarına uygun 
konutlara, şehirsel alt yapı hizmetlerine ve 
diğer sosyal imkânlara kavuşması sorunları 
ağırlığını muhafaza edecektir. 

Plân da bu durumu kabul ettiği için bir ta
raftan şehirleşmenin bir teşvik politikası sonu
cu olduğunu ifade ederken, diğer taraftan şe
hirleşme sonucu köyden şehirlere göç eden kim
selerin vasıfsız işçi niteliğinde elmasının istih
dam sorununun ağırlığını artırdığını ve bun
ların şehir hayatına intikâlinin sağlanması ve 
istihdam sorunlarının çözülmesiyle özel prog
ramların uygulanmasının gerektiğini ileri sür
mektedir. 

Teşvik bir ihtiyacın vesilesi olduğuna göre 
gerek istihdam yerinin gerekse barınma olanak
larının yokluğu karşısında bu politikanın ger
çekçiliğinden ve hattâ lüzumundan ve isabetin
den haklı olarak şüphe edilir. 

I Gerçek odur ki, Demirel iktidarı, Anayasa çiz
gisinin gerisinde kalarak köy sorunlarını çö
zemediği, toprak reformunu yapamadığı için 
bozuk düzenin yarattığı sosyo - ekonomik sebep
lerle barınılamaz hale gelen köyden şehre vâ
ki spontane akını kendi teşvik politikasının bir 
sonucu olarak göstermek ve bunu mevcut olmı-
yan sanayileşmenin bir müş'iri saydırmak iste
mektedir. 

Oysa ki, yurt çapında arazi kullanımı proble
mi çözülmedikçe, Anayasanın emri olan toprak 
reformu yapılıp toprak - insan ilişkisi yeniden 
düzenlenmeden, köylüyü köye bağlıyan ona 
yerinde, insan haysiyetime yaraşır bir hayat se
viyesi sağlıyan düzen değişikliği yapılmadıkça 
köylü, teşvik olsa da, olmasa da şehre akın ede
cek ve fakat orada umduğunu bulamamanın 
ezildiği içinde köydekinden daha perişan ve bet-
baht olacak alan devam etikçe problemler arta
cak, plân hedefleri gerçekleşmiyecek, konut 
açıkları her yıl biraz daha artacak ve Sayın 
Demirel bu atrofik yerleşmeyi şahit tutarak 
yurdun sınai kalkınmasının gerçekleştirildiğini 
iddia edecektir. 

Biz ilse bu çetin proiblemi kuracağımız köy -
kentlerle çözmek kararındayız. Tarımda veri
min yükselmesi, köylünün uygarlıktan ve sosyal 
hizmetlerden daha yeterli ölçüde yararlanabil
mesi ve köylü gücüne dayalı bir sanayileşme 
hareketinin gelişebilmesi için gerekli alt yapı
tlar, tesisler, hizmetler, köy grupları arasında 
en elverişli merkezlerde yoğunlaştırılacafetır. 
Bu merkezler dağınık köylerin zamanla kendi
liklerinden toplulaşmasmı ve kentleşme hareke
tinin düzenli oüarak yürümesini de sağlayacak
tır. Bu suretle büyük şehirlere aşın nüfus akı
mı kendiliğinden yavaşlamış olacak, kentleşme
de ve sanayiin dağılımında bölgeler arası adalet 
gerçekleşebilecektir. 

Köy - kentlerdeki küçük sanayi her bölgede, 
köylü gücüne dayanarak kurulacak olan büyük 
sanayiin toplanacağı merkezleri de besliyecek-
tir. Toprakları kendilerini geçindiremiyen ge
çindirmeye yetmiyen ailelerin gizli işsiz duru
mundaki üyelerine ve tanm teknolojisindeki 
geüişme dolayısiyle veya başka nedenlerle işsiz 
kalabilecek tanm işçilerine kendi bölgelerinde 
kurulan köy - kentlerdeki küçük sanayide veya 
hizmetlerde çalışabilmeleri için öncelik tanına-

I çaktır. 
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Fakat Sayın Bakan Meclisteki konuşmala
rımda «şehirleşmeyi önlerken suni bir müessese 
olarak köy - kent müessesi kurmak istediğimiz 
takdimde o zaman ekonominin, sosyal hayatın, 
gelişmenin normal seyrine birtakım arızî, hattâ 
zararlı manialar koymuş olursunuz, Onun için 
şehirleşme plânın bir ilkesidir» demişlerdi. 

Sayın Bakan diyorlar ki, dünyada endüstri-
leşmiş memleketlere balkınız. Şehirleşme, bir 
vaka olarak meydana gelmiş ve sanayi şehirden 
başlıyarak küçük merkezlere doğru yayılmış, 
bunun dışında buna aykırı bir tedbiri getirecek 
olursanız, işimiz o zaman büsbütün sarpa sarar. 

Şehirleşmeyi bir vaka olarak kabul ediyor
lar. Batı şehircilik biliminin henüz gerçeklerini 
ortaya koymadığı sırada meydana gelen bu va
kamdan doğan kompliikasyonlardan kurtulmak 
için tedbirler düşünüyor ve uyguluyor. Meselâ 
büyük şehirde kurulmuş bir sınai tesisin sökü
lüp falan yere götürülmesi halinde şu kadar pa
ra hiibe ediyor. Yeni. sınai tesis büyük şehir ye
rine falan kasaba ya da köyde kurulursa tesis 
masrafının şu kadarını hibe olarak veriyor, bir
takım vergi ve resim indirimleri tanıyor. Sebep, 
atrofik şehirleşmeyi önlemek. 

Demek Batı şehirleşme vakasının komplikas-
yonlarmı o vakanın oluştuğu sırada görememiş, 
derpiş edememiş olmanın şimdi bedelini ödüyor. 

Biz yeni gelişmenin eşiğinde ilerde böyle 
komplikasyonlar yaratacak problemler çıkara
cak atrofik kuruluşları, sonradan çok pahalıya 
ödememek için vakıa meydana gelmeden önle
menin tedbirlerini şimdiden düşünmek, prose-
sünü peşinen doğru olarak çizmek fikrimizde 
neden suni hareket etmiş oluyoruz, bunu anla
mak mordur. 

Şehirleşmenin teşviki her şeyden evvel bir 
çekim faktörünün mevcudiyetini ve de bunun 
zaruri kıldığı alt yapının, belli sürede erişilecek 
maksimum nüfusun ihtiyacına göre, tamamlan
masını. gerektirir. Suyu, enerjisi, kanalizasyonu, 
yeşil sahaları yetersiz, belediyesi bunları ger
çekleştirmek olanağından yoksun bir şehre bin
lerce nüfusu Hükümet politikası diyerek buyur 
etmek bir taraftan otokton nüfusun haklarını 
çiğnemek, diğer taraftan takatsiz bırakılan be
lediyeleri acze düşürmek demek olur. 

Şehirleşmeyi teşvik politikasının sabini Hü
kümetten soruyoruz. Bu politikanızı tesbit ve ic

ra ederken bunun zorunlu kıldığı alt yapı tesis
lerinin vücuda getirilmesi için gerekli ödeneğin 
baliğini ve belediyelerin bunu nasıl karşılıyaca-
ğmı, karşılamadığı takdirde durumun ne olaca
ğını düşündünüz mü? 

Anayasanın öngördüğü mahallî idarelerin 
hizmetleriyle orantılı malî imkâna kavuşturul
ması ilkesini henüz gerçekleştirmemiş bir ikti
darın borç içinde yüzen belediyelerin gözlerinin 
içine baka baka şehirleşmeyi teşvik politikası 
izlediğini söylemeye hakkı yoktur. 

Süratli şehirleşmenin zaruri kıldığı bir alet 
de imar plânlarıdır. 

Cumhuriyetten bu yana yer yer yapılmış 
olan plânlar bir taraftan şehrin öngörülenin çok 
üstünde sur i bir gelişme hızına mâruz kalması 
diğer taraftan çeşitli düşüncelerin etkisiyle sık 
sık tadillere uğraması sebebiyle ya yetersiz kal
mış, ya da bütünlüğünü, estetiğini yitirmiş, bi
dayette güzel ve fonksiyonel bir biçimde düzen
lenmiş şehirler bu hüviyetlerini kaybetmişler
dir. Bu sebeple yer yer yeniden düzenleme çalış
malarına girişilmiştir. Fakat her aklına esenin 
tadil isteği Bakanlıkça şimdiye kadar olduğu 
gibi tasvip ve değişiklik tasdik edilecekse bu 
zahmet ve masrafa hiç lüzum yoktur. 

•Bakanlığın beynelmilel konkur sonucu dü
zenlenmiş imar plânları üzerinde dahi onların 
bütünlüğünü muhafaza lüzumunu duymadan, 
hattâ evvelce reddettiği teklifleri sonra da ka
bul etmek suretiyle yaptığı tasarruf bizi bu en
dişeye haklı olarak sevk etmektedir. Örneğin 
1965 te «nâzım plân esaslarına göre tanzim edi
len tasdikli tatbikat ve inşaat tarz plânın değiş
tirilmesine mahal bulunmadığına karar veril
dikten sonra, aynı yer Hacı Ali Demirel'e geç
tikten sonra 1988 de aynı teklif kabul ve deği
şiklik tasdik edilmiştir. 

Esasen yapılan imar plânları eleman kifa
yetsizliği yüzünden gerektiği gibi uygulanama
makta, alelıtlak plânın öngördüğü imar disiplini 
sağlanamamakta ve dolayısiyle plân kısa zaman
da esas hüviyetini yitirmektedir. Misal olarak 
Ankara da klâsik ve güzel bir yapı olan Güm
rük Bakanlığı binasının arkasına yapılmış olan 
şahsiyetsiz bina ile İller Bankasının ek binası 
gösterilebilir. Esasen bu durumdan plân da şi
kâyetçidir. Bunu «İmar plânı denetim kademe
leri reorganize edilememiş. İl imar müdürlükle
ri âfet ve gecekondu işlerine ağırlık verdiklerin-
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den şehir plânlama ve programlama görevinden 
uzak kalmışlarıdır.» Demek suretiyle ifade et
mektedir. Şu halde yapılacak iş bugünkü İmar 
ve îskân Bakanlığını ikiye ayırarak bir taraf
tan Köy îşleri Bakanüığına mütenazır olarak 
şehirleşme ve diğer taraftan da âfetler ve îskân 
Bakanlığı olarak yeniden iki bakanlık olarak 
kurmak lâzımıdır. 

Hızlı şehirleşmenin ortaya koyduğu bir prob
lem de konut sorunudur. 

1970 programına g"öre, plânın öngördüğü yıl
lık: konut ihtiyacı hidbir ssne karş.^anamamış, 
1968 de 30 740, 1969 da 49 000 ve 1970 te 41 000 
açık kalmıştır. Bunun 1971 de 41 600 olacağı 
düşünülmektedir. Demek oluyor ki, 4 yıllık acık 
miktarı 160 bin civarında olmuştur. Bu, plân 
devresi sonunda hedeften bir yıl geri kalınaca
ğının bir ifadesidir. Hükümetin bu açığı nasıl 
kapatmayı düşündüğünü öğrenmek isteriz. Bu 
tahlilden çıkan sonuç özeü sektörün sosyal ko
nut yapımında çekimser kaldığıdır. Çünkü, plâ
na göre yatırım hedefi para miktariyle aşılmış 
fakat miktar hedefin gerisinde kalmıştır. Bu
nun sebebi üzerine Hükümetin eğilmesi ve ge
rekli tedbirleri alması lâzımdır. 

Plânlama bunun nedenini «îkinci Beş YıMık 
Plânda konut sektörünün yönlendirilmesi ama-
oiyle getirilmiş kurumsal düzenlemelerin henüz 
etkili bir şekilde işletilenremesi bu durumun te-
meû nedeni olarak belirtmektedir şeklinde nite
lemektedir. îkinci Plânın dördüncü yılına gel
diğimiz bir zamanda bu düzenlemelerin etkili 
bir hale gelmemiş ya da getirilememiş olması, 
tedbirlerin isabetten uzak olduğunun bir delilli
dir. Şu halde öngörülen tedbirlerin etkili kılı-
naJbilimesi bunların gerçekçi olmasına vabeste
dir. Hükümetin bu noktaya bilhassa dikkatini 
çekmek isteriz. Plân devresinde konut kredile
ri dar geflirli ihtiyaç sahiplerine yöneltilememiş, 
konut alanındaki kamu kredi plasmanının ko
nut piyasasındaki etkileme gücü sınırlı kalmış, 
plânm öngördüğü toplu konut yapımına ve koo
peratif çalışmaları yeteri derecede geliştirileme
miş, arsa fiyatları, plânsız şehirleşme sonucu, 
konut mahiyetini yükselten en önemli faktör ol
maya devam etmiş ve bu sebepler tabiatiyle ih
tiyacın karşılanmasına engel olmuştur. 

Hemen ilâve edelim ki, Hükümet, plân dev
resinde bunları giderici hiçbir tedbir almamış, 
konut kredisi tekelini elinde tutan Emlâk Kredi 

Bankası olanaklarını mevzuat dışı alanlara kay
dırmış, Demirel karideslere 1,5 milyonluk bir 
kredi açmıştır. Bu itibarla bankanın kredi tevzii 
esaslarının yeniden gözden geçirilmesi, gerçek 
ihtiyaç sahiplerine kredi açılmasının daha ko
laylaştırılması, kredilerin önceüikle toplu konut 
yapımına tahsisinin düşünülmesi ve de banka
nın gayesi dışımda kredi tahsisi eğilimine son 
verilmesi lâzımdır. 

Hükümet arsa spekülâsyonu bir taraftan Ar
sa Ofisinin tanzim satışlariyle, diğer taraftan 
emlâk ve değer artış vergileriyle önHeneceği ka
naatinde ise de Arsa Ofisinin kuruluş devresin
de ve zayıf bünyede olması sebebiyle fonksiyo
nunu ifa edebileceğini .sanmıyoruz. 

Her ne kadar Emlâk ve înşaat vergilerinin 
lüks inşaatı Önliyeceği düşünülürse de bunların 
ve özelikle Emlâk Alını Vergisinin, hsr beş yıl
da bir değer bildirme mecburiyeti ve bunun so
nucu satış halinde değer artış vergisi, aksi hal
de yüksek Emlâk Vergisi ödeme durumunun 
alelıtlak konut inşaatını köstakliyeceği de düşü
nülebilir. Bu itibarla önümüzdeki senelerde ko
nut açığının daha fasla oHmasından ve dolayı-
siyle kiraların artmasından endişe etmek yerin
de olur kanaatindeyiz. 

Hükümet kira piyasasının arz ve talep ilke
sine göre serbestçe teşekkül etmesi eğiliminde
dir. Ancak arsm pabit kalması karşısında tale
bin artan ve akm eden nüfus sebebiyle gittikçe 
fazlalaşması dolayısiyle bu piyasanın, iktisadi 
konjonktürün üstünde bir fırlayış göstermesi 
ihtimalini gezden uzak tutmuyarak, konut po
litikasının plân hedeflerinin çok gerisinde kal
dığını da düşünüp yeni bir tutuma girmesi lü
zumu fikrindeyiz. 

Hükümet gecekondu uygulamasında da plâ
nın gerisinde kalmıştır. Uygulama gecekondu 
probleminin yoğun olduğu büyük merkezler ve 
belli önleme bölgelerinde yoğunlaşacağına, ülke 
yüzeyine dağılmıştır. Bundan partizanca dav
ranışlar meydana gelmiş, gecekondu fonundan 
tahsis adeta partili belediye başkanlarını bir 
taltif unsuru olarak kullanılmıştır. 

Bunun neticesi, plânın, gecekondu önleme 
bölgeleri tesbit edilip alt yapıları salğanarak ve 
kişilerin kendi evini yapına gücünden yararla
narak gecekondu sorununun çözülmesi politika
sı gerçekleştirilememiştir. 
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Bakanlığın gecekondu fonunu nerelere ve ne 
şekilde tevzi ettiği, kimlerin haîîkı olmadan 
bundan faydalandığı ve bu paraların nerede ve 
nasıl kullanıldığı bir araştırma önergesiyle Se
nato gündemini intikal etmiş olduğundan, araş
tırma isteminin iktidar kanadı ve Sayın Bakan
ca da kabul edileceği ümidiyle, simdi üzerinde 
fazla durmuyor, bunu işaretle yetiniyoruz. 

Tavsiyelerimiz; önleme bölgesi için zama
nında önce kamulaştırma yaptırılmaması, ya da 
istimlâkler yapılıp alt yapı tamamlanınca öde
neğin tahsisi, yoğun gecekondu problemi olmı-
yan yerlere tahsis yapılmaması, tahsisin yıl için
de partizanca transferlere yöneltilinemesi, dağı
tımın projeler göz önünde bulundurularak bir 
oran dâhilinde gerçekleştirilmesidir. 

Bize göre takibolunan politika yetersizdir. 
Düzenli bir sosyal konut ve arsa politikası izle
nerek yılda üç - dört milyar liralık yatırımla 
Türkiye'nin konut sorununu temelinden çözmek, 
konut açığını kapatmak mümkündür. Fakat bu
günkü bozuk düzende gecekondular da hesa-
bedilirse bundan çok daha fazla kaynak konut 
yapımına gittiği halde açık yine de yıldan yıla 
büyümektedir. Bu dediğimiz gibi bozuk düze
nin bir sonucudur. 

Konut sorununun sosyal adalet anlayışı için
de çözüme bağlanmaması yüzünden gecekondu 
sayısı hızla artmaktadır. O kadar ki, gecekon
duların yıkımında kullanılan ekiplerin üyeleri 
bile genellikle gecekondularda yaşıyan kimse
lerdir. Gecekondu sorununu ev yıkmakla değil, 
düzenli ve adaletli ev yapmak yolu ile, bir sos
yal konut ve arsa pclitikasiyle çözmek müm
kündür. Bunun için konut kredilerinin öncelik
le belirli gelir dilimlerinin altındaki yurttaşla
ra, sosyal sigorta kapsamına girenlere ve an
cak sosyal konutlar yapılmak üzere verilmesi 
gerektir, 

Biz yapacağımız düsen değişikliğiyle sosyal 
sigortalar kapsamına esnaf ve sanatkârları, ser
best meslek adamlarını ve köylüleri de alacağı
mızdan Sosyal Sigortaların konut kredisi ola
naklarından yararlananlar büyük ölçüde arta
caktır. Yine bu düzen değişikliğiyle bugün lüks 
inşaatlarla gayesinden ayrılmış olan Emekli 
Sandığını, az gelirli memurlara ve emeklilere 
sosyal konut kredisi verecek duruma getirerek 
bu sektördeki yurttaşlarımızın ev sahibi olma

larını sağlamak kararındayız. Ancak, bu ted
birlerle dar ve orta gelirlilerin konut ihtiyacını 
kısa samanda karşılamanın mümkün olacağı ka
naatindeyiz. 

Bayın Başkan, değerli üyeler, 
Memleketimiz tektonik bir arazide bulun

maktadır. Bu yüzden yer yer sarsıntılar geçiril
mekte bundan sayılan onbinleri aşan yurttaşı
mız canlar?nı kaybetmekte, evler, köyler ve şe
hirler harabolmaktadır. 

Kaçınılması beşeri kudretin dışında olan bu 
tabiî âfet kargısında yapılacak iş bunun vuku
undan önce ve sonra alınacak tedbirleri öngör
mek, zaman içinde geliştirmek ve zamanında 
kemaliyle uygulamaktır. 

Bu görevde kanunla bütçesini görüştüğümüz 
Bakanlığa verilmiştir. 

Son birkaç sene içinde geçirdiğimiz iki bü
yük yer sarsıntısı âfet sonrası uygulamanın bâ
zı önemli şikâyet ve dedikodulara sebebiyet ve
recek mahiyette olduğunu göstermiştir. 

Varto zelzelesindeki uygulamaların şikâye
ti muciboinıuş sonuçları karşısında Bakanlığın 
daha hazırlıklı olması ve Gediz zelzelesinde ay
nı durumlara düşmemesi gerekirdi. 

Tabiatiyle oluş anında vüsat ve şümulü he
nüz, ulaşım kifayetsizliği sebebiyle, katı olarak 
kestirilemiyen bir âfetin ilk anlarında bâzı ak
saklıkların olacağı şüphesizdir. Ancak âfet ön
cesi hazırlıkların bunu bir keşmekeşe dönüştür-
miyecek şekilde düzenlenmesi de imkânsız de
ğildir. Bunun başında can kurtarma, geçici 
barındırma ve iaşe gelmektedir. Bu da her üç 
alanda uzmanlaşmış ekiplerin ve araçların za
manında hazırlanıp yetiştirilmesini gerektirir. 
Böyle bir ekibin mevcudiyeti ve zamanında ola
ya müdahalesi kısa zamanda yerleştirme ve özel
likle sıcak yemek verme imkânını kolaylaştırır. 

Zelzelenin akabinde organizasyonun bozuk 
olduğu, yardım malzemesinin, gıda tevziatının 
intizam içinde yapılmadığı iddia edilmiştir. Sa
yın Bakan Bütçe Komisyonundaki konuşmala
rında tevziin Kızılay tarafından yapıldığını,, Ba
kanlığın dışında olduğunu söylemekle yetinmiş, 
sorumluluk almak istememiştir. Bunun 7116 
sayılı Kanunla ne derece kabili telif olduğunu 
düşünmek biras zordur. 

Kanun her türlü âfetlerden evvel veya son
ra gerekli tedbirleri almak ve iskâna dair sair 
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bilcümle işlerle iştigal etmek görevini Kısılaya 
değil İmar ve İskân Bakanlığına vermiştir. İs
kân iaşeyi de içine alan geniş bir kavramdır. 
Eğer Hükümet bu işte Kızılayı görevlendirmiş-
se, bu hayır kurumunun Parlâmentoya karşı 
mesuliyeti olmadığına göre, sorumluluk yine 
Hükümete aittir. 

Sayın Bakan âfet sonrası yerleştirme konu
sunda Mecliste ve basında husule gelen tepki
leri biraz asabiyetle karşılamış Mecliste Ve Büt
çe Komisyonunda dertleri ve şikâyetleri dile ge
tiren bir arkadaşımızı mevkiinin ve şahsının 
ağırlığı ile bağdaştıramadığımız bir tavırla eleş
tirmiş, adeta kendisini, hakikatleri değil bölge
de iş alamamış bir mütaahhidin tezvirlerini dile 
getirmekle itham etmiş ve de bu mütaahhidi 
şımarık olarak nitelemiştir. 

Sayın Kütahya Milletvekili ne demişti? 
«Daimî iskân için yapılan konutlar yeterli de
ğildir, arsalar köy yaşantısı için dardır. 20 köy
de yapılan konutlar tam olarak bitmemiş, he
nüz kullanılacak hale getirilmemiştir. Kullanı
lan malzeme kalite itibariyle düşüktür. Kur'ası 
çekilip teslim edilen 18 köydeîd konutların he
nüz iş kapıları takılmamıştır. İşçilikler iyi de
ğildir. Normlara uygun olmayıp sıvalar fenni 
şartnameye göre yapılmamıştır. Tahtalar ren-
delenmemiştir. Binaların hiçbirinde iç badana 
yoktur. Ahır, samanlık, ambar gibi yan tesis
ler yapılamamıştır. Arsa istimlâk bedelleri öden
memiştir. ilk tesbitte ağır hasar raporu veril
mesine rağmen maliyetlerinin yüksek olması 
sebebiyle ağır hasarın orta ve hafif olarak de
ğiştirildiği, bu durumda orta ve hafif hasar 
için sağlanan maddi olanak kısmen ödenmiş 
olup mütebakisi henüz ödenmemiştir. Konutlar 
çok pahalıya maledilmiştir.» Denilenler bunlar
dır. 

Sayın Bakan Komisyonda taht alan rendeîi-
yemediklerini, evlerin iç kapılarını takamadık-
lannı ifade etmiştir. Demek Sayın Kütahya 
Milletvekilinin bunları dile getiren beyanlarına 
kendileri de katılmaktadır. O halde şımarıklık
la suçladıkları mütaahhidin tezvirlerine alet ol
mak ithamı askıda kalmaktadır. 

Komisyondaki beyanlara göre Gediz'de ka
mu tesislerinin geri bırakıldığı, yol, kanal, su 
tesislerinin ikmal edilmediği, kapıların takıîma-
dığı bir yerleşme yeri nasıl tamamlanmış olarak 
ilân edilir? 

Diren a j yapılmadığından su basmış evlerde 
nasıl -oturulur? 

Bunları fotoğraflarda görmek isterseniz ma
almemnuniye takdim edebilirini. 

Burada bitmemiş binalar, eğri kapılar, ara
lık tavanlar, mastarsız sıvalar, su dolmuş oda
lar görünmektedir. 

Komisyonda binaların çiok ucuza maledil-
diğiııi sayın Bakan bildirdiler. Fakat rakam 
vermediler. Evlerin kaçar metre kare olduğunu, 
her birinin ortalama fiyatının ne olduğunu sayın 
Bakan lütfen söyler misiniz 

Masdır plân yapıldığını, bakanlık mensup
larının iyi çalıştığını söylüyorsunuz. Bunlara 
bir şey diyen yok. Söylenen, evlerin kifayetsis-
liği, kalitesizliği ve pahalıya maledilmiş olma
sıdır. 

Herhalde bunun kusuru yaptığınızı söyle
diğiniz masdır plâna göre çalışan bakanlığın 
değerli mensuplarında değildir. Fakat iddialar 
doğru ise sorumluluk size aitdir. 

istanbul'da münteşir bir gazetede üç 'gün 
üst üste Gediz İnşaatı için bir yazı dizisi çıktı. 
Mecliste söz konusu edildiği zaman araştırma 
isteneceği söylenmişti. Fakat bunun arkası (gel
medi ve mesele vatandaşın zihninde bir istifham 
halinde bükülüp kaldı. Bu itibarla bizde böyle 
bir araştırma yapılmasını lüzumlu görüyor. Ve 
böyle bir önerge verildiği takdirde grupumu-
zun destekliyeceğimizi arz ediyoruz. 

Sayın başkan değerli üyeler, 
Altyapıları, imıarı gerçekleştirmek durumun

da olan belediyelerimiz iflâs halindedir. İller 
Bankasının durumu da pek farklı değildir. Bu 
müessesenin geçmişte belediyelere büyük hiz
metleri okluğu doğrudur. Fakat belli bir süre
de buraya arız olan partizan zihniyet, bankanın 
kaynaklarını kurutmuş, fonksiyonunu ifa ede
mez hale getirmişdir. Gene bu sürede bâzı yol
suzlukların olduğu iddia 'edilmiş, bâzıları, İs
tanbul Maltepe'deki arsa meselesi gibi, meydana 
çıkarılmıştır. 

Mazisi çıok büyük hizmetlerle dolu olan bu 
müessesenin belediyelere yararlı olacak bir du
ruma yeniden getirilmesini gönülden temenni 
ederiz. 

İller Bankasından her yıl köylere dağıtılan 
para, her köye ayrı ayrı tesis yapmaya elverişli 
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değildir. 50 bin lira, köye gelir getirebilecek bir 
tesis için yetersiz olduğundan boşuna harcan
maktadır. 

Bu itibarla bunun yeniden düzenlenmesi, bir 
fonda toplanması ve az gelişmiş bölgelerden 
başlıyarak köklü ve istihdam yaratıcı tesislere 
yatırılması lâzımdır. Ancak bu suretle kaynak 
israfından kaçınılmış, ve mevcut kapasite ve
rimli alanlara sevk edilmiş olur. 

Otomobil saltanatı bütçesini görüştüğümüz 
Bakanlıkta da mevcuttur. Ayrıca araçların mak
satlar dışında kullanıldığı da görülmektedir. 
Örneğin Deprem icra Başkanlığına ait taşıtlar 
Bakanlık Özel Kalem Müdürü, Müsteşar, Müs
teşar Muavini, Plânlama Genel Müdürü tarafın
dan kullanılmaktadır. Zelzele anında kullanıla
cağı anaşılan bu arabaların tam zamanında bo
zuk bir durumda garajlarda yatar bulunmaması 
için maksatlarına uygun yerlerde kullanılması 
ya da muhafaza edilmesi ve Taşıt Kanununa 
göre saydığımız bu zevata otomobil verilmesi 
gerekiyorsa onun tedbirlerinin alınması lâzım
dır. 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri vaktiniz doldu 
efendim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. Toparlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Hizmet saha
sı itibarı ile çok geniş ve yatırımcı bir bakan
lık olan İmar ve iskân Bakanlığının konusuna 
giren mevzular üzerinde derinliğine ve genişli
ğine çok sözler söylemek mümkündür. Ancak, 
demin de arz ettiğim gibi, bir araştırma öner
gesi verilmiş ve bir araştırma önergesinin ko
misyondaki çalışması biterek raporu Senato 
gündemine gelmiştir. Buralarda konuşmak im
kânı da olduğundan vakitlerinizi, - esasen zama
nımda dolduğundan - fazla israf etmiyeceğim. 
Bütçenin memleketimize ve değerli bakanlık 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, grupum ve 
şahsım adına saygılar sunarım. 

C. H. P. sıralarından (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Alpaslan... 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, de

ğerli senatör arkadaşlarım. 
Bakanlıklar bütçesi üzerinde gruplar adına 

yapılacak görüşmelerde şimdiye kadar takibedi-
len usul; geçmiş yıllarda bu bütçeler üzerinde 
neler söylenmiş, bakanlık bunlara ne cevap ver
miş bunları tutanaklardan tetkik ederiz ve on
dan sonra da bu sene Bütçe görüşmesi sırasın
da hazırlanmış olan raporu gözden geçiririz. 
Bu iki malûmat içerisinde ayrıca bize intikal 
eden diğer bilgiler de varsa onları da değerlen
dirmek suretiyle görüşlerimizi arz ve ifade ede
riz. 

Bütün çalışmalar böyle olduğu için, her tür
lü faaliyeti gözümüzün önünde cereyan eden ve 
vatandaştan gelen sese göre günlük hayatımızın 
da her safhasında bizi ilgilendiren hizmetler 
manzumesinin toplandığı bir mühim bakanlık 
olarak İmar iskân Bakanlığı üzerinde ayrıca 
yazılı bir görüşme hazırlamadım. 

Değerli grup arkadaşlarımın görüşlerini de 
yakinen takibetmiş bir arkadaşları olarak kısa
ca bütçenin görüşülmesindeki hava da ortada 
olduğu için kısaca birkaç konuya temas etmek 
suretiyle meseleyi kapatmak istiyorum. 

İmar iskân Bakanlığı kuruluşunda bir yeni 
teşekkül meydana getiriliyormuş gM, fazladan 
bir bakanlık imiş gibi telâkki edilmiş bulunu
yordu. Ama, yıllar geçince görülmeye başladı 
ve her gün görülüyor ki, mevzuuna giren hiz
metler hakikaten bu bakanlığı dev bir bakan
lık haline sokmuş bulunmakta. Kuruluş kanu
nuna göre, plânlama ve imar Genel Müdürlüğü, 
Mesken Genel Müdürlüğü, Âfetler Genel Mü
dürlüğü ve Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü 
teşekkülleri ile bu bakanlık bünyesinde faali
yetleri mütalâa edilen Emlâk Bankası ve İller 
Bankası olarak ortaya çıkmış bulunan bakanlı
ğa geçen sene kabul edilmiş olan bir kanunla 
bir de Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü teşkilâtını 
eklemiş bulunuyorduk. 

Biraz evvel görüşen C. H. P. Sözcüsü arka
daşım, hizmetlerin gelişmesi karşısında bu bakan
lığı iki bakanlık haline getirmek lâzım, bir imar 
iskân Bakanlığı bir de Şehirleşme Bakanlığı, 
şeklinde bir görüş ifade buyurdular. Bütçesini 
görüştüğümüz imar iskân Bakanlığının içinde 
bulunduğu şartlardan da faydalanmak suretiy
le yalnız bu bakanlık için değil, Türkiye'deki 
bütün kuruluşlar için grupumuzun öngördüğü 
bir görüşü burada arz etmek faydalı olacaktır. 
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Bu millet artık yeni, yeni teşekküllerin ku
rulmasından bıktı arkadaşlarım. Şimdi aslolan, 
bu bakanlığın bütçesini görüşürken trupumu
zun şikâyetçisi olduğu bir husus var : Demin 
sıraladığım genel müdürlükler Bakanlığın Teş
kilât Kanunu ile kurulmuş ve 'dayanakları, va
zifeleri kanunda gösterilmiş olan bir teşekkül. 
Ama, görüyoruz, biliyoruz ki, maalesef raporda 
hiç zikredilmemiş. Bu Bakanlığın içerisinde da
ha birçok genel müdürlük ihdas edilmiş bulu
nuyor. Ve bunlar bir bakanın iki dudağı arasın
da - gerek şimdiki bakanın, gerekse bundan ev
velki bakanın. Falan bakanın, filân bakanın 
meselesi değil - Bir bakanın iki dudağı arasın
da rahatlıkla kurulabilen umum müdürlükler 
halinde karşımıza çıkıyor. 

O halde Teşkilât Kanunlarına ihtiyaç vardır 
görüşünün bir kenara atılması lâzımdır. Ha.. 
belki hizmetler gerektiriyor, onun için genel 
müdürlükler kuruluyor. Samimî kanaatimiz 
odur ki, hizmetler gerektiriyor ise, meselâ bir 
Plânlama ve imar Genel Müdürlüğü mevzuları 
ile alâkalı bir servis kurmak ve ona da adına 
genel başlığını koymadan müdür unvanı ile 
o servis içerisinde faaliyetleri idare edecek bir 
faaliyet sahasını meydana getirmek her zaman 
için mümkün. Yani, illâ ve illâ genel müdürlük
ler kurmak için sebep yok. 

Halk arasında da bunun için acı, acı söylen
tiler var. Herkesteki noktayı nazar «Canım hiz
metin icabı değil bu. işte bir adama iş verecek
ler. iş vermek için de, iş verilecek zatm husu
siyetine, ya da yakınlığına göre mutlaka genel 
müdür olması lâzım en azından; o itibarla böy
le teşekküller kuruluyor» diye acı şikâyetlere 
muhatabolmaktayız. 

Şimdi merakımızı mucibolan bir şey vardır; 
Bu bakanlığın bünyesinde bir kısım isimlerini 
- ayrı ayrı zikretmelerini Sayın Bakandan rica 
edeceğiz - umum müdürlükler kuruldu. Bura
ya getirilen genel müdürlerin hukukî statüleri 
ne oluyor? 

Muhterem arkadaşlarım, Parlömanterlerin 
atladığı bir konu vardır bunu huzurunuzda di
le getirmeye mecburum. Parlömanterler olarak 
Ihepimiz atlamışındır. Hiçbirimiz vicdan huzuru 
ile «Hayır efendim atlamadan kabul ettik» di
yemeyiz. Böyle teşekküller kurulmuştur bunla
ra bir gün meşruiyet vermek için teşkilât ka-
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nunları düşünülür idi ve o zaman biz bunun 
münakaşasını yapardık ya kabul ederdik ya et
mezdik. Ama, bu yapılmadan devlet memurları 
hakkındaki kanunların değişikliği sebebi ile, 
tatbikatı henüz başlıyan bu kanunla ilgili kad
ro Kanunu geldi, Kadro Kanununda herkes iş
gal ettiği yerin sıfatı ve kadrosunu müktesep 
hak olarak ele alır diye bir geçiştirici hüküm
le âdeta bu gibi kuruluşlara meşruiyet verilmek 
istendi. Ve biz de maalesef, tabiî bir adam bir 
yerde vazife görüyorsa elbette onun karşılığı
nı alacaktır, mlâhazası içerisinde bunu kabul 
etmiş bulunduk. Yalnız imar ve iskân Bakan
lığı bünyesi içerisinde değil, pek çok bakanlık 
bünyesinde buna mümasil sayısız kuruluşlar 
var. Köy İsleri Bakanlığına gidersiniz şahıslar, 
memurlar oturacak yer bulamazlar ve yaptıkla
rı hizmette tabiatı ile kol sürtüşmeleri, el sür
tüşmeleri, yüzünden lâyıkı veçhile ortaya çık
maz. 

E., bu kadar çok teşkilâtlanmaya, işleri bu 
kadar çok kabartmaya, hele bizim Türkiye gibi 
fakir olan memleketlerde ihtiyaç yoktur. 

Eğer Türkiye'de hizmetler çalışmayı icabet-
tiriyorsa, çorak ve kurak Anadolu'ya hizmet 
görmek istiyen insanları göndermekte hem lü
zum vardır, hem fayda vardır. 

Bir zamanlar çok söyleniyordu. Biz O. H. P. 
de bulunuyorduk, C. H. P. ninde mesul adamla
rından biriydik. O zaman Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesi görüşülüyor idi ve Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü oraya bağlı idi; ben buradan 
feryat etmiştim. Bütün mühendisleri getirmişler 
başkan, başkan yardımcısı, müdür, müdür bil
mem nesi filân, falan diye.. Ayrıca birer de 
sekreterya kurmuşlar, oturmuşlar buraya. Ama, 
benim Anadolıımdaki bir köşede bir tane mü
hendis bulmak mümkün değil diye o zaman söy
lemiştim. Kendi bünyemizde - Şimdi iktidar 
Adalet Partisindedir yine aynı şeyi söylüyorum. 
Yani Türkiye'nin muhtaçolduğu hizmetleri ta
mamlamak için - evet kafa yapısı itibarı ile asıl 
işe istikamet verecek unsurlar burada olacak 
ama onun uygulayıcısı olarak hattâ kafa yapısı 
itibarı ile merkeze de ışık tutacak kabiliyet
teki unsurları da taşrada çalıştırmak suretiyle 
Anadolu'ya daha faydalı olmanın çarelerine 
başvurmak lâzım. 

Böyle düşünüldüğü zaman, merkez teşkilât
larının genişletilmesinin adam kayırma mânasına 
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gelmesini kabul etmekten başka çıkar yol kal
maz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bu 
bakanlık bünyesindeki ciddî ve haklı bir hu
zursuzluğa temas etmek istiyorum; bu huzur
suzluk diğer bakanlıklardaki teknik elemanlar 
içinde varit olduğu için bu vesile ile mâruzâtım 
yalnız bakana değil, doğrudan doğruya Hükü
metin tümüne raci olacaktır. 

Bu Personel Kanunu dediğimiz kanunun uy
gulamasının teknik personelde husule getirdiği 
hava, atmosfer hakikaten çok ağır olmuştur. Bir 
defa maddi yönden faydayı bırakalım, burada
ki arkadaşlarımız için zararlı hale düşmüştür. 

2. Yıllarını okulda harcamış, memleketin 
hizmetlerine vermiş ve eğer bunlar olmasa Tür
kiye'nin işleri şimdiye kadar çok daha berbat 
hale gelecek olan vasıftaki elemanlar bugün bil
mem Personel Kanununun cetvelinin filân köşe
sine oturtulmuş. Ama ötede elini avucunu hiç
bir işe sokmamış, senelerce orada masa başında 
faaliyette bulunmuş bir adam gelir; bütün me
suliyeti omuzlamış, bütün salâhiyetleri eline 
verdiğimiz ve haMkatende kabiliyeti ile, mükte-
sabatı ile yerinin adamı olan şahsın üstüne çı-
kıverir. E., bu zihniyetle bu hizmetler görül
mez. 

Şimdi teknik personele yan ödemeler, bilmem 
riskler, zamlar ve saire düşünülüyor ama çok kö
tü bir iş olmuştur. Bir şeyi bozmak kolaydır 
ama onu düzeltmek zor şeydir. Korkarım M, bu 
tatbikatın teknik personel üzerinde husule ge
tirdiği menfi tesir kolay, kolay izale edilemiye-
cektir. Hele getirilecek tedbirler herkesi insaf 
ile tatmin eder bir mahiyette olmaz ise, o za
man bu menfi havayı bertaraf etmek mümkün 
olmaz ve bunun bugün hele, hele yarınlar için 
husule getireceği tesir de alabildiğine ağır ma
hiyet arz eder. 

Bakanlıkta şahsan tanımak şerefini buldu
ğum yetkili pek çok zevat feragatla, fedakâr
lıkla ve bu mevzuu kendilerinin uzağında tut
maya çalışarak vazifelerine devam ediyorlar, 
Ama nihayet insanlar da elbette bir duygu ile 
doludurlar. Zaten duygusuz olurlarasa o zaman 
vatan ve millet hizmeti diye bir şey de yürümez. 

Bu itibarla Bakanlığın bu mevzuu biran ev
vel halletmesi lüzumludur. Yine Bakanlığın içe
risinde mevcudolan kuruluşların daha plânlı 

I daha düzenli bir şekilde çalışmasını temin ede
cek yönetmeliklerin biran evvel hazırlatılmak 
suretiyle tatbik sahasına konması lâzım. Hiz
mette tedavül vukuu bulmakta - görebildiğimiz 
kadarı ile, bilebildiğimiz kadarı ile - ve bazan-
da taarruzlar vuku bulduğu için hizmet aksak
lıkları husule gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığın 
bünyesinde hakikaten ağır hizmetler vardır. 
îmar ve Plânlama Genel Müdürlüğü diyoruz, se
nede 24 bin tane bu Umum Müdürlüğe yalnız 
belediyelerden imar plânlarındaki değişiklikle 
alâkalı iş geliyor. Bu 24 bin işi güne ayırsa
nız, aşağı yukarı günde en az 100 - 150 dosya 
çıkaracaksınız ki, bu 24 bin işi görmüş olasınız. 
Temeline inmeye falan imkân yok. Ama, bu 
Umum Müdürlük hakikaten iki kadro halinde 
çalışmak suretiyle gelen işlerin büyük bir kısmı
nı, hem de sıhhatle ve selâmetle, her türlü yan 
tesirin de uzağında kalmak suretiyle intacetme 
imkânını bulmuş. Ben şahsan bir - iki mesele 
üzerinde kurduğum temastan aldığım intiba 

I odur ki, bu başarılı çalışmanın birinci şartı 
I şüphesiz ki, çalışan insanların herbirinin ayrı 

ayrı fedakârlık duygusu içerisinde çalışması 
ama, hemen onun yanlbaşmda da bir istikamet 
verilmiş, çalışma şekli burada bir plâna, bir şe
maya bağlanmış. 

İkincisi Mesken Genel Müdürlüğüdür. Gece
kondu da,vasi, Türkiye'nin büyük problemi. Bu 
yalnız falan bakanlığın, filân bakanlığın mese
lesi, yalnız bugünkü iktidarının meselesi değil; 
Türkiye'nin hakikaten çok hayati ve sosyal bir 
meselesi. Ve burada da hizmetler plânlanmış, 
yürütülmek isteniyor. Ama, bütçeye bakıyoruz, 
yani, «bu bütçe ile niye bu işler görülmüyor» 
demeye de insanın dili varmıyor. Demin değerli 
Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım, «yılda üç -
dört milyar lira yatırımla konut dâvası halle
dilir» diye buyurdular. Üç - dört milyar yatı
rım olursa, elbette ki çok şeyler halledilir. Bu 
bütçenin yatırım bütçesi olarak tümü 200 mil
yonun içerisinde. Bu 200 milyonun içerisinde 
Bakanlığın bütün faaliyetlerinin mütalâası bir 
taraftan da insafa sevk ediyor. Ne var ki., mil
letçe fakiriz. Devletçe pahalı ve biraz da israf -
çıyız. O itibarla bu elde edilebilen imkânları da-

I ha iyi kullanmak üzere görüş ve temennilerde 
[ bulunmadan da edemiyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, bir konuya dokunma
dan edemiyeceğiz. Bu İmar îskân Bakanlığı 
kurulmuş; bünyesinde pek çok genel müdür
lükler var. Yeni yeni kuruluşlardır ve birçok 
binalara yayılmıştır. Bu da hizmetlerin yürü
tülmesi bakımından aksaklıklar husule getiriyor 
ve her sene 2,5 milyondan fasla da kira veri
liyor. Canım, yani, çok rica ederim; bilhassa 
Adalet Partili arkadaşlarıma söylüyorum ve 
Adalet Partili arkadaşlarımın saygı duydu
ğum şahıslarından Başbakana hitabediyorum, 
Sayın Bakana da değil; şu Ankara'da resmî 
dairelerin yerleşmesi işini şöyle cesaretle bir 
Hükümet ele alsın, senede Anadolu 'inim hiç ol
mazsa dörtte birinde gözle görülür, gönülleri 
fetheder hizmetlerin yapılması mümkün olacak
tır. Bir tarafa bakıyorsunuz alabildiğine geniş, 
konforlu yerleşme işi var. Bir genel müdür 
dört tane oda içinde. Misafir kabul odası, isti
rahat odası, hususi çalışma odası, ve saire falan, 
Bir başka tarafa bakıyorsunuz, genel müdür, 
bu genel müdür ikinci söylediğim genel müdür, 
öteki genel müdür gibi 10 tanesini cebinden çıka
rır bir genel müdür, o zavallı da kiralık binada 
ayaklarına dolaman masa sandalye arasında do
laşıyor. Yani, bir bu işi haîledememişiz. Yalnız, 
Adalet Partisi halledememiştir demek istemiyo
rum. Yani, biz de o zaman haîledememişiz. O 
zaman da söylemiştim, İsmet Paşa da hallede-
memişti, Başvekil olduğu zaman. Yani hiç ol
mazsa bu gibi meseleleri biraz halletmenin yo
luna girelim. İmar İskân Bakanlığı 2,5 mil
yon lira senede kira verecek ve dağınık yerler- ] 
de oturacak. Ama, ötede bir umum müdürlük I 
üç tane İmar îskân Bakanlığını içene alacak | 
şekilde binaları işgal edecek. Bu olacak is değil. 
Bir Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yapıl
mıştır, benim kanaatime göre, Bayındırlık Ba
kanlığını, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü 
ve daha onun beraberinde olan çok müessesele
ri yanma alır. Bir Karayolları Genel Müdürlü
ğü yapılmıştır, Karayolları Genel Müdürlüğü 
de oturur, İmar İskân Bakanlığının da tümü ! 
orada rahat rahat oturur, ki ben Karayollarını i 
çok seven adamımdır. Yani, Karayolları Teş- j 
kilâtına karşı çok bağlılıklarım vardır. Onun j 
dâvasını benimseyen adamım. Ona rağmen, o | 

kadar çok konforlu ve rahat hayata hakkımız 
yok arkadaşlar. Yani, Türk Milleti hakikaten 
bu mevzuda şikâyetçi olmakta haklıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bütçe yetersiz
dir. Bu bütçe ile Bakanlığın her şeyi yapmasını 
istemek hakkımız değildir. Bir şeyi vereceksin 
ki, onlardan bir şey istiyesin. Ama buna rağ
men, fedakâr, vefakâr hizmet personeli işleri 
yürütmektedir. Bu bakanlıktan daha çok hizmet 
bekliyebilmenin şartı - mutlaka böyle oluyor id
diası ile söylemiyorum - Bakanlık müsaade 
eder, her türlü politika tekliflerini tesir halin
de teknik dairelerine intikal ettirmezse, o za
man bu işler düzenli bir şekilde yürür. Ama, bir 
işin içerisine politika girerse, her müessesede 
olduğu gibi İmar İskân Bakanlığında da işler 
daha da aksak hale gelir. O itibarla, Sayın Ba
kanın da hayat tecrübeleri yan tesirlerden ken
disini korumaya müsaidolduğu kanaatini taşı
dığım için bundan sonraki faaliyetlerinin daha 
da müsmir olması ümidi ve temennisi içerisinde 
bütçenin büyük Türk Milletine ve değerli Ba
kanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Oturumu açtığım sırada, şa
hısları adına söz alan arkadaşların isimlerini 
okumuştum. İtiraz vâki oldu; Sayın Salim Ha-
zerdağîı daha evvel söz istediği halde, her na
sılsa cetvele geçmediğini ve isminin okunmadı
ğını söyledi. Tetkik ettik ve cetvele bağlı olan 
istekleri birer birer inceledik; gerçekten Sayın 
Salim Hazerdağlı'nm 29.1,1971 günü saat 0,40 da 
yasıîı olarak müracaat edip, söz istediğini tes-
bit ettik. Bu itibarla ikinci sırada yerini alıyor. 
Şimdi söz alanları yeniden okuyorum : 

Hamdi Özer, Salim Hazerdağlı, Kasım Gü-
lek, Lûtfi Bilgen, Hüsnü Dikeçligil, Ziya Ay
rım, Etem Erdinç, Orhan Kürümoğlu, İbrahim 
Şevki Kutlar olmak üsere sıra tanzim edilmiş
tir, Zamanı gelince lehte, aleyhte söz verece
ğim. Ancak, mesainin bitmesine be? dakika var. 
Sayın Tunçkanat'm bu beş dakika içerisinde 
bitirmesi mümkün değildir. Bu itibarla, oturu
mu program gereğince tekrar 20,30 da toplan
mak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,55 

9 « S » -»•• 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma 'Saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) Âdil ünlü (Curhurbaşkanlığmca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
ve Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1181) (Devamı) 

K. — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devamı) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Haydar Tunçkanat 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 

1971 yılı imar ve iskân Bakanlığı Bütçesinde 
M. B. Grupunun görüş ve kanaatlerini açıkla
mak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

A. P. İktidarının 5 nci ve İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminin 3 ncü uygulama yılının tamam
landığı şu günlerde plân ve program ile uygu
lamaların karşılaştırılması ilginç sonuçlar orta
ya koymakta ve A. P. iktidarının bu yöndeki 
başarısızlığı da rakamlarla gün ışığına çıkmak
tadır. 

Bundan önceki konuşmalarımızda yapmış ol
duğumuz uyarma ve tavsiyelerle işaret edilmiş 
olan aksaklıkların da hiçbiri dikkate alınmamış 
ve her yıl büyüyen ihtiyaçların doğurduğu 
problemler, plân dışı ve programsız geçici ted
birlerle geçiştirilme yolu seçildiğinden başarı
sızlıklar senelerle artmıştır. 

Denilebilirki önceden gerekli tedbirlerin 
alınmaması nedeniyle, her yıl bir bölgede mey
dana gelen tabiî âfetler Bakanlığın bir veya iki 
yıl mesaisini toplıyabildiği yegâne faaliyet dalı 
olmakta süregelmiş ve normal görevleri bir ke
nara itilmiştir. 

Konut : 
Türkiye'de artan nüfusun ve şehirleşmenin 

gerektirdiği konut ihtiyacının karşılanması 

önemli bir sorundur. Bu ihtiyacı karşılamak için 
2 nci Beş Yıllık Plânda 5 yıl içinde 900 000 ko
nut yapılması öngörülmüştür. Bu sayıda konut 
yapımı için 1965 fiyatlariyle kamu ve özel te
şebbüs yatırımları toplamının 20 milyar lirayı 
aşmaması öngörülerek, plânın 284 ncü sayfasın
da da şu esaslar konulmuştur. «En yatırım hac
mi içinde ihtiyacın karşılanabilmesi için orta
lama şehir konutu maliyetinin % 18 azaltılarak 
bugünkü 27 bin liralık seviyesinden 22 bin lira
ya düşürülmesi bir zorunluk olacaktır. Bu ise 
maliyeti ucuzlatıcı yöndeki teşkilâtlanma ve ya
pı teknolojisi tedbirlerinin yanısıra, bugün 
100 m2 olan ortalama şehir konutu alanının azal
tılmalını gerektirecektir.» üzülerek belirtmeli
yim ki; A. P. kendisinm yapmış olduğu bu plâ
na uymadığı gibi tam tersine bir uygulama içi
ne girmiştir. 

Sabit sermaye yatırımlarında plân hedefi 
konut sektörü için % 17.9 ıı tesbit ettiği halde, 
bu oran 1983 de % 19.1, 1939 da % 19.7, 1970 
te % 29.4 olarak aşılmıştır. Cari fiyatlarla ko
nut sektörüne plânın ilk üç senesinde yapılan 
yatırım 14 milyar liradır. 

1971 programının 20 nci sayfasında, «Ko
nut yatırımlarındaki yükseklik yeter ölçüde 
kontrol edilmiyen özel yatırımlardan etkilen
miştir.» Denilmek suretiyle bizim görüşlerimize 
katılmaktadır. Özel teşebbüsçü olan A. P. ikti
darının bakanlarının da altında imzaları bulu
nan bu programdaki, şikâyet neden! Özel yatı
rımlar, Konut Kanunu kredi politikası, vergi 
kanunları, yapı malzeme ve teknolojisinde ucuz
luk sağlanması ve kooperatiflere ucuz arsalar 
sağlanması suretiyle gerçekleştirilmesi plân ted
birleri arasında getirildiği halde neden bu ted
birler zamanında getirilmemiştir? Bundan so
rumlu olan Hükümet ve A. P. iktidarı değil mi
dir? 
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ikinci Beş Yıllık Plâna göre; konut ihtiya
cı: 1968 de 141 400, 1969 da 174 100, 1970 de 
184 000 ki, toplam olarak 499 500 konut eder. 
Buna karşılık 385 326 konut yapılabilmiştir ki, 
açık, üç senede 113 674 e varmıştır. Plân ince
lendiğinde, yatırım olarak plân hedeflerinin 
aşıldığı, konut sayısı bakımından ise plân he
deflerinin gerisinde kalındığı açıkça görülmek
tedir. 

1971 programına göre; 194 600 konut ihti
yacına karşılık 153 000 konut yapılabilecektir 
ki; açık 41 600 olacaktır. 2 nci Beş Yıllık Plân 
uygulamasının ilk dörtyılında açık 155 274 ko
nuta yükselecektir. 1966 da çıkarılan 755 sayılı 
Gecekondu yapımım yasaklıyan Kanuna rağ
men her yıl büyük şehirlerin çevresini kaplıyan 
50 binden fazla gecekondunun yapımı neden
leri de bu sorunla yakından ilgilidir. 

1971 yılı Programındaki 469 nolu tabloda 
382.4 lira 'olarak gösterilen m2 maliyet arsa fi
yatlarının maliyetlerde gösterilmemesi nedeniy
le az görünmektedir. Bu maliyet 1967 de 297 
lira idi. Yurdumuzda toplam konut yatırımının 
% 45.83 ünü teşkil eden istanbul, izmir ve An
kara'da inşaatın m2 İsinin maliyet (ortalaması 
466 liradır. Türkiye'de ortalama konut birim 
maliyeti 1970 te 39 bin istanbul, Ankara ve iz
mir'de ise, 49 613 liradır. Türkiye'nin ortala
ma maliyetinde 1967 ye nazaran 1970 teki artış 
% 34 tür. Çimento, demir, tuğla, ve sıhhi mal
zemelere yapılan zamlar burada hesaba katılma
mıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın ilk üç yılında ko
nut sektörüne 1965 fiyatlariyle 11 milyar 150 
milyon lira harcanmak suretiyle 385 326 konut 
yapılabilmiştir. Plânın bu sektöre yatırılmasına 
müsaade etmiş olduğu 20 milyardan, ilk üç yıl
da harcananı çıkardığımız takdirde, 8 milyar 
850 milyon lira ile, geriye kalan 514 174 aded 
konutun yapılmasının önümüzdeki iki senede 
mümkün olamıyacağı görülmektedir. 1967 fiyat
lariyle dahi bu konutları yapabilmek için 14,5 
milyar, 1970 başındaki fiyatlarla ise 20 milyar 
lira lâzımdır. Son para ayarlaması ve yapı mal
zemesine yapılan zamlarla bu miktarın 30 mil
yarı aşacağına hiç şüphe yoktur. 

Konut politikasının dayandırılacağı temel 
ilkeleri belirleyip gerekli mevzuatı getirecek 
olan konut kanunu bu plânın 3 ncü yılı doldu

ğu halde getirilememiştir. Halbuki ikinci Beş 
Yıllık Plânda bu kanunun süratle çıkarılması
nı önemli bir tedbir olarak getirmişti. Bu neden
le, konut sektöründeki, bugünkü keşmekeşliğe 
ve kısılan ulusal kaynaklarımızın lüks inşaata 
kayarak israf edilmesine şaşmamak lâzımdır. 
Çünkü, A. P. beş yıllık iktidarı sırasında ne Bi
rinci Beş Yıllık ve ne de kendi yapmış olduğu 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilkelerine 
uymadığı gibi öngördüğü kanuni düzenleyici, 
sınırlayıcı, denetleyici tedbirlerinde hiçbirini ne 
getirmiş ne de mevcutları uygulamıştır. 

Plân, konut sektörüne yatırılması öngörü
len sermaye ile, tesbit ettiği ihtiyacı karşılaya
cak sayıda konut yapılabilmesi için, konutla
rın birim alanında !l00 m2 nin altına indirilme
sini öngörmüş ve gerekli sınırlayıcı tedbirlerin 
alınmasını da istemiştir. Bugün plânın 3 ncü 
yılı dolduğu halde, 1967 de 98 m2 lolan ortalama 
konut alanı 1970 de 102 m2 ye yükselmiştir. Bu 
ortalama (büyük şehirlerde 106,6 !m2 ye erişmiş
tir. 

1971 programında, «İkinci Beş Yıllık Plân
da konut sektörünün yönlendirilmesi amaciyle 
getirilmiş kurumsal düzenlemelerin henüz etkili 
bir şekilde işletilememesi bu durumun temel 
nedeni olarak belirtilmektedir. Ayrıca, konut 
kredilerinin dar gelirli ihtiyaç sahiplerine yö-
neltilnıemesi, konut alanındaki kamu kredi plas
manının konut piyasasındaki etkileme gücünün 
sınırlılığı, toplu konut yapımı ve kooperatif ça
lışmalarının yetersizliği, arsa fiyatlarının konut 
maliyetini yükselten en önemli faktör olmaya 
devam etmesi gibi sebepler ihtiyacın karşılan
masına engel olmaktadır.» ifadesiyle doğru bir 
teşhis koymaktadır ki, bu da Hükümetin yü
kümlülüklerini yerine getiremediğini ve dola-
yısiyle görevini yapamadığı yolundaki, bizim 
görüşlerimizi doğrulamaktadır. 

Arsa ofisi kanun tasarısı Cumhuriyet Sena
tosunda görüşülürken, düzeltilmesine işaret et
miş olduğumuz aksaklıklar o zamanki bakanın 
sert tepkisiyle karşılaşarak çoğunluk tarafın
dan da itibar edilmemişdi. Kanun ölü doğmuş
tu. 1971 programı bu görüşümüzü de doğrula
maktadır. Programda; Arsa Ofisi Kanuniyle ku
rulan ofisin, fon, personel ve teşkilât yetersiz
liğinden kendisine verilmiş olan görev ve yü-
kümlülukleri gereği gibi yapamadığını kaydedi
yor. 
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imar iskân Bakanlığının küçük tasarrufla
rın konut yapımında değerlendirilmesi amaciy-
le, toplu konut yapımının teşviki için 4 seneden 
beri uygulamakta olduğu dörtlü sistemde ba
şarıya ulaşamamıştır. Bu uygulama daha çok 
gecekondu problemin m yaygın olduğu büyük 
şehirlerde ve belli önleme bölgelerinde yoğun
laştırılarak, gecekondu yapımı önlenecek yer
de, bilinmez hangi nedenle yurt sathına yayıl
mak suretiyle, bu iş için ayrılan fon ve krediler 
israf edilmiştir. Bu görüşümüzü; 1971 progra
mından aktaracağımız şu cümle ile doğrulıya-
cağız. «Kamu gecekondu uygulamaları etkisiz 
olmuştur.» 

Konut sektörünün gayrisâfi millî hâsıla için
deki büyüme hızı plânda % 5,9 olarak tesbit 
edilmişti. Bıı his 1968 ds % 9,2, 1969 da % 9,1 
ve 1970 te de % 9,1 olarak gerçekleşmiş olması 
da gösteriyor ki, gerekli tedbirler alınmamış 
olduğundan konut sektörünün gayrisâfi millî 
hâsıla içindeki plânın çok üstündeki büyüme 
hızı artarak devam edecektir. Bu ise, kalkın
mamızı daha yakından etMliyerek ve istihdam 
gücü yaratacak yatırımların aleyhine olmakta
dır. 1970 in % 4,8 olan kalkınma hızından bu 
verimsiz yatırımların da oranları çıkarılacak 
olursa, gerçek kalkınma hızı plânın çok daha 
gerisinde kalacaktır. 

Konut kredileri : 
Nüfus artışı ve İkinci Beş Yıllık Plânın şe

hirlere göçü teşvik edişi nedeniyle, konut için 
verilecek kredilerde önem kazanmıştır. Banka
lar arasında konut kredisi veren en önemli ku
ruluş Emlâk Kredi Bankasıdır. Bankanın kıt 
olan kaynakları ise, konut sorunuyla ilgili de
ğişik kanunlarla bu bankaya konusu dışındaki 
alanlara zorunlu fon akınları sorumluluğu da 
yüklenmiştir. Bu ise; kuruluş amacına uygun 
bir kredileme programının yürütülmesini zor
laştırmaktadır. 

775 sayılı Gecekondu Kanununa göre; ku
rulan fona 1966 yılından başlıyarak yılda 30 
milyon lira katılmaktadır. Bundan başka gece
kondu önleme bölgelerinde imkânları sınırlı 
kimselere yaptırılan konutların kredilendiril-
mesi için bankanın 100 milyon liradan çok bir 
katkıda bulunması da istenmektedir ki, bütün 
bunlar bankanın kaynaklarının kuruluş amacı 
dışında politik maksatlar için kullanıldığını 
göstermektedir. 

Bu uygulamaya son verilmesini ve banka
nın şimdiye kadar bu yüzden uğramış olduğu 
zararların Hükümetçe ödenmesinin gereğine 
inanıyoruz. 

Yerleşme ve şehirleşme : 
Az gelişmiş ülkelerde, kırsal bölgelerden 

hızla şehre itilen nüfusa şehirlerin iş bulmakta 
güçlük çektikleri bir gerçektir, ikinci Beş Yıl
lık Plân döneminde şehirleşme hızının % 6 - 7 
arasında olmasını amaç edinerek şehirleşmeyi 
desteklemeyi ve bunun ekonomiyi itici bir güç 
ve gelişme aracı olarak kalkınmayı kararlaştır
mıştır. Fakat, plânın % 7 kalkınma hızına ula
şamamış olması ve sanayi de istihdam gücü de 
yaratılamadığı için kırsal alanlardan gelen iş 
gücü hizmetler ve sanayi sektörü tarafından 
emilememektedir. Şehirlerdeki bu işsizlik asa
yişsizliğin önemli nedenlerinden birini teşkil 
etmektedir. Plânlı bir şehirleşme yerine plân
sız bir büyüme ile birlikte sayısız problemler 
ortaya çıkarmaktadır. «Şehirleşmenin yersel 
olarak biçimlenmesinde, dengeli şehirleşme şe
hirleşmenin yarattığı müesseseler ve dış eko-
miler gibi unsurlar olumlu şekilde değerlendi
rilememiştir. Ülke, bölge, şehir, çevre karşılık
lı ilişkilerin bir sistemler bütünü olarak tarifi 
getirilememiştir» şeklindeki ifadeler 1971 prog
ramından alınmıştır. Biz bu kürsüden yıllardır 
dengeli bir şehirleşmeyi savunduk ve dengesiz 
şehirleşmenin zararlarını anlatmaya çalıştık. 
Fakat, giden ve gelen bakanlar olumlu bir uy
gulamada bulunmadılar ve problem her yıl 
daha büyük güçlükler taşıyan âdeta tedavisi 
imkânsız bir kanser haline getirildi. 

Şehir imar plânları : 
«Esenlikten yoksun ve uygulamaya dönük 

olmamaları nedeniyle, imar plânları sık sık 
yenilenmiş, belediyelerin değişiklik teklifleri 
sınırlandırılamamış ve bu yollar beldeler hal
kınca zorlanmıştır. 4 yıllık imar programları 
malî ve teknik yetersizliklerden dolayı uygula
namamış ve belediyeler yatırımlarının yıllık 
programlara yansıması sağlanamamıştır, imar 
plânı denetim kademeleri reorganize edileme
miş il imar müdürlükleri âfet ve gecekondu iş
lerine ağırlık verdiklerinden, şehir plânlama 
ve programlama görevinden uzak kalmışlar
dır.» Bu sözlerde bakanların altında imzaları 
bulunan 1971 programından alınmıştır. Bakan-
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ların yapmakla yükümlü oldukları bu işlerin 
şu veya bu nedenle yapılmamış olması bakan
ları bu sorumluluktan kurtarabilir mi? Yıllar
dan beri aynı işler yüzüstü bırakılıyor ve be
lirli çıkarcı basla gruplarının sınırsız istekleri 
frenlenemediği için imar plânları bir rüşvet 
ve çıkar aracı haline getiriliyor. Bunları gide
rici tedbirleri kim alacak? Elbette M, sorumlu 
Hükümet. Yıllardan beri bu işler yeterli bir 
şekilde ele alınıp baskı gruplarının çıkarcı is
teklerine hayır denilebilseydi, böyle bir çık
masa sürüklenmeydi. 

iller Bankası için fazla bir şey söylemek is
temiyorum. Bu bankada birçok suiistimal ve 
partizan uygulamalar ve bölgesel kayırmalar 
yapıldığı için Senato araştırması açılmıştır. 
Rs/por görüşülürken bu banka ile ilgili görüş
lerimizi daha ayrıntılı olarak arz edeceğiz. 

Gediz depremi ile, o bölgedeki halkımızın 
karşılaştıkları sıkıntılar ve uğradığı kayıpla
rın giderilmesi ile ilgili Hükümet çalışmalarını 
yakından izledik. 

Varto depremi ve alınması gerekli tedbir
lerle ilgili yine bu kürsüden açıklamış olduğu
muz görüş ve kanaatlerimizin, Devletin gay
retlerini öven kısımlarının, Hükümet icraatının 
bir başarısı olarak değerlendirildiğini fakat, 
Hükümetin gsç kalmış, yetersiz, teşkilâtsız ve 
tutarsız tutum ve davranışlarını belirten ve de 
alınması gerekli tedbir ve tavsiyeler bölümlerin
den hiç söz edilmemiş olmasını üzüntüyle belirt
mek isteriz, Gediz depreminde de başlangıçta 
aynı eksikler, teşkilâtsızlık ve düzensizlikler 
kendisini göstermiş, enkaz altından kazazedele
rin kurtarılması ve ilk yardımın yeterli bir öl
çüde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması uzun süre 
mümkün olamamış kayıp ve zararlar artmıştır. 

Bu gibi anormal durumlarda kullanılmak 
üzere her bölgede, âfetlerde iş görebilecek ye
terli bir sivil savunma teşkilâtının kurulmasının 
zorunluluğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Fa
kat, nedense yıllardır bunun kurulması söz ve 
yazıdan kurtarılıp gerçekleştirilememiştir. 

Kısa zamanda bölgedeki vatandaşlara konut 
yapılmasını olumlu bir gayret olarak karşılıyo
ruz. Yalnız bu konu ile ilgili yolsuzluk, eksiklik, 
yapıların şartnameye uygun olmama iddiaları
nın biran önce açıklığa kavuşturulmasını Sayın 
Bakandan rica ediyoruz. 

30 . 1 . 1971 O : 4 

Sonuç olarak, İmar ve iskân Bakanlığı bu
günkü haliyle, kendisine verilmiş ve verilecek: 
görevleri yapacak durumda değildir. A. P. ikti
darı kendi program ve politikasına uydurmak 
(suretiyle yapmış olduğu, İkinci Beş Yıllık Plân 
ve programların tesbit ettiği hedefleri gerçek
leştirememiş, konulan sınırları muhafaza edeme
miş ve gerekli tedbirleri zamanında alıp uygu-
lryamamıştır. Bâzı sektörlerde plânın öngördü
ğü yatırımlar için plân ve programlarda belir
tilen tahsisat ayrılabilmiş ve ayrılan meblâğda 
sarf edilmiş olmasına rağmen fiziki gerçekleş
me plânın çok gerisinde kalmıştır. Bunda da yu
karda belirtmiş olduğumuz nedenlere ilâveten 
artan maliyetlerin projeleri büyük ölçüde etki-
liyerek proje maliyetlerini en azından % 50 
oranında yükseltmiş olmasıdır. Son para ayar
lamasının bu tür etkisini 1971 de daha büyük 
bir ağırlıkta yatırımlara yansıtacağından hiç 
kuşkumuz yoktur. Bu da fizüki gerçekleşmeyi 
düşürecek ve 1971 kalkınma hızı plân hedefinin 
çok gerisinde kalacaktır. Biz bu nedenlerle, 1970 
lere gelen şikâyet ve sıkıntıların 1971 de de ar
tarak süreceğine inanıyoruz. 

Sözlerimi bitirmeden önce, şu gerçeği bir kez 
daha belirtmekte fayda görüyoruz : A. P. ikti
darının özel teşebbüsü teşvik ederek kalkınma
yı öngören politikası, sonucu İkinci Beş Yıllık 
Plân ve yıllık programlarının tesbit etmiş oldu
ğu amaç ve sınırlan aşmış olması da gösteriyor 
ki, plân ile özel teşebbüs bir arada yürüyemez. 
Plânsız bir kalkınma da bundan daha kötü ola
maz. Bu büyük ve güçlü problemin çözümü, 
A. P. hükümetlerinin bu gerçeği anlıyarak, çık
maz politikasını değiştirmelerine bağlı olduğu
nu belirtir, Millî Birlik Grupu adına hepinizi 
saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Osman Salihoğlu, Adalet 
Partisi Grupu adına, buyurun. 

ADALET PARTÎSÎ GRUPU ADINA OS
MAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler, İmar ve îskân Bakan
lığı 1971 bütçesi münasebetiyle Adalet Partisi
nin görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere hu
zurunuzdayım. 

Muhterem arkadaşlarım, şu Senato müzake
relerinde seyredenleri hayrete düşürecek bir du
rumu müşahede ediyoruz. Bir türlü bir dialog 
kurmak mümkün olamıyor. Hiç şüphesiz her iş 
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yapılan yerde, her faaliyet olan yerde, elbette-
ki o faaliyetin eksik taraflarını bulmak müm
kündür. Ama o faaliyet içinde ben şurada 5 yıl
dan beri bulunuyorum. Muhalefet kanatların
dan hiçbir günde «şu şu kısımlar şöyle oldu 
ama, e., şurası elhak doğru oldu» yu duymadım. 
Bu böyle olunca ister istemez insanda şöyle bir 
kanaat doğuyor. Canım ne yaparsan bunun ter
si söyleneceğine göre, ne söylerse söylesin deyip 
geçiştirmek icabediyor; başka çaresi yok. Sim
idi insaf ile, izan ile şu bakanlığın durumuna 
şöyle bir göz atalım. 

Bakanlık gerçekten Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik yapısında büyük gör evler tahmil edil
miş bir bakanlıktır. İçinde 5 tane genel müdür
lük, 2 tane banka iktisadi devlet teşekkülü sta
tüsünde. Elbette ki, böyle bir büyük müessese
nin yurt sathındaki icraatında kâfi değildir, 
yetmiyor demek doğru. Hakikaten Türkiye bu
gün her dalında, her kanadında büyük himmet
lere, büyük yardımlara, büyük paralara vabes
te işlerle karşı karşıyadır. 

Âfet işleri diye buraida ileri g*eri konuşma
lar oluyor. Arkadaşlarım, âfet nedir? Âfet be
nim anladığım kadarı ile önceden kestirilemi-
yen, dakikası, saati bilinemiyen, ani vukubulan, 
zelzele, sel, kaya düşmesi, tabiatın çeşitli hışmı 
denilebilir. Şimdi böyle hiç bilinmiyen, beklen
medik bir anda olan bir hâdise karşısında efen
dim organizasyon yoktu, işte yapamadı, ede
medi, nasıl denir. Gediz depremi, Sayın, Tmç-
kanat arkadaşım Varto depremi için de böyle 
söylemişlerdi, ama gittiler, gezdiler hakikaten 
teşekkür ettiler. Şimdi şu Gediz depremi en ye
ni, en çiçeği burnunda bir vaziyet. 

Arkadaşlar. 8 bin, 9 bin civarında konut 
yapılması, teknik adamlar bilir bunu. Dedi
ğiniz gibi buraya gelip de, «yapılmadı, edilme
di» diye kâğıtları kapayıp gitmek gibi değil
dir. Bir şehir kurulması şeklinde her türlü sos
yal, sıhhi tesislerini, okulunu, camimi yapa
caksınız ve bunda da geleceksiniz burada, 
«efendim sıvası perdahlanmamıştı» birisi söy
ledi. Artık insaf edin, bugün Ankara'nın için-
da dahi itina yapıldığı iddia edilen binada 
içine girdiğiniz zaman çeşitli hatalar bulursu
nuz, kendi oturduğunuz evlerde de bunu bul
mak mümkün. İnsaflı olmak lâzım. 8 bin, 9 
bin konutu 7-8 ayda yapıp, - ama eksikleri 

var, doğrudur - buradaki vatandaşları onun 
içine sokan Hükümet, şu teşkilât ancak tebrik 
edilir, takdir edilir. Yoksa böyle konuşulsa 
şavk kalmaz kimsede arkadaşlar. Nedir bu 
Siz kolay mıdır sanırsınız, gidin bakın o yağ
murun, çamurun alfada, mühendisi, diğer 
yardımcı elemanları, geceyi gündüze katarak 
nasıl 'çalışıyor... Onlarla birlikte Vekil de ora
da koşacak vatandaşı biran evvel evin içine 
sokayım diye. Ondan sonra gelip burada sui
istimal iddiası... «E,.. Birader ne yapılıyor da 
Türkiye'de suiistimal vardır denmiyor» demi
yorsunuz. Bu Gediz depremi Meclis koridorla
rında, hattâ salonlarda o kadar çok konuşu
luyor ki, ben bunun üzerine grup sözcüsü ola
rak ciddiyetle eğildim, şimdi bir teknik ele
man olaral?: size 'izah edeceğim. 

Arkadaşlar, bu gibi ahvalde tabiî kısa bir 
süre içinde, büyük bir paranın, dar bir bölge
ye girişinde birtakım menfaat sahipleri hare-
kere .geçer, bu normaldir.. Şimdi bunların 
içinde bakanlık kendi düşünce çerçevesi için
de maliyet ucıuduğu, sürat, iyi, muhkem 'ya
pılma şeklini göz önünde bulundurarak statüsü 
içinde bunu elbette ki belirli kişilere verecek 
ve yaptıracak. Bunu alamıvan bu sefer, geli
yor sisi buluyor, onu buluyor «vay efendim 
ben bunu, 50 liraya yapardım, heıı bunu 25 
liraya yapardım» gibi g?yri ahlâki yollarla, ya
pılan işleri vatandaş gözünde şaibeli hale ge
tirmeye çalışıyor. Böyle hareket etme hastalığı 
maalesef Türkiye'de çoktur. Ben demiyorum 
ki, suiistimal olmaz. Elbette olur. Esasen sui
istimal olmazsa, adam. oMürûimezse, hırsızlık 
olmazsa, kanuna da lüzum yok, polise de lü
zum ysk, hiçbir şeye lüzum yok. Bunlar olur. 
Ama size sumu scyliyeyim ki, teknik eleman
lar eliyle yürütülen Türkiye'deki bütün isler 
diğer sektörlerin içinde en az bu gibi şeylerin 
olduğu yerdir. Ben bunu Sayın Sakana da söy
ledim. Bu budur, buna bir defa katiyetle 
inanmak lâzım. 

9 hin tane konutu yapacaksınız, kem de 
nasıl yapıyorsunuz. Bakınız şimdi hangi eller
le yapıldı bu, size arz edeyim. 

Evvelâ şunu söyliyeyim, bu inşaatların be
tonarme - karkas, yığma- cinsinden olanlar, 
7ani kârgir türüne girenlerin metrekaresi or
talama 450 liraya mal olnrujtur. Takdir ede-
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rim, tebrik ederim, bu maliyet bugünkü ra
yiç bedelleri üzerimde ve oradaki şartlar için
de ucuzdur, o bakımdan tebrike şayandır. İş
çilik olarak verilen kısımlarda, malzeme ve
rilmiştir, taşarona, mü'ta&hhide, işçiliği yap
tırılmıştır. İşçilik metrekaresi 120 liraya mal 
olmuştur, fevkalâde iyi muvaffak olunmuştur. 
Ama, dediğim gibi bütün bu bilgilerin Devle
tin bir parçası olan resmî daire yetkililerinden 
alınması mümkün iken, orada her hangi bir 
şekilde menfaat yönünden muğber olmuş, ahlâk 
dışı metotlar içine giren kişilere inamır da ge
lir bu kürsüden vatandaşa hitabedersek arka
daşlar aldanırız, aldatırız ve çıkmaza gireriz. 
Her ahlâksızlığın karşısındayız, her suiistimalin 
karşısındayız. Olmaz demiyorum, ama «demiş
ler», denilecek yerde... Ben Sayın Tucıçkanat'a 
şunu söylüyorum, ben de duydum, en çok da 
bunun, üzerinde durdum. Hâdise budur. 

Bir defa bunların 3 002 adedi Ankara İmar 
Limited Şirketi tarafından yapılmıştır. 881 
adedi Timlo Şirketi tarafından yapılmıştır. 
1 119 adedi dört tane mütaahhit firmaya ve
rilmiştir. Bunlar Tuğrul Devres, Mehmet Ada
nalı, Hilmi Tozlu ve Veli Ekinci. Para olarak 
İmar Limited Şirketinin yaptıkları 57 180 000 
lira civarında, Timlo 13 - 14 milyon civarında, 
Mehmet Adanalı deeıüen 2 milyon civarında, 
Veli Ekinci 1 milyon, Hilmi Tozlu 1 milyon, 
Tuğrul Devres denilen de 933 bin liralık iş 
yapmıştır. Şimdi bütün mesele dikkat eder
seniz büyük ölçüde olanı yine İmar ve İskân 
Bakanlığımın Emlâk Kredi Bankası içindeki bir 
şirket eliyle yapılmış. Maliyetlere bakıyoruz, 
demin arz ettiğim gibi, hakikaten o şartlar 
içinde, hattâ bugün en iyi şartlar içinde dahi 
mukayese edilecek olursa şayanı takdirdir. 

Şimdi, aziz arkadaşlarım, ben rica ediyo
rum, hakikaten insan üzülüyor, Şu memleket 
hepimizin. Hakikaten Türkiyle geri kalmış 
bir memleket bu geriliği Adalet Partisine is
tediğiniz kadar giydirmeye çalışın. Bu A.P. ta
rihini esas alırsak, 1905 A.P. iktidarda, 1970 
deyiz bugün. Her münevver bunu yapabilir, 
istatistik! rakamlar da meydandadır. Yalnız 
îmar ve İskânın sektörlerinde değil, bütün di
ğer (sektörlerde Türkiye'ye bir Türkiye daha 
eklendiği, ekonomik büyüklük olarak, - tabiî 
arazi büyüklüğü harbetnıediğimize göre müm
kün değil - bir kat daha eklendiği aşikâr iken, 

olmadı, yapmıyorsunuz, siz çekilin, biz gelelim. 
Yani bunun mantıkla bağdaşır tarafı yak. Ama 
şöyle denilebilir : 1970 yılında îmar ve İskân 
Bakanlığı Meskeni Genel Müdürlüğüne şu ka
dar milyon lira verilmiştir, «ne yaptın arkadaş 
sen fizikî yatırım olarak») zaten bütçenin mâ
nası bu. Eleştirme böyle olur. Burada çıkılı
yor, A.P. şöyle, kredi böyle, vergi söyle. Yap
tığımız iş ne 1970 faaliyetlerinin tetkiki. Ha
ni tetkik hususunda ben hiç duymadım sizdem. 
«şu genel müdürlüğe şu kadar para verildi, 
şunu yaptın arkadaş şunu neden yapmadım»! 
şeklindeki bir tenkidi. Ama bir de şu var. Ye
ter ödenek verilmemesi meselesi var, doğru
dur. Yok kardeşim. Her kanat felç vaziyette. 
Bunun hepsimi dengelemek, hepsini îmar ve 
İikân Bakanlığına - Halk Partili arkadaşım 
söyledi - mesken meselesi için yılda üçbuçuk 
milyar lira, nereden vereceksin? 

HAYDAR TTTNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Plânı niçin yapıyorsun .. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Bey
efendi, şimdi memleketim kaynaklarını priyorite 
esasına göre dengelemek Hükümetin vazife
sidir. Plân yapıyorsun ama zuhurat çıkıyor. 
Beyefendi ne oluyor, âfet var mı idi hesapta, 
500 milyon lira işte çıktı sizin karşınıza. Bi-
linmiyen şey bu. Bizim bunu önceden kestirme
miz mümkün değil. 

Çok değerli arkadaşlarım, bu diyalog kuru
lursa işte bence Türkiye en büyük kalkınma
yı Parlâmentoda yapmış olacak. Parlâmento 
henüz maalesef nakıstır. Parlâmento esas olma-
lidn\ Gelir buraya bir arkadaş, makinalı tüfek 
gibi atışı yapar o kapıdan çıkar gider. Yahu 
dinle bakalım öbürü ne diyecek? Onu da dinle
meye lüzum görmez. Artık TRT söyliyecek, 
dinliyeceğiz, eyvallah... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Dinliyo
ruz beyefendi dinliyoruz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Bey
efendi zatıâlinize söylemiyorum, bugün de söy
lemiyorum. Umumi olarak söylüyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî ttye) — 
Acındırmak istiyorsun. 

OSMAN SALÎÎIOĞLU (Devamla) — Acın
dırmak değil beyefendi, millî hislerle doludur 
burada konuşan adam. Vatan ve milletten baş-
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ka bir şey düşünmem ben. Benim hayatımı bir 
tetkik et beyefendi. Gidip öyle karanlık şey
leri karıştıracağınıza beni tetkik et. ömrümü 
verdim bu memlekete. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
O karanlık şeyler dediğinizi açıklar mısınız 
biraz. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Devamla) — Canım 
bana diyor ki, açındıracaksın. Bir şey bilmiyen 
adam malûmat veriyor, onu ifade ettim. 

BAŞKAN — Usul karşılıklı konuşmaya mü
sait değil, usul bakınız ne kadar yerindedir. 
Usul karşılıklı konuşmayı yasaklamakla ger
çekten isabet etmiştir. Çünkü misali ile sabit 
oldu. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Devamla) — Evet, 
tamam Sayın Başkan, Şimdi değerli arkadaş
larım, söylediklerimin hiçbirinde hilafı hakikat 
taraf yoktur, her gün istiyen vatandaş gelir 
burada bu tabloyu görür ve kimin haklı oldu
ğunu meydana çıkarır. 

Mesken Gemel Müdürlüğü konut problemi 
Türkiye'de elbette bir problemdir. Hem o ka
dar büyük bir problemdir ki, nüfus yüsde üç 
artar. Şehirleşme süratli, şehirleşme teııkid edi
lemez arkadaşlar. Toprak reformu ile şehirleş
menin münasebetini ben kuramadım. Mümkün 
belli mi, belli. Onu sahipleri arasında taksim 
değil. Toprak reformu nedir, mevcut toprak 
edeceksiniz, yahut arazisi olmıyana vereceksi
niz. Şehire inmeyi önlemek mümkün değil, dün
yanın hiçbir yerinde bu önlenememiştir. Bunun 
toprak reformu ile alâkası yoktur. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Hoppala... 

OSMAN SALÎHOĞLU (Devamla) — Yok
tur... Şimdi bakın niçin yoktur. Sanayileşmek
te olan bir memlekette mutlak surette şehir 
cazibesinin de etkisini katarsanız, hele bu ka
dar münakale, Allah razı olsun Karayolları 
artık şarkı, garbı birbirine bağladı. Gelip gör
me falan oluyor. Bu akımı durduramaz. Bunun 
için Hükümet ne yapıyor. Metropolit bölge
leri alıyor, o bölgelerin çevresinde sanayi te
sisleri kuruyor. Bütün mesele büyük şehirlerde 
belirli birkaç şehre akımı önlemek. Bunum baş
ka türlü önlenmesi tedbiri de yoktur... öyle 
gülmeyin Sayın Karavelioğlu... 

KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Sizin söylediklerinize gülmemeye imkân yok ki,.. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Devamla) — Ben si
ze sizden bir şey okuyayım şimdi. Sene 1961... 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu Genel Kurula 
hiiabediy orsur/uz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Öyle 
şey yapmayın ben zabıtları okuyorum... 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) _ 
Okuyun bizim de sözümüz var. 

BAŞKAN — Buyurun. 

OSMAN SALİHOĞLU (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, bütün mesele görüldüğü şekil
de yapılan işleri inkâr şeklinde tecelli etmeme
sini temenni etmekten ibarettir şu konuşmala
rım. Çalışan elemanların şevkini kırmamak lâ
zımdır. Her şeyde suiistimal vardır, el atılan 
yerde hırsızlık vardır dendiği anda artık per
sonelden elemandan yardım görülemez. Çalışma 
gayreti, şevki kırılır. Heyecan kırılır, bütün 
yaptıklarımızı ve bindiğimiz dalı kesmiş oluruz. 

îmar ve İskân Bakanlığının diğer bakanlık
lardan farklı bir tarafımı ben bu sene tetkik
lerimde gördüm, takdir ettim. Bilmiyorum bu 
neşriyata devam ediyorlar mı? O kadar güzel 
kitaplar, broşürler neşrediyorlar ki yıllık ola
rak yaptıklarını her şekliyle bunların içinde 
bulmak mümkün. Bunun içinde Bakanın imzası 
genel müdürlerin imzası var. Bunlar hilafı ha
kikattir denilebilir mi Hakikaten beş seneden 
beri ben Bayındırlık Bakanlığının sözcülüğünü 
yapıyordum, bu sene bunları görümce ben bir 
yazılı metin de hazırlamadım, çünkü içinde o 
kadar güzel malûmat var ki, yazılı metni ben 
ondan bundan alacak değilim ki yine kendile
rimden alacağım dedim. O kadar komprime ha
zırlıkları var ki. Bu neşriyatın devamı bilmi
yorum her yıl var mı? Bunlar 1968 senesinin-
dir, hakikaten takdirle yâdetmek lâzım ve bü
tün bakanlıklar da bu yola girse Parlâmento 
üyelerine hattâ birer tane gönderirlerse çok 
memnun olurum. 

Aziz arkadaşlarım, îmar ve İskân Bakanlı
ğının tümü ile imar sahasında, âfetler konu
sunda mesken konusunda, malzeme standardi-
zasyonu mevzuundaki çalışmaları takdire şa
yandır. Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü bildiğiniz 
gibi yeni kurulmuş bir genel müdürlüktür. Ve 
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henüz maalesef para yönünden onun da duru
mu müsait olmadığından bir faaliyetini tesbit 
etmek şimdilik mümkün olamamıştır. Ancakı 
her halde ileride arsa spekülâsyonunu önleme 
bakımından bunun da faydalı hizmetleri ola
caktır. Ben A. P. Grupu adına bu bütçenin Ba
kanlığa, Türk Milletine hayırlı uğurlu olma
sını diler ve bütün arkadaşların başarılı ça
lışmalarını grupum adına tekrar tebrik ede
rim, saygılarımla efendim. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz talebeden 
arkadaşlara da lehte ve aleyhte olmak üzere 
söz vereceğim. Sayın Hamdi Özer.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Lehte. 
BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı yok. 

Saym Kasım Gülek yok. Sayın Lûtfi Bilgen 
yok. Sayın Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — üzerin
de. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrını yok. Sayın 
Eteni Erdinç yok. Sayın Orhan Kürümoğiu yok. 
Sayın ibrahim Şevki Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
—Lehinde. 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer lehinde, bu
yurun. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, değerli Bakan ve güzide men
supları, hepinizi saygı ile selâmlarım, imar ve 
•İskân Bakanlığının 1971 yılı Bütçesi üzerinde
ki mâruzâtım çok kısa olacaktır. Bakanlık per
sonelinin dürüstlüğü ve düzenli çalışmalarını 
her vicdan sahibi takdir eder. Başta kılı kırk 
yaran ve en küçük meseleyi süzgeçten geçi
rerek inceiiyen değerli bir Bakan vardır. 
Kendisi Devlet memurluğunun her kademesin
de de bu şöhretin sahibi olarak tanınmıştır. 
Bu bakımdan mevcudolan hiçbir imkânı ih
malin veya karışık ve karanlık bulutların ar
kasına saklamıyacaklarmdan eminim. Ancak, 
yurdumuz bir tabiî âfetler diyarı halini almış
tır. Buna göre bu Bakanlığın bütçesi normal 
tahminlerin sınırını taşacak derecedeki ihti
mallerle Bakanlığı karşı karşıya daima bu
lundurabilir. Bunun için gelecek olayların 
(doğuracağı ihtiyaçların tedbirini bütçenin tah
mini içinde bulundurmamız gerektir. Par
lâmento olarak bunun üzerinde duralım, yoksa 

tabiî âfetlerin oluşundan bile iktidarı suçlu tut-
'mak gülünç olur arkadaşlar. Erzincan felâfetinin 
oluşundan C. H. P. ne kadar sorumlu ise Var
to ve Gediz depreminden de A. P. iktidarı 
ö kadar sorumlu olabilir. Tenkidlerimiz tabiî 
âfetlerin failine kadar dayanırsa gülünç olur. 

Ben bu Bakanlığın çalışmasından eminim 
ancak bir noksanlık varsa bu imkânsızlıktan 
ileri gelmektedir. Benim mâruzâtım kısa ola
caktır diye arz etmiştim, iki nokta üzerinde 
duracağım. Muhterem senatörler, bir gecekon
du derdimiz vardır. Köylerden şehir özentisi 
ile veyahut da çocuğunu okutmak, veyahut da 
yetişkin çocuğuna iş bulmak arzusu ile şehir
lere akın eden milyonları bulan vatandaşla
rımın vardır. Bunlar şehirlerin kenarında te
pelere, dağlara tırmanmak suretiyle knedileri-
ne birer mesken edinmişlerdir. Misal olarak 
arz ediyorum, isimlerinden de oturdukları yeri 
tahayyül veya tahmin etmek mümkün olacak
tır. Malatya'nın, Boztepe idi, fantazi bir isim 
taktik, Yeşiltepe olabilirdi. Yeşiltepe, Kilte-
pe, Taştepe, Karakavak diye bölgeleri vardır. 
Bunlar aşağı yukarı 40 000 nüfusu içinde ta
şımaktadırlar. Köyünde yakacak odunu var
dı, bol bol içecek suyu vardı ve meskenleri 
arasında çamura gömülmeden gidebileceği yol
ları vardı. Âdeta birçokları köstebek yuvala
rına sığmmışçasma ışıktan ve ısıdan mahrum 
yaşamaktadır. Bunları mütaaddit defa, Sayın 
Bakan zamanında değil, bundan evvelki ba
kanlar zamanında da arz etmiştim. Bir bele
diyeye yazıyorlar belediye partizanca hare
ket edebilir, ediyor ne yapalım, etmemesi lâ
zım ama ediyor. Bu yazışma ve çizişmeden bir 
Sonbahar gelip geçiyor, kış geldi deniliyor, kış 
geliyor, muameleye tekrar başlanıyor, yeni 
bir kış daha geliyor ve bu kışlar bitmiyor ar
kadaşlar. Bu vatandaşlarımız hiç mi bahara 
kavıışmıyacaktır? istirham ediyorum bu nok
talar üzerinde durulsun. 

ikinci, âfet diyoruz. Tabiî âfetler, mâruz ka
lanlara da afetzede diyoruz. Yangın, deprem, 
sel baskını, toprak kayması bunların başkea-
larıdır. Âfetten zarar gören afetzedeleri tes
bit etmekte de müşkülât çekiyoruz. Şöyleki; 
Arapkir'de bir yangın oldu, Bu yangından evler 
ve dükkânlar yandı, kül oldu. Dükkânın sahibi, 
yani tapusunu elinde bulunduran malikine 
afetzede gözü ile bakılıyor, fakat onun müste-
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ciri olan, o dükkânın değerinin kat kat misli 
zarar etmiş olan müstecir, afetzede olarak gös
terilmiyor. Dış ülkelere veya içte kendilerine 
iş sağlamak için Çalışma Bakanlığından 500 ki-
şiklik bir kontenjan gösterildi. Bunları bâzı ev
safı haiz olanları lâzım geliyor; okur - yazar 
olacak, 35 yaşından aşağı olacak, sonra sıh
hatli olacak fakat buna rağmen arıyor tarı
yor afetzede bulamıyorlar. Halbuki pek çek 
afetzede vardır arkadaşlar. Müsteciri gelmiş 
sızlanıyor, «Benim neyim vardı neyim yoktu 
hep o dükkânın içine bırakmıştım, bir çokları da 
veresiyedir, ne olur yalvarıyorum, beni gönderi
miz, dış memleketlere gideceklermiş» İmar Mü
dürü «senin evsafın uygun değildir, sen müs-
tecirsin». E, peki afetzede değil midir bu? Muh
terem arkadaşlar, afetzede derken, mutlaka 
afetzedenin de tapulusu olmaz. 

Diğer bir nokta; sel baskım ile bahçelerini 
kaybediyor, tarlalarını kaybediyor - M, bütün 
maişetini sağhyan o gayrimenkulleridir bunun -
fakat «senin meskenin yıkılmamıştır, bizi ilgi
lendirmez» diyorlar. Ama bu afetzede değil mi
dir? Afetzedenin tesbitini Âfetler Genel Mü
dürlüğü programı içine almıyor mu? İşte, nok
san olan hususlar bunlardır arkadaşlar. Bun
ların bir açıldığa kavuşturulması gerekir. 

Benim mâruzâtım bunlardan ibarettir. Hu
zur içindeyiz, çünkü, bu Bakanlığa konduru
lan leke tutmaz, çünkü ışık ve gerçekler leke 
götürmez. 

Hepinize saygılar sunarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi lehte görüşüldü, aleyhte; 
Hazer dağlı?... Yok. 
Kasım Gülek?... Yok. 
Lûtfi Bilgen?.. Yok. 
O halde, üzerinde konuşacak olan arkada

şa, Sayın Hüsnü Dikeçligil'e söz veriyorum, bu
yurun. 

HÜSNÜ DİKEKL1GİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, elbette 10 dakika içerisinde söyliye-
ceklerimizin hepsini söylemeye imkân yoktur. 
Onun için. konuşmamı özetliyeceğim. 

Salihoğlu arkadaşımız «diyalog kurulamı
yor» diyor, niçin kurulamıyor acaba, bunun 
üzerinde durmak lâzım, niçin kurulamıyor? Par
lâmentoda 10 yıla yakın zamandır vakit ge
çiriyoruz. 

Bütçe Komisyonunda hatipler konuşur, ge
lir meclislere Senatoya hatipler konuşur, za
bıtlara geçer, tenkidler olur. Zabıtlara geçen 
meselelerin ertesi seneye aynı şekilde karşı
na çıktığını görürsün, görürüz. E, bunun için 
alman tedbir nedir? Yok, sadece ben söyledim, 
Bakan söyledi, cevap verdi oldu bitti. Demok
ratik nizam demokrasi bu değildir. Haddiza
tında bu söylenenlerin bir kısmının yerine ge
tirilmesidir. Bakan çıkar, geçen sene şunlar 
söylendi ben bunlan izah ettim, şunları mey
dana getirdim der, o zaman muhalefet sıra
larında oturan veya muvafık olanlar bundan 
müsterih olur o şekilde diyalog kurulur. Tür
kiye'de maalesef demokrasi karşılıklı söy-
lenır/eden, söyleşmeden ibarettir. 10 yıllık tec
rübemiz bize bunu gösteriyor. Vaktaki söyle
nenlerin üzerinde, ciddî meselelerin üzerinde 
eğilinir, durulur tedbirler alınırsa, o sene te
kerrür etmek karşılıklı muhalefet ve iktidar 
arasında anlaşma kurulur. Bu olmuyor, olma
dığı için mesele bu. E, bütçe imkânları,, doğ
ru. Bütçe imkânlarından yerinde kullanma 
ve âzami şekilde gayret gösterme, yani müs
mir bir faaliyet içerisinde olma. 

Beyefendiler biz 20 nci asırda yaşıyoruz, 
arkadaşlarımız 18 nci asır dünyasından bahse
diyor. 18 nci asırda Avrupa'da sanayileşme ol
muş. Avrupalılar o zaman tedbir almamış ge
cekondular olmuş, sefaletler olmuş ve Avrupa 
âleminde hakikaten bir de bakıyorsunuz M, 
ŝosyal meseleler yani içtimaî meseleler olmuş, 

çalkantılar olmuş. Halbuki biz 18 nci asır gibi 
düşünmiyeceğiz, 20 nci asır gibi düşüneceğiz. 
Ve 20 nci asrın içerisinde meselelerimizi hal
ledeceğiz. E., efendim sanayileşme oluyor, köy
lerin nüfusu artıyor, şehirlere geliyor. Bunu 
söylemek kolay. Öyle ise 2 asır öncesini mi 
düşüneceğiz, mütalâa edeceğiz. Ben Sayın imar 
ve iskân Bakanlığının elemanlarını bütçeler
de görür, tanırım. Fakat şunu açıkça ispat ede
yim ki nedense çok çalışkan ve emin olduğu
muz arkadaşlarımızda, faaliyetlerinde bir du
raklama var. Bunun nedenini aramak bize 
düşmüyor, belki sevkü idare mekanizmasında 
•olağan işler olabilir. Şu 7 - 8 günlük iznimiz 
oldu, seyahatlerde bulunduk. Bu seyahatler es
nasında veya nüfus sayımında görüyoruz ki, 
şehirler hızla gelişiyor, artıyor. Nüfus artıyor. 
Bu çok sevindirici bir mesele olduğu gibi üzü-
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cü bir mesele. Bir şehirde eğer sanayi faali
yeti gelişiyor, gelenler iş bulabiliyorsa, yerle-
şebiliyorsa, gecekondularda değil de güzel mes
kenlerde oturabiiiyorsa bu iyi. Yok, bu gelen
ler iş bulamıyor, gecekondularda oturuyor, git
tikçe sefalet bölgeleri haline geliyorsa bu nor
mal bir mesele değildir. Bunu normal olarak 
kabul etmeye de imkân yoktur. Haddizatında 
Bakanlığın ismi imar ve iskân. Bir taraftan 
Umar edecek, bir taraftan iskân. Türkiye'de is
kân politikası var. Öteden beri var, ama bunun 
sosyal bir araştırmaya tabi tutulması lâzımdır. 
Şimdi, gelişecek şehirlere bakıyoruz. 15 yıllık 
bir plân, kâfi mi? Meselâ iskenderun'u ele ala
lım. Ben 1943 ten 1951 e kadar orada vazife 
gördüm, geldim. O zaman bu şehrin nüfusu 
8 - 13 bin arasındaydı. Şimdi bakıyorsunuz 
80 000. 80 000 lik bir şehir demekki 1943 ten 
bu zamana kadar geçen zamanda ne kadar 
bir artım var. Halbuki gelen geçen iktidarlar, 
bu da dâhil iskenderun'un bir nâzım plânını 
çizememiştir. Hattâ bunun 15 seneye matuf de
ğil, 50 sene, 100 sene ötesine ait bir plân olma
sı lâzım. 

Bir belediye reisiyle konuştum, iktidardan 
dert yandı adam. Doğrusuna bakarsanız poli
tik meselelerle de mesele halledilemiyor. «Bi
zim işimiz Meclis toplanır ondan sonra fi
lân yerlerde tadilât yapılsın, filân olsun denir, 
politik meseleler girer, ondan sonra biz de 
bunla meşgul kalırız. Yukarıya gider tasdik 
edilir gelir - düzenlenmiş bir plân - imar plânı 
-bozulur» diyor. E.. Sis taviz verirseniz ve ha
kikaten belediyelerde bu minval üzerinde ça
lışırsa, yapılan imar plânı bozulursa, doğa
cak hâdiselerden kim mesul? Ve bu tenkid 
edilir mi, edilmez mi? Elbette edilir. Büyük 
şehirler de gelişiyor. Büyük şehirlerin mesele
leri de gayet mühim. 226 000 olmuş Gaziantep '-
in nüfusu. Hele şu zamanda kuraklık, bu ku-
iraklık esnasında içmesularından 5 - 6 sı kuru
muş, 3 kuyu pompa ile dayanıyor. Bir yağ
mur yağmazsa, bu da olmıyacak. 226 000 nüfus; 
suyu yok. Bu şehir gelişiyor. Ama, iktisadi ha
yatında ne artım var? O da ayrı mesele, o da 
olmuyor. Şu halde bir şehre nüfusun alamı 
yerinde mi, yerinde değil mi? Elbette yerinde 
değil. Şu halde önce nâzım plânlar esaslı bir 
işekilde hazırlanacaktır. Ve böyle büyük şe
hirlere akımı durduracak. Diğer önleyici böl

gelerde tedbirler alınacak. Küçük kasabalar 
meydana getirilebilecek. Orası sanayileştirile-
cek ve bu suretle gelir dağılımında da bir 
denge kurma yoluna doğru gideceksiniz. Bu 
içtimai bakımdan çalışılması zaruri bir mese
le. 

iller Bankası gayet zayıf, cılız. Belediyele
re imkan vermiyor, iller Bankasını tenkid 
efcmiyelim, başında bulunan zatın elinde ne 
var ki, nesini tenkidedeyim, iller Bankası umum 
Müdürünün. Belediyeler de parasını verecek 
durumda değil, memurlarının. Bu da artmış, 
şu halde iller Bankasını nasıl takviye et
meli? Ne düşünüyor Hükümet bunda, ne gibi 
yollar arıyor? Belediyeler zayıf. Şimdi bele
diyeler Kanununu getireceksiniz, bir sürü ka
nun getirdiniz, elbette o gelen kanunların bir 
kısmının geliri zaten belediyelere olması ikti
za ederdi. Halkın üzerine bir daha yük yükli-
yeceksiniz. Halk bir taraftan mustarip ola
cak, belediyeler şikâyetçi olacak. Şimdi, o hal
de bu gibi meselelerin üzerinde hakikaten sos
yal araştırmalar yapmadan hareket ederseniz 
her şehrin cazibesine kapılan - 3 ncü Selimin 
zamanında olduğu gibi - çiftini bozanlar şehre 
akın edecek, hâdiseler de eksik olmıyacak. Ni
tekim Ankara'da hırsızlıkların, büyük şehir
lerde hırsızlıkların tevali ettiği gibi, etmek
tedir. Şu gösteriyor ki, imar ve iskân Bakan-
kanlığında ciddî bir meselenin üzerinde poli
tikaya yer vermeden, politik meselelere de
ğer vermeden müdüranlar, vicdaniyle başba-
şa bırakılarak hareket etmek mecburiyetinde
dir. Eğer bir plân çizdinizse bu plânı tasdik 
ettir. Zaten şimdiye kadar büyük şehirlerin 
nâzım plânı hazırlanmamış, hatalı, Kendi kendi
ne imarına doğru gidiyor, günün birinde onlar 
d?, yıkılacak, Türkiye muazzam masraflara kat
lanacak. Yık boz, yık yeniden yap. indir kal
dır tahtası gibi, 20 nci asrın Türkiye'si bun
dan uzak olacak, böyle kalmıyacak. Onun için 
önce İller Bankasının takviyesi gerekiyor. Ma
hallî idarelerin yerleştirilmesi gerekiyor. Tür
kiye'de ciddî nâzım plânlarının hazırlanması 
gerekiyor. Bu nâzım plânlar hazırlandıktan 
sonra katiyen siyasi baskılar, politik baskılarla 
onun değiştirilmesi yerinde değildir. Bir An
kara şehrini alınız kaç sene evvel kurulmuş, 
zavallı çocuklar yollarda oynar, ne eğlence 
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yerleri, ne dinlenme parkları ne oyun yerleri 
kafidir. Dar, kifayetsis. Ankara gibi büyük bir 
şehirde yani Başkentte bu oluyor. E, Başkent 
böyle iken Türkiye'nin diğer gelişmekte olan şe
hir ve kasabaları var, onlar nasıl olur? Bu imar 
ve İskân Bakanlığının elemanlarını hakikaten 
(kendi yetkileri dâhilinde, kendi kabiliyetleri 
dâhilinde, şu veya bu baskıdan uzak tutarak bir 
nâzım plân hazırladıktan sonra her ne pahası
na olursa olsun değiştirilmemek sureti ile Tür
kiye'de bir şehircilik hareketi olması lâzım. 
Türkiye imar bakımından dengesiz kalkmıyor. 
Ve meselâ bu sebeple belki gelir dağılımı da 
olmuyor. Kuzey İtalya'yı ele alın, Güney İtal
ya'yı ele alalım. Kuzey İtalya'da sanayi yığıl
mış; fakat Güney İtalya kısır, gelir dağılımın
da fakir. Muhaceret orada. Şimdi Türkiye'de 
>siz en mümbit araziye yığıyorsunuz, İstanbul'
dan Gebze'ye doğru gittiğimiz yerlerde... Hem 
de verimli toprağa yerleşiyor. Ama Anadolu'
nun diğer tarafları bundan mahrum. İyi bir 
iskân politikası takibedilmemiş, Hükümet koor-
done çalışmamış ve bu suretle oraya akın olu
yor. Gelir dağılımı da noksan ve cılız. 

Türkiye'de ikinci mesele - ben geçen sene 
de Sayın Bakandan rica ettim. Bunu ne, ya
pacaksınız dedim? - bu kira meselesidir. İste
diğiniz kadar siz Personel Kanunu çıkarın, 
Personel Kanununu çıkardıktan sonra az çok 
bii' artım, veriniz. Ama memurun iskân me
selesi halledilmeyip de kiralar da alabildiği
ne ilerlediği bir zamanda maaşının 1/3 ini, 
hatâ daha fazlasını kiraya verdikten sonra 
bu ne olacak yani? Hükümet benim kanaatim
ce; kirada dondurma yapamaz mı? Bir kanun 
getiremez mi? Böyle olur diyemez mi? 

BAŞKAN — Sayın Dikeçiigil, vaktiniz dol
du efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — işte 
esas çözüm noktaları burada belediyelerin imar 
işleri felâket. Arkadaşım rüşvet oluyor mu, ol
unuyor mu diyor? Yahu Hükümetin maksadı 
nedir? Suiistimali önlemek. Belediyelerde, imar 
işlerinde yolsuzluklar varsa, bunu önlsmektiı. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçliğil, vaktiniz biraz 
da geçti. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — E. bu 
oluyor işte. Efendim loluyor. E, ne olacak 
peki? Bu böyle gidecek ini? 

BAŞKAN —• Vaktiniz biraz da geçti efendim. 
Buyurun efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tabii 
vaktimiz geçti. Dar. Dar olduğu için 10 daki
kanın içinde böyle konuşulur. Boa'm kanaatim 
bir yol bulunması için ciddi, plânlı, söylenen
lere kulak verip, Hükümetin .olay yerine geti
rilmesi ile bu mümkün olabilir. Yoksa bu çekiş
meler elevam eder, gider. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN —• Sayın Hazerdağlı, Sayın Gülek 
Sayın Lûtfi Bilgen aleyhte konuşacak birer ar
kadaş görünmüyor. Buyurun Sayın Ziya Ayrım. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem baş
kan sayın senatörler, vaktinizi fazla işgal etme
den bâzı hususlara dokunmak mecburiyetinde
yim. Muhterem senatörler, muhtelif yıllarda 
çeşitli bölgelerde değişik tipte âfet evleri ya
pılmaktadır. Hakikaten bu evlerin yapılmasın
da bölgeler arasındaki değişiklikler ve vatanda
şın iskânda görmüş olduğu güçlük zaman za
man yerli şikâyetlere sebep iolmakta ve böl
geler arasındaki konutları tetkik ettiğimizde 
bâzı bölgelerin şartlarına elverişli olmıyam ko
nutların âdeta zorlanırcasına o bölgelerde ya
pılması bizleri üzmektedir. Şöyle ki ; bugün öyle 
bir durum içerisindeyiz ki, yani bir yerde ille 
- Allah göstermesin - zelzele ohıp adam ölmeden 
o nınıtakanm inşaat tarzına «1 atılmtamakta ve 
vatandaşlar eski, gayri sıhhi barınaklarda, hiç 
olmazsa insan öldüğü zaman bir defa yakasını 
kurtarıyor - burada yaşayan insanlar sürünür-
cesine hayatlarını idame ettirmektedirler. Şimdi 
bizim Doğu vilâyetlerinden Kars'ta Kağızman, 
Tuzluca, Aralık, İğdır kazalarını kaplıyan, 1961 
yıllarımda bir deprem ondan sonra heyelan se
bebi ile birçok köyler âfete uğradı. Şimdi bu 
âfete ağrıyan köylere yardım da şöyle, birisi 
kendi evini yapana yardım, bir de doğrudan 
doğruya, Devlet eli ile yapılan yardımlardır. 
Şimdi Tuzluca'nm Hamurkesen, Kelekti, Sarı-
aptal, Aşağı Aktaş, Çıraklı, Kula, Yukarı Ak-
taş, Alhanlı ve Teıkaltı köyleri var. 7 nci seneyi 
devrediyor, bunların bâzılarına başlanmış, 7 se
neden beri hâlâ bir netice yok. Fakat bu para
lar gitti, evler içerisine girilmediği halde yıkıl
mış durumda. Ayrıca Kağızman'ın Çiçekli, Ay-
dınkavak, Çamlı, öinamış, Sırafefek, Değir-
mendere köyleri yıllardır perişan durumda 
hattâ bu Çiçekli köyü çadır hayatı yaşamakta-
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dır. Arpaçay'ın Tonıaıiı köyü denen bir hudut 
köyümüz var, büyüik bir köyümüz; büyük bir 
sel âfeti oldu, bütün ekinleri ile, binaları ile 
hasara uğradı. El uzatan görmedik. Ayrıca Ara
lık kazasının (rödekli, Karabağlı, Yukarı, 
aşağı Aratan, Çiftlik köyleri, Aralık merkezin
deki prefabrik evler yapılmış, içine girilmemiş 
perişan durumda. Yalnız şunu da memnuniyet
le ifade edeyim ki ; Erivan'ın, karşısında bu
lunan 400 hanelik Vize köyünün elektrik, yol, 
prefabrik evleri bir şehir manzarası arz ©der va
ziyette yapılmış ve içerisine girilmiştir. 

Şimdi muhterem senatörler, madem ki ; bu 
devletin bütçesinden vatandaşın daha sıhhi 
şartlarla, yaşaması için konut imal ediyoruz, 
hiç olmazsa bu konutların o böltgenin şartlarını 
ve köylülerin yaşama durumlarını nazarı itiba
ra alarak inşa edilmesi gerekir. Fakat durum 
böyle olmuyor. O köyün civarında, o köyün yer
leşmesi için araziler varken, bunlar muhakkak 
muhtelif merkezlere zorlanıyor, ille burada 
kuracaksınız diye. Meselâ Tuzluca kazasını ala
lım; ille Tuzluca'nın içerisinde toplanacaksınız 
deniyor. Şimdi vatandaş da haklı olarak «bura
da evler yapılıyor ama, bunların geçimi düşü
nülmüyor» diyor. Yarın bu vatandaş ne ile ge
çinecek. Hattâ bunlar köylülerin istifadesine 
elverişli değil, çünkü 300 metrekarelik bir yer 
kuruyorlar. Muhterem arkadaşlar, köylünün 
harmanı var, samanlığı var, ağılı var. Yani 300 
metrekarelik bir yere bu köylünün sığmasına 
imkân var mıdır? Bu bakımdan istirhamım şu 
ki, bu sene Sayın Bakan ilk defa bakan olur 
olmaz bu bölgelere gittiği zaman, «bu evlerden 
bir sırasını söktürün» emrini vermişti. Gayet 
mâkul, yerinde: Fakat İramın ancak bir sırası 
kaldırıldı ve bu evlerin hepsi boştur. Ben bugün 
öğrenmek istiyorum. Sayın Bakan Doğu - Anado
lu'daki saydığım bu köyler için sarf ettiğimiz 
para miktarı ne kadardır, hakikaten bu evlerin 
içerisinde kaç kişi bugün barınır vaziyettedir. 
Halen boş olanların durumu nedir? Devlet büt
çesinden ne kadar para gitmiştir? Bunu kesin 
olarak bize ifade etsinler. O zaman göreceksi
niz ki ; hakikaten bu evlerin bir kısmı boş. 
Neden? Çünkü bu evler bölgenin şartlarına 
uygun değil. Hattâ köylü şöyle diyor af bu-

;yurun, «Manda veya Öküz boynuzunu bu taraf
tan vurunca öbür tarafa geçiyor. Muhterem ar
kadaşlar, bizim taraf, Doğu Bölgesi soğuk bir 

bölge. Aynı zamanda kan davaları vardır. E, 
biraz da köylü kendisini emniyette hissetmeli. 
Evet, Vize köyünde, Koçkıran'da âcil .olarak 
bu evler yapılsın. Fakat halk için faydalı ol
mayan bu evlerin üzerinde durulup ısrar edil
mesinde ben bir mâna görmüyorum. Yani neden 
ısrar ediliyor, ille muayyen adamların para 
kazanması için mi, buna gidiliyor? Ben iktidar
daki partinin bir senatörü olarak bunun hesa
bını veremiyorum. Hakikatten her ıgittiğim za
man üzüntü içerisinde dönüyorum. Bu paralar 
bu milletin kesesinden çşkacak muhtelif adam
ların keselerine akacak. Buna mâni olunması 
gerekir. Sonra bölgeler arasında evlerin ya
pılmasında da fark vardır, istirham ediyorum; 
Fethiye'deki evler için bir heyet seçin gönderin, 
bir gidin Fethiye'deki evlere bakın. Bir de gelin 
Kars'ın Aralık ilçesine, veyahut da Kırklareli'-
nhı, Vize'sinde, Yukarı, Aşağı Arcan'daki ya
pılan evlere bakın. Arada ne kadar fark var
dır. Bu farkı kaldırmak için; - Bulgun artık 
şehirler arasındaki mesafeler modern imkânlar
la kısalmıştır. Vatandaş gidip öbür taraftaki 
evleri görüyor. - Grörünce gelip diyor ki ; «öbür 
tarafta da bu iskân evleri yapılmıştır, bizde de 
yapılmıştır». Biz bunun cevabını veremiyoruz. 
Ama belki siz verirsiniz. Ona bir şey demem. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten fakir ola
rak az gelişmiş bir bölge olarak ilân edilen 
Türkiye'de bizim hiç de imkânlarımız kısır 
değildir. Fakat maalesef biz imkânlarımızı ye
rinde kullanmıyoruz ve israf ediyoruz. Bu im
kânları israf etmemenin gayreti içersine girelim 
ve vatandaşın biran evvel kötü şartlardan kur
tulması için çalışalım. Hepinizi hürmetle selâm
lar, imar iskân Bakanlığı bütçesinin memleket 
için hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Etem Erdinç. Sayın Or
han Kürümoğlu.. Sayın ibrahim Tevfik Kutlar.. 
Buyurun efendim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) -
Tensip buyurursanız Bakandan sonra konu
şayım. 

BAŞKAN — Sizden başka da söz sırasında 
bulunan bir arkadaş yok. Bu itibarla Sayın Ba
kanı davet ederiz, buyursunlar. 

HÜSEYİN Ö Z T Ü R K (Sivas) — Efendim, 
ben aleyhinde söz almak istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın öztürk, ben lehinde mi 
diye artık sormuyorum. Çünkü, sormaya da 
mahal yok. Daha evvel sordum, aleyhinde konu
şacak hiçbir arkadaş bulunmadığı için bir sıra 
tertiplemeye imkân hâsıl olmadı. Yalnız Sayın 
Hamdi özer; «lehinde» dediler, Sayın Dikeçli-
gil; «üzerinde» dediler, 'Sayın ibrahim Kutlar; 
«lehinde» dediler. Diğer arkadaşlarımız, söz sı
rasına kayıtlı arkadaşlarımız burada bulunma
dıkları için bu şekilde İcMe aleyhte görüştür
mek imkânını sağlıyamadım, Bu itibarla siza de 
sormuyorum. Sıra itibariyle veriyorum. 

Buyurun. Demek aleyhinde konuşacaksınız. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Evet. 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, imar 

İskân Bakanlığının değerli mensupları, ben Sa
yın İmar Bakanının bu işlerin üzerine eğildiği 
günden beri, bugün Türkiye'deki imar işleri, 
bilhassa büyük şehirlerdeki anormal gelişmele
rin bir bakıma önleneceğini umuyordum. Bil
hassa, gecekondular şehirleri tehdide der ve gü
zelliklerini kaçırır oldular. Ayrıca şehrin man-
zaralarmı bozan bir duruma girdiler. Bunun ör
neklerini; yani kurtuluş örneklerini başka ül
kelerde görüyoruz. Meselâ Yugoslavya'da bu 
çok güzel önlenmiş. Fabrikasyon sosyal mesken
ler, fabrikasyon evler şeklinde yapılıyor, gece
kondu diye bir şey göremiyorsunuz. Belgrat'a 
girerken bakıyorsunuz büyük apartmanlarla, 
gökdelenlerle karşılaşıyorsunuz. Soruyorsunuz, 
sosyal meskenler. Hem çok ucuza malediliyor 
ve aynı zamanda da her yönü ile kullanışlı bi
nalar. Gezdik gördük, nüfusa göre veriyorlar, 
onların parasının değeri aşağı yukarı bizimki
nin aynı, şöyle 5 - Q nüfuslu bir aileyi geçindi-
rebilecek bir ev 40 bin lira civarında maledili
yor. Şimdi Türkiye'de de bu yöne gitmek gerek. 
Yani bu gecekonduların bugünkü hali çok pe
rişan meselâ vatandaş köyden geliyor. Önce ye
rine mutlaka bir hava parası verip alıyor, öyle 
yer zorla almıyor falan... O mümkün değil, her 
taraf tutulmuş. Bir hava parası verip alıyor. 
Onu yapıyor, 20 - 30 bin lira harcıyor. Bu plân
sız, programsız, ruhsatsız yapıldığı için bir de 
yıkılıyor. 30 bin liralık emek, para boş yere 
harcanıp gidiyor, öyle ise, hem bu vatandaşın 
para verme gücü var demektir, bir de Devlet 
olarak, hükümet olarak biz bunu organize eder
sek gecekonduların önü alınır her vatandaş da 
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bu yapılacak sosyal meskenlere katkıda bulu
nur. öyle ise Bakanlığın bu sosyal meskenleri 
kendisi yapıp satarken dalha önceden para alıp 
daha çok sayıda bu sosyal meskenlere gitmesi 
iyi olacaktır. Ayrıca bunu hakikaten Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi fabrikasyon şekilde ya
parsak çok daha ucuza maledeceği kanaatinde
yim. 

İkincisi, bizim iller Bankamız çalışamaz du
ruma gelmiştir. Yani parasızlık, iller Bankamı
zı belediyelerle olan ilgisi ve belediyelere olan 
yardımı bakımından bugün atıl bir duruma sok
muştur. Kendi ilimizden görüyoruz, İSayın Ba
kan da bunun çok yakın delilidir, 6 aydır bir 
miktar parayı gönderemiyoruz. Her türlü im
kânlar hazırlanmış, programı gelmiş, tahsili ya
pılmış fakat 6 aydır 100 000 lira, 150 0O0 lira 
gibi bir parayı gönderememektedirler. Banka
nın hakikaten acınacak bir durumu var. öyle 
ise biz bu yatırımların yahut da belediyelere 
bu paraların gönderilmesinde daha önceden 
yanlış ve müsrifçe bir yol tutmuşa benziyoruz. 
Bâzı yerlere çok miktrada paralar giderken bü
yük ihtiyacı olan yerlere gönderilememektedir. 
iller Bankasının başında bulunan arkadaşları
mın imkânsızlıkları veya başka türlü etkiler bu 
paranın gönderilmesinde müspet bir netice ver
memiştir. Bugün bu yüzden iller Bankası ile 
Bakanlık, belediyelerle olan ilgisi yönünden, 
bilhassa gecekondu önleme bölgelerinde yapıla
cak inşaatta ve çeşitli tedbirlerde bir parasızlık, 
bir sıkıntı içindedir. 

Bu bakımdan Bakanlığın bu konudaki tah
sisatları ya artırılmalı veya bunlar demin arz et
tiğim gibi halkın da katkısiyle birleştirilerek 
çözülmelidir. 

Bugün Türkiye'de şehirleşme hızla büyüyor. 
Sebeplerinden birisi, köylülerin yaşantılarını 
kendi bulundukları yerde sağlıyacak durumdan 
artık kurtulmak istemeleridir. Yani köylüler 
bugün yolsuzluk, okulsuzluk, doktorsuzluk ve 
daha birçok sebeplerle, ayrıca araziden kendi
lerine yeter mahsulü alamamaları sebebiyle şe
hirlere doğru akmaktadır. Bundan 5 - 10 yıl 
önce bir köylüye belediyede çöpçülük yap de
sek, gelmezdi. En fakir köylüsünü bile getirip 
belediyede çöpçülük yaptırmak mümkün olmaz
ken bugün Ankara Belediyesinde veya Sivas 
Belediyesinde açılan 4 çöpçülük için 400 kişi
nin birden sıraya girdiğini görüyoruz. Çünkü 
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artık bir işçinin şehirde bulımmasiyle sağladığı 
avantajlar, köyün ileri gelen zengini kadar yıl
da geliri olduğu, bir gelir sağladığı dikkate 
alınmalıdır. Biz bu ihmal edilmiş, aşağı - yuka
rı nüfusumuzun % 70 ine yakın köylünün sıkın
tı içindeki halini dikkate almak zorundayız. 
Bulunduğu yerde geçimini sağlıyacak bir ortam 
içinde onu bırakmak ihtiyaçlarını, medeni ihti
yaçlarını ona göre karşılamak zorundayız. Yok
sa bugünkü haliyle onu karşılıyamadığımıza gö
re büyük şehirlere akın şehirlerde kötü bir du
rum yaratmıştır. 

Bu yaratılan durum şu: Bir kere şehir ken
di taşıdığı nüfus hacminin üzerinde bir nüfusla 
karşılaşmıştır. Bu şehrin ekonomisine olumsuz 
yönden tesir etmiştir, bu şehrin sosyal yapısına 
tesir etmiştir, geçim sıkıntısına tesir etmiştir. 
Bugün şehirler yarı yarıya gecekondu haline 
gelmektedir. Gecekonduda yaşıyan hemşehrile
rimizin de iş bulamamaları, sıkıntı içinde olma
ları da sosyal ahlâkta olumsuz etkiler yapmak
tadır. öyle ise şehire akının da önlenmesi lâ
zımdır. Demin arz ettiğim sosyal meskenlerle, 
onun dışında yapılmıyacaktır şeklinde sert ka
rarlarla önlenmesi lâzım. Gelmek istiyenlerin 
de bu istenen paraları verdiği takdirde gelip 
yerleşebileceği dikkate alınırsa sanıyorum ki, 
Türkiye'de büyüyen şehirlerimizin bu şekilde 
çirkinleşmesi değil, güzelleşmesi dahi mümkün 
olacaktır. 

Ayrıca Sayın Bakanın şahsiyle değil ama Sa
yın Bakandan önce imar - İskân Bakanlığı çe
şitli bakımdan personelle doldurulmuş, çok sayı
da hizmetlilerin, memurların tıklım tıklım dolu 
olduğu bir Bakanlıktır. Hattâ geçen sene dedi
kodusu yapılan, benim de hemşehrilerimin bu
lunduğu, gezip maaş alanların olduğu Meclis
te konuşuldu. Ben burada onlardan bahsetmek 
istemiyorum. Fakat ben de hazan gittiğim za
man görüyorum ki, bir masada 3 - 5 kişi birlik
te oturuyor. Bu mutlaka organize edilmeli. 
Belki yerin darlığından, Bakanlığın yerinin dar
lığından 3 - 5 kişinin bir masada oturması da 
mümkündür. Ama ben hacmin, yani Bakanlık 
iş hacmıyla Bakanlıkta çalışan memur ve hiz
metlilerin çokluğuna kaniim. Bunun yanında 
teknik eleman azdır. Ve teknik elemanlar ay
nı zamanda ağır yükler altında olmasına rağ
men bu Bakanlık içerisinde kendilerine verilme

si gereken birçok personel haklarından mahrum 
edilmiştir. Bugünkü haliyle Türkiye'nin imarını 
üzerinde taşıyacak bu insanların, kendi Bakan
lığı içinde plân ve projelerin beyni olan bu tek
nik insanların, bugünkü sıkıntılı durumundan 
kurtarılmasının da Türkiye'nin kalkınması ba
kımından önem taşıyacağını arz eder, Bakanlık 
bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Salih Tanyeri, grup adı
na. Buyurun efendim. Sıraya tabi değiller o 
bakımdan söz veriyorum. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYERİ 
(Gaziantep) — Çok teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı sözler intakı hak 
kabilinden oluyor. Değerli Adalet Partisi Söz
cüsü çok haklı olarak hatiplerin burada konuş
malarını yaptıktan sonra diğer konuşmaları din
lemeden yan kapıdan süratle çıkıp gittiklerini 
eleştirdi. Cidden öyle oluyor, üzülünecek .bir 
şey. 

Şimdi burada bir esası tesbit etmek lâzım. 
Geçen yıl bu konu Personel Kanununun müza
keresi sırasında da Sayın Maliye Bakanı tara
fından ileri sürüldü. Karşılıklı bir diyalog te
sisinden bahsedildi ve muhalefeti körükörüne 
her şeyi tenkid etmekle suçladı. 

Değerli arkadaşlarım, muhalefet Hükümetin 
alkış tutucusu değildir. Elbette burada Hükü
metin icraatının aksak taraflarını, beğenmediği 
taraflarını belirterek tenkid edecektir. Bu nok
tada iktidar grupunun imkânlarına muhalefet 
sahip değil, iktidar grupu kendi grup toplan
tısında Hükümete dilediğini söyler. Belki biz
den daha fazla eleştirir. Ama grup toplantıları 
gizli olduğu için bunlar meydana çıkmaz. Fa
kat bir muhalefet hatibi Hükümet icraatını 
eleştirirken beğenmediği, aksak gördüğü nok
taları mutlaka belirtmek mecburiyetindedir. 
Ama temas etmediği noktalar yok mu? Çok. On
larda demek ki, normal olarak vazife yapılmış
tır. Mutlaka buraya çıkan muhalefet hatibinin 
teşekkür etmek mecburiyeti yoktur. Bir defa 
bunu bu şekilde tesbit etmek lâzımdır. 

ikincisi, şehirleşme önlenemez. Tabiî önlene
mez, önlenir diyen yok. Bugün Anayasaya gö
re vatandaşın seyahat etmek, yerleşmek hürri
yeti vardır. Biz saltanatı seniye zamanında ol-
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duğu gibi istanbul'a taşradan gelmenin yasak 
edileceği, böyle kanunlar çıkarılacağı, kararna
meler isdar edileceği iddiasında değiliz. Ama 
şehirleşme vetiresinin gerçek nedeni üzerinde 
duruyoruz. Hükümetle aramızda tartışmalı, ih
tilaflı konu bu. 

Kendileri diyor ki: «Şehirleşme sanayiin ge
lişmesinin vücuda getirdiği çekimin, atraksi
yonun bir neticesidir.» Ama biz ki, 1971 icra 
programı da bizim bu görüşümüzü destekliyor, 
hayır diyoruz. Şehirleşme sanayileşmenin bir 
vetiresi değil. Bugünkü Türkiye'nin şehirleş
mesi, hızlı şehirleşmesi sanayiin bir vetiresi 
değil. Çeşitli sebeplerle köyün ittiği ve fakat 
şehrin de zor kabul ettiği, kabul etmek imkâ
nından yoksun bulunduğu bir akımın neticesi. 
Bunun için bunalım oluyor, bunun için gecekon
dular çıkıyor, bunun için kiralar ateş pahası olu
yor. Ankara'da iki ay evvelki kiralarla bugün
kü kiraları mukayese ederseniz arada korkunç 
bir farkın olduğunu görürsünüz. 

Konuşmamda da belirttim. Konut programı, 
konut politikası, arsa politikası esaslı tedbirler
le bir politika haline getirilmezse, kira üzerinde 
esaslı bir tedbir alınmazsa, bu iktisadi konjonk
türün çok üstünde bir kurp çizerek, hattâ bir 
dik çizerek yükselip fırlıyacak, ondan sonra tu
tulmasına imkân kalmıyacaktır. ister Personel 
Kanununun katsayısını 7 yapın, ister 10 yapın, 
ister 12 yapın imkânı yok. Bu itibarla bunun 
tedbirini almak lâzımdır dedim. Aradaki fark 
bu. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü bizi gelişigüzel 
tenMd yapmakla suçladı. Biz idareden yetiştik. 
Gerekli incelemeleri yapmadan, özellikle grup 
adına yapılan bir konuşmada kolay polemik yo
lu seçerek tenkid yapmaya lüzum yok. Kendile
ri diyorlar ki: «Sosyal tesisleri yapılmış, yolla
rı yapılmış, mektepleri yapılmış, camileri ya
pılmış, sıhhi tesisleri yapılmış bir şehir vücuda 
getiriyorsunuz». Hayır, Sayın Bakan komisyon
da yaptığı konuşmada sıhhi tesisleri, sosyal te
sisleri, kanalları yapamadık diyor. Doğru, yapa
mamışlar. işte elimizde fotoğraflar var. Sonra 
diyorlar ki: «Sıvanın perdahı noksanmış». Böy
le bir şey demedik. Kapılar takılmamış, Sayın 
Bakan da söyledi efendim. Kapıları takılmamış 
bir binada, Gediz gibi yerde kışın nasıl barını
lır? Ha çadırda oturmuşsun, ha çadır gibi bir 

barakada oturmuşsun, ha kapısı yok, bacâsi 
yok bir evde oturmuşsun. Farkı yok. Kaldı ki 
yine de oturamazsın. Çünkü tesbit edilen arazi 
su çıkan emsinden olduğundan direnaj ve tec
rit yapılmadığı için evleri su basmıştır. Fotoğ
raf var, Sayın Bakana gösteririm, odanın için
de saldal ile gezmek lâzım. 

Sayın arkadaşlar, insaf buyurun, bedava ev 
yapmıyoruz, hibe etmiyoruz, bu adamları borç
landırıyoruz. Bu adamlar kendi paralariyle ev 
yapıyorlar. Eh, gırtlaklarına kadar borca gir
mek pahasına böyle natamam, böyle barınılamaz 
bir ev yaptıktan sonra buna ben ev yaptım de
mem. 

Sayın Ayrım söyledi, köylünün ifadesi bu, 
«öküzün boynuzu bir taraftan giriyor, bir ta
raftan çıkıyor.» Eh, olmaz bu, Bunu eleştiriyo
ruz. Burada yaptığımız eleştiride tedbirleri de 
göstermek suretiyle yapıcı olmaya gayret ettik. 

'Sonra biz konuşmalarımızda, değerli bir 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi, âfetin me
sulü, olarak Hükümeti göstermedik. Nasıl 1939 
Erzincan zelzelesinin mesulü C. H. P, değilse, 
ellbete Varto zelzelesinin, Gediz zelzelesinin 
mesulü A. P. iktidarı, Sayın Demire! Hükü
meti değildir. 

Biz eleştirmemizde; «Hadi âfet öncesi ted
birlerden vazgeçtik, belki daha oralara ka
dar uzanmadık, bu maddi olanak meselesi, 
teknik imkân meselesi, teknik personel mese
lesi ve saire. Fa"kat âfet sonrası tedbirlerin 
gerektiği şekilde alınması ve bir evvelki tec
rübeden edinilen bilgilere ve neticelere göre bu 
oluşturularak böyle bir âfet anında trak diye 
müdahale etmek ve ilk aksaklıklara dahi mey
dan vermemek lâzımdır», dedik. 

Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki ko
nuşmalarında buna biraz değindi. Ve dedi 
ki : «ingiltere Hükümetinin Gediz için bağış
ladığı 250 bin Sterlini Almanya'nın felâkete 
ilk el koyma araçları olarak gönderdiği 
komple bir aracı beğendik, onu almak için tahsis 
ettik. Alırsak şöyle olacak»... Tamam, doğru. 
Şahısları da uzmanlaştırmak, Sayın Millî Bir
lik Grupu sözcüsünün ifade ettiği gilbi, sivil 
savunma personeli gibi uzmanlaşmış, can kur
tarmada, iaşede,, tevzide uzmanlaşmış kimse
leri hazırlamak, ekipler yapmak her yere he
men onları göndermek, araçları hazırlamak 
ve bu suretle ilk organizasyonun aksaklıkla-
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rina meydan vermemek lâzımdır. Sonradan or
ganizasyon yapılır. Yapılır ama bütün me
sele ilk günün ıstırabıdır. 

ıSonra dikkat buyurulursa konuşmaları
mızda bâzı iddiaların olduğundan bahset
tik. Bunu inceleme imkânını 'bulamadığımız 
için bu suiistimal şekline dönüktür, ya da de
ğildir diyecek durumda değiliz. Eğer, kolay 
fbir muhalefet 'bir polemik yapmak şekline 
eleştirilerimizi dönüştürse idik elimizde Sa
yın NaJkiboğlu'na yazılmış bir matbu mektup 
var. Onun eki olarak bir müessesenin mu
kayeseli plânları var ve neticede onun teklif 
ettiği prefalbrika ev maliyeti ile, imar ve is
kân Bakanlığının yaptırmış olduğu ev ma
liyetinin mukayeseli bir cetveli var. Uluorta 
bunlardan bahseder çıkar giderdik. Böyle 
yapmadık. 

Bâzı iddialar var, Mecliste bahis konusu 
edildi; Sayın Bakan çok isabetli olarak bir 
araştırma istedi. Bunun arkası gelmedi bu 
(sebepten vatandaşın zihninde bir istihfam 
kalmasının dedikoduların artmasına sebebiyet 
büküldü kaldı. Bu istMamın bükülmesinin, 
kalmasının, dedikoduların artmasına sebebiyet 
vermesi muhtemeldir. Bu itibarla, «bir araş
tırma getirirseniz grupumuz da bunu destek-
lîyecektir» dedük. işte elimde var lüzum gör
medim onu da okumadım, istanbul'da münte
şir bir gazetenin üç gün sıra ile arka, arkaya 
yazdığı bir yazı dimi var. Burada bâzı iddia
lar var. Sayın Bakan Bütçe Komisyonundaki 
açıklamalarda «bunu tekziıbetttik, tekzibimiz 
mahkemeye gitmeden gazete tarafaından da 
kabul edildi, kendiliğinden kondu» dedi. Ye
terli değil. Bu gittikçe denize atılan bir taşın 
vücuda getirdiği mütedahil merkez daireler 
gibi, merkezden muhite doğru fısıltı şeklinde 
de olsa yayılır. E.. «Hükümetin Parlâmento
nun bunu öngtörerek biran evvel açıklığa ka
vuşturması lâzımdır» dedik. Ve yine aynı id
diadayız. Parlâmento, Hükümeti denetleme 
yolları ile bu gibi şeyleri meydana çıkarmaz 
ve dâvalar burada görüşülmezse olmaz. 

Birtakım iddialar var. Diyorlar ki gece
kondu fonları belli bir program tahtında pro
jeler alınmak (suretiyle o projelere orantılı 
eldeki imkânlar, o projelere dağıtılmak sure
tiyle, plânın öngördüğü gecekondu sorununun 
yoğun bulunduğu metropoliten ya da büyük şe-

j hir bölgelerinde teksif edilmemiş, bilâkis yurt 
çapında, yurt yüzeyinde yaygınlaştırılmıştır. 

Senato gündeminde bir araştırma önergesi 
var. Diyor ki gecekondu fonundan plânın ön
gördüğü şartlar haiz olnııyan yerlere tahsisler 
yapılmıştır. Bu tahsisler yerinde kullanılma
mıştır. Müfettiş gönderilmiştir nereye kulla
nıldığına dair olan evrakları yok denmiştir. 
Bunlar iddia. Ama ben bunları burada ufak 
temaslarla geçiştirdim. Çünkü araştırma öner
gesi verilmiştir. 

Umut ediyoruz ki Sayın Bakan bu araştırma 
önergesinin görüşülmesinden yana bulunacaktır. 
Sayın iktidar grupu da aynı reyde buluna
caktır. O umuttayız. O zaman görüşürüz 
dedik. 

Simel Şirketinin birtakım yolsuzlukları bu
rada dile getirildi.. Arştırma komisyonu kurul
du. Maltepe'deki ardalarda 2 milyon küsur li
ralık bir suiistimalin olduğu komisyonun iktidar 
ve muhalefet kanadına mensup üyeleri tara
fından ittifakla tesbit edildi. Balar tel mese
lesi, diğer bâzı meselelerde Adalet Partisi üye
leri ile muhalefet kanadı ittifak edemediğinden 
onu bahis bile emedik. E., bundan daha yapı
cı, bundan daha ciddî bir tenkid nasıl yapı
lır. O halde hiç tenkid yapmıyalım. Hüküme
te yaptığı işlerden dolayı teşekkür edelim. Büt
çesi hayırlı olsun diyelim geçsin gitsin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdiye kadar dört arkadaş gö

rüştü. İki üzerinde, bir lehte, bir aleyhte. Sayın 
Lûtfi Bilgen geldiler aleyhte görüşecekler; 
buyurunuz efendim. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Evvelâ ismim okunduğu za
man bulunamayışımm sebebini size izah etmek 
isterim. 

Yemekten evvel Mersin'den acele gönderilen 
bir hastayı fakülteye yerleştirmek zorunda kal
dım, yemek de yiyemeden buraya geldim is
mim okunmuş. Şimdi lütfettiler birkaç cümle 
ile mevzua gireceğim. 

İmar ve İskân Bakanlığının bâzı dairelerinde 
araştırma yapmak üzere kurulan heyete Halk 
Partisi kanadından ben dâhilim. Hakikaten 
Adalet Partili arkadaşlarımızla her yerde itti
fak halinde çalıştık. Gönül ister M her me
seleyi böyle elbirliği ile yapalım ve neticeye 

| varalım. O gündemde olduğu için sırası geldi-
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ğinde burada eleştirecek konuşacak, neticeye 
bağlanacak. 

Ayrıca benim iseçim bölgem olan Gülnar il
çesinde de bir gecekondu yolsuzluğu var. Ben 
bunun için de bir araştırma önergesi verdim. 
Bu da gündemimizde o bakımdan buna da gir-
miyeceğim. Yalnız Gülnar yolsuzluğu ile ilgili 
Bakanlıkça yürütülen tahkikatın bir kısmı büt
çe ile ilgili olduğu için sadece o kısma değine
ceğim. Çünkü, gündeme alınmış bir mevzuda 
önerge sahibi olarak detaylarına girmek iste
mem. 

1969 senesinde İçel'in Gülnar ilçesinde bir 
mahalle ucunun imar edilmesi için gecekondu 
önleme sahası olarak keşif yaptırılmış, proje 
yaptırılmış. Bir sene sonra da 1 milyon 100 bin 
liralık tahsisat ayrılmış ihale edilmiş. Tesadüf 
bu ya keşfi yapan da, projeyi yapan da ihaleyi 
alan da aynı zat, aynı mütaahhit. Ve bu mü-
taahhit dairede çalışan mesul memurlardan bir 
tanesinin de eşi.. Bu da bir tesadüf artık bun
ları konuşacağız. 

Yalnız bir mesele var, ben bu önergeyi ver
dikten sonra sanıyordum ki mesele sadece be
nim seçim bölgemde. Ben Cumhuriyet Bayra
mında seçim bölgeme gittiğim zaman, halk şi
kâyet etti. Şu yapılan işe bir bakın dedi. Gi-
tik stabilize silindirajı yapılması gereken yol
dan biz ciple zor geçtik. 80 santimetrede asga
ri derinliğe gömülmesi gereken su borularının, 
satıhta döşendiğini, bâzı yerlerde çukurlar açar
ken altından bir küçük dananın, yahut iri bir 
köpeğin geçeceği kadar yüksekte kaldığını da 
gördük. Tabiî bu yürekler acısı bir manzara. 
Ben yerinde tesbit ettim getirdim, verdim. Me
ğer Türkiye'nin muhtelif yerlerinde ne kadar 
buna benzer şeyler varmış. Çok mektup al
dım, yok vesikalar gönderdiler. Sırası geldi
ğinde bunları arz edeceğim. 

Bir mevzuda araştırma önergesi verildikten 
sonra o bakanlığın bakanından en alt kademe
sindeki memura kadar takınması lâzımgelen 
tavrın gereği veya bugünkü halin çirkinliği 
hakkında bir meseleye temas etmek için söz al
dım. 

Bir milletvekili arkadaşımla adı geçen ha
nım memur bana haber göndermiş «Gelsin ken
disine malûmat vereyim» diye. Ben cevap ver
dim o arkadaşın vasıtası ile: Ben araştırma öner

gesi verdim. Bu mevzuda özel malûmat almani. 
Ben hâdiseyi yerinde gördüm. Günü geldiği 
zaman konuşulur, şahsan kimseyi itham etmi
yorum. Ne Bakanlığı, ne falan memuru. Yalnız 
bir şey var ki, olan bir aksaklık, bir yolsuz
luk ; mesele bundan ibarettir. 

Bir gün A. P. grupundaki arkadaşlarım şöy
le dediler; A. P. Grupunda bu mesele konuşul
muş, bana A. P. li bir senatör arkadaşımın ifa
desine göre, Sayın Bakanımız da benim iddia
mın maalesef vâridolduğunu söylemişler. «Gül
nar mevzuunda bir usulsüzlük var tahkikat aça
cağız» demişler. Ben de memnun oldum. Bun
dan dolayı da huzurunuzda elbette Bakana te
şekkür etmek isterim. İnşallah aynı kararı bu
rada tekrar edeceklerdir. 

A. P. grupunda meselenin konuşulduğunun 
ikinci veya üçüncü günü idi, Sayın Senato Baş
kanının ilk toplantısına saat 6 da buradan gi
derken, dış sütunların arasında bulunan büyük 
yuvarlak masanın etrafında birkaç arkadaşımın 
oturmakta olduğunu gördüm. Ve bana işaret et
tiler. «Bir kahve içelim» dediler. Arkadaşlarım, 
bir senatör, halen bir milletvekili ve eski bir 
Demokrat Parti milletvekilinden ibaret; yanla
rında da bir hanım oturuyor. Çağırdıkları için 
ben yönümü değiştirdim ve yakınlaştığım za
man hanımın önünde oldukça şişkin bir dosya 
gördüm. Benim aklıma geldi. O hanımı şahsan 
görmüş değilim, o memuru tanıyorum ama, da
ha evvelden bana haber gönderildi özel malûmat 
vermek için. Bu defa orada görünce aklıma gel
di, bir his. Belki bir hilssiıkalblel vuku. Tanıştır
dılar. Adı geçen hanım Olcay Bolel. 

Oturdum, bayan «size malûmat vermek için 
geldim» dedi; tekrar ediyorum bu Bakanın A. P. 
Grupunda bu meselenin içinde suiistimal oldu
ğunu kabul ettikten bir veya iki gün sonra Mi. 
«bütün vesikayı getirdim size malûmat vermek 
isterim» dediler. Dödim ki, ben bu noktada şim
di konuşmak istemem. Çünkü önerge sahibiyim. 
Ben hiç kimseden malûmat almadım. Ama, va
kayı, olayı yerinde gördüm. Eğer Adalet Parti
sine mensubolan bu İM arkadaşım, Parlömanter 
arkadaşım da benden evvel görse idiller aynı 
şeyleri söyiiyecek ve mutlaka onlar da aynı id
dia ile buraya geleceklerdi ve bir araştırma is-
tiyeceklerdi. Yürekler acısı fecî bir şey. 

Bana o memur hanım dedi ki, «siz imza sah
tekârlığından da bahsetmişsiniz» «Yo... öner-
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gemde böyle bir şey yok. Ama demek ki, sizin 
bir korkunuz, bir kuşkunuz var. Bırakın şimdi 
konuşjmıyalım. Senatoda tahkikat açılacak gö
rüşülecek o zaman imi2a sahtekârlığı var mı yok 
mu hepsi meydana çıkar. Hem siz niçin telâş 
ediyorsunuz, demek ki, bir suçlunun telâşı için
de görünüyorsunuz.» Böyle deyince bana «bun
dan sonra Gülnar'a da, İçel'e de artık para yok» 
dedi. Arkadaşlarım bilirler ben ömrümde he
men, hemen hiç kızmamış insanım. O anıda ne 
kadar kızdığımı Adalet Partisine mensup iki 
parlömanter arkadaşım bilirler. Ve şiddetle ba
ğırarak aynen şunları söyledim : «Siz hangi 
hakfla bu kelimeyi kullanıyorsunuz? Siz memur 
musunuz, bakan mısınız, bütçeyi sen mi dağıtı
yorsun? Demek ki senin suiistimallerine ben iş
tirak edersem benim bölgeme para vereceksin, 
kendine suç ortağı bulduğun müddetçe para ve
recek, ortak olmadığı takdirde para yok. Sen 
bütçe mi veriyorsun, bakanın yetkisini nereden 
buluyorsun, işte bizim mücadele zihniyetimiz 
buldur, biz bunun için mücadele ediyoruz?» de
dim. «Ve şunu söyliyeyim ki, arkadaşlar şahit
ler sizin bu zihniyetinizi Senato kürsüsünden 
tescil ettireceğim, zabıtlara geçireceğim» dedim. 
Ve şimdi onun için söyflüyoruim. 

Ve kadın dedi ki, «Beni zaten o işten aldı
lar» acaba alınmasa ne yapacaktı bu hanım. İş
ten alınmış, başka bir yere-verilmiş - doğru mu 
yanlış mı bilmiyorum kendi sözü. - İşten alınan, 
mesul makamdan çekilen bir kimse, hâlâ para 
dağıtma yetkisini kendinde görecek, bütçe har
layacak ve bunun için de önerge veren kimse
nin bölgesine para yoktur diye tehdidedecek. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum, biraz 
teşkilâtlarına sahifboTsunlar. Ve böyle kimsele
rin de lütfen dersini versinler. Ve sonra ifade 
ettiler. Danıştaya müracaat etmiş gerekçesi yok
muş diye. Böyle söylüyorlar. E.. Bu memurla
rın bir bakanın keyfine göre gerekçesiz işten 
alınmasını önlemek için konmuş bir usuldür. 
Ama böyle bir mevzuda da gerekçe yazılamıya-
caksa, o zaman gerekçe hangi noktada yazıflacak 
bilmiyorum. Yine kadmm sözünden aldığımı 
söylüyorum ben size. Falanın dediği, filânın de
diği değil. 

Demek ki, hanımın bir güvendiği var. Gerek
çesiz alınmış, gerekçesiz olduğu için usul yö
nünden belki tekrar yerine gelecek. O ümit içe
risinde, sanki hâlâ vazifede imiş ve bakanın 

yetkili vekili imiş gibi gelip, bütçe dağıtıyor ve 
tehdidediyor. Ben bu hususun dikkate alınma
sı için Sayın Bakandan bilhassa rica etmek üze
re söz aldım. İnşallah bu mesele buraya geldi
ği zaman bütün vesikaları ile ortaya çıkaca
ğız, konuşacağız. O zaman hem A. P, li arka
daşlarım, - evvelce de böyle bir mevzu oldu -
hem de Sayın Bakan her halde buna uygun rey 
vereceklerdir. 

1971 yılı bütçesinin İmar ve İskân Bakanlığı
na ve dolayısiyle Türk Milletine hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Etem Erdinç, lehinde 
buyurun. 

İBRAHİM ETEM ERDİHÇ (Kütahya) — 
Saym Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Ba
kan ve bakanlık mensuplarına saygılar suna
rak sözlerime başlıyorum. 

1970 yılı yurdumuz için bir felâket yılı ol
muştur. Sel felâketi, yangın, deprem, kolera, 
susuzluk, kuraklık vatandaşlarımızı ve Hazine
yi büyük zarara sokmuştur. Kıvançta olduğu 
gibi, felâkette de beraber olan milletimiz hâsıl 
olan yaraların sarılması için elbirliği ile çalış
mış, yardıma koşmuştur. Bakanlık ve teşkilâtı 
da felâket bölgelerinde büyük bir gayret sarf 
etmiştir. 

Bilhassa Gediz depreminde gösterilen mesai 
şayanı takdirdir. Kısa bir zamanda yeni köy 
ve kasabalar kurulmuş, vatandaşlarımız yer
leştirilmiştir. Halk Partisine mensup bir Kü
tahya milletvekilinin o bölgede yaptığı tetki-
katta bâzı binaların kapılarının noksan olduğu 
ve saire bildirilmiş bulunmaktadır. Vatandaş
lar sekiz ay gibi kısa bir zamanda yerleştiril
miş bulunmaktadır. Bunların içinde yağlı bo
yası yapılmıyan ve kapısı takılmıyan binalar 
vardır. Ama vatandaşlar kıştan evvel yerleşti
rilmişlerdir. Deprem bölgesinin bir temsilcisi 
olarak Saym Bakana ve teşkilâtına teşekkürü 
bir vazife bilirim. 

Ayrıca, başta Federal Almanya olmak üze
re dost devletler de felâket bölgesine yardıma 
koşmuşlar ve büyük çapta yardımlarda bulun
muşlardır. Yardım eden devletlere de teşekkür 
etmek isterim. Ve Yüce Senatoca da teşekkür 
edilmesi hususunda bir önerge vermiş bulunu
yorum: 

Yurdumuzda iskân mevzuu ele alınması ica-
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beden mühim bir mevzudur. Bilhassa köy ko
nutları toprak ve tastan yapılmış gayrisıhhi bi
rer yapıdır. Türkiye nüfusunun % 70 inin ika
met ettiği köylerdeki konutların sıhhi bir şe
kilde inşası hususunun programlanması gerek
lidir. Evini yapana yardım kredisinin artırıla
rak köy konutlarını ıslah ve köylerin imarı te-
zelden yapmalıdır. Bu işi önemle ele almazsak 
Gediz felâketi gibi felâketler her zaman gele
bilecektir. îl imar müdürleri köy konutları ile 
yakından ilgilenmelidir. Bakanlığın gecekondu 
ve sosyal mesken mevzuundaki çalışmaları 
takdire şayandır. Mahallî idarelere yardım ya
pan İller Bankası yurt çapında faaliyette bu
lunmakta ise de, Bankanın gelir noksanı tam 
faaliyetini önlemektedir. Bu bakımdan Banka 
gelirlerinin artırılması cihetine gidilmelidir. 

Emlâk Kredi Bankasının ev yaptıranlara 
verdiği mesken kredisi faiz hadleri yüksektir. 
Bu faizin % 5 i geçmemesi gerektiği kanaatin
deyim. 

Bakanlık hizmetlerinin daha iyi görülmesi 
için teknik personel yan ödemelerinin bir an ev
vel halli yoluna gidilmesi lâzımdır. 

Esasen miktarı az olan, temin güçlüğü çe
kilen ve yurt kalkınmasında, imarında büyük 
emeği geçmekte olan teknik personelin tatmini 
cihetine gidilmelidir. 

îmar ve İskân Bakanlığı Teşkilâtının muhte
lif binalarda yılda 2,5 milyon lira civarında ki
ra vererek vazife yapmakta olduğu anlaşılmak
tadır. Saym Alpaslan'ın da ifade ettiği gibi, 
Bakanlık binasının inşası hususunun tezelden 
ele alınması gerektiğine inanıyorum. 

657 ve 1327 sayılı kanunların tatbikinden 
sonra esasen müzayaka içinde bulunan beledi
yelerin malî sıkıntıları artmıştır. Belediyelerin 
iller Bankasına olan borçlarının terkini husu
sunda Hükümetin ne düşündüğünü öğrenmek 
isterim, 

Bütçenin milletimize ve Bakanlığa hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, kifayet takriri var 
okutuyorum. 

Başkanlığa 
îmar ve İskân Bakanlığı bütçesinde miktarı 

kâfi üye konuşmuştur. Kifayeti arz ederim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen? 
Yok. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurun efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Kayseri Milletvekili) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
îmar İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde grupla
rı ve şahısları adına söz alan muhterem sena
törlere şahsım ve Bakanlığım adına evvelâ te
şekkürlerimi sunmakla söze başlamak istiyo
rum. Bir muhterem arkadaşımın ister grup 
adına olsun, isterse şahsı adına olsun burada, 
«elbette muhalefet alkış tutacak değil, tenkide-
decek» dediler. Biz tenkidi daima iyi niyetle ve 
bize yardımcı olarak telâkki ettiğimiz için onu 
da teşekkürle karşılıyoruz. Elbette biz, muha
lefetten hiçbir zaman ne tasvip bekleriz, ne de 
alkış bekleriz. Ama, muhalefetin de insaf ölçü
leri içinde ve hakikatleri veya bizim tatbikat 
hatamız olursa, onu belirtmeleri şartı ile daima 
hürmetle karşılarız. 

Günün geçmiş bu saatinde değerli hatiple
rin ele adıkları konulara ayrı ayrı cevap ver
menin zaman israfına müncer olacağını bildiğim 
için, müsaade buyurursanız gruplandırmak su
retiyle muhterem hatiplerin müşterek dokun
dukları konuları basta cevaplandıracağım. Bi-
lâhara, pek lokal olmıyan ve özel olmıyan ten-
kidlere de ayrıca cevap arz edeceğim. 

Aşağı yukarı değerli sözcülerin ele aldık
ları konuların başında şehirleşme mevzuu geli
yor. Yalnız şehirleşme mevzuunda bizim İkin
ci Beş Yıllık Plâna bağlı olarak ve onun pren
sip ve ilkeleri içinde aldığımız tedbirler ve ha
len almakta olduğumuz tedbirler yanında elbet
te muhterem sözcülerin veya partilerin ayrı 
görüşleri olabilir. Mâruzâtıma başlamadan ön
ce şunu belirteyim ki, bizim görüşlerimiz, bi
zim uygulamamız İkinci Beş Yıllık Plânın 
prensip ve ilkelerine uygundur ve onun adeta 
bir tatbikatı şeklindedir. 

Şehirleşme bir vakıa, bunun nedenlerini ve 
şehirleşmenin sebeplerini yine yüksek huzurla
rınızda teşhir edecek değilim. Ama burada Halk 
Partisi sözcüsü sayın arkadaşım, eğer, şehirleş
meyi tek bir sebebe bağlamasa ve biz, «Hükü
met olarak şehirleşme sanayileşmenin çekimi 
yüzünden oluyor diyorlar, halbuki köyün iticili-
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ğinden doğmaktadır.» demese idi, ben de bu ko
nuda biraz tafsilâta girip üzerinde durmıyacak-
tım. 

Şehirleşme, geçen sene de burada Yüce Se
natoya arz ettim, sosyal bir vakıa. Sosyal hâ
diselerin tek sebebi olmaz. Çeşitli sebepleri var
dır. Ama, bunlar içinde başta gelen ve tasnif 
gerekirse önemli olan bâzı sebepler var ki, bun
ları en başta ele almak ve ona göre konuyu de
ğerlendirmek lâzım. 

Şehirleşme, ne köyün iticiliğinden tek başı
na meydana gelmektedir, ne sanayileşmenin çe
kiciliğinden meydana gelmektedir, ne de sayın 
Halk Partisi sözcüsü arkadaşımın dediği gibi 
köyde toprak reformunun yapılmamasmdan ve 
ne de köyde asayişsizlik olduğundan ve saire mey
dana gelmektedir. Bunlar, bazan şahsi sebepler 
olarak ele alınır. Yani, sözcünün kendi şartları 
içinde, düşüncesine göre ele aldığı sebepler olur. 
Bazan de gerçekten realitelere uygun, sosyal ve 
ekonomik gerçeklere uygun sebepler olur. Be
nim üzerinde duracağım nokta şu : 

Sayın Salih Tanyeri arkadaşım geçen sene 
de zannediyorum Halk Partisinin sayın söz
cüsü aynı konu üzerinde durmuştu, «şehirleşme
yi biz köy - kent kurulması suretiyle önlemek 
isteriz. Ve bu da en uygun tedbir ve çaredir.» 
dediler. Geçen sene arz ettiğim gibi bu sene de 
aynı şeyi tekrar ediyorum. Şehirleşme böyle 
köy - kent diye yerleşim yeri bulup, orada işte 
gerektiği kadar bâzı tedbirler almak suretiyle 
önlenemez. Önlenmesi de mümkün değil. Bu da 
memleket gerçeklerine uymaz. Biz şehirleşme 
vakıasını bir sosyal gerçeğimiz olarak kabul edi
yoruz. Bunu Birinci Beg Yıllık Kalkınma Plâ
nında olduğu gibi, daha evvel sayın arkadaşımın 
partisine mensubolan değerli sözcülerin ifade 
etikleri gibi, bir zorlama suretiyle, köyde tut
mak suretiyle, köyde zecri tedbirler almak su
retiyle önlemenin mümkün olmıyacağı, olamı-
yacağı kanısındayız. Çünkü, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında da bir bakıma önleyici bâzı 
tedbirler öngörülmekle beraber, gerçekler bu
nun tutmadığını ve memleket realitelerine uy
madığını ortaya koyduğundan İkinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında şehirleşme bir sosyal 
vakıa olarak ele alınmış ve bunun düzensiz yer
leşmeyi önlemesi bakımından, düzensiz yerleş
meye müncer olmaması bakımından gerekli ted
birlerin alınmasını öngörmüştür. 

Bu tedbirler içinde, bir plânın deyimiyle ka-
demelendircne zincirleme şeklinde tedbirler ele 
alınmak gereklidir. Bölge esasına göre bâzı 
tedbirler alıp, bölgede nüfusu tutmak gerek. 
Aynca evvelce olduğu gibi istediğiniz kadar 
zecri tedbir koyun, bir kademe içinde tedbir 
almazsanız, yerleşmeyi kademeli şekilde orga
nize edemezsiniz o zaman şimdi karşımızda bulu
nan manzara ile daima karşı karşıya gelirsiniz. 
Yani, Türkiye'nin her tarafından çıkan ve köyde 
yaşamayı istemiyen, - sebeplerine girersem uzun 
sürecek, sebeplerine girmeden arz edeyim - ge
lip yerleşmek, başka yerde karın doyurmak ve 
çalışmak istiyen insanlar İstanbul, Ankara, İz
mir gibi büyük metropollere gelecekler; orada 
sosyal yerleşme bakımından, hattâ ekonomik ba
kımından birtakım problemlerle karşılaşacak
lar. Şu halde evvelce düşünülen ve öngörülen 
tedbirler tutmamıştır, işte bunun için ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı zecri tedbirlerle de
ğil, bunun kademeler içinde evvelâ, bölge kade
mesinde bâzı tedbirlerle, ondan sonra yerleşme 
merkezinde bâzı tedbirlerle, ondan sonra şehir 
düzeni içinde bâzı tedbirlerle ve bunun yanıda 
destek olarak da yine bâzı tedbirlerle - önlen
me şeklinde demiyeceğim - düzenli olarak yer
leşmesini öngörmüştür. Şu halde köy - kent 
kuruluşu ile bir şehirleşmeyi önlemek kanaati
mizce hatalı bir görüştür, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma plânı da malûm olduğu üzere bölgesel 
dengesizliği, bölgelerarası dengesizliği, bölge
ler için de, yerleşme merkezleri için de, aynca 
bunun ilerisinde bâzı tedbirler almak suretiyle 
gidermenin de yolunu tutmuştur. 

Yine Plânın ilke ve prensipleriyle arzı malû
mat edeyim, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
der ki, gelişmenin şartları sanayileşmedir, mo
dern tarımda reformdur ve şehirleşmedir. Aşa
ğı - yukarı bu konudaki çok geniş olarak söyle
necek sözler şu arz ettiğimi cümle içinde topla
nıyor. Gelişen bir memlekette yerleşmenin dü
zenli olması için ona dair tedbirler koyacaksınız. 
Arz ettiğim gibi plânın öngördüğü tedbirler, 
bölgesel yerleşme, ayrıca yerleşme yerleri tesbit 
edip, nüfusu lüzumsuz yere muayyen merkezler
de toplayıp orayı düzensiz hale sokımyacaksınız. 
Ondan sonra yine bu nüfus tarımdan aktarıldığı
na göre tarımı modern hale koyacaksınız ve 
tedbirler alacaksınız; verimi artırmak için usul-
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leri modernleştireceksiniz; gübre kullanacak
sınız, sulama yapacaksınız ve bu da yetmiyecek 
yine şehirleşme vakası devam edecek. Onun 
için bölge kademesi içinde veya bunun ilerisinde 
zincirleme tedbirler alacaksınız. Yine sözü uzat
mamak için muhterem arkadaşıma ikinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânından ufak bir pasaj oku-
yacacağım: Sayfa 264. 

«Sanayi öncesi düzende şehir ve köy bağlı 
değildir, ayrı ayrı düşünülebilir. Sanayileşmiş 
toplumda ise şehir ve kır hayatı birbirleriyle ir-
tibatlanmakta, tarımda işletmeler ortaya çık
makta, bunun derecesi toplumun ulaştığı tekno
lojik gelişmeye bağlı olmaktadır. Geçişin hızlı 
ve en az fedakârlıkla olmasını sağlamak şehir ve 
kır bütününü içine alan bölge ölçüsünde çözüm 
bulmaya bağlıdır.» Biraz evvel arz ettim ve 
izah ettim. «Sanayileşmiş toplumun yerleşme ya
pısının ve sosyal düşende müesseseleşmiş çevre 
ilişkileri olan şehir, ulaşılması gereken bir amaç 
olarak ortaya çıkmaktadır. Şehirleşmenin bu
radaki özelliği yalnız amaç değil, aynı zamanda 
iktisadi ve sosyal kalkınmanın aracı olmasıdır.» 

Sayın Tanyeri, zatıâlinizden bir sual sormak 
istiyorum, eğer Türkiye'yi tarımsal karakterde 
bırakmak istemiyorsanız mutlak surette şehirleş
meyi kabul edeceksiniz. Aynı zamanda şehir
leşmeyle beraber de sanayileşmenin bir zaruret 
olduğunu hemen, peşinen, onu da onun yanında 
bulunduracaksınız, işte bizim uygulamamız da 
Bakanlık olarak İkinci Bes Yıllık Kalkınma 
Plânının ilkelerine uygun, Türkiye'yi bölgelere 
ayrılmak oldu. Türkiye 8 bölgeye ayrıldı. Bu 
8 bölgenin her türlü sosyal, ekonomik özellik
leri ve hattâ geniş anlamda sosyal etüdü ya
pıldı. Bunlardan 4 adedi muhterem senatör ve 
milletvekillerine basılmak suretiyle takdim edil
di. Bir süre sonra bölgeleri dışındaki bu 8 böl
genin kitapları da ayrıca takdim edilecek. Bun
lar, en başta tabiî Doğu, bölgelerarası dengesiz
lik bakımından en önde ele alman, en fazla 
üzerinde duracağımız bir bölgedir. Bunun için 
ilk çalışmamız Doğu üzerinde oldu. Sonra Or
ta - Anadolu, Marmara Bölgesi ve Çukurova 
bölgesi. Diğer bölgelerin etüdü de tamamlan
mıştır, onlar da matbaadadır, onlar da çıktığın
da ayrıca ilgili kuruluşların istifadesine sunu
lacaktır. 

Şehirleşme bir vaka olarak kabul edildikten 

sonra bunun devam edeceği ve daha da geniş-
liyeceği plânda mevcut. 1965 sayımında 14 olan 
yüzbinden fazla nüfuslu şehirlerimizin sayısı 
1970 sayımında 20 yi buldu. Yine hesaplara 
göre Türkiye'deki nüfus artışı ve şehirleşme
nin bugünkü temposuna göre 1985 te Türkiye 
nüfusunun yansı, yani % 50 si şehirlerde yer
leşecek. Bu sosyal bir vetire. Bunu hiçbir su
rette önlemek ve zecri tedbirler almak suretiy
le durdurmak mümkün değil. Şu halde Plânın 
da öngördüğü şekli, kademeler içinde dengeli 
yerleşmeyi temin etme gayretimizle bu şehirleş
menin ve yerleşmenin mahzurlarını ortadan kal
dırabiliriz. Yapılan budur ve bunun için büyük 
adım atılmıştır. Arz etiğim gibi 8 bölgenin etüdü 
hummalı bir çalışma ile bitirilmiştir. Dördü 
neşredilmiştir, bakiyesi de yakında neşredile
cektir. 

Bu yalnız bizim memlekete has bir şekil de
ğil. Endüstrisini kurmuş, gelişmiş memleketler
de bu daha hızlı bir tempo ile devam etmiştir. 
1985 te biz ancak şehirleşmenin yarısına vasıl 
olacağız ama, endüstride ileri giden memleket
lerden birkaç nisbet ve rakam arz etmek isterim. 
Meselâ; Fransa'da bugün nüfusun % 21 i kır
sal bölgelerde, % 79 u şehirlerde toplanmış. 
Almanya'da % 15 i kırsal bölgelerde, % 85 i 
şehirlerde toplanmış. Amerika'da % 5 - 7 si kır
sal bölgelerde, % 93 ü de şehirlerde yerleşmiş
tir. Şu halde gelişmiş memleketlerde nüfus da
ha çok şehirlerde toplanacak. Bugünkü çalış
malarımız, plânın prensipleri, ilkeleri ve sınır
ları içinde bu şekilde şehirleşen ve yerleşen nü
fusun dengesizliğini gidermek, aynı zamanda 
gelen insanları çalışma gücüne sahip kılmak, 
yani onlara iş bulmak, endüstri merkezlerinde 
barınmalarını sağlamak ve bu suretle de tarım
daki fazla nüfusu buraya çekmek suretiyle, 
burada da memleketin bir zaruretini planlamak
tır. Zannediyorum bir yanlış anlama var. Ge
rek hükümet başkanımız, gerekse hükümet âza
sı olan herhangi bir arkadaşımız hiçbir zaman 
şehirleşmeyi, sanayileşmenin bir çekimi olarak 
ifade etmemiştir. Ancak, biraz evvel arz etti
ğim gibi şehirleşme ile beraber sanayileşmeyi 
de hem ayar ve paralel götürmemiz gerçeğine 
temas etmiştir. Hattâ İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı şehirleşmeyi ve sanayileşmeyi bir ilke 
kabul etmiştir. Yani, teşvik tedbirleri almıştır, 
memleketi geliştirmek ve ileri götürmek için... 
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Yine, Sayın Tanyeri arkadaşımız şehirleş
mede altyapı tesisleri önemlidir, bunları yapı
yor musunuz, ne nisbette yapıyorsunuz dediler. 

Bir defa, bu imkânlarımızla sınırlı. Aynı za
manda bunun için gerekli tedbirleri de düşün
mekten tevakki etmiyoruz. Bunun için imar Ka
nunu hazırladık, bâzı arkadaşlarım sormuştu, 
Millet Meclisinin Gündemine kadar girmiştir. 
imar Kanununda fon teşkili öngörülmüştür. Ka
nunlaştığı takdirde bugün süratle yapamadığı
mız işleri daha kolaylıkla yapmak mümkün ola
caktır. 

Yine bu konuda asıl görev sahibi olan 775 
sayılı Kanunun vazife verdiği belediyelerin du
rumu malûm. Yine arkadaşlarımız haklı bir 
noktaya dokundular dediler ki, belediyeler bu
günkü malî takatları içinde altyapı tesislerini 
yapmak şöyle dursun, kendi zaruri ihtiyaçları
nı, hattâ personel giderlerini bile zor karşılı
yorlar. Doğru. Belediyeleri bugünkü hali ile bı-
rakmıyacağız. Onun için yürürlükte bulunan 
Gelirler Kanunu ıslah edilecek bir, ayrıca bu
gün belediyeler iller Bankasına hem fon olarak, 
hem de istikraz olarak çok borçlu durumdalar. 
Bunun için bir konsültasyon kanunu hazırladık, 
1965 te çıkan 691 sayılı Kanun malûm olduğu 
üzere belediye borçlarını tahkim etmişti. O gün
den bu güne, 1965 ten bu yana rakamları ile 
arz edeyim, fona belediyelerin 887 milyon ve is
tikraz olarak da 1 milyar 167 milyon borcu bi
rikmiştir. Belediyeler bunu bugünkü şartları 
içinde âdeta ödiyemez durumdadır. Kanun ha
zır fakat Büyük Millet Meclisinin, hem Meclis, 
hem Senatosu ile usulleri, kanun yapma tekni
ği zaman istiyor. Onun için Bütçe Komisyonun
da da istirhamda bulunduk, lütfetti muhterem 
üyeler iki madde halinde konsültasyon kanunu
nun 1971 e ait dilimini oraya iki madde halinde 
teklif ettiler ve koydular. Hem yüce heyetiniz, 
hem de Meclis kabul buyurursa belediyeler şu 
arz ettiğim borçlardan hiç olmazsa 1971 yılında 
hiç bir taksit ödememek suretiyle Hazine tara
fından bunlar tekeffül edilmek suretiyle kurtu
lacaklar ve hisselerini muntazam almak sure
tiyle birçok işlerini kendi öz kaynakları ile ya
pacaklar, aynı zamanda da Devletin yapacağı 
yardımlarla da diğer programlı işlerini, hattâ 
o alt yapı tesislerini başarmaya, bitirmeye gay
ret edecekler. 

Yine Tanyeri arkadaşım, imar Bakanlığının 
ikiye ayrılmasının lüzumlu olduğuna işaret et
tiler. Biz aynı kanaatte değiliz, imar Bakanlı
ğı, Sayın Alpaslan arkadaşım da işaret ettiler, 
yeni büyük teşkilât kurmak masraflı, aynı za
manda başka maihsurlan olan bir şey. Ama, biz 
Bakanlığın daha rasyonal çalışması için bir kaç 
seneden beri devam eden reorganizasyon çalış
malarını neticeye bağladık ve yeni teşkilât şe
ması ve görev talimatı şeklinde yapılan çalış
malar netice gösterdi ve bunu da bütçe senesin
den evvel tatbike başladık. Bu arada, yine Sa
yın Alpaslan arkadaşım işaret ettiler dediler ki, 
yeni bâzı kuruluşlar meydana gelmiş, teşkilât 
kanunu da olmadığı için bunu da doğru görmü
yoruz. 

Şunu hemen arz edeyim ki, bu yeni teşkilât 
bir ihtiyacın mahsulüdür. İki seneden beri de
vam eden reorganizasyon çalışmalarının sonucu 
olarak ortaya çıkmış ve şimdi sizler de kabul 
buyuracaksınız; konuşmaların siklet merkezini 
teşkil eden şehirleşme mevzuu. Şehirleşme mev
zuunu biz bugünkü imar Plânlama Umum Mü
dürlüğü bünyesinden alıp ayrı bir teşkilât ha
linde yürütmek ihtiyacını duyduk, ihtiyacı de
ğil, hattâ zaruretini duyduk. Bunun için yeni 
kurduğumuz teşkilât fuzuli bir teşkilât değil. 
Hattâ yine Sayın Alpaslan arkadaşım işaret et
tiler, dediler ki, böyle yeni teşkilât kurmayınız 
ve elemanınız fazla ise onu taşraya gönderiniz. 
Taşraya da lâzım. Bugün bizim taşrada teşki
lâtımız olmıyan iller var, orada da teşkilât ku
racağız ama, bu şehirleşme hâdisesinin daha iyi 
takibini, planlanmasının daha süratli yapılması
nı temin edecek bir teşkilâttır. Buraya değerli 
arkadaşlarımızdan tefrik etmek suretiyle yeni 
bir iş bölümü yaptık ve bu hizmeti tahsisen on
lara vardik. 

Bu arada reorganizasyon çalışmalarımız için
de, geçen sene muhterem senatörler, hattâ mil
letvekilleri arkadaşlarımız da işaret etmişlerdi, 
memleketimiz âfetler memleketi şeklinde nite
lendiriliyor. Sık sık deprem oluyor, çünkü bir 
deprem kuşağı üzerindeyiz. Akar sularımız tan
zim edilmemiş, yeterli baraj yapılmamış sık sık 
taşkın oluyor. Bunun için bu konuda daha ön
ceden tedbirli olmamız lüzumlu. İşte bunun için 
âdeta nüve halinde olan bir kuruluşu yine reor
ganizasyon çalışmalarımız içinde biz genişlettik. 
Deprem Enstitüsü diye ufak bir kuruluş mev-
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©uttu, bunu Âfetler Enstitüsü haline getirdik. 
Âfetler Enstitüsünün en büyük bölümü deprem 
•bölümüdür. Diğer âfetleri de etüt eden ve ön 
tedbirleri, âfet vukuunda alınacak tedbirleri 
plânlıyan bir yeni kuruluş meydana geldi ki, 
Ibunda zaruret var. Yine muhterem senatörler
den bir kısmı hattâ Bütçe Komisyonunda muh
terem üyelerden bir kısmı buna işaret ettiler. 
Haklı bir teşkilât, haklı bir organizasyon. Onun 
için bu da kuruldu ve yeni bir teşkilât olarak 
bünyemizde yerini aldı. 

Yine Sayın Tanyeri arkadaşımız burada bir 
konuya temas ettiler, Bakanlığımla ilgili daha 
önce soru soruldu cevap verdim. Onun için kı
saca cevap vermek istiyorum. 

Dediler ki, Hacı Ali Demirel'e ruhsat veril
di. Bu yer için daha önce ruhsat istenmiş ona 
verilmemişti dediler. 

Hâdise öyle değil. Bir defa özet olarak şöyle 
arz edeyim. Ankara'nın 1941 de tasdik edilen 
bir plânı vardır. Bu plânda mevzuubahis yerde 
yani, Maltepe 2569 ada, muhtelif parselleri var. 
Burada ayrık nizam kabul edilmiş. Fakat 1957 
yılında Ankara Plânı beynelmilel müsabakaya 
çıkmış, nâzım plân olarak yapılmış ve ondan 
«sonra da bunun detay plânlarına geçilmiş. 1885 
yılında yapılan bu kısmın detay plânında 2589 
adada bir özel okul yeri var. Bu yeri Ankara 
Şoförler Cemiyetinden - ki Ankara Şoförler Ce
miyeti 1958 yılında burayı almış ve Güven Si
gorta Şirketinden de ipotek karşılığı borç almış. 
Bunlar bu yerde ruhsat istemişler kooperatif 
olarak ev yapalım diye. Ama ruhsat istemeleri 
o aldıkları tarihten bir hayli sonra ve 1957 
plânında burası blok nizam kabul edilmiş 2569 
ada, yani münferit evlere burada müsaade edil
miyor. Bu sebeple onlara ruhsat verilmemiş, 
kesin s'ebebi budur. Yaksa o zaman ne Hacı Ali 
Demirel ortada var, ne şu, ne bu. 

ıSonradan nâzım plânı yapılmış ve detay 
plânlarına gidilmiş, özel okul yeri kabul edil
miş. Bu yeri Şoförler Cemiyetinden Salih San 
almış, o müracaat etmiş, ona da okul ruhsatı 
verilmiş. Hâdise bu. Yoksa önceden bilmem 
ruhsat verilemdi de Hacı Ali Demirel müracaat 
etti ruhsat verildi şekli yok. Salih San ruh
sat almış, okul yaptırmış aradan seneler geçmiş, 
sonra Hacı Ali Demirel ona ortak olarak girmiş, 
konu budur, 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Bakan, benim işaret etmek istediğim, çocuk 
bahçesi ve yol mevzuudur. Salih San'ın mü
racaatı reddedilmiş, fa/kat sonra da kabul edil
miştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİ'BOĞLU (Devamla) — Detay plân yapıl
dığında özel okul yeri olduğu için burada 
mahzur görülmemiş, ama detay plân yapılma
dan zaten burada blok nizam var, ama okul 
yeri belli olunca ona da ruihsa't verilmiş. 

Şu var M, zatıâlinizin söylediği giibi bir 
kayırma şekli ile ruihsat verilmiş değil. 

Gerek muhterem C. H. P. sözcüsü arkadaşım, 
gerekse diğer değerli hatipler konut mesele
sine temas ettiler. Konut politikası ve konut 
açığı nasıl karşılanacak dediler. 

Şehirleşmenin bir sonucu olarak konut ve 
gecekondu problemi önümüze çıkmıştır. Ama, 
konut meselesinde İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında ve ayrıca yıllık programlarda birta
kım hesaplar yapılmıştır. Fakat bu hesapları 
iyice değerlendirmek lâzımdır. Muhterem ar
kadaşlarım işaret ettiler dediler ki, açık faz
ladır, bunu bugünkü konut politikası ile halle
demezsiniz, dolduramazsınız. 

Burada bir noktayı ayırmak gerekiyor. Zan
nediyorum muhterem sözcüler konut açığı he
saplanırken bir noktayı hesaba katmamışlar 
veya yalnız bir tarafını ele almışlar. Şimdi, 
konut açığımız daha doğrusu konut ihtiyacı
mız deminden beri sözünü ettiğimiz şehirleşme, 
demokratik (hareketler malûm Türkiye'de bir
çok yerde gecekondu meydana gelmiş, bu gece
konduları tasfiye bakımından, sonra memleke
timizde sık sık âfet oluyor. Âfette kamulaş
tırma bu ihtiyacı yahut da açığı ortaya koyan 
unsurlar. Ayrıca bir de yenileme ve sıkışıklık 
var. Şimdi beş faktör ortada. Eğer biz faktör
lerden üçünü ele alacak olursak o zaman konut 
açığı burada listelerde cetvellerde görülenden 
bir hayli aşağıya düşüyor ki, almak da gerekli. 
Çünkü yenileme ve sıkışıklık - yine bir muh
terem sözcü temas etti - yenileme ve sıkışıklı
ğın payını da düşünerek ona göre konut sayı
sını ayarlamak bugünkü şartlarımızın içinde 
kolay bir iş değil. Onun için bunları ayırdığı
mızda burada zikredilen rakamlardan daha aşa
ğıda bir sayı önümüze çıkıyor. Meselâ arz ede
yim: 1968 yılında üretim 110 200 ve ihtiyaç 
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122 800 ayrıca plânın hesabına göre 141 400 
ihtiyaç var, buna mukabil 110 200 üretim ol
muş. Eğer biz bu beş faktörü ele alacak olur
sak konut noksanı 31 200 fakat yalnız şehirleş
me tasfiye âfet kamulaştırma gibi sebepleri ala
cak olursak 23 500 1969 yılında aynı şekilde 
noksan 155 OÛ0, üretim 132 000 eğer plânın bu
rada hesabını yaptığı ve beş faktörü nazarı iti
bara aldığımız takdirde 42 100 noksan var. 
Eğer yenileme ve sıkışıklik payını kaldırırsak 
23 500 1970 yılında 165 000 ihityaç 143 000 
üretim ve 41 000 noksan yine arz ettiğim gibi 
yenileme ve sıkışıklık payını dışarıda bırakır
sak 23 400 

Plân bu sıkışıklığın nasıl izale edileceğine 
de işaret etmiş hâttâ a'ksıyan veya yerine geti-
rilemiyen taraflarını da göstermiş. Fakat bun
da âfet ta'tlbikatı yok. Bizim dörtlü sistemimiz 
çok defa şehir hudutları içinde ruhsat almak 
suretiyle yapılır, fakat 775 sayılı Kanuna göre 
bilhassa sıkışık hallerde, âfet vukuunda kanun 
bize sayıma geçmeden yani belediye ruhsatını 
vermeden hemen ev yapma imkânını da bahşet
miş. Onun için bu sayıları da nazarı itibara 
alırsak konut noksanının pek fazla olmadığı 
ortaya çıkıyor. 

Evet bunu da diyoruz ki, memleketimizin 
şartlan bakımından hızlı bir şehirleşme var. Nü
fus artışı var, bu yüzden konut noksanı olacak 
ama onun için de gerekli tedbirleri almakta ge-
ri kalmıyoruz. Bu tedbirler - arkadaşım işaret 
ettiler - bir organizasyon istiyor. Ayrıca finans
man kaynakları istiyor, sonra bütçeden daha 
fazla ödenek ayırmak suretiyle daha fazla sa
yıda resmî sektör kanalıyla konut yapmayı ge
rektiriyor. Ve bunun dışında da şimdi kabul 
buyurduğunuz bâzı kanunlarla özel sektörün 
bu konuda standart tipte daha fazla konut yap
masını teşvik deden hattâ demokratik hür ni
zama uygun tedbirlerle onları mecbur eden 
bâzı hükümlerle biz bu hedefe varmak istiyo
ruz. Bunun dışında herhalde ne ilmî bir ted
bir ne memleket realitelerine uygun bir tedbir 
mevcuttur. 

Dörtlü sistemimiz - Sayın Tunçkanat işaret 
buyurdular - muvaffak olamamış dediler. Biz o 
kanaatte değiliz. Dörtlü sistem Türkiye'nin şart
lan içinde muvaffak olan bir sistemdir. Tey ko
nutları onbin, beşjbin lira kredili inşaat şekli, 

| ayrıca arsa tevzii bizim memleketin şartları 
içinde ucuz mesken yapma hedefi için en uygun 
bir tedbir. 

Bunun ıslah edilecek bâzı yenleri mevcut. Biz 
zaten onu her an etüt ediyoruz, onîan da ıslah 
etmekle meşgulüz. Yine değerli sözcülerin müş
tereken temas ettikleri bir konuya daha gelmek 
istiyorum. Afetler konusu bu arada Gediz dep-

I remi tatbikatı : 
1970 yılının 28 Mart gecesi G-ediz ve çevresin-

I de büyük bir deprem oldu. 15 Km. karelik sa
ha içinde Kütahya ili (Jediz merkez olmak üzere 
birçok köyler dâhil, Uşak ilinin hudut köyleri, 
Afyon ilinin hudut köyleri - ki kasaba ve 
köy olarak bunların yekûnu 322 tutuyor -
322 ünitede hasar meydana .geldi. Depremin 
merkez üssü olan yerlerde hasar çok büyük âde
ta mâruf tabiri ile taş üstünde taş kalmadı. Bu
nun dışında bin Km. karelik sahada çok ağır 
zarar ve hasar meydana geldi, onun dışında 
13 500 Km. karelik sahada da arazi yapısına 
göre, fay hattına uzaklık, yakınlığına göre de 
oldukça ağır ve bazan hafif sarar meydana geldi. 
Rakam olarak ifade edeyim. 11 414 konut yıkıl
dı ve çok ağır hasara uğradı, 9 976 konut orta, 
7 878 konut hafif hasar gördü. Ayrıca, 1 086 va
tandaşımız da bu bölgede hayatlarını kaybetti. 
Depremin ilk anından itibaren basta Sayın Baş
bakan olmak üzere Hükümet en büyük hassasi
yeti gösterdi. Orada evvelâ ele alınacak konu 
afetzede vatandaşları kurtarır?aktır. Kurtarma 
işinde Silâhlı Kuvvetlerimizin her saman ve her 
yerde olduğu gibi cansiperane gayretlerine daha 

I ^nce birçok kare teşekkür ettik, şükranlarımızı 
ırraduk, burada da bu vesile ile bu şükranları-

I mızı tekrarlıyoruz. Ayrıca, âcil yardım olarak 
oraya vatandaşlarımızın şefkat hisleriyle ve da-

I ha önceki âfetlerden ve depremlerden daha faz
lası ile ellerini uzattıklarını afetzedelerin yara-

I laran sarmak istediklerini yine millî bir iftihar 
vesilesi olarak hem. gördük hem burada tekrarını 
ve buna şükranlarımızı sunmayı da borç biliyo
ruz, Bu arada dost ve yabancı milletlerin yine 
evvelki depremlerden fazîa olarak vs süratli 

I olarak .giyecek, yiyecek maddeleri, ilân çadır 
I gönderdiklerine de şahidolduk. Onlara da yine 
I yüksek huzurîannızda teşekkür ediyoruz. 

Bu arada Sayın Tanyeri dediler İd, Bakan. 
''Sütçe Komisyonunda konuştu, dağılım e^a^un-

| da bası adaletsizlik obmş bunu Kızılay yaptı. 
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-Halbuki bakan bu konuda da görevlidir. Mesu
liyetten kaçmaması lâzım. Ben hayatımda hiç-
^bir zaman mesuliyetten kaçmış insan değilim, 
•görevim olan, kanunların bana görev olarak ver-
<diği her şeyi kanuna göre, usule göre ciddiyetle 
dürüstlükle yapmışımdır ve mesuliyetini de te
kabül etmişimdir. Yalnız yardım malsemesi 
gerek dıştan ve gerekse içten, biraz evvel arz 
ettiğim gibi gerçekten sevinilecek nisbette fasla 
geldi. Bu konuda Kızılay teşkilâtı tecrübe sa

hibidir, derhal biz oraya daha evvel depremde 
tecrübe görmüş, çalışmış kaymakam ve vali 
muavini arkadaşları, içişleri Bakanımızdan riea 
ettik, âcil yardım esnasında bunlar işi organize 
etsin dedik ve gelen yardım malzemesini tesel
lüm. etmeği de Kızılay Teşkilâtından istedik. 
Çünkü onlar bu konuda birçok iş yapmıştır, im
kânları vardır. Onlara da yine teşekkür borç
luyuz. Geldiler bütün teşkilâtlarını depolarını 
orada faaliyete geçirdiler. Gelen yardım malze
melerini aldılar. Kütüklere kaydettiler. Ve muh
tarlarını, belediye başkanlarının yaptığı liste
lere göre idare âmirlerinin de süzgecinden ge
çen listelere göre bu yardım malzemesini halka 
dağıttılar. Şekil bu. Bunda eğer bir adaletsiz
lik olmuşsa biz realiteleri aynen dile getiriyoruz; 
muhtarın, belediye başkanının veya belediye 
âzalarının ya bilmemezliğinden veya - olabilir -
ufak tefek bâzı atlamalarından olmuştur. Ona 
da muttali olunduğunda derhal icabı yapılmış
tır. 

Gelelim inşaata : Sayın Salih Tanyeri yukar
da Bütçe Komisyonunda hattâ Mecliste konuşan 
Sayın Ali Erbek arkadaşımızın sözlerini ele 
aldılar, ona verdiğim cevabı «bana yakıştırma
dıkları» nı söylediler. Şunu söyliyeyim muhte
rem arkadaşım; kendisi de burada, o zaman da 
isterdim Bütçe Karma Komisyonunda dinlensin, 
fakat dinlemedi. Ali Erbek arkadaşım işin esa
sına ciddiyetine inmeden, derme çatma, - aynı 
şeyi söylüyorum - birtakım işe vâkıf olmıyan 
adamların söylenti veya kanaatlerini almış ge
tirmiş burada dile getiriyor ve konuyu hiç tet
kik etmeden getiriyor, onun için tenMd ediyo
rum. 

ALİ ERBEK (Kütahya Milletvekili) — 
Ben köylülerle tek tek konuştum, biliyorum. 

. İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKtBOĞ-LU (Devamla) — Ben konuşuyorum 
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Beyefendi, siz de hakkınız olduğu zaman, ieabet-
tiği zaman cevap verirsiniz. 

ALÎ ERBEK (Kütahya Milletvekili) — 
Gerektiğinde cevabı alacaksınız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NÂKİBOĞLU (Devamla) — Şöyle ki, tetkik et
memiş tekrar ediyorum, diyor ki... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüştüğünüz ar
kadaş Cumhuriyet Senatosunun üyesi değildir. 
Cumhuriyet Senatosunun üyesi olmıyan bir ar
kadaşın kürsüde konuşan bir hatibe veya Baka
na söz atması da âdetten değildir efendim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİB06LU (Devamla) — Sayın Başkan, 
ben arz ettim efendim, yeri geldiği zaman, ica-
bettiği zaman, hakkınız olduğu zaman cevap 
verin, ben yine veririm diye arz etmemin sebebi 
buydu. 

Şunu da söyliyeyim M, biz bu işte bütün ba
kanlıktaki teknik arkadaşlarımızla çok ciddî bir 
mesai yaptık Ben kendim için söylemiyorum. 
Bu iş ne politikaya gelir ne bir şeye. Memleke
timizde âfetler oluyor Allah saklasın yine ola
bilir. Ama bu âfette gece gündüz çalışan ve 
bv.yük feragat gösteren arkadaşlarımın hakkını 
teslim etmek lâzım, öyle sudan, tetkiksiz ten-
kidlerle onları kırmaya gönlüm razı değil, onım 
ic/'n. Beni istediğiniz kadar tenMd edin ben 
Mecliste de söyledim, her zaman söylerim yap
tığım işin hesabını vermeye hazırım. Kendim 
istedim araştırmayı. Ama, tetkik etmeden çok 
dürüst çok fedakâr ve feragatkâr çalışan insan
ların hakkını vereceksiniz, onlar, bundan son
ra da lâzım bu memlekete. Bakınız Sayın Ali 
Erbek ne kadar tetkiksiz işi ele almış diyor ki; 
burada aynen var, alayım teker teker: «Arsa
lar küçük» diyor. Bir defa biz metazori iş yap
mayız. Oradaki halkın ödeme gücüne göre, ar
zusuna göre tâyin ediyoruz. Köy evinin şartlan 
malûm, biraz arsası olacak, bir tarafına ahır ya
pacak, bir tarafına depo yapacak ama, bu ar
sanın parasını kendisi verecek. Kendisinin razı 
olmadığı bir miktara bir ebada çıkamayız. Ay
rıca diyofki Sayın Ali Erbek: «Ahır yapmadı
nız, samanlık yapmadınız». Tetkik etmediği 
oradan belli, bizim mevzuatımızda; ahır, saman
lık yapmaya yeterli hüküm yahut ona cevaz ve
ren bir hüküm yok. Onun için biz kanun tasa
lısı hazırladık ve getiriyoruz, Yüksek Meclis 
kabul buyurursa onu da yapacağız. Ayrıca yine 
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Bayın Ali Erbek diyor M; «siz vasıfsız kereste 
verdiniz, 3 ncü sınıf kereste verdiniz, ondan şi
kayetçiler.» Yine tetkik etmemiş, depremde 
3 ncü sınıf kereste verilir, 1 nci sınıf kereste 
verilmez. Eğer tetkik etselerdi böyle konuşmaz
lardı. Onun için ben dedim ki, tetkik etmeden, 
işin hakikatini aramadan getiriyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
ÎTAKİBOĞLU (Devamla) — Tenkidden hiçbir 
zaman gocunan, çekinen adam değilim. Şimdiye 
kadar Devletin, küçük büyük pek çok kademe
sinde hizmet gördüm, muhterem arkadaşlarım 
beni tanıyanlar bilirler tenkidi haklı yapana 
daima teşekkür etmişimdir, ama haksız mesnet
siz, bilgisiz bir tenkid olursa şahsım için değil 
onu yapan insanlar için elbette ben hakikati di
le getirmeye mecburum ve onların hakkını tes
lim etmiyene de onu anlatmaya mecburum. 

HÜSEYİN ÖZTÖRK (Sivas) — Yalnız Sa
yın Bakan, affedersiniz Komisyonda konuşul
muş bir mevzuu burada bir kişiyi karşınıza ala
rak konuşursanız olmaz.. 

İMAR VE İSKÂN BAKAMI HAYRETTİN 
NAK1BOĞLU (Devamla) — Efendim, Sayın 
Tanyeri bunları dile getirdiler de ondan, yoksa 
ben başka düşüncede değilim. 

BAŞKAN — Sa.yın Bakan, burada Genel Ku
rula hitahediniz, burada üye olmıyan bir arka
daşa hitabetmeyiniz, 

ALİ ERBEK (Kütahya Milletvekili) — 
Sayın Başkan müsaade buyurursa, ben de cevap 
vereyim. 

BAŞKAN — Burada dinleyici sıfatı ile bulu
nuyorsunuz, gereğine riayet etmezseniz, o zaman 
Tüzüğün hükmünü hakkınızda mecburen uygu
larım. Buyurun Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
ITAKİBOĞLU (Devamla) — Şimdi, bir de, pa
halılık mevzuu var, daha var, Sayın Ali Erbek'-
in bjc tetkik etmeden isin esasına inmeden... 

BAŞKAN — Sayın Bakan çok rica ©derim, 
sözünüzü kesmek zorunda kalacağım. Burada 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluna hitabede-
cefcsiniz. Rica ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Pahalılık mevzu
unda tenkidler oldu. Şunu kesinlikle ifade edi
yorum ki, deprem inşaatı özel nitelikte bir inşa-
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attır, ve yapılan işler pahalı olmamıştır. İstan
bul'da intişar eden bir gazete konuyu tek taraflı 
olarak - kendi ifadeleri de öyledir - oradan tes-
bit etmişler yazmışlar ben tekziibediyordum, de
diler ki; «biz tekrar konuyu tetkik ettik, tek
zibe lüzum yok, biz yazacağız» dediler ve yaz
dılar. İşte burada kendi yazdıkları ayrıca 11, 12, 
13 Aralık tarihlerinde çıkan yazı 30 Aralıkta da 
onu iyice tetkik etmek, bizim yaptığımız işleri 
de incelemek suretiyle yazdılar. Bu söylenen 
şeylere cevap teşkil eder. Ama, şunu söyliyeyim 
ki, bu pahalılık meselesi burada gazetede de 
söylendiği üzere prefabrik evlerini, elemanları
nı bize satamıyan adamların tenviratıdır. Gaze
tede de o var, O derece va.r ki, bunlar âdeta, 
sanki biz mecburmuşuz; bunların bir deprem 
esnasında, âfet esnasında yaptıkları şeyi alma
ya ve kullanmaya; bunu kendiliklerinden ha
zırlamışlar, biz aldığımız için de ellerinde kaldı 
ve o yüzden de gürültü yaptılar, tezvirat yaptı
lar. Hattâ onunla da yetinmediler. Bakınız bu 
prefabrik ev alma mevzuunda biz bir ilân yap
tık, dedik ki; «Gediz'de büyük bir deprem ol
muştur. Türkiye'de bu konuda çalışan firma
lar, projelerini ve yaptıkları işleri teklif halin
de bize bildirsinler tetkik edeceğiz uygun bulur
sak alacağız. Geniş kadrolu bir heyet teşekkül 
etti. Bu heyet, bütün teklifte bulunan ki, - 13 
firma teklifte bulunmuştur - bunların projeleri
ni, yaptıkları işleri inceledi. Hattâ kendilerine 
tebligat yaptı, mühlet verdi; şurada şurada ha
talar gördük, bunları tashih edin. Tashih ettiler 
g'eldiler bu tezvirat yapan firma ki, - yine mec
burum özür dilerim Sayın Başkandan, Sayın Ali 
Erbek onların sözünü almış getirmiş. -

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Bakanım, 
rica ederim. 

HALİL GORAL (Aydın) — Dağarcığında 
başka bir şey yoksa bırak... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Çok, çok, dağar
cıkta çok, saatlerce söyliyebilirim, günlerce söy
lerim. Çünkü bu işin başında, içinde çalıştım en 
ince teferruatına kadar bilirim ve tekrar iddia 
ederim ki, bu çok dürüst bir iştir, çok güzel bir 
iştir, onu her an, şimdi ve hayatımın sonuna ka
dar savunurum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, bütçemiz bu
rada görüşüldükten sonra Millet Meclisinde de 
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görüşülecektir. Orada karşılıklı görüşürsünüz. 
Burada konuşması, kendisini müdafaa etmesi 
mümkün olmıyan bir arkadaşın üzerinde de
vamlı durmayınız, rica ederim. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Bizim, prefabrik 
evlerimiz pahalıdır diyen firmanın, bu geniş 
kadrolu teknik heyet tarafından teklifinin in
celenmesi sonucunda, şu 4 fıkra var, onu oku
yacağım bir de sonucu okuyacağım : 

«Tavan panolarının rijit diyafram olarak 
[kabul edilemiyeceği; 

(O) ve (OD) kolonlarının hesaptaki dik yön
de yapılacak tahkikinde kesitin bu şekilde ye-
rterdi okmyacağı; 

(İ) ve (T) kesiti kirişlerinin emniyet geril
melerinin açılması sebebiyle güven vermediği; 

Diğer sakıncaların hâlâ devam ettiği. 
Sonuç olarak da : 
(î) kesitli kirişi, birleşimleri ve yükün bü

yük kısmını merkezî kolona aktarması bu nok
taladı hasısas hale getirmektedir. Buralardaki 
bir imalât hatası bir oynama veya az bir hasar 
bütün sistemin çökmesine yol açabilir. Bu ise, 
deprem mühendisliği prensiplerine aykırıdır.» 

Bu arz ettiğim gibi çok geniş kadrolu için
de statikçi bulunan bir heyetin raporu. Bu şe
kilde reddedilmiştir müracaat; ve bu adam git
miştir kendiliğinden orada bir ev kurmuştur, 
işte benim evim; şudur, budur. İnsaf buyurun 
bunun usulü, kanunu malûm. Biz iflân yapanz 
tekliflerini getirirler bir teknik heyet teşekkül 
eder o heyet bunu tetkik eder işte arz ettiğim 
gibi noksanlarını bulur hattâ, onu tashih et der. 
O tashihten sonra orada yine tetkik ederler son 
fıkra olarak okuduğum gibi bu ev çöker diye 
bir rapor verirler. İşte ben o zaman bu evi ala
mam, alırsam mesul olurum. O adam gidiyor. 
Tezvirat yapıyor orada deprem bölgesinde ev 
kuruyor, işte benim evim ucuzdur diyor. Onu 
da her hangi bir arkadaşım alır buraya getirir
se elbet ben onu tenkid ederim ve ona karşı, bu 
işi dürüstlükle yapan arkadaşlarımı savunu
rum. . 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan biz o evi niçin almadınız, diye bir sual 
sormadık. 

BAŞKAN — Efendim lüzumlu gördüğü iza-
ıhatı veriyor kendisi, onu takdir edecek Baka
nın kendisidir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Efendim, söylendi, 
«pahalı dendi» de onun için arzı cevabediyorum. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Efendini 
biz bir sual sorduk kaç metrekaredir, diye. 

BAŞKAN — Efendim, sualinizle mukayyet 
değildir Sayın Bakan. Sayın Bakan konuşacağı 
zaman Cumhuriyet Senatosuna arz edilmesini 
lüzumlu gördüğü bilgiyi burada verirler, kimse
den izin almazlar. 

Devam edin Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKÎBOĞLU (Devamla) — Efendim, arzu 
ederseniz evlerin bütün metrekarelerini her şe
yini hem de ezbere söylerim. Dediğim gibi, ben 
çok çalıştım bu konuda. Şimdi biz orada 3 tip 
ev yaptık, prefabrik ev kurduk, prefabrik ev
leri depremin merkez üssünde, taş üstünde taş 
kalmıyan yerde. Bunu dışarıdan alamadık, ra
porunu arz ettim hem çürük dediler, hem uygun 
değil dediler hem de bizim imalâtımızdan pa
halı. Bu arada depremde veya diğer âfetlerde 
her zaman lüzumlu biz bu evleri tevsi ettiğimiz, 
yeniden kurduğumuz atelyel'erimizde yaptık. Dı-
şarda bize teklif yapanlardan daha ucuz idi ve 
mutlak surette raporlar vardır onlardan sağlam
dır. Onun için depremde birinci derecede düşün
düğümüz halkın hayat teminatıdır. Depremin 
merkez üssünde 60 Km. uzunluğunda bir fay 
hattı teşekkül etmiştir. Ne olacağı belli olmaz 
bakarsın kısa zaman içinde, bakarsınız daha 
uzun bir vâde içinde tekrar aynı şiddetle, hat
tâ daha fazla şiddette deprem olur. Onun için 
mütehassıs arkadaşlar deprem emniyeti yönün
den burada prefabrik evlerin kurulmasını uy
gun gördüler. Hem kısa zamanda kuruluyor, 
hem de deprem emniyeti bakımından diğer in
şaat sisteminden, tipinden daha emniyetli. Bu 
tip evlerimiz iki çeşittir: Biri ahşap prefabrik, 
Toiri de beton prefabrik. Bunlar 45 metrekare
dir ve arz ettiğim gibi maliyetleri de diğer tek
liflerin hepsinden oldukça ucuzdur. 

Şimdi burada bir diğer sayın arkadaşımın 
sözüne cevap vereyim. İğdır'da birkaç kere Araş 
taştı, büyük hasar meydana getirdi. 1968 sene
sinde ilk büyük taşkın oldu. Ayrıca 1969 da yi
ne oldu, 1970 de ufak tefek bâzı taşkınlar yaptı. 
Yine Sayın Ayrım arkadaşım; «Buraya ne ka
dar harcama yapıldı?» dediler. Onu da bu su-
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retle cevaplandırmış olayım. 1968, 1969 taşkın- I 
larında İğdır, Aralık, Tuzluca bölgesinde 14 732 
milyon liralık bir harcama yapılmıştır ki; bu 
daha ziyade bu konutları elde etmek, aynı za
manda onu monte etmek, kurulacağı yerleri is
timlâk etmek için harcandı. Ayrıca yine 1969 
da ikinci bir taşkın oldu. 1970 yılı başına ka
dar bu devam etti (1969 sene sonunda olmuştu.) 
O zaman da 519 konut tekrar yapıldı ki; bun
ların da tutarı 7 446 milyon liradır. 

Şimdi Sayın Ayrım; «Bu prefabrik evi be
ğenmiyor» dediler. Öküzü vurursa bir taraftan 
bir tarafa geçiyor. Doğu, prefabrik evin niteli
ği bu. ince cidar, kolay naklediliyor, ucuz ya
pılıyor ve âcil hallerde de büyük ihtiyacı karşı
lıyor. Bunu biz daha ziyade muvakkat iskân 
şeklinde kullanıyoruz. Daimi iskâna geçileceği 
zaman bu konutlar üzerinde de devamlı araştır
ma, geliştirme devam ediyor. Daha kalın cidar-
lıları yapılıyor. Betondan yapılanı var, onlar 
monte ediliyor, onlar kullanılıyor. Gerçekten 
bu Gediz depreminde de depremin merkez üs
tünde bulunan köyler, «Biz prefabrik ev iste
meyiz.» dediler. Sadece alışmadıkları için, ince 
cidarlı olduğu için. Bunun tekniği bu. Başka 
türlü olmuyor. Ama, biz oturduk mütehassısla
rımızla düşündük, işi onların tetkikine sunduk. 
Neticede dediler ki; «Burası çok tehlikeli yer
dir. Tekrar deprem olduğunda başka bir inşaat 
tipi dayanmaz onun için bunu yapmak mecbu
riyetindeyiz.» onun için yapıldı. Mecburiyet 
tahtında yapılıyor veya acele olarak halkı ba
rındırmak, afetzedeyi barındırmak gerektiğin
de hemen bu tip ele almıyor. Ayrıca biz Gediz'
de beton - karkas, üç katlı, tek katlı bazan tek 
halde, bazan çift olarak yaptırdık. Bu da dep
rem emniyeti yönünden bir özellik taşıyor. Şöy
le arz edeyim; meselâ yine statikciler, deprem 
mühendislerimiz ayrıca görevli mühendis ve mi
marlarımız zelzeleyi tetkik ettiklerinde, gördü
ler ki; bu pencere üstünde lentolar üzerinde bu
lunan tuğlalar sarsıntıdan derhal dökülüyor, | 
çatı ve tavan çöküyor. Bunu izale etmek ve I 
depreme dayanıklılığı sağlamak üzeer pencere 
üstü lentoları tavana kadar betonarme yaptı
lar. Takdir buyurursunuz bu maliyeti de artı
rır; ama biz maliyeti artırmamak üzere başka 
tedbirler aldık yine oradaki afetzedelere pahalı 
bir inşaatı, pahalı bir evi vermedik. Çünkü I 
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biz, bütün malzemeyi toptan aldık. Meselâ ke
resteyi doğrudan doğruya orman idaresinden al-
duk, çimentoyu fabrikalardan aldık. Diğer 
kiremit, tuğla gibi şeyleri Sümerbankın orada 
fabrikası var, o civarda, ucuz imalât yapan; 
hattâ yapı malzemesini lâboratuvara götürdük 
orada lâbomtuvar tetkikleri yapıldıktan sonra 
vasfı uygun olan kiremit, tuğla ucuz ise aldık 
Hülâsa biz bu evleri yaparken malzemeyi top
tan aldık. Diğer demir veya çivi ve saire, on
ları yine toptan aldık; hattâ çiviyi kendimiz 
yaptırdık, piyasadan çok ucuza malettik. Hü
lâsa emsaline nazaran -Salihoğlu arkadaşım 
izah etti burada ben izahına geçmiyeyim- ra
yice nazaran böyle toplu aldığımız için yalnız 
işçiliğini tabiî düşünebiliriz. 

Bunun için araştırmayı istedim, her zaman 
hazırım; araştırılsın, tetkik edilsin, yalnız işçi
liğini biz taşaron ve mütaahhitlere verdiğimiz 
için ucuza çıkmıştır ve vasıflıdır. Yalnız Sayın 
Tanyeri arkadaşım dediler iki, «efendim evin 
içine su girmiş bâzı arızalar varmış.» Evin içi
ne giren su benim de Bütçe Komisyonunda arz 
ettiğim gibi şöyle girmiş: Bâzı tesviye işleri 
vardı, henüz yollarını bitiremedik, fazla yağ
mur yağmış o toprağı evin önüne kadar getir
miş evin kapısından içeri su girmiş. Mesele bu. 
Henüz tanzim edilmemenin neticesi, bir inşaat 
hatası değil. Yine Tanyeli arkadaşım dedi ki; 
«yer iyi seçilmemiş de temellerden su çıkmış.» 
Sureti featiyede doğru değil, çünkü Gediz'in 
bugünkü yeri eskisinden 6 kilometre uzaktadır. 
Zamanın dar olmasına rağmen çok ciddiî jeolo
jik etütler sonunda seçilmiştir ve yer muka
vemeti bakımından bölgenin en sağlam yeridir 
ve altında da su yoktur. 

Yine muhterem sözcülerin müştereken ele 
aldıkları konulardan İller Bankasının durumu: 
İller Bankası memlekete çok hizmet etmiş millî 
bir müessesemiz. Ama malî kaynakları bakı
mından belediyeler borçlarını ifa edemediği 
için, aldıkları borcu veremediği için müşkül du
ruma düşmüştür ve onun için tedbirler düşün
mek mecburiyetinde kaldık. Biraz evvel arz et
tiğim gibi bir konsültasyon kanunu hazırladık 
ki; bu 1971 senesi içinde bütçe ile temin edi
lecek. Ayrıca Hükümet yardımı ve bütçeden 
yardım bu sene geçen seneden daha fazla ol
muştur. Buna devam edilecek. Ayrıca Üter 
Bankasının özkaynaklarını geliştirmek suretiy-
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le, yani Gelirler Kanunu ıslah edilmek suretiyle 
belediyelerden gelen paylar artacak ve iller 
Bankası da bugünkü maî müşkülâttan kurtarı
lacak. 

Yine bir nokaya daha Sayın Tanyeri arka
daşım temais ettiler. Dediler ki; «köy kalkın
ma fonu için tefrik edilen miktar her hangi 
bir tesis yapmaya müsait değil, küçük oluyor.» 
Bunu iller Bankasının G-enel Kurulu tesbit eder. 
Biz daha fazla miktarların tefriki sureti ile 
bugünkü mahallî idarelerin, köylerin - belediye
lerle bazan müşterek yapıyorlar, bazan köyler 
yalnız başlarına yapıyorlar - kendilerine gelir 
getiren faydalı tesisler yapmasına taraftarız. 
Ama bu bir yardımdır. Köyler, özel idareler 
buna katkıda bulunuyor, güzel tesisler yapı
yorlar, zaten kanunen yetki de Genel Kurulun
dur. Genel Kurul kaç köye ne miktar üzerinden 
yardım yapılacaksa onu her sene toplanıp tes
bit eder ve o miktarlarla ilgili vilâyetlere gön
derilir. Hattâ biz bu yerine masruf olsun, en 
çok ihtiyacı olan köylere biz bu yardımı yapa
lım diye valilere bırakıyoruz, valilerden bu 
kabîl tesisleri yapacak köylerin ismini istiyo
ruz. özel idareler de çok defa bunlara yardım
da bulunuyor faydalı tesisler yapılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 11 dakikanız 
var. 

İMAR İSKÂN BAKANI HAYRETTİN NA-
KİBOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, topar-
lıyacağım. 

Güven Partisi sözcüsü olarak konuşan Sa
yın Fehmi Alpaslan da yine yeni kuruluşları
mıza dokunmuşlardı. Bu bir zaruretin ve orga
nizasyon çalışmalarının sonucudur, faydalıdır. 

Ayrıca teknik personelin intibak meselesin
den bâzı tenkitleri oldu, bu da bir reform oldu
ğu için, bunda başlangıçta bâzı hatalar olabilir: 
Fakat teknik personel hiçbir zaman mağdur 
edilmiyecek. Baştan beri bunun üzerinde duru
yoruz. Yine malûmları olduğu üzere yan öde
meler talimatı çıkmamıştır, bu eldedir. Çıktığın
da hiçbir teknik personel eskiden aldığından 
daha noksan bir maaş, ücret almıyacaktır. Bu 
da bu suretle halledilmiş olacaktır. 

Yine Sayın Alpaslan görev talimatının za
ruretine dokundular ki çok doğrudur. Zaten biz 
büyük bir kısmını yaptık bu reorganizasyon ça
lışmalarımız içinde, bası kuruluşlarımızın görev 
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talimatı elimizdedir. Onun üzerinde revizyon ve 
rötuş yapmakla meşgulüz. 

ISayın Tunçkanat, konuşmalarında dediler 
ki; «sanki İmar İskân Bakanlığının önemli gö
revleri yokmuş gibi bir âfet çıkar bütün kuvvet 
oraya teksif edilir. Öbür işler aksar.» Bunda 
belki bir bakıma Gediz depreminin başlangıcın
da böyle birşey oldu. Haklılar, ama bunda ela 
bir zaruret var. Bir büyük deprem olmuş, bir
çok vatandaş enkaz altında kalmış, açıkta kal
mış. Birinci derecede görevli bakanlık olarak 
ben kendilerine bu kürsüden aynen ifade ede
yim, kendim görevli ve mesul olarak emir ver
dim : «Her işi bırakacaksınız, evevlâ ordaki 
afetzedelerin işlerini halledeceğiz, onları ba
rındıracağız ve ondan sonra diğer işlerimize 
devam edeceğiz» dedim. Bu bir zaruret, ama 
bunun yanında biz âcil yardım esnasında dep
remden önce bâzı hazırlıklara da girdik, ki, 
Sayın Tanyeri arkadaşım ona temas ettiler. 
Bütçe Komisyonunda geniş izahat vermiştim. 
İngiliz yardımını makina ile memleketimize 
getirmek suretiyle Alınanlarda gördüğümüz 
kurtarma ekiplerini teşkil ediyoruz. Bunu 
şimdiye kadar - tekra Ediyorum, minnet borçlu 
olduğumuz, şükran borçlu olduğumuz Silâhlı 
Kuvvetlerimiz yaptı. -Ama bu Silâhlı Kuvvet
lerin görevleri arasında değil. Fakat vatan, 
memleket vazifesi olarak yapıyorlar. Biz bir 
organizasyona gidelim, biz bütün imkânları
mızla koşalım ama yetişemediğimiz yerde el
bette bugüne kadar Silâhlı Kuvvetlerimizin 
yaptığı iş onun üzerine eklenir ve afetzede 
vatandaşların ıstırapları dindirilir dedik. Onun 
için bu kuruluş içinde bulunduğumuz sene faa
liyete geçeceğimizi, bunu Ankara'da dep
rem ve âfetler yönünden stratejik önemdeki 
bâzı yerlerimizde faaliyete geçireceğimizi de 
ümidediyorum. Onun plânlaması içindeyiz ve 
makinalarmı ingiltere'den sipariş ettik. On
lar geldiğinde bu hizmet de, Allah muhta-
cetmesin, halkımızın her zaman emrinde ola
caktır. 

«imar plânları esneklikten mahrum» dedi 
Sayın Tunçkanat. İmar plânı yapmak kolay 
bir şey değil. Bahusus daha arazi kullanışla
rını ortaya koyan nâzım plân yapmak çok 
zor. Birkaç seneden beri istanbul, izmir ve 
Ankara'nın nâzım plânları üzerinde çjok de
ğerli mütehassıslarımız çalışır, henüz neti-
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eeye vâsıl olmadılar. Hattâ Ankara'nın 
1/25 000 lik haritası henüz bitmedi. Çünkü 
Ankara'nın ulaştırma tetkükleri henüz sona 
ermedi. Bir plân tetküksiiz yapmak sosyal eko
nomik araştırmaları bitirmeden yapmak çok 
hatalı sonuçlar verir. Onun için bu tetkikleri 
bitirdikten sonra ancak plânı ele almak lâ
zımdır. Şimdiye kadar söylediğimiz mahzurları 
bertaraf etmek , düzenli şehirleşmeyi temin et
me, şeklini halletme bakımından Zorunlu. 

Sizim bir de sosyal araştırma gruptunuz 
var. Plân yapılacağı1 zaman yani programa 
alındığı zaman sosyal araştırma ekibi derhal 
orada oturan insanların yaşantılarım inceler. 
Nitekim Gediz'de dahi yaptık bunu. Gediz'de 
dok güzel bir plân yapıldı. Diyebilirim ki, Ge
diz Türkiye'nin en modern kasabası olacak, 
fakat henüz noksanlarımız var. Bakanlığımı
zın, iller Bankasının en değerli mütehassısları 
günlerce, aylarca çalıştılar. Madem yeni bir 
şehir kuruluyor onun için en güzel plânı ya
palım dedik. Sosyal araştırma faaliyete geçti, 
teker teker aileleri ele aldılar,, geçim tarzı, 
yaşaması, aile sayısı, her şey, her şey etüt 
edildi, ona göre ev tipleri ortaya çıktı ve 
nasıl yapılacak bunlar teâbit edildi. 

|Bu suretle Sayın Dikeıçliıgil'in de burada 
temas buyurdukları bâzı noktalara tsmas et
miş oluyorum. Bilhassa dediler ki : «Bir araş
tırma yapmadan bir plâna girmek doğru 
değil.» Bu işin prensibidir zaten. 

ıSaym Ziya Ayrım arkadaşımızın burada 
ifade buyurdukları konulan not aldım. Bi
raz evvel, de, bilhassa İğdır'da sormuşlardı 
«ne kadar harcama yapıldı» diye. Onu arz et
tim. Yapılan evler muvakkat idkân için ale
lacele bir âfet esnasında oraya gönderilmiş
tir. Doğrudur, Şarkın iklimine, ordaki köy-
lülelerın yaşantısına uygun değil, alışkın de
ğiller. Ama bir âfet esnasında gönderildiği 
için hiç olmazsa onları barındırmıştır, ko
rumuştur. Bunları daimî iskâna tabi tutmak 
gereklidir. Ya mevcut prefabrik konutları ıs
lâh etmek ve o iklime uygun hale getirmek 
suretiyle yahut da daimî iskânım şartlarına 
uygun binalar yapmak suretiyle bunlar halb-
dilelbilir ve halledilme'si lâzımdır. 

Fethiye^de evleri gördüklerini söylediler ya
hut da görenler nakletmişler. Fethiye'de de 
daimî iskân için evler yapılmıştır. 

Gediz'de olduğu gibi, biz muvakkat iskânı 
mevsim de müsaade ettiği için - yazın başlan
gıcı idi - çadırda yaptık ve en süratli şekilde 
de daimî iskâna geçtik. Grerçekten daimî iskân 
çalışması, 8 273 konut Gediz bölgesinde rekor 
sayılacak bir süratte yapıldı. Hem de arz etti
ğim gibi sağlam ve ucuz olarak. Bunu her za
man iddia ederiz, ispat da ederiz, istiyen de 
gelir tetkik eder. 

Şimdi bu rekor sayılacak bir zamanda, bu 
kadar evin yapılmasını yalnız biz değil, yaban
cı müşahitler de çok kere, müteaddit kere ifa
de ettiler. Hattâ Alman imar Bakanı bu ev
lerin 3 Aralık'a yetişmesini de yadırgadı. «Çün
kü böyle geniş tahribat yapan bir yerde bir 
kaç ay bunu plânlama sürer» dedi. Haritası 
yapılacak, plânı yapılacak, ondan sonra mal
zeme ihzaratı olacak ve ondan sonra da 8 - 9 
bin ev yapılacak. Kolay bir şey değil. Arz et
tiğim gibi bunu yapan arkadaşlarımı, onun ba
şında gece demeden, gündüz demeden, soğuk 
demeden çalışan arkadaşlarımı her zaman tak
dirle, şükranla anıyorum ve onlara mutlaka te
şekkür borçlu olduğumuzu da ifade ediyorum. 

Sayın öztürk arkadaşımın temas buyurdu
ğu bir nokta var. Dediler ki: «Biz bâzı mem
leketlerde prefabrike kısa zamanda kurulan 
konutlar gördük.» Bunu kısa şekliyle şöyle arz 
edeyim. Yine ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nımızda yeri vardır. Ağır prefabrike ev imalâtı
na geçmeyi memleketimizin bugünkü şartları 
ve bugünkü şartları içinde işsiz olan bir züm
reyi muvakkat bir zaman dahi olsa orada işe 
sevk etme yönünden doğru bulmuyoruz. Plân 
da bunu tesbit etmiştir. Ama buna da sıra ve 
zaman gelecektir. Geldiği zaman ağır prefab
rike konutlara da gidilecektir. 

öztürk arkadaşım affetsinler, çok özel nite
likte bâzı tenkidleri hattâ talepleri oldu. Ben 
ona şahsan cevap vereceğim yahut da yerine 
getirilecekleri de getireceğim. 

Sayın Tanyeri arkadaşımın grup adına söz 
aldığında aşağı yukarı ilk defa konuşmaları
nın aynı olarak bâzı konular üzerinde durdu
lar. Onu tekrar etmiyorum. 

Yalnız Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımın bu
rada ele aldıkları konuya kısaca arzı cevabede-
ceğim. 
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Bir defa şunu arz edeyim ki, Yüce Senato 
ve Millet Meclisi en büyük murakabe organı
dır. Onu teşkil eden ve orada yer alan muhte
rem üyeler her konuda araştırma isterler ve 
murakabe yaparlar, onu hürmetle karşılıyoruz. 
Hattâ Lûtfi Bilgen arkadaşıma teşekkür ediyo
rum. Biz bu konuya muttali olduğumuzda ele 
aldık. Arkadan kendileri de bize bir araştırma 
önergesiyle intikal ettirdiler. Kendilerinin de 
bilgilerinden istifade ettik, daha da edeceğiz. 
Yalnız bu hâdisenin seyri esnasında bu işe ka
rışmış bir hanım memurun hareketini ve ken
dilerine hitabını asla tasvibetmediğimi ve tas-
vibetmenin mümkün olmadığım burada ifade 
etmek isterim. Çünkü bu hanımı ben işten men 
ettim. Danıştaya gitti, Danıştaydan tehiri icra 
karan aldı. Ve Danıştaya da esbabı mucibe 
yazdık, niçin aldığımızı. Buna rağmen tehiri 
icra yürüdü ve bu hanımı elbette aynı işe ve
remezdim. Çünkü işin içinde bir suiistimal var. 
Onun için başka yere verdim. Bu hanım Bakan
lığımızdan da ayrılmıştır. Onu da burada ifade 
etmek isterim. 

Hâdise şu :. 1968 senesinde 775 sayılı Kanu
na göre Gülnar ilçesinde gecekondu önleme 
bölgesi, ayrıca gecekondu ıslah bölgesi yapmak 
üzere belediye bir karar alıyor, Bakanlığa mü
racaat ediyor. Usulü veçhile bu müracaat geli
yor, inceleniyor, oradan noksan evrak isteni
yor. Evvelâ deniyor ki: «Bu ıslah bölgesinde 
yapılacak kamu tesisleri için bir proje lâzım.» 
Evvelâ o proje ihale ediliyor 1969 senesinde. 
O projeyi almak üzere 3 şahıs müracaat edi
yor. Bunlardan birisi sonradan tesisatı alan 
şahıs - ki, bu hanımın da sonradan kocası ol
muş - hattâ Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşıma 
söyliyeyim bu hanımın soyadı kocasının soya-
diyle de tutmuyordu, yani o bakımdan bir de 
irtibazsızhk var. Evlendiği halde ayrı ayrı so
yadı taşıyorlarmış... 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Sayın Bakan, 
onun için ben de önergemde bunu ticari bir ev
lenme diye vasıflandırdım. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Her ne ise efen
dim, her ne ise. 

Şimdi bu projeyi yapan şahıs, projeyi üzeri
ne alan şahıs sonradan bunun ihalesine de işti
rak etmiş ve o da iş yapmış. Şimdi orada ha

talı iş yapmış. Ben kendi grupümda da malû
mat arz ettim. Usulsüz isler yapılmış dedim. 
Onu kendileri de ifade ettiler. Usulsüz isi, yol
suz işi Hükümet olarak, şahıs olarak hiçbir za
man müdafaa etmedik ve etkiyeceğiz. 

Onun için suiistimal nerede varsa, usulsüz
lük, yolsuzluk nerede varsa daima onun takip
çisi olacağız. Bunu Sayın Lûtfi Bilgen arkada
şım bilsinler. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim o da
kika geçiyor. 

İMAR VE İSKÂH BAKANI HAYRETTİN 
NAKİBOĞLU (Devamla) — Müsaade ederse
niz sözümü bağlıyayım Sayın Başkan. 

Sayın Lûtfi Bilgen arkadaşımız bilsinler ki, 
bu konu üzerinde kendileri daha muttali olma
dan biz müfettişlerimizi gönderdik, tahkikata 
başladık ve usulsüz yapılan muameleleri tesbit 
ettik. Ve kendileri de bize yardımcı oldular. 
Onun için kendilerine teşekkür ettim. 

Şimdi, bu konudaki tatbikat şöyle cereyan 
ediyor; belediye muhtar bir müesese. 1580 sayı
lı Kanuna tabi. Keşif yapılıyor veya ıslah böl
gesinde kamu tesisleri yapılacak. Bunun para
sı belediyeye gönderiliyor, belediye kendi usul
lerine göre onu ihale ediyor ve sarfını yapıyor. 
Bu bizim Bakanlığımızın dışında ve oradaki 
usulsüzlükler. Orada yapılan hatalar belediye
yi ilzam ediyor ama, belediye birtakım usulsüz
lükler yapmış onu da teıbit ettik, elbetteki he
sabını verecekler. Yalnız, son istihkak verilir
ken - bu hanımın rolü orada oluyor - belediye
ye o istihkak gidecek, tabiî belediye bakacak 
hata varsa belki kesecek yahut başka şekilde 
daha resmî usullerle cdiyecek. Eu son istihkak, 
ita emri yetkili arkadaşın imzasından çıktık
tan sonra bu hanım o ita eniri üzerinde bir tah
rifat yapıyor, belediyeye gönderilecek parayı 
doğrudan doğruya mütaahhide ödüyor, işte 
onun için kendisi hakkında takibat açtık, işten 
men ettik ve elbette hesabını da verecektir. 

Konu geniş olduğu için biraz tafsilâtlı arzı 
malûmat etmek mecburiyetinde kaldım. Teşek
kürlerimi arz ederim. Ayrıca burada cevap
landırmadığım bâzı özel sualler mevcut ise bu
nu da yazılı olarak sayın sözcüler arzu buyu
rurlarsa takdim ederim. Veya başka sualleri 
olursa ona da arzı cevabederim. Hürmetlerimle. 
(Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Efendim son söz sayın üyenin. 
Sayın Kutlar, buyurunuz. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) 
— Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; ben 
gecenin bu saatinde vaktinizi fazla aimıyaca-
ğım. Bir, iki konuya temas edeceğim o kadar. 

Sanayi, imar ve sosyal bakımdan büyük bir 
inkişaf kaydeden Türkiye tabiatı ile şehirlese-
cektir, benim şahsi görüşüme göre. Biz bundan 
hiçbir zaman endişe duymuyoruz. Bilâkis mem
nun oluyoruz. Medeni memleketlerde halkın ço
ğunluğu şehirlerdedir. Köylerdeki insan azdır. 
Biz de medeni bir memleket oîma yolunda bu 
şehirlerimizi her gecen gün biraz daha imar ede
ceğiz, inkişaf ettireceğiz ve tarımda az kazanç 
sağlıyan insanlarımızı sanayie ve diğer konula
ra çekeceğim. 

Onun için, şehirleşmeye mâni olacak zecri 
tedbire başvurmak doğru olmadığı gibi, başvur-
sak dahi muvaffak oiamıyacağız. Bu bundan ev
vel Garp memleketlerinde tecrübe edilmiş bir 
konudur. Nitekim, Birinci Dünya Harbinden 
sonra Fransa'da Paris'e olan büyük hücumu 
Fransa Devleti zecri tedbirlerle önliyememiştir. 
Onun için, sanayileşme ve sosyal hayatın inki
şafı oranında şehirleşme ilerleyecektir. Misal 
vermek icabederse, bugün üçüncü Demir Çelik 
Fabrikası kurulan İskenderun'un yarın civarı 
büyük bir şehir olacak. Seydişehir Alüminyum 
Fabrikası kurulduktan sonra büyük bir şehir 
olacaktır. 

Biz Anadolu'ya üniversiteleri yayacağız. O 
civarda şehirler büyüyecek medeni birer veçhe 
alacaklardır. Onun için biz sanayiieşeceğ.iz ve 
bu şehirlerin küçülmesi için zecri tedbir değil, 
onlara kolaylık göstereceğiz ve onların inkişafı 
için lâzımgelen halihazır haritalarını, imar plân
larını, tatbikat ve nâzım plânlarını yapacağız. 

Bu konuyu buraya getirmişken, iki cümle 
ile şunu arz edeyim ki, hakikaten imar plânla
rının tanzimi kolay olmamaktadır. Uzun za
man istiyor. Onun için bir taraftan da gecekon
du hücum ediyor. Bunu önlemek için benim 
öteden beri savunduğum pv&îik yollara gitme
miz lâzımdır. Hakikaten büyük şehirlerin il
mî, teknik, nâzım plânlarını, imar plânlarını ha
zırlamak için geniş vakit lâzımdır. Pratik yol
lardan bunun başka türlü çarelerini aramalıyız 
diyorum. Onun için de metropoliten tesislere 
imkân vermek lâzımdır. 

Büyük şehirlerin biraz uzağında, oldukça 
kolay imar plânlarını yapıp, gecekonduya ge
lecek vatandaşlara, buyurun burada işte yolu, 
suyu, elektriği gelmiş, yapılmış yerlerde mes
keninizi kurun, diyelim. Yoksa, biz gecekon
dunun arkasında kalırsak, mütaakıp senelerde 
bizden sonraki nesillere muazzam bir şehir keş
mekeşi bırakacağız. 

Bu bakımdan bir an evvel pratik bâzı çare
lere gitmeliyiz. Meselâ özel şahısların da kendi 
kendini plânlamasına belediyelerin ve bakanlı
ğımızın tasdiM ile izin vereceğiz. Kooperatif
lerin keza. Yine bundan evvelki bir konuş
mamda, istirham etmiştiım. Bu gerçekleşmedi. 
Hisse satışına mâni olmadığımız müddetçe gece
kondu keşmekeşinden kurtulamayız. Evvelâ 
(bu hisse satışını önlemek lâzımdır. 

Efendim, ıbu konuda ne kadar konuşsak az. 
Benim istirhamım şunlar olacak : Memlekette 
vatandaş meskeninin inkişafında ve her vatan
daşı bir mesken sahibi yapmakta büyük rol oy-
nıyan Emlâk Kredi Bankasının sermayesini ar
tırmalıyız. Emlâk Kredi Bankasının şimdiye 
kadar gördüğü hizmet şayanı şükranıdır. Faizi 
'bir nisfbetite indirilirse memnuniyet vericidir. 
Bununla beraber her halü kârda Emlâk Kredi 
Bankası hu memlekette büyük hizmet görmüş
tür ve büyük hizmet görmeye devam edeceği
ne de eminim. 

iller Bankasının belediyelerimize, özel ida
relere, köylere yaptığı hizmeti takdirle karşı
lamak lâzımdır. Yalnız son senelerde iller Ban
kası çok açılmış olduğundan hakikaten çalışa
maz bir duruma gelmiştir. Sayın Bakanın bu
radan (belediyenin borçlarının konsültasyonu 
için hazırlanan projeden ve bu seneM 1971 büt
çesinde de 1971 borçlarının tahsili cihetine gi-
dilmiyeceğinden bahis buyurduklarından do
layı kendilerine hakikaten teşekkür ederim. Di
ğer borçların konsültasyonu için kanunun bir 
an evvel getirilmesini temenni ederim. 

Kıymetli arkadaşlarım, âfet meselesi haki
katen önemlidir. Allah bize bir Gediz'i, bir 
Varto'yu, bir Erzincan'ı tekrar göstermesin. 
Münferit bâzı toprak kaymaları, kaya kayma
ları vardır. Bu yolda bakanlığın da hizmetleri
ni şükranla karşılıyorum. Memlekette bu gibi 
yerlerin bir envanterinin yapılmasının çok ye
rinde olacağı inancındayım. Bunun bir program 
dâhilinde yapılması şayanı temennidir. 
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Ben bilhassa çok kısa bir zamanda 8 bin 
273 üniteyi 204 milyon lira sarfiyle 127 kilo
metre yol, 112 kilometresi asfalt, okulları, ka
rakolları, camileriyle yaptıklarından dolayı 
fbaşjta sayın Bakan, onun müsteşarı, müsteşar 
muavinleri, genel müdürleri, teknik eleman
ları ve bütün personeline huzurunuzda teşek
kür için bilhassa söz aldım. Kendilerine bu yol
da teşekkür ederken bâzı tenkidlere de şöyle 
(bir cevap vermek isterim : 

Ben mazide bu memlekette vatandaşın mâ
ruz kaldığı afetlerde ne kadar muazzam para
larla, ne kadar uzun seneler hiçbir şey yapıl
madığını teftiş etmiş, ortaya koymuş bir insa
nım. Ondan dolayı bu kısa zamanda Hüküme
tin prensibolaraJk, her zaman vatandaşın yar
dımına koşma prensibine uygun olarak büyük 
ıbir gayret sarf eden bu teşkilâta ne kadar te
şekkür etsek azdır. 1971 bütçesinin imar ve is
kân Bakanlığına, mensuplarına ve Türk Mil
letine hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir takrir var, oku
tuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gediz depremi dolayısiyle ilk günden iti-

flbaren yardıma koşan başta Federal Almanya 
olmak üzere, dost devletlere Yüce Senatonun 
teşekkürlerinin iletilmesini arz ve teklif ederim. 

Kütahya 
Etem Erdinç 

[BAŞKAN — Takriri okuttum. Oylarınıza 
sunacağım. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Komisyon olarak bir mâruzâtta ıbulunabilir mi
yim efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Takririn gereği esasen yerine getirilmiştir 
efendim... 

BAŞKAN — Bu sebeple lüzum yoktur, di
yorsunuz. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletvekili) — 
Evet efendim, bu balomdan gereği yerine ge
tirildiği için arkadaşımız da ısrar etmezler her 
halde. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Sayın Başkanlık Divanı bu meseleyi görüşsün. 
Oylamaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Verilen malûmatın ışığı altın
da takrir değerlendirilecektir. 

LÛTFi BİLGEN (içel) — Hükümet vazife-
isini yapmıştır. Senatonun ayrıca bir muamele 
yapmasına lüzum yoktur. 

BAŞKAN — Evet efendim. Şimdi cetvelle
re geçiyorum efendim. 

Bölüm 

11.000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

21.000 

(A/l) cari harcamalar 
Lira 

Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

Personel giderleri 4 957 411 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 4 875 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

250 002 

87 002 

(A/2) yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 14 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 191 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A/3) 

32.000 
I - Sermaye teşkili 

Kamulaştırma ve satmalma-
lar 40 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Milet Meclisi 
(1/386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. Sa
yısı : 1181) 

L. — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (2) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1155) (S. Sayısı : 1493) (1) (3) 

'BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde güreşeceğiz. 

(1) 1493 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadtr. 

(2) Basmayazıdaki rakamlar baskıdan sonra 
değiştiğinden tutanaktaki rakamlar esastır. 

(3) Basmayazıdaki rakamlar ve 4 ncü mad
de baskıdan son ret değiştiğinden tutanakta-kiler 
esastır. 
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imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi müzakere
leri bitmiştir. Bütçenin memleket ve Bakanlık 
camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
ederim. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine başlamadan 
evvel, 15 dakika için Oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 0,17 

Grupları adına söz alan arkadaşlarım, sıra-
siyle Hüseyin öztürk C. H. P. Grupu adına, 
Etem Karakapıcı G. P. Grupu adına, Kâmil Kâ-
ravelioğlu Millî Birlik Grupu adına ve İbraihim 
Tevfik Kutlar A. P. Grupu adına görüşecekler. 

Şahısları adına söz almış olan sayın üyeler 
de; Salih Tanyeri, Kasım Gülek, Lûtfi Bilgen, 
Nazım İnebeyli ve Hilmi Soydan arkadaşları
mızdır. 

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Hüseyin öztürk'ü davet ediyorum. Buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZ
TÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri, ve Bayındırlık Bakanlığı
nın değerli mensuplariyle sayın basma saygıla
rımı sunarım. 

Bayındırlık Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Senatosu C. H. P. Grupunun 
gıörüş ve temennilerini arz etmek üzere Sözleri
me başlıyorum. 

Bayındırlık Bakanlığının ve ona bağlı Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün yeterli bir kuru-

l i - Transferler 
34.000 Malî transferler 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 520 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36,000 Borç ödemeleri 10 001 
BAŞKAN — Kabul edenisr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

BEŞİNCİ OTURUM 

Açılma saat : 00,37 

BAŞKAN — Başkanvekili Macit Zeren. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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luş kanununa kavuşturulamamış olması, bu teş
kilâtın randımanlı çalışmasını engellemektedir. 
Ayrıca 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale 
Kanunu ile 1050 sayılı Muhasebeyi Umumiye 
Kanununun ilgili maddelerinin değiştirilmesi 
zorunluğu da vardır. 

Her sektördeki binaları kap'sıyan, Devlet ve 
kamu hizmet yatırımlarıyla ulaştırma sektörü 
gilbi alt yapı yatırımlarından, karayolu, demir
yolu, liman, barınak, hava meydanı ve akarya
kıt tesislerinin yapımı gibi ağır bir yükün al
tında bulunan Bayındırlık Bakanlığı bu önemli 
hizmetlerin yapıcısı durumundadır. Ekonomik 
ve sosyal gelişimimizin ise en büyük dayanağı 
Bayındırlık Bakanlığıdır. 

Yalnız daha iyi bir organizasyonun gerektir
diği gözden kaçmamaktadır. Türkiye'de ki, 
proje yapımındaki düzensizlik de politik etkile
rin yanında başka bakanlıklar ve kurumların da 
proje uyguladıkları çeşitli yöntemler standart 
bir verimliliği engellemektedir. Bunun Bayın
dırlık Bakanlığında toplanması ve projenin bir 
elden çıkarılması çok daha ekonomik ve fayda
lı olacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı bilindiği gibi, De
miryolları, Limanlar, Hava Alanları, Akaryakıt 
Tesisleri, Yapı ve imar İşleri Reisliği ile Ka
rayolları G-enel Müdürlüğünden teşekkül etmek
tedir. 

Türkiye'nin en eski nakil aracı olan demir
yollarından başlıyarak fikirlerimizi açiklamıya 
çalışacağız. 

DD. yapımı son 15 yıl içinde, yavaşlatıl
mıştır. Teknik ve metot bakımından 45 yıl ön
cekinden farksız bir yapım sistemi uygulanmı-
ya devam edilmektedir. 

Örneğin, Tadvan - Van - iran hudut yolu 
bir türlü bitirilememiştir. Şimdi de iran'dan, 
OENTO'dan - dünkü Dışişleri Bakanlığımızın 
radyodaki ifadesinden de anlaşılıyor - maddi 
yardım talebi ile bu işlerin tamamlanmasını 
sağlamaya çalışılıyor. Daha Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına dâhil olan Gebze, Arifiye çift 
hattı, Cebeci Kayaş çift hattı, Pehlivanköy -
Edirne Bulgar hudut hattı, Keban demiryolu 
varyantı, Tahta köprü demiryolu varyantı, da
ha bunun gibi bâzı yollar İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminin ikinci yarısına gelindiği halde 
tamamlanamamıştır, 

30 . 1 .. 1971 0 : 5 

i Liman, barınak, iskeleler inşaatı ise zama
nında bitirilmemiş ve işletmelere açılamamış
tır. " 

iki yıldır hava alanları için gerekli yatırım
lar bile durdurulmuş. Bu yüzden hava alanları 
yapımı yavaşlatılmıştır. Bu sene de tevsii inşa
attan başka bir faaliyetin yapılması için bütçe
de gerekli ödenek görülmemektedir. Oysa, hava 
ulaşımı gittikçe önem kazanır bir duruma gel
mesine rağmen mevcut hava alanlarının da lâ-
yıkı veçhile işletilememiş olması bakımından 
bakanlığın bu husustaki görevlerinin aksaması
na sebebolduğunu görmekteyiz. 

Sivas'ta jetlerin bile rahatlıkla inip kalka
cağı ve askerî bakımdan da büyük öneme haiz 
bir hava alanı vardır. Hava alanının Ankara'
dan Sivas'a giriş yolu üzerinden ayrılan hava 
alanı yolu bilhassa ilkbahar ve son bahar mev
simlerinde heyelan sebebiyle çoğu zaman kapalı 
kalmaktadır, il yollarından olan Sivas Karaça
yır Bucağı yoluna hava alanı 5 Km, kadar bir 
mesafededir. Sivas'tan bu yol üzerinde hava 
alanına olan mesafe de heyelânlı yoldan daha 
kısadır. Hal böyle iken defalarca ilgili bakan
lar ve idare müdürlükleri ikaz edildikleri hal
de yıllardır bu kısacık yol yapılıp aksıyan tra
fik işi çözümlenememiştir. Bu hava alanı ya
kınımızda olduğu için böyle bir aksaklığı gö
rüyoruz ve dile getiriyoruz. Her halde diğer ha
va alanlarında da bu gibi aksaklıklar devam et
tiğini sanıyorum. Meselâ Malatya'da yıllardır 
askerî hava alanından faydalanılmaktadır. Bir 
yolculuğunuz olacaksa veya bir yolcu götür
mek ve karşılamak istiyorsanız, hava alanının 
giriş yerinde hüviyet tesbitleriniz yapılacak, 
araba kontrolleriniz yapılmadan uçağın iniş 
pisti yakınına gidemezsiniz. Sayın Bakan ge
çen seneki konuşmasında olduğu gibi bu sene 
de şimdilik hava alanı ihtiyacımız yoktur, der
se bu gerçeği inkâr etmiş olacaktır sanıyorum. 

Bu ihmallerimiz yüzünden Ankara ve İstan-
bulda veya izmir'de büyük hava limanları mey
dana getirilememiş olmasından son yıllarda ha
va trafiği Beyrut ve Atina'ya kaymıştır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ele alınan Yeşilköy 
Hava Limanının bile ancak altyapı tesislerinden 
yalnız pisti yapılabiliri iştir. Belki geçici bir ışık
landırma ile bu sene trafiğe açılabileceğini Sa
yın Bakan söyliyecektir sanıyorum. Daha üst-
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yapı tesisleri için hayli ödeneğe ihtiyaç vardır. I 
Terminal, anabakım tesisleri, elektronik tesisat- I 
ların yapılması gelecek yıllara kalmış görül- I 
mektedir. I 

Yapı İmar işleri Reisliği ise pahalı projeler I 
peşinde koşmakta, kullanma olanağı az, çevre l 
şartlarına elverişsiz yapılarla israftı bir yol tut- I 
muş durumdadır. Yapılacak projelerin topoğra-
fik ve iklim özellikleriyle sağlık bakımından 
(bölgenin gereklerini ve ekonomik sosyal şart
larına elverişli olup olmadığı ise göz önünde tu
tulmadan yapılması verimsizliklere sebetoolmak-
tadır. Meselâ 222 sayılı ilköğretim Kanununa 
^öre köy ve kasabalarda yapılan ilkokullar için 
ve her dersliğin 50 bin lira olarak değerlendi
rilmesi, derslik sayısının aded olarak plâna gö
re yerine gelmesinin zorlukları dikkate alınma
maktadır. Hattâ 1963 ten beri bu fiyatın uygu
lanması, hayat pahalılığının % 100 artmasına 
rağmen devam ettirilmesi bu para ile okul de
ğil, bugün kümes bile yapılamıyacağınm biline-
meyişi acı bir gerçektir. 

Biz yıllardır çocuklarımıza padişaihlarm yap
tırdıkları saraylara harcanan Devlet Hazinesin
den şikâyet edip eleştirirken bugün padişahları 
da çok geride bırakan şaşaalı ve tersine kullanış
sız binaların Bayındırlık Bakanlığınca yaptırıl
dığını görüyoruz ve kınıyoruz. Yeni yapılan Kı
zılay'daki Millî Eğitim Bakanlığı Binasının dış 
görünüşteki sarkık beton ve demir masrafından 
başka bir mabete benzetilen bu binanın içinin 
de kullanışsızlığı, hattâ kullanılan yerden çok 
kullanılmıyan yeri olması paraların nasıl heba 
edildiğinin açık bir örneğidir. Öteyandan Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü için yapılan fantazi beton köp
rülü gökdelenlerin fakir ve yansı aç Türk Ulu
sunun omuzlarına oturtulmuş tonlar ağırlığında 
bir yük olduğunun bilinmesi kanısındayız. Bu 
Bakanlık fantazi masraflardan sıyrılıcı bir yol 
tutmak zorundadır. I 

Biz plân ve projenin yapılmasında teknik 
yönü kadar sosyal ve eğitimsel yönlerinin de I 
önemli olduğu kanaatindeyiz. Bilhassa okulların I 
plânlarının yapılmasında 2 senedir Bayındır- I 
lık Bakanlığının hegemonyası hatalı sonuçlara I 
sebebolmuştur. I 

Biz projelerin tek elden çıkmasına yana- I 
yız ama, ilgili dairelerin yetkililerinin ve I 
bilhassa Millî Eğitim Bakanlığıyla ilgili okul 1 
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yapımının karşılıklı bir istişare ile çözülmesinin 
çok faydalı olacağı düşüncesindeyiz. 2 yıllık 
hatalı uygulama okul yapımından Millî Eğitim 
Bakanlığı mensuplarını tümüyle şikâyetçi hale 
getirmiştir. Bu plân ve projelerin yapılışında 
Millî Eğitim Bakanlığının görüşü (alınmadığın
dan ükokulların iş eğitimine elverişli tarafı yok
tur. Teknik okulların ise işlik olarak kullanıla
cak derslikleri yetersizdir. 

Bilhassa ilkokul yapımında köylülerimizin) 
istiyerek yaptıkları maddi ve nakdi yardımların 
kesilmiş olması yapılan okulların hem yetersiz 
ve hem de elverişsiz hâle gelmesini etkilemiştir. 
Ayrıca ilköğretim hizmetleri, yapım, onarım, 
donatım, bakım ve işletmelerinin masrafları da 
ortadan kaldırılmıştır. Oysa 2 yıl öncesine ka
dar bunlar bir bütünlük içerisinde yürütülmek
teydi. 

Sosyal ve ekonomik işletme anlayışı içinde 
bir bütünlük arz eden bu sistem arazi ve arsa 
sağlanması, uygulama bahçeleri temini ve işle
tilmesi, beslenme işiyle ilgili tadilât ve düzen
leme, Bayındırlık Müdürüğünün rehberliğinde 
vali, millî eğitim müdürü üçlüsünün yardım
ları ile yıllarca uygulanmış ve iyi sonuçlar alın
mıştır. Şimdi ise Ankara'da yapılan bir plânm 
ve projenin Sivas'ın veya Ağrı'nın köylerinde 
uygulanması hatalı sonuçlara sebebolmaktadır. 
Bugün 37 bini bulan ilkokulların yıllık olarak 
bakım, ısıtma aydınlatma, kırtasiye, öteberi ve 
müstahdem masrafları 200 milyon lirayı asmış
tır. Mahallî yardımlarla bunların büyük bir 
kısmı sağlanıyor ve emanet usulü ile de yapım
dan artan paralardan çoğu karşılanıyordu, Şim
di bu para Devletin bütçesinden çıkmaktadır. 
Çımadığı zaman da okullar çalışamaz duruma 
gelmektedir. Görülüyor ki, ilkokullar yapımının 
Bayındırlık Bakanlığına devri hem ekonomik 
ve hem de eğitim yönünden birçok mahzurları 
birlikte getirmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı standart, üstün kalite
li, sağlam ileri bir teknikle çalışır görülmemek
tedir. Gecekondular büyük şehirleri ablukaya 
almış durumdadır. Bu hususta îmar ve İskân 
Bakanlığı ile işbirliği yapıp bu gecekondular 
için ucuz sosyal mesken tipini proje ve plânları
nı bir ortaya çıkaramamışlar. 

Değerli arkadaşlarım, Karayolları Genel Mü
dürlüğü 35 230 Km. Devlet, 24 390 Km. de il 
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yolları olmak üssre 59 620 Km. İlk bir yolun 
köprüsü tüneli ve her çeşit yapım ve onarımı 
ile yükümlüdür. Bu yıl bir de köy yollarının 
buna eklenmiş olması Genel Müdürlüğün işleri
ni daha da zorlaştırılmış ve güçleştirmiştir. 
Buna rağmen Karayolları Genel Müdürlüğünde 
tahiiılııen 1606 t:knik personel çalışmaktadır. 
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde Karayolları 
Genel Müdürlüğünce sağlanması gerekli teknik 
personelin sayısı plân hedeflerinden hayli azdır. 
İşlek ve ekspres yol inşaatları yapılıp mevcut 
yol şebekelerinin fizikî ve geometrik stan
dartları yükseltilip asfaltlanabilecek midir? Bu 
elemanla, bu tahsisatla bu soruyu hem teknik 
eleman yetersizliğinden dolayı ve hem de İkin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ayrılan para
nın ancak yarısı olan 6 milyar lira ile bu işler 
yapılabilecek midir? Anaistikamet yollarının 
noksanları bağlanıp kalkınma plânında öngörü
len il yolları, ilçe ve bucaklar araisı yollar ya-
pıabüeoek midir? Turistik önem taşıyan yol
ların bugünkü kifayetsiz durumu giderilebile
cek midir? Devlet yallarının iklim şartlarının 
ağırlaştığı günlerde trafiğe îkapalı olan 3 500 
km. kadar olduğu tahmin edilen kısmı işletmeye 
açılabilecek midir? 

1971 yılı bütçesinde de Karayolları Genel 
.Müdürlüğü için yapılan yatırımlara ayrılan 
miktarın Beş Yıllık Plân hedeflerine ulaşmasını 
sağlıyacağını sanmıyoruz, Vilâyetleri birbirine 
bağlıyan anaıistikamet yoları hâlâ tamamlanma
mıştır. Ekspres yollar yapılamamıştır. Hattâ 
en işlek kısımlarında bile sürat ve emniyetle 
gidiş mümkün olmamaktadır. Bu ekspres yol
lar için Bayındırlık; Bakanlığınca ileriye .sürü
len iki hatlı geliş - gidiş fikri bugün için yeter
li olsa bile, günde trafiği 10 binleri bulan yol
lar için kâfi gelmıiyeoektir. Bu iki şeritli oto
banların zamanla ihtiyacı karşılıyamıyaoağı 
ve yeniden Devleti masraflara sokacağı sanıl
maktadır. Ayrıca otobanlardaki süratin ve em
niyetin sağlanması için birçok yerlerde alt ve 
üst geçitler yapılması gerekecektir ki, bu büt
çede ayrılan ödenekle bu işlerin yapılması da 
mümkün görülmemektedir. 

İl yollarının, köy yolları ile olan önemli bağ
lantısı ve dayanışması bugfüne kadar dikkate 
alınmadığı için karayolları ulaşımında bir nok
sanlık olarak kalmıştır, 
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1971 yılı bütçesinde bu önemli meseleye yer 
verilmesi ve bilhassa as gelişmiş bir ülkenin en 
beliğ örneği olan yolsuzluk işinden Türk ulusu
nu kurtarmak çabalan takdirle karşılanır. Yıl
lardır ıstırap çektirdiğimiz Türk köylülerinin 
bu soranlarının da çözülmesi en âcil dileğimiz
dir. Bugün iî yollarımızın yarısına yakın kıs
mının bâzı mevsimlerde geçit vermemiş olması 
üzerinde durulması gereken önemli bir iştir. 
Çünkü kapalı ekonomiye terk edilmiş kasaba, 
bucak ve köylerimizin yıllardan beri çektiği ıs
tıraptan kurtarılması ulusal görevlerimizin en 
değerlilerinden olsa gerektir. Bu yöndeki ça
lışmalar G. H. P. sinin halka dönük ortanın so
lu politikasının da bir amacı olarak ele alınması 
bakımından önemli buluyoruz ve Bakanlığı, bu 
yönü ile, bu çalışmaları ile takdir ediyoruz, 

Bayındırlık Bakanlığının bu önemli işleri lâ-
yıkıyle yürütebilmesi için teknik personel ihti
yacının ücret ve istihdam sorunlarının çözülme
si de büyük önem taşımaktadır. Bayındırlık 
Bakanlığının ve Genel Müdürlüğün bütün tek
nik sorunlarının ağırlığını üzerinde taşıyan tek
nik beyin gücü mühendislerin azlığı sebebiyle 
işlerin aksamasına sebeboldıığu gerçeğim göz
den uzak tutmamak gerektir. 

Günden güne artan yüksek standartlı yol 
ihtiyacı karşısında ve diğer kamu, özel sektör 
yatırımları da dikkate alındığında Bayındırlık 
Bakanlığının teknik güce olan ihtiyacı daha da 
artmaktadır. Oysa Personel Kanunu uygula-
masiyle, mevcut teknik personelin çalışması da 
aksatılmıştır. Zaten 13 yıldan beri Karayolla
rında makina parkının malî gücü 3 misline çık
masına rağmen, teknik personeldeki artış oranı 
ancak % 20 olabilmiştir. Aslında 5539 sayılı Ka
rayolları. Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanunu ça
lışmaları engelleyici bir özellik tanımaktadır. 
Bu kanun derhal değiştirilmeli, yeni kuruluş 
kanunu getirilmelidir. 

Makina ve personel ihtiyacının karşılanabil
mesi için yatırımcı olmîyan bakanlıklara ve dai
relere ayrılan şişkin cari harcamalarının kısıl
ması zamanla Bayındırlık Bakanlığına aktarıl
ması üretici ve sosyal adalete dayalı bir sisteme 
doğru gidilmesi değer bulacaktır sanıyoruz. 

Bugün mütaahhitler Bayındırlık Bakanlığı
nı yavaş yavaş terk etmeye başlamışlardır. Se
bepleri ise, yaptıkları işin paralarını alamaz ol-
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muşlardır. Sayın Bakandan cevaplandırılmasını, 
Bakanlığın tüm borcunun ne kadar olduğunu 
bilmek istiyoruz. Yine mütaahhitlik meslekinin 
değerlendirilmemiş olması sebebiyle birkaç yıl 
sonra karayolları yapımında çalışacak mütaah-
hit bulunamıyacaktır. Ayrıca yatırım yapan 
Bakanlık, Plânlama Dairesi ve Sayıştay gibi üç 
ayrı kuruluşun bir noktada birleştirilmesi Ba
yındırlık Bakanlığım zor durumda bırakmakta
dır. Bu sebeplerden dolayıdır ki, ihaleler çoğun
lukla geç kalmakta ve inşaatlar zamanında ta-
mamlanamamaktadır. Karşılıksız ve ödeııeksiz 
olarak yapılan ihaleledn ise % 75 - 80 sâri mu
kavele ile çözümlenmeye uğraşılmaktadır. O sa
man da hem mütaahhitier zor durumda kalmak
ta ve hem de işler aksamaktadır. Bu bakımdan 
Bayındırlık Bakanbğiyle ilgili anakanunlar 
mevzuatlar mutlaka getirilip çözümlenmelidir. 

Bilhassa turistik değeri olan Akdeniz sahil 
yolu, Gülek Boğazı, Muğla - Fethiye, Antalya -
Fethiye yollarının biran önce tamamlanması 
şarttır. Ayrıca Ankara, Kastamonu, Sinop, Sam
sun, Boyabat yollarının turistik değeri bakımın
dan önplâna alınması kanaatindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, şehir içi geçişlerinde 
karayollarının görevi ve faydaları çok önemli 
ve çok büyüktür, Devlet ve il yollarının şehir 
geçitlerinde bir dar boğaza girdiği bilinmekte
dir. Bunun en beliğ örneği Doğumun kavşak 
şehri olan Sivas'ın giriş - çıkış yollarının şe
hirde yarattığı trafik zorluğunda görüyoruz. İs
tanbul - Erzurum transit yolunun Sivas'ın için
den geçtiği dikkate alınırsa bunun önemi daha 
iyi anlaşılacaktır, istanbul ve Ankara'nın şe
hir içi geçişlerinde ağır araçların yaptığı tah
ribatı dikkate alarak dış 3^ollara kaydırılması 
ise bugüne kadar çözümlenememiştir. öte yan
dan bu kaiar önemli işler ortada iken Karayol
larına ayrılan ödeneğin % 50 oramnda kısılmış 
olmasının mânasını anlıyamıyoı uz. Birkaç yıl
dır karayolları yapımındaki yavaşlamanın se
beplerinin parasızlıktan ziyade bu paraların 
montaj sanayii niteliğinde olan İstanbul Boğaz 
köprüsü gibi fantazi işlere harcanmasından ile
ri geldiği kanaatindeyiz. Öte yandan Anadolu 
şehirlerine yapılacak yolların ve geçitlerin daha 
yıllarca bekletilmesi her hakle Türk ekonomi
sini olumsuz yönden etkiliyecektir. Aslında 
Devlet yolJarmm % 70 inin, il yollarının da 
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% 84 ünün uygun olmadığı asfaltlara kavurma
dığı bilinmektedir, ikinci Beş Yıllık Plânda 
saptanan rakam budur. O saman Boğaz Köp
rüsü işi mânâsız, zamansız olarak kabul edilme
lidir. Karayclları bu yanlış tutumlar yüzünden 
değerini kaybetmeye başlamıştır. 750 müyon'uk 
bir borcun altında olduğu samlmaktadır. Ayrı
ca teknik giıc yetersiz, makina gücü ve parkı 
zayıflamıştır. Eskiyenlerin yerine yenileri bi
le alınamamaktadır. Karayollarında % 80 ora
mnda köprü yapılması zorunluğı: da vardır. 
Hal böyle iken Boğaz Köprüsü Anadolu köylü
lerini, Türk halkını kurtaracaktır zihniyetiyle 
icraat yapılırsa, fantasi bu icraatın köylerinim 
için ıstıraplarının üzerine bir kambur daha ek
lendiğini rahatlıkla söylemekte bir sakınca gör
müyoruz, 

Yıllardır sürüncemede bırakılmış olan Sivas-
Malaiya karayolunun yapılamamış olması kar
şısında ve bumun gibi yüzlerce yol para bek
lerken İstanbul köprüsünün Boğaz üzerinde bir 
sayfiye ve bir gezinti fantazisinde ötede 5 mil
yardan as olmıyan bir paraya mal olacağı da 
bizim için önemli bir üzüntüden başka bir şey 
taşımamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığının diğer bakanlık 
ve dairelerden .aktarılan paralarla 4 milyar 113 
758 bin 354 liraya baliğ olan bütçesinin uygu
lanmasında sosyal adaletin temel teşkil etme
si de dileğimizdir. Yine seçimlerde plâmsız, 
programsız köy yollarına sevk edilen araçların 
zaman kaybı ile ilgili emek ve hsrcamalarla 
alâkalı durumuna da son verilmesi memleket 
ekonomisi bakamından önemi s üzerinde durul
ması gereken bir gerçektir. 

Trafik işi gün geçtikçe önem kazanmış lir. 
Türkiye'de trafikte sigorta işi halledilmeli yol
cu, sürücü, taşıt kamun teminatı altına alın
malıdır. Ağırlık kontrolîarı mutlaka yapılmalı, 
fazla ağırlıklar önlenmelidir. 

Trafik 'kontrollannım tek elden yürütülmesi 
ve sistemli olara y? puması şarttır. 

Trafik işlerinin daha iyi şekilde organize 
edilmesinin sağlanması daha çok Bayındırlık Ba
kanlığına düşmektedir. 

Sayacı Bakandan geçsn yıl bütçesinde sordu
ğum birkaç sorudan bir tanesinin cevabını al
dım. Diğerlerini tekrar konuyu tamamlaması 
bakımından arz ötmek istiyorum. Ayrıca yazılı 
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olarak cevap verecekleri soruların sayın bakan
ların bizi bir bütçeden bir bütçeye kadar beklet
memesini de rica ediyorum. 

Geçen sene İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plân-
nında 1972 yılma kadar Türkiye'de 70 tane 
yatılı bölge okulu yapılacağı tesbit edildiğini 
ve şimdilik 43 olduğunu ve her yıl dört tane 
yapıldığına göre, geçen sene dört tane idi, 
1972 yılma kadar 70 okula ulaşacak mıyız diye 
sormuşum ve bu okullar geçen seneden mi iha
le edildi, tamamlamıyor yoksa bu sene mi de
mişim. 

îkincisi, ilkokulların yapımında Bayındırlık 
Bakanlığına devri faydalı mı, yoksa zararlı mı 
olmuştur, ucuzluk, çabukluk halkın katkısı kul
lanışlılık bakımından, hangisi daha yararlı ol
muştur? 

Üçüncüsü, okul yapımında standart sistemler 
uygulanmamıştır. Uygulanmışsa bunlar neler
dir, Millî Eğitim Bakanlığı mensupları bu ko
nudaki şikâyetleri nelerdir, yerinde midir? diye 
sormuşum. 

Dördüncü sorumuz, Gemerek ve Sivas ara
sındaki Hanlı varyantının tamamlanması idli, 
son zamanlarda bununla ilgili yazıyı aldım bu 
son madde ile ilgili yazıyı aldım. Son zamanda 
başlandı ve kış geldi öylece kaldı. 

Bunları burada tekrar etmemin sebebi, bizim 
bu sorularımız karşısında saym bakanlar bek
letmezlerse biz de ona göre seçmenlerimize al
dığımız cevabı ulaştırma imkânını buluruz. Büt
çenin Türk ulusuna ve Bayındırlık Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı olmasını diler, C.H.P. 
Cumhuriyet Senatosu Grupu adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G.P. Grupu adına Saym Ethem 
Karakapıcı. 

G.P. GRUPU ADINA ETHEM KARAKA
PICI (Urfa) — Muhterem Başkan, değerli ar
kadaşlarım, 1971 yılı Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesi üzerinde G.P. Grupu adına bütçe ile 
ilgili görüşlerimizi kısaca arz edeceğim. Kuru
luşu çok eski olara Bayındırlık Bakanlığı mem
leketimizin kalkınmasında ve bilhassa imarında 
büyük hizmetleri ve mensuplarının feragatkâr 
çalışmaları daima takdirle izlenmiştir. Bugün
kü plânlı kalkınma devresinde ise, hizmet sa
hası ve hizmet ölçüsü daha da genişlemiş bu
lunmaktadır. Türkiye'min dört bucağında kara

yolları, hava meydanları, Devlet Demiryolları
nın altyapısı, okullar ve sağlıkla ilgili yatırım
lar bu bakanlığın geniş hizmet sahasıdır. Ama 
ne çare ki, henüz bu geniş hizmet sahasına hi-
tabedecek teşkilâtlanması ve mevzuatı, ayrıca 
eleman bakımmdam kifayetsizliği söz götürmez 
bir hakikattir, işte bu yüzdendir ki, bütün ya
tırımlar ve çalışmalar evvelemirde elastikiyet ve 
bilhassa süratten mahrum olduğundan çok 
defa yıllara sâri bir şekilde birbirine devredilen 
ve çok defa bakanlıkla diğer kuruluşlar arasını 
açan bir seyir içinde sürüp gider ve tabiatiyle 
bu gecikmeler işin gayesini saptırır. 

Zamanımda verim vermesine imkân sağla
maz. Halbuki, bugünkü formalite uygulamaları 
yerine daha pratik yollar tercih etmek mecbu
riyetindeyiz . Zira kalkınmayı muasır devletler 
seviyesine çıkarmamız bugünkü işleyişle müm
kün olacağı iddia edilemez. Kaldı ki, Bayın
dırlık Bakanlığımın bütün elemanları tekniktir. 
O halde iyi yetiştirilmiş, ahlâklı ve faziletli tek
nik elemana muhtaçtır. Halen bu konudaki ka
pasite bakanlık açısından temin edilmiş ve 
yurt ölçüsünde teknik eleman konusu halledilmiş 
midir bilememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, yalnız DD. altyapı 
işlerini ele almış olsak bumda da ne kadar ağır 
yürüdüğümüz meydana çıkar. Zamanında gerek
li malzemenin temin edilememesi, bazan temin 
edilen malzemenin vasıfsız oluşu, bir sene için
de en kıymetli inşaat mevsimini çok defa kul
lanmak imkânını elimizden almakta ve o sene
nin yatırım programını altüst etmektedir. Bu 
yüzden demiryolu kesimindeki işler uzun yıl
lara bölünmektedir. Bunun misalleri çoktur. 
Şimdi komşu devletlerle olan demiryolu irtibatı 
ne safhadadır, bunu bilmekte fayda vardır. 
Çünkü bunlar bizim ekonomik gelişmemizle çok 
yakından ilgilidir. 

Sevgili arkadaşlarım, hava meydanlarının 
bütün yurt sathında inşa edilmesi ve her ilimi
zin havayolu ile büyük merkezlere bağlanması 
temenni ettiğimiz ve özlediğimiz bir husustur. 
Ayrıca beynelmilel hava ulaşımları için de as
rın ve tekniğin emrettiği hava limanlarına da 
sahibolmalıyız. Yeşilköy Hava Meydanı inşaatı 
ne safhadadır ve ne zaman işletmeye açılacak
tır, bunu merak etmekteyiz. Elbette ki bu te
menniler evvelemirde maddi güce ihtiyaç gös-
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termektedir. Ama, kalkınmaya muhtaç, eko-
nomik gücü mahdut memleketlerde çok çalışa
rak, namuslu ve faziletli insanların elinde ufak 
güçlerin Ibüyük eserler yarattığı da bir vakıa
dır. Bunların misalleri dünya üzerinde çok 
görülmüştür. Şimdi buraya bir parantez açmak 
lüzumunu duymaktayız. Bu da son yıllarda 
memleketin her sahasında ve her kuruluşumuz
da göze çarpanı bir umursamazlık, bir gevşeme 
ve âdeta vazife mesuliyetini başkasına yıkma 
temayülleri ve belirtileri görülmektedir, işte 
muhterem arkadaşlar, iç huzursuzluklar ve Dev
let idaresindeki bu gevşeme, otorite za'fı, is
terse bugünkünden birkaç kat daha maddi gü
cümüz olsun, istenilen hedefe bizi ulaştıramaz. 
Hele kendisini hangi mevki ve seviyede olursa 
olsun, iktidar kanadına sırtımı dayadığını zan
nedenler ve buna prim verenler, bu memleke
tin gelişmesine, yükselmesine en büyük engel 
teşkil etmektedirler. Devlet çarkı bu anlayış 
ve davranışlardan. kurtarılmalıdır. 

Sevgili arkadaşlarım, bu bakanlığın bünye
sinde bir de Karayolları Umum Müdürlüğü 
vardır. Hemen işaret edelim ki, bu teşkilâtımız 
son yıllara kadar memleket çapında en üstün 
ve başarılı hizmeti yapmak şansına ve mertebe
sine, hattâ mutluluğuna erişmiş bir teşkilatı
mızdır. Bu kesimde çalışan personelin işçisin
den, mühendisine ve kıymetli idarecilerine şük
ran borcumuzu, onları daima hayırla yâdedece-
ceğimizi beyan etmek isteriz. Son yıllarda ba-
zan belirli ve bazan belirsiz huzursuzluklar ge
çiren, Türkiye'nin kam damarlarının başarılı 
yapımcılarını yine aynı şevk ve hevesle faali
yette görmek en büyük arzumuzdur. Bilhassa 
geri kalmışlığın en acı kaderini çeken Doğu il
lerimiz bu teşkilâtın çalışmalarına çok muhtaç
tır. 

Açılan her yoldan başta medeniyet, asayiş, 
sağlık, ekonomi velhasıl her şey gider. Bu mil
let, artık yol dâvasını kısa zamanda halledilme
sini anayolların Türk vatanının her köşesini 
birbirine bağlamasını iştiyakla beklemektedir. 
Vaktiyle bakanlıklar arasında koordinasyon 
yok iken, plânlı tatbikat mevcut değil iken, Tür
kiye'nin Batı ile Doğusu, Güney ile Kuzeyi âdeta 
birbirinden habersiz yaşamakta idi. Çok şükür 
şimdi bu irtibat Türkiye Cumhuriyetinin bir ni
meti ve Türk teknik elemanları sayesinde ta-

1 hakkuk etmiştir. Bunun kısa zamanda tamam-
I lanması en ideal arzumuzdur. 
I Muhterem arkadaşlar, söz burada iken bir 

hususu belirtmek gerekiyor. Bâzı yol inşaatla 
I rımız her nedense tam turizm mevsimine rast-
I latılmaktadıtf. Sanki kasten böyle hareket edili-
I yor gibi gieliyor, insana Turiamin en revaçta 
I olduğu bölgelerdeki, geçen yaz bizzat müşahade 

ettiğimiz üzere, yolları sökülmüş yaz aylarının 
I güneşi ve toz toprağı altında yol inşaatına baş-
I lanmıştı. Bu da ihalelerin zamanmjda yapıla-
j madiği, diğer işlerde olduğu gibi mütaahhidin 

zamanında işe başlıyamadığı, başlamadığı, ge
rekli malziemenin temin edilemediği yüzünden 
ortaya çıkmaktadır. Zaten taahhüt işlerimiz, 
mütaa'hhide istihkak ödenmesi konusu Türkiye'
de başlı başına bir konudur. Ve esefle söyleye-

I yim ki, hükümet bugün vatandaşlara borçlu du
rumdadır. Vatandaş istihkakını zamanında 

I alamayınca, ve bazen kasten ve kötü fikirlerin 
I tesiri ile ödemeler olmamaktadır. O zaman bü

tün işler altüst oluyor, ortadan ciddiyet kalkı
yor ve her şeyden evvel Hazine ve hizmet bekle
yen millet zarar görüyor. 

Burada ayrıca binlerce misal gösterilebilir. 
Ehemmiyetli bir işin, bir yatırımın bir mütaah-
hit tarafından ikmal edildiği çok nadirdir. Mü-
taahhit defalar ihaleye çıkarılan birçok inşaat
larımız halen bitirilememiştir. Velhasıl mevzu
atın ortaya çıkardığı zorluklardan veya bu işi 
kontrol eden elemanlardan tutunuz da mütaah-
hidine kadar işler düzenli gitmemektedir. Bun-

I lan düzeltmeğe mecburuz. 

I Namuslu mütaahhit ve iş adamlarını hima-
I ye etmeliyiz. Taahhüdüne sadık olmayan kimse-
I leri de artık devlet kapısına yanaştırmamalıyız. 
| Bu konuda siyasî tesir, hatır ve gönül rol oy-
I namamalıdır. Sayın Bakan bunlarım hepsine 

birden hâkim olamaz. Ama iyi niyetli memle-
j ketsever insanları, doğru sözlü teknik eleman

ları etrafına almalıdır. Bu bir memleket borcu
dur, bunların dedikoduları artık kesilmelidir. 

Sevgili arkadaşlarım, bütçe darlığı içinde 
memleket kalkınmasiüia büyük katkıda bulu-

I nacak olan bu Bakanlığın değerli mensupları
nın hizmetlerinde daima başarılı olmalarını, Tür
kiye'yi gelecek nesillere sağlam temeller üze
rinde kurulan eserleriyle sağlam karakter 

j ve almteri pahasına meydana geldiğimde belir-
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ten karakter belirtileri ile teslim etmek bahtiyar
lığına kavuşacak kıymetli teknik personelin hu
zur içinde bu bütçeyi uygulamalarını ve büyük 
fedakârlık istiyen emeklerinin değerli olmasını 
dilerken, yüce Senatoyu G.P. Grupu adına saygı 
ile selâmlar, bütçenin millete uğurlu, olmasını te
menni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Kâmil Karavelioğlu, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sevgili arka
daşlarım, muhterem bakanlık erkânı; bir za
man yetersizliği ile karşıkarşıyayız. Vakıa bu
gün iç politikanın merkezi olan içişleri Bakan
lığının bütçesini müzakere etmek ve bu müza
kerede zaman kaybedilmiş olduğunu telâkki 
etmiyorum; önemli bir müzakere idi ve verimli 
bir şekilde değerlendirildi. Fakat bu maalesef 
teknik gücümüzün ilk harcını koyan Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinin yeter derecede denetli-
yememek gibi bir zaman yetersizliği ile bizi kar-
şıkarşıya bıraktı. 

Fakat bize teselli veren bir husus var, bu 
bakanlık Türkiye'nin ilk teknik emektar ba
kanlığı; yurt kalkınmasının temelidir. Otur
muş bir bakanlıktır. Karşılıklı fikir teatisinde 
verdiğimiz emeklerin değerlenmesinde daha 
verimli olmayı isterdik ama vakit tasarrufu 
idraki içerisinde ben sadece bâzı önemli nokta
lara değinerek konuşmamı tamamlamaya gay
ret edeceğim. 

Şunu hemen ifade etmek lâzım ki, Parlâ
mento için bir denetleme güçlüğü var. Bu de
netleme güçlüğünü yaratan husus bilhassa yıl
lık programların gayet yuvarlak hale getiril
miş olmasıdır. Plânlamanın ilk yıllarında - sa
yın mühendislerin bildiği gibi - yıllık program
lar bu kadar yuvarlak, bu kadar erelişio-üzel de
ğildi. Denetleme imkânı vardı. Ne kadar iş, ne 
kadar, haneri zurnan plânı ve hangi finansman 
plânı içerisinde yapılacak. Ne kadarı gerçek
leşebilecek? Bunu kontrol etmek, bunu dikkate 
almak ve yanlı ılıklar üzerinde durmak müm
kündü. Bu'mukü yıllık programlar bu imkânı 
Parlâmentodan sakmmıstır, saklamıştır, inisi
yatifi Hükümete bırakmıştır. Fakat denetleme 
yönünden bir zaıf meydana getirmiştir. Genel 
görümlerimi kısaltmak zaruretini duyuyorum. 
Program bilhassa bütçe raporu tetkik edildiği 

zaman bir noktaya insanın zihni derhal düğüm
leniyor. Bakanlıkta bir hizmet kapasitesi var, 
karayolları dâhil. Bakanlık oturmuş, projesini 
yapıyor, iş akımı var, işgücü var. Fakat öde
nek yok, para yok. Bir tıkanıklık var. 1970 se
nesinde bu tıkanıklık olmuş, 1971 senesinde ay
nı duraklama içinde olacak. Bu bir çelişme mey
dana getiriyor. 5 yıllık plânı okuyorsunuz, onu 
bir tarafa bırakalım, senelik programı okuyor
sunuz, Bayındırlık Bakanlığının nasibine dü
şen açık görüşlü, açık gönüllü tenMdler var. 
O halde Devlet muvazenesine düşen nedir? 
Dengeli bir para tahsisi ve bu yetersizliklerin 
giderilmesidir. Para vermeye gelince Bayındır
lık Bakanlığı ve Karayolları öncelik alamıyor 
demiyeyim ama, belM ölçüsüz telâkki edilebi
lir, yeter derecede öncelik alamıyor. Teknik 
gücünüz var, kapasiteniz var, plânınız ihtiyaç 
belirtiyor, direktif veriyor, para vermiyorsu
nuz. Bu olmaz. Bu sözlerimin muhatabının Sa
yın Bakan arkadaşımız olduğu şüphesizdir. 
Para bulacaksınız, para vereceksiniz ve hattâ 
geçmiş senelerdeki zarfları gidereceksiniz. Pa
ra tahakkuk etmiş, mü^aahKit narasını alamı
yor, işçi parasını alamıyor. Ve sonradan öde
nek vermek, aktarma ile ödenek vermek gele
nek haline gelmiştir. Olmaz. Böyle olumsuz ge
lenek olunuz. iktidar muhalefet bu yetersizlik
leri zamanında gidermelidir. Hattâ zamanından 
önce gidermelidir. Yoksa sümmetedarik bu-
<rün su kadarı verelim de aktarma ile şunu da 
verelim: olma?: böyle sey. Bu Devlet fikriyle 
kabili telif değil; iktidar fikriyle kabili telif 
değil. 

Şimdi, bir konu daha var, personel yetersiz
liği. iltifat etmek için söylemiyorum, gerçek
ten Bayındırlık Bakanlığı bu memlekete hiz
met etmiş ilk bakanlık. Bugüne kadar konan 
tasların % 90 nını bu bakanlık koymuş. Şim
di, is hacmi, artıyor, elbette Türkiye büvüvor, 
çelişiyor, iş hacmi artıyor. Eleman tabiî aynı 
ölmide artmaz. Bu matematiksel de*nl. aynı öl
çüde artmaz. Oturan teşkilât, e*enisliyen teşki
lât ^ana verimli iş akımına sröre. d^ha vehimli 
çalışma ihtiyacına göre aynı nisbette istiye-
mez, istemez, siz de istemezsiniz, sanmıyorum. 

' Kaldı. ki. Türkiye ̂ de brökratik zaıflar var. 
Brökratik düö-ümler var. Bu düğümler seneler-

i le, aşılmak, çözülmeli, kırılmalıdır. Bundan do-
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layı daha verimli iş akımını her sene sağlarsı
nız. Bunu sağlamak için önümüzde bir de fır
sat var, doğrusu. Barem, hizmet sistemi değiş
miş. Bu ister istemez bir reorganizasyona gö
türmüş veya sizi götürmek zorunda bırakmış. 
Bu teknik eleman yetersizliğini veya nispî az
lığını, daha doğru bir terimle, bu fırsatı da 
biraz daha değerlendirmek lâzım. Bilmem si
zin bakanlığınızda var mı? Fakat Türkiye'nin 
bir zaafıdır. Bâzı teknik bakanlıklarda mühen
disler nasıl olsa aynı ücret diye, kendilerinin 
yaratıcı güçleriyle kabili telif olmıyan hizmet
leri deruhde ederler. Memnuniyetle kabul eder
ler. Bir ortaokul demiyeyim ama bir lise mezu
nunun yapacağı bir malzeme bilmem nesini, 
malzeme ikmalinde bir mühendisin ehliyetini, 
dirayetini istemiyen hizmetleri kabul ederler 
ve bir mühendis yığınağı meydana gelir. Yeter 
ki, Ankara'da olsun da nasıl olursa olsun, Na
sıl olsa alacağı maaş o'dur, diye. Şimdi bu ba
remden dolayı, işgüçlüğü, iş riski, yan ödeme
lerinden dolayı, inşallah alacaksınız, verilecek; 
bu yeni reorganizasyonda mühendis verimini, 
teknik yaratıcı güç verimini zihin üretimini da
ha verimli, randımanlı hale getirmek lâzım. 
Bunu müspet bir vesile diye telâkki ederim. 
Ama, sizin hiç fazla teknik elemana ihtiyacı
nız yoktur demek istemiyorum. 

Şimdi, Bayındırlık Bakanlığı bu memleke
tin alt yapısının maliyetinin düşük veya pahalı 
olmasında önemli bir bakanlık. Bir Yapı İşleri 
Dairesi 1971 senesinde 1 400 000 000 lira harcı
yor. 1 400 000 000 liranın ehliyetle harcanması 
Türkiye için büyük hizmettir. Çok önemli. Me
selâ; bakarsınız küçük bakanlıkların bütçeleri 
150 milyon liradır, 250 milyon liradır. Sizin sa
dece Yapı İşleri Daireniz 1 400 000 000 liranın 
harcama sorumluluğu altındadır. Harcama so
rumluluğu derken liyakatle harcama şerefi 
içindedir, elbette. Büyük makam, büyük hiz
met. Bu hizmet müspet görülürse, olumlu gö
rülürse ucuz ve verimli iş akışı sağlanabilirse 
doğrusu Türkiye kalkınmasına büyük katkıda 
bulunacaktır. 

Şimdi, bâzı somut meselelere birer satırla 
dokunacağım, iş gerçekten önem verdiğim, 
gerçekten hacimli, gerçekten mühimsediğim ve 
gönüllü olarak üzerime aldığım bir konu, fakat 
maalesef bu saatte zevM yok. Programlardan 

sizin 1970 senesinde yaptığınız fizikî ve fiilî 
gerçekleşmeleri denetlemek imkânı yok. Bu 
Parlâmentodan esirgenmiştir. Sadece raporlar
da beyan ediliyor, işte şu limanın inşaatı % 76 
nisbetinde, bilmem 1971 senesinin 1 nci ayının 
1 nci gününde gerçekleşmiştir, gibi. Bunu Al
lah bilir, itimatsızlıktan değil, fakat bilhassa 
yeterli pozitif kontrol unsurlarının elimizde 
olmadığını belirtmek için söylüyorum. Rapora 
göre meselâ; liman inşaatlarının zamanında 
yetiştirilmiş olması memnuniyet verici. Demir
yolu inşaatlarının Türkiye'de öncelik almadığı 
hiç olmazsa ödenek ayrılırken, öncelik almadı
ğı besbelli. Yalnız 1970 senesinin gerçekleşme
mişinin bir teselli edici, mazur gösterici bir 
sebebi var. O, geçen sene bütçesinin reddedil
miş olmasıdır. Bu vesileyle bir önemli noktaya 
işaret etmek isterim. Maalesef biraz da bütçe 
müzakerelerinin Anayasada bu şekilde tanzim 
edilmiş olmasından dolayı, fakat bundan daha 
f<»*la, Hükümetin buna hazırlıklı olmamasından 
dolayı, yeterli hazırlık içinde olmamasından do-
Hvı. Türkiye'de ihaleler geç kalıyor. Halbuki 
inşaat mevsimi iklim şartlarına göre bâzı böl-
o-ele^de son derece sınırlı. Bakıyorsunuz Evlül 
de inşaat başlıyor. Olacak şey değil, ne ekono
mik ne de aklî. Simdi, Nisanda inşaat baslıya-
bileeek bir yerde bürokratik zorlamalardan do-
Hvı TüvlüMe inşaat bağlatmak felâkettir. Buna 
mutlaka çare bulma,k lâzım. Buna hazır olmak 
"•âzım. İnşaatı iklim sınırlaması içinde olmıyan 
bölgeler için belki bunu mühimsemivebiliriz. 
izmir'de, Antalya'da, Adana'da. Ama Erzurum'
da, Sivas'ta, olmaz. Okul yetişecek, okul yetiş
mez, köprü yetişecek köprü yetişmez, yol yeti
şecek yol yetişmez. Bu sınırlan, o tabiî sınırla
maları Devlet gücüyle aşmalıyız, akıl gücüyle 
almalıyız. 

Çok önemli gördüğüm konuyu soru halinde 
Sayın Bakana tevcih etmek istiyorum. Prog
ramda ve bütçe raporunda birbirini tutmıyan 
ibareler var. Bu şu: Tuzla tersanesinin proje, 
yatırım ve ihalesi. Biri diyor M, işte 1971 se
nesi başında proje tamamlanmıştır, ihale edil
miş olacaktır. BM başka bir ifade kullanıyor. 
Bunun gerçek durumu nedir? Bundaki her ge
cikme Türkiye kalkınmasına olumsuz etki ya
pacaktır. Buna işaret etmeye bile lüzum yok 
ve Türkiye kalkınmasının direklerinden biri-
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dir, bu tesis. Büyük bir yatırımdır, önceliği 
vardır. Proje hazırdır, fakat ihale edilmiş ol
saydı mutlaka duyardık, ihale edilmiş midir, 
gecikecek midir, şartlar nelerdir? Bu meseleyi 
bilelim. Zaman geçtikçe pahahlanacak bir te
sistir. Zaman geçtikçe millî gelire katkısı men
fi yönde olacak bir tesistir. Bu filân köyün 
ilkokulu da değildir, filân üniversitenin lâbo-
ratuvar binası da değildir. Bu bir dev tesistir, 
bakanlığın bir baş meşgalesi olması lâzımdır. 

Bir başka konu. BelM pek mühim değil. İs
tanbul köprüsünün ayağında çatlak var mı, 
yok mu? Şimdi, yani hiç olmazsa bir merak 
konusu olmamaya imkân yok. Mutlaka yoktur; 
bakan yok dedi, ama bu yok deme pek politik 
değil, kamu oyunu inandırmak lâzım kanaa
timce. Nasıl inanırdı? Meselâ bakan deseydi ki, 
«her iddia sahibinin tetkikine açıktır, bilimsel 
tetkiklerin külfetini de bakanlık deruhde ede
cektir. Şu bilimsel tetkiki yaptırdık, hiçbir 
teknik yetersizlik yoktur» gibi, sade, vatandaşı 
daha inandırıcı bir cevap bence daha tatmin
kâr olurdu. Ama, bakan kendi sorumluluk 
duygusu içerisinde «yoktur» dedi kestirdi at
tı. Bu da yeter ama azıcık da Türkiye'nin şart
larına intibak etmemiz gerekir. 

Bir de, bir tek cümle ile merak konum. An
talya Hava Alanı için ayrılan 18,5 milyon lira 
mutlaka yerindedir, önemi üzerinde durmak 
bile istemiyorum. Ama, 18,5 milyonu harcama
ya - 1971 senesi içerisinde - ehil misiniz, hazır-
mısınız? Mesele yok, bir sayın görevli evet an
lamını işaret ediyor, teşekkür ederim. 

Şimdi, Karayolları ile ilgili görüşlerimi arz 
etmeme müsaade ediniz. Program, «bir ana-
başlık altında Karayolu ağında, anaistikamet-
lerde bağlantı kurulmuş olmasına rağmen tüm 
karayolu ağı henüz günün ihtiyaçlarına emin 
ve rahat bir şekilde cevap verebilecek geomet
rik ve fizik standartlara sahip kıhnamamıştır.» 
diyor. Bu hepinizin bildiği şey. Günün şartla
rına bu ehliyet içerisinde cevap veremiyen ka
rayolu yarının şartlarına biç cevap veremez 
haldedir. Program tesbit etmiş; Türkiye'de or
du araçları hariç vasıta parkı geçen sene 33 
bin artmış, bu sene galiba 3 4 - 3 5 bin artacağı 
tahmin ediliyor. Ortalama % 10 u var. Sanıyo
rum seneler geçtikçe bu daha da artacaktır. 
Bu artış içinde programın tesbit ettiği yol kul-
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lanma kapasitesi önemli ölçüde artacaktır. Art
ması da zaruridir. İkinci, üçüncü öncelikteki 
il yolları, köy yolları geliştikçe, vasıta büyü
dükçe, iktisadi gelişme hızlandıkça yol kullan
ma kapasitesi, ki, aklımda kaldığına göre yük
te % 56, yolcuda % 61 dir, öyle sanıyorum, bu 
düşük görünebilir ama, bu artacaktır, tabiî 
birdenbire olmasına imkân yok. Bugünün şart
larına elvermiyen yollanın geleceğin şartlarına 
hiç elvermiyeceği mutlaktır. Halbuki Devlet 
fikrinin içinde geleceğe hazırlık, geleceğin ted
birini almak vardır. Yani ödenek yetersizliği 
bilhassa buradan da doğmaktadır ve bir başka
sı da aynı ödenek ayrılmış veya aynı miktar 
da ödenek ayrılmış. % 6 - 7 artması ile bu 
% 6 - 7, zaten iktisadi istikrar içinde geçen se
nelerde bile pahalılıkla kaybedilmiştir. Böyle 
bir devalüasyon senesinden sonra % 6 - 7 faz
lalık bir gerileme demektir, açık bir 
matematik, gerileme demektir. Nerede kaldı M, 
ilerleme olsun. Bu mutlak mânada karayolları-

- nın elini kolunu bağlamak veya kapasitenin 
şu kadarını kullan diye bir direktif verme de
mektir. Yoksa Karayollarından randımanlı bir 
çalışma istiyen Devlet, böyle bu kadar katı sı
nırlamalar içerisinde olamaz. Hiç olmazsa daha 
Karayolları bütçesi Bütçe Komisyonunda mü
zakere edilirken, bir taraftan Karayolları böl
gelerinde 3 - 4 aydır ödeneğini alamamış işçile
rin direnişi mevzuubahisken, yine de önümüz
deki sene için yeterli ödeneği koymamak gibi 
bir eylemle karşıkarşıya kalınmaz. 

Artık her şeyin pahalı olduğunu biliyoruz. 
insan rapordan veya programdan, projelenmiş 
ekspres yol kilometresinin ortalama 5 milyon 
liraya, projelenmiş Devlet yolu kilometresinin 
ortalama 1,5 milyon liraya malolduğunu veya 
malolacağını görünce Karayollarının veya kal
kınmanın ne kadar pahalı olduğunu, ne kadar 
akılcı veya zamanında verimli işletmek, verini-
li yapmak kısa zamanda yapmak zorunda ol
duğunu iyice idrak ediyor. Ekspres yol yapı
yoruz diye ilân ediyorsunuz, projelendiriyor
sunuz, ihaleye hazırlıyorsunuz, tahsisat koymu
yorsunuz. Olacak şey değil. Ekspres yol zaru
reti; izmit - istanbul arası her gün trafik ka
zası ve ölüm... Ondan sonra Gebze - izmit pro
jesine para ayırmazsınız. Adana'dan başlatıp 
istanbul'a giderken propaganda dünya kadar, 
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fiiliyatta hiçbir şey yok. Sadece bakanın şah- i 
sim tenMd için, eleştirmek için, bakam kırmak 
için bir heves içinde değilim. Sadece bir zihni- ı 
yeti, bir çelişmeyi belirtmek için bunlara işa
ret ediyorum. Evet, yolcu kapasitesi % 61 yük 
kapasitesi, % 56 imiş, doğru ifade etmişim. 

Şimdi bu yol maliyetinde ben iki faktör 
sezdim. Birisi şu; plân Karayollarını tenkid 
ediyor. Zımnen tenkid ediyor. Trafik kusurla
rının sebebini ararken evsafına uygun yapıl
mamış olan yollar... Benim gibi ifadeyi bu 
kadar basitleştirmemiş karayolları trafik ku
surlarının bir yetersizliğini sizin yol yapımınız
da buluyor. Yollar yetersiz yapıldığı için trafi
ğin bir küsuru da budur, diyor. Bir taraftan 
da tabiî evsafı iyi yol, pahalı yol. Ya maliyet
ten ya kaliteden fedakârlık edeceksiniz. Bir 
üçüncü unsur; ihale ile yapılan yollar; tabiî 
Devlete çok pahalıya maloluyor. Emanet usu
lü yapılan yollar daha ucuza maloluyor ve ben
ce emanet usulü ile yapılan yolların bir avan
tajı da, tabiî karayolları şefliklerinde ve böl
gelerinde büyük bir inisiyatif var. ihale etti
ğiniz zaman katı bir şartname ve bu katı şart
nameye göre müteahhitten cevap alma vecibe
lerini yerine getirme var. Buna göre yapacak
sın, teslim alacağız ve istihkakım müteahhit 
alacak, - alamıyor ya - Ama öbür türlüsü böl
ge inisiyatifi içerisinde köprü yapıyor, yol ya
pıyor, köy yoluna yardım ediyor, il yoluna yar
dım ediyor. Bir kolaylık var, belki de bir ucuz
luk var. Ucuzluk, pahalılık unsuru doğrusu he
le bu ödenek yetersizliği içerisinde büyük un
surdur. Karayollarının bence önemli bir konu
su ve mutlaka üzerinde durulması lâzımgelen 
bir konusu iş makinaları parkı meselesi. Şim
di rapor tesbit etmiş; Karayollarının yenileme 
değeri 91 milyon dolar olan bir iş makinası 
parkı var. Bunun 47 milyon dolarlık kısmı da 
ekonomik ömrünü bitirmiş durumda. Bu ciddî I 
mânada felâket. Çünkü döviz tahsis edilemiyor. 
Paranız olsa döviziniz yok. Türkiye'nin en dar 
boğazı dış ticaret. Bilhassa 1970 senesinde ol
duğu gibi her gün bulamazsınız, yeniliyemezsi-
niz. Zaten ödeneğiniz yok. O halde bu iş maki
nası parkım âzami derecede istismar etmek lâ
zım. Bu istismar tabiî hiç olmazsa yedek par
ça ile olur. Yedek parçanın % 50 si yerli yapı
labiliyormuş, büyük bir nimet. Fakat her halû-

! kârda bu iş makinalarım kamyoncuların uzun 
zaman kamyonlarım kullanabildiği gibi yahut 

j şehirde 1948 model, 1953 model dolmuşların 
olduğu gibi alabildiğine istismar etmek lâzım. 
Ama bu istismarın yolu da elbette yine döviz, 
eloette ödenek, elbette para. Çünkü yenilemek 
zorunda kaldığınız zaman, ekonomik ömrü bi
ten araba çoğaldığı zaman, birden bire yenile
mek gücünüz yok. Devletin imkânları ortada. 
imkânlar mahdut, bu bir gerçek. O halde her 
sene mutlaka dövize transfer edilebilen bir öde
nekle iş makinası sağlamak bir zarurettir. Bu
nu sağlamanın ikinci zarureti şuradan geliyor. 
Merakla 5 yıllık plânı tetkik ediyorsunuz, yıl
lık programı tetkik ediyorsunuz; henüz bir iş 
makinası sanayii diye bir mesele mevzuubahis 
bile değil. Bahse konu bile değil. Çünkü daha 
program motor ve aktarma organları sanayü 
kurulamadığı için montaj sanayii gerçek bir 
motor sanayiine dönüşememiştir. Bunun ted
birleri alınacaktır diye kayıtlar ve tedbirler 
içerisinde. Şimdi daha bu safhayı aşamıyan 
bir sanayiiden iş makinaları parkı beklenemez. 
O halde tedbirli olmak ve âzami istismar etme
nin önemi bilhassa Yaşılıyor. Biraz da ileri 
bir konu oluyor, bunu daha fazla uzatmak is
temiyorum ama bilhassa şuna işaret etmek isti
yorum. Asfalt makinaları yetersizliği; bu bir 
baş kaygı olması lâzım. Bu hiç telâfi edilemez 
bir noksan. Çünkü asfalt sizin vitrininiz. Yol 
eski, standardı düşük, teknik evsaftan yoksun, 
ne olursa olsun üstüne bir asfalt bastınız mı 
hem koruyacaksınız hem iyi kötü kullanılabilir 
hale getireceksiniz. Asfalt, asfaltlama çok mü
him. Bunda eksiklik bunda ödeneksizlik hiç ye
ri olmaması lâzım gelen, meseledir. Yani maki-
na parkında ilk tamamlanacak iş, asfaltlama 
makinaları veya en az bununla ilgili makinalar 
olması lâzım. 

BAŞKAN — üç dakikanız var efendim. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, hemen tamam
lamak isterim. 

Şimdi bu ödenek yetersizliğine temas ettim 
ve müteahhitlik konusu da bir komedi mevzuu 
oldu. Sayın öztürk işaret ettiler, bu müteahhit
lerin ödeneğini alamamak büyük bir kusur. 
Müteahhit fikrini savunduğumdan değil; fa-

I kat Sayın Bakanın uyguladığı programda, 
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A. F. programında müteahhitlik müessesesini 
desteklemek ba§ vaatlerinden biridir. Siz müte
ahhitlik müessesesini destekhyeceksiniz, kal
kındıracaksınız diye iktidara geleceksiniz, ha
zır müteahhitleri de iflâs ettireceksiniz, böyle 
şey olmaz. 

Ağırlık kontrolü konusu var. Bu da bir şey 
mevzuu oldu. Ağırlık kondu, kaldırıldı; evve
lâ şoförler direnmek istedi, şoförler razı oldu, 
bu sefer patronlar direndi, kaldırıldı. Hüküme
tin tedbiri plân, program fikri ile kabili telif 
değil. Bu seneki program katı olarak emredi
yor, konacaktır diye, bakalım daha kaç kere 
vargel yapacak. 

Trafik kontrolü mevzuuna arkadaşlarım te
mas ettiler. Son olarak bir konuya temas et
mek istiyorum. Daima daha geniş müzakere, 
münakaşa konusu olmaya değer bir konudur. 
Bu yeni baremde teknik personelin statüsü. 
Sanıyorum M; Başvekilin mühendis olduğu, 
bakanın mühendis olduğu ve ilk kuruluşunda 
hiç olmazsa bir teknokrat kabinesi denmek 
gücü görünen mühendislere, Türkiye'de şimdi
ye kadar olmadığı ölçüde, büyük ölçüde yer 
verilen bir kabine, teknik elemanların alması 
lâzımgelen dengeli âdil hakkını tanımakta bir 
güçlük göstermez. Sizi maliyecilere karşı, hiç 
olmazsa Hazineye karşı Başvekil, Başvekil ol
mazsa mühendis bakanınız korur. Biz, bize düş
tüğü ölçüde desteklemeye hazır olduğumuzu 
beyan etmekten memnuniyet duyarız. 

Teknik personele grupum adına güven dolu 
saygılarımı sunarak, teşekkür ediyorum. Sago-
lun. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
ıSayın Kutlar, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÎBRAHÎM TEVPÎK 
KUTLAR (Gaziantep) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; Bayındırlık Bakanlığı 1971 
Bütçesi üzerindeki Adalet Partisi Grupu a'dına 
görüşlerimizi arza başlarken Yüce Senatoyu 
saygılarımla selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığının kuruluşu ve gö-
revlleri : 

3611 sayılı Kanun ve ekleriyle kurulan Ba
yındırlık Bakanlığının; Bakanlığa bağlı Kara
yolları hizmetleriyle birlikte, memleketin bütün 
ulaştırma vasıtalarının alt yapısını teşkil eden 
demiryolları, limanları, barınakları, hava mey
let ve diğer âmme hizmetlerine ait binaların ya-

danları ve limanları, akaryakıt tesisleriyle Dev-
pılması ve mülhak bütçeli idarelerle özel idare 
ve belediyelerce yaptırılacak binalarla ilgili, bü
yük proje ve keşiflerin tasdiki ve bütün yapı iş> 
lerinde kullanılacak tüzük, yönetmelik şartlaş
malarının tanzimi vazifesi cümlesindendir. 

Bünyesinde; 2 437 mühendis, mimar, tekni
ker ve teknisyen bulunan bakanlığın işçiler ha
riç 3 326 personeli vardır. 

Yapılan işler, diğer kuruluşlarla mukayese 
edildiği takdirde teknik kadronun randımanlı 
çalıştığını memnuniyetle görmekteyiz. 

Bakanlık bünyesindeki kaliteli teknik ele
man, kalkınma plânının her yıl artmasiyle oran
tılı olarak çoğalması lâzımigeldiği halde, özel 
sektöre geçiş ve yabancı memleketlere gitmek 
gibi nedenlerle gerek kalite ve gerekse miktar 
itibariyle azalma kaydedildiğini esefle görmek
teyiz. 

4/10195 sayılı Kararname ile çalışan teknik 
elemanın Personel Kanununa göre yapılan inti
bak ve emeklilik durumlariyle yan ödemelerinin 
kanun çerçevesi içinde hazırlanacak yönetmelik
lerle sağlanacağını Sayın Maliye Bakanımızın 
bütçe konuşmaları dolayısiyle vâki beyanların
dan memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Bakanlık bütçeleri dolayısiyle hizmetinin ar
tışı geçmiş senelerle mukayese edildiği takdirde 
büyük bir inkişaf (gösterdiği müşahede olun
maktadır. 

Misal olarak; 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 

Müdürlüğü birlikte 1966 bütçesi 2 210 771 779 
lira olduğu hailde, diğer bakanlıklar bütçe
sinden yapılan transferlerle 1971 yılı bütçesi 
4 113 756 354 liraya yükselmiş olduğunu gör
mekteyiz. 

Yürürlükte bulunan ilkinci ve hazırlanacak 
olan Üçüncü Beş Yıllık Plân tatbikinde Devlet 
ve diğer kamu hizmetlerine ait bütün inşaatın bu 
Bakanlıkça yürütüleceğinin göz önünde bulun
durularak teşkilâtlanması lâzımdır. 

Muasır medeniyet seviyesine ulaşmayı hedef 
alan iktidarımız; günümüzün ve geleceğin icap
larına uygun olarak Karayolu, Demiryolu, Li
manlar, hava alanları ve akaryakıt tesislerini 
kapsıyan ulaştırma sistemi alt yapılarım ekono
mik ve sosyal kalkınmamız esaslarına paralel 
olarak hazırlamaktadır. 
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Sayın arkadaşlar; Bayındırlık Bakanlığına 
ait gerçekleşmesi memleket bakımından önem 
arz eden bâzı temennilerimizi şu suretle sıralıya-
cağım : 

1. înşası devam etmekte olan Gebze - Arifi-
ye çift hattının, 

2. Tatvan - Van - îran hudut hattının, 
3. Tatvan ve Van feri limanlan ve feribot

larının, 
4. Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hudut hat

tının, 
5. Cebeci - Kayaş çift hattının, 
6. Yeşilköy - Hava alanı limanının, 
7. Gaziantep Hava alanının, 
8. İstanbul Kültür Sarayının biran evvel 

ikmali için yeterli ödeneğin sağlanarak yapıl
masını memleket ekonomisinin ve kültürünün 
inkişafı bakımından zorunlu görmekteyiz, 

Diğer taraftan, mevcut limanlarımız çeşitli 
nedenlerle dolmuştur ve dolmaya devam etmek
tedir. Bunları temizlemek için mevcut 4 tarak 
gemisi kâfi gelmemektedir. Bilhassa, büyük bir 
konu olan Halic'in dolmuş bulunması ve bunun 
senelerden beri ele alınmaması gelecek için bü
yük bir mahzur teşkil ettiğinden yeniden 4 aded 
tarak gemisi alınması için lüzumlu ödeneğin te
min olunarak hizmetin görülmesine zaruret var
dır. 

9. Büyük bir inşaat faaliyetini yerinde kont
rol etmek, 67 il Bayındırlık Müdürlüğü ve 13 
Yapı İşleri Bölge Müdürlüğü Teşkilâtının vazi
fesidir. Bu teşkilâtın elindeki vasıtalar yeterli 
olmadığından, hizmetin görülmesine kâfi gele
cek vasıta temini için gerekli ödeneğin verilme
sine lüzum vardır. 

Sayın arkadaşlar, buraya kadar Bakanlık 
merkez bünyesine ait görüşlerimizi açıkladık. 
Biraz da Bakanlığın büyük bir hizmet kolu olan 
Karayollarından söz edeceğim. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında 
5539 sayılı Kanunla kurulan ve modern anlayış 
ve sistemle çalışan önemli bir müessesemiMir. 

Yurdun ekonomik kalkınmasına büyük oran
da katkı sağladığı gibi ekonomik gelişmemize 
uygun olarak da inkişaf etmektedir. 

Halen Genel Müdürlük merkez teşkilâtı ha
ricinde 17 bölge müdürlüğü ve 106 şube şefliği, 
2 makina ikmal grup şefliği halinde çalışmakta
dır. 

30 . 1 . 1971 O : 5 

Karayolları Genel Müdürlüğünün vazifeleri : 
Mevcut 35 016 Km. si Devlet yolu ve 24 437 

Km. si il yolu olmak üzere toplamı 59 453 Km. 
olan Devlet ve il yolları üzerinde : 

a) Ekonomik ve teknik etütler yaparak yol 
ağlarını tesbit etmek, öncelik sıralarına göre 
uzun ve kısa vadeli programlar yapmak. 

b) Programa giren yol, sanat yapılan ve 
köprülerin tatbikat projelerini tanzim etmek. 

c) ihale ve emanet usullerine göre yol, sa
nat yapılan ve köprü yapımlarını gerçekleştir
mek, 

ç) Mevcut yol ve tesislerin devamlı olarak 
balkım ve onarım hizmetlerini yapmak, 

d) Yollann emniyetle kullanılması ve ko
runmasına ait esas kaideleri tesbit etmek, yürüt
mek ve trafik tesisleri kurmaktır. 

Sayın senatörler, İkinci Beş Yıllık Plân dö
neminde 119 mffiyan bulan genel yatmmdan 
tahminen 6 milyarlık kısmı Karayollan Genel 
Müdürlüğünce yapılacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü İkinci Beş 
Yıllık dönemde genellikle aşağıdaki konular 
üzerinde çalışmalannı teksif edecektir. 

a) Ana istikamet yollarında noksan, kopuk 
ve kesik kısımlan ikmâl etmek, 

b) Yolu olmıyan ilçe ve bucaklara sosyal 
karakterde yol götürmek, 

e) Trafik tıkanıklığı gösteren, taşıma ka
pasitesi günde 4 000 - 5 000 olduğu halde, günde 
ortalama 7 000 trafik taşıyan İstanbul - İzmit 
arasındaki Expres yolunu inşa etmek, 

ç) İstanbul çevre yolu ve Boğaz köprüsünü 
yaparak hizmete açmak, 

d) Dar boğaz şeklini alan Adana - Bozantı 
arasındaki yolun yeni güzergâhını tesbit etmek, 
projelerini hazırlıyarak bu devrede uygulamaya 
geçmek, 

e) Turistik öneme haiz yollan inşa etmek
tir. 

Kıymetli arkadaşlar, 35 016 Km. uzunluğun
da bulunan Devlet yollarından 31 508 Km. si 
1970 yılında her türlü hava şartlarına rağmen 
trafiğe açık tutulmuştur. 1971 yılında ise tüm 
Devlet yollannm her türlü hava şartlanna rağ
men trafiğe açık tutulmasına çalışılacaktır. 

Sayın senatörler, yurt çapında gördüğünüz 
kalkınma hızına paralel olarak artan trafik do-
layısiyle Karayollan teşkilâtını yakinen Mgilen-

548 — 



C. (Senatosu B : 32 30 . 1 . 1971 O : 5 

diren konulardan birisi de, trafiği yüklü olan 
bölgelerde sürat ve trafik emniyetini sağlıyacak 
olan ekpres yollarını yapmaktır. 

îkinoi Beş Yıllık Plânda ele alman Edirne -
iskenderun Expres yolunun devam eden çalış
malarının zamanında bitirilmesiyle halk hizme
tine açılması her gün şahidi olduğumuz trafik 
kazalarını büyük oranda azaltacak sürat ve em
niyet dolayıısiyle de millî gelire katkıda buluna
caktır. 

Bu meyanda yapılmakta oma Boğaz köprüsü 
ile istanbul çevre yolu konusundaki Bakanlığın 
ve Karayollarının ciddî çalışmalarını takdire şa
yan gördüğümüzü ifadeden kendimi alamamak-
tayım. 

Etütleri yapılan çeşitli istikametlerdeki 3 90O 
Km. lik Expres yollarının bir plân ve program 
dâhilinde ele alınarak 20 milyarlık ödenek ihti
yaçlarının ileriki seneler bütçelerinden sağlan
ması ve bu suretle güzel yurdumuzun biran önce 
Expres yollarına kavuşturulması şayanı temen
nidir. 

Sayın arkadaşlar, istanbul Boğaz köprüsü 
hakkımda, memleketi Edirne hududundan Hak
kâri - Irak sınırına kadar ilgilendiren ve bütün 
yurda şâmil ekonomik büyük kıymeti haiz olan 
bu köprü hakkında Sayın Bakan detaylı bilgi 
vereceğinden ben burada o hususa değinmiyece-
ğim. 

Kıymetli arkadaşlar, turizmin, memleketin 
imar ve ekonomik gelişmesi bakımından önemi 
izahtan varestedir. Bugün dünyada turizm sa
nayii diye adlandırılan bu konunun geliştiril
mesi için turistlerin geçeceği yolların ve kala
cakları yerlerin medeni memleketler seviyesine 
ulaşması lâzımdır. 

Turistik yollar için 1970 yılı Bütçesine 
31 874 460 lira konmuş ve bu miktar 1971 büt
çesinde 39 500 000 liraya çıkarılmış ise de, ya
pılacak işlere karşılık bu ödeneği kifayetsiz gör
mekteyiz. Önümüzdeki yıllar bütçelerine bu pa
ranın artırılarak konulması şayanı tavsiyedir. 

Sayın senatörler; dünyaya bir sürat asrı ola
rak bakmak yerinde bir görüş olur. Apolo'lar, 
Supitnik'ler aya giderken, yer yüzünde de saat
te 300 km. yol kateden trenler yapılmakta ve 
bunlara paralel olarak da Amerikalıların Nigh 
Waye ve Almanların Oto Band dedikleri paralı 
sürat yolları yapılmaktadır. 

Bu yolların memleketimizde de trafiği kesif 
olan : 

1. Mersin - iskenderun 
2. İzmit - istanbul 
3. Bursa - Yalova gibi yolların paralı ola

rak yapılması için gerekli etütlerin yapılarak 
uygulamasına geçilmesini lüzumlu görmekteyiz. 

Kıymetli arkadaşlarım, sıkarda da arz et
tiğim gibi Bayındırlık Bakanlığına ayrılan öde
nek kâfi değildir. 

Halen Karayollarının makina gücü 2 - 2,5 
milyarlık yatırım yapacak kapasitededir. Buna 
2 milyarlık ilâve ödenek verilip tam kapasite ile 
çalıştırılması halinde 4 -4 ,5 milyarlık muazzam 
bir iş yapmak mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, mütaahhitler alacaklarını 
zamanında alamamaktadırlar. Piyasa bundan 
zarar görmektedir. Ve bir kısım iş adamları sı
kıntıya girmektedirler. Bu bakımdan stüasyon-
ların zamanında ödenmesi şayanı temennidir. 

Değerli senatörler, büyük bir emekle mey
dana getirdiğimiz ve yurdu bir baştan öbür ba
şa bağlıyan asfalt yollarımız, vasıtaların tona
jından fazla yüklenmesi dolayısiyle kısa zaman
da bozulmakta ve vasıtalar normal müddetlerin
den evvel yıpranarak millî servetin heba olma
sına sebebolmaktadır. Bu zararlara meydan ver
memek için Karayollarında 1 Marttan itibaren 
kantar konulacağını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunmaktayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, Bayındırlık Bakan
lığınca yapılmakta olan resmî sektöre ait bina
ların tefrişi ilgili dairelerince rasgele yapıldığı 
bir gerçektir. Bu ise, yeknesaklıklığı, sağlamlı
ğı, kalite ve ucuzluğu temin etmekten uzaktır. 
Bu nedenlerle resmî binalara ait mefruşatın da 
Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılmasının etüt 
ve realize edilmesini temenniye şayan görmek
teyiz. 

Sayın arkadaşlar, iktidarımız, güzel yurdu
muza yeni ve mamur bir Türkiye ilâve etmek 
yolundadır. Bu inkişafta büyük hizmetleri olan 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları teşkilâtı
na başta Sayın Bakan olmak üzere, Müsteşar, 
Müsteşar Muavini, Umum Müdür, Daire başkan
ları ve bütün personeline yüksek huzurlarınız
da şükranlarımı arz etmekten müstesna bir haz 
duyduğumu ifade etmek isterim. Kendilerine 

I yurt hizmetinde başarılar diler ve 1971 bütçesi-
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ni Bakanlık camiasına ve Türk Milletine hayırlı 
ve uğnrlu olmasını Ulu Tanrıdan niyaz eder, he
pinizi A. P. Grupu adına saygılarımla selâmla
rım. 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan sayın 
üyeler sırası ile görüşmüş oldular. Şimdi şahıs
ları adına söz talebedenlerden sıra ile, Sayın 
Salih Tanyeri buyurunuz. 

ıSALÎH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; vaktin çok ilerlemiş 
olması sebebi ile maruzatımı gayet kısa kes
mek niyetindeyim. 

11 yollarına maalesef gerektiği kadar ehem
miyet verilmemekte değil, hiç bakılmamakta-
dır. Bundan 5 - 6 sene kadar evvel karayolları 
bu il yollarını üzerine almak istediği zaman, 
almayın, yükünüz ağır bakamazsınız, dedik. 
Fakat o zaman vilâyetlerden birkaç kamyon, 
birkaç dozer ve greyder almak pahasına bu yol
ları deminde ettiler, maalesef bakamıyorlar. 
Yapılanlar da elden çıktı, artık, geri dönmeye 
de imkân yok. Fakat, program tahtında bunla
rın hiç olmazsa elden çıkmasını önleyici ted-
hdrleri almak lâzım. Bizim Güneyi yakından il
gilendiren birkaç vol vardır. Bunlar Kanlıge-
çit - Kömürler, Göksün - Pınarbaşı - Kayseri, 
Çakıt vadisi yolu ki - terk edildi fakat yeniden 
alınması zarureti var gibi görünüyor - An-
tep - Defni yolu. Bunlar çok ağır gidiyor. As
lında çok değerli yollar. Rantabilitesi var. Bun
ların yapılmamış olmasından millî gelirin mü
him bir kısmı, fuzulî kilometreler katededilmek 
suretiyle, ziyan oluyor. Bilhassa Batıyı Doğuya 
bağlryan biricik yol olan Gaziantep - Bire
cik - Urfa yolunun Gaziantep - Birecek kısmı 
çok viraj h ve meskûn yerlerden bilhassa Ni
zip gibi büyük bir şehirden sonra güzergâhta
ki birkaç köyün içinden geçmek suretiyle çok 
tehlikeler yaratıyor. Her sene büyük kazalar 
oluyor. Birkaç ölü, malzeme ziyaı; kamyon, 
otobüs... Bunun güzergâhı değişecek. Fakat, kı
sa bir zamanda bunun güzergâhının değiştirile
ceğini, bunda muvaffak olunacağını tahmin et
miyorum. Hiç olmazsa o sert İaşeler genişletil
mek, ortadan kaldırılmak suretiyle bu tehlike 
biraz önlenirse yerinde olur gibi geliyor. Ça
kıt vâ'disi için çok masraf edildi istinşaf ya
pıldı, projeler yapıldı, keşifler yapıldı, çeşit
li fikirler ortaya atıldı, pahalıdır, ucuzdur, 

yapılmalıdır, telâfi edeceği kilometreler dola-
yısı ile benzin, lâstik şu falan hesabedildiği tak
dirde rantabl bir yol olacağı söylendi. Fakat, 
nedense biran geldi, terk edildi. Bunun ele alın
ması lâzım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Gazian
tep havaalanı maalesef büyük bir talihsizliğe 
mâruz kaldı. Halbuki büyük bir vilâyetin, bü
yük bir şehrin, hattâ bir bölgenin merkezi olan 
Gaziantep, bu havaalanına biran evvel kavuş
mak için yıllardan beri hasretle bekliyordu. İha
le edildi fakat, tabu burada polemik mevzuu 
yapmaya lüzum yok, bahtsızlığa, uğradı, taah
hüt yerine getirilmedi. Yeniden ihaleye çıka
rıldı, ihale edildi. Fakat bundan sonra hiç ol
mazsa temennimiz, yeni bir talihsizliğe mâruz 
kalmadan kısa bir zamanda ikmâl edilir. Aslın
da rantabl bir meydan, vaktiyle hesaplan yap
tırılmıştı. Orta-Doğuya taze et, taze meyva 
nakli dolayısı ile hem memlekete döviz getire
cek, hem de memleketin et gibi, meyva gibi, seb
ze gibi mahsullerini satabilecek değerde olan 
bir şey. Yürekten temenni ediyoruz biran evvel 
ikmâl edilmesini. 

Bir noktaya kısaca temas etmek istiyorum. 
Yıllardan beri Bayındırlık Bakanlığı proje mü
sabakası açmıyordu. Mimarlar Odası ile bir ih
tilâfından dolayı olacağını tahmin ediyorum. 
Fakat bu yıl başladı ve bütün projeler sık, 
sık - ayrı ayrı tabu olacak ya - sık, sık birbirinin 
arkasına çıktı. Fakat bir şey dikkat nazarımı 
çekti. Proje müsabakasının ilânı ile birlikte jü
ri de ilân ediliyor. Buna neden zaruret hissedi
liyor? Meselâ; muhakeme usullerinde jüri usu
lünü kabul eden Batı memleketlerinde mahke
meye çıkacak jürinin isimleri son dakikaya ka
dar ilân edilmez, gizli tutlur. Buna Bayındırlık 
Bakanlığı neden lüzum görüyor, bir mahzuru 
var mı, yok mu yani bir itimatsızlık meselesi 
değil, fakat tahtında bâzı şeyler yatar gibi ge
liyor insanın zihnine de sırf öğrenmek için so
ruyorum. 

İkinci nokta; resmî binalar yapılıyor. Büyük 
masraflar ediliyor fakat onarılmıyor. Bazan da 
çirkin manzaralar arz ediyor. Örneğin; Güm
rük Tekel Binası, Kızılay'dan Bankalar cadde
sine doğru giderken insanın alnına bir çirkin
lik âbidesi olarak aşağı - yukarı 3 - 4 metreka
relik bir sıva düşmüş. E... Bunun yapılması ko-

— 550 — 



C, ıSenatasti B : 32 30 . 1 . 1971 O : 5 

lay fakat ihmal edilirse zamanla daha büyük I 
masraflar açar. Merkezi Hükümette durum bu 
olduğu gibi vilâyetlerde de böyle. Bidayette ih-
mal ediliyor, ondan sonra daha büyük masraf
lar çıkıyor. Bayındırlık Bakanlığı bu işlerin 
mesulü. Bunlarla yakından ilgilenirse bu güze
lim binalar zamanında, bilhassa böyle çok çir
kin manzara arz eden yerlerde onarılırsa iyi 
olur. 

Bütçenin memleketimize, Bayındırlık Bakan
lığına ve mensuplarına hayırlı olmasını dile
rim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kasım Gülek... Yok. Sa
yın Lûtsfi Bilgen... 

LÛTFî BİLGİN (içel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler ve Bayındırlık Bakanlığının 
sayın mensupları; gecenin bu saatinde uzun 
uzun konuşup vaktinizi alacak değilim. Bir 
tebrik, bir teşekkür, bir temenni için üç cümle 
söylîyeceğim. 

ıSayın Bakanımız yeni atandıkları zaman 
hepimize birer mektup göndermişlerdi. Seçim 
bölgemizde bizim en önemli gördüğümüz işler
den başlamak üzere dileklerimizi sıralamamın 
istemişlerdi. Ben de bu teklife uyarak haki
katen geçen sene bâzı dileklerde bulundum 
ve bunlardan bir kısmı yerine geldi. Gelmi-
yenleri de bâzı maddi imkânsızlıklara atfedi
yorum. Bakanlığın bu hususta Ibir ihmalini 
de düşünmüyorum. Yeni buldukları usulden 
dolayı kendilerini tebrik ederim. Benim böl
gemde meselâ bilhassa Gilindire'de vâdedilen 
köprülerin yapılmasından dolayı ve diğer 
vaitlerini küsmen de olsa gerçekleştirdiğin
den dolayı teşekkür ederim. 

Bu sene o ilk usule uygun olarak ben yine 
bakanlığa mektup yazmak suretiyle geçen 
sene ve daha evvelki senelerde gerçekleşti
rilememiş olan bir kısım işleri de talebetmiş-
tim. Bu seneki programda benim gözüme 
ilişmedi. Yoksa ben mi bulamadım? O kısım 
elime geçmedi. Buradan aydınlatırlarsa mem
nun olacağım. İnşallah bunların gerçekleşmesi 
ile gelecek sene bu kürsüden kendilerine bir 
teşekkür daha edeceğim. 

Gülnar, İnzim İçel'in en fakir, en kötü, 
hakkı en çok yenen, hiçbir Devlet eli uzan
mamış bir yeridir. O kadar mahrumiyet böl
gesidir ki, meselâ bu seneki, nüfus sayımında 
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içel nüfusunun büyük ölçüde arttığı anla
şıldı. Her ilçe, doğum hızının üstünde arttığı 
halde, yalnız Gülnar'da nüfus eksildi. Bu da 
oraya Devlet elinin az gittiğini gösterir. Bu, 
Gülnar'ın bir Bardak yolu var. Ermenek İs
tikametinde, orman mahsulü oradadır, hay

vancılığı oradadır. İlk plâtformda ziraati 
lorada yapar. Bu yolu eğer ki - programda 
vardır biraz yaptılar - tamamlıyaJbilirlers© 
memlekete en büyük hizmeti yapmış olacak
lardır. Nitekim Ermenek ilçesi Konya'ya bağ
lıdır, fakat bütün kış irtibatım İçel üzerin
den yapar. Konya - Ermenek yolu devamlı 
olarak geçit vermez ve zaten iktiısaden de 
içel'e bağlıdır. Ama, bu Ermenek yolunun 
programa alınması mümkün olursa ondan da 
memnun olacağım. 

(Mut - Çömelek yolu var. Geçen sene baş
ladılar bunun bu sene bitirilmesini temenni 
edeceğim ve yeni sene de inşallah buradan te
şekkür edeceğim. Erdemli ilçemizde Güzel-
oluk yolunu yaptınız, bu sene de asfaltla
ma programında olacak sanıyorum. E£er bu
nu da gerçekleştirirgeniz memnun olacağım. 

Sözlerim bundan ibarettir. Yalnız burada 
bir üzüntümü belirteceğim. Karayolları teşki
lâtı Türkiye'nin en güzel kurulan müessese
lerinden bir tanesi. Başlangıçta çok faali
yette bulundu, halen de çalışıyor. Fakat, o ilk 
gençlik hızı yok gibi geliyor. Çabuk ihtiyar
ladı gibi geliyor. Buna da bir gençlik aşısı 
yapılmak gerekir. Bunu da kendilerinden 
rica edeyim. Çaresi, tabiî, bu kürsüden bulu
nacak değil. Bir özel araştırma meselesidir. 
Türkiye için çok şey vadeden, çok şey yapan, 
ileri için çok daha faydalı olması gereken 
bu müesseseyi çabuk ihtiyarlatmadan yeniden 
bir canlandırmanın yolunu bulalım. 

Beni dinlediniz, hepinize saygılar sunar, 
1971 yılı bütçesinin Türk milletine hayırlı ol
masını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Nazım inebeyli.. Yok. 
Sayın Hilmi Soydan. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım: bendeniz Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle kişisel 
görüşlerimi yüksek huzurlarınızda izaha çalı
şacağım. 
Mevzuu hâdiseyi, 1%8 senesinde değerli Ma

raş halkının oylan ile Yüksek Senatoda göre-
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vimi aldıktan sonra, kahraman Maraş'm ken
dine lâyık olan bir şekilde ve her zaman 
içinde... münakaşa mevzuu olan yol meselesini 
derhal, içtüzük ve Anayasanın hama vermiş 
olduğu yetkiye dayanarak, bir sözlü soru ka
nalı ile Yüksek Senatoya intikal ettirdim. Ara
dan 2,5 sene geçmesine rağmen, halen bu mü
him mevzu üzerinde konuşmak imkânını bula
madım. Şu halde bizde soru müessesesi henüz 
işliyememektedir. Ancak, eski Bakan Orhan 
Alp zamanında 1969 senesinde aramızda geçen 
bir konuşma sebebiyle bu üç kazayı Maraş'a 
bağlıyan asfaltın yapılması mevzuunda eski 
Bakan arkadaş 1969 senesinde yapılacağından 
bize bahsetmiş, bu mevzuda da bu yol güzer
gâhına yol yapılıyor diye tankerleri yığmış 
bulunmakta idi. Biz de Orhan Alp arkadaşı
mızdan aldığımız beyanı, memleketin kaderi
ne taallûk eden bu yol mevzuundaki haberi 
hemşehrilerimize intikal ettirdik. Fakat maa
lesef, bir de işittik ki, bu tankerler geri taşın
makta, işbu yolun asfalt mevzuu durdurulmak
tadır. Bu mevzuun içyüzünü halen anlıyama-
ıdım. Bu tankerleri kim buraya yığdırmış? 
Orhan Alp arkadaşım bir Bakan olduğu hal
de beyanında niçin yalan çıkmış? Bu mevzuu 
şimdiki Bakan arkadaşımızdan öğrenmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; Millî Mücadelede 
kahramanlık destanları ile Millî Mücadelenin 
ruhunu aşılıyan Maraş'm asıl kaderini teşkil 
eden Elbistan, Afşin, Göksün ve dolayısiyle 
Kayseri ve Maraş - Püren varyantından sonra 
da aşağı - yukarı Adana ile Gavurdağlarından 
160 km. Ankara'dan istanbul'a mesafe takibe-
den ve Güney - Anadoluyu Ankara ve istanbul 
limanına bağlıyan işbu yolun asfalt mevzuu 
üzerinde durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; konu Antitorosla-
nn arkasında kaderine terk edilmiş, doğal 
kanunlarla yaşıyan üç ilçe, ki bunlar Afşin, 
Elbistan, Göksün'dür; bunları Maraş'a bağlı
yan yolun asfalt mevzuudur. Konuyu teşkil 
eden bu yol stabilizedir, işbu yol h'interland 
bakımından zengindir, üç ilçeyi Maraş iline 
ve dolayısiyle Maraş ilini de iskenderun, Mer
sin ve Adana'ya bağlıyan sransit merkezidir. 
Üç ilçede üç milyon dekar arazi mevcuttur. 
Hububat ve bakliyat olarak istihsale matuf 

ürünler bu yoldan geçmektedir. Keza, Anti-
torosların arkasında ve dağ silsilelerinde ye
tişen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar bu yol
dan geçmektedir. Malatya Şeker Fabrikasının 
kapasitesi 90 bin ton olduğu halde Elbistan, 
Afşin ve Göksün .ovalarında yetişen ve 130 - 140 
bin ton pancar nakli keza bu yolun devamın
dan yapılmaktadır. Göksün orman mahsulleri
nin Güney ve Doğuya nakli işi de keza bu yol
dan gitmektedir, içme kaplıcaları Elbistan hu
dudu içerisindedir. Yerli halk ve yabancı tu
rist olarak senede takribi bir milyon insanın 
seyahati de keza bu yoldan yapılmaktadır. 
Enerji Bakanlığına bağlı olan MTA tesbitini 
yapmış, takribi Afşin ve Elbistan ovaların
da yapılan teshillerden sonra üç milyon ton 
linyit kömürünün dahi nakli keza bu yoldan 
yapılacaktır. Bugünkü durum itibariyle vatan
daşın güc şartlarla 150 - 300 bin liraya alınan 
kamyon ve otobüslerinin amortismanı bir anda 
düşmekte, bundan mal sahipleri zarar gör
dükleri gibi, millî servet de heder olmaktadır. 
Trafik sebebiyle de bu yönden mal ve can kay
bına sebebolmabtadır. 

Muhterem arkadaşlarım; yukarıda arz et
tiğim sebepler tahtında Saym Bakandan bu 
mevzuda 1960 senesinde aldığım cevabi bir ya
zıda bütçe imkânlarına göre sözlü sorudan ev
vel asfaltın başlanabileceği mevzuu üzerinde 
durmakta idi Fakat, 1970 senesinde dâhi maa
lesef başlanılmasına imkân verilmediği gibi, 
bilâhara 1970 senesinden sonra da Sayın Umum 
Müdür Beyden öğrendikki, işbu asfalta Püren 
varyantından sonra 1972 yılında, plân imkân
larına göre, başlatılabileceği mevzuu üzerin
de durulmuştur. 

Şimdi, müracaatımı arza devam ediyorum: 
Türkye'de Maraş, tarihî bakımdan Misakî 

Millî hudutlarının tahakkuku için millî mü
cadelenin banisi kahramanlar bu yoldan geç
mişlerdir, Müstevli Fransızların topları ve ateşli 
silâhlarına karşı, kendilerini kazma ve kürekle 
savunarak düşmanı yenen ve kaçıran, dünya
ya kahramanlık destanları veren gazi ve şehit
ler yine bu yoldan geçmektedir. 

1972 senesi plân ve programı üzerinde dur
mak isterim; 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar kahra
manlık yapan, Türkiye'de millî mücadelenin 
ruhunu aşılıyan ve Maraş millî mücadelesinde 
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harb ettikten sonra, istiklâl Harbinde de İspar
ta ve Uşak'a kadar varıp harb eden kahraman 
Maraşlılarm yolu, maalesef plân ve program 
hedefi üzerinde savsaklanırken, Sayın Başbaka
nın, İsparta'nın Atabey ilçesine bağlı islâm 
köyüne asfalt yapılmaya devam edilmekte
dir. Hani plân muhterem arkadaşlarım? 

Yine devam ediyorum, Kadirli, bizim Andı
rın ilçesine huduttur, muhterem arkadaşlarım. 
Biliyorum, bundan bir sene evvel seçim bölgem 
olması sebebiyle oraları gezdim, asfalt yoktu. 
Vakta ki, Ahmet Topaloğlu Bakan oldu, şimdi 
artık kaza yolları üzerinde durmuyorum, Sa
yın Umum. Müdür Beye ve dolayısiyle Bakan 
Beye cevap veriyorum; 1972 senesi diye bana 
vermiş oldukları cevapta bana plân gösteri
yorlar, muhterem arkadaşlarım, işte o devirde 
Adana'nm Kadirli ilçesinin Sıtır köyü de as
falt yapılmıştır. Hani plân nerede, hani sosyal 
adalet nerede muhterem arkadaşlarım? işte bu 
durumu anlıyan üç kaza halkı, temsilcileri sı
fatı ile vardığımda, bana soru açtılar. Plândan 
bahsettik, Sıtır köyünü gösterdiler, çalışmışlar 
orada. Halk ayaklandı, boykota başladı ve bi-
lâhara da direnişe geçtiler. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim, az kaldı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Soydan vaktiniz doldu. 
Elbistan Şoförler Cemiyetinden Mehmet So

lak ve Yönetim Kurulu, Afşin, ve Göksün ve do
layısiyle, başta Maraş olmak üzere, bu yol 
mevzuunda bu direniş hareketinden sonra sos
yal adalet ve plân hedeflerine uygun olmıya-
rak haklarını alamıyan bu hemşehrilerimin 
bana her türlü hareketlerinden sonra, iddiala
rımı ispata çalıştım. Bayındırlık Bakanına da 
ihtiyaçlarının karşılanması zımnında takribi 
800 e yakın tel çekilmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, sözlerimi 
toparlamak isterim. 

Kader budur ki, Maraş vilâyetinde Bakanı
mız veya Başbakanımız yoktur. Bu yol bizim 
için hayati bir mevzudur. Ve hakkımızdır. Yu
karıdan beri tasvir etmiş olduğum Güneyi, do
layısiyle Batıya bağlıyan ve Maraş'la birlikte 
üç ilçeyi de liman merkezi olarak Mersin, 
Adana ve iskenderun vasıtasiyle Cenuba bağlı
yan bu asfaltın yapılmaması hem millî serve
timizi, hem de mal ve can emniyetimizi heder 

etmektedir, icra olarak, rica etmekteyiz. Ana
yasa ve sosyal adalet hükümlerinin mütesa-
viyen tatbik edilmesini istiyor ve bunun yapıl
masında zaruret görüyorum. 

Bu mevzu hakkında Sayın Bakandan cevap 
almak hakkımızdır. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin Türk Milletine hayırlı olma
sını diler, sözlerime son veririm, muhterem ar
kadaşlarım. 

BAŞKAN — Söz sırasında kayıtlı olan arka
daşlarımın hepsi görüştüler. Başka söz istiyen 
var mı?.. Yok. 

Sayın Bakan, buyurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YA
ŞAR GÜLEZ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; Bakanlığım ve şahsım adına 
hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğü 1971 malî yılı bütçe tasarıları ve 
1970 bütçe uygulaması üzerinde sayın Senato 
üyelerinin kıymetli fikir ve görüşlerini dikkat
le dinledim ve not aldım. Kendilerine gerekli 
izahatı vermeye çalışacağım. 

ıSaym üyelerin Bakanlığım ve Karayolları 
hakkında teşvik edici ve sitayişkâr sözlerinden 
dolayı arkadaşlarım adına teşekkür ederim. 

Yüksek malûmları olduğu üzere Bayındırlık 
hizmetleri ekonomik ve sosyal gelişmemizin da
yanağını teşkil eder. Bu hizmetlerin millî gü
venliğimizde de büyük yeri ve etkisi vardır. 

Hizmetlerimizi iki anagrupta mütalâa etmek 
mümkündür. 

Birincisi, her sektördeki binaları kapsıyan 
Devlet ve kamu hizmet binaları, 

ikincisi de, ulaştırma altyapıları yani, kara
yolu, demiryolu, liman, barmak, hava meydan
ları, akaryakıt boru tesisleridir. 

1971 bütçe tasarısında 4 milyarı bulan ya
tırımlarla yerine getirilecek bu hizmetlerden 
ulaştırma altyapılarına ait yatırımlar doğrudan 
doğruya Bayındırlık Bakanlığınca yapılan yatı
rımlardır. Her iki hizmet de neticede, yurdu
muzun mağmur ve müreffeh bir hale gelmesi 
için birinci plânda yer alan isleri kapsar. 

Muhterem arkadaşlarım, kıymetli vakitleri
nizi daha iyi değerlendirmek amacı ile huzuru
nuza getirilen Bakanlığım ve Karayolları büt
çe tasarılarında yapılması öngörülen işleri te-
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ferruata girmeden özet olarak arz etmek istiyo
rum. 

Devlet ve kamu hizmetlerine ait binalar : 
IBu hizmet kolunda 1971 malî yılında 804 

milyon ödenek tefrik, olunmuştur. Ayrıca, 
inşaatları Bakanlığıma devredilmiş olan Beden 
Terbiyesi spor tesisleri, Et ve Balık Kurumu Et 
Kombinaları, Yüksek öğretim Kredi Yurtlar 
Kurumu yurt binaları, Dışişleri) Bakanlığı dış 
temsilcilik binaları için takriben 190 milyon li
ralık inşaat yaptırılacaktır. 

1971 malî yılı bütçesinde teklif olunan bu 
ödeneklerle, 1970 yılından 1971 yılına sirayet 
eden tarım sektörüne ait 33 bina, imalâtı sınai
ye, deniz, ulaştırma, konut, harita, tapu kadast
ro, sektörlerine ait 10 bina, yatılı bölge okulla
rı, ortaokullar, liseler, öğretmen okulları, mes
lekî teknik öğretime ait erkek - kız sanat ensti
tüleri, ticaret liseleri, teknik yüksek öğretim, 
Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü eğitim bina
ları, din eğitimi, halk eğitim merkezleri, tarım 
okulları, sağlık koleji ve okulları, Atatürk ve 
Karadeniz üniversitesi, beden eğitimi ve izcilik 
binaları olmak üzere 364 bina; sağiık sektörü
ne dâhil devlet hastaneleri, göğüs hastalıkları 
hastanesi, verem savaş sağlık merkezi, ilâç kont
rol lâboratuvarı, ihtiyarlık bakım merkezi, re
habilitasyon binaları gibi 99 aded bina; idare 
sektörüne dâhil ve genel idareye ait hükümet 
konağı, adliye binası, ceza evleri, (Sayıştay, Da
nıştay binaları, Dışişleri, Emniyet, Beden Ter
biyesi spor tesisleri, jandarma karakol ve hiz
met binaları olmak üzere 166 bina ki, ceman 
072 çeşitli binalar yapılacaktır. Yeni bütçeler
den bakanlığın bütçesine aktarılacak muhtelif 
sektörde yeni binaların yapımında bu yıl 447 
milyon lira sarf olunacaktır. Bu yeni işler ara
sında 238 milyon lira ödenekle 3 653 derslikli 
köy ve şehir ilkokulları bulunmaktadır. 

Demir Yolları; 1971 malî yılı bütçe tasarı
mızda Demiryolları inşaatımız için ayrılan öde
nek 169 milyon liradır. Bu ödeneğin sarfı ile 
Tatvan - Van - iran hududu. Pehîivpnköy . Edir
ne - Bulgur hududu hattı, Tahtaköprü - Demir
yolu varyantı sene sonunda ikmal edilmiş ola
caktır. Gefoze - Arifiye çift hattı, Keban de
miryolu varyantı, SamBun - Geremen demiryolu 
ilçe tek hattı 1972 yılında ikmal edilecek du
ruma getirilecektir. Bu yıl içinde yeni bir işe 
başlanmıyacaktır. 

I Liman, barınak ve iskele inşaatları: 1971 ma
lî yılı bütçe tasarısında limanlar, barınak ve is
keleler için 141 milyon lira ödenek teklif olun
muştur. Bu ödenekle eldeki işlere devam olu
nacak ve büyük işlerimizde Hopa limanı ikmâl 
edilecek, Bandırma ve Antalya limanları 1972 
yılında ikmâl edilecek duruma getirilecektir. 
Derince limanı rıhtım tevsiyatı, iskenderun 
mendireği, Hopa rıhtım tevsü ve akaryakıt is
keleleri inşaatı ile Samsun limanının sanayi 
limanı olarak tevsii, Tekirdağ betonarme iske
lesi, Marmara adası, Saraylar köyü mermer ih
raç iskele ve yanaşma yeri inşaatlarına devam 
olunacak ve yeni iş olarak ele alınan Çanakka
le feribot iskelesi ve koltuk barınağı ile Bozca
ada araba yanaşma yeri inşaatlarına başlanacak 
ve bunlar da 1972 senesinde ikmal olunacak
tır. Bunlardan ayrı olarak balıkçı barınakları, 
turistik limanlar ve Tuzla tersanesi alt yapı in
şaatları için 62,5 milyon lira ödenek teklif 
edilmiş olup, balıkçı limanlarından ikmâl edil
miş olanlara ilâveten İmroz, Rumeli Feneri ve 
Rize limanları 1971 de hizmete girecektir. Şu 
arada şunu da beyan etmek isterim ki; Sayın 
Karavelioğlu, Tuzla tersanesi hakkında bir sual 
sormuştu. Tuzla tersanesinin 10 gün evvel iha
lesi yapıldı. Ve 1971 yılında buraya 20 milyon 
lira sarf edilecek. 

Bodrum turistik yanaşma yeri 1971 de, 
Marmara adası turistik yanaşma yeri 1972 de 

tamamlanacaktır. Ayrıca Çayeli ve Ardeşen sa
hil tahkimatları yeni iş olarak ele alınmıştır. 
Bu sene bunlar için 3 milyon lira sarf olunacak 
ve 1972 de tamamlanarak bu iki kasabamız de
niz tahribatından kurtarılacaktır. 

Hava alanları; sivil hava meydanları ve te
sisleri inşaatı için 1971 malî yılı bütçe tasarı
sına 89 milyon lira ödenek konulmuştur. Bu 
ödenekle Yeşilköy hava limanı ve Gaziantep 
hava alanı inşaatlarına devam olunacaktır. Ye
ni iş olarak turistik bakımdan büyük önem ta
şıyan Antalya hava alanı tevsii için 18,5 milyon 
lira, Van hava alanı pist takviyesi için 1 milyon 
lira tefrik edilmiştir. Burada Sayın Karaveli
oğlu'nun sözlerine cevap vermiyeceğim, sonun
da teker teker cevaplandıracağım. 

Karayolları; yüksek heyetinizce de bilindi
ği gibi, Karayolları Genel Müdürlüğünün Dev-

I let ve il yollarının yapım, bakım ve onarım iş-

554 — 
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lerini bütçe imknâları içerisinde büyük bir 
gayretle yürütmektedir. Bu teşkilâtın her saha
da ve bilhassa kar mücadelesinde gösterdiği in
sanüstü gayretleri huzurunuzda şükranla be
lirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, çağdaş anlayışa gö
re jeometrik ve fizikî standartları yüksek yol 
inşaatı oldukça pahalı bir iştir. Yurdumuzun 
tapografik şartları bunu daha da artırmakta
dır. Karayolları yapımında amacımız anaisti
kamet yollarının noksan, kopuk ve kesik kısım
larını tamamlamak, yolu olmıyan bütün il ve 
bucaklara sosyal karakterde yol götürmek, İs
kenderun - Edirne anaistikamet yolunda trafik 
tıkanıklığı gösteren kısımlarda ekspres yol inşa 
etmek ve her sene biraz daha iyileşen yolları
mızın bakımını yüksek bir seviyeye çıkar
maktır. 

Kara yollarımızı Devlet ve il yolu olarak 
iki kısımda mütalâa etmekteyiz. Devlet yolu 
ağının uzunluğu toplam 35 000 Km. Bu ağın 
17 000 Km. si bitümlü kaplama, 14 750 Km. si 
kırma taş ve stabilize ve 1 915 Km. si de toprak 
yoldur. Anaistikamet yollarımızın toplam 
uzunluğu 17 750 Km. dir. Bugünkü trafik şart
larının gerektirdiği jeometrik ve fizikî stan
dartlar bakımından anaistikamet yollarının 
% 45 i yeterli, % 20 si yapım halinde, % 35 i, 
yetersiz durumda bulunmaktadır. Yeterli stan
dartlarda yol yapım masrafları hakkında bir 
fikir vermek üzere arz edeyim M, yapım ha
linde olanlarla ekspres yollar hariç 7 700 Km. 
anaistikamet yolunun gerekli standarda geti
rilmesi için 11,5 milyar lira ödeneğe ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

î l yollarımızın toplam uzunluğu 24 437 Km. 
dir. Bunun 1 930 Km. si bitümlü kaplama 14 149 
Km. si kırma taş ve stabilize, 6 600 Km. si top
rak yoldur, ti yollarının gerekli standarda ge
tirilebilmesi için Devlet yollarında olduğu gibi 
bütçe imkânları nisbetinde büyük gayret sarf-
edilmektedir. 1971 malî yık bütçe tasarısında 
emanet ve ihaleli yol yapılması işleri için top
lam olarak 281 milyon lira ayrılmıştır. Yapıla
cak işlerin büyük kısmı, yapımı devam eden 
yollara aidolacaktır. Bu ödenek sarfı ile 400 
Km. sanat yapısı, 500 Km. toprak işleri, 300 Km. 
de üstyapı yapılmış olacaktır. 

Asfalt işleri için bütçeye konan 145 mil

yon lira ile 3.300 Km. yolun satıh kaplaması 
yapılacak ve onarılacaktır. Bunun haricinde 
köprü yapımı, geçit onarımları, şehir içi geçiş
leri, tesis yapımı ve onarımları için toplam ola
rak 179 milyon lira sarf edilecektir. 

Makina, teçhizat alım ve onarımları için 206 
milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. Karayol
ları Genel Müdürlüğünün elinde halen yenileme 
değeri 91 milyon dolar olan makina parkı bu
lunmaktadır. Bu parkın - sayın Karavelioğlu'-
nun da bahsetmiş olduğu gibi - 47 milyon do
larlık kısmı hemen hemen ekonomik ömrünü 
doldurmak üzeredir, il yollarının yapım ve ona
rımı için 1971 yılında toplam olarak 77 milyon 
lira ödenek ayrılmıştır. Ayrıca il yollarının ya
pımı ve onarımı işlerinde çalışılacak makina ve 
teçhizatın giderleri için 47 milyon lira ayrılmış 
bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şu kısa maruzatım
dan da anlaşılacağı üzere, Kara Yolları şebeke
sinin çağdaş anlayışa göre yapım ve idamesi bü
yük masraflara mutavakklftır. Devlet bütçesin
den her sene ayrılabilen ödenekler ile yolları
mızın iktisaden gelişmiş memleketlerdeki duru
ma getirilmesi uzun zamana mutavakklftır. Bu 
sebeple, bu işler için yeni gelirler sağlanması 
katî bir zaruret olarak meydana çıkmaktadır. 
İleri memleketlerin hiçbir yerinde bu gibi doğ
rudan doğruya Devlet bütçesinden ayrılan para
larla yapılmamıştır. Halkın tasarruflarının, özel 
sermayenin bu işlere doğru kayması ve paralı 
yollar yapılması imkânlarının hazırlanması ge
reklidir. Bakanlığımda, Karayolları Genel Mü
dürlüğünde bu yolda gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtıma son ve
rirken bir istismar konusu haline getirilen ağır
lık kontrolundan bahsetmek istiyorum. Malûmu
nuz olduğu veçhile Ağustos ayında ağırlık 
kontroluna başlanmıştı. Bu kontrola başladığı
mız zaman gördük ki, hem kendi elemanlarımız 
bakımından, hem de kamyon şoförleri bakımın
dan tam eğitime hazırlıklı değildik, ne biz Ka
ra yolları ne de kamyon şoförleri olarak. Ve 
bunu durdurup hazırlıklarımızı yapmak, şoför
lere eğitici broşürler hazırlamak ve kendi ele
manlarımızı eğitmek ve bundan sonra bu ağır
lık kontroluna başlamaktı. Ve nitekim bu ha
zırlıklarımızı hemen hemen tamamlanmak üze-
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redir. Yine şunu beyan edeyim ki, ağırlık kont
rolü 1 Mart 1971 de bütün istasyonlarımızda 
bağlıyacaktır. 

ikinci bir konu da yine birçok gazetelerde 
bir polemik mevzuu haline getirilmek istenen 
«istanbul Köprüsü» mevzuu. Bu hususta Hür
riyet Gazetesinde bundan evvel Yazı işleri Mü
dürünün Kara Yollarına bir mektubuyla iş baş
ladı. Ve köprü projelerinin bir defa daha ince
lettirilmek üzere Hürriyet Gazetesine gönderil
mesi hususu bize bildirildi. Bu, bizim Bakanlık 
için, sinesinde 2 000 teknik elemanı barındıran 
bir bakanlık için, doğrusu gölge düşürmekten 
başka bir şey değildi. Biz, bunu reddettik. Çün
kü, köprünün projelerini zaten devamlı olarak 
kontrol eden bizim bir müşavir heyetimiz mev
cut ve bu heyetin elemanları da Avrupa'nın ve 
Japonya'nın ün salmış, ün yapmış profesörlerin
den teşkil edilmiş bir vaziyette. Onun için biz 
böyle bir şeye hiç lüzum görmedik. 

Yine ikinci bir konu da, pek yakında yine 
bir mühendisin Sayın Cumhurbaşkanına çektiği 
«Köprü temellerinde çatlak olduğunu» belirten 
bdr telgrafı üzerine idi. Biz, bölge müdürümüz 
vasıtasiyle bu arkadaşı da yerinde ziyaret ettir
dik, konuştuk. Benim o gün yapmış olduğum 
veyahut 1 hafta sonra yapmış olduğum basın 
toplantısında da belirttiğim gibi biz böyle her 
önüne gelen, beyanat veren kişilerin suallerini 
cevaplandıracak olursak hemen hemen bakan
lığımızda iş yapmak mümkün olamıyacak. O 
hususta, hattâ gazetecileri de davet ettik, ken
disini davet ettik, temellere indirdik, sayın de
ğerli basın arkadaşlarımıza resimleri çektirdik 
ve o gün yalnız benim izahatım kâfi değildi. 
Yanımda Kara Yolları Genel Müdürü ve teknik 
elemanlar, bölge müdürü de vardı. Hepimiz 
gazetecilerle ayrı ayrı görüştük. Çok detaylı 
geniş malûmat verdik. Zannedersem onlar da 
tatmin oldular. 

Esasında bu gibi şeylerle karşılaşıyoruz ve 
biz sık sık basın toplantısı da yapmaya pek lü
zum görmüyoruz. Çünkü, kendilerine defalarca 
belirttik, bölgemiz açıktır, bölge müdürümüz, 
teknik elemanlarımız emirlerine amadedir. Yal
nız onlardan müsaade alarak köprü inşaatına 
girebilirler, bakabilirler ve istedikleri malûmatı 
alabilirler. Yani, her gün gazetede, sokakta 
dolaşan bir kimse çıkacak, beyanat verecek; 

«Köprünün temeli çatlaktır.» diyecek biz arka
sından koşacağız, basın toplantısı yapacağız, biz 
bunu kabul etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurur
sanız değerli arkadaşlarınım yapıcı tenkidlerini 
cevaplandırmak istiyorum. Bu hususta ilk söz 
alan Sayın O. H. P. Grupu Sözcüsü arkadaşım 
Hüseyin öztürk, ilkokul projeleri hakkında be
yanda bulundular ve ilkokullar için derslik ba
sma ödenen ödenek 50 000 lirayı aşmadığını ve 
bununla da kümes yapılamıyacağmı iddia etti
ler. Değerli senatör bu hususta yanılmaktadır. 
Çünkü, bu uygulamalarda, projelerde en ekono
mik çözümleri yapı imar işleri aramakta ve 
bu da D.P.T. tarafından kabul edilen asgari eko
nomik standartlara göre yapılmaktadır, ilko
kullar için derslik basma ödenek 1971 bütçesiy
le 75 000 Tl. na çıkarılmıştır. Kendilerinin ten-
kid konusu Millî Eğitim Bakanlığının projele
ri 1961 yılında müsabaka ile elde edilmiş ve iha
lesi de 1963 yılında yapılmıştır. Yeni proje
ler, tip projeler halen Millî Eğitim Bakanlığı 
ve D. P. T. ilgilileri ile bir arada gözden geçi
rilmekte ve icabettiği zaman da revizyona tabi 
tutulmaktadır. 

Halen ilkokul ödenekleri Bakanlığımca ille
re gönderilmekte ve özel idare bütçelerine ka
tılmaktadır. özel idareden sağlanan diğer öde
nek ve mahallî yardımların katılması ile bu öde
nek valiliklerin tercihi ve mahallî şartlara göre 
ihale, taşaron veya emanet yolları ile okul inşa
atlarında kullanılmaktadır. Gerek Millî Eği
tim mensuplarının ve gerekse valiliklerin iki 
yıllık uygulama sebebiyle şikâyetleri mevcut 
değildir. Halkın malzeme ve naMd yardımı da 
kesilmemiştir. 

Yine Sayın öztürk, 70 yatılı bölge okulu 
planlandığını ve her sene 4 aded okul ihale edil
diğine göre bunların 70 okula çıkarılmasının 
uzun zamana mütevakkıf olacağını belirttiler. 
Hal böyle değildir. Yatılı bölge okullarından 
1970 yılında 8 adedi ihale edilmiş, 1971 yılında 
da 10 aded programa alınmıştır. 

ilkokulların Bayındırlık Bakanlığına devri 
hiçbir zarar getirmemiş, bilâkis daha kaliteli 
kontrol teşkilâtının mevcudiyeti ve inşaatların 
tek elden yönetimi aynı teknik prensiplerin uy
gulaması sebebi ile faydalı olmuştur. Biz, za
man zaman hepimiz teknik elemanın miktarının 
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azlığından bahsediyoruz. Onun için bu kuvvet
lerin ve projelerin bir elde toplanmasında bü
yük fayda mütalâa etmekteyiz. 

Yine Sayın Öztürk, Demiryollarının 45 yıl 
önceki metot ve tekniğe göre inşa edildiğini be
yan ettiler. Hal ^öyle değildir. Bakanlığımız, 
her hali ile geniş bir teknik eleman kütlesine 
sahiptir ve bu elemanlar zaman zaman dışarıya 
gönderilerek teknik bilgi ve görgülerini de ar
tırmaktadır. Ve son yapılan demiryolları da 
zamanımıza, çağımıza uyar bir şekilde inşa edil
mektedir. Tabiî bununla şunu demek istemi
yorum İd, biz de İngiltere'de veyahut Avrupa'
da, Japonya'da olduğu gibi, yani 500 Km. sürat 
yapan trenleri kaldıracak şekilde demiryolu in
şa etmemiz mümkün, ama tabiî bu da büyük pa
raya ihtiyaç göstermekte. Ama bugün memle
ketin ihtiyacını giderecek şekilde demiryolları 
süratle ve son tekniğe göre İnşa edilmektedir. 

Yine Sayın öztürk, barınaklar hakkında ko
nuştular bu hususta kendilerine mütemmim ma
lûmat vermek isterim. 1969 yılında ikmal edi
len Fatsa ve Marmara adası balıkçı barınakla
rına ilâve olarak 1970 yılmda Finike, Kumkapı, 
Ereğli, İğneada, Şile, İmroz balıkçı barınakları 
ikmal edilmiştir, iskenderun limanı rıhtımları 
ikmal edilmiş, vinçler monte edilmiştir. Memle
ketin sınai gelişmesine paralel olarak yapılmak
ta olan limanların daima tevsii gerekeceği aşi
kârdır. 

Demiryolları inşaatlarına gelince: Tatvan -
Van - iran hududu hattında, iran hududuna ka
dar ray döşenmiş ve birinci feribotun seyir tec
rübeleri yapılmıştır. 1971 de iran'daki işler bi
tince hat işletmeye açılacaktır. Yani İran, daha 
tamamlıyamamıştır. iran'dan, CENTO'dan yar
dım beklenmesi mevzuubahis değildir. 

Cebeci - Kayaş çift hattı ikmal edilmiştir. 
Bulgar hududu hattı 1971 inşaat mevsimi ba
şında işletmeye açılacaktır. Tahta köprü ba
rajı varyantı alt yapısı ikmal edilmiştir. Diğer 
projelerin programlarına uygun olarak inşaları 
devam etmektedir. 

Sayın öztürk, konuşmasında; iki senenin 
hava alanları için gerekli yatırımlar durdurul
muştur, bu sene için de tevsi inşaatından başka 
bir faaliyet için ödenek yoktur denilmektedir. 

Hakikatte 1970 - 1971 yıllarında başta Yeşil
köy olmak üzere, Antalya, Gaziantep, Van ve 
İmroz hava liman ve meydanları için 1970 yılın

da 69, 1971 yılında 85,5 milyon lira olmak üze
re toplanı 154,5 milyon lira ödenek ayrılmıştır. 
1971 yılında Antalya turistik hava alanı yeni 
yatırım olarak ele alınmıştır. Sivas askerî ha
va alanına giden yol meydanla beraber inşa 
olunmuştur. Bu bölgede arazi hayaiânh oldu
ğundan en iyi güzergâh seçilmiş olmasına rağ
men, küçük bir kısımdaki heyalândan dolayı 
zaman zaman temizlik icabetmektedir. Heyela
nın durdurulması için gerekli etüt ve projeler 
Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanmış 
ve bunun inşa masrafları Millî Savunma Bakan
lığınca Genel Müdürlüğe verilecektir, inşaat 
1971 inşaat mevsiminde ikmal edilecektir. Ye
şilköy'de 500 milyon sarfı ile modern bir hava 
limanı inşa halindedir, yeni pist Jumibo jetle
rin inmesine 1972 yılında müsaidolacaktır. Diğer 
üniteler de 1974 yılında tamamlanacak ve böl
genin en işlek hava limanı olması sağlanacaktır. 
Biz, halen Yeşilköy fae bu Charter Lighter kin 
kiralanmış uçaklar ve bizim işçi sevkiatını sağ
lamamız için yan tarafa bu MKE den temin et
miş olduğumuz barakalarla tek kat üzerinde sırf 
bu kiralanmış, yani Charter Lighterlere mah
sus olmak üzere bir kısım inşaat yapıyoruz ve 
gene aynı zamanda esas terminal, anatsrminal 
inşaası bitinceye kadar da hali hazırdaki ter
minalin arka kısmında kalan o boşluk kısmını 
kapatmak suretiyle Yeşilköy hava alanında da 
bin metrekarelik bir yer kaplıyacağız. Bu şe
kilde hava meydanını ve hava terminalini daha 
iyi bir şekle sokmaya çalışacağız. Bizim de ga
yemiz Türkiye'nin bütün şehirlerinde İnşallah 
ileride, istikbalde hava meydanları görmektir. 
Hava ulaşımına biz de çok ehemmiyet veriyo
ruz ve bunun ehemmiyetini müdrikiz, fakat el
deki imkânlar nisbetinde bunları gerçekleştir-
miye çalışacağız. 

Gayelerimizden bir tanesi de; izmir Çiğli 
Hava meydanının enternasyonel bir hava mey
danı olarak görmek. Bugün Beyrut'ta durum 
malûm Orta - Şark'a ve Uzak Şark'a gidecek 
Jumibo jetlerinin muhakkak ki, Yakın - Şark'-
ta bir yerde yakıt alması ve tamirini yaptır
ması lâzım. Gayemiz o. inşallah günün birinde 
izmir'i enternasyonel hava meydanı olarak gör
mek hepimize nasibolur. Bunun için ilgili mer
cilerle gerekli temaslarımız var. inşallah bunu 
kuvveden fiile çıkarabiliriz, 
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Sayın öztürk'ün yollar hakkındaki sualini 
cevaplandırıyorum: Akdeniz sahil yolundan 
Mersin - Antalya arası ikmâl edilmiş, Antalya -
Kemer istikametinde çalışmalar devam etmekte
dir. Muğla - Fethiye yolunun Gökova ayrımı, 
Köyceğiz arası 1971 yılında tamamlanacaktır. 
Köyceğiz - Fethiye arasında da emaneten çalış
malar yapılmaktadır. Muğla - Gökova arasında 
da 1971 yılında çalışmalar başlıyacaktır. An
kara - Kastamonu yolunda Ankara ile Çankırı 
arasında 3 senedir çalışılmakta olup Çankırı -
İlgaz arası 1971 programına konmuştur. Kasta
monu - Sinop yolunda da 2 ayrı kesimde çalışıl
maktadır. Kastamonu - Taşköprü arası 1971 
de asfalt olarak ikmâl edilecektir. Sivas geçiti 
için proje çalışmaları devam etmektedir. Si
vas - Malatya yolunun Sivas - Budaklı arası 
1971 programına alınmıştır. Hanlı ayrımı Ulaş 
yolu inşaatına 1971 yılında da devam edilecek
tir. 

Sayın öztürk Karayolları G-enel Müdürlüğü
nün mütaahitlere olan borcu hakkında malûmat 
edinmek istediler. Filhakika bütçenin geç çık
ması dolayısiyle ve bu sene bâzı ödemelerde 
aksamalar olmuştur. Fakat bütün borcumuz; 
karayollarında merkezde 3 milyon, bölgeler
de ise 34 milyon- lira kadardır. Toplam 37 mil
yon lira borcumuz vardır nakid akışı son za
manlarda iyi bir durumdadır. Sayın öztürk'ün 
bahsettiği gibi borcumuz 750 milyon lira de
ğildir. 

G-ene Sayın öztürk, konuşmasında Boğaz 
Köprüsünden bahsettiler, bunun 5 milyar lira
ya baliğ olacağını söylediler. Bundan evvel bu 
kürsüden yaptığımız konuşmalarda da ifade 
etmiştik; çıplak köprü maliyeti 22 milyon do
lar dış ve 100 milyon Tl. kadar da iç finans
man ki, ceman 300 milyon lira idi. Devalüas
yondan sonra tabiî dışarı ödenecek ithal akdi 
için bunun 400 - 450 milyon lirayı bulacağını 
tahmin ediyoruz. 

Köprü, yapılan fizibilite hesaplarına göre, 
kendini iki veya ikibuçuk senede ödiyecek-
tir. 5 milyar lira da, zannedersem, bir tapaj 
hatası var, 500 milyon lira dense idi, belki da
ha iyi olacaktı. 

HÜSEYİN öZTüBıK (Sivas) — Bakan, 
ben yalnız köprüyü değil, çevre yolları ile 
beraber söyledim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT Y. GÜ-
LEZ (Devamla) — Ha., çevre yolları olarak da 
alıyorsanız, evet toplam olarak ona da beyan 
edeyim. Bundan evvel de bahsettiğimiz gibi, biz 
1,5 milyar lira olarak bunu geçen bütçe ko
nuşmamızda da bahsetmiştik. Fakat bu devalü
asyondan sonra yalnız dolar kısmında, yani 
20 sene vâdede ödenecek olan kısımda, Türk 
Lirasını da nazarı itibara alırsak, toplam meb
lâğ 1 milyar 800 milyon lira civarında. Halen 
istimlâkler de tahminlerimizin altında sey
retmekte. inşallah gelecek sene daha kati ra
kamlarla önünüze çıkarız. 

Esasında rantabl bir teslistir. Bunda hiç
birimizin şüphesi yok, inşallah bunu zaman 
gösterecektir. 

Zannedersem Sayın öztürk'ün suallerini ce
vaplandırmış oldum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Malatya 
hava alanı için ne buyuruyorsunuz? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT Y. GÜ-
LEZ (Devamla) — Malatya alanı. Onu da arz 
edeyim. Malatya hava alanı da, biliyorsunuz 
ki, Hva Kuvvetlerine aittir ve girişte birta
kım kontrollere talbi tutuluyor. Buna biz de 
bir çare arıyoruz. Malûm izmir'de de ayni va
siyet vardır. Hava Kuvvetleri ile yani hava 
alanını kullanmak, buna da bir çare her hal
de, düşüneceğiz. Ya terminali dışarı yapmak, 
otobüslerle yolcuyu taşımak, çünkü, yeni bir 
hava alanı yapmak bugünkü bütçe muvacehe
sinde hemen hemen imkânsız ve buna da muk
tedir değiliz. Belki birtakım güçlüklere mâ
ruz kalmıyor. Ama bunların da bir çaresini 
inşallah ilgili mercilerle temas ederek yolcu
lara daha büyük kolaylık gösterilmesini sağ
lamaya çalışacağız. 

Sayın Karapacıya, yapıcı tenkidleri için, 
çok teşekkür ederim. Kendilerinin Yeşilköy 
hava meydanı hakkındaki suallerini cevaplan
dırmış bulunuyorum. «Bakanlıkta hizmet, önde 
gelmeli» diye bir beyanda, bulundular. Bakan
lığımız teknik bir bakanlıktır; teknik ve eko
nomi şiarımızdır; bu, en başta gelmektedir. 
Bunun saten böyle olması da icabeder. 

Bakanlıklararası koordinasyon, bunu köy 
işleri ve bilhassa karayolları mevzuunda Köy 
işleri ve Orman Bakanlığı ile devamlı temas 
halindeyiz. Diğer ilgili bakanlıklarla işler 
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zuhur ettikçe iyi bir koordinasyon sağlamaya 
çalışıyoruz. 

«Yol inşaatları turizm mevsimine Tasla
maktadır» buyurdular. Bu doğru, turizm mev
simi de tam inşaat mevsimine raslıyor. Fakat 
kabil olduğu kadar bunlardan kaçınmaya ça
lışıyoruz. 

ıSaym Karaveliöğlu yıllık programların 
yuvarlak lâflarla veyahut beyanlarla geç'işti-
rilmesi gibi bir beyanda bulundular. Doğru
dur; ancak bütçe çıktıktan sonra tam ve 
katî rakamlar belli olacaktır. Şimdiden saraha
ten bunları isimlendirerek bir program yap
mamız mümkün değil. Ve o zaman ancak belli 
oluyor. Bunların priıyoritelerine göre yerli ye
rine konup tam bir program çıkarmamız ancak 
'bütçeden sonra mümkün oluyor. 

«Bakanlıkta hizmet kapisitesi var, bütçesi 
kâfi değil» buyurdular. Bu, doğrudur, bugün
kü jnakina ve insangücü parkımız 2,5 milyar 
liralık yatırımı yapacak şekildedir, 2,5 milyar 
liralık bir yatırımı gerçekleştirecek şekilde
dir. Eğer bugünkü bütçe imkânlarımız kâfi 
gelse veyahut bize bütçe imkânları sağlansa 
ve ayrıyeten de bir mütaahhit gücü verilse, 
bakanlıkça veya Karayoîlarınca 4 - 5 milyar 
liralık yatırım yapmak mümkün. İnşallah 
fbu, ileriki senelerde mümkün olur. 

Ödemelerde geç kalınmış değildir. Yalnız 
toplu sözleşmelerden mütevellit bir ek ödenek 
mevzuu var ki, bu da sene içinde gelmiş bir 
mevzudur. Bu da bir ek ödenek kanunu ha
linde gelecektir. 

«Teknik personel miktarı yetersizdir» dedi
ler. Bugün bütün memlekette bir teknik ele
man miktarı azlığı var. Fakat elimizdeki ele
manlarımız gayet muktedir kimselerdir, in
şallah bu teknik kadro ile daha büyük işler 
başaracağımızdan eminim. Bu yan ödemeler 
mevzuunda bir mühendis Bakan olarak biz de 
biliyoruz, arkadaşlarımızın hakkını korumak, 
tabiî ki, bizim de vazifemiz. Bunun için çalı
şıyoruz, inşallah tatmin edici bir şekilde yan 
ödemeleri çıkaracağımızı ümidediyoruz. 

Yapı İmar İşleri 1 milyar 400 milyon lira 
sarfediyor. Bu paranın en ufak kuruşuna kadar 
ve hassas bir şekilde yerli yerine sarfedilmesi 
için Bakanlığım bir titizlik göstermekte; fakat 
şunu da gözden uzak tutmamak lâzım ki, 1400 

şantiyemiz var. İlkokullarla beraber ikibini 
mütecaviz iş yerimiz var. Eğer bazı aksaklıkla
rımız da oluyorsa - iş yapanın muhakkak ki, ku
surları da olur - varsa bu kusurlarımızı da af
fetmeniz lâzım. 

1970 Senesinde fizikî gerçekleşme, Aralık
ta % 87 oranında bir gerçekleşme var. Bu sene 
sonuna kadar tahmin ediyoruz, % 92 yi bula
caktır. Bu da fena bir yüzde değil. 

İhalelerde geç kalındığından bahsettiler. 
Bu, yalnız geçen seneM bütçenin geç çıkma
sından dolayı zuhur etmişti. Esasında her sene 
Haziran ayına kadar bütün işlerimizin % 70 i 
ihale ediliyor, inşallah bu seneki tatbikatı da 
o şekilde görürsünüz. 

Antalya Hava alanı mevzuuna temas etti
niz. Bu malûm, yanına paralel bir pist yapıla
caktır. Onun için 121 milyon liralık keşif be
deli vardır. Bu kapasitede bir iştir. 1971 Sene
sinde 18,5 milyon lira sarf edilecektir. Ayrıyeten 
bu hava meydanının gece inişlerine müsait bir 
hale getirilebilmesi için ışıklandırma işi de var
dır. İnşallah bu sene onu bitirmeğe çalışacağız. 

Karayollarında, üç dört ay bir direniş ol
duğundan bahsettiniz. Benim bakanlığımda 
vâki değil, yalnız Bursa'da bir iki günlük bir 
yanlış anlaşmadan dolayı direniş oldu. Üç dört 
aylık bir direniş mevzuu bahis değildir, zanne
dersem; bu, başka bir bakanlık varit olsa ge
rek. Karayolları üzerinde ekspres yol propa
gandası yaptığımızdan bahsetti. Bu, yalnız Geb
ze ile İstanbul arasında mevcuttur. Ekspres yol 
inşaatı diye diğer yollarımızda böyle birşey 
mevcut değildir. Bütçe imkânlarımız dahilinde 
her sene kabil olduğu kadar 10 - 15 Km. yapa
rak İzmit'e varmağa çalışacağız. Esas gayemiz 
bu ekspres yol dediğimiz gidiş geliş yolunu 
Gebze'de bırakmak ve Gebzeden itibaren İzmit 
arasında, eğer malî imkân sağlıyabilirsek, oto
ban yapımına geçmek ve bunun için Maliye ile 
bazı temaslarımız var. Geçen senedenberi bu te
maslarımızı devam ettirmekteyiz. Köprü için bir 
tahvil çıkarmak ve bunun gelirini otoban ya
pımında kullanmak istiyoruz. Çünkü, malûm, 
köprü için aldığımız kredi üç sene ödemesiz sü
relidir ve 20 senede ödenecektir. Köprüden ge
len gelirle hemde bu tahvilin faizlerini ödemek 
kabil. Bu şekilde bir yol arıyoruz, inşallah bu
nun da bir çaresini bulmağa çalışacağız. 
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Kullanılan yedek parça yerli olarak % 50 
nisbetindedir, arkadaşlarımın verdiği malûmata 
göre. Motor sanayii hepimizin arzusu. İnşallah 
bunu da pek yakında gerçekleştirmek mümkün 
olur. Bu şekilde kullanacağımız yerli yedek 
parça % 90 nispetine gelir. Biz de bunu çok ar
zuluyoruz. 

Asfalt makinesi yetersizliğinden bahsettiniz. 
Bence asfalt makinaları yetersiz değil, şimdi 
her yolu asfaltlamak mümkün değil. Esas te-
met şartlarını arıyoruz. Temel şartları iyi ol
duktan sonra asfalt kaplama yapmak çok zor 
bir iş değil, çok süratli asfalt yol yapmak müm
kün. Makinalar mevcut, özel teşebbüsün elinde 
de mevcut. Bugün için eğer özel teşebbüsle 
Devletin elindeki imkânları kullanılırsa senede 
750 bin ton asfalt harcamak da mümkün. Fa
kat esas aranan şey, temel şartları. Bu
gün asfalt yapıp, gelecek sene tekrar asfaltı 
yenilemek icabederse tabiî bu çok külfetli bir 
iş olur. 

Mütaahhitlerin ödeneğini alamamasından 
bahsettiniz. Bu husus, başlangıçta varit idi, 
fakat sonra para akımı düzeldi. Mütaahhit 
bulamamamız yani Karayollarında mütaahhitle
rin iş almaktan imtina ettikleri gibi bir şey 
mevzuubahis değil. Biz, kendilerini daima ko
rumaya azimliyiz, elimizden geldiği kadar yar
dımcı olmaya çlışıyoruz. Bâzı imkânsızlıkları
mız oldu ama bunu da sene sonuna doğru dü
zelttik, biraz evvel bahsettiğim gibi bütün bor
cumuz aşağı yukarı 37 milyon lira civarındadır. 

Trafik kontrolü mevzuu, her üç bakanlıkça 
ele alınmıştır. Dahiliye Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve Karayolları müşterek toplantılar 
düzenliyor ve bu kontrolü bir nizam altına sok
mak için çalışılıyor. Zannedersem, sorularınızı 
cevaplandırmış oluyorum. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Teşekkür ederim, Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT Y. GÜ-
LEZ (Devamla) — Sayın Kutlara, bakanlığımız 
ve karayollan personeli hakkındaki sitayişkâr 
sözlerinden dolayı teşekkür ederim. Tarak ge
misi mevzuundan bahsettiler. Evet, bir proje 
veya bir program kredisi arıyoruz, Bir kredi 
bulduğumuzda inşallah bu dört tarama gemi
sinin alınması mümkün olacak. O zaman liman
larımızın daha iyi taranması ve daha çabukluk

la temizlenmesi mümkün olabilecektir. Bunun 
için temaslarımız var. 

Sayın Tanyeli, «il yollarına hiç bakılma-
makta» diye bir beyanda bulundular. Biz, 
elimizden gelen gayreti sarfediyoruz, tabiî ilk 
hedefimiz anayolları bir kere birbirine bağ
layıp bunları bitirmek. Ve bu il yollarına da 
İnşallah daha ileriki senelerde daha kifayetli 
tahsisat ayırmak mümkün olur. Ve bu şekil
de onları da daha kaliteli standartlara kavuş
tururuz. Sayın Tanyeli bâzı yollar hakkında so
ru tevcih etiler. Bu arada Kanlıgeçit - Kömür
ler - Bahçe varyantı 1971 yılında bitecek. Pı
narbaşı - Göksün 1972 de tamamlanacak. An-
tep - Besni yolu, bu tâli bir yoldur, program
dadır. Islah çalışmaları yapılıyor. 1974 te an
cak tamamlanabilecek. Gaziantep - Birecik yo
lu üzerinde etüt ve proje çalışmaları yapılıyor. 
Çakıt vadisi, burada yapılan etüt neticesinde 
Gülek boğazı güzergâhı daha müsait çıkmış
tır. Halen Gülek Boğazı güzergâhının projeleri 
yapılmaktadır. Gaziantep Hava alanında bir ta
lihsizlik oldu ve, zannedersem, bîr zaman kay
bı olmıyacak, yeniden ihalesi yapılmıştır. 1972 
sonunda İnşallah işletmeye açılacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığında müsabakaya çıka
rılan projelenin aynı zamanda jürinin de beraber 
ilân edildiğinden bahsettiler. Bu, bütün dünya 
memleketlerinde varittir. Proje müsabakaya 
çıktığı zaman jüri de birlikte ilân edilir. 

Bütün binaların onarımı ve tamiratına de
ğindiler, konuşmalarında. Bu onarım işleri bi
liyorsunuz ki, Millî Emlâk vasıtasiyle yapıl
maktadır. Bakanlığımız bunu almak istemekte
dir. Bu hususta Maliye ile temas ediyoruz. 
Yani bütün Devlet binalarının onarımı ve tami
ratının Bayındırlık Bakanlığında toplanmasını 
biz de arzu ediyoruz. 

Özür dilerim Sayın Öztürk'ün bar sorusunu 
cevaplandırmadım; bu da Millî Eğitim Bakanlı
ğı Binası hakkında idi. Bunun müsabakası 
1961 senesinde yapılmış ve inşaatına da o 1962 -
1963 senelerinde yani birinci koalisyon zaman
larında başlanmıştır. Bu, zamanıma alit bir şey 
değildir. Onu da beyan ederim. 

Sayın Lûtfi Bilgen; çok teşvikkâr konuştu
lar, Bakanlığım ve Karayolları personelimiz 
hakkında. Kendilerine teşekkür ederim. Yine 
elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalış
tık, bundan sonra da İnşallah daha büyük çap-
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ta yardımcı oluruz. Gülnar - Barnak, Mut -
Çömerek yolu. hakkındaki sorularını yazılı ola
rak cevaplandırırım, yani programa alıp ala-
mıyacağımız hususunu. 

Karayollarında dinamizmin kaybolduğunu, 
yeni aşı yapılmasını ifade ettiler. Doğrudur, 
ilk kuruluştan bu yana, muhakkak ki, yeniden 
bir reorganizasyona ihtiyaç var. Bunun için 
de çalışmalar yapılıyor. Bilhassa Kompitür sis
temini getirmek istiyoruz. Çalışmalar yapılı
yor, biz de aynı şeyi müşahade ediyoruz. 

Sayın Soydan'm, Elbistan - Afşin - Göksün 
ilçelerini Maraş'a bağlıyan yolun asfaltlanma
sına dair bir temennisi aynı zamanda bir sözlü 
sorusu var. Ne zaman buraya gelsek bir vakit 
bulamadık, daha doğrusu sözlü sorulara hiçbir 
zaman sıra gelmedi. Bunu burada, şimdi cevap
landıracağım, bu sözlü sorusunu da gündem
den, lütfeder de, geri çekerlerse memnun olu
rum. Maraş'm Göksün - Afşin - Elbistan ilçe
leri, Maraş - Göksün - Elbistan yolu ile Maraş'a 
bağlanmaktadır. Tabiî bu yolun sonradan as-
faltlanabilmesi için evvelâ yapım ve onarımla
rın asfalt kaplamaya müsait bir hale getiril
mesi gerekir. Bu maksatla yolun Maraş - Gök
sün arası, Göksün tarafından Püren Varyantı 
diye adlandırılan 26 km. lık kısmı haricolmak 
üzere evvelki yıllarda ele alınarak yeni stan
dartlara göre inşa edilmiş ve trafiğe açılmıştır. 
Maraş - Göksün bağlantısının en arızalı ve stan
dardı en düşük kesimi olan Püren Varyantı ise 
ancak 1969 yılında ela alınabilmiş ve 12.5.1969 
tarihinde 28 197 000 Tl. bedelle ihale edilmiş
tir. 1969 yılı ödeneği 2,5 milyon Tl. olup, 1970 
yılı içinde 7,5 milyon lira ayrılmış ve sarf edil
miştir. 1971 de 10 milyon Tl. ve 1972 de de 
7,5 milyon ayrılmak suretiyle bu yol ikmal edi
lecektir. 

Göksün - Elbistan arası 1965 yılında onarım 
programına alınmış ve 1968 yılı sonuna kadar 
1,5 milyon Tl. sı harcanarak alt ve üstyapı iş
leri yapılmıştır. Halen devamlı bakım altında 
bulundurulan yol, ihtiyacı karşılamakta ve her 
mevsim geçit vermektedir. Göksün - Elbistan 
ayırımı Afşin il yolu da devamlı bakım altında 
bulundurulmaktadır. 

Maraş - Göksün - Elbistan yolunda inşaatın 
devam etmekte oluşu ve trafiğin henüz asfalt 
yapımını gerektirecek seviyeye ulaşmamış ol

ması sebebiyle asfaltlama yapılamamıştır. As
falt kaplamanın 1972 yılından itibaren başlıya-
cağmı tahmin ediyoruz. İnşallah ileriki sene
lerde bütçeden daha fazla tahsisat... 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Fakat yarım 
olan kısımlar var. Meselâ, 25 Km. lik kısmı ya
pılmış yerler var. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Bu, Maraş - Göksün ara
sında yine bu sene bir kısım asfaltlamayı inşal
lah yapacağız, 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Peki, asfalt 
tankerleri niçin getirildi? 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Her halde bu getirilen 
tankerler, belki bir kısım asfalt zamanında ora
da yapılmış çalışmalar başlıyacaktı, onun için 
getirilmiştir. Tankerle yolun ilgisini pek göre
medim. yani, akaryakıt getirmek için mi, yoksa 
asfalt taşıma için mi? 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Asfalt tan
kerleri. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YAŞAR 
GÜLEZ (Devamla) — Asfalt tankerleri... Mü
him olan şey; bu yol üzerinde birtakım asfalt
lama yapılmıştır. İnşallah biz gelecek sene Ma
raş - Göksün arasında yine bir kısım asfaltla
ma yapmak istiyoruz. Eğer imkânlarımız mü-
saidolursa buna devam edeceğiz. Sizinle kulis
te de yapmış olduğumuz görüşmelerde bunu arz 
etmiştim. Zannedersem bu şekilde sözlü sorunu
zu da cevaplandırmış oluyorum. 

Gecenin geç saatlerine kadar beni dinlemiş 
olmanızdan dolayı hepinize teşekkür eder, büt
çenin memlekete ve bakanlığımıza hayırlı olma
sını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir soru var. Bu
yurunuz efendim. 

NURETTİN AKYURT (Malatya) — Malat
ya'da iki hava meydanı vardır. Sivil hava mey
danı şehre 3 Km. mesafede, askerî olan NATO 
hava meydanı 40 km. kadar uzaklıktadır. İzah
larında sivil hava meydanı hakkında da gele
cek için hiçbir vaitte bulunmadılar. Her bakım
dan komşu illerle trafik temin eden hava yol
larımızın, en kısa zamanda, Malatya ile de irti
bat kurmasını istirham ediyorum. Çünkü, NATO 
Hava Meydanına giriş - çıkış çok zor ve ayrı 
statüye tabi olduğu havanın da 4/5 i açık ol-
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madiği saman hiçbir uçak inmiyor. Bu sebep
le sivil hava meydanı üzerinde yakın bir za
manda ne düşündüklerini belirtirlerse memnun 
olurum, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, gerekirse yazılı 
olarak da cevaplandırabilirsiniz. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT YA
ŞAR GÜLEZ (Devamla) — Hay hay, buna ya
zılı olarak cevap vereyim. Şu anda hiçbir fik
rim yok. Ama, jet çağma girdik. Yani, şimdi bu 
sivil hava meydanını tekrar ele alıp hemen he
men yeniden bir hava meydanı inşa etmek, bu 
da malûmunuz olduğu üzere, büyük paraya ih
tiyaç gösteriyor. Ama, biz bunu arkadaşlarla 
bir tezekkür edelim, size yazılı olarak cevap 
vereyim. (A, P, ve G. H, P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim, Bakanlık bütçesinin 
cetvellerine ve bölümlerine geçiyoruz. 

(A/l) CARÎ HÂCAMALAF 
Bölüm 

11.000 

Lira 

Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.000 Personel giderleri 1.554 166 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim liderleri 3 973 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

610 001 

204 502 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HACAMALARI 
21.000 Etüt ve proje giderleri 21 440 006 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 671 307 028 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 27 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 58 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 475 002 

.2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/398; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1155) (S. Sayısı : 1493) (Devamı) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesinin maddelerine geçilmesini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler,., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe kanunu 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) iaretli cetvel
de gösterildiği üzere 487 126 857 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 767 500 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 278 776 395 lira 
ki toplam olarak 2 533 403 252 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

657 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (b) 
bendi gereğince zaruri ahvalde sözleşmeli per
sonel istihdamını mümkün kılmak üzere, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin 12.000 
nci bölümündeki 12.280 işçi ücretleri maddesin
den 1 lira tenzil edilerek 12,260 Sözleşmeli per
sonel ücretleri maddesinin yeniden açılması su
retiyle 1 lira ödeneğin bu maddeye ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Gaziantep 
İbrahim. Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim?... Katılıyor. Teklif, bölüm toplamı üze
rinde bir değişiklik meydana getirmemektedir. 
Teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) CARİ HAC AMALAR 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 339 230 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 795 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 314 115 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 142 787 359 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,., Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HACAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 50 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 367 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 349 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

1. — Sermaye teşkili 
Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 271 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 16 300 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 150 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 610 089 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

Bir önerge vardır, okutuyorum : 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Karayolları Bütçesinin Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında Manisa Cum
huriyet Senatosu Üyesi Sayın Oral Karaosman-
oğlu tarafından Karma Komisyon Başkanlığına 
takdim edilen bir önerge ile şimdiye kadar in
şaat işlerinde mütaallik kesin hakedişlerin 
katı stüasyonunun, onaylandığı yıl bütçesinin 
ilgili yatırım tertibinden ödenmekte iken, 
12 . 11 . 1970 tarihli Resmî Gazetede yayınla
nan Sayıştay Genel Kurulu kararıyla kat "i stü-
asyonun onaylandığı yıl bütçesinin gecen yıl
lar borçları tertibinden ödenmesinin öngörül
düğü; bu itibarla çok cüsi olan 1971 malî yılı 
mezkûr madde ödeneğinin kâfi gelmiyeceği gibi 
yetersiz olan yatırım ödeneklerinden yılı içinde 
aktarma ile sağlanamayacağı açıklanmış, yatı
rım hizmetlerinin aksamaması için de Karayol
ları 1971 malî yılı bütçesi 36,320 nci madde ve 
ödeneğinin 5 milyon lira artırılmanı veya bu 
maddenin altına «bu ödeneği ihtiyaç nisbetin-
de artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir» ibare
sinin eklenmesini teklif etmişti, Bunun üzerine 
Sayın Maliye Bakanlığı temsilcisince 1971 yı
lında her türlü borçların tasfiye edileceği ifa
de edildiğinden önerge geri alınmış idi. Halbu
ki mezkûr maddeye 1971 yılında ihtiyaç duyu
lacak ödenek, aktarma şartları söz konusu 
olmadan Maliye Bakanlığınca verilemiyeceği 
yapılan tetkikat sonucu anlaşılmış bulunduğun-
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dan, Karayolları 1971 malî yılı bütçesi 36.320 
maddesinin altına «bu ödeneği ihtiyaç nisbetin-
de artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir» ibare
sinin eklenmesini ve yine mezkûr genel mü
dürlüğün bütçe kanun tasarısının 5 nci maddesi
nin son satırında «Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak» ibaresinden sonra «veya ihtiyaç nisbetin-
de verilecek» deyiminin de eklenmesini arz ve 
teklif ederim, 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Gaziantep 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Bu ka

dar mühim bir konuda Bakanlıktan da malû
mat istiyelim. 

BAŞKAN — Efendim, biliyorsunuz Tüzüğü
müz gereğince bölümleri üzerindeki tekliflerde 
görüşme yapılmaz. Sadece, okunup ve oylanır.Bu 
itibarla komisyona katılıp katılmadığı husu
sunu soruyoruz. Komisyon katılıyor mu efen
dim?... Katılıyorsunuz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, bu bir bütçede artış getiren bir 
tekliftir. Maliye Bakanlığı temsilcisi biraz ev
vel sorduğumda katılmadığını ifade etmektedir. 
Binaenaleyh, önemli bir konudur, tetkike değer. 

BAŞKAN — Komisyon katılacağını beyan 
ettiler. Sayın Maliye sözcüleri mahzur mu beyan 
ediyorlar efendim? 

MALÎYE TEMSİLCİSİ ORAHAN ARIKAN 
— Evet efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Şimdi, şu durumda takriri oylarınıza su

nuyorum. Kabul edildiği takdirde bölümün 
36.320 numaralı bendinde «geçen yıllar borç
ları» ibaresinin altına parantez açılarak; «bu 
ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir» yazılacak ve maddeleri kıs
mında da gerekli ilâve yapılmış olacaktır. 

CEMALETTİN İNKAYA ' (Balıkesir) — 
Sayın Başkanım, bundan evvel bir misal geçti, 
Komisyon Başkanı Sayın Erol Akçal bunun büt
çe kanununa aykırı olduğunu söyledi. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, kabul etmezsi
niz, o ayrı. Ben takriri okudum. Maliye tem
silcisinin ve sayın Komisyonun mütalâasını da 
aldım, dinlediniz. 

Oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

(Bölüm 36.000 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okunan cetvelleri ile birlik

te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler, ,, Kabul 
etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 533 403 252 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

B/2 Vergi dışı gelirler 
62.000 Genel Müdürlük malları ge

lirleri 5 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 800 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

B/3 Özel gelirler 
72.000 Özel gelirler 2 517 453 250 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir, 

İkinci maddeyi okunan (B) cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum, Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Karayolları Genel Müdürlüğü için tesbit 
edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında da kul
lanılır, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
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a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da; 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A / l ) (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işa
retli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalnıalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler..., Kabul etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde S. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye 3^etki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş paralar, Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
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gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cet
velinin ilgili maddelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurum
lar ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ait yolların kenarında olup yol güvenliği bakı
mından yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi 
gereken tesislerin (Akaryakıt satış istasyonları 
gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan; 
etüt araştırma proje hizmetlerinin ifası ile yol, 
köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve ba
kımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğü
ne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açı
lacak özel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) 
işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açıla
cak özel maddelere Maliye Bakanlığınca öde
nek koydolunur. Bu ödenekten yıl içinde sarf 
edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esas
ları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo-
; rum. Kabul edenler,,. Kabul etmiyenler... Kabul 
S edilmiştir. 

i Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin-
| de yürürlüğe girer. 

I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.,, Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Madde 12, — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Mütaakıp birleşimde açık oya sunulacaktır. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki 

müzakereler böylece sona ermiştir. 
Bugün 31 Ocak 1971 Pazar günü saat 3,40. 

Birleşimi bugün saat 9,30 da toplanılmak üzere 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 3,40 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /398) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 197 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1110/8314 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ıBalkamlığmea hazırlaman ve Türkiye Büyük MUM Meclisine a ra Bakanlar 
ıl-uınıoa 30 . 11 . 1970 tarihimde kararlaştaliaoı «̂ Kaiflaıytfljarı Genıeü Müdürlüğü 1971 yıihı 
kamumu Itasamsı» ile ıgıerelkçelsi ^e eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gremeğntaİn yapaiflmıaısıını rica ©derim. 
Süleyman D&mirel 

Başbakan 

Karayolları G-. Md. Rütbesi (S. Sayısı : 1493) 



ÖEREKÇE 

(4 /1 ) OARÎ HARCAMALAR 
Bölüm Madlde 

12.000 12.110 Devlet memurları aylıkları : 
657,13(2)2 ve 1327 sayılı Devlet memurları Kanunları gereğince yapılacaık ödemeleri karşılatmak ü 

12.280 işçji ücretleri!: 
İşçilerin yevmiye ve toplu sözleşmeye göre verdimeısi lâzıımjgelen ödenekleri karşılamak üzere t 

12.310 Aile yard ımı : 
Devlejt memurları Kanununa tabi memurların aile yardımını karşılamak üzere teklif edilmişitir. 

12.320 Boğum yardımı : 
Merkez ve bölge teşkilâtında çalışan Devlet memurlarından çocuğu olacaklara verilmek üzere 

12.330 Ölüm yardımı : 
Devlet Memurları Kanununa tabi memurların ölüm yardımını karşılamak üzere teklif edilmişti 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Devlet Memurları Kanununa göre yapılacak sosyal yardımlar karşılığı olarak teklif edilmişitir. 

12.350 Yakacak yardımı : 
Devlet Memurları Kanunu bükümlerine ,göre memurların yakacak yardımını karşılamak üzere te 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
543(4 sayılı Kanunun 14 mcü maddesinin (A) ve (B) fıkraları gereğince 7236 sayılı Kanunun 
Emekli Sandığına ödenecek emekli kesenekleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prion karşılıkları : 
Devlet yolları bakımı işçi ücretleri kesenek ve prim karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.300 Diğer sosyal yardımlar : 
Diğer sosyal yardımları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
'Giyecek yardımını karşılamak üzere teklif edilmişitir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Yiyecek yardımlarını karşılamak üzere teklif edilmişitir. 

Karayolları G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Fazla çalışana ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.571 iş güçlüğü iş rizki teminindeki güçlük zammı: 
Maddenin açılması için teklif edilmiştir. 

12.600 Ödül : 
Maddenin açılması için teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil (giderleri : 
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken temsil giderlerini karşılamak üzere teklif 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Personel ihtiyacı karşılanamadığından Genel Müdürlüğe sağlanacak personel ile 'bölgeler arası n 
luğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.813 'Geçici görev yolluğu : 
Bölge avukatlarının dâvaları takibetoıek üzere dâva mahalline ayniyat ve ambar memurlarının ş 
rakabe Kurulu personelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari personelin asli görevler 
kikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.814 YaJbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Memleketimize gelmesi muhtemel olan yabancı uzmanlarla yardımcılarının yurt içi yolluklarını 
tir. 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince arazi üzerinde seyyar alarak bakım i 
tazminatlar karşılığı olarak teklif leldilmiştdr. 

12.817 Yol ve makina bakımı geçici görev yolluğu : 
Bakım işlerinlde çalışan yol ve malkina personelinin bakım faaliyetinin gerektirdiği yerlere gö 
larını karşılamak üzere teklif edilmiştir, 

12.834 Kurs yolluğu : 
1971 malî yılmida merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların yolluk ve yevm 
edilmiştir. 

12,841 Tedavi yolluğu : 
Devlet memurları Kanununa tabi personelin tedavi yolluğunu karşılamak üzere teklif edilmiştir 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
'Tekniğin sion gelişmelerini en ileri memleketlerde tetkik etmek maksaidiyle dış ımemleketlere y 
lerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Yolukları kararnaıme'delki miktarlar üzerinden teîslbit eldi İlerek telklif edilmiştir. 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu' : 
197i ımalî yılında iştirak eldileeek kong-re ve konferanslara katılacak olanların yolluklarımı karşılama 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Yurt dışı kurs yolluğumu karşılamak üızere teklif eldillmiştir. 

12.281 İşçi ücretle^ : 
Köy yolları balkım işlerinlde çalışacak isçilerin ücretlerini karşılamak üzere teklif e'dilıniştir. 

12.381 SSPosyal (Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Kö'y yoılları foakum işiçi ücretleri kesenek ve prim karşılığı olarak teklif edilmişti:-. 

12.820 Yolluk karşılığı verien tazminat : 
'024'5 sayı'lı Kanunun 49 ncu maiddesi gereğince arazi üzorinldc seyyar olarak köy yolları l)akım işler 
taizıminatlar karşulığı olarak teklif eidilmiştir. 

12.821 Yol ve nıakina bakımı geçici görev yolluğu1 : 
Köy yolları bakım işlerinde çalışan yol ve nıaüdııa bakımı lişçilerinin bakıra faaliyetinin gerektirdiği y 
lecek yolluklarını karşılamak üzere teklif eidilmiştir. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
1971 malî yılında Malzeme Ofisiriden alımması lüzumlu kırtasiye ihtiyaçlarım karşılamak üzere telklif 

13.120 [Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri! : 
'1971 malî yılında bast ı için temin eldileoek kâğıt ile bastırılacak idari formların masraflarını karşıla 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
ıMeffcez, bölgeler ve İlskenlderan gurup şefliğinin zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için teklif eidilmişt 

13.140 Yayın alımları /ve giderleri : 
Genel Muldlürlük ımerkez teşkilâtı ilie blölgeler ve İskenlderun grup şefliği yayın alımlarını karşılamak 

13.150 Yakacak alımüam. ve giderleri : 
1971 malî yılı Genel M'üldüıriük merkez ve bölgeler* yakacak ihtiyacını knrşılaıma'k üzere teklif edil 

13.1190 Diğer alımlar ,ve giderleri •: 
13.110 - 13.150' ımaJdldelendleki ödenelk yetersizliği hallerinde İhtiyaçlar bu maididejden karşılanmak üze 

13.210 «Su giderleri : 
'Teşkilâtın içme ve şeihir suları ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

Km ayol lan G. Md. Bütçesi (H. Sayısı : 149:5) 
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13.220 Temûdik giderleri : 
'Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere .teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler ve İskenderan makin a ikmal grup şefliği aydınlatması ile ilgili, ihti 
miştir. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
i'3.210 - 13.230 maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerinlde ihtiyaçlar bu maidldeden kanşılalm 

13.410 Posta - Telgraf giderleri i: 
(Merkez ve bölgeler ile İsken'deruın makina ikmal grup şefliği poslta ve telgraf giderleri karşıl 

13.420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler ve İskenderun makina ikmal grmp şefliği telefon giderlerini karşıla 

13.610 Kira bedeli : 
Genel1 Müldıürlük teşkilâtı ile bölgelertde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapıl 
lif edilmiştir. 

13.111 İKırtlaJsüye akınları ve giderleri : 
19711 malî yılında köy yollarının Malzeme Ofisinden alınması lüzumlu kırtatsiye intiyaçlanını ka 

13.121 OBaisılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri >: 
Köy yolları baisılı kâğıt ve defter alımları güderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.131 Döşeme ve demirfbaş alımları ve giderleri : 
Köy yolları döşeme ve demirbaş alımlaırı ve güderleri ihtiyaçlarının karşilaniması için teklif ed 

13.141 Yayın .alımları ve giderleri : 
Köy yolları merkez teşkilâtı ile YlSfE bölgeler yayın atomlarını karşılamak üzere teklif edillmiş 

13.191 Yakacak lalımları ve giderleri : 
1971 malî yılı köy yolları merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacım karşılamak üzere teklif edilmiş 

13.191 Düğer alımlar ve giderleri : 
13.111 - 13.151 madtdel erdeki ödenek yetersizliği hallerinlde ihtiyaçların bu maddemden karşılan 

13.211 ISU giderleri : 
Köy yolları merkez ve Y8E bölge ııniMürlükleri içime suyu ihtiyacını karşılamak iraere teklif 

13.221 Temizlik! giderleri : 
Köy yolları temizlik malzemesi ihtiyacını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.231 Aydınlatma giderleri : 
Köy yolları (merkez ve bölgeler ayidınlatması ile ilgili ihtiyacın karşılanması için teklif efdilim 
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13.291 Diğer yönetim gidetfterı i 
13.211i - 13.231 maddelerldeki Ödenek yetersizliği hallerinlde ihtiyaçların bu maddeden karşılanma 

13.411 Pasta - Telgraf giderleri i 
Köy yolları ımerfkez ve Y1SE bölge müdürlükleri posta ve telgraf giderleri karşılığı olarak tejklaf 

13.421 Telefon giderleri : 
Köy yolları ımerlkez ve YSE bölge müdürlükleri telefon güderleri karşılığı olarak teklifi edilmiştir. 

13.611 Kira bedeli : 
Köy yolları merkez teşkilâtı için Ikira ile tutulan binaların siöızleşimelleri gereğince yapılacak Ödemel 
ımişltir. 

14.000 14.110 Yangından Korunma giderleri : 
<renel Müdürlük mertken teşkilâtı binalarının ve gerekse bölge müdürlüklerinin yangın sönldürme 
teklif leidilm'iştir. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Dâvaların takip ve intacı için lüzumlu hare, resim, vergi ve hakem ve bilirkişi ücretleri ile ilâ 
letilen masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Merkezde ve bölgelerde açılacak kurslara ait her türlü kurs giderlerini karşılamak üzere teklif 

14.520 Burs giderleri : 
Genel müdürlüğümüz adına Teknik üniversite ve teknik okullarda halen 100 öğrenci mevcuttur. 1 
yılda (50) lira da tedavi masrafı olmak üzere, 350 X 12 = 4.200, 4.200 + 50 + 400 = 4.650 lira 1 
lirası hare ve imtihan masrafı için) 100 öğrencinin 4.650 X 100 = 465.000 liraya ihtiyaç varsa d 
edilmiştir. 

14:530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri : 
Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif edil 

14.550 Staj ve löğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim amacı ile yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak üzere teklif e 
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14.111 Yancından korunma giderleri : 
Yangından korunma giderleri olarak teklif edilmiştir. 

14.131 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Mahkeme hare ve giderleri ödemeleri için teklif edilmiştir. 

14.343 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.344 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu Imaddesinin. gerektirdiği giderler 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.511 Kurs giderleri : 
1971 malî yılında köy yolları ve YSE bölge müdürleri teşkilâtında açılacak kursların giderleri 
tir. 

14.551 Staj ve öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim amacı ile yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak üzere t 

16.000 16.370 iç fuar ve sergiler giderleri : 
1971 yılında Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve Kayseri bölgelerince sergilere iştirak edilmesi i 
rak teklif edilmiştir. 

16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri : 
Karayolları faaliyetlerini tanıtmak üzere yol çalışmalarını mahallinde gösterebilmek için te 
mak üzere teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
1971 malî yılı içinde uluslararası yurt içi toplantıları giderlerini karşılamak üzere teklif edilm 

16.711 Makam temsil giderleri : 
Genel müdürlükçe kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.712 Görevsel temsil giderleri : 
Görevsel temsil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Genel müdürlüğün ağırlama masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.842 Bakım ve malzeme giderleri : 
Yol bakımı, bitümlü kaplama bakımı, köprü bakımı ve trafik hizmetleri bakım ve malzeme 
edilmiştir. 
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16.843 Yönettim giderleri : 
Yol, köprü bakımları ve trafik hizmetleri yönetim giderleri masraflarını karşılamak üzere teklif ed 

16.844 Sel tyıe (heyelan (gibi fevkalâde hallerde meydana gelecek yol ve köprü arızalarının giderilmesi : 
•önceden kestirilmesi mümkün olmıyan âfetler dolayısiyle husule gelecek yol ve köprü arızalarının 
miştir. 

16.845 Çeşitli giderler : 
Yol bakımı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri ve trafik hizmetlerinin çeşitli giderleri olarak te 

16.851 Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı : 
Mıakina ve teçhizat onarımı ve satmalımı giderleri için teklif edilmiştir. 

16.852 Makina ve teçhizat yedek parça ikmâli : 
Atelye sarf malzemesi yedek parça ve atelye müşterek malzemesini karşılamak üzere teklif edilmişt 

16.853 Bakım ve malzeme giderleri : 
Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri olarak teklif edilmiştir. 

16.854 Yönetim giderleri : 
•MJaMna bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.855 Çeşitli giderler : 
Genel müdürlüğümüz emrinde bulunan demiryolu üzerinde çalışan 103 aded asfalt vagonu Devlet 
lan tamir ve bakım masraflannı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.861 Bakım ve idame giderleri (tlyollan) Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edilecektir. 
Genel müdürlüğe devredilmiş bulunan il yolları ve köprülerinin bakım ve giderlerinin bakım ve ida 
re teklif edilmiştir. 

16.371 iç fuar ve sergiler giderleri : 
İzmir, Kayseri, Samsun, Balıkesir, Diyarbakır illerinde açılan fuarlara katılmak üzere teklif edilmiş 

16.391 Propaganda ve tanıtma giderleri : 
Köy yollan faaliyetlerini tanıtmak üzere yapılacak gezi giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiş 

16.411 Uluslararası yurt içi toplantı giderleri : 
Uluslarası yurt içi toplantı giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.713 Makam giderleri : 
Makam temsil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.714 Görevsel temsil giderleri : 
Görevsel temsil giderleri masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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16.721 Ağırlama giderleri : 
Ağırlama masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.862 Baktın ve idame giderleri (Köy yolları) (Dağıtım şekli iBakanlıkça tes&it edilir.) 
Bakım ve idame giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HABCAMİALARI 

21.000 21.041 Etüt ve proje giderleri : 

Araştırına 
Keşif ve şartname 
Klörprü etüt ve proje 
ö'zel köprüler 
Plânlama 
Yol etüt proje 
öfcel yollar 
Maliyet 
Elektronik hesap malkina. 
Şehir ulaşım etütleri 
Merkez çeşitli proje ihıa. 

Malzeme 

2.400.000 
20.000 
80.000 
20.000 

1.51315.000 
1.115.000 

90.000 
20.000 

590.000 
70.000 

— 

5.900.000 

Yönetim 

100.000 
5.000 

15.000 
5.000 

210.000 
293.000 
20.000 

5.000 
5.000 

12.000 
— 

670.000 

Çeşitli 
gider 

100.000 
5.000 

15.000 
5.000 

155.000 
192.000 
30.000 

5.000 
5.000 

18.000 
— 

Ö30.000 

Proje ve 
konultl'uik 
giderleri 

4.400.000 

4.400.000 

21.545 îşci ücretleri : 
iDevlet yolları etüit ve proje işçi ücretleri olarak (91 000 000) lira teklif edilmiştir. 

21.961 Etüt ive proje giderleri : 
t i yolları etüt ve proje giderlerine sarf edilmek üzere (100 000) lira teklif edilmiştir. 

21.565 îşçi ücretleri : 
İl yolları etüt ve proje işçi ücretleri olarak ('3 400 000) 'lira teklif edilmiışltir. 
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Etüt ve proje giderleri : 
Etüt ve proje giderleri için (1 00OO0O) lira teklif edilmiştir. 
!tşçi ücretleri : 
Etüt ve proje i'ş'çi ücretleri olarak (2 500 000) lira teklif edilmiştir. 
Etüt ve proje giderleri : 
Turistik yollar etüt ve proje giderleri için (1 000 000) lira teklif edilmiştir. 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçişleri ve büyük onanm giderleri : 

Yol yapımı, onarımı ve şehir ge
çişleri 
Bitümlü kaplama yapımı ve ona
rımı 
Köprü yapı ve onarımı 
'Tesis yapımı ve onarımı 
Büyük projeler istanbul çevre 
yolu Boğaıziçi köprüsü, Haliç 
köprüsü, Eşref/paşa - Halkapı-
nar, Haydarpaşa, izmit. 

'Toplam 

ihale 

130.100.000 

28.500.000 
18.800.000 

9.400.000 

sli işler 

Malzeme 
alımı 

38.000.000 

3.000.000 
11.800.000 

3.200.000 

Emanet işler 

Akaryakıt 
alımı Asfalt alımı 

50.900.000 — 

8.400.000 40.000.000 
•5.200.000 — 

186.800.000 '56.000.000 64.500.000 40.000.000 

22.545 îşçi ücretleri : 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçişleri ve büyük onanan güderleri işçi ücretleri (222 000 000) lira td 

(*) (200 000 000) lirası proje kredisi karşılığı olup, nakden Jıarccmamaz. 
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22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve şehir geçişleri ve büyük onarım giderleri : 

ihaleli işler Emanet dşler 

1.100.000 
15.900.000 

17.000.000 

Malzeme 
alımı 

11.600.000 

600.000 
4.600.000 

16.800.000 

Akaryakıt 
alıımı 

14.400.000 

1.'600.000 
700.000 

16.700.000 

Asfalt alımı 

2.100.000 

2.100.000 

Yol yapımı ve onarımı ve şehir 
(geçişleri 
Bitümlü kaplama yapıımı ve 
onarımı 
Köprü yapımı ve onanımı 

22.565 İşçi ücretleri : 
Yol, köprü, tesis yapımı ve şehir geçişleri ve 'büyük anarım hizmetleri il yolları işçi ücretleri ka 
teklif 'edilmiştir. 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri 

İhaleli işler 
Emanet işler 

5.500.000 
10.000.000 

1'5J5O0J00O 

22.000 22.574 ıKöy yoları yapımı (Dağıtım şekli aynî ve nakit olarak iKÖyişleıri Bakanlığınca tesfoit edilir.) 
Köy yolları yapımına Köy 1 leri Bakanının onayı ile dağılmak üzere 23 500 000 lira teklif ed 

22.000 22.575 İşçi ücretleri : 
Köy yolları yapım ve onarım hizmetleri işçi ücretleri olarak 122 000 000 lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
'Tnristik yolların yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 23 500 000 lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.615 İşçi ücretleri : 
Turistik yollarda çalışan işçilenn ücretleri olarak 15 000 000 lira teklif edilmiştir. 
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23.000 23.541 Makama, teçhizat ataları ve büyük onarımları : 

Merkez atölyesi döner sermaye 1 1 0001 000 
Proje kredi masrafları 4 400 000 
Dış memleketlerden yedek parça alımı 30 820 000 
Yurt içi imalât yedek parça alımı 31 655 000 
'Dış memleketlerden makina alımı 3 125 000 
Yurt içi makina alımı 8 500 000 
Yerli imalât 8 000 000 
IMalzeım,e ve yönetim giderleri 7 800 000 
Proje kredisi karşılığı 10 000 000 

115 300 000 
23.000 23.545 İşçi ücretleri : 

Makina hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri olarak 84 000 000 lira tek lif edilmiştir. 

23.000 23.561 Makina ve teçhizat alımları ve büyük onanmları : 

Yedek parça ikmali için 26 700 000 lira teklif edilmiştir. 
23.000 23.565 t§çi ücretleri : 

ti yolları makina hizmetlerinde > çalışan personelin işçi ücretleri olarak 21 000 000 lira tekli 
23.000 23.571 MaMma, teçhizat ataları ve büyük onarımları1 : 

Proje kredisi 20 000 000 
Yedek parça ve avadanlık 28 000 000 
(Makina alımları 10 000 000 
Nakliye ve gümrük masrafı 20 000 000 
Takım tezgâh 2 000 000 

®0 000 000 
23.000 23.575 İşçi ücretleri : 

(Köy yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri olarak 4 500 000 teklif edil 
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23,000 23.612 Taşıt ahmlan : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne şehir dışı 140 aded pikap alınması için 140x50.000 = 7 000 000 TL 
nel Müdürlüğü hizmetlerinde kollanılmak üzere 1971 yılında satın alınacak taşıtlar karşılığı olarak 
tir. Toplam olarak 8 000 000 lira teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFERLER 

32.000 32.110 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
Devlet ve il yollan kamulaştırması için teklif edilmiştir. 

32.120 İstanbul çevre yollan ive boğaz köprüsü kamulaştırma /ve ısatoalma bedeli : 
İstanbul çevre yolları ve boğaz köprüsü kamulaştırma ve satmalına bedeli karşılığı olarak teklif ed 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü mad leşine göre Millî Prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 
Milli Prodüktivite merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.720 TJİTiislarar,ası kurum ve derneklere katılma payı : 
[Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası kurum ve derneklere 1971 malî yılında üyelik aidatlarının ödenm 

35.000 35.210 j% 1 ek karşılıklar, : 
Devlet memurları aylıklannın % 1 ek karşılıkları olarak teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi (bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) : 
Emekliye ayrılacakları muhtemel olanların işlemlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak 1971 malî yılı içinde Emekli Sandığına ödenmek üzere teklif edilmiş 

35.240 Diğer ödemeler : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

35.360 Sigortaya lödenecek genel yönetim primi : 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

35.710 MaJhdut snesuliyetli (Karayollan Kredi ve İstihlâk Kooperatifi) memur ve hizmetlilerin öğle (yemek 
Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

35.361 (Sigortaya ödenecek genel yönetim primi : 
Sigortaya ödenecek genel yönetim primini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

35.000 35.711 Köy yollan mahdut tmesuhyetli (Köy yollan istihlâk Kooperatifi) memur ve hizmetlilerin öğle yeme 
Ankara merkezindeki memurların öğle yemeğine yardım için teklif edilmiştir. 
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36.000 36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.320 l>iğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçların* ödemek üzere teklif edilmiştir. 

36.400 ilâma bağlı borçlar (bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) : 
İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ilutilâflarını mahkemelere, intikal, 
borcun karşılık tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun bu maddeden ödenmesi içi 

36.500 istikraz ödemeleri (Konsolide borç) : 
Wesltinghouse firmasına ve alman mühimmat kredisine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

36.550 Karşılıksız borçlar : 
Karşılıksız borçları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verilecek paralar : 
iMuhasebei Umumiye Kanununun 48 nci ve 74 ncü maddesine göre geri verilecek paraların ö 

36.010 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : 
Madeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : 
Madeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 

36.321 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçlarını ödemek üzere teklif edilmiştir. 

36.401 İlâma bağlı borçlar (bu ödeneği artırmaya Maliye Bıakanı yetkilidir.) : 
Tazminat dâvaları fiyat değirmi, sözleşme ihtilâflarını mahkemelere intikâl, özellikle tazmin 
tertibinin bulunmaması halleri karşısında borcun bu maddeden ödenmesi için teklif edilmişıtir. 

36.601 Geri verilecek paralar : 
Muhasebei Umumiye Kanunumun 48 nci ve 74 ncü maddelerine göre geri verilecek paraların 

36.720 Avrupa iskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faizi. : 
'Avrupa iskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faizi karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

GELİR GEREKÇESİ 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 neu «T 
sine (250 000) lira, 62.120 nci «Kiralar ve taşınır değerler gelirleri maddesine (900 000) lira, 62.200 ncü «Taş 
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(4 000 000) lira, 63.220 nci «Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezaları» maddesine (800 000) lira, 63.390 neı 
(10 000 000) lira, 63.400 ncü «Bağışlar'» maddesine (1) lira, 63.500 ncü «Gelir kaydolunacak teminat akçeleri» 
miştir. 

2. — 72.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine1 (1 631 649 555) lira, 72.200 ncü «Proje kredisi karşılıkları» m 
72.300 ncü «5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar» maddesine (450 000 000) l 
devreden nakit» maddesine (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

1971 yılı G-enel Bütçe Kanununa bağlı (Ji) işaretli cetveldeki harcama formülleri İm bütçe içinde uygulanır. 

Bölüm Madde 

12.000 Personel giderleri : 
12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat : 

6245 sayılı Kanunun 49 nen maddesi gereğince verilecek tazminat. 
Arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 nen maddesi gereğinc 
tipten ödenir. 

YATIRIMLAR : 
Ayrıca : 
1. —• Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu hükümler, 
2. — Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım ve onarım giderleri, 
3. — İl özel idarelerine bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için makina, yedek par 
lerle bu yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik ve yollukları, etüt ve proj 
ruretleri dol ayı siyi e Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak olan köprü 
derler Bayındırlık Bakanının tasvibiyle ilgili yatırını bölümlerinden ödenir. 

TRANSFERLER : 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar : 
32.110 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 

Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz mallara iras edilec 
tevsik edilecek zararlara ait tazminat. 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca, onanan illere ait .yol, kö 
idarece yapılan istimlâk bedelleri. 
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Rapor 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1971 malî yılına ait biltr.e tasarısı 

GİRİŞ 
Karayolları Genel Müdürlüğünün .1971. malî yılma ait bütçe tasarısı zaman ve imkân ölçüsün de taraflarımız 

bölümlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi l-Mitçe Karma Komisyonu Başkanlığının nıuhl ırasında ki esaslara gör 
muştur. 

i: - BÖLÜM: 
Hizmetin niteliği ye yerine getirilme şekli 

1. Kuruluş : 
Karayolları Genel Müdürlüğü .1 Mart 19f>U tarihinde yürürlüğe <.>iren f)5o9 sayılı Kamınla kw rulmuştur. 
1.950 yıhndaü bugüne katlar memleketimizin ekonemıik gelişmesine paralel c>larak Karayt.aar hi'/metlei'i de s 

hizmetlere eeva]) verebilmek, ü^ere. mevcut ı e;,;kilât Kanununun tadil eelilmesi icahetnmkfedi;'. 

2. Teşkilât : 
Karayolları («ene! Müdürlüğü, görevlerini yürütebilmek üzere, aşağıdaki şekilde1 teşkilât ian mistir. 

A) Merkes Teşkilâtı : 
1 Genel Müdür. 
2 Genel Müdür Muavini, 
1 Genel Müdür özel yardımcısı 
1 Savunma Sekreterliği, 
S Daire başkanlığı; ve bu Daire Başkanlıklarına bağlı 
18 Ken Heyeti Müdürlüğü. 
4 Müdürlük. 
•°» Şube Müdürlüğü vardır. 
Ayrıca Genel Müdürlüğe bağlı, 
I Hukuk Müşavirliği 
:> Müdürlük 
1 Murakabe1 Kurulu Başkanlığı ve Getml Müdür müşavirleri vardır. 
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B) Taşra Teşkilâtı : 
17 Bölge Müdürlüğü 
Bunlara bağlı, 
106 şube şefliği, ve ikmal F. H. ne bağlı 1 transit ambarı ile 2 makina ikmal grup şefliği vardır. 

Not : 1970 Genel teşkilât .şeması raporun arkasında bulunmaktadır. 

C) Personel durumu 
Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilâtında ha len : 

1 696 Aded teknik personel 
1 240 Aded İdari personel 

27 683 Aded daimi işçi 

30 619 Toplam 
Toplam olarak 30 G19 aded personel olup ayrıca mevsimlik ihtiyaca »öre değişen 4 000 ile 16 000 aded muv 

3. Görevleri : 
Hailen, 35 016 Em. si Devlet yolu, 24 4)37 Km. si il yolu qlmak üzere, toplamı 59 453 Km. olan Devlet ve İl yollar 
a) Ekonomik ve teknik etütler yaparak yol ağlarını tesbit etmek, öncelik sıralarına göre uzun ve kısa vade 
b) Programa giren yol, sanat yapılan ve köprülerin tatbikat projelerini yapmak, 
c) İhale ve emanet usullerine göre yol, ^anat yapıları ve köprü yapımlarını gerçekleştirmek, 
d) Mevcut yol ve tesislerin devamlı olarak bakım ve onarım hizmetlerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve trafik tesisle 
Karayolları Genel Müdürlüğünün esas görevlerini teşkil eder-. 

11. BÖLÜM 

Hizmetin gelişmesi 
Karayolu ulaşımına ait bâzı istatistik bilgiler (Taû/lo 15, 16, 17 ve 18) de gösterilmiştir. 

1. ikinci 5 Yıllık Plân döneminde Karayolları : 
İkinci 5 Yılbk Plân döneminde, 119 milyar liralık genel yatırımdan Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle G mil 

min edilmektedir. 
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G milyar Tl. lık Karayolu yatırımı, mevcut şebekenin fizikî ve gcometnik standartlarının yükseltilmesine yön 
yol uzunluğunu artırmak için gayret sarf edilecek ve Devlet yollarının öncelikle asfaltlanmasına çalışılacaktır. 

CrenelMkle İkinci Beş Yıllılk dönemde faaliyetler aşağıdaki işlere teksif edilecektir : 
a) Ana istikamet yollarında noksan, kopuk ve kestik kesimleri ikmal etmek, 
ib) Yolu olmıyan ilçe, ve bucaklara sosyal karakterde yol götürmek, 
e) Trafik tıkanıklığı arz eden, taşıma kapasitesi günde 4 000 - 5 000 olduğu halde, günde ortalama. 7 000 

arasımda, ekspres yol inşa etmek, 

d) İstanbul çevre yolu ve Boğaz Köprüsünü inşa ederek hizmete acımak, 
e) Dar boğaz şeklini alan Adana - Pozantı araısıadaki yolun yeni güzergâhını tesbit etmek, projelerini haz 

geçmek, 
f) Turistik önemi haiz yolları inşa etmek, 
'Bunlar, İkinci Beş Yıllılk Plân ile Karayolları (icnel Müdürlüğüne verilmiş başlıca hedeflerdir. 

2. Devlet ve il yolları : 
A) Devlet yolları : 
Karayolları ağının esasını it eskil eden Devlet 'folları Bakanlar Kurulunun 12.8.1963 tarih ve G/2104 sayılı k 

tesbit edilmiştir. Yeni yapılan yollar ve varyantlar dolayısiyle Devlet yolları ağının uzunluğuhaîerı 35 016 Km 
1970 takvim yılı sonu itibariyle Devlet yollar? 31 508 Km. si her türlü hava şartlarında trafiğe açık yol vasfınd 
ıSatıh cinslerine göre ise; 
Beton Yol 23 Km. 
Parke Yol 133 Km. 
Bitümlü Kaplama Yol 17 .058 Km. 
IKırmataş ve stabilize yol 14 750 Km. 
Toprak Yol 1 915 Km. 
(Jıeçiit venmiyeu 1 137 Km. 

Toplam 35 016 Km. 

ikinci Beş Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, karayolları, ekonomik şartlara, tur'xme, trafik ba 
verebilecek geometrik /ve fiziki standartlara göre yapılmajkta ve onarılmaktadır. 

Devlet yolları ağının tamamının her türlü hava şartlarında açık hale getirilmesine çalışılmaktadır. 
Projeli olarak inşa edilen devlet yollarının yıllara '.göre uzunluğu (Tablo 4) te gösterilmiştir. 
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a) Ana istikamet yolları : 
Devlet yollarımız içinde önemli bölge ve il merkezlerini binbirdne bağlıyan ve yurdu bir baştan diğerine k 

ları» demekteyiz. Yurdun (ekonomik, sosyal ve askerî ihtiyaçları yönünden tesbit edilen bu şebeke, başlangıçta 
göre yapılan ilâvelerle bugün 17 750 Km. ye yükselmiştir. 

Yatırım programlarının tanziminde daima bu şebekeye öncelik verilmekte ve bu suretle biran evvel kopuklu 
lanmasına .çalışılmaktadır. Nitekim 1970 yılı yatının programında yol, köprü ve asfalt yapımları için ayrılmış 
olan 386 milyonu anaisltikametlere tahsis edilmiştir. 

Şebekenin satıh cinsleri itibariyle 1 Aralık İ970 durumu şöyledir. 

% '62 asfalt, 11 036 Km. 
% 32 Stabilize, 5 685 » 
% 3 toprak tevsiye 600 » 

% 3 geçit vermiyen ' 429 » 

Toplam 17 750 Km. 

Geçit vermiyen yoHarın büyük bir kısmında, halen muvakkat bağlantılarla geçit sağlanabilin ektedir. 
Görüldüğü gibi, kaplama cinsleri itibariyle bu yol ağının oldukça iyi bir duruma geldiği söylenebilir. 
Bugünkü trafik şartlarının gerektirdiği geomnıik ve fizik standartlar bakımından şebekenin 1 Aralık 1970 
% 45 i yeterli takriben 8 000 Km. 
'% 20 si yapım halinde takriben 3 550 Km. 
% 35 i yetersiz takriben 6 200 Km. 
Yapım halindeki yollarla, yapımına başlanmanr.ş, ekspres yollar hariç yapımı gerekli 7 700 Km. lik yol toplam 

riKSİ için kamulaştırmalar dâhil 11,5 milyar Tl. sı civarında ödeneğe ihtiyacımız olduğu anlaşılmaktadır. 
b) Ekpres yollar : 
Her sahadaki gelişmeye paralel olarak süratli1 artan trafik dolayısiyle Karayolları teşkilâtının 'karşısına çıka 

bâzı istikametler ve kesimlerde büyük hacımda trafiğin yüksek süratle ve emniyetle seyrine müsait ekspres yo 
ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen Edirne - İskenderun ekspres yolu ile, bu anaistikametin bir parçası olan 

nin hallinde de önemli bir yeri bulunan) İstanbul çevre yolu ve Boğaz Köprüsü projesi bu ihtiyaçtan doğmuştur 
«Ekspres yol» tabiri ile genel olarak iki gidiş, iki geliş olmak üzere, asgari dört şeritli, gidiş - geliş şeritleri 

mış, tam veya kısmî erişme kontrollü yollar tanımlanmış olmaktadır. 
Bir yoldan, büyük hacimde trafiği yüksek hızlarla ve emniyetle geçirebilmek için, yola rast gele giriş çıkışla 

dan gelecek müdahaleleri önlemeye, yola giriş ve çıkışı belli noktalardan yaptırarak kontrol altına almaya erişme 
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Bu konuda yaptığımız etütler; önümüzdeki senelerde yeterli standartta 3 900 km. 'boyunda ekspres yolun y 
tur. Böylece anaistikaımetlerm bugün için yeterli gnırülen 3 900 Km. lik bir kısmının da önümüzdeki birkaç yıl 
yola çevrilmesi imkânlarından âzami derecede faydanılmıası halinde gereikli paranın 20 milyar TL. sı civarında ola 

îl yolları : 

Karayolu ulaşım sisteminde Devlet yolları, il yolları ile, il yolları da köy yolları ile beslenir. Bu 'sebepten, il 
mindeki mevkii önemlidir. 

Halen 24 437 Km. olan il yolları ağının 12 772 Km. isi her mevsimde geçit verir durumdadır. (Tablo : 3) 
Satıh cinslerine göre; 
Beton yol 4 Km. 
Parke yol 78 Km. 
Bitümlü kaplama 1 930 Km. 
Kırma taş ve Stabilize 14 149 Km. 
Toprak yol 6 602 Km. 
Greçit vermeyen 1 674 Kın. 

Toplam 24 437 Km. dir. 

III . Bölüm yatırımlar 

1. — 1971 bütçesinin genel durumu ve 1970 bütçesi ile mukayesesi : 
(Turistik yollar dâhil, köy yolları hariçtir.) 

Ödenek (1 000 TL.) Değişim 

Yıllar 
1970 1971 Miktar \% 

(A/ l ) Cari harcamalar 412 336 440 001 + 27 665 + 7 
(A/2) Yatırım harcamaları 1 193 431 1 312 500 + 119 069 + 10 
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 297 264 278 776 — 18 488 — 6 

Toplam : 1 903 031 2 031 277 + 128 246 + 7 

Karayolları G-enel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe tasarısı yatırımları ve tadil teklifi (Tablo 13 ve 14) te gösterilm 
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1970 yılı için Karayolları Genel Müdürlüğünce talebedilen toplam 365 milyon Tl. lık ek ödenek henüz veri 
arasında ek ödenek, teknik personel giderleri ve nakden hareanamıyan kısımlar hariç tutularak yapılan mukay 
yatırım harcamalarında ise % 1,5 kadar bir artış olduğu görülmektedir. 

Millî gelir ve millî gelirdeki ulaştırma ve karayolları gelirinin yıllara göre seyri (Tablo 6) da, Karayolları 
re bütçe ödenekleri (Tablo 7) de ve 1970 bütçesinin ödenekleri ve 30 . 11 . 1970 gününe kadar harcama durum 

2. — Yatırım harcamaları : 
Aşağıda 1970 yılı için verileni ödenek rakamları programdan (ek ödeneksiz olarak) aynen alınmış olmakla 

1970 yılı için talebedilen ek ödenek verileceğine göre malî yıl sonunda gerçekleşecek işlerdir. 

A) Devlet yolları : 
a) Etüt ve proje : 
1971 yılı için etüt, plânlama ve proje işlerine (42 500 000) Tl. ayrılmış bulunmaktadır. Bunun (38 100 0 

yapılacak ve etüt ve proje hizmetlerine sarf edilecektir. 
(4 400 000) Tl. sı ise merkez çeşitli proje ihalelerine tefrik edilmiştir. 

b) Yol yapımı : 
Karayolları Genel Müdürlüğü yol ve yolla ilgili hizmetlerin bir kısmını emanet bir kısmını da ihale suretiy 
Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda müracaat edilmektedir. 
1. Sosyal, ekonomik, turistik ve askerî sebeplerden dolayı acele hizmete arzı düşünülen yapını faaliyetle 
2. (Sadece geçit sağlama gayesi güdülen çalışmalarda, 
3. Metraj ve keşfi tam olarak yapılamıyan ıslah ve onarım faaliyetlerinde, 
4. Tabiî âfetler ve heyelan sebebiyle yollarda meydana gelen hasarların giderilmesinde, 
5. Müteahhit bulunamıyan mahrumiyet bölgelerinde, 
6. Makinalı müteahhit celbetmiyen küçük ve perakende işlerde, 
7. Asfalt kaplama ve yenileme işlerinde, 
8. Normal bakım ve kar mücadelesi faaliyetlerinde, 
9. Mevcut personel ve makina ile istenilen süre içerisinde yapılması kabil olan işlerde. 
Yukarda bahsedilen işler dışındaki yapım ve onarım çalışmaları ihale suretiyle yürütülmektedir. 
ba — İhaleli yol yapımı : 

1970 yılında Devlet yolları devam eden ve yeni ihaleli yol yapım işleri için (159 418 800) Tl. ödenek ayrılmı 
Bu ödenekle ihaleli yol yapım olarak 15 işte çalışılmış, 224 Km. sanat yapısı, 348 Kın. toprak işleri, 192 Km. 
İhaleli yol yapım faaliyetleri tama men anaistikamet yolları üzerindedir. 
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Bursa - Ankara istikametinde Bursa - İnegöl, Kaıılıpmar - Oukurhisar yolları Bilecik - Kütahya istikametinde 
mir - Antalya istikametinde, Gökova ayrımı - Köyceğiz, Ankara - Zonguldak istikametinde Yeniçağ - Mengen, M 
guldak, yolları; Ankara - Samsun - Hopa istikametinde Of - Derepazarı, Rize - Çayeli, Ardeşen - Sümle yolları; 
metinde Erzincan - Mutu, Aşkale - Ilıca yolları; Diyarbakır - Van istikametinde Bitlis - Başhan - Tatvan yolların 
rak devam edilmiş, 1971 yılında da bu yolların inşaatına devam edilecektir. 

1971 yılında devarn eden ihaleli yol yapımı işleri için (117 400 000) TL. ayrılmış olup bu ödenekle toplam uzu 
aded işte çalışmalara devam edilecektir. 1971 yılı çalışmaları sonucu 200 Km. sanat yapımı, 200 Km. toprak işler 

Buna ilâve olarak toplam uzunluğu 88 Km. olan 3 aded yeni iş ihalelerini sağlamak amaeiyle programa konu 
içerisinde taahhüde bağlanacaktır. 

Bu iahelelerle; Çankırı - İlgaz, Keşap - Espiye, Sivas - Budaklı yolları ele alınmış olacaktır. 
fob) Emanet yol yapımı : 
Devlet yolları devam eden ve yeni emanet yol yapım işleri için 1970 yılında (91 391 000) TL. ödenek verilmişt 
Bu ödenekle 30 aded işte çalışılarak 593 Km. sanat yapısı, 573 Km. toprak işi, 545 Km. üst yapı yapılmıştır. 

anaistikamet yolları üzerindedir. (Tablo 9/B) 

Detayı (Tablo 9/B) de görülen Devlet yolları emanet yol yapımı faaliyetleri yurdumuzun her tarafına yayılm 
Düzce - Akçakoca, İsmetpaşa ayr. - Safranbolu - Bartın, Cide - İnebolu - Abana, Sinop - Gerze - Alaçam, Havza 
tek - Amasya, Sivas - 7. Bl. Hd., Sürmene - Of, Derepazarı - Rize, Sümle - Hopa, Hopa - Borçka, Karakurt - Zara 
Ayr. - Su kavuşumu, Karakurt - Sarıkamış, Tatvan - Gevaş - Van, Cizre - Şırnak - Uludere, Nusaybin - Telsikan 
lcından, Malatya - Elâzığ, Toprakkale - Bahçe - Kömürler, İskenderun - Belen - Antakya, Sirkeci - Florya, İzmit 
racabey yollarındaki yoğun faaliyetler zikre değer. 

1971 yılında Devlet yolları devam eden ve yeni emanet yol yapımı işleri için (121 879 000) TL. ödenek ayrılmış 
yapısı, 300 Km. toprak işleri, 300 Km. üst yapı yapılacaktır. 

Evvelce yapımına başlanmış olan Kanlıçay - Alaçam, Sürmene - Of, Of - Derepazarı, Toprakkale - Bahçe - K 
yılında ikmaline çalışılacaktır. 

c) Onarımlar : 
ca) Projeli onarım : 

Projeli onarım çalışmaları ile mevcut yolların geometrik ve fizikî standartlarını süratle yükselterek asfaltbya 
grupudur. Genel olarak bu tip çalışmalarla karayolu ulaşımında büyük faydalar sağlanmaktadır. 

1970 yılında (86 810 000) TL. harcanarak 792 Km. sanat yapısı, 682 Km. toprak işleri, 1 020 Km. üst yapı ya 
1971 yılında projeli onarım için (122 321 000) TL. ayrılmış olup bu ödenekle 600 Km. sanat yapısı 500 Km. t 

pılacaktır. 
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cb) Geçit onarımı : 
Geçit onarımı çalışmalariyle yolların bâzı kesimlerinde geçidin iyileştirilmesi temin edilir. 1970 yılında devam 

için (15 473 000) TL. ödenek verilmiş olup bu Ödenekle 260 Km. sanat yapısı, 300 Km. alt yapı, 584 Km. üst ya 
1971 yılında ayrılan (19 700 000) T.L. ödenekle 290 Km. sanat yapısı 290 Km. toprak işi 700 Km. üst yapı 
d) Şehiriçi geçişleri : 
Yapılmakta olan Devlet ve il yolları ile halan trafiğe açık yolların şehir geçişlerinin dar boğaz haline geld 

ları ile sıhhi batımdan arzu edilmiyen problemler doğurduğu bir vakıadır. 
Bu problem, önemine göre iki grupta mütalâa edilmektedir. 
(1) (Standart olarak yapılan yolların üzerindeki şehir geçişlerini uygun standartta yapmak. 
Ancak bu çözüm son safha olup, istimlâk, proje ve inşaat bedellerinin yüksekliği dolayısı ile uzun zaman v 

mektedir. 
'(2) Mevcut şebeke üzerinde olup bugün için geometrik standantlarının ıslahına bütçe yetersizliği dolayısı ile 

çişlerinim. hiç değilse toız ve çamurdan kurtarılması amacı ile yapılan hizımetlerdir. 
1970 yılında verilen (10 095 000) T.L. ile Deviet yolları üzerinde bulunan 12 aded il, 79 aded ilçe, 3 aded bu 

ve kasaba geçişinde asfalt, parke ve beton kap1 ama işlerinde çalışılmıştır. 
1971 yıllında ayrılmış olan (7 600 000) T. L. ile 11 il, 71 ilçe ve 8 bucak olmak üzere cem'an 90 şehir ve kas 

ton kaplama işlerinde çalışmalara devam edilecektir. 
e) Bitümlü kaplama yapım ve anarımı : 
1970 yılı içinde yatırım bölümüne (128 780 0')0) T.L. ödenek ayrılmış olup, yapım ve onarım olarak. Devlet 

mıştır. 
Yapım (Km.) Onarımı '(Km.) 

98 42 
— 44 
25 — 
'67 105 

1 175 790 

Toplam 1 865 981 

Asfalt betonu 
Rodmiks 
Penetrasyon makadam 
Bitümlü temel 
Sathi Kaplama 
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1971 yılında bütçeye konan (145 000 000) T.L. ile aşağıda belirtilen işler yapılacaktır. 

Yapun (Km.) Onarım (Km.) 

— 100 
— 60 
— 110 
,30 _ 

1 000 2 000 

Toplam 1 030 2 270 

Günlük trafiği 100 ün üstünde olan yolların asfaltla kaplanması trafik emniyeti ve işleltme masrafları yönünd 
trafik hacmi 100 ün üstünde olan Devlet yolları uzunluğu 25 000 Km. civarındadır. Bu selbeple ilk hedef Devle 
nu 25 000 Km. ye çıkarmalktır. 

Bu hedefe süratle varılması için bütçe imkânlarının daha da artırılması gerekli görülmektedir. 

f) Tesis yapım ve ©narımı : 
1970 yılımda tesis yapım ve onarım işleri için (19 298 200) T.L. sarf edilmiş olup, bu ödenekle Genel Müdürlü 

bölge müdürlüklerinde ilâve tesislerim yapımı ve onarımı işlerine ve ayrıca lüzumlu yerlerde bakını evleri yapım 
1971 bütçesine konan (15 000 000) T.L. ödenekle devam etmekte olan işlerin bitirilmesine çalışılacaktır. 

g) Köprüler : 
Devlet yolları ağında toplam uzunluğu 101 720 Km. olan 3 025 aded 10 m. den büyük köprü [mevcuttur. 
Bunların 54 010 m. olan 1 495 adedi standartlara uygundur. 
Toplam uzunluğu 13 Ö00 m. olan 400 adedi düşük standartta ve dar olmakla beraber bugünkü ihtiyacı karşılam 
Köprülerin, dar ve taşıma kapasitelerinin düşük olmalarından dolayı yenilenmesi gerekenlerin sayısı 1 130 o 

dir. Bunlara ilâveten yeni varyantlar, a>lt ve üst geçitlerin temini dolayısiyle takriben 230 aded 7 400 m. boyda k 
Toplam olarak 1 360 aded, 42 110 m. boyunda köprünün yapılması gerekecektir. 
Bunun için (296 000 000) TL. sına ihtiyaç vardır. 
ga) Köprü yapımı : 
Devlet yollarında ihaleli köprü yapımı için 1970 programında (19 700 000) TL. konmuş olup uzunluğu 1 0.15 

edilmiştir. Emanet köprü yapımı için de (23 681 000) TL. konularak, halen toplam tülü 2 030 m. olan 36 köprü ik 
Toplam olarak 1970 yılında Devlet yolları üzerinde 3 015 m. uzunluğunda 59 aded köprü inşaatı ikmal edilmi 

Asfalt betonu (Temel ve kaplama) 
IlodmikiS kaplama 
Rıodmilks düzeltme 
PencJtrasyoın makadam 
Sathi kaplama 
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1.97.1. yılında devam eden ve yeni ihaleli köprü yapımı için takriben (23 000 000) TL. ayrılmış olup bıı ödene 
uded köprünün yapımı ikmal edilecek. Toplam tulü 1 900 m. olan 50 aded köprü inşaatına bağlanabilecektir. 

197.1 yılında devam eden ve yeni emanet köprü yapımı için takriben (25 000 000) TL. ödenek ayi'ilmı.ş olup, 
olan 35 aded köprünün yapımı ikmal edilecek, toplam, tulü 400 m. olan 12 aded köprünün inşaatına başlanabi 

gb) Köprü onarımı : 
.1970 ydında köprü onarımına (11 750 000) TL. ödenek ayrılmış olup İm ödenekle hasara uğrayan köprülerin 

pılması ve tahkimat islerinde kullanılmak üzere malzeme alınarak çeşitli köprülerde tabiiye, kardökon, pere, gid 
yapılmıştır. 

1971 yılında bu hizmetler için (10 000 000) TL. ayrılmış olu]) bu ödenekle yukarda bahsedilen işler yapılaca 
taşkınlarından korunması, geçit temini, köprülerin onarım, işlerine devam edilecektir. 

Karayolları tleııel Müdürlüğünce yapılan köprülerin sayrı ve uzunluğu yıllar itibariyle (Tablo : 5) t e gösterilm 
h) Makina ve teçhizat : 
1. 1.970 yılında makina ve teçhizat alımları, onarımları için (181 080 000) TL. ödenek verilmiştir. B 

harcanamaz kaydiyle proje kredisi ödemeleri karşılığı ayrılmıştır. 
2. 1971 malî yılı için yatırımlardan makina ve teçhizat alımları ve onarımları için ayrılan ödenek (206 30 

milyon TL. sı proje kredileri için konduğundan nakden harcanamaz. 
Genel Müdürlüğün elinde bugün yenileme değeri (9.1) milyon dolar olan makina parkı bulunmaktadır. .1/3 

lerinde kullanılan bu parkın (47) milyon dolarlık kısmı ekonomik: ömrünü doldurmuş bulunmaktadır. 
1970 yılı Bütçe imkânı nedeniyle, ihtiyaca uygun yedek parça siparişi yapılamamıştır. Devalüasyon nedeniyl 

muştur. Meydana gelen yedek parça açığının süratle kapatılması gerekmektedir. 1971 yılı Bütçe tasarısı bu ba 
tır. 

Bu yıl temin edilen yedek parçanın değer olarak % 49 u yerli imalât olarak piyasadan karşılanmaktadır. 
1971 yılında da yerli imalât yüzdesinin % 49 olacağı umulmaktadır. 
B) İl yolları : 
İl yolları ağında 1970 yılında yapılmış işlerle 1971 yılında yapılacak işler ve harcamalar aşağıda gösterilmişti 
a) Etüt ve proje : 
1970 yılı programına il yollarının etüt ve proje işleri için (4 700 000) TL. konmuş, 1971 yılında ise bu hizm 

mıştır. 
b) Yapım : 
1970 programına il yolları yapımı için konulan (40 007 600) TL. ile 607 Km. sanat yapısı. 594 Km. toprak iş 

tır. (Tablo : İ l / A ) 
1971 yılında il yolları yapımı için (46 425 000) TL. ödenek ayrılmıştır. 
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Bu ödenekle il yollarının biran evvel geçit verebilmesi için gerekli çalışmalara devam edilecektir. 
c) Yol onarımı : 
1970 programında il yolları onarımı için (!•] 980 000) TL. ödenek ayrılmıştır. 
Bu ödenekle toplam olarak 425 Km. sanat yapısı, 427 Km. alt yapı ve 558 KMI. üst yapının iyileştirilmesine çalı 
197İ yılında da (17 650 000) TL. ödenek ayrılarak il .yollarının iyileştirilmesine devam edilecektir. İler ne ka 

kış geçit sağlanması üzerinde durulmakta ise de bu is için ayrılabilen ödenekler yetersiz kalmaktadır. 

d) Şehir içi geçişleri : 
1970 yılında şehir geçişlerine (2 600 000) TL. ayrılarak 84 şehir içi geçişinde çalışılmıştır. 
1971 yılında ele alınacak şehir içi geçişleri için (o 025 000) TL. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle 48 aded şeh 
e) Bitümlü kaplama yapımı : 
1970 yılında programa konan (6 580 000). TL. sı ile takriben 300 Km. asfalt kaplama yapılmıştır. 
197.1 yılında programa konan takriben (7) milyon TL. ile takriben 250 Km. asfalt kaplama yapılacaktır. 

f) Köprüler : 
fa) Köprü yapımı : 
1970 malî yılında ihaleli il yolu köprü yapımına, (14 500 000) TL. ayrılmış ve yıl içinde toplam uzunluğu 1 1 

miştir. 
Emanet olara'k ele alınmış olan köprülere (8 295 000) TL. ayrılmış ve toplam uzunluğu 457 m. olan 17 aded köp 
1971 Bütçesine il yolu köprüleri yapımı için takriben (25 000 000) TL. sı konmuştur. 
1971 yılında devam eden ihaleli işler için takriben (15 000 000) TL. ve devam eden emanet işler için takriben ( 
1971 yılında yeni ihaleli işler için takriben (1 500 000) TL. ayrılmış olup, bununla toplam uzunluğu yaklaşık o 

rünün yapımına başlanacaktır. 
Yeni emanet işler için ise takriben (4 000 000) TL. ayrılmış olup bununla toplam uzunluğu yaklaşık olarak 200 

bilecektir. 

fb) Köprü onarımı : 
1970 yılında il yolu köprü onarımına (2 820 000) TL. ayrılmıştır. Bununla, hasara uğrayan köprüler onarılm 

ve tahkimat işlerinde kullanılmak üzere malzeme satmalmarak çeşitli köprülerde onarım işleri yapılmıştır. 
1971 yılında il yollarındaki benzer işlerin daha müessir olarak yapılabilmesi ve yıkılan köprülerde geçit verm 

köprü malzemesi alınması gayesiyle (5 000 000) TL. ayrılmıştır. 
g) Makina ve teçhizat : 
1971 yılında il yollarının yapım ve onarım işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri için (4 

lunmaktadır. 
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C) Büyük projeler : 
İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen büyük ulaştırma projelerinden İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevr 

ekspres yolunun İstanbul - İzmit kesiminin yapımı ve Pozantı - Adana kesiminin proje çalışmaları devanı etmekte 
a) İstanbul Boğaz Köprüsü ve çevre yolu : 
Bu projenin etütlerine 1954 yılında başlanmış, 1956 da mütehassıs bir yabancı firma tarafından hazırlanan ra 

ğaz geçişinin de 1970 yılında yapılması tavsiye edilmiştir. 
Raporda J980 için tahinin edilen nüfus, motorlu taşıt sayısı, trafik hacmi ve ekonomik gelişmenin 1965 yılınd 

yapımının biran evvel ele alınması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
1968 yılında yeniden bir fizibilite etüdü yaptırılmıştır. 
Bu son etütlere göre : 
Boğaz Köprüsü ve çevre yolunun ekonomik iç rantabilitesi % 14,7 dir. Bu rantabilitc bir alt yapı projesi içi 
Yalnız köprüden geçen vasıtalardan alınacak ücretlerle projenin tüm bedeli 1987 senesine kadar % 7,5 faizi i 
Boğazı geçen vasıtaların muhtelif seneler için ünite geçiş maliyetleri aşağıda gösterilmiştir : 

Araba vapuru Köprü ile 
Yıllar ile TL TL. 

1978 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 

17.03 
16.52 
14.61 
13.78 
12.96 
12.44 

11.48 
9.01 
6.31 
4.71 
3.71 
3.04 

Boğazı ileriki yıllarda geçeceği, yapılan etütler sonucu tahmin edilen günlük ortalama vasıta sayıları şöyledir 

Yıllar 

1973 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 

Günlük 
vasıta sayısı 

22 000 
28 000 
40 000 
55 000 
74 000 
87 000 
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Boğaz köprüsü ve çevre yolları projesinin tüm maliyeti 2 milyar TL. dır. Toplam tülü 22 Km. olup 19,5 Km. 
köprüyü ihtiva eder. Bunlardan Boğaz Köprüsü 1 560 m., Haliç Köprüsü 1 000 m. uzunluktadır. Yol genellikle 
lüdür ve hız yolu karaktcrindedir. 

Yapılan son hesaplara göre proje maliyetinin kısımları aşağıdaki gibidir : 

Tl i. 

istimlâk giderleri 440 000 000 
Çevre yolu 850 000 000 
Boğaz Köprüsü 4G0 000 000 
Haliç Köprüsü 250 000 000 

Toplam 2 000 000 000 

Bu proje içinde çevre yoluna ait üç kesim (Beylerbeyi - Altunizade, Altunizade - Ankara yolu kavşağı, Orta 
lerek yapımına geçilmiş, diğer kesimlerin proje ve ihale hazırlıkları son safhaya gelmiş, Haliç Köprüsü proje 

Boğaz Köprüsü yapısı 1 . 7 . 1969 da ihaleye çıkarılmış ve sözleşmesi 26 . 1 . 1970 tarihinde imzalanarak y 
Proje, istanbul'a Doğudan ve Batıdan gelen Devlet yollarını bağlıyacağı gibi, İstanbul şchiriçi ulaşımında 
Şehirlerarası yollarda süratle artan trafik ihtiyacını karşılamak ve yüksek süratle ve emniyetle ulaşımı te 

ketlerde olduğu gibi ekspres yolların yapılması zaruri hale gelmiştir, ilk olarak Edirne - İskenderun istikameti 
bul - izmit ve Pozantı - Adana kesimleri ele alınmıştır. 

b) Haydarpaşa - îzmit ekspres yolu : 
İstanbul - izmit kesiminin fizibilite raporu ikmal edilmiştir. Gebze - İzmit arasının avan projeleri tamamlanm 

Gebze kesiminin proje işleri de büyük ölçüde hazırlanmış olup Pendik - Bostancı arası dört şeride çıkarılmış 
men ikmal edilememiştir. Bu kesimin tamamlanmasına ve Pendik - Gebze arasının dört şerit olacak şekilde ge 
lecektir. Gebze - izmit arasının detaylı projeleri tamamlanmış, fakat ödenek yetersizliğinden 1971 de yapımına 

c) Pozantı - Adana ekspres yolu : 
İstanbul - iskenderun ekspres yolunun dar boğazlarından mühim bir kısmını teşkil eden Pozantı - Adana kes 

rinin hazırlanması hizmetleri 1 . 4 . 1968 tarihinde ihale edilmiştir. 
Firma proje çalışmalarına devam etmekte olup, avan projeleri 1971 yılı içerisinde tamamlıyacaktır. 
Projede 4 alternatiften en uygun ekonomik çözüm olarak Pozantı - Damla karakolu - Tarsus güzergâhı seç 

milyon TL. olarak hesaplanmıştır. 
Yeterli ödenek olmadığından 1971 programına almamıyan bu kesimin inşaatına ileriki yıllarda girişilebilecek 
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D) Turistik yollar : 
Turizm Bakanlığınca öncelikleri seçilip Karayolları (lenel Müdürlüğünce programlanıp, inşaatı yapılan turistik 

sine ödenelk konulmaktadır. 
1970 yılında turistik yollar yatırımı için ol 874 4fi() TL. ödenek verilmiştir. Bu ödenekle promrama girm 

sanat yapısı, 44 Km. topralk işleri, 82 Km. üst yapı yapılmıştır (Tablo 12). 
Bunlara ilâveten 90 Km. sathi kaplama yapılmıştır. 
Eski yıllarda programa alınmış olup, 1970 yılında devanı eden turistik yollardan Kâhta - Eski, Kâhta, - Nemru 

Ayr. - Oylat; Munzur kaynağı - Ziyaret köyü; Kuşadası - Dilek Yarımadası Millî Park yolu; İsparta - G-öl yolu 
(Afyon - insaniye) Ayr.; Antalya - Kemer Tekirova; yollarının yapım, onarım ve asfalt işlerinde çalışılmıştır. 

Ayrıca yeni yapım ve onarım olaralk ele alman; 
Neibioğlu Moteli yolu; Çeşme - ÇiftlikkÖyü - Tıırsite; Çeşme - Alaç.ati; Milas - Güllük; Kapta-.paşa - Başfcöy 

;^-z - Mil et - Akköy yollarında çalışılmıştır. 
19,71 yılında turistik yollar için 39 500 000 TL. ödenek ayrılmış olup turistik önemi haiz yolların yapım, ona 

sarf edilecektir. 
E) Sonuç : 
1970 yılı içinde gerçekleştirilen yatırımlar «•onıu-uıula Devlet ve il yolları ağının satıh cinslerinde 1 Mart 197 

husule gelmiştir. 
a) Devlet yolları : 
Beton ve parke 176 Km. den 156 Km. ye (20 Km. azalış) 
Asfalt 15 715 » » 17 058 » » (1 343 Km. artış) 
Stabilize ve kırmataş 16 246 » » 1 4 750 » >> (1 496 Km. azalış) 
Toprak tesviye 1 950 »• » 1 915 » » (35 Km. azalış) 
Geçit vermiyen 1 143 » » 1 137 » » (6 Km. azalış) 

Toplam 35 230 35 016 
b) ti yoları : 
Beton ve parke '60 Km. den 82 Km. ye (22 Km. artış) 
Asfalt 1 590 » » 1 930 » » (340 Km. artış) 
Stabilize ve kırmataş 13 46Q » » 14 149 » » (680 Km. artış) 
Toprak tesviye 7 381 :» » 6 602 » » (779 Km. azalış) 
Geçit vermiyen 1 890 » » 1 674 » » (216 Km. azalış) 

Toplam 24 390 24 437 
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IV. DÖLÜM 

Cari harcamalar 
1. — Genel bilgiler : 
1970 yılı bütçesinde cari harcamalar için ayrılan (459 925 J05) TJ. sı olup, bunun (47 589 040) 'Tl. sı köy yoll 

ve il yılları bakımı için kalan miktar (412 3-30 119) Tl. sidir. 
Bu ödeneğin (41 327 160) Tl. sı hakiki cari giderler karşılığıdır, (.»eriye kalan (371 008 959) Tl. sı ise, Devle 

rü bakımı, tesis bakımı, bitümlü kaplama bakımı ve trafik hizmetleri ile bu işlerde çalışan makimi ve teçhizatın g 
Milyarlar değerindeki karayolu yatırımlarının muhafazasının ne kadar önemli ve gerekli olduğu meydandadır. 
197.1 malî yılı bütçesinde cari harcamaların karşılanması için (488) milyon Tl. ödenek ayrılmıştır. 
Bu miktarın (48 321 092) Tl. sı Köy İşleri Bakanlığı eliyle köy yollarına sarf edilecektir. Geri kalan (440 

(20 000 000) Tl. lık kısmı ise gerçek cari giderler karşılığıdır ki, memur maaş ve ücretleri ile yönetim giderlerinin 
Bu durumda, 1971 bütçesindeki (A/ l ) cari harcamalar cetvelinin (420 001 370) Tl. sı Devlet ve il yolların myo 

ları ile trafik hizmetleri ve bu işlerde çalışan makina ve teçhizatın zaruri giderlerinin karşılanması işine aittir. 
2. — Devlet yolları balamı : 
1970 yılında 34 087 Km. yolun norma; bakımı yapılmıştır. 1971 yılı bakım tulü. 208 Km. lik bir aızalışla, 33 879 

19 Km. fazlası ile 29 009 Km. si üzerinde devamlı, 2 499 Km. si üzerinde imkân bulundukça olmak üzere toplam 
(Tablo 3). 1971 malî yılında Devlet yollarının bakımı için (204 808 900) Tl. ödenek ayrılmıştır. 

1971 yılı için cari harcamalar içinde mütalaa edilen, bakım ödeneğinin hizmetler için yetersiz olduğu kanaatin 
3. — Trafik hizmetleri : 
1971 yılında trafik hizmetleri için (22 379 900) Tl. ödenek ayrılmıştır. Bu ödenekle, âzami tasarrufa riayet edile 

lecektir. 
(1) Mevcut Devlet ve il yolları ağının tehlike ihbar, yasak ve tahdit, bilgi işaretleri ile işaretlenmesine devam ed 

yollardaki levhalar revizyona tabi tutulacak, ithal edilecek reflektif malzeme ile teçhiz edilerek levhaların gece de 
(2) 1970 yılı sonunda Devlet yollarının büyük bir kısmı, il yollarının trafiği yüksek kesimleri ile şehir ve kas 

uzaklık, tehlike ihbarı, yasak ve tahdit, bilgi işaretleri ile işaretlenmiş olup işaretlenen yolların uzunluğu 38 500 
levhalarının para olarak değeri (21 741 320) Tl. na varmaktadır. 

(3) 1971 yılında fazla tahribata mâruz kalan 38 500 Km. lik yoldaki işaret levhalarının yenilenmesi ile 2 564 
yapılacaktır. 

Hammadde sıkıntısı dolayısiyle zamanında boya sağlanamaması nedeni ile 1970 yılında yol çizgi programı gerçe 
doğru alman boya ile 1 300 Km. yolda çizgi işlemi yapılmıştır. 

1971 yılında temin edilecek yol çizgi boyası ile 7 500 Km. yol, yol çizgileri ile tanzim edilecek ve tahminen 1 
getirtilecek cam küreciği kullanılarak çizgiler gece görünür hale getirilecektir. 
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(4) Yolların kenarlarını belirten, gece ve gündüz yoldan istifade ;edenlere büyük faydalar sağlıyan kenar taşla 
edilmiş, bu taşların gece görünürlüğünü temin için kullanılan reflektörlerin fazla tahrip «örmesi ve temininde gü 
zaman aksamalar olmuştur. 

1971 yılında fazla tahribata mâruz kalan kenar tası reflektörleri için (500 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
(5) Ağırlık kontrolü çalışmaları sabit ve seyyar çalışmalar olmak üzere iki kısımda plânlanmıştır. Bu hizmetin 

renli 34 taşıta ihtiyaç, vardır. Ayrıca personel istihdamı için, sabit tartı istasyonunun bulunduğu güzergâhtaki du 
çalışmada, 6 milyon Tl, telsiz şebekesi için (1 000 000) Tl. tahsisat gerekmektedir. 

Trafik kontrolünün Genel Müdürlüğümüzce yapılması düşünülürse yapılan plâna göre önce ana istikamet yolları 
lara, sonra bütün anaistikamet yollarına, bilâlıara bütün yurt sathına bu hizmet götürülebilecektir. 

Bu plânların malî porteleri günlük ortalama trafiği 1 000 taşıttan fazla olan yolları kapsıyan birinci merhale i 
ortalama günlük trafiği 500 taşıttan fazla olan yolları kapsıyan ikinci merhale için ilâveten (12 000 000) Tl. dı 
ikinci merhalede ilâveten 80 taşıt gereklidir. 

4. — Bitümlü kaplama bakımı : 
1970 yılında cari masraflar bölümünden verilen (34 404 000) Tl. ile 2 439 Km. sathi kaplama yenilenmesi ve 2 

ın iştir. 
1971 yılında aynı bölümden (40 645 000) Tl. sı ayrılnnştır. Bununla, 800 Km. sathi kaplama yenilenmesi yapı 

poları, gemi tankerleri, personel ücretleri ödenecektir. 
Bu şekilde yenilenmesi icabeden asfalt yollardan onarım bölümünde, ele alınanlarla birlikte % 00 ı programa alı 
Program yılı içinde 4 000 Km. sathi kaplama yenilemesi ve 400 Km. rodmiks düzeltmesi yapılması zaruri olduğ 

sizliğinden yapılamayan 1 500 Km. sathi kaplama yenilenmesi ve 290 Km. rodmiks düzeltme için ilâve olarak (20 
tefriki gerekil*. ' 

5. — Makina ve teçhizat : 
Bakım işlerinde çalışan makina ve teçhizat yedek parça ikmâli için (6 580 000) Tl. ayrılmıştır. 
Bakım işlerinde çalışan makinalarm yedek parça giderlerinin 1971 yılında 40 milyon Tl. olacağı tahmin edilm 

recede önemM mütalâa edildiğinden, aradaki 33 milyon Tl. lık farkın yatırımlardan karşılanımıası zorunluğu do 
ları kısıtlamaktadır. 

6. — 11 yolları bakımı : 
1970 yılında 22 300 Km. yolun normal bakımı yapılmıştır. 1971 yılı normal bakım tulü 22 763 Km. dır. Kar 

mi, 7 795 Km. imkân bulundukça olmak üzere 12 772 Km. dir (Tablo 3). 
1971 malî yılında il yollarının normal bakımı için ayrılan (43 359 000) Tl. ödenekle, programda bulunan il 

mücadelesinin yapılmasına çalışılacaktır. 
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V. - BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

»Sermaye teşkili ve transfer harcamaları konusunda önemıli olarak kamulaştırma ve satmal ma,la,r vardır. 
1970 malî yılında kamulaştırma işleri için 282 milyon Tl. ayrılmıştı. Bu ödenek, devlet yollan ve 'karayolla 

mulaştırma ihtiyacına cevap verememiştir. 
Genel Müdürlüğün 1970 yılından 'intikal eden borçları ile birlikte 1971 yılı yatırım programına giren işle 

yon Tl., İstanbul çevre yollan ve Boğaz Köprüsü kamulaştırma ve satmalına bedeli olarak 170 milyon Tl. o 
rısında kamulaştırma ve satmalın allar için toplam, olarak (271) milyon Tl. ödenek ayrılmıştır. 

Yine 1971 yılı için sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin malî transferler bölümüne (1.6 300) 
(150 006) Tl. borç ödemeleri bölümüne de (7 610 089) Tl. aynlmış olup, sermaye teşkili ve transfer harcamala 
Tl. ayrılmış bulunmaktadır. 

VI. - BÖLÜM 

Dilek ve genel düşünceler 

Mezkûr bütçe teklifinin „ görüşülmesi doJayısiyle aşağıdaki dilek ve genel düşüncelerde bulunulması uygu 
1. — Tahsisat durumu ve ek ödenek talepleri : 
Karayolları Genci Müdürlüğü verilen bütçelerle alınan ek ödenekler 1966 yıllından itibaren aşağıda göster 

Vılı Bütçe ile verilen Kk olarak alman Toplam; ödeneık 

1966 
1907 
1968 
1969 
1970 

1971 

1 056 606 000 
1 172 636 000 
1 373 594 000 
1 546 713 000 
1! 903 131 973 

2 031 277 765 

95 000 000 
80 400 000 
175 000 000 
ıoo ooq ooo 
365 000 000 
(Teklif) 
394 000 000 
(İhtiyaç) 

1 151 606 000 
1 253 036 (000 
1 550 594 000 
D 646 7 13 000 
2 268 131 '973 

2 425 2 77 765 

Köy İşleri Bakanlığınca sarf edilen miktarlar bu rakamların dışındadır. 
Durumun tetkikinden de anlaşılacağı üzere, Karayolları Genel Müdürlüğüne, yapmakta olduğu işleri karşılı 

min edilememiş, zaruretler sonucu olarak, ek ödenekler verilmiştir. Niteldim 1970 yılında da 365 Jmilyorı Tl. lık 
şılmıştır. Bu ımiktar 1970 yılında verilen ödeneğin, teşkilâtın zaruri iş kapasitesini karşılıyamaması sebebiyle or 
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1971 ödeııeğıi de teşkilâtta mevcut kapasite ve imkânlar muvacehesinde yetersiz görülmekte ve 1971 ödeneğini 
na ve personeli ille gerektiği kadar verimli çalışmasına imkân vermiyeeeği belirmektedir. Bu h al karşısında, muh 
rayollarının takriben (394) milyon Tl. sı ek. ödeneğe ihtiyacı olacaktır. Tablo 13/B de görüldüğü üzere, bu miktar 
mü için ve 'geri kalan (237) milyon Tl. sı da A/2 bölümü için gereklidir. 

Bu şekilde, malî yıl sonunda verilen ek ödenekler; teşkilâtın plânlı, programlı çalışma düzenini etkilemektedi 
Prensibolarak, bütçede önceden yeterli ödenek vermek suretiyle ileride ek ödenek ihtiyacının kaldırılması v 

<ma imkânın sağlanmasını temenni etmekteyiz. 
2. — Nakit ihtiyacının giderilmesi : 
1970 yılında, zaman zaman nakit ihtiyacı sebebiyle ımütaahhit istihkaklarını ve kamulaştırma borçlarını ödeım 
Bu aksamalarda, sosyal sigortalar primleri iş veren Kisvesinin, kanuni süresi içerisinde yatırı!ması mecburiydi b 
Harcamaların büyük ölçüde yapıldığı inşaat mevsimi süresince güçlüklerle karşılaşılmaması için, nakit akış 

lışma temposuna uyacak bir elastikiyete kavuşturulması, gerek mütaahhit çalışmalarında, gerekse emanet işle 
ve maliyet düşüşü sağlıyacaktır. 

Bu yönde'gerekli mevzuat değişikliğinin süratle yapılması ile bâzı idari ve malî tedbirlerin alınmasına katî za 
3. — Bakım giderlerinin cari masraflardan a y n gösterilmesi : 
Yatırımla ilgisi olan yo! bakım hizmetlerinin cari harcamalar cetvelinde mütalâa edilmesi, c:\ ri harcamaların f 

ne sebebolmaktadır. Sadece idari masrafları bulunan kuruluşların cari harcamalarına konan tahdit ve kayıtlar 
rakterleriyle ilgili olması gereken bakım hazım etlenme uygullanması, bu hizmetlerin büyük ölçüde aksamasına 
kım hizmetlerine ait ödeneklerin, bütçenin cari harca>malar bölümünden çıkarılıp meselâ «Karayolu bakım ve 
da toplanmasını lüzumlu görmekteyiz. Bu yapılmadığı takdirde, cari giderlerden yapılacak umumi indirimler m 
yati bir hizmeti olan «Karayolu bakım ve idame giderleri» de kısıntıya tabi tutulmuş olacak ve hizmetlerin aksa 

Asfalt yol bakım makinalarının ikmali ve geliştirilmesi : 
17 058 Km. Devlet 1 930 Km. il yolu olmak üzere asfalt kaplamalı yolların uzunluğu 18 988 Km. ye ulaşmıştır. B 

ekiplerde 2,5 metrekübılük damperli kamyon, asfalt distribütörü, asfalt karıştırıcı ve sıkıştırana için kompaktör 
distribütör, karıştırıcı ve kompaktör!er yetersiz durumdadır. Halen mevcudolan makinalara ilâve olarak 120 a 
50 aded asfalt karıştırıcı ve 350 aded küçük tan dem silindirin alınması gerekmektedir. Ayrıca, bakım için, depola 
bakım asfaltının nakli için 8 aded 1 500 galon, 8 aded de 3 700 galonluk relây tanka ihtiyaç vardır. Bu makmalarm t 
kımının uygun şekilde yapılması bakımından zamr i görülmektedir. 

5. — Kar mücadele makinalarının tamamlanması : 
Halen Devlet ve i! yolu olarak, 33 986 Km. daimi, 10 294 Km. imkân bulundukça, toplam 44 280 Km. yol kışın a 
Bu yollarda yapılacak kar mücadelesi için gereıkii kar mücadele makinaları yetersiz durumdadır. Eksik ola 

traktörler kullanılmaktadır. Traktörler kar mücadelesinde bu hizmetin yapılış hızına uymamakta yolların bozul 
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nca. yol yapım ve onarını hizmetleri aksamaktadır. Bu balkımdan eksik odan rotatif ve kaımyona monte düz bı 
de senieilcr ve haberleşme için lüzumlu olan telsizlerin ikmali bir zaruret haline gelmiştir. 

6. — Teknik personel ihtiyacı ve istihdam ve ücret statüsünün düzenlenmesi : 
Teşkilâtın nıuhtacolduğu kalifiye teknik personel (bilhassa inşaat ve ımakina mühendislerinin) temini seneler 

vam e de gelmektedir. 
Hizmetlerin plânlama ve programlamasını, etüt, proje, yol ve köprü bakım hizmetlerinim hemen hemen tam 

büyük bir kısmını, kendi ımakina parkı ve personeli ile bilfiil yapmakta olan bu teşkilâtın beynini teşkil etm 
tersiz olması, hizmetlerin kalite ve randımanına ters yönde etkiyen bir faktör olmaktadır. 

1955 yılında 320 milyon TL. ödeneği 30 milyon dolar değerinde nıakina parkı ve toplam 9 000 personeli olan 
hendisi sayısı 471 iken, bugün hizmetlerinin artışı ile (24 000 Km. lik il yolları da karayollarına devredilmiştir 
na parkı 95 milyon dolar değere ve toplanı personeli 30 000 e çıkarak gücünün 3 kattan daha fazla artmasına k 
disleri sayısındaki artış ancak c/< 20 olmuş; bu fark da hizmet yükü ile artan bölge ve şube sayıları ve merkez 
gereği kurulan üniteler nedeni ile büyük ölçüde yönetim kademeleri tarafından massedilmiştir. 

1969 ve 1970 yıllarında, bilhassa değerli ve tc-rübeli clemanlrırdaki kayıp dikkati çekecek mertebededir. 
Ayrıca., karayollarında artan trafik ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve gelişen tekniğe uygun yüksek standa 

tedir. Bundan dolayı daha çok sayıda kaliteli teknik elemanlara ihtiyacolacaktır. 
Bu tip elemanların elde tutulması ve yeni eleman teinini için bunların sosyal ve malî yönden gereğince tatm 

olarak görülmektedir. 
Malûm olduğu üzere, 4/10195 sayılı Kararnameye göre çalışan teknik personel, 1327 sayılı Kanımla, değiştiril 

Kanununun kapsamına alınmıştır. 
Bu kanunun, yanlış ve geç tatbikatı nedeniyle teknik personel yönünden doğan aksaklıklardan bâzılar; aşağıd 
a) Kanunun başlangıç derecelerini belirliyen 36 ncı maddenin sadece yeni işe alınacaklara değil, halen çalışm 

ken intibak usullerini aç.ıkbyan genelge halen çalışanların 6 yıl daha geriden intibak ettirilmelerini öngörür şeki 
racaat edilen Danıştay, «Yürütmeyi durdurma» kararı vermiştir. Nihai karar teknik personelin lehine çıksa bil 
miye1 tutarlarında 1 - 5 yıl gibi sürelerde donacak olan bu personel, karar aleyhe çıktığı takdirde müktesep ol 
bekliyeceklerdir. Bu durumda bilhassa genç mühendislerin özel sektöre kaçacağı, bâzı şahsi nedenlerle çalışmay 
randımanlarının çok düşeceği açıktır. 

b) İntibaklar sırasında Yedeksubay Okulunda geçen sürenin hizmetten sayılmaması gerek 657 sayılı Kanu 
83 ncü ve 84 ncü maddelerim1; gerekse 4379 sarılı Kanunun 1 nei maddesine aykırıdır. Kr olarak yapılan vatani 
ken yedeksubaylık yapanların okul devresinin sayılmaması hiçbir hakkaniyet prensibine uymamaktadır. Ayr 
personel arasında suni bir kıdem farkı doğmaktadır ki, bu hususta Anayasanın cinsiyet farkı gözetilmiyeceğin 
uymamaktadır. Kanunu İni yönden yanlış olarak tefsir ettiği anlaşılan genelge mutlaka değiştirilmelidir. 
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e) •Kamımla, öngörülen iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarını düzenliyecek yönetmelikler en kı 
malıdır-. 4/10195 sayılı Kararname ile alınmakta olan yan ödemelerin de bu yönetmelikler çıkıncıya kadar uygula 
Bütün yan ödemeleri durduran son Bakanlar Kurulu kararı ile almakta oldukları yan ödemelerin hepsini kaybed 
şında çalışan her hangi bir memur gibi düşünülen ve onun kadar ücret alan şantiye ve diğer iş yerlerindeki tek 
kalmamış olduğundan, iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamlarının bir an evvel ve kanunun görüşmele 
tebede tesbit edilerek ödenmesi gereklidir. 

d) İlk dört dereceye kimlerin gireceği hususu hizmetin aksamaması yönünden çok önemliolup, 1971 bütçe 
lar, görevin yapılabilmesini sağlıyacak adedde verilmelidir. Aksi takdirde yönetici olarak üst kademelerde çalışa 
olacaktır. 

e) Yeni memur almmasiyle ilgili kanun hükümleri ve öngörülen sınav yönetmelikleri; mühendis ve sair te 
ğına rağmen, yeni mezun bir mühendisin Devlet hizmetine girebilmesi için ortalama bir hesapla 9 ay kadar bekl 
tadır. Kanunun yetersiz malî hükümleri yanında böyle bir durumla da karşılaşan teknik personelin özel sektö 
biîdir. Her ne kadar mühendislerin sınavsız işe alınabileceği yönetmelikte belirtilmiş ise de, birden fazla tal 
6 ayda bir sınavların tekrarı sakıncalı olacaktır. Daha pratik bir çözüm yolu bulunmalıdır. 

f) Kanunun 196 ncı maddesinde belirtilen mahrumiyet zamlarının 4 bölge halinde ve bâzı görevler için v 
ların miktarının 197 nci madde uyarınca her yıla ait bütçe kanununda belirtileceği vaz'edilmiştir. Ancak geniş 
ceği anlaşılan bu zamların bütçe yetersizliği nedeniyle küçük miktarlarda olması muhtemeldir. Bu durumda, bil 
mahrumiyet bölgelerine gönderilmeleri çok zorlaşacaktır. Bir kanun mevzuu olarak ele alınıp teknik personelin m 
tutulması sağlanmalıdır. Bu mümkün olmazsa, teminindeki güçlük zammı, bölgenin mahrumiyet derecesine göre 

g) Yatırım hizmetlerinin, bilgi ve enerjiyi aynı anda gerektiren karakterinden ötürü, bugün kadro derec 
ha yüksek kadro unvanlı görevlerde fiilen ve başarıyla çalışmaktadırlar. Kanunun, bu tip personele yaptığı işin 
her türlü kayıtları değiştirilmelidir. En az 10 yıllık devlet memuru olmak kaydı, yatırım hizmetlerinde genç ve bi 
larını kısıtlamaktadır. 

Kalkınma durumunda ve bunu çok kısa bir sürede gerçekleştirme zorunluğunda olan memleketimizin tekn 
personele arz ve talep kanununa uygun olacak tarzda maddi imkânlar tanınmasını gerekli kılmaktadır. Yukar 
Devlet sektörünün teknik eleman kaybına uğramasına sebebiyet verebilecek her türlü istihdam esasları yeniden 
değiştirilmelidir. 

Gerek yurt içinden ve gerekse yurt dışından büyük talep gören ve problemleri Bütçe Komisyonunda ve Yüc 
de müteaddit defalar dile getirilmiş bulunan teknik personel konuusnda kanunun malî ve sosyal hükümlerinin, g 
duruma getirilmesinde gecikilmemesi hayati bir zaruret taşımaktadır. 
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7. — Toplu sözleşme esasları ve malî külfet : 
Toplu sözleşmeler için, her teşekkülce değişik esas ve usullere göre hareket edilmekte ve toplu sözleşm,eleırin o y 

fet bütçelerde yer almadığından, malî yönden bir belirsizlik göstermektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı, Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve ilgili yatırımcı dairelerden 

Toplu Sözleşme Kurulu teşkil edilerek, toplu sözleşme strateji ve genel esaslarının bu kurulca tesbitini ve böylece 
lüzum kalmadan, görüşmelerde müşterek esaslara göre hareket edilmesini, gerekli malî külfetin genel bütçede yer a 
nununa lüzum göstermeksizin idareler bütçelerine aktarılabilmesi sureti ile hallini teklif ve temenni etmekteyiz. 

8) Fazla mesai ile ilgili hususlar : 
Karayolları Genel Müdürlüğünce K/848 sa yılı koordinasyon kararı gereğince işin icabı olarak lüzumu halind 

yılı İş Kanununun 37 nci maddesinin 2 No. lu paragrafında yazılı (90) günle mukayyet olmaksızın günde (3) saa 
tırılmakta idi. 

Ancak, Maliye Bakanlığınca, özetle; 931 sayılı İş Kanununun 35 nci maddesi hükmü karşısında işçilere yaptırılac 
ı(90) günü geçmemesi lâzımgeldiği mütalâa edildiğinden, durum açıklığa kavuşuncaya kadar tatbikatları durdurulm 

Yapılan incelemede, şifahi temaslar ve yazışmalar neticesinde konunun şimdiye kadar müspet bir çözüm yolu 
miştir. 

Karayolları idaresi, (90) iş günü ile bağlandığı takdirde kendisine mevdu önemli kamu hizmetlerinin ezcümle 
âfetler gibi, vukuunda uzun süre çalışılması gerekli işlerin aksıyacağı ve bunun neticesi olarak telâfisi mümkün o 
ve maddi zararların meydana geleceği aşikârdır. 

(Bilhassa, kış mevsimine girdiğimiz şu günlerde kar mücadelesinin başarıyla yürütülmesi bakımından fazla me 
nıp halledilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Kar mücadelesi ve bakım işlerine ilâveten, asfalt yapımı ve onarımı ile fazla mesaiyi gerektiren diğer teknik ka 
lerle birlikte teknik personele de fazla mesai yaptırabilme imkânının sağlanması zorunlu bulunmaktadır. 

9. — Müteahhitlerin durumu : 
Memleket kalkınmasında müteahhitleri, karayolları yapım hizmetinin, bir parçası olarak mütalâa etmek lâzımdır. 

ruluşunun ihtisaslaşmış müteahhitlere ihtiyacı olduğu aşikârdır. Şayet Devlet bu gibi ihtisaslaşmış müesseselere öne 
mezse, kısa bir zaman sonra bu tip işleri yabancı firmalara yaptırmak zarureti ile karşılaşmak durumunda kalacak 
miz yönünden mahzurları ortadadır. 

Bir örnek olarak takriben 10 sene evvel büyük köprü yapan 15 aded firmanın bu işlerden başka sahalara kay 
yol müteahhitlerinin işlerini tasfiyeye doğru gittikleri görülmöktedir. Bu tutum ise, yapılmasına başlanılmış olan ek 
ilgili her türlü köprü ve yol inşaatını yapacak ihtisas erbabının bulunamaması tehlikesini doğurmaktadır. 

Temennimiz, her yıl bütçe ile karayollarına ayrılacak tahsisatın, teşkilâtın mevcut makina ve personelinin optim 
teahhitlik firmalarının devamlılık ve böylece ihtisaslaşmasını sağlıyacak miktarda olmasıdır. 
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10. — Taşıt kanunu : 

İdarenin kendisine mevdu hizmetleri yürütebilmesi için gerekli seyyaliyeti sağlıyabilmesi, taşıt yönünden iyi 
dür. Taşıt kanunu buna imkân vermemektedir. Hizmet için lüzumlu vasıtaların temininde her yıl karşılaşılan g 
karayollarının hizmet yapma hızını azaltan 237 sayılı Kanunun tahdediei hükümlerinin bu genel müdürlüğün hizm 
kilde tadili zaruridir. 

11 — Yeni finansman kaynağı bulunması (iç istikraz) : 

Artan trafik, hacmi, bâzı yolların ekspres yol olarak yeniden inşasını gerekli kılmaktadır. Bu tip yollar, 
karakterde 'olan yollandır. Kamu hizmetti, mevcut yollarla görüldüğünden, aynı doğrultuda yeniden' inşa 
yollardan yararlananlara bir külfet yüklemesi .normaldir. Bu sebeple bu tür yolların inşv.ı için gerekli 
den kar^ıflanıması yerine iç istikraz suretiyle tann,r;nıf -sahiplerinden derlenecek ımeblâğlarla karşılanması ve 
nanlardan sağlanacak gelirle itfası uygun bir şekil olacaktır. Karayolları Genel Müdürlüğü bu konuda 
5539 sayılı Kuruluş Kanununun iç istikraza ceap veren 34 ncü maddecine is tin a deden bir teklif hazırla 
lık BakanHığı kanaliyle, Başbakanlığa, Maliye Bakanlığına, DPT Müsteşarlığına arz etmiş bulur maktadır. 

Yapılacak iç istikrazın faiz hadlerinin ıs atış kabiliyetini temin etmek maksadiyle «-ünün şartlarına uy 
lerden elde edilecek gelirlerin eısasen is kapaısitr,si yüksek olan teşkilâta bütçelerde bu-nine kadar gelir 
lanmakta olan yekûnların trendinin dışında telâkki edilmesi ve onlarla karıştırılmaması, bu tahvil satışların 
kuku için.elzemdir. 

12 — Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tadili : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında 5539 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmaktadır. 
Uzun seneler yapılan -tatbikat neticesinde Yn kanunun günün ihtiyaçlarına, göre tadil edilmesi gerektiği 

teklifi hazırlanması konusunda Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmakta» olan çalışmalar tamamlanmak ü 
duğunda süratle kanunlaşması temenni edilir. 

13 — «Nakden harcanamas» kaydının kaldırılması : 

Karayolları Genel Müdürlüğüne 1971 yılı için, Bütçe tasarısında, bakım dâhili olarak' topl.'m epri giderler 
ayrılmış ise de asgari ihtiyaç 597 milyon TL. olup, bu bölümden de 157 milyon TL. daha ödeneğe ihtiyaeold 

1971 yılı Bütçe tasarısında 1 milyar 273 milyon TL. yatırım ödeneği verilmiş ise d<\ gerçek asgari ihtiya 
dır; bunun bölümlere göre dağılımı (Tablo 13/A) da gösterilmiştir. Bu suretle, yatırını için en az 237 m 
yaç* 11 duğu görülm ektedir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Böylece, 1971 yılı iyin gerekli toplanı 394 ınıilyo TL. ek ödenek ihtiyacından, yahrım için gerekl 
Tl. su, 1971 bütçe tasarısının 22.541 maddesindeki « (X) (200 000 000) liraısı proje kredisi olup nakden h 
kaldırılması suretiyle sağlanabilir. 

KarayoHa'In (ieuel Müdürlüğünün hizmetlerini hiçi olmazsa 1970 yılı seviyes'inde yapabilmesi ve taa 
edebilmesi için, ''594 milyon TL. ödenek noksanının bütçe tasarısına eklenmesi zaruri görülmektedir. 

NETİCE 

Karayolları (îene'l Müdürlüğünün 1971 malî yılına ait bütçe tasarısının o94 milyon TL. ilâvesiyle kabulü 
ile teşkilâtın başarılı hizmet etmiş personelini takdir eder, işbu raporumuzu T. B. M. M. Bütçe Karına K 
arz ve takdim ederiz. 24 . 12 . .1970 

Raportör Raportör 
Kastamonu Milletvekili Maraş Milletvekili 

Hasan Tosyalı Atillâ İmamoğlu 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : f> 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan köprülerin (a) sayı ve uzunluğu 

Yıl 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1.966 
1967 
1968 
1960 
1970 

l)evl( 
Sayı 

1.8 
105 
121 
85 
39 
74 

102 
89 
76 
75 
64 
58 
70 
54 
70 
55 

:>t yolları 
Uzunluk 

1 
3 
o o 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
•) 
2 
2 
2 
.1 
3 
3 

(m) 

390 
649 
521 
779 
650 
747 
666 
667 
710 
306 
160 
170 
580 
660 
225 
045 

11 ve 'köy yofcnncLa 
Bayı. 

5 
9 

42 
77 
-ıı 
58 
75 
41 
41 
68 
58 
64 
76 

101 
89 
44 

Fzumh.Dk (m) 

279 
49-5 

1 693 
2 415 
1 305 
2 203 
3 032 
1 587 
1 543 
2 431 
2 020 
2 725 
3 175 
3 952 
3 175 
1 651 

(a) 10 metreden uzun 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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"01 bo ""—i "cı l o l o o: bo 

o £ B o ^ 

CP5 

<W î r 

^ 5 : 5 

jon jf». ZJ\ jon jon JLJT jen on 4* 4*- jeo ĉo jpo 4- 4^ 4̂ -
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TABLO : 7 

Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe ödenekleri (a) 
Ödenekten ödenekten 

ödenek ÎT ye köy yollarına ayrılan Genel Müdürlüğe kalan 
Yıl (TL.) (TL.) % TL. % 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
Son b< 
1968 
1969 
1970 
1971 

64 631 983 (b) 
89 378 934 (b) 
189 111 231 
222 718 174 
204 359 996 
336 701 561 
382 151 251 
524 404 863 
547 482 297 
818 277 591 
971 135 257 
803 000 000 
806 285 506 
894 648 000 
892 863 089 

1 170 057 673 
1 491 975 148 
1 350 996 126 

ÎŞ yıllık ortalama 
1 578 954 009 
1 757 315 248 
2 228 821 019 
2 329 599 557 (c) 

7 000 000 
13 
51 
61 
52 
75 
83 
126 
81 

000 000 
389 281 
400 000 
840 807 
000 000 
000 000 
600 000 
260 000 

152 775 172 
370 
145 
85 
115 
103 
185 
218 
246 

287 
326 
325 
298 

000 000 
000 000 
000 000 
000 000 
133 000 
000 000 
554 000 
000 000 

000 000 
143 000 
789 066 (d) 
321 762 (d) 

10,8 
14,5 
27,2 
27,6 
25,9 
22,3 
21,7 
24,1 
14,8 
18,7 
38,0 
18,1 
10,5 
12,9 
11,6 
15,8 
14,7 
18.2 
19,7 
18,2 
18,6 
14,7 
12,8 

57 
76 
137 
161 
151 
261 
299 
397 
466 
665 
601 
658 
721 
779 
789 
985 

631 983 
378 934 
721 950 
318 174 
519 189 
701 561 
151 251 
804 863 
222 297 
502 419 
135 257 
000 000 
285 506 
648 000 
730 089 
057 673 

1 273 421 148 
1 104 996 126 

1 291 
1 431 
1 903 
2 031 

954 009 
172 248 
031 973 
277 795 

89,2 
85,5 
72,8 
72,4 
74,1 
77,7 
78,3 
75,9 
85,2 
81,3 
62,0 
81,9 
89,5 
87,1 
88,4 
84,2 
85,3 
81,8 
80,3 
81,8 
81,4 
85,3 
87,2 

(a) Aktarmalardan sonraki 
(b) 1950 ve 1951 il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine dâh 

yeknesaklık bakımından burada gösterilmiştir. 
(c) Bütçe tasarısı ile verilen 
(d) Yalnız köy yolları ödeneğidir. 
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Köy yolları 
Bölüm Madde 

21.000 
21.000 
21.000 
21.000 
22 000 
?2 000 
22.000 
22.000 
22.000 
23.000 
23.000 
23.000 
23 000 

Köy yoll 
toplamı 

571 
572 
573 
575̂  
571 
572 
573 
574 
575 
571 
573 
574 
575 

arı 

Ödenek (TL.) 

940 000 
2 820 000 
141 

2 726 
17 390 

000 
000 
000 

7 050 000 
188 000 

138 744 000 
20 680 
83 040 
5 640 
141 

4 700 

000 
000 
000 
000 
000 

284'200 000 

Harcama (TL.) 

1 

2 
11 
5 

128 
20 
48 
2 

51 684 
450 447 
37 "" 
205 
415 
132 
86 
239 
161 
002 
471 
44 

4 401 

223 701 

954 
554 
481 
820 
173 
666 
687 
863 
929 
223 
243 

724 

Bölüm Madde 

23.000 612 
Turistik yollar 

22.000 
22.000 
22.000 
22.000 

611 , 
612'' 
613 
615 

Turistik yollar 
toplamı 
Yatırımlar 
(A/l) 
(A/3) 

Topl 

top. 

am 

ödenek (TL.) 

5 

19 

500 

395 
235 
23 

000 

960 
000 
500 

12 220 000 

31 874 460 
1 478 
459 
297 

2 235 

631 
925 

364 
165 

264 490 

821 019 

Harca 

1 
96 
34 
19 

1 5 
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TABLO : 9/A 

1970 yalında yapılan işler 
/(Em.) 

Program Sanat 
Yolun adı uzunluğu. yapısı 

Devlet yolları devam eden ihaleli yol yapımı 
Grökova ayr. - Köyceğiz 43 19 
Kanlıpmar - Çulkurlıisar (Eskişehir çevre 
yolu dâhil) 
Bıozöyülk - Kütahya Ilt. 
Maraş - Göksün (Püren varyantı) 
Of - Derepazarı 
Rize - Çayeli 
Ardeşen - (Süım'le 
Bitlis - Başhan - Tatvan 
Aşkale - Ilıca 
(Balıkesir - Çanakkale) ayr. - Edremit 
(Balıkesir geçişi dâhil) 
Bursa - tnegöl 
Yeniçağa - Mıengen 
Mengen - Devrek I 
Mengen - Devrek II 
Erzincan - Mutu 

'Devlet yolları devam eden ihaleli 
yol yapımı toplamı 

35 
55 
26 
17 
18 
23 
25 
33 

51 
15 
23 
15 
19 
41 

4 
20 
6 
17 
— • 

20 
12 
34 

47 
19 
15 
3 
1 
7 

224 
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TABLO : 9/B; 

1970 yümda yapılan, işler 
(Km.) 

Bölge 
No. 

1 
1 
2 
,2 
2 
4 
5 
5 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

Yolun adı 

Devlet yolları devam eden emanet yol 
yapımı 
Sirkeci - Florya 
İzmjilt - OBaşiskele - Yalova 
Bornova ayr. - (İzmir - Karşıyaka) ayr. 
Bayraklı - Halkapınar 
Eşrefpaşa - Kızılçullu - Halkapmar 
Düzce - Akçakoca - Ereğli 
Topralkka'le - Bahçe - Kömüırlür 
İskenderun - Belen - Antakya (İskenderun 
giçişi dâhil) i 
Sinop - Gerze - Alaçam (Kanhçay - Alaçam) 
Havza - Vezirköprü - Durağan 
Çeltelk - Amasya 
Elâzığ - Maden - Kalemdan 
Malatya - Elâzığ 
Beylerderesî - İstasyon 
Cizre - Şırnaik - Ulusdere 
Nuıseyhin - Telsihan - Cizre 

Program 
uzunluğu 

18 
6 
6 
6 

10 
60 
70 

50 
15 
88 
30 
46 
25 

6 
95 

120 

Sanat 
yapısı 

5 
58 
9 

— • 

4 
1 
6 

5 
1 

50 
26 
19 
13 
—. 
15 
41 
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Bölge ' ,' r 

Nıo. Yolun adı 

10 Sürmene - Of 
10 Derepazarı - Rize 
10 ISümle - Hopa 
10 Hopa - Borçka 
11 Tatvan - Gevaş - Van 
12 Karakurt - Zaraphane - Kağızman 
12 (Oltu - Göle) ayr. - Sukavuşumu 
12 Karaikurt - Sarıkamış 
14 Karacabey - Bursa (Bursa geçişi dâhil) 
15 Sinop - Gerze - Alaçam (Sinop - Kanlıçay) 
15 Ismetpaşa ayr. - Bartm 
15 Gide - İnebolu - Abana 
16 Sivas - Yıldızeli - 7. Bl. Hd. 

Devlet yolları devam eden ema
net yol yapımı toplamı 

Devlet, yolları yeni emanet yol yapımı 
4 Gecekondu yolları 

Devlet yolları yeni emanet yol 
; yapımı toplamı 

Program. 
uzunluğu 

13 
9 
30 
39 
112 
25 
90 
28 
68 
90 
132 
99 
68 

Sanat 
yapısı 

11 
5 
18 
12 
145 
17 
,12 
6 
61 
11 
8 
17 
17 

593 

Toprak 
tesviye 

12 
5 
17 
11 
145 
r-~ 

10 
,—. 
61 
8 
9 
14 
17 

538 

Üstya 

1 
— 
14 
1 
• — 

— 
6 

• — 

9 
— 
-29 

510 

35 35 

35 35 

Devlet yolları 'devam eden ve 
yeni emanet yol yapımı toplamı rm 573 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493; 
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TABLO : 9/C 

Bölge 
No. 

1970 yılında, yapılan işler 
'(Km.) 

Yolun adı 

Devlet yolları devam eden projeli yol 
' onarımı 

1 Havsa - Uzunköprü - Keşan 
2 Yatağan - Milas ayr. 
2 Köyceğiz - Fethiye 
3 Konya - Beyşehir - Şarkikaraağaç 
3 Afyon - Akşehir 
4 Beypazarı - Nallıhan 
4 Ankara - 1. Bl. Hd. 
4 Ankara - Çankırı 
6 Nevşehir - Gnlşehir - Mucur ayr. 
6 (Kayseri - Sivas) ayr. - Bünyan - Köprübaşı 
6 Boğazlıyan - Sarakaya - Sorgun ayr. 
7 Zile - Çekerek - Alaca 
7 Çorum - İskilip 
7 Tokat - Niksar 
7 Samsun - ÇarşamJba Terme - Ünye . 
7 Merzifon - Gümüşhacıköy 
7 Tokat - Çamılıbel - 16. Bl. Bd. 
8 Doğanşehir - Haydarlı 
8 Gölbaşı - Adıyaman - Kâhta - 9. Bl. Hd. 
9 Diyarbalkır - Siverek - Hilvan 
9 Uirfa - Viranşehir - Nusaybin 
9 Diyarbalkır - Kalemdan 
9 Diyarbakır - Haydarköprü 

Program 
uzunluğu 

86 
38 
87 
149 
97 
60 

258: '• 
103 
77 
44 
79 
117 
65 
57 
89 
22 
45 
99 
146 
131 
150 
70 

Sanat 
yapısı 

33 
21 
5 
28 
— 
10 
8 
,43 
19 
21 
36 
51 
40 
40 
89 
22 
11 
—. 
12 

• — . 

— 
—. 

Toprak 
tesviye 

33 
10 
— • • 

• - — • 

13 
11 
8 
32 
11 
—. 
36 
51 
40 
40 
89 
22' " 
11 
— 
12 

• — • 

.— 
—. 
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Bölge 
No. Yolun adı 

ılO Rize - ispir Hd. 
10 Giresun - Dereli -.Şebinkarahisar . 
10 Artvin - Erzurum Hd. 
10 - Borçka - JMurgul 
11 Bitlis - Kermete - 9. Bl. Hd. 
12 Sarılkamış - Kars 
12 Pasinler - Köprûıköy - Horasan 
12 Kütür Köp. - Aşkale 
12 Kars - Mellikköy 
12 Tutak - Karayazı 
12 iCumaçay - Akçay 
13 Tefenni - Korkuteli 
13 Dörtyol - Yalvaç - Ululborlu - Keçiborlu 
13 Eğridir - Şarkikaraağaç - 3. Bl. Hd. 
14 îznîk: - Mekece 
14 Bursa - Yalova 
14 Kütahya ayr. - Gediz - Âbide - Simav 
15 Kastamonu - Araç - Safranbolu 
15 Taşköprü - Boyabat 
15 Kastamonu - İlgaz - 4. Bl. Bd. 
15 Sinop ayr. - Boyabat 
16 Refahiye - Erzincan 
16 Hafik - Zara 

54 — 

Program Sanat Toprak 
uzunluğu yapısı tesviye Üsty 

99 
107 
88 
18 
45 
64 
47 
50 
14 
70 
56 
52 
95 
98 
30 
58 
137 
115 
73 
45 
97 
77 
34 

6 
24 
42 
7 
9 
25 
r — t 

15 
7 
19 
7 
8 
14 
66 
• • 

—. 
—. 
15 
6 
2 
6 
— 
_^ 

10 , 
33 
45 
15 
20 
25 
2 
— 
5 
Jİ9 
7 
4 
20 
— 
— 
1 
—. 
15 
6 
2 
6 , 

>— 
2 

1 
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Bölge Program Sanat Toprak 
No. Yolun adı uzunluğu yapısı tesviye Üs 

Devlet yolları devam eden pro
jeli yol onarım; toplamı 

Devlet yolları yeni projeli yol onarımı 
3 ^Seydişehir - Beyşehir 
5 Kulis - Tibil 

Devlet yolları yeni projeli yol 
onarımı toplamı 

Devlet yolları devam eden ve 
yeni projeli yol onarımı toplamı 

TABLO : 9/D 

1970 yalında yapılan işler 
(Kim.) 

Devlet yolları devam eden geçit onarımı 
,1 (îzmıit - Adapazarı) ayr. - Kandıra 
1 Demirköy - îğneada 
2 Marmaris - Datça 
3 Bozkır - Hadım - Adiller 
3 Mut Hd. - Ermenek - Adiller 
3 Akşehir - Yunak - Sülüklü ayr. - Ankara Hd. 
3 Karaman - Ayrancı - Ereğli 
3 Bozkır - Akseki Hd. (13. Bl. Hd.) 
3 (Afyon - Kütahya) ayr. - (Çal - Banaz) ayr. 
4 Çubuk - Şabanözü - Çankırı ayr. 

33 
10 

—, 

— 

766 

26 
— 

26 

792 

656 

26 
— 

26 

682 1 

47 
26 
80 
120 
81 
118 
100 
37 
41 
86 

— 
—. 
5 
20 
17 
,—. 
—. 
10 
—. 
—. 

—' 
— • 

,—. 
,. 20 
17 
— 
—. 
10 

• — • 

—. 

, 
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Bölge 
No. Yolun adı 

4 Bolu - Mudurnu 
5 Kozan - Feke - Saimbeyli - Yalakköy 
5 Gaziantep - Araban 
6 Develi - Bakırdağ - Saimbeyli ayr. 
7 Samsun - Çorum 
7 Ordu - Ulubey - Gölköy Mesudiye - Sivas 

ii Ha. 
8 Bingöl - Karlıova 
8 Ayr. - Levent 
8 Karakocan - Kiği 
9 Viranşehir - Ceylânpmar 
9 (Diyarbakır - Silvan) ayr. - Bingöl 
9 Birecik - Halfeti 

10 Bayburt - Pülür - Köse 
11 Muş - Abdurrahmanpaşa Köp. 
11 Hakkâri ayr. - Çukurca 
11 Bendimahi - Çaldıran 
11 Abdurrahmanpaşa Köp. - Bujlanık - Patnos 
11 (Van - Gevaş) ayr. - Başıkale - Hakkâri 
12 Oltu - Göle 
12 (Tortum - Artvin) ayr. - Şenyurt 
13 Kumluca - Kaş 
14 Tavşanlı - Emet - Simav 
14 Balıkesir - Dursunbey - Gökçedağ 
14 Tavşanlı - Domaniç - (Bnrsa-Eskilşehir) ayr. 
15 Tosya - İskilip Hd. (7. Bl. Hd.) 
15 (Tosya - iskilip) ayr, - Kargı 
16 Kangal - Divriği 

Karayolları G. Md. Bütçe 

Erogram 
uzunluğu 

49 
144 
68 
83 
165 

134 
66 
14 
96 
53 
82 
39 
55 
45 
71 
42 
149 
208 
72 
7 
96 
104 
135 
78 
35 
36 
84 

Sanat 
yapısı 

13 
8 
— 
—. 
1 

6 
—. 
,—. 

• — • 

— 
—. 
39 
45 
— 
29 ,' 
— • 

17 
12 
7 
— 
10 
9 
5 

—• 
—. 
— 

Toprak 
tesviye 

13 
b 
— 
—. 

, — 

6 
6 
1 
1 
— 
— 
— 
43 
45 
1 
28 
54 
17 
12 
__ 
1 
— 
— 
' -— 
— 
— 
9 

Üstya 

1 

— 

— 
— 

4 

3 
4 
6 
2 
8 
1 
1 
._ 
_ 

2 
M 
1 
ı 
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Bölge 
No. Yolun adı 

16 (Kangal - Divriği) ayr. - Mursal 
16- (Su şehri - Koyulhisar) ayr. - Gökçekent 

Devlet yolları devam eden geçit 
onarımı toplamı 

Devlet yolları yeni geçit onarımı 
5 Gaziantep - Kilis 

Devlet yolları yeni geçit onarımı 
toplamı 

Devlet yolları devam eden ve 
yeni geçit onarımı toplamı 

Program 
uzunluğu 

12 
15 

t 

Sanat 
yapısı 

3 
4 

260 

Toprak 
tesviye 

1 
4 

300 ' 

Ü 

56 

65 

260 

2 

2 

500 58 

TABLO : 10 

Köprü yapımı : 
Devam eden ve yeni ihaleli 
Devam eden ve yeni emanet 

Köprü onanını : 
Devam eden ve yeni emanet 

1970 yılında yapılan köprüler 
(Özet) 

Devlet yolları il yolları To 
Aded Metre Aded Metre Aded 

19 
36 

55 
18 

1 015 
2 030 

3 045 
— 

27 
17 

44 
23 

1 194 
457 

1 651 
—. 

46 
53 

99 
42 
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Bölge 
No. Yolun adı 

TABLO : İ l / A 

1970 yılında yapılan işler (Km.) 

Program Sanat 
uzunluğu yapısı 

Toprak 
tesviye 

3 
4 
4 
9 

11 
14 
15 
16 

1 
1 
2 

İL YOLLARI : 
Devam eden emanet yol yapımı : 
Yapım Dairesince yapılan işler : 
Afyon - İnsaniye 
Balısın - Sulakyurt 
Ayr. - Alpu - Mihalıççık 
Siirt - Şirvan - Pervari 
Muş - Liz - Bulanık ayr. 
Aksakal - Manyas - Gönen 
Ayr. - Devrekani - Çatalzeytin - Abana 
Zara - İmranlı - Refahiye ayr. 
Bakım Dairesince yapılan işler : 
Uzunköprü - Pehlivanköy - Babaeski 
Vize - Ahmetbey 
(Acıpayam - Tefenni) ayr. - Çameli -

Muğla Hd. 
2 Eşme - Ulubey 

Akhisar - Gölmarmara - Salihli ayr. 
Karatoan ayr. - Bucakkışla 
Afyon ayr. - Şuhut - İsparta Hd. 
(Beyşehir - Şarkikaraağaç) ayr. - Hü-
yük - Doğanhisar 
Sarayönü - Başhöyük - Dedeler - (Kon
ya - Cihanbeyli) ayr. 
(Bolu - Kıbrısçık) ayr. - Seben - Nal
lıhan ayr. 

36 
30 
87 

120 
86 
55 

109 
96 

42 
24 

74 
36 
69 
37 
70 

1 
— 
-— 
53 
36 
17 
— • 

9 

, 
— 

— • 

— 
35 
10 

— 
— 

5 
22 
36 
7 

16 
9 

1 

1 
7 
7 

15 

38 

35 

54 

13 
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Bölge 
No. 

4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 

8 
8 
8 
8 
9 

9 

9 
10 
10 

Yolun adı 

Bolu - Kıbrısçık - Beypazarı 
Ayr. - Yığılöa - Alaplı 
Şabanözü - Orta - Çerkeş 
Maraş - Andırın 
(Maraş - Göksün) ayr. - Bertiz 
Ayr. - Arslanköy 
'Gülnar - Zeyne - ayr. 
Osmaniye - Kadirli 
Kayseri - Tomarza - Toklar 
Ayr. - Felahiye - Çukur 
Dereli - Tonıarza 
Fatsa - Aybastı - Beşadiye 
Erbaa - GÖkdere 
Vezirköprü - Alaçam 
Ayr. - Pötürge 
Ayr. - Sin - Hozat 
(Hekimhan - Kuluneak) ayr. - Da 
de 
Tunceli - Ovacık 
(Kâhta - Sincik) ayr. - Taraksu 
Ayr. - Baskil - Muş ar 
Adıyaman - Çelikhan - Yeşilyurt 

ren-

(Diyarbakır - Genç) ayr. - Lice - Kulp -
11. Bl. H.d 
(Malaha!di - Baydarköprü) ayr. -
son - Cacas 
Siirt - Şirvan - Cevizlik 
Araklı - Dağlı aşı 
(Giresun - Ordu) ayr. - Kovanlık 

Sa-

Program 
uzunluğu 

87 
71 
60 
88 
62 
42 
38 
46 
83 
56 
28 

107 
i 42 

72 
60 
40 

47 
55 
85 
63 
99 

86 

57 
51 
30 
35 

Sanat 
yapısı 

6 
6 

— 
10 
2 

— 
— 

8 
10 
— 
—. 

9 
— 
11 
23 
— 

—. 
— 
—• 
— 
— 

— 

— • 

2 
4 
o 
o 

Toprak 
tesviye 

— 
— 
10 
2 

— 
— 

8 
10 
— 
— 
10 
6 
5 
5 

10 

5 
5 

28 
36 
37 

— 

— 
-— 
4 
2 

üs 
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Bölge 
No. Yolun adı 

10 (Keşap - Espiye) ayr. - Karabulduk 
10 (Rize - Gündoğdu) ayr. - Güneysu 
10 Berfca Köprüsü - Şavşat 
11 Bitlis - Mutki - Meydan - İyik 
11 Levin Sukavşağı - Levin 
11 Çatak ayr. - Bahçesaray 
11 Muş ayr. - Kızılağaç - Kulp Hd. (9. 

Bl.Hd.) 
11 (Hakkâri - Şirvan) ayr. - Gürpınar 

ayr. - Van 
11 Yüksekova - Dağlıca 
12 Çıldır - Çala - Arpaçay 
12 Ardahan - Şavşat 
12 (Varto - Hınıs) ayr. - Karaçoban 
12 Kars - Ani Harabeleri 
12 Tortum - Narman 
12 Şenkaya - Bardız 
13 Topra'ktepe - Gündoğmuş - Köprülü 
13 Elmalı ayr. - Sinekçibeli - Kaş ayr, 
13 Eğridir - Barla - Karadilli Hd. 
13 Fethiye - Üzümlü - Gameli Hd. 
13 Eğridir - Sütçüler 
14 Balıkesir - Savaştepe ve ayr. - Sarıbey-

ler 
14 Simav - Dağardı - Balıköy İst. 
14 İmroz Adası yolları 
14 Örencik - Tavşanlı 
14 Biga - Bakaöa'k - Umurbey 
]4 Söğüt - İnhisar 

Karayolları G. Md. 

Program 
uzunluğu 

16 
11 
48 
57 
18 
35 

Sanat 
yapısı 

.5 
8 
— 
6 
19 
— 

Toprak 
tesviye 

6 
5 
38 
1 
14 

26 17 17 

162 
70 
43 
53 
28 
45 
39 
25 
67 
82 
65 
40 
64 

54 
65 
60 
46 
71 
29 

22 
13 
7 
11 
— 
14 
— 
14 
— 
9 
— 

— • 

— 

7 
25 
20 
11 
44 
8 

20 
10 
6 
— 
13 
— 
— 
18 
9 
9 
8 
5 
1 

7 
10 
20 
— 
10 
8 
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Bölge 
No. Yolun adı 

14 Sındırgı - Gölcük 
15 Taşköprü - Çiftlik 
16 (Kemah - Refahiye) ayr. - Bozoğlak 
16 Uhıcra ayr. - Mindeval 
16 Ayr. - Çayırlı - Başköy - Erzincan 
16 Gemerek - Sızır - 6. Bl. Hd. 
16 Koyulhisar - Ortakent 
16 Kuruçay - Gümüşakar - (Refahiye -

Congerli) ayr. 

İl yolları devam eden emanet yol ya
pımı toplamı 607 594 

TABLO : İ l / B 

1970 yılında tamamlanan işler (Km.) 

Program 
uzunluğu 

18 
33 
35 
27 

109 
36 
30 

60 

Sanat 
yapısı 

10 
— 

7 
21 

5 
9 

11 

14 

Toprak 
tesviye 

, — 
— 
— 

5 
9 

11 

14 

İL YOLLARI : 
Devam eden yol onarımı : 

1 Üst Boğaz yolları 
1 Vize - Kıyıköy 
2 Tire - İncirliova 
2 Kula - Selendi 
2 Ulubey - Karahallı 
3 (Dinar - Sandıklı) ayr. - Hacıbeşirli -

Çay ayr. 
3 Konya - Karapınar ayr. - Karaman 
3 (Yunak - Haymana) ayr - Sülüklü - Ci

hanbeyli 
4 Çerkeş ayr. - Ovacık 

14 
40 
53 
41 
30 

94 ; 

65 

83 
44 

• — 

— 
— 

6 
9 

— 
-r— 

19 
— 

— 
— 
10 

6 
9 

3 
— 

21 
. — 
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Bölge 
No. Yolun adı 

6 Aksaray - Çiftlik - Niğde 
6 Ayr. - Ortakröy - Balcı 
6 Kırşehir - Savcılı 
6 (Boğazlıyan - Sarıkaya) ayr. - Çayıra

lan 
7 (Amasya - Turhal) ayr. - Zile 
7 (Ünye - Çarşamba) ayr. - Cilâder - Tek-

kiraz 
7 Sungurlu - Kızılırmak Hd. 
7 Samsun - Gaman - Asarcık - Kavak 
7 Almiasya İl Hd. - Mecitözü - Emirbağ 
8 Pülümür ayr. - Nazimiye - İresi 
8 (Bingöl - Elâzığ) ayr. - Sancak - Kığı 

ayr. 
8 Ayr. - Yayladere 
8 Arguvan - Yoncalı 
8 Hekimhan - Kuluncak 
8 Bingöl - Yaimaç 
9 Siverek - Karakeçili - (Urfa - Viranşe

hir) ayr. 
9 (Diyarbakır - Silvan) ayr. - Bismil 
9 (Mardin - Diyarbakır) ayr. - Derik -

(Viranşehir - Kızıltepe) ayr. 58 — 
9 (Mardin - Diyarbakır) ayr. - Sür gücü -

Savur 38 2 
9 (Kızıltepe - Nusaybin) ayr. - Akarsu 18 11 
9 Ayr. - Kil van 30 — 

10 Ersiz ayr. - Erzurum Hd. 14 — 
10 Çayeli - Kaptanpaşa 20 2 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 

Program 
uzunluğu 

89 
45 
62 

34 
47 

33 
38 
73 
36 
23 

62 
13 
25 
32 
19 

86 
24 

Sanat 
yapısı 

21 
— 

6 
10 

— 
11 
— 
— 

10 
20 
— 
— 

— 
, 
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Bölge 
No. Yolun adı 

10 Çayeli - Büyükköy - Güneysu ayr. 
10 (Araklı - Sürmene) ayr. - Küçükdere 
10 Vakfıkebir - Tonya 
11 Malazgirt ayr. - Aktuzla 
13 Akseki - Aydmkent 
13 Banaz Hd. - Hocalar - Sandıklı 
13 Tefenni - Çavdır - Gölhisar 
14 (Bursa - Karacabey) ayr. - Orhaneli -

Harmancık 
14 Gediz ayr. - Hisarcık 
14 (Bursa - Uludağ) ayr. - Keleş 
14 Demirci - Büyükorhan 
14 Çavdarhisar - Örencik - Emet ayr. 
14 Gediz - Altıntaş 
14 Karacabey - Boğaz 
14 (Balıkesir - Bigadiç) ayr. - Kavakpı-

nar 
14 Ezine ayr. - Bayramiç - Evciler 
14 (Balıkesir - Dursunbey) ayr. - Durak 
15 Karaevli - Eflani - Daday 
15 Ovacık - Karabük 
15 Araç - Boyalı 

İl yolları devam eden yol onarımı top
lamı 

İL YOLLARI 
Yeni emanet yol onarımı : 

1 Darıca - Bayramoğlu 

Karayolları G. Md. Bütç 

Program Sanat Toprak 
uzunluğu yapısı tesviye Ü 

22 2 2. 
15 3 2 
21 18 — 
37 16 16 
2 3 — • — 
7 4 — 1 8 
37 — — 

84 36 17 
38 18 — 
52 4 2 
15 5 — 
35 — — 
80 20 25 
21 3 6 
23 — — 

42 7 — 
15 7 3 
80 11 5 
37 17 — 
37 7 — 

301 311 

4 — 4 

si (S. Sayısı : 1493) 
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Bölge 
No. Yolun adı 

1 Adapazarı - Kâzımpaşa - Akmeşe 
3 Düzağaç - Dumlupınar Âbidesi - Çal ve 

D. Abidesi Otopark ve Çevre yolları 
3 (Karaman - Ermenek) ayr. - Kızılkyaka 
3 (Cihanbeyli - Kulu) ayr. - Yeniceöba 
5 Çatalan - Karsantı 
5 Gülnar - Aydıncık 
0 Ayr. - Musabeyli 
6 Avanos - Kalaba 
8 Sürgü - Çelikhan 
8 Ayr. - Yenibagak 
8 Hekimhan - Kurşunlu 
9 Viranşehir - Demirci 
9 (Siverek - Çermik) ayr. - Dağbaşı 3 2 —• 

10 Akçaabat - Düzköy 25 — — 
10 (Gümüşane - Bayburt) ayr. - Yağmur-

dere 40 — 15 
11 Ayr. - Karaköy 10 10 10 
12 (Narman - Oltu) ayr. - Kışlaköy 16 — 16 
14 Altıntaş - Çö'küıier İst. 31 14 — 
15 Kastamonu - İhsangazi - Araç 56 3 — 
15 Kastamonu - Akkaya 30 12 — 
16 Sivas - Karayün - Celalli - Hafik 66 13 13 
16 İmranlı - Karacaören 27 2 2 
16 ' (Kangal - Gürün) ayr. - Akpmar 18 —• — 

İl yolları yeni emanet yol onarımı . . 
toplamı 124 116 

Program 
uzunluğu 

23 

24 
31 
15 
48 
34 
19 
33 
28 
31 
26 
22 

Sanat 
yapısı 

— 

16 
— 
— 
23 
15 
— 
— 
— 

14 

Toprak 
tesviye 

— 

, 
10 
— 
— 
23 

1 
— 
10 
9 
3 

İl yolları devam eden ve, yeni yol onarı
mı toplamı 425 427 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : 12 

Bölge 
No. Yolun adı 

1970 yılında yapılan işler (Km.) 

Program Sanat 
uzunluğu yapısı 

8 
10 
13 
13 

TURİSTİK YOLLAR : 
Devam eden yol yapımı ve onarımı : 
Kuşadası - Dilek Yarımadası Millî Park 
yolu 
Hamid'iye - Seyitgazi - Kirka - (Af
yon - İnsaniye) ayr. 
(Nevşehir - Aksaray) ayr. - Ihlara ve 
Nevşehir - Derinkuyu 
Kâhta - Eskikâhta - Nemrut Dağı 
Munzur kaynağı - Ziyaret Köyü 
Çalıhemşin - Aydar Ilıcası 
Antalya - Kemer - Tekirova 
İsparta - Gölyolu 

Turistik yollar devam eden yol yapım 
ve onarım toplamı 

Toprak 
tesviye Üst 

13 

100 

55 
12 

5 
13 
72 
20 

7 

1 

_ 
— 
— 

7 
7 
9 

31 

1 

15 

, 
4 
3 
4 
4 

— 

31 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Yolun adı 

TURİSTİK YOLLAR : 
Yeni yol yapımı ve onarımı ; 
Nebioğlu Moteli 
Çeşme - Çiftlikköy - Tursite 
Milas - Güllük 
Prien - Atburgaz - Tuzburgaz - Milet -
Akköy 
Çeşme - Alaçatı 
Antalya - Kepez 

Program 
uzunluğu 

3 
4 
o o 

28 
4 

11 

Sanat 
yapısı 

3 
4 
4 

10 
— 

O 

Turistik yollar, yeni yol yapımı ve ona
rımı toplamı 24 

Turistik yollar, devam eden ve yeni 
yol yapımı ve onarım toplamı 55 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : 13/A 

Karayolları Gemel üVHüdürlüğü 1971 yılı Bütçe taöaosı yatırımları 

(1 000 T.L. olarak) 

Bölüm Madde ödenıöğîinı çeşidi 

21.000 

22.000 

23.000 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
DEVLET YOLLARI 

ETÜT VE PROJE GİDERLERE 
21.541 Etüt ve proje giderleri 
21.545 İşçilik 

YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
22.541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyüık onarum giderleri 
22.545 İşçilik 

MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALİM VE ONARIMLARI 
23.541 Makine, teçhizat alıımları ve "büyük onarımları 
23.545 İşçilik 
23.612 Taşıt alımları 

1 273 milyon T 
1971 ifoütçe 

tasarısı tekl 
Madde . B 

Devlet yolları (toplamı 

11.500 
31.000 

651.000 
222.000 

115.300 
84.000 
7.000 

1.121.800 

8 

1 

,1.1 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm! Madde , ödenenini çeşidi 

İL YOLLARI 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
21.561 Etüt ve Proje 'giderleri 
21.565 İşçi lk 

22.000 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük anıarım giderleri 
22.565 İşçilik 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONARIMLARI 
2(3.561 Makina, teçihizat ve Taşut Alım ve onarımları 
33.565 İşçilik 

11 yolları toplamı 

Devlet ve 5li yolları toplamı 

KÖY YOLLARI 
(Köy İşleri Balkanlığınca) 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
21.571 Etüt ve proje giderleri 
21.575 İşçilik 

22.000 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri (Köy İşleri Bakanlığı eliyle) 
22.574 Köy yolları yapımı (Dağıtım şekli Köy İşleri Balkanlığınca tesbit edilir.) 
22.575 İşçilik 

Karayolları G. Md. Bütçesıi ('S. Sayısı : 1493) 

1 273 milyon 
1971 büt 

tasarısı tek 
Madde 

1.000 
2.500 

100 
3.400 

61.400 
38.600 

26.700 
21.000 

151.200 

15.500 
23.500 

122.000 
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Bölüm Madde ödene^tiM çeşidi 

23.000 

21.000 

22.000 

21.000 
22.000 
23.000 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONARIMLARI 
23.571 Makina, teçhizat alımları ve büyük -onarımları 
23.575 İşçilik 
28.612 TaşKt alımları 

Köy yollan toplamı 

TURİZM SEKTÖRÜ 

TURİSTİK YOLLAR 

ETÜT YE PROJE GİDERLERİ 
21:611 Etüt ve proje giderleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onanım giderleri 
22.615 İşçi ücretleri 

Turizm sektörü toplamı 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 273 milyon 
1971 bü 

tasarısı t 
Madde 

80.000 
4.500 
1.000 

250.000 

1.000 

23.500 
15.000 

39.500 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : 13/B 

(A/ l ) ve (A/2) bölümü için gerekli ek ödenek 
ihtiyacı özeti 

Bölüm 

(A/ l ) 
(A/2) 

Toplam 

1971 
Rüîtiçe tasarısı 

Teklifi 
(1 000 TL.) . 

1971 
Zararı 

İhtiyacı 
(1 000 TL.) 

Gere 
Art 

Fark 
(1 000 

440 001 
1 273 000 

1 713 001 

597 001 
1 510 000 

2 107 001 

157 
237 

394 

(A/ l ) Bölümü için gerekli 157 milyon TL. sının detayı 

Tvladde 

16.842 
16.851 
16.852 
] 6.861 

1971 Bütçesi 
teklifi 

(1 000 TL.) 

62 980 
1 

6 580 
9 400 

1971 Yılı 
Zaruri 
İhtiyacı 

(1 000 TL.) 

144 980 
32 001 
39 580 
10 400 

Ger 
Ar 
Fa 

(1 000 

82 
32 
33 
10 

Toplam 78 961 235 961 157 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO :.14 

Karayolları G-enel Müdürlüğü 1971 malî yılı bütçe tasarısı 
(1 000 Tl. olarak) 
î§ cinslerin© göre 

CİNSİ Yatırım Balkıra Toplam 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı 
Yol yapımı 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emıanet işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılıkları 

Yol yapımı toplamı 240 279 240 279 
Projeli onarım 
Devam eden işler 
Yeni işler 

Yol onarımı 
Devam eden ve yeni şeh'iriçi geçişleri 
Devam eden ve yeni geçit onarımı 

102 400 
1 000 

103 030 
18 849 
5 000 
10 000 

240 279 

102 571 
19 750 

122 321 

7 600 
19 700 

Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılacak Dev
let yolları 
(A/2) yatırımlar 
Etüt ve proje 42 500 42 500 
Büyük projeler 268 000 268 000 

Projeli onarım toplamı 122 321 122 321 

Yol onarımı toplamı 27 300 
Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 

27 300 
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ClNSl Yatırım Bakım Toplam Ge 

18 
3 
40 
1 

000 
500 
000 
000 

Bitümlü kaplama yapımı 
Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 

Bitümlü kaplama yapımı toplamı 62 500 62 500 
Bitümlü kaplama onarımı 
Yeni emanet işler 82 500 

Bitümlü kaplama onarımı toplamı 82 500 82 500 
Köprü yapımı 
Devam eden ihaleli üsler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi 
Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılığı 

Köprü yapımı toplamı 45 100 45 100 
Köprü onarımı 
Devana eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Malzeme satınalınması 
Kontrol giderleri 

Köprü onarımı toplamı 10 000 10 000 
Tesis yapımı 
Devam eden ihaleli işler 2 550 
Devam eden emanet işler 5 824 

Karayolları G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 

82 500 

18 450 
4 000 
13 
4 
1 
3 

45 

7 
2 

150 
000 
250 
500 
750 

100 

650 
200 
000 
150 
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Yatırım 

Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 

Tesis onarımı 
Yeni emanet işler 

Tesis yapımı toplamı 

Tesis onarımı toplamı 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı toplamı 
Makina, teçhizat alımı ve onarımı 
Merkez atelyesi döner sermaye 
'Malzeme ve yönetim giderleri 
Yedek parça alımı 
Makina alımı 
Yerli imalât 
Proje kredisi karşılığı 
Proje kredisi masrafları 
Makina işçi ücretleri 
Taşıt alımları 

Makina, teçhizat alımı ve onarımı toplamı 
Devlet yolları yatırımı toplamı 

(*) 

2 476 
600 

2 000 

13 450 

1 550 

1 550 

11 000 
7 800 
62 475 
11 625 
8 000 
10 000 
4 400 
84 000 
7 000 

206 300 

Bakım Toplam 

13 450 

1 550 
873 000 

206 300 

(*) 10 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek 
makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. Nakden 
harcanamaz 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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CİNSÎ Yatırım Bakım Toplam G 

(A/ l ) Gari harcamalar 
Yol bakımı 264 868 900 
Bitümlü kaplama bakımı 40 645 000 
Köprü bakımı 16 705 274 
Trafik hizmetleri 22 379 900 
Makina ve teçhizat " 42 816 401 

Toplam 377 415 475 
İdari giderler ' ' * 19 226 925 
Cari harcamalar toplamdı 

Devlet yolları toplamı (A/ l ve A/2) 1 

İl yolları 
(A/2) Yatırımlar 
Etüt ve proje 3 500 3 500 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı : 
Yol yapımı ve onarımı 

Devam eden ve yeni yol yapımı emanet işler 46 425 
Devam eden ve yeni yol onarımı 17 650 
Devam eden şehir içi geçişleri 3 025 

Yol yapımı ve onarımı toplamı 67 100 67 100 
Bitümlü kaplama yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 500 
Devam eden emanet işler 500 
Yeni emanet işler 2 500 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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CİNSİ 

Bitümlü kaplama yapımı toplamı 
Bitümlü kaplama onarımı : 
Yeni emanet işler 

Bitümlü kaplama onarımı toplamı 
Köprü yapımı : 
Devam eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılığı 

Köprü yapımı toplamı 
Köprü onarımı : 
Yeni emanet işler 
Köprü malzemesi 
Portatif köprü malzemesi 
Kontrol giderleri 

Köprü onarımı toplamı 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı toplamı 
Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
Yedek parça ikmali 
Malkina işçi ücretleri 

Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı toplamı 
İl yolları yatırım toplamı 
(A/ l ) cari harcamalar 
İl yolları bakım toplamı 
İl yolları toplamı (A/ l ve A/2) 

Bakım Toplam 

3 500 3 500 

2 500 

2 500 2 500 

17 525 
2 625 
1 000 

750 

21 900 21 900 

2 400 
1 000 
1 500 

100 

5 000 5 000 
100 000 

26 700 
21 000 

47 700 47 700 

43 359 43 359 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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ClNSİ Yatırını Bakım Toplanı Gen 

3 

15 

23 

500 

500 

500 
122 000 

80 000 
1 000 
4 500 

(*) 20 000 000 liralık kısmı proje kredisi ile temin edilecek 
makina ve teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. Nakden harca-
namaz. 

Köy yolları 

(A/2) yatırımlar 
Etüt ve proje 3 500 3 500 
Yapı, tesis yapımı ve onarımı : 
Yol, köprü tesis yapımı ve büyük onarını giderleri 
Köy yolları yapımı (dağıtım şekli Köy İşleri Ba
kanlığınca tesbit edilir) 
işçilik 

Yapım ve onarım toplamı 161 000 

Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları : 

Makina, teçhizat alım lan ve büyük onarımları (* 
Taşıt alımları 
işçilik 

Makina, teçhizat ve taşıt 

ialımı ve onarımları toplamı 85 500 

Köy yolları yatırım toplamı 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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CİNSİ Yatırım Balkım Toplam Ge 

(A/ l ) cari harcamalar 

Bakım idame giderleri (köy yollan) (dağıtım 
şekli Köy İşleri Bakanlığınca tesbit edilir) 48 321 762 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 

Kamulaştırma ve satmalma bedeli 101 000 000 
İstanbul çevre yolları ve Boğaz köprüsü 170 000 000 
Malî trnasferler '» " 16 300 
Sosyal transferler 150 006 
Borç ödemeleri 7 610 089 

Köy yollan toplamı (A/ l ve A/2) 

Tunizm sdktörü tur&ltük yollar : 

Etüt ve proje 1 000 1 000 
Yapı, tesis yapımcı ve onarımı 

Yol yapım ve onanma : 
Devam eden ve yeni işler 38 500 38 500 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı toplamı 38 500 38 500 

Turistik yollar toplamı 39 500 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları toplamı 278 776 395 

Karayollan, turistlik yollar ve köy yollan (A/ l ) , 

(A/2), (A/3) toplamı 2 

Karayolları Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : 15 

Cinslerine göre trafik şube ve bürolarına kayıtlı 
motorlu taşıt sayısı (a) 

Yılı 

1948 
1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 (b) 

Otomobil 

8 012 
13 405 
23 938 
28 599 
33 377 
34 244 
45 767 
52 381 
60 731 
72 034 
79 449 
87 584 
91 469 
112 367 
125 375 
136 965 

Otobüs 

2 622 
3 755 
5 510 
6 671 
7 924 
8 065 
10 981 
13 956 
16 437 
19 269 
20 412 
22 169 
22 954 
29 340 
32 915 
35 461 

Kamyon 

11 
15 

403 
404 

24 722 
30 
35 
39 
57 
64 
73 
80 
75 
79 
81 
96 
106 
122 

250 
070 
721 
460 
706 
323 
695 
379 
121 
874 
816 
057 
009 

Toplam 

22 037 
32 564 
54 170 
65 520 
76 361 
82 030 
114 208 
131 043 
150 491 
171 998 
175 240 
188 874 
196 297 
238 523 
264 347 
294 435 

(a) 31 Aralık durumu. 
(b) Geçici. 

Karayolları G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1493) 
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TABLO : 17 

Çeşitli taşıma sistemlerin.ee yapılan şehirlerarası yük taşımaları 
(1 000 000) 

• Yıl 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Karayolları 
0 

Ton -

1 
2 
2 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
12 

a) 
• K m 

957 
319 
209 
662 
419 
678 
415 
247 
417 
637 
415 
074 
061 

14 080 
16 430 

• % 

22,3 
25,1 
33,1 
34,3 
29,5 
43,3 
51,3 
56,8 
60,1 
60,7 
59,0 
62,3 
68,4 
71,0 
73,7 

Demiryolları 

Ton - K m 

3 078 
3 646 
4 166 
4 812 
5 522 
4 632 
4 048 
3 856 
4 111 
4 817 
5 735 
5 979 
5 476 
5 681 
5 776 

.. % 

71,6 
69,5 
62,3 
61,9 
67,3 
54,6 
47,1 
41,7 
38,5 
38,3 
40,2 
37.0 
31,6 
28,.6 
25,9 

Denizyolları 
(b) (c; 

Ton - Km. 

262 
281 
303 
291 
243 
164 
132 
125 
135 
108 
102 
97 
78 
58 
69 

) 
% 

6,1 
5,4 
4,5 
3,7 
3,0 
2,0 
1,5 
1,4 
1,3 
0,9 
0,7 
0,6 
0,4 
0,3 
0,3 

Havayolları 
(c) 

Ton - Km. 

5 
7 
14 
12 
11 
10 
12 
12 
15 
18 
18 
.21 
20 

• % 

0,1 
0,1 
0,2 
o,ı 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

T 
Ton 

4 
5 
6 
7 
8 
8 
8 
9 
10 
12 
14 
16 
17 
19 
22 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 
(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 
(c) Dış hatlardaki taşımalar dâhil değildir. 

1967 - 1969 rakamları geçicid 

Karayolları G. Md. Bütçesıi (S. Sayısı : 1493) 

http://sistemlerin.ee
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TABLO : 18 

Çeşitli taşıma sistemlerincG yapılar, şehirlerarası yolc-ı tanımaları 
( 1 000 000 ) 

VıL 

1950 
1952 
1954 
1956 
1958 
1960 
1961 
î 962 
1968 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

K 

Yolcu 

9 

(i 
() 
12 
o 
î() 
14 
15 
19 
22 
24 
25 
27 
80 
84 

arayoil 
(a) 

- Km. 

597 
869 
08:5 
911 
886 
880 
131 
590 
869 
667 
981 
958 
028 
650 
948 

arı 

50,;; 
67,1 
09,9 
74,:î 
64,4 
72,9 

• 80.0 
82,0 
85,8 
86,8 
86,8 
86,9 
87,2 
88,8 
89,6 

Dt 

Yolcu -

9 
9 

•> 
4 
4 
8 
i) 

t i 

•> 

') 
>) 
') 
') 
• > 
') 

nn ir voli; 

Kın. 

182 
75;! 
486 
040 
406 
G88 
105 
084 
055 
H)9 
414 
492 
548 
648 
640 

ili 

% 

42,2 
29,0 
26,8 
28,8 
8.2,0 
24,8 
17,9 
16,2 
i 2>,8 
11,9 
1.1,9 
11,7 
11, f> 
10,5 
9,2» 

I lava yolla 
(!>) (<•: 

Yolcu - Km. 

8,89 
809 
884 
848 
862 
804 
265 
229 
215 
202 
205 
211 
.171 
158 
150 

•ı 

7,5 
8 9 
2,9 
2,0 
2, (i 
2,0 
1,5 
1,2 
0,9 
0,8 
0,7 
0,7 
0,0 
0,5 
0,4 

ITavayo! 
(O 

Yolcu - Kın. 

. 
— 
49 
74 
148 
115 
i 10 
107 
12-
185 
168 
194 
216 
254 
259 

(a) Karayolları (lenel Müdürlüğünce kabul edilen eşanlam ;>üre hesaplanmıştır. 19(İ7 - 1969 rakcmları secicidir 
(b) Yalnız Denizcilik Beınkar.ının muntazam posta seferlerine aittir. 
(c) Dış hatlardaki taşımalar dâhil değildir. 

Karayollan (I. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1498) 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. 1/398 
Karar No. 80 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde T. B. M. Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale bııyurulan «Karayolla 
çe kanunu tasarısı» Bayındırlık Bakanı, Karayolları Genel Müdürü ile Maliye; Bakanlığı ve Plânlama, Teşkilâtı 
da görüşüldü ; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının tetkikinden de anlaşılacağı üzere, (A/ l ) c 
camaları (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için sırasiylc (488 323 1:62), (1 562 500 000), (278 776 
(2 329 599 557) lira ödenek talebedilmekte, Genel Müdürlüğün gelirleri ise (B) işaretli cetvelde gösterildiği ü 
tahmin edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Komisyonumuz adına gerekli incelem 
yın raportörlerimizin raporlarında önemli gördükleri bölümleri okumalarını mütaakıp, söz akan sayın üyeler Ge 
faaliyet ve bütçe uygulamaları ile hu yi 1 ki çalışma programı üzerinde kişisel görüşlerini ifade ile 1950 yılınd 
nunla kurulan Genel Müdürlüğün, kuruluş yılından bugüne memleketimizin ekonomik gelişmesine paralel olar 
mevcut teşkilâtın yetişemediği gerekçesiyle yeni bir teşkilât kanununa şiddetle ihtiyaç olduğu hususu bilhassa 
ları, il yollan, yapımı ve bakımı üzerinde rakamlara müstenit tenkid ve temennilerini havi fikirlerini serd etmi 
za ettikleri hususlarla ilgili olarak da ilgililere muhtelif sorular tevcih etmişlerdir. 

Üyelerin konuşmalarını mütaakıp, Bayındırlık Bakanı Karayolları çalışmaları ile ilgili olarak geçmiş senele 
tenit geniş bilgi sunmuş, tevcih edilen soruları cevaplandırmıştır. 

Tasarının tümü üzerinde vâki görüşmeleri mütaakıp maddelerin görüşülmesine geçilerek, 
1 nci maddeye bağlı (A/2) işaretli cetvelin, bölüm 22.000, 22.541 (Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 

desine (100 000 000), 
Aynı bölüm 22.571 (Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım giderleri) maddesine (25 000 000), 22.574 

(45 000 000), 22.575 (İşçi ücretleri) maddesene (25 000 000), Bölüm 23.000, 23.571 (Makina, teçhizat alıml 
ne de (10 000 000) lira ilâve edilmiş, bu suretle tasarıda (1 562 500 000) lira olarak teklif olunan (A/ 
(205 000 000) ilâve edilmek suretiyle (1 767 500 000) liraya çıkarılmış, dolayısiyle toplam gider ödeneği 
nucu (2 534 599 557) liraya baliğ olmuş ve 1 nci madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle, bozulan gelir - gider tevazününü sağlamak neden 
cetvelin, bölüm 72.000. 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (205 000 000) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle tasarıd 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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nıin olunan gelir tutarı bu ilâve ile (2 534 599 557) liraya çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
Tasarının mütebaki '•), 4, 5, G, 7, S, 9, 10, l î , 12 nei maddeleriyle bu maddelere bağlı cetveller aynen kabul edilm 
(ierıcl Kurulun tasviplei'ine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

Hatay 
Söz hakkım, mahfuzdur. 

11. Özkan 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur. 

11. Tosyalı 

Maraş 
.1 . hnamoğlu 

Tabiî Üye 
Söz hakkım mahfuzdur. 

S. Özgür 

Başkan V. 
Aydın 

/. e. E<,c 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S İ\ 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. tiner 

İçel 
C. Ok yay uz 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Maraş 
.t. Kavak üçü k 

Tokat 
/. 11. Balcı 

Söz 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
.1 . Yalçın 

Oorıını 
. i . Topçulas! 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Malatya 
hakkım mahfuzduı 

İL Gökçe 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon 
.1. Ş. Ağanoğlu 

Yozgat. 
/. Kapısız /S'. 

Söz 

Söz 

0 

Kâtip 
Erzurum 

7?. Danışman 

Ankara 
hakkını mahfuzdur. 

C. Yorulmaz 
Denizli 

hakkım mahfuzdur. 
/ / . Oval 

İzmir 
J/. Akan 

Manisa, 
. Karaosmanoğlu 

Niğde 
M. X. Çerezci 

Trabzon 
Muhalifimi 

A. R. Uzımer 

Zonguldak rA 
T. Müftü oğlu K. 

' on 

Adıyaman 
Söz halkkım; mah 

Y. Z. Yılm 

Ankara 
/. Yetiş 

Elâzığ 
Ö. F. S ana 

İzmir 
A. X. Erde 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
X. Bay ar 

Uşak 
M. F. Atay 

guldak 
edim oğla 

Karayolları (1. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 



HÜKÜMETİN' TEKLİFİ 

Kara yollan, (h'.nd- Miidirrlûyü :li)71 yılı üüirc !:anunu tasarısı 

MûBTM t. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
için (A/I ) işaretli cetvelde gösterildiği üsarc (430 323 162) lira, yala
nın. harcamaları İgia (A/2) işaretli cetvi-Me gösterildiği üzere 
(1 '5G2 5Gö Ö-OO) lira, sermaye teşkili ve traaufîr harcamaları igiıı d,j 
(A/3) ipare^i eetreldö ^ e ı ^ d l ğ i fe«e fav0 770 3CG) lira ki, tapir:a 
olarak (2 829 599 557) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2, — K&r&y-slhuL G-cnei I'i" ; ;3a^pa t r t gür le r i , bağlı (&) 
işaraili caiveMe g-öoiealîâ/ği ikera, (2 829 §99 557) lira olarak tahmin 
edilnıipir. 

Hi^mm 3, - Kar:: yollan fkîîfîl a f a i n m ^ ü n c - 1971 laaâae ynmda 
elde edilecek .gelir çeşitleri^don lıer birmlı*. daya-rd^ğı 'hükümler, ;:afü 
(0) iaare'tli cetvelde rLa^ead^inlir. Bu retvi^'de yazılı fralaân t ıaa -;-•': 
tahsiline 1971 bütçe yılmda da devam olunur. 

MADD'E 4. — 657 sayılı Devlet îfcrayrlan Kanununun 1327 say?.!] 
Kadranla değiştirilen 33 ncü matMesi gereğince, Karayollan Genel Mü
dürlüğü, Kadroları eMi kadro cetvelimde gösterilmiştir, 

MADDE 5, — (Gegen yıllar 'boralar-.) i'i::addoıinda>i ödemeğin y : i -
rııemesi halinde : 

a) 1870 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

h) 1G28 - 1989 bütçe yıllarına aidol.up da; Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 neü .maddesine g"öre sama?? aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1971 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A / l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) madde
lerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

'. ı i-

\r fi rv 

U ' n ' E K ' a ' a A KOMdH\ O 

~(ic.-.>v! ilfüdilrüuti; 1T 

j}ji£:AiBl] t, — Karayolları Gene 
, (/../.,) :.::,\:iV\ :,uivru,le (;: laaıad 
:u. Laa:n,a.Ja.-.a üjhı (A/2) işa 
7?37 'JOJ .003) iiuuu nurmojj tedal 
/S) rars&li cctvaMe gösterildiği ü 

.a.v-'.yc;.:ij 
;t l l 

Taaarı?a.n S ncü aa 

- Tasarımın 4 ncü m 

MAD'D^ 5. — Tasarının 5 nci ma 

Ivjmıyollan (..{. Mil. Hutbesi (S. Kayısı : l-lOîî) 
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(Iliikümetiu toklıifi) 

MADDE S. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarıra giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap-
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

lîYfJl""j 3 — I l ı r ı y c i ^ r ı Cenol i u 1 "i^uT'ce gelecek yıllara ge- \ 
ev ' •> »'POP o UP/C v l 1 ı \c Zıi ı ı̂  d n r bağlı (d) isa/stli 
p ° ı jo "--vjir i i'• 

" A O ^ ° — "^n" , MII K- ii, ıi yu < 4t^t kaldırılan C53D s:?.- ! 
yuı xrı •* ' ) T* " " p m \ İr "•" r ~, 1525 sny/h. "•"a"vn 

•3- * ı ırc^jrv- v ' 1 t bı ,!<" WJ. ı̂  Md "la^ j.Lar iyoiları Genel ?^ü-
1 ı ' ı n ^ Tr ı i"iı *ı ' T 1 f*?N i-* ~ j. -̂, 7 T 5 açılacak özel bir 
ı M ı "i c ]r ]• ->-fb TI ( v -ı h i.o 1 ^ ) cetvelinin i^ll i ! 
ıı« ' ''c » > n t \ > f1 î ^ «,r S 

, ' ı>-"i _ r; ^ig0 •'T AV e ı u J c ri xİ0 Kamn tüzel kişileri, [ 
'b* ek""̂  «.'"»e" i ^ 1 - v> J ln^n K tavVİprı Genel Müdürlüğü's j 
< ı, y.11 n ; p- * -an oVo yol *<?ıujı l o'*ı '»m^n yola giriş ve ç.ı-
>r" r11" .b1 nlen^e«ı ^erek^r test lerin ^kr^yaln. t satış istasyon?arı i 
gibi) ılgibl3n t&jraımdan veya dış yardımlarda?!; etüt araştırma proje 
hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benssri tesislerin yaptırılması ve ba
kımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralr.r ı 
(B) işaretli cetveMo açılacak ösel maddeye gelir, diğer taraftan (A/2) 
işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel maddelere Ma
liye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde sarf 
edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

Karayolları (i. Aid. Bütç 

(lUbre Karma Komisyon 

HADDE 6. — Tasarmm 6 ncı madd 

Ta-jannm 7 nci madd 

Tasarımın S nci madd 

Tasannm 9 ncu mad 

MADDE 10, — Tabanının 10 ncu mad 

MADDE 7. — 

MADDE 8. — 

MADDE 8. — 

(S. Sayısı : 1493) 
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MADDE 11. 

MADDE 12. 
rütür. 

(Hükümetin teklifi) 

Bu kanım 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

- Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık Bakanları yü-

Başfoakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya Önder 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoğhı 

MADDE 11. 

MADDE 12. 

(Bütçe Karıma Komisyo 

— Tasarının 11 

— Tasarının 12 

nci m 

noi m 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Bayındırlık Balkanı 
T. Gülez 

MMî Savunma Bakanı V. Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
/ . Ertem V. Â. Özkan 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Millî Eğitim Bıakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
t. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Ba 
8. Öztü 

En. ve Ta. Ka 
S. Kılı 

İmar ve İskân 
/ / . Nakibo 

Orman Ba 
H. Öza 

Karayolları (İ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 149;]) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 
1971 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 311 732 436 339 426 43 

AYLIKLAR Kesim toplamı 6 313 001 

12.110 Devlet memurları aylıkları 6 313 000 

12.210 Hizmetliler ücreti 16 503 195 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 2 335 079 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
12.271 Devlet yolları bakımı teknik personel üc

reti 
12.272 İl ve köy yolları bakımı teknik personel 

ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 
12.281 İşçi ücretleri (Köy yolları içindir.) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi vardımı ve cenaze masrafları 

15 

231 

080 

388 
655 

29 631 

48 
2 
7 

222 

985 

450 
000 

170 

000 
200 
000 
000 

291 500 000 
1 

33 720 807 

1 
7 

212 

1 
800 
000 
000 

0 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 1 
ÜCRETLER Kesim toplamı 265 962 709 291 500 001 

Karayolları Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.381 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları (Köy yollan ieindir.) 
12.390 Diğer sosyal yardımlar 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIK LAK T 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR 
0 Kasa tazminatı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski teminindeki güçlük 
ajınmı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

0 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil giderleri 

îvarayoil 

1 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

2 000 
1 349 970 

28 000 000 

1 
1 

33 500 000 

1 
1 
1 
1 

175 000 

4 200 

(!. M d. Bütçesi! (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde 

12.8İİ1 
12.813 
12.814 

12.816 
12.817 
12.820 

12.821 

12.834 

12.841 

12.853 

12.871 
12.872 
12.874 

Ödeneğin çeşidi 

YOLLUKLAR 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Yol ve makina bakımı geçici görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat (Köy 
yolları içindir.) 
Yol ve makina bakımı geçici görev yol
luğu (Köy yolları içindir.) 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
'(YuTt içi yollukları toplamı : 13 481 622) 

II - Yurt dışı yolluktan 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dıgı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt dışı kurs yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 724 001) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Kesim toplamı 9 646 354 

150 000 
315 840 

9 400 
7 320 000 

811 220 

60 000 

5 000 

775 000 

1971 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

14 205 623 

142 500 
3 300 000 

9 400 
9 189 000 
811 220 

1 

20 000 

9 500 

>00 000 

25 893 
174 000 

1 

d. Bütçesi ('S Sav ısı : 

50 000 
174 000 

1 

1493) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ÂLIMLAB 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
1.3.111 Kırtasiye alımları ve giderleri (Köy yol

ları içindir.) 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.121 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider

leri (Köy yolları içindir.) 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.131 Döşeme ve demirbaş alımları vo giderleri 

(Köy yolları içindir.) 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.141 Yayın alımları ve giderleri (Köy yolları 

içindir.) 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.151 Yakacak alımları ve giderleri (Köy yol

ları içindir.) 
0 Hiz'm'etli giyim alımları ve giderleri 
0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri (Köy 

yolları içindir.) 
1(3*190 Diğer alımlar ve giderleri 
13.191 Diğer alımlar ve giderleri (K^öy yolları 

içindir.) 

Kara v'oll 
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197 
1970 ödeneği Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

1 581 846 

132 000 

8 
143 

7 
612 
on 

000 
000 

000 
646 

3 700 

3 942 097 4 795 

1 460 

132 

9 
143 

7 
300 
25 

501 

000 

000 
000 

000 
000 
000 

37 000 37 000 

3 000 10 000 

555 000 650 000 

100 000 

500 
47 500 47 500 

2 500 1 

1 M d. Bütçesi (S. Kayısı : 1493) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.211 Su giderleri (Köy yolları içindir.) 
13.220 Temizlik giderleri 
13.221 Temizlik giderleri (Köy yolları içindir.) 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.231 Aydınlatma giderleri (Köy yolları için

dir.) 
13.290 Diğer yönetim giderleri 
13.291 Diğer yönetim giderleri (Köy yolları için

dir.) 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.411 Posta - telgraf giderleri (Köy yollan için

dir.) 
13.420 Telefon giderleri 
13.421 Telefon giderleri (Köy yolları içindir.) 

KİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

13.610 Kira bedeli 
13.611 Kira bedeli (Köy yollan içindir.) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 025 500 

186 000 
4 000 
76 000 
4 000 

710 000 

20 000 
24 350 

150 

823 251 

214 000 

13 000 
566 251 
30 000 
511 500 

1971 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1 210 500 

246 000 
4 000 
76 000 
4 000 

830 000 

25 000 
24 35ü 

1 150 

958 251 

305 500 
206 000 

337 000 

20 000 
566 251 
35 000 

1 166 000 

291 000 
875 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 



Bolüm Madde Ödenenin cesidi 

14.000 . HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNET i M LH İLGİLİ HİZ
MET GİDERLEI?İ Sesim toplamı 

14.110 Yangından korunma giderleri 
14.111 Yangından korunma giderleri (Köy yol

ları içindir.) 
.14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.131 Mahkeme harçları ve giderleri (Köy yol

ları ieindL.) 

GÜVENLİK GİLERLEK,i 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncii maddesinin 
gerektirdiği giderler 

.14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

14.343 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderleri (Köy yolları için
dir.) 

14.344 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 neu maddesinin gerektirdiği 
giderler (Köy yolları içindir.) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
l i r a Lira 

1 463 280 

594 000 

94 000 

Hüküm el e e isten e rı 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

1 314 

594 003 

94 000 

500 000 50( 

Karayolları G. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 



197 
1970 ödeneği Hükümete e istenen 

ÎMndde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde ödenenin eesldi Lira Lira Lira Lira 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 869 278 720 109 

14.510 Kurs giderleri 
14.51İ' Kurs giderleri (Köy yo!lan içindir.) 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 
14.551 Staj ve öğrenim giderleri (\Q)y yolları 

içindir.) 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 80 000 80 002 

24 000 
6 000 

460 000 
327 046 
52 232 

142 787 352 

24 000 
G 000 

460 000 
177 876 
~;o 932 

1 
142 787 8 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 30 000 30 000 
16.371 İç fuar ve sergiler giderleri (Köy yolları 

içindir.) 1 
16.390 Propaganda ve tanıtma, giderleri 50 000 50 000 
16.391 Propaganda ve tanıtma giderleri (Köy 

yolları içindir.) 1 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

Kesim toplamı 1 2 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 1 1 
16.411 Uluslararası yurt içi toplaııtüarı gider

leri (Köy yolları içindir.) 1 
Karayolları G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm. Madde ödeneğin çeşidi 

16.711 
1.6.712 
16.713 

16.714 

16.720 
16.721 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

Makam temsil giderleri 
Görevsel temsil giderleri 
Makam temsil giderleri (Köy yollan 
içindir.) 
Görevsel temsil giderleri (Köy yolları 
içindir.) 
Ağırlama giderleri 
Ağırlama giderleri (Köy yolları içindir.) 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 

16.842 Bakım ve malzeme giderleri 
16.843 Yönetim giderleri 
16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde 

meydana gelecek yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi 

16.845 Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

76 276 354) 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI VE 
iSATINALJMI 

16.851 Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı 
16.852 Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde 
Lira 

Bölüm topl 
Lira 

45 000 

55 000 

10 000 

142 662 351 

62 980 000 
5 640 000 

6 716 354 
940 000 

1. 
6 580 000 

45 004 

35 000 

10 000 
1 

142 662 351 

62 980 000 
5 640 

6 716 
940 

000 

354 
000 

6 580 000 
'Karayolları G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

16.853 
16.854 
16.855 

16.861 

16.862 

Ödeneğin çeşidi 

Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Çeşitli giderler 
(Makina ve bakım giderleri toplamı : 

9 785 401) 
Bakım ve idame giderleri (İl yolları) 
(Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf 
edilecektir.) 
Bakım ve idame giderleri (Köy yolları) 
(Dağıtım şekli Bakanlıkça tesbit edilir.) 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR, TOPLAMI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

2 491 000 
629 800 
629 800 

9 400 000 

47 200 596 

311 İOi 436 
3 942 097 
1 463 280 

142 787 352 

1971 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

2 491 000 
629 800 
84 600 

9 400 000 

47 200 596 

459 925 165 

339 426 4 
4 795 2 
1 314 1 

142 787 3 

488 323 1 

Karayolları G. Mil. Bütçesi (:S. Sayısı : 1493) 



— 96 — 

Bölüm Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

L>1.f>41 
0 
O 

21.545 

21.561 
O 
O 

21.565 

21.571 
O 
•O 

21.575 

21.611 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
(Karayolları toplamı : 42 500 000) 

İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 
Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
(îl yolları toplamı : 3 500 000) 

KÖY YOLLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 

İşçi ücretleri 
(Köy yolları toplamı : .3 500 000) 
TURİZM SEKTÖRÜ 
Turistik yollar etüt ve proje giderleri 
(Turistik yolları toplamı : 1 000 000) 

62 087 000 

12 590 000 
15 228 000 

846 000 
22 090 000 

04 000 
2 180 800 

75 200 
2 H50 000 

940 00,) 
2 820 000 

141 000 
2 726 000 

62 087 000 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

50 500 

50 500 000 

)!)() 000 

:;ı ooo ooo 

100 000 

:i 400 000 

1 000 000 

500 000 

000 000 

Kara yol hırı G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 140;J) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 1 077 232 000 

1 109 106 460 

KARAYOLLARI 
22.541 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri 

ve büyük onarım giderleri (200 000 000) 
liralık kısmı proje kredisi karşılığı olup 
naJkitten harcanacak) 

0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

22.545 İşçi ücretleri 
(Karayolları toplamı : 973 000 000) 
İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sari' edilecektir.) 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve 
büyük onarım giderleri 

0 Devlet memurlar; aylıkları 
O Devlet memuı'ları geçici görev yollukları 

22.565 İşçi ücretleri 
(İl yolları toplamı : 100 000 000) 

KÖY YOLLARI 
22.571 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarım 

giderleri 

592 58G 800 
19 589 600 

1 400 600 
190 820 000 

51 277 000 

8 884 000 
282 000 

83 840 000 

1971 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

1172 500 000 

1134 000 000 

651 000 000 

222 000 000 

61 400 000 

8,8 600 000 

17 390 000 15 500 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493; 
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Bölüm Madde 

23.000 

O 
0 

22.574 

32.9715 

22.611 
0' 
O 

22.615 

Ödeneğin çeşidi 

Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
Köy yollan yapımı (Dağıtım sekli aynî 
ve nakit olarak Köy işleri Bakanlığınca 
te^bitt edilir.) 45 000 000 
işçi ücretleri 215 000 000 
(Köy yollan toplamı : 256 000 000) 

TURİZM SEKTÖRÜ 

TURİSTİK YOLLAR 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
İşçi ücretleri 
(Turistik yollar toplamı : 38 500 000) 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları (10 000 000 liralık kısmı proje 
kredisi ile temin edilecek makina ve 
teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. 
Nakden harcanamaz.) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

7 050 000 
188 000 

138 74-1, 000 
20 080 000 

Kesim toplamı 31 874 460 

10 395 9(50 
235 000 

23 500 
12 220 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

23 500 000 
122 000 000 

38 500 000 

23 500 000 

15 000 000 

307 437 904 339 500 

301 937 904 331 500 000 

L03 871 000 115 300 000 

Karayolları O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O Devlet memurları aylıkları 
O Devlet memurları geçici görev yollukları 

23.545 İşçi ücretleri 
(Karayolları toplamı : 199 300 000) 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 400 000 
329 000 

02 980 000 

1971 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

84 000 000 

İL YOLLARİ 

(Karayolları eliyle) 
23.561 Makina, teçhizat alından ve büyük ona

rımları 
0 Devlet memurları aylıkları 
O Devlet memurları geçici görev yollukları 

23.565 İşçi ücretleri 
(İl yollan toplamı : 47 700 000) 

15 527 904 
2 115 000 

94 000 
14 100 000 

26 700 000 

21 000 000 

KÖY YOLLARI 

23.571 Makimi, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (20 000 000 liralık kısmı proje 
kredisinden temin edilecek makin a ve 
teçhizatın karşılığı olarak kabul edilmiş
tir. Nakden harcanamaz. 10 000 000' 

01 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

23.575 İşçi ücretleri 
(Köy yolları toplamı : 94 500 000) 

83 040 000 
5 640 000 

141 000 
4 700 000 

80 000 000 

4 500 000 

Karayolları (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493; 



Bölüm Madde Ödeneğin eesidi 

HİZMET SEKTÖRÜ 

21.000 

22.000 

23.000 

123.612 Taşıt alımları (1 000 000 lirası köy yolları 
içindir.) 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplam! 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lir 

5 500 000 

62 087 000 

1109 10f; 400 

307 437 1)04 

1 478 631 364 

S 000 000 

50 50 

1172 50 

339 500 

1 562 50 

Karayolları G. Md.Büteem (S. Sayısı : 1493) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ YE TEAÎTSFSE HAIICAMALAEI 

Bölüra Madde Ödeneğin çeşidi 

32.000 

I - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
LAR BEDELİ Kesim toplamı 

32.110 Kamulaştırma ve satın alma bedeli 
32.120 İstanbul ecvrc yolları ve boğaz köprüsü 

kamulaştırma ve satın alma, bedeli 

19 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

282 000 000 

94 000 000 

188 000 000 

282 000 000 271 000 

271 000 000 

101 000 000 

170 000 000 

-M0Ö0 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 

5 000 

7 520 

12 520 

5 000 

11 300 

16 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde ödemeğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER Kesim toplamı 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 
35.361 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 

(Köy yolları içindir.) 
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Mahdut mesuliyetti (Karayolları Kredi 
ve İstihlâk Kooperatifi) memur ve hiz
metlilerine öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

592 656 

228 192 
150 000 

184 
30 

464 
000 

75 200 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

667 857 150 

150 003 

150 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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19 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde 

36.000 

36.310 

36.320 
36.321 

36.330 

Öden eğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşekküllerine geçen yıl
lar borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
Diğer geçen yıllar borçları (Köy yolları 
içindir.) 
Karşılıksız borçlar 

Lira 

940 000 

94 000 
786 000 

60 000 

Lira 

14 584 113 

Lira 

1 046 001 

200 000 
786 000 

60 000 
1 

Lira 

7 610 

İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 
Kesim toplamı 658 000 653 000 

36.400 İlâma bağlı borçlar 651 869 651 869 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.401 İlâma bağlı borçlar (Köy yolları içindir.) 6 131 6 131 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

İSTİKRAZ ÖDEMELERİ VE KARŞI
LIKSIZ BORÇLAR Kesim toplamı 12 627 711 

36.500 İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 12 496 757 1 396 685 
O Karşılıksız /borçlar 130 954 

Karayolları Cİ. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

GERİ VERİLECEK PARALAR 
Kesim toplamı 

36.600 Geri verilecek paralar 
3G.601 Geri verilecek parala;!' (Köy yolları için

dir. ) 
KÖY YOLLARI 

36.720 Avrupa iskân fonundan teinin edilen kre
dinin yıllık faiz karşılığı (Koy yolları 
içindir.) 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar karşılığı 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

19 
Hükümetçe istenen 

Lira Lira 

9 400 

9 400 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

9 401 

î) 400 

1 

349 000 

2 

1 

1 

282 000 000 
12 520 

667 857 
14 584 113 

297 264 490 
• T—s 

4 500 000 

2 

1 

1 

271 000 
16 

150 
7 610 

278 776 

Karayolları G. Md. Bütçesi CS. Sayısı : 1493) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

B/2 — Vergi dtşt gelirler 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR
DAN ALINAN GELİRLER 

Kesim toplamı 

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.220 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ceza
ları 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 

63.500 Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 

1 
1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

1 050 000 

150 000 
900 000 

3 900 000 

800 000 

10 000 000 

1 

1 

4 950 000 

10 800 002 

1 150 000 

250 000 
900 000 

4 000 000 

800 000 

10 000 000 

1 

1 

5 150 

10 800 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

62.000 

63.000 

72.000 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72J100 Hazine yardımı 205 000 000 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 

72.300 5539 sayılı Kanunun 20 nei maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 

Lira Lira Lira Lir 

2 220 071 017 2 313 64 

1 680 071 017 1 631 649 555 

75 000 000 

450 000 000 

15 000 000 

4 950 000 

10 800 002 
2 220 071 017 

2 235 821 019 

230 000 000 

450 000 000 

2 000 000 

515 

10 80 
2 313 64 

2 329 59 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493; 
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C - CETVELİ 
Venglerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 11 . 2 . 1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtı na dair Kanunun 19 

G - CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

5539 11 . 2 . 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâtına dair 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere 'girişilmesi hakkındaki 33 
desi 

R - CETVELİ 

1971 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu B 
Bölüm : 12.000 Personel giderleri 
Madde : 12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat 
iArazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilece 

Yatırımlar ,. 
Ayrıca : 
1. Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu hükümler, 
2. Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım ve onarım giderleri, 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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3. İl özel idarelerine bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için makina, ycdckparça alımı ve bun 
kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik ve yollukları, etüt ve proje giderleriyle teknik vo proje z 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak olan köprülerin yapımının gerektirdiği giderler Bayın 
yatırım bölümlerinden ödenir. 

Transferler 
Bölüm, : 32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 
Madde : 32.110 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 
Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz mallara iras edilecek ve me 

cek zararlara ait tazminat. 
Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca onanan illere ait yol, köprü, yapımı v 

istimlâk bedelleri, 

237 saıyıilı Kamun gereğince 1971 yılımda öatiiîiailmaealk taşıtlar 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı. 

140 P ic -Up 4 X 2 T. O. K. şehir dışı hizmetlerle, 
4 Arazi kaptıkaçtı 4 X 4 Köy yolları inşaatlarında (Şehir dışı) 

10 P ic -Up 4 X 2 Köy yolları inşaatlarında (Şehir içi) 

154 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Havisi. : 1493) 
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Cinsi 
Markası Modeli 

Volvo 
CMC 
Inter 

ıSatm 
Adedi ta 

L-48504 
HG-7700-V 
B-162-0 

8 
1 

85 

Karayolları Genel Müdürlüğü il ve köy yolları bütçesinden saJtınalman ve YSE Gen 
lüğüne devredilen 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamına giren taşıtlar 

Cinsi Markası ve modeli 

Pick - up 
Kamyon 
Binek arazi 

ıSatmalmdığı Birim Top 
Adedi tarihi fiyatı $ fiya 

Ford FLOI 
Fiat 683N2GS 
Willys Jeep CJ5 

33 
89 
15 

1960 
1959 
1952 

1.700 56 
8.323 740 

Bedelsiz (A 

ISA^I 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1493) 
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