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I. —GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu BMeşim İki oturum yapan Genel Kurulda : 
1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Milli Savunma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı [bütçeleri kabul edildi. 
Milli Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü mü

nasebetiyle Kahraman Türk Ordusuna ve Onun de
ğerli komutanlarına Danışma Meclisinin şükran, tak
dir ve güven duygularının iletilmesine dair önergeler 

oy birliği ile kabul edildi, gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

21 Ocak 1982 Parşerribe günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.05'te son verildi. 

Sadi IRMAK 
Başkan 

Kamer GENÇ 
Kâıtip Üye 

M. Vefik KİTAPÇIĞİL 
Başkan 

IBaşkanvekliH 
tmren AYKUT 

Kâtip üye 

»».. »>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekİM Fenni İSLİMYELİ 
KÂTİP ÜYELER: Mehmet PAMAK, Evliya PARLAK 

BAŞ/KAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisinin 40 ncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vaır, görüşmıelere başlıyoruz. 

in .— GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/74) (S. Sayısı: 
4) (D 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

— Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesti : 

— Emml'ıyet Genel Müdürlüğü Bütçesi : 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 

Komutanlığı ve Emıniyet Genel Müdürlüğü bütçe
leri üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Bu bütçe üzerinde söz alan değerli üyelerimizi 
arz ediyorum: Sayın Fahri Öztürk, Abdullah Asını 
İğneciler, Halil Gelenıdost, Aydın Tuğ, tbralhim Gök-
tepe, ismail Hakkı Demirel, Şerafettin Yankın, Remzi 
Banaz, Avni Müf tüoğlu, Atalay Pe-köz., 

Değerli üyelerimıiz; bu bütçe üzerinde yazılı ola
rak sormak istediklerimiz var ise Sayın Bakanımıız-

(1) 4 S. Sayılı Basmayan 14.1.1982 tarihli 33 
ncü Birleşim tutanağına eklidir, 

dan, onu şimdiden Divana lütfetmeniz mümkün bu-
lunmalktadır. 

ıSöz sırası sayın Fahri öztiirîc'ün. 
©uyurun Sayın Öztürk. 
FAHRİ ÖZTÜRK — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Balkan, İçişleri Ba
kanlığının değerli mümessilleri; 

'Konuşmamda, İçişleri Balkanlığının üstlenmiş ol
duğu görevlerden emniyet ive asayiş hizmetleriyle 
mahalli idare hizmetlerine ve bu hizmetlere ilişkin 
sorunlara tanınan zaman içerisinde kısaca değinmeye 
çalışacağım. 

ıSuç ve suçluların çok değişik biçimde ortaya 
çıktığı, suçların işlenmesinde en modern teknolojiden 
yararlanıldığı ve terörün uluslararası boyutlar kazan
dığı çağımızda özellikle (Emniyet Genel Müdürlü
ğünün reel bütçesinin yapılamaması, hizmetin geliş
mesine paralel olaraik teknik teçhizat, muhabere 
araçları, ıtaşııt ve uygun yerleşme planları tedarik 
edilememesi, personelin 'yeterince eğitilemeımesi ve 
özellikle polisin kendi içinde (kamplara ayrılması gibi 
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etkenlerle polis teşkilâtı 12 Eylül öncesi arzu edilen 
başarıyı sağlayamamıştır. 12 Eylül sonrasında Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin çok yönlü desteğiyle büyük ba
sanlar sağlayan emniyet teşkilâtı, başarısının deva-
ıtm, sıkıyönetim sonrası daha da ağırlaşacak görev
lerini etkin 'bir biçimde sürdürebilmesi için yeni bir 
organizasyon çalışmasına başlamış, rastlantıya dayalı 
tedarik uygulamasından kurtulmak için ilk etapta 
teşkilat, malzeme ve 'kadrosunu tespit etmiş ve buna 
göre kısa ve uzum vadeli planlar hazırlamıştır. Bu 
çalışmaları övgüyle karşılıyoruz. Ancak ne var ki, 
terör ortamı bir polis sorunu olmanın ötesinde top
lumsal yapıda, siyasal kültürde, kamu yönetiminde 
ve ekonomik yapıda derin kökleri bulunan bir top
lumsal bunalımı durumunun adıdır, önlenmesi için 
sorunun tüm bu yönleriyle birlikte ele alınmasında 
zorunluluk vardır. 

'Bu dökenleri kısaca özetlemek gerekirse; kamu 
yönetiminin rolü : 

Teröre elverişli ortam ancak etkin, güçlü ve 
dürüst bir ikamu yönetimi eliyle değiştirilip düzelti
lebilir. Herşeyden önce uyum ve barışın temel ge
reği olan ekonomik ve toplumsal refah etkin, güçlü 
ve dürüst bir yönetimle sağlanabilir. Toplumsal ka
rarların isabetle alınabilmesi ve verimli biçimde yü
rütülebilmesi için yönetimde yeteneğin ödüllendi
rilmesi, yetenekli görevlilerin elden kaçırılmayıp, ter
sine sayılanının artırılması ve böylece yönetimde bil
gi ve deneyim biriktirilmesi zorunludur. Yan tutucu, 
uzmanlığı gözetmeyen, bilgi ve deneyim biriktirme
yen bir yönetim toplumsal çözülmenin etkeni olur. 

Eğitim Kurumlarınım Rolü :, 
Teröre elverişli ortamın önlenmesinde eğitim 

kurumlarına düşen temel görevler şunlar olabilir: 
Eğitim ve öğretim kurumlarını ekonomik ve top
lumsal gelişmenin gereklerine »göre düzenlemek, özel-
İMe mesleğe yöneitici bir niteliğe kavuşturmak zo
runludur. Hele köy okullarımı yalnızca bir okuma-
yazma 'kısırlığından kurtarmalı, hem köy nüfusunun 
göç ettiği kentler, hem kırsal gelişme bakımından 
işlevsel bir muhtevaya kavuşturulmalıdır. 

Demokrasi de öğrenilerek gerçekleştirilebilecek 
bir düzendir Okullar çocuklara ve gençlere demok
rasinin temel kavramları ve ilkelerini öğretmeli, on
ları sloganlardan, yaldızlı nutuklardan etkilenımeye-
cek bir bilgi ve duygu eğitiminden geçirmelidir. 
Eğitim, yurttaşları çevresinde toplayabilecek, onları 
çağdaş demokrasinin hedefleri doğrultusunda daya
nışma içerisinde tutabilecek bir eksen düşünce, bir 
yön verici dünya ve toplum anlayışı kazandırmalı-
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dır. Böyle bir kılavuz düşünce sisteminin bulunma
ması durumunda baskıncı, saldırgan ve bölücü dü
şünce akımları bu boşluğu doldurmaya çalışır. Ata
türkçü dünya, toplum ve insan anlayışı gerçek özü 
ve uyumlu bütünlüğüyle bütün kuşaklara öğretilme
lidir. 

Güvenlik Örgütünün Rolü ı 
Kamu yönetimi içinde güvenlik örgütünün et

kinliği, güçlülüğü ve yansızlığı için özel bir özen 
gösterilmelidir. Toplumda yasal olarak şiddet kul-
ilanmanın tekeline sahip bulunan güvenlik güçlerinin 
yansızlığı hukuk devletinin ve yasa egemenliğinin 
vazgeçilmez bir gereğidir. Güvenlik güçlerinin eği
timinde geçerli bir toplum ve insan bilgisi, sağlam 
bir demokrasi kültürü kazandırmaya gidilmeli, bu 
güçler daima yan tutmayan bir yönetim altında ça-
lıştırılmıah, türlü yönlere çekilebileoek bir dernekleş
menin kesinlikle dışımda tutulmalı, terörcü örgüt ve 
eylemcileri caydırıcı, toplumsal güvenlik ihtiyaçlarını 
karşılayıcı bir teknik ve yönetim etkinliğine kavuş
turulmalı, mesleğin gerektirdiği moral yükseltici ön
lemler alınmalıdır. 

Ekonomik Etkenlerin Rolü : 
Önemi öbürlerinden hiç de az olmayan, tersine 

daha bile çok olan ekonomik etkenler başlıca şu 
noktalarda toplanabilir : Ulusal gelirin artırılması. 
Bunun için yurt sathında dengeli biçimde yayılmış 
gerçek bir sanayileşmenin sağlanması, tarımda eme
ğin ve toprağın verimliliğini artırıcı teknolojik, top
lumsal ve kültürel önlemlerin alınması, böylece 
hem sanayileşme için özerkçe kullanabilecek kay
naklar yaratılmış, hem işsizlik ve' gizli işsizlik ha
fifletilmiş, hem de köyden kente aşırı ve dengesiz 
göç sınırlandırılmış, kentlerin çarpıklıkları hafifle
tilmiş olacaktır. Ayrıca, terör ortamının baş etkenle
rinden birisi olan silah kaçakçılığı da büyük devlet 
politikalarının terörcü grup ve örgütlere uzanarak 
karışıklıklardan çıkar elde etmeye çalışmaları, en 
etkili olarak dışa bağımlı bulunmayan bir ekonomi 
oluşturmakla mümkündür. 

Terör, bir yandan yurt dışındaki merkezler ta
rafından desteklenmekte, öte yandan yurt içindeki 
uzantıları türlü maskeler ardında fırsat beklemekte
dirler. Terörle mücadelenin kalıcı olması, törörün 
aradığı fırsatları yaratmamakla mümkündür. Terö
rü besleyen, terörü barındıran ortam, ekonomik ve 
sosyal adaletsizlik ortamıdır. Ekonomik ve sosyal 
«ıkıntılar, terörün aradığı en etkili istismar ve pro
paganda vasıtasıdır. Bu nedenle ulusal gelirin dağı-
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lımında toplumsal adalet ilkelerinin gerçekleştirilmesi, 
ibö'lgelerarası (dengesizliğin giderilmesi, teröre elverişli 
ortamın önlenmesinde önemli bir etkendir. 

Öte yandan, iddia edildiği gibi, terörü sadece 
sosyoekonomik nedenlere dayanan 'bir oluşum olarak 
'kabul etmek de mümkün değildir. Zira, Türkiye'de 
12 Eylül 1980 sonrasında çökertilen terör odakları,. 
dış ilişkilerini açıkça itiraf ©tmişler ve Hablbaş'ın 
kamplarında nasıl yetiştirildiklerini, silahları nasıl 
sağladıklarını, Ermeni teröristlerle nasıl işbirliği 
yaptıklarını tek tek anlatmışlardır. Bu sdbeple terö
rün milletlerarası bir çark olduğunu kabul etmek ve 
ülkelerin, terör ağını parçalamak için gerçekçi bir 
işbirliği tesis etmelerinde de zorunluluk vardır. 

Anarşi ve terörle ilgili yasal düzenleme çalış
malarıma gelince; Devletin ülkesi ve milletiyle bö
lünmezliğimi tehlikeye sokacak, kamu düzenini tah
ribe yönelik, can ve mal güvenliğini telafisi im
kânsız zararlara uğratacak, yaygın şiddet hareket
lerinin önlenmesi ve devamlı olarak sıkıyönetime 
'başvurulmaması için, idareye olağanüstü tedbirler 
alma imkân ve yetkisini sağlayan Olağanüstü Hal 
Kanun Tasarısı bir an önce Meclislere sunulmalı 
ve bu Yasa ile mülki idare amirlerine, bugün sı
kıyönetim komutanlarına tanınan yetkiler verilmeli
dir. 

Devlete ve rejime, kamu düzenine, can ve mal 
güvenliğine yönelen tehditlere karşı koruyucu ve 
caydırıcı başlıca rolü oluşturan Güvenlik Kuvvet
lerimizin, hizmet icaplarına uygun olarak, Polis ve 
Jandarma Teşkilat Kanunları yeniden gözden geçi
rilmeli ve bu arada Jandarmanın idareden kopukluğu 
mutlaka önlenmelidir. 

Amme emniyeti, amme intizamı ve kamu güven
liğiyle yakından ilişkisi bulunan İl İdaresi Kanunu, 
Dernekler Kanunu, Polis Vazife ve Selalhiyeti Hak
kında Kanun ile Gayrımenlkule Tecavüzün Defi 
hakkındaki Kanunlar ülkemizıin gelişen ve değişen 
şartlarının ışığı altında yeniden gözden geçirilerek, 
bir an önce Meclislere sunulmalıdır. 

Mahalli i4are hizmetlerine gelinoec tBuıgün, için
de yaşadığımız demokratik rejim dünyasında geliş
mişliğin, uygarlığın en önemli kriterlerinden biri 
de mahalli idarelerin bir toplumda kavuştuğu düzey 
ve gelişme derecesidir. Zira, mahalli idare hikmet
leri, insan yaşantısını birinci derecede saran hayati 
hizmet ve görevlerdir. Kamu yönetiminin sorunları 
ve klasik devlet, hükümet konuları yanında, şehlir 

i planlaması, çevre sorunları, konut sorunu, gıda rejimi, 
hayat pahalılığı, ulaşım sorunları, altyapı sorunları, 

I mahalli idarelerde halk katkısı ve denetimi gibi ko-
I nular vatandaşı en çok etkileyen bir karakter taışı-
I maktadır 

I Özel idare, Ibelediye ve köylerden oluşan ma-
I halli idarelerimizin sorunları şu noktalarda toplan-
I maktadır: Mahalli idareler verim ve canlılık isteyen 
I varlıklardır. Süratle gelişen sosyal, ekonomik, politik 
I yaşantının koşullarını karşılayacak, (kendilerine uy-
I gun bir hukuki ve kanuni statüye kavuşturulmalıdır. 

Merkezi hükümet ve mahalli idareler arasındaki hiz-
I met ve görev bölüşümü ve dağılımı kesin ve belirli 
I hatlarla ayrılmalı ve bilimsel metotlarla saptanma-
I lıidır. Mahalli idareler, kanunlarla kendilerine veri-
I len hizmetleri gerçekleştirebilecek mali kaynaklara, 
I yetenekli personele ve donatıma kavuşturulmalıdır. 
I Her mahalli idarenin bir maliyet - fayda planlaması 
I yapılmalıdır. Mahalli idareler planlama, eğitim, kay-
I >nak ve araştırma hizmetleri ve konuları Mahalli 
I İdareler Enstitüsü ve Akademileri yoluyla milli ve 
I milletlerarası düzeyde incelenmelidir. 

I Ülkemizde mahalli idarelerimiz 1'9'82 yılı yurt ve 
I dünya koşullarının çok gerisinde bir düzeyde kal-
I mıştır. Bu geri kalma, mali kaynaklar, personel, 
I mevzuat, planlama, örgütlenme, vesayet ilişkileri ve 
I hizmet verimliliği gibi çeşitli yönleri kapsa-
I maktadır. Cumhuriyetten önce ve Cumlhuriye-
I tin ilk yıllarındaki koşullara göre düzenlenen 
I Mahalli İdareler mevzuatı bugünkü kırsal ve 
I kentsel ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır. Ül-
I kemizde ekonomik ve sosyal gelişme ve sanayileş-
I me sonucu 'büyük bir kentleşme hareketi hızla de-
I vam etmektedir. Gittikçe büyüyen şehirlerin yakın 
I çevrelerinde belirli bir düzen İçimde kurulamayan 
I sanayi birimleri, rasyonel olmayan arazi kullanımı-
I na, spekülatif hareketlere yol açmakta, büyük alt-
I yapı ihtiyaçları doğurmaktadır. Mahalli idareleri-
I miz gerçekleştirmek istedikleri ve sorumlu oldukları 
I hizmetlerde kullanacak yeterli mali kaynaklara, ka-
I lifiye personelle ve donatıma sahip değildir. Bskkniş 
I bir mevzuat sisteminin ağır vesayet ölçüleri, ma-
I halli idarelerimizi bunaltıcı bir atmosfer içinde bı-
I rakmıştır. Her ne kadar belediyelerin yıllarca bek-
I lediği Belediye Gelirleri Yasası değiştirilmişse de, 

bu Yasa büyüyen ve gelişen belediyelerimizin ihti
yacını karşılamaktan çok uzaktır. Üstelik Yasa, çok 
teknik bir dille kaleme alınmış ve belediyeleri âdeta 

I fazla personel istihdamına zorlamıştır. 
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Ayrıca Yasa, vergilerin kolaylık ve iktisadilik 
prensiplerine aykırı hükümler taşımaktadır. Bu ne
denle uzun yılların tecrübe ve araştırmalarının 
ürünü olarak, İçişleri Bakanlığınca 'hazırlanan ve 
•mahalli idarelerimizin idari yapı, görev, yetki, fi
nansman ve personel konularım kapsayan kanun 
taslaklarının ve 2474 sayılı Belediye Gelirleri Yasa
sının yeniden gözden geçirilerek, süratle yasalaş
ması sağlanmalıdır. 

Sözlerimi bitirirken, mülki idare amirliği müesse
sesine ve bunların 'bazı sorunlarına da kısaca değin
meden geçemeyeceğim. 

; ili İdaresi Kanununun 9 ncu maddesi uyarımca, 
«Vali, Devletin ve hükümetlin temsilcisi ve ayrı ayrı 
her bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi 
yürütme vasıtasıdır. 

Valiler ilin genel idaresinden her bakana karşı 
ayrı ayrı sorumludur.» 

Keza, aynı Yasanın 27 nci maddesine göre, «İlçe 
genel idaresinin başı ve mercii, kaymakamdır. Kay
makam, ilçede hükümetin temsilcisidir.» 

Ancak ne var ki, mülki idare amirlerine, bu yasal 
statülerine rağmen, İçişleri Bakanlığının bir memuru 
gözüyle bakılmaktadır. Bu nedenle mülki idare amir
lerinin, yamıi vali ve kaymakamların Başbakanlığa 
'bağlanması cihetine gidilmesidir. Tabii 'bu, «bağlan
ması cihetine gidilmesidir» sözümle, merkezi idare
nin yeniden düzenlenmesinin de gerekli olduğunu 
(özellikle vurgulamak isterim. 

Görevlerinin mahiyeti icabı çalışma saatleri belli 
olmayan* uykusu, dinlenmesi, tatili, eğlencesi bulun
mayan mülki idare amirlerinin, fiili hizmet zam
mından yararlandırılması bir an önce gerçekleştiril-
melidir. 

İllerde emniyet ve asayişin sağlanmasında birinci 
derecede sorunlu olan 'valilerin seçiminde objektif 
kıstaslar dikkate alınmalı, atanacak valilerin geçmiş 
hizmetleri ve özellikle anarşi ve terörün ödenmesin
deki başarıları, sosyo - ekonomik kalkınmaya yöne-
'lilk hizmetleri ve halkıla olan münasebetleri, göz
den uzak tutulmamalı, merkeze almada da aynı 
'itina gösterilmelidir. 

IBugün çeşitli nedenlerle merkezde görevli vali
leri başarısız addetmek mümkün değildir. Bu ne
denle bunların tasfiyesi cihetine gitmek yerine, yö
netim, bilgi ve deneyimlerinde yararlanılması cihe
tine gidilmelidir, örneğin; diğer bakanlıkların üst 
düzey yöneticilikleriınde ve KİT'lerin yönetim ku
rulu üyeliklerinde istihdamı yolları aranmalıdır. 
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(Sözlerimi bitirirken, İçişleri 'Bakanlığının Bütçe-
Plan Komisyonunda kabul edilen Bütçesinin aynen 
kabulünü arz eder, Bütçenin İçişleri Bakanlığı camia
sına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Öztürk. 
Sayın İğneciler, buyurun. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan ve Bakanlığın 
sayın mensupları; sözlerime başlamadan önce hepini
ze saygılarımı arz ediyorum. 

iBenden önce konuşan değerli arkadaşım fevkalâ
de güze1! konulara temas ettiler. Ancak, konuşmayı 
tasarladığım konular arasında anarşi ve onun kaynak
larıyla ilgili bir konuşma yapmayı düşünmüyordum. 

Türkiye'de hemen hemen her çevrede anarşinin se
bepleri gösterilirken, ekonomik ve sosyal sebepler 
başta olarak gösteriliyor çok zaman. Ben bu nedenlin 
mutlaka önemli bir etken olduğunu kabul ediyorum; 
ancak başında olduğunu kabul etmiyorum. Şöyle arz 
etmek isterim: 

Türkiye Cumhuriyeti bundan 20 sene, 30 sene 
önce bu ekonomik güce, bu refaha sahip değildi. O 
zaman anarşi neden yoktu acaba? Hepimiz yamak 
elbiseyi normal kabul eden, ayağında çarık taşıyan 
köylüleri gayet iyi hatırlıyoruz. Buna rağmen Devle
tine bağlı, sadık, çalışkan insanlardı. Şu halde eko
nomimiz ve refahımız o güne nazaran çok daha iler
lemiş olduğu hallide bugün terör, hepimizin bildiği gi
bi bir facia halini almıştır, 

Bu itibarla terörün esaslı kaynağını başka yerler
de aramak lazımdır .Aslında biz sosyal, ekonomik 
sebeplere dayarsak, bunun çözümünü hem geciktirtiriz, 
hatta yapamayız. Çünkü, bir ülkede sosyal ve ekono
mik sıkıntılar ve daha iyiye gitmeyi arzu etme devam
lı olarak var olacaktır .Bugün Japonya da kendisin
den şikâyetçidir, Almanya'da kendisinden şikâyetçi
dir; daha iyi istiyor, kâfi değildir diyor, fakiriz diyor. 

Bunun başlıca sebebi, sanıyorum ki, eğitim ko
nusudur ve onun hemen yanında da uluslararası te
rörizmdir. Mutlu veya mutsuz bir tesadüf olarak ka
bul edilebilir, bugün bizim sıkıntımızı ve ulusal terö
rizmi anlamayan ülkelere terörizm sıçramaya başla
mıştır. Sanıyorum ki, bundan sonra Türkiye'nin sı
kıntılarını ve samimiyetini daha iyi anlayacaklarıdır. 

Sonra bir noktayı daha vurgulamak istiyorum; 
Türkiye'de bölücülük terörizm geniş manada var ol
masına rağmen köylerimizde yoktur. Hiç bir köylü
yü terörizm ayağa kaldırmamıştır, birkaç yer, dışarı-
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dan gelme militanlar hariç Türk köylüsü yerinde kal
mıştır, dengesini muhafaza edebilmiştir. Halbuki, ik-
tisaden sıkıntıda alan kesimin büyük kısmı köylerde 
oturmaktadır. Binaenaleyh, ekonomik ve sosyal, se
bepleri, benim arz etmeye çalıştığım sebeplerin he
men sonuna koymakta fayda vardır. 

,Sayın arkadaşlarım; 

Bugün Türkiye'nin çok önemli bir darboğazdan 
geçtiğini hepimiz idrak ediyoruz. Diğer devlet daire
leri eskiden olduğu gibi çalışmalarıma da devam «di
yorlar ve tabii daha verimli, daha dinamik, daha sü
ratli bir temponun içine girmişlerdir. Yarınlara hazır
lamıyoruz. Normal idarenin takvimi, aşağı yukarı çer
çevesi belli olmuştur. Bu konuda en çok sorumluluk 
ve şeref payı İçişleri Bakanlığına düşecektir. Yeni 
döneme, normal demokratik düzene şimdiden alışma
sı, ona göre teçhizatını yapması, her haliyle bu bü
yük görevi, son derece sorumluluk taşıyan görevini 
yüklenecek bir seviyeye gelmesi lâzımıdır. Başta Sa
yın Bakan olmak üzere İçişleri Bakanlığı Teşkilatının 
bu' aşikâr olan ciddi görevin sorumluluğunu müdrik 
olduğunu kabul etmemek için hiç bir sebep yok. 
Onun için çalışmalarını süratlendirip, yarının idare
sine ayak uydurması bugünden yapılmalıdır. Takdir 
edersiniz ki, bu konuda en önemli görevler vali ve 
kaymakamlara düşecektir. Bugün Türkiye'de idari 
sistem, başta valiler olmak üzere yetkiden mahrum 
hal© geitirilmiştir, 

1949 yılında 5442 sayılı ti İdaresi Kanunu çıktı
ğı zaman onun uygulaması iyi yapılamamıştır, Kamun 
baştan sıkı tutulamamıştır. itiraf edelim ki, o zama
nın İçişleri Bakanı Sayın Hocamız Emin Erişirgil bu 
işi fazla ciddiye almamıştır. Her bakanlık kendi anla
yışına göre bir uygulama sistemine gitmiştir, 'daha o 
günden itibaren de etkinliğini kaybetmiş bir Kanun 
durumuna gelmiştir. , 

Aslında valilik müessesesi, Osmanlı İmparatorlu
ğundan bize intikal eden ve Büyük Atatürk'ün be
ğendiği tek müessesedir. Ordularımız iyi idare edi
lemediği için ve kendi kuruluşunun da icabı olarak 
başarı kazanamamıştır .Bunu Türk Ordusuna, Türk 
askerine yüklemek mümkün değildir. Bu konuda hem 
yerli, hem yabancı yazarlar, askerler müttefiktir. An
cak, idarede bunun tersine bir durum vardır. Çünkü, 
asker merkezden aldığı emri yerine getirmekle mü
kelleftir, onun tabiatında bu vardır, başka türlü yap* 
ması da mümkün değildir; iyi idare edilemediği için 
de başarılı olamamıştır. 

Ancak, Babıâli, Osmanlı İmparatorluğu, merkez
de çeşidi devletlerin sefaretlerinin tazyiki altında ezi
lirken, taşra bu tazyike boyun eğmemiştir. İngiliz ve 
Rus sefirleri Jıer gün Babıâli'de mekik dokuyup, ge
rek akaMiyetlerlie ilgili, gerek kendi çıkarları doğrul-
'tusunda hemen hemen her istediklerini kabul ettirmiş
lerdir. Aynı emirler taşraya intikal ettiği zaman bu 
sonucu alamamışlardır. Trabzon'daki Konsolos is
tanbul'daki Sefirine; «Ekselans, siz bana emir veri
yorsunuz, ama ben Valiyle görüşemiyorum. Görüş-
ısem de beni atlatıyor ve ona karşı cevap veremiyo
rum; «(Bizim buradaki durum başkadır; oradaki emir
leri burada uygulamak mümkün değildir» diye be
ni savuyor» diyor. 

Gerçekten Osmanlı İmparatorluğu bir asır evvel 
fiilen yıkıldığı halde taşra teşkilatı yıkılmamıştır. 

Gene Büyük İnsan Atatürk, «Osmanlı İmpara
torluğu benim 'tetkiklerime göre aslında bir asır önce 
yıkılması lazımdı. Eğer ayakta kalabitoişse bunu 
taşranın , taşradaki valilerin dirayetine, etkinliğine borç
luyuz» diyor. Bu son derece önemli bir olaydır ar
kadaşlar. Onun için, Büyük İnsan Atatürk bu mües
seseye Cumhuriyet devrinde de çok önem vermiş ve 
olduğu gibi muhafaza etmiştir. 

Celal Bayar hatıratında diyor ki : «Ben ilk defa 
Başbakan olduğum zaman AtaJbürk'e «Ben ilk defa 
Başbakanlık yapıyorum, bana nasıl bir çalışma siste
mi tavsiye edersiniz?» diye sordum» Cevabı şu ölü
yor : «Ordu kumandanlarına karışma, valilere karış
ma, elçilere karışma; onlar benim ilgileneceğini ko
nulardır, onun dışında ne istersen yap» diyor. Tabii 
'bu son derece önemli bir olaydır. Bu müessesıelıere 
verilmesi lazım gelen önemi vurgulamaktadır. Bunlar 
hiç bir zaman politikaya, parti siyasetine alet edilme
melidir. Edilenler bugünkü halline gelmiştir, edileme
yen Türk Silahlı Kuvvetleri ayakta kalmıştır. 

Bu güzel tarihi hadiselerin ışığı altında aynı şe
kilde sanırım ki hareket etmek zamanı gelmiştir. Va
lilerin etkinliği illerde mutlaka artırılmalı. Nasıl as
kerin bir ilde tek başı varsa, idarenin de tek bir başı 
vardır ve öyle olmalıdır. Bugünkü durum bunun tam 
tersinedir; hem o kadar tersinedir toi, köylerle ihti
lafa düşen bir daire müdürü, hatta aynı ha
kanlığa mensup daire müdürleri, ihtilaflar kemıik-
leştikten sonra kaymakama veya valiye müracaat 
©dip yardım talep etmektedirler. Kaymakamın yetki
si olmamasına rağmen, bu ihtilafı çözebildiği çok 
zaman görülmüştür. Bugün kaymakamlarımız bir iyi-
ilişkiler uzmanı görevini yapmaktadır. Bunun dışında 
fiili bir yetkileri yoktur. Valıleıin kendilerini destek-
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lemesi de, biraz valülıeıiin şahsiyetine, biraz da yetkile-
alinin yaterlıi olmamasına bağlı dlarak teım etkin olamra-
rnıaktadır. 

,Sayın Başkan, muhterem aıkadaşlarım; 
Taıbii buradan valilerin tayininle ve merkez vali

leri konusuna müsaadenizle birkaç cümleyle temas 
etmek isteyeceğim. İşte, valilerin tayini bu ölçüler al
tında yapılmalıdır; ancak o şekilde ehliyetli olabilir
ler. Merkez valileri müessesesi de bir hazin tablodur. 
Hiç bir sicile istinat etmeden, gelmiş geçmiş basan
ları, davranışları gözönünde tutulmadan, rasıtgele, 
parti etkenleriyle yapılan valilikler bugün bir valıi 
enflasyonunu meydana getirmiştir; ama buna rağ
men şuna inanılıyorum ki, bu arkadaşlarımızın hemen 
hepsi, Devletin çeşitli kademderinde hizmet görecek 
ehliyette ve dirayettedirler. Onun için, yakında oluşa
cak bu emeklilik hadisesini hüzünle izleyeceğiz. Bun
lar olmamalıydı. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın iğneciler. 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Efendim, Mülkiye müfettişleri konusuna geçeyim 

hemen atlayarak : Bu müessesede son zamanlarda ba
zı arkadaşlarımız sabit görevlere nakledilmişlerdir. 
Bu son derece önemli bir mekanizmadır. Sebebini 
bilmiyoruz; ama çok önemli sebeplerin olduğunu 
farzetmek gerekir. Bundan şuna geçmek istiyorum : 
Mülkiye müfeMşlieııiınıin taıyini, seçimesd son derece' 
(titizlikle yapılmalıdır. Çünkü, bu arkadaşlarımız gez
dikleri yerlerde, edindikleri tecrübenin de ışığı altın
da yarının valileri olacaklardır. Bugünün uygulama
sının nasıl olduğunu bilemiyorum; ama Devlet oila-
rak, Hükümet olarak bu konuya son derece önem 
vermeli., 

Efendim, demin emeklilik müessesesinden bahse
derken, geçen gün sayın arkadaşlarım vurguladılar, 
çıkan Kanun şahsen beni tatmin etmedi. Çünkü, 
emekli olmaları gerekenler veyahut tasfiye edilmesi 
lazım gelenler 20 yılın üstünde değildir, bunu artık 
hepimiz biliyoruz. 1 - 10 yıl arasında hizmet gören-
ilerin içindedir bizim aradığımız insanlar. Bunu tek
rar vurgulamakta fayda var. Bu devirde bu kanunu 
çıkaırmahdır. İkinci bir kanun çıkarılması lazımdır ve 
bununla İçişleri Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlı
ğında ve bugün adalet karşısında hesap vermekte olan 
bazı bakanların bakanlıklarında bu şekilde tayin edlil-
mniş insanlar çoktur; hem ehliyet yönüyle hem ideolo
ji yönüyle tasfiyesi gerekir. Çoklarının diplomaların
dan veyahut imtihanlarından şüphe etmek lazımdır 
memuriyete alınırken. 

(Efendim, Sayın Başkanımız zaman konusunda 
çok titizdir; onun için, birkaç cümle daha söyledik
ten sonra huzurunuzdan ayrılmak istiyorum .Ben de 
ıbir bölge valisi ihdası taraftarıyım. Bölge valileri az 
miktarda olacağı için Başbakanlığa ve Devlet Ba
kanlığına bağlı olmalıdır. Çünkü, bugün içişleri Ba
kanlığının yapacağı işler son derece fazladır; hatta 
belki İçişleri Bakanlığının adını da değiştirmek sure
tiyle bir asayiş bakanlığı haline getirmeli, jandarma 
ve polis teşkilatının başı olmalıdır. Bugün dahi, iti
raf etmek lazım gelir ki, idareden kopma temayülleri 
İçişleri Bakanlığının asayiş teşkilatında vardır ve bu 
isabetli bir hareket değildir. 

Bölge valileri bir tecrübe mahiyetinde olmalı. 
Diğer valilerle çatışır diye bazı arkadaşlarımız endi
şe eder. Ben o kanaatte değilim .Bölge valilerinıin ol
ması, kaymakamların, demin izah ettiğim, arz etme
ye çalıştığım hususlarda da etkinliğini artıracaktır. 

iSözlerimi bitirirken hepinize saygılar sunuyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın İğneciler. 
Sayın Gelendiost, buyurun efendim. 

HALİL OELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Sayın İçişleri Bakanımız ve Bakanlık 
mensubu arkadaşlarım; 

Benden önce konuşan M arkadaşım, Bakanlığın 
ve Teşkilatın çeşitli konularına değindiler. Ben bu 
Bakanlığı değişik açıdan incelemek ve fonksiyonlarını 
sizlere arz ve izaha çalışmak istemekteyim. 

Bu Bakanlık ve Bütçesi hakkındaki görüşlerimi ön
ce Anayasamızın 'bu konudaki hükümlerine ve Devlet 
Başkanımızın 12 Eylül 1980 günü memleketimizin can 
ve mal güvenliğine değinen beyanlarına, can ve mal 
güvenliğimizi sağlamakla yükümlü polis ve jandarma 
teşkilatımızın bünyesi ve görevlerine kısaca temas ede
rek açıklamaya çalışacağım. 

Anayasamızın 11 nci maddesinin son fıkrası, «Bu 
Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi, 
insan hak ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ül
kesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, 
sınıf, din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri 
Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak 
kasdı ile 'kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların ce
zası Kanunda gösterilir.» 

Anayasamızın bu amir hükümleri maalesef uygu
lanamamış, anarşi Anadolu Celâli İsyanlarını dahi 
gölgede bırakacak boyutlara ulaşmıştır. 12 EyM'den 
önceki asayiş durumunu, 12 EyKil 1980 günü Sayın 
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Devlet Başkanımızın radyo ve televizyondan okuduk
ları beyanlarından takip edelim : «Anarşi, terör ve 
bölücülük her gün 20 civarında vatandaşımızın hayatı
nı söndürmektedir. Aynı dini ve milli değerleri taşıyan 
Türk vatandaşları, siyasi çıkarlar uğruna, çeşitli su
ni ayrılıklar yaratılmak suretiyle muhtelif kamplara 
bölünmüş, birbirlerinin kanlarını çekinmeden akıta
cak kadar gözleri döndürülerek, âdeta birbirlerine düş
man edilmişlerdir.»' 

Konuşmalarının bir bölümünde de; «İktidara ge
len siyasi partiler Devlet teşkilatının bütün kademe
lerini kendi görüşleri doğrultusundaki kişilerle dol
durarak, kamu görevlilerinin ve vatandaşlarımızın bir 
tarafa girerek kamplara bölünmesini zorunlu hale ge
tirmişler, giderek anarşi ve bölücülüğü destekleyen, 
kaynakların şekillenmesine ve kamu kuruluşlarında 
çalışanlarla, polis ve öğretmenlerin dahi birbirlerine 
düşman kamplara ayrılmasına neden olan partizan tu
tum ve davranışlarından vazgeçmemişlerdir. Böy
lece tarafsız halkımız Devletten beklediklerini parti 
kapılarında aramaya mecbur bırakılarak .Devlet oto
ritesi yok olmaya, vatandaşların hak ve hukukunu ko
rumak ve ona tarafsız hizmet götürmek yerine, Dev
letin saygınlığı yavaş yavaş erimeye mahkûm olmuş 
ve dolayısıyla ülkemizde tam otorite boşluğu teşek
kül etmiştir.» demektedir. 

Bu, otorite boşluğundan faydalanan iç ve dış iha
net odakları polis teşkilatımızı da içine alarak poli-
tize etmiş, masum maksatlarla kurulmuş, «DER»li, 
«jB'lR»li derneklerini ideolojik alanlar haline getirmiş
tir. 12 Eylül harekâtından sonra politika çamurundan 
arındırılan polis teşkilatımız, milletimizin can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasında değerli hizmetler ifa etmiş 
ve bu uğurda çok şehit de vermiştir. Bu teşkilatımı
zın bir daha böyle durumlara düşürülmemesi ve Dev
letin polisi olarak kamuoyunda yerini koruması dile
ğimizdir. 

Jandarma teşkilatımızı da sizlere anaçizgileriyle 
tanıtmak ve görevlerini de belirtmek istemekteyim. 
Jandarma olarak ayrılan erlerimiz hem kutsal vatan 
hizmetlerini yapar ve aym zamanda kırsal alanlarda 
halkımızın can ve mal güvenliklerini sağlarlar. Bu teş
kilatımız 4 bini aşan karakollarıyla âdeta dirsek tema
sı yapara'k bu kutsal görevlerini yürütmeye çalışırlar. 
Can ve mal güvenliğini sağlamak görevi yanında, çok 
kesif adli görevleri de yürütür. Bu görevler adli mü
zakerelerin, yani ihzar, tevkif ve yakalama müzekkere
lerinin infazı, Cumhuriyet Savcısına niyabeten hazırlık 
soruşturması yapma, cezaevlerini duştan koruma ve ce

zaevlerinden diğerine 'tutuklu ve hükümlülerin sevk 
ve nakilleri, askeri görevleri ise; askere celp ve sevk 
işleri, firar, bakaya ve yoklama kaçaklarının takibi, 
seferberlik işlerini kapsar. 

Jandarma barış zamanında da seferber durumda
dır. Her zaman vukubulacak olayları karşılayacak şe
kilde teyakkuz içindedir. Olayları önceden sezip, ge
rekli önlemleri almak durumundadır. Mülki görevle
ri bakımından mahalli idare amirlerine, adli görevleri 
yönünden mahalli Cumhuriyet Savcılıklarına, askeri 
görevleri yönünden mahalli garnizon komutanlıkları
na ve mesleki görevleri yönünden kendi amirlerine 
bağlıdır ve bu makamların teftişlerine tabidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu kutsal çatıdan kanunların, hükümet kademele

rinden verilen karar ve emirlerin hemen hemen onda 
dokuzu karakollarda uygulamaya konur. Bu yolla va
tandaşa ulaşır. Bunun içindir ki, kırsal alanda vatandaş
larımız Devlet deyince jandarmayı, jandarma deyince 
Devleti anlar. Karakollarda işler o kadar yoğundur ki, 
bazı hallerde karakola bir nöbetçi veya bir bekçi bıra
kılarak, bu da bulunamazsa, kilitlenerek çeşitli olay 
ve görevlere koşulur. Bu yoğun hizmetlerin miktarı 
çoğunlukla 5 er'le görülmeye çalışılır. Jandarma na
muslu vatandaşların can ve mal güvencesi, şer erba
bının Devlet adına takipçisidir. Bazen kanun kaçakla
rının ölüm kusan namlularının ateşlerine hedef olarak 
canını verir. Böylece vatan sathında, bir çok yörelerde 
şehit jandarma evlatlarımızın mezarlarına sık sık rast
larız. 

Jandarmamız yalnız bu görevlerle de yetinmemiş-
tir Suriye, Irak, İran, Yunanistan'la olan sınırlarımı
zın ve tüm sahillerimizin de bekçisidir. Ayrıca sefer
berlikte ve savaşta bu evlatlarımız piyade olarak yurt 
savunmasında da görev alacaklardır. Harp tarihimizde 
memleket içinde güvenlikle uğraşan jandarmamızın 
yurt savunmasında da unutulmaz görevler ifa ettikleri-
ni görmekteyiz. Çanakkale, Galiçya, Kafkasya, Suri
ye ve Irak cephelerinde en kanlı savaşlara alay ve 
taburlar halinde katılarak, imtihanlarında başarıyla 
çıkmışlardır. Kurtuluş savaşımızda da yer yer vukubu-
lan isyanlar da ve şekavet olaylarında büyük hizmetler 
görmüş ve Milli Hükümetin aldığı olağanüstü tedbir
leri başarıyla uygulamıştır. Cumhuriyet döneminde de 
yer yer mevcudiyetlerini gösteren eşkiya kalıntılarını 
temizlemede tarihe geçmiş ve hatta bu Meclisin tüm 
yetkilerini üstlenerek yurt sathında görevler ifa etmiş
tir. Bu hizmetleri de burada sayıp, izaha zamanımız 
yetmeyecektir. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Jandarmamız bu kadar yaygın ve etkim görevleri

mi Yurt sathımda sürdürürken elbette çirkin politika
cının etki sahası dnşın'da kalamazdı ve kalmadı da. 
Münferit olaylar genelleşjtirilerek çok partili hayata 
geçişte jandarmanın halka zulmettiği imajı işlenerek 
âdeta halikımız jandarmaya karşı kışkırtılmaya baş
landı. Birçoklarımızıii hatırlayacağı gîbi, 1950 se
çimlerinden önce Aslanköy ve Senıirkenlt olayları sah
nelendirilerek, halkla janldartma karşı karşıya getirildi 
ve seç&nlere, «Biz slizi janıdarmanın dayağımdan: kur
taracağız» sloganlarıyla girildi ve kazanıldı. Seçimler 
kazanıldıktan sonra da ylihe teşkilâtı kötüleme propa
gandaları devam ettirildi. 

;Buna rağmen Devlet adamlarımızdan bu teşkilâ
tımızın değerini ve fonksiyonunu takdir eden büyük
lerin de bulunduğunu görmekteyiz. Üç sene Jandar
ma Genel Komutanlığı ve bilahara Genelkurmay 
Başkanlığı ve 1960 İhtilâlinden sonra bu Yüce Mec
lise Başkanlık yapmış olan, bu tarihi kürsüden say
gıyla andığım Merhum Kâzım Orbay ise, bir jandar
ma devriyesine rastladığı zaman, cephe alarak o dev
riyeyi selâmlar niçin selâmladığı sorulduğunda da, 
şu cevalbı verirdi; «Ben bu vatan evlatlarının şahısla
rında Türk Devletinin icra gücünü görüyor ve onun 
için selamlıyoruım.»: 

Jandarma Subay okulunda meslek derslerin/i ta
kibe giren bu Zat, devriye erlerinin olağanüstü gö
rev çeşitlerini öğrendikten sonra, «Ben bugün jan
darma devriyesi eri oldum, dilerim yarın derse gir
diğimde öğretmenihfiz beni onbaşılığa terfi ettirir» 
dîye iltifatta bulunmuştur., 

Değerli arkadaşlarım; 
Polis ve jandarmamızın kısaca teşkilât ve görev

lerine temas ettikten sonra, biraz da Bütçelerine ve 
iştiyaklarına değinmek istemekteyim, 

'Polis teşkilâtı için fazla bir sözüim olmayacak. 
Ancak, halen noksan olan 20 bin dolayındaki polis 
açığımızın süratle kapatılmasına değineceğim. 

Zannederim 10 aylık Bütçeye geçen seneye naza
ran 17 milyar Türk liralık fazla ödenek, bu açığı 
kapatmak için konulmuş olsa gerekir. 10 aylık Jan
darma Bütçesi geçen senteki düzeyde tutulmuştur. 
2 aylık farkla tahsis edilen ekstik ve ihtiyaç duyulan 
cari harcamalara sarf edileceğini tahmin etmekte
yim, 

Karakollarımızda büyük sorun olan haberleşme
nin devriyelere kadar, poliste olduğu gibi el telsiz
leri verilmek suretiyle, yakında halledileceği habe

rini Sayın Bakanımızdan öğrenmekle sevinç duy
dum* 

Kırtasiye, bina onanımı, araç ve gereç tahsisi, 
yakacak gibi sorunların artık jandarma teşkilâtımız
da asgari düzeye indiğini görmekle çok mutlu ol
dum. Bugün jandarma teşkilâtımız gerekli bölgeler
de narkotik timler, istihbarat timleri, parmak izi uz
manları ve helikopter bölükleriyle teçhiz edilmiştir. 
Bugün jandarmamızın elimdeki silahlar şer erbabı
nın elindeki silahlardan daha güçlü hale getirilmiş
tir. Ancak bu merhalelere varılmış olmasını da ka
fi 'görmemekteyiz, 

Teşkilâtlımızdan bazı dilek ve temennilerimiz de 
olacaktır. Bunları şöyle özetleyebiliriz : 

Trafik cinayetlerinin (Bu tabir Sayın Bakanımı
zın olduğu için kullanıyorum) önlenmesi için etkin 
ve kalıcı tedbirlerin süratle gerçekleştirilmesi; 

Münferit de olsa karakollarda vatandaşlara ya
pıldığı iddia edilen kanunsuz hareketlerin üzerinde 
durularak, bu şükâyeit'lenkı asgari hadde indirilmesi 
Ve karakollarda vatandaşlara daha insani davranıl-
masının temin ve takibi; 

Polisimizin meslek eğMminlin 9 aydan, en az 18 
aya çıkarılması. 9 aylık süreye hukukun birçok dal
larıyla meslek derslerinin sığdırılamayacağı takdir 
buyurulur, 

Zabıtanın hazırlık soruşturması- yapmasındaki 
yetersizliğini, sanırım adliyeci arkadaşlarım da ba-
bul edeceklerdir. 

Savın Bakanımızdan bazı sorularım olacaktır : 
1953'lerde hazırlanmış olan tevhidi zabıta tasarı

sı hakkındaki; yani polisle jandarmanın birleştiril
mesi için çalışmalar veya düşünceler var mıdır? 

Olağanüstü hal kanunu üzerinde çalışmalar ne 
safhadadır? 

1937 senesinden beri geçici olarak jandarmaya, 
tüzük hükümlerine göre verilmiiş olan cezaevlerinin 
hariciye muhafaza hizmetinin kurulacak teşkilâta 
devri için hazırlıklar ve adli zabıta kurulması ve 
böylece adli hizmetlerin bu teşkilâta devri içlin ça
lışmalar var mıdır? 

Değerli arkadaşlarıım; 
Maruzatım burada bâmdkftedir. Yurdumuzun 12 

Eylül 1980 tarihinden önceki dönemi bir daha gör
memesi ve bu duruma getirilmemesi dileklerimle 
İçişleri Bakanlığımızın 1982 Yılı Bütçesinin yurdu
muza ve teşkilâtımıza hayırlı olmasını diller, hepini 
zi saygıyla selâmlarım'. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Gelen-
dost, 
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Sayın Aydın Tuğ, söz sizin. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, Danışıma Mec

lisinin saygıdeğer üyeleri, Sayını Bakan, içişleri Ba
kanlığının değerli mensupları; 

Türk kamu yönetimi idinde tarM btir yeri ve iş
levi olan içişleri Bakanlığı Bütçesini görüşürken, 
düşünce ve önerilerimi yülfcsek huzurlarınızda arza 
çalışacağım. 

Bilindiği gibli son birkaç yılın tümüyle bozulan 
kamu düzemi ve toplum huzuru, 12 Eylül Harekâtın
dan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin yardımı, içiş
leri! Bakanlığı ve ona bağlı kolluk kuşetlerinin üs
tün basiretli ile yeniden1 sağlanmış, Türk toplumu 12 
Eylül öncesinfin huzursuz yaşamlından, layık olduğu 
özgür ve güvence ortamına kavuşmanın hazzını du-
yablilimıişltir< 

Parsellenmiş sokaklar, kurtarılmış bölgeler orta
dan kalkmış vatandaşlarımız en doğal ve kutsal hak
ları olan kusanca yaşama hakkına tekrar sahip ola-
bi!m'işttü\ 

Sayın içişleri Bakanının tarafsız, disiplinli, dira-
yefilli çalışmaları, Devletin gücünü ve tarafsızüığım 
hissettirmedeki gayretleri ile tüm yurtta özlemi yıl
lardır çekilen Devlet gücü ve otoritesi yenliden tesis 
-ödiîlmişftiir. Onun şahsında tüm içişleri Bakanlığının 
görevlilerini kutlamayı bir görev addediyorum., 

Bugün için memleketimizde can güvenliği sağ
lanmış ve aranan huzur ortamı yeniden doğmuş ol
makla beraber, Türkiye'yi bölmek ve parçalamak, 
yıkmak isteyen anarşi ve terörün niceliği, niteliği, 
kaynakları, sosyal Ve psikolojik içeriği, ideolojik ta
nımı, bilimsel açıdan ete alınıp değerlendirilmedikçe, 
uzun vadelli bir plan dahilinde mücadelesi program-
larnlanınadıkça dünyayı saran bu olgunun evrensel 
boyutları da dikkate alındığında, 12 Eylül'den bu ya
na elde edilen tüm başarılar bir zaman süreci içeri
sinde eriyiip gidebilir,, 

Dünkü basımda, terörün ülkeleri tehdit ettiğini, 
Baltı'lı ülkeleri nihayet terörizm ve şiddet olayların
da mücadelede işbirliği isteği belirtiliyordu, 

12 Eylül'e kadar tüm uyarı ve işbirliği istemleri
mde karşın cevap dahli vermeyen Baltı'nın, teröriz
min kendilerinden kurbanlar vermesi üzenine, sağ
duyunun nihayet hâkim olduğunu görüyoruz. 

|Bu örnekler bize terörizmin sadece ulusal bir 
asayiş olayı1 olmadığını kanıltl'amaya kâfidir. 

Sayın üyeler;' 
İdeolojik boyutuyla terörizm, ulusal ve uluslara

rası düzeni değiştirmek amacıyla, bu düzenlerin ya-

| sal saymadığı araç ve talkfciklerin kutanümını öneren 
bir eylem olarak izah edilebilir. Bu eylemlerin ayı
rıcı vasfı, önerdiği alternatifin toplumsal düzen ol-

I mayısıdır, 
«Şiddet eylemleri, devlete karşı olduğu gibi, toplu

mun bir kesimine karşı da olabilir. Anarşi ve şid
det eylemleri, bir otorite boşluğunun doldurulması 
amacına yöndük de olabilir/ Ayrıca, Anayasal hak 

I ve özgürlükleri kullanma şemısiyesli altımda aşırı sa
ğın ve aşırı solün kendi siyasal amacı içlin anarşi ve 

I terörizme baş vurabilir., 
Anarşi ve terörizm aynı sistemleri uygular. Ancak 

her iki işlev arasında amaç ve hedefler yönünden 
farkliıkîar vardır. Çoğu kez bu M olay aynı zanne
dilir. Oysa aralarında, ince farklar vardır. Anarşizm 
bir anlamda bir sağa sapma olarak nlcefendirilebffir. 
BatıMa egzistansiyalizm ve hipiizm, anarşist bireyci
lik olarak bir yapısal1 bozukluktan kaynaklanır. Anar
şistte yetişme eksikliği vardır, 

Toplumsal etkiler bu yapıyı besleyen kaynaklar-
I dır. Terörizm, bu da bir anlamda bir sol sapmadır; 
I fakat siyasi1 amacı olan bir sosyal olaydır, sosyal ol

gudur. Var olan düzeni yıkmak için ortaya çıkan bu 
şiddet eylemlerinin beliri hedefleri, rejîmıi değiştir
mek içlin kırsal alana atlama taktikleri de uygular. 

I 'Bir anlamda teröriizm bir değişim ideolojisi veya 
I kurulu düzene bir düzen dışı muhalefet biçimi olarak 
I tanımlanabilir. 
I Batıda ve yurdumuzda terörün yapıisı ve kaynak

ları oldukça farklıdır., 
I Tarih boyunca toplumumuzu incdediğirnlîzde, 
I Anadolu'ya ırklarını, dinlerin, mezheplerin, etnik 

grupların gelip geçtiMerinli, bazı uygarlıkların yaşa-
I yıp eridiklerini görüyoruz. Anadolu'da sürüp gıMen 
I hareketler büyük tepkiler yaratmıştır., 

I Tarihlin bu süreci içlinde yapılanlar, Türkiye'de 
I yeniden denenmek istenecektür. Uluslararası teröriz-
I me Anadolu ve Trakya'nın öz sahibi olan bizler kar-
I şı önlemler alarak yeni görevler üsıtlenmelliyiz, 
I Türkiye mevcut kaynaklarını iyi kullânınsa, ger

çekçi polMkaîar, akılcı tedbirlerle Avrupa ve Orta-
doğu^da Rusya'dan sonra gelişme imkânı olan ve bu 

I imkân bakımından ikinci devlet olmaya namzettir. 
I Türkiye'nin böyle bir aşamaya gelmesinden ra-
I haltsız olacak devletler çıkacaktır, 

Ayrıca, devletlerin otorite zaafına uğradığı mu-
I ayyen zamanlarda serbest bırakılan toplumlarda yan

lış kültür transferi, bağnaz örgütlere prim verilmesi-
I ne sebep olmaktadır, 
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Siyâii partiler seçimi heyecanı içimde yönetimleri-
nli tarafgirleştirdırlerse bu toplumlarda anarşi ve te
rör sosyal kaynağını çabucak bulur^ 

Türkiye'de son çeyrek çağın gereği olarak kıırsal 
kesimden kenıtsel kesime büyük nüfus akımı olmuş
tur. Kenıte gelen nüfus çabuk poiitüze olmuş, ayrıca 
gelir dağılımındaki faridılMar çeşitli çelişkü'ler orta
ya koymuştur. Bunlar dlnamlîk ve sürekli prosester 
oluşturmuşlardır. Halikın, uygarlaşma dedliğilmiz ih-
tliyaç duyma şiddeti ajfömııştır., Refah, sosyal değişme
lerin işlevidir. Uygarlaşma ve modernleşıme toplum
da bekleyişler yaratır. Bunlar karşılanmazsa, anarşi
ye umut bağlayanların sayıları gittikçe artar, 

Türkiye jeostratejik yönden kritik bir çizgi üze
rinde yer almaktadır. Bu çizgi üzerinde Türkiye'yi iç
ten ve dıştan çok aksi yerlere çekmeye çalışan güçler 
vardır. Bu nedenlerle Türkiye'nin sağlam bir toplum 
yapısına ve güçlü bir devlet dokusuna kavuşması ge
reklidir. 

Yurdumuzda yıllardır uygulanan çelişkili, tutarsız 
politikalar, sosyal yapı denıges'izlikteni, adaletsiz uygu
lamalar, yangı organlarının işlevlerini geciktirmeleri, 
eşitsizlikler ve çeşitli yolsuzluklar yasa dışı davranış
lara neden olmuştur. 

iAnarşi ve terör, kalkınma sancıları çöken ülkeler
de daha rahat yeşerir. Ekonomik ve sosyal denge bo
zuklukları, hızlı ve köklü bir biçimde düzeMlmezse, 
gençler toplumlarda tedhiş eylemlerine heves eder
ler. 

Türküye'de olayların avunduran ve umut veren tek 
yanı vardır. Toplumun büyük bir çoğunluğu kışkırt
malara karşı, bu olaylara katılmamışlardır. Terörün 
bir an önce sıon bulması için, elinden geldiği soğuk 
kanlı bekleyiş 'içerisinde olmuşlardır ve olay çıkaran
lara karşı da bir tepki duymuşlardır. 

Terör olaylarının ortada görülen sorumluları, kanlı 
saldırılara ve cinayetlere araç olan gençlerimizdir. 
Gerçekten, duygusal yaklaşım, önyargı, öfke, nefret, 
suçlama dışında, gençleri bu tür şiddet eylemlerine sü
rükleyen ortamın nasıl oluştuğunu, bu ortama gencin 
hangi ıruhsaıl yapı içinıe girdiğimi, gözünü kırpmadan, 
hiç tanımadığı birini öldürecek duruma nasıl geldiğini, 
getirildiğini bilmek gerekmektedir. Bu bize terörün 
sosyo - pîsitoolojik kökenlini düşünme fırsatını vermek
tedir. 

Avrupa'nın her ülkesinde terör bugün bir sorun ol
ma niteliğini korumaktadır. Bu tür olaylar, toplum
sal gelişme ve kültür değişmesi geçiren ülkeler yanın
da, özgür, parlamenter toplum düzenlerine karşı da 
daima yıkıcı saldırılar olarak yöneltilmişlerdir. 

Son aylarda Floransa'da, Berlin'de, Londra'da ara
larında pisikologların, sosyologların, ruh hekimlerimin 
ve politikacıların, polis yetkililerinin bulunduğu özel 
toplantılar yapıldığını duymaktayız. Türkiye'de de, 
olayların eriştiği (boyutlar, bunları yaratanların özel
likleri, topluma yansımaları, zaman içinde gösterece
ği gelişme, aranacak çözümler sadece güvenlik kuvvet
lerini ve yasal kuruluşları değil, toplum bilimcileri ve 
bu bilimlerle uğraşanların katkısıyla ve işbirliğiyle çö
zümlenmesini gerektiren düzeydedir. Bu konuda yapı
lacak uygulamalı çalışma ve araştırmalar için varsa
yımlar koymak, giderek bunları ele alıp incelemek dü
şünülmelidir. » 

Şiddet eylemlerine karışan, araç olarak kullanılan 
gençlerin çoğunluğunun yaş dilimi 15 - V9, 20 - 25'tir. 
Daha az olarak da, 26 - 30 yaş dilimlerinde bulunan
lar şiddet eylemlerine katılmaktadırlar. 

Bu çocukların çoğunun aileleri veya kendileri kır
sal bölgelerden gelmektedir. Geldikleri kesimle yaşa
dıkları kesim arasında toplumsal değerler, davranışlar 
ve tutumlar açısından büyük ayrıcalıklar vardır. 

Gençlik çağının coşkunluk, çabuk kurulup bozu
lan ilişkiler, kolay etkileme, kırsal kesimde yetişenle
rin bağımsızlığı sınırlı, karamsar, 'bağnaz kişilik yapıları 
da eklenince, genç teröristlerin içinde bunaldığı sos
yal, psikolojik çerçeve büyük ölçüde oluşmaktadır. 

İlk gençlik döneminde, arkadaş veya grubun birey 
üstündeki etkisi, bütün etkilerden önde gelir. Bunun 
yanında sosyo - ekonomik dengesizlik bireyin beklenti
leriyle buldukları arasında büyük uçurum yarattığı, 
farklılık ise eylemlerin kolaylıkla saldırganlık ve şid
dete dönmesinde rol oynamaktadır. Üstelik, gruplar 
toplumdan soyutlandıkça saldırganlık daha da artar. 
Bu durumda, anarşi ve teröre karşı önlem alabilmek 
için, güvenlik önlemleri dışında uzun vadede sosyal, 
psikolojik araştırmalardan alınacak sonuçlara göre 
yapılacak girişimlere gerek vardır. Uzun vadede iç ba
rışı ararken, hertürlü suç açısından olduğu gibi, te
rörizm açısından da iki tür çözüm söz konusudur. Bu 
çözümlerin bir bölümü kısa dönemlidir. Polisi güçlen
dirmek, savcıları ve yöneticileri etkili kılmak gibi ön
lemler kısa dönemde belki suçların etkilerini azaltabi
lir; ama bunlar terörizmin ananedenleriyle uğraşmaz
lar. Sanıldığı kadar etkili olamazlar. Bu tedbirler sa
dece bazı yasa değişiklikleriyle ilgilidir. 

Uzun süreli önlemler çerçevesinde eğitici önlem
ler, öğretici önlemler, ekonomik alandaki önlemler, 
nüfus patlamasına karşı önlemler olarak düşünülebilir. 
Sorunu göstermek yetmez. Çözümlemeye girişmek ge-
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rekecektir. Yoksa, hapishaneleri doldurmak çözüm de- I 
ğildir, dışarıda kalanlar mutlaka onların yerlerini 
alacaklardır. Bu gençleri uzun vadede kurtarmamız 
ve kazanmamız lazımdır. 

(Saygıdeğer üyeler; 
Ekonomik kalkınmada en zorunlu kaynaklardan 

birisi de yönetimdir. Modern çağ olarak nitelediğimiz 
çağımız, büyük sosyal ve ekonomik değişikliklerin ol
duğu çağdır. Çağın sosyal ve ekonomik değişiklikleri
ne uygun olarak, toplumlun modern dokusuna uygun, 
yeni bir tip yönetici türü ortaya çıkmi'şltır. Kalkınmak-
ita olan ülkelerin mimarları, mahalli kaynakların de
ğerlendirilmesinde etken olan ve çeşitli (becerilerle» do
lu yöneticileri olacaklardır. 

Bugünkü modern toplumun çağdaş yöneticisi, gü
nün klasik anlamdaki yöneticilerinden farklı, planlı 
kalkınmaya yatkın, ekonomik kültürüyle dolu, kendisi
ni her gün yenileyen, değişen olguları hesaba katan 
yeni bir yapıya kavuşmak zorundadır. Modern çağın 
idarecisi, toplumu yönlendiren, organize eden kişi ola
caktır. Eskisinden çok daha esnek bir kafa yapısına 
sahip olacaktır. Gerek düşünsel ve gerekse fiziksel açı
dan uzun süreler zor koşullarda yaşamış insanların, 
başka toplumlarda kolay görülmeyen türde istek faz
lalığı ile dolu Türkiye'de yöneticilerin görevi, kuşku
suz iyice zorlaşmaktadır. 

Yeni dönemlerin yeni yöneticileri hem toplumun 
isteklerini karşılamak, hem de dengeyi bozmadan çağ
daşlaşma sürecine ayak uydurmak, toplumu yönelt
mekle yükümlü olacaklardır. I 

Çağdaş gelişmeler, Türk yöneticilerinin ülke so
runlarına olduğu kadar, modern çağın sorunlarına kar
şı da duyarlı olmaları gerektiğini anlatmaktadır. I 

Bugünün dünyasında kapalı bir toplum düşünüle
meyeceğine göre, çağdaş yöneticinin, yönelteceklerinin I 
önünde bilgi ve beceriyle donatılması gerekecektir. Ay- I 
rica, yöneticiyi siyasal etkilenmeye sebep olmayacak 
düzenlemeler de yapmamız gerekecektir. Siyasal etki- I 
lerden yöneticiyi arındırmadikça, Türk toplumunun I 
özlenen biçim ve hızda gelişmesi sağlıklı olmayacak
tır. Özellikle devlet ve kamu yönetimi yeni reformlar 
ile yeniden şeikillendirilmelid'ir, biçimlendirilmelMir. I 
Bugün için eskimiş yönetim tarzımız, yasalarımız, mev- I 
zuatımız, sistemimizle yeniden düzene ulaşmalıyız. I 

İBAŞKAN — Sayın Tuğ, bir dakikanız var. 
AYDIN TUĞ — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Çok önceleri başlatılan çalışmalar, bugünün şart- I 

îarına uydurularak sonuçlandırılmalıdır. Yoksa, taş- I 
ra ve merkezi yönetim bu yükü, çağdaşlaşma süreci I 
içerisinde çekemeyecektir. Yönetimi ve yöneticiyi, bu- I 
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na bağlı yönetlim araçlarını çağın gerisinde bırakma
mak, Bakanlığımızın en doğal görevi olmalıdır. Tür
kiye'de ekonomik 'büyüme ve gelişmeye paralel, yönet
sel sorunlarda 'daha bilimsel yöntemler ele alınmalı 
ve uygulanmalıdır. 

Sayın Başkan ve değerli üye arkadaşlarım; 
Sözlerimi! bitirmeden önce, dilerim ki, bu Bütçe 

İçişleri Bakanlığının çalışmalarını daha da başarıya 
ulaştırsın. Yine dileğimiz odur ki, anarşide gösteri
len başarı, trafik anarşisinde de uygulanabilsin. Yıl
larca taşra ve merkezi idarede kutuplaşan yönetim bi
çimi, Anayasanın öngördüğü şekilde bütünleşebilen. 
Taşrada, teşkilat ve idari yapıda yeniden biçimsel ör
gütlenmeler sağlanabilsin. Mahalli idareler, yeni köy 
özel idare ve belediyeler Devletin yardımlarından eşit 
istifade edebilsin, hizmet ve yardım eşitliğine kavuşa
bilsin. Batının idareci yetiştiren çağdaş müesseseleriyle 
temaslar sağlanabilsin. Yıllardır söylenen; fakat ger
çekleşmeyen mahalli idareler okulu belki bu süre içe
risinde kurulabilsin. Polisin lojman derdi ve sorunları 
asgariye insin. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Tuğ. 
Söz Sayın Göktepe'niin. Buyurun efendim. 
İBRAHİM GÖKTEPE — Konuşmayacağım Sa

yın Başkanım, vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın İsmail Hakkı Demirel, buyurun efendim. 

İSMAİL HAKKI DEMÎ'REL — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakanımız 
ve değerli Bakanlık mensupları; hepimizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Bütçe üzerindeki görüş, düşünce ve temennilerime 
başlarken öncelikle Yİ Eylül 1980 tarihinde yurdu

muzu ve milletimizi uçurumun kenarından kurtaran, 
bugün içinde bulunduğumuz huzur ortamını ve gü
veni sağlamada üstün gayret, fedakârlık ve başarı gös
teren Türk Silahlı Kuvvetlerine ve onun üstün vasıflı 
büyük komutanlarına ve fedakâr Güvenlik Kuvvetle
rimize huzurlarınızda en derin şükranlarımı arz ede
rim. 

42 Eylül 1980 tarihinden önceki buhranlı yıllarda, 
özellikle anarş'îk olayların büyük boyutlara ulaştığı 
1978, 1979, 1980 yılları içinde kamu düzenini koru
mak, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla can
larını feda eden ve şehitlik mertebesine ulaşan polis 
ve jandarma mensuplarımızın aziz hatıraları önünde 
saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Geride bırak
tıkları dul ve yetimlerin© Devletimizin müşfik kolları 
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açılmıştır. Kendilerine bundan sonraki hayatlarında 
mutluluklar dliliyorum, 

Değerli üyeler, 
30 yıl bilfiil aralarımda hizmet vermekten kıvanç 

duyduğum ve iftihar ettiğim Emniyet Teşkilatımı
zın Bütçesi üzerinde görüş, düşünce ve temennilerimi 
özet olara]k arza çalışacağım. 

Emniyet Genel Müdürföğünün 1982 Yılı Bütçe
si genel toplamı 53 milyar 313 mıilyön 346 bin lira
dır. 1981 Yılı Bütçesiyle kıyaslandığında % 19.6'hk 
Ibk artışı ifade etaıelktedlir. 1981 Yılı Bütçesinde yatı
rımlar toplamı, y i içinde yapılan ek ödemelerle 5 
milyar 15 milyon CI85 bin lira iken, 1982 Bütçesinde 
yatıranlar toplamı 15 milyar 785 milyonu bulmuştur. 
Bu artış sevindirici olmuştur; çünkü yılarca Emniyet 
Teşkilatı çok dar bütçe olanaklarında araç ve ge
reçten yoksun, eğitüm olanaklarından mahrum bıra
kılmıştır. 1982 Yılı Bütçesiyle çıkış yolu bulunmuştur. 
Bu suretle Emniyet Teşkilatından daha başarılı hiz
metler beklememiz mümkün olacaktır. 

Devlet Planlama Teşkilatı ile Maliye Bakanlıkla
rına sunulan 10 yıllık, 5 yıllık, 2 yıüılk proje ve plan
larım hazırlanmasında geceyi gündüze katarak çalışan, 
iyi yürekli İçişleri Bakanımız ile genç ve dinamik Em
niyet Genel Müdürümüz üstün gayret ve çalışma
ları bu sonucun alınmasını sağlamıştır. Değerli Baka
nımız ile Emniyet Genel Müdürümüzü ve mesai ar
kadaşlarını yürekten kutlarım. Emniyet Genel Mü
dürlüğünün sağlanan bu yatırım ve ödenekleri ak
satmadan yerinde ve zamanında kullanimalannı te
menni ederim. 

Emniyet Genel Müdürlüğü yatırım proje ve plan
larının tahakkuku için gerekli ödeneklerin kabul edil
mesinde Bütçe Komisyonumuzun değerli Başkan ve 
üyelerini'n katkılarını yalkından izledik. Huzurlarınız
da kendilerine en içten teşekkürlerimi arz ederim. 

Değerli arkadaşlar; 
Emniyet hizmetleri sınıfında çalışan polisimizin 

ağır, yorucu ve yıpratıcı bir görevle yükümlü ve so
rumlu bulunduğunda kimsenin şüphesi yoktur. Polis, 
her gün muharebe içinde bulunan silahlı bir devlet 
memurudur. Muharelbede başarılı olmak için maddi 
ve manevi unsurların bir arada bulunması gerekir. 
Bu itJilbarla polisimizin fizük gücünü artıracak, ona 
yüksek moral verecek koşuların yerine getirilmesinde 
zorunluluk vardır. Polisimizin başarılı hizmet verme
si için gerekli olan koşulları burada belirtmek isti-
yorumv 

Her konuda olduğu gibi polis mesleğinde de eği
tim başarılı olmanın ilk koşuludur. Mesleki eğitim 
genel kültüre dayalı olmadıkça yararlı olamaz. Bu 
sebeple polis mesleğine lise mezunları alınmalı ve 
bunlar bir yıl sürelr" polis okullarında mesleki eği
timden geçirilmelidir. Polis okullarından mezun olan
lar 6 .ay süreli ihtisas kurslarında sivil veya üniforma
lı hizmet birimleri için kurs gördükten sonra polis 
memuru olarak atanmalıdırlar. 

Polis mesleği hukuka dayalı bir meslek olduğun
dan, polis okullarındaki hukuk derslerini okutacak 
öğretmenleri yetiştirmek amacuyla Polis Kolejinden 
iher yıl hukulk fakültelerine yeteri kadar burslu öğren
ci gönderİ'iraelMir. Polis Enstitüsü veya Pols Aka
demisi mezunu olmayan yüksekokul veya fakülte me
zunları mesleki eğitim görmedikleri için kesin olarak 
mesleğe alınmamalıdırlar. 

Polis mesleği, emir ve komuta zincirine bağlı, esas 
unsurlarıyla silalhh ve üniformalı bir meslektir. Bu 
itibarla ast ve üst rütbeler, kademeler birbirine zin
cirleme bağlıdır. Bu zincirin halkaları birbiriyle ahenk
li olmalıdır. Aylık dereceleri de rütbe ve kademelere 
uyumlu olmalıdır. Bugün Emniyet Genel Müdürlü
ğünde gerek merkez, gerekse il teşkilatında bu hiye
rarşi bozulmuştur. Daire Başkanı, Genel Müdür Yar
dımcısı ve Genel Müdür aynı derecede bulunmakta
dır. Bu durum, meslek disiplini kurallarına da aykırı
dır. Ast üst birbirine karışmıştır. Önümüzde çok gü
zel örnek Silahlı Kuvvetlerdir. Rütbe ve aylık kade
melerinden yararlanarak yeni rütlbe ve aylık kade
meleri getirmek, hizmetin daha verimli ve uyumlu 
olmasını sağlayacaktır. 

Polis iarakol ve birliklerinde uvgulanan görev sis
temi yeknesak,değildir. Bazı illerde bir memur 24 
saat aralıksız çalışmakta, 24 saat istirahat ettirilmek
tedir. Bazı illerde 12 saat çalışmakta, 12 saat istira
hat ettirilmekte, haftada bir gün izinli bırakılmakta
dır. Bu sistem memuru yormakta, sosyal yaşantısına 
olanak vermemekte, ailesiyle olan bağlarını kopar
maktadır. Rasyonel olanı ve Batı ülkelerinde de uy
gulanan, bizde yer yer uygulaması yapılan sistem, üç 
gruplu sistemdir; (A), (B), (C) grupları... Görevde 
iken bu sistemi uyguladık. İyi sonuçlar aldık. Polis 
kuruluşu içinde yazı işleri, büro hizmetleri ve soruş
turma birimleri dışında kalan toplum, trafik, motor
lu veya yaya devriye ve nokta görevleri için ideal 
sistem üç vardiyalı sistemdir. Bu suretle üç gruba 
ayrılan amir ve memurlar sıra ile hizmete girmekte, 
hafta iznine ihtiyaç kalmadan gece ve gündüz, cumar-
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fesi - pazar, bayram tatillerinde gruplar sıra ile yer 
değiştirmek suretiyle hizmet daha sağlıklı, zinde ola
rak yapılmakta, başarılı ve verimli olmaktadır. Bu 
sistemin, kadrosu çok dar olan yerler dışında uygulan
ması için fazla personele gerek, yoktur. Saiyın Ba
kan ve Sayın Emıniyet Genel Müdürümüzün bu ko
nuya eğilmelerini istirham ediyörumı. 

Polise mloral verecek, verim artıracak bir diğer 
unsur, her polis mensubuna bir konut verilmesidir; 
makul kira ile. Bu husus tüm Devflet personeli içini 
geçerli ve zorunlu bir moral unsurudur. Devletin sos
yal niteliğime de yakıdan budur.. Devletimüz konut ya
tırımını her memur için bir defa yapacaktır. Sağla
nanı (huzur ve güven ortamı sürekli olacaktır. Jlgi-
liîerden aldığım bilgiye ıgöre, halen emniyet menlsup-
ilarına tahsis edilmiş konut adetti 5 608'diir. Ihtliyaı-
cın % lÜ'una ceVap vermektedir. înışa halindeki 
î 587 konutu da ilave edersek, toplam 7 195 eder. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 50 bin civarında per
soneli olduğuma göre, konut .sorununun halledilmesi 
için daha fazda gayret sarf edilmesi yerinde olacak
tır., 

Polisin başarı koışullarından birisi de disiplin ku
rallarına uygun .hareket edilmesidir. Mülkün tiemelii 
adaMse, poılıisin temeli de disiplindir. Disiplinsiz bir 
polis kuruluşu Devlete yük'tür. Disiplini sağlamak 
ıptoflis amirlerinin en başta gelen görevleridir. 
Disiplin iıhlall'lerinlde sebebini araştırıp bulmak gere
kir. Bu konuda öncelikle başta bulunan aminin ih-
mial'i araştırılmalıdır. Polis amirleri değerlendirilip si
cili verilirken disiplini sağlamadaki başarı dereceleri 
gözönühde bulunduru'Tmalıdir. 

Polllilain başarı şartlarından birisi de tarafsız olma
sıdır. Tarafsız olduğu nispette polis başarı göstere
bilir. Aksı takdirde hizmet aksar ve vatandaşın iti
madı kalmaz. 

Mevsimsiz ve zamansız yapılan nakiller memur
ların moralini yıkar, göreVe bağlılıklarını söndürür. 
ekonomik açıdan da perişan duruma düşürür. Kış 
ortasında bazen nakiller yapıldığını görüyoruz. Bu
nun geçerli mazereti var mıdır bilmiyorum 

Tevhidi zabıta kbnuisu ve güvenlik bakanflığı ku
rulması konusuna temas etmek İstiyorum. Bütçe Ko
misyonunda bir sayın üyemiz Sayın Balkanımızdan 
tevhidi zabıüa konusunda bakanlıkta bir çalışıma olup 
olmadığını sormuşlar. Sayın Bakanımızda, «Böyle bir 
çalışma yoktfur» diye beyan buyurmuşlardı. Bildiğime 
göre bu konu 1950 ve T960'llı yıllılarda toplanan bi
rinci ve ikinci idareciler kongresıinde ele alınmış:, Par-
larneritfoda da bütçe .koınuşimalaırının demirbaş soru-
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su haline gelmiıştir. Hfalen (Bakanlığımızda bu konuda 
bir çalışma yapılmadığına göre, tevhidi zabıta konu
sunda burada 'görüş ve düşüncelerimi açıklamak is
tiyorum. 

«Tevhidi zabıta» denilince Devlet zabıta'sını teş
kil eden polis üe jandarmamın bİırteşıtıVil'mesi ve bir 
komuta zincirine bağlanması düşüncesi dile geftinil-
m ektedir. Malumları olduğu veçhile polis şehir ve ka
sabalarda, hudut kapılarında görevlidir; jandarma
mız ise köylerde, kırsal alanda görev yapmaktadır. 
Bu iki kuruluşumuzun ayrı ayrı merkezi ve taşra ku
ruluşları, aynı konulan birtoirine paralel daireler, şu
beler eli ile yürütmektedirler; Asayiş Dairesi, Eği
tim Dairesi, Lojistik ve saire.. Dolayısıyla Devlet 
bütçesine yük getiren ve aynı iışi gören, birbirine pa
ralel bir-im'ler. O halde, bu birilbirine paralel çalışanı 
birimleri birleş'tirmek suretiyle hem emir - komuta 
zincirine uygun hizmet yapmak, hem de Devîet büt
çesine yüklenen fazla yükü ortadan kaldırmak tevhi
di zabıta konusunu ortaya koyanların düşünceleridir. 
Yıllarca süren çalışma ve araştırmalardan olumlu bir 
sonuç alınamadığından konu bir kenara bırakılmış
tır, 

Düşüncemize göre, bu iki kuruluşu birleştirmek 
şimdilik mümkün değildir. Psikolojik faktörler yanın
da Milli Savunma Bakanlığımızın askeri amaçları ve 
görevleri açısından buna olanak buTanmıamaiktadir. 
'Kaldı ki, kırlarda ve köylerde hiizmet görecek zabı
tanın da özellikler taşıması ve bu özelliklere göre 
de uyum sağlaması gerekir, 

Tevhidi zabıta mümkün .olmadığına göre, bütün 
şehir ve kasabalara, belediye teşkil edilen' her alana 
poîiıs kuruluşu götürülerek, polis teşkilâtını daha ge
niş alana yaymak, jandarmayı da münhasıran köy
lerde ve kırsal alanda görevlendirmek bugün için en 
uygun hal çaresi olarak düşünülmelidir. 

'Bir güvenlik bakanlığı kurulması konusuna geç
mek istiyorum. 

20 yıl önce bendeniz Emniyet Genel Müdürlü
ğünde Hukuk işleri Müdürü idim. O zaman bir gü
venlik bakanlığı kurularak Devlet zabıtasını teşkil 
eden polis ve jandarmanın bu bakanlığa bağlanması
nı, güvenlik hizmetlerinin daha rasyonel ve başarılı 
yürütülmesine imkân vereceğini belirtmiştim., Bugün 
aynı görüş ve düşüncedeyim. 

19812 Mali Yılı Bütçesi tetkik edildiğinde İçişleri 
'Bakanlığının genel Bütçe toplamının 6 milyar civa
rında, Emniyet Genel Mlüdünlüğü Bütçesinin 57 mil
yar, Jandarma Genel Komutanlığının 35 milyar ci-
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varında olduğu görülecektir. Bu tabloya giöre ibiş
leri Bakanlığının Bütçesi genel toplam itübaırı ile % 6' 
lık bir oran iifade ©Hmeklbedir. Demek iki, polis ve jan
darma kuruluşları, bir başka ifade ile hizmetlerin 
% 95%'i İfa etmektedirler. Emniyet Genel Müdürlü
ğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ayrı ayrı bütçe
ler* olan, İçişlerine bağlı kurumlardır. Güvenlik ba
kanlığı kurulduğu takdirde polis ve jandarma bir 
kbmuta makamına bağlanarak hizmeti daha kooridi-
neli yürütmek mümkün olacaiktur. 

Valilerimizin Başbakanlığa veyahut Devlet Baş
kanlığıma bağlanması konusunla Sayın iğneciler ve 
Sayın öztürie temas ettiler. ,Ben de aynı düşünceyi 
'burada belirtmek is'tllyorüm. Devlet Başkanına doğ
rudan doğruya bağlanabilir. Bu suretle po'iMlk etki
lerin dışında kalmaları sağlanarak Devlet, Hükümet 
temsil görevlerini daha başarılı bir şekilde yürütme
leri mümkün olur. Bu konuya Sayın tçişleni Bakanı
mızın eğimesinıi ve bu konuyu tetiklik etmesini istUr-
h'am ediyorum., 

Sözlerimi burada bitirirken 1982 Bütçesinin içiş
leri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandar
ma Genıel Komutanlığı mensuplarına ve memleketi
mize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hepinlizi tekrar 
saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar). 

ıBAÇlKIAN — Teşekkür ederim Sayın Demire!, 
Sayın Yarkm, buyurun efendim. 
ŞjERAıhMlirlN YIAJRKIN — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın içişleri Bakanı 
ve içişleri Bakanlığının değerli mensupları; 

Bugün ülkenin genel emniye't ve asayişinden so
rumlu olan ve aynı zamanda mülki idare amirliği sı
nıfına dahil yöneticileri ile bakanlıkların il, ilçe ve 
bucaklarda yer almış bulunan idari kuruluşlarına iliş
kin tüm kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, değer-
lenldMllme ve denetlenmesinde yetlkileri ve görevle
ri bulunan içişleri Bakanlığının Bütçesini görüşüyo
ruz. !Bu Bakanlığa gerek ti idaresi Kanunu, gerek' 
kamu düzeni ile ilgili temel yasalar ve gerekse diğer 
yasalarla verilen yetki Ve görevlerin tam olarak ya
pılması bir yerde yürüme görevinin ve tümüyle ida
renin başarısı 'ûe çok yakından ilgilidir, 

idare hukuku profesörü Rahmetli Tahsin Bekir 
/Balta bir idareciler seminerinde, «idare devletin halk 
içindeki yüzüdür» demiştir. Bunu bir başka şekilde 
ifade etmek gerekirse; idare devletin gücünü, adale
tini, sevgisini yapıcı ve refah getirici vasıiflarını hal
ka götüren bir kuruluştur denilebilir. 

'Bu kuruluş içinde mülki idare amirliği, halkın 
içinde, onların gerçek ihtiyaçlarını, dertîerM, güçlük-
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ferini tespit ederek Devlete götüren ve sonra bu dert 
ve ihtiyaçları karşılayacak imkânları ile halka tek
rar dönen ve böylece halk-devlet bütünlüğünü sağ
layan bir müessesidir. 

Yine mülki idare amiri, demokratik düzen için
de, insan hak ve hürriyetleri ile bareber sosyal ada
leti de sağlayacak, planlı kalkınma hamlelerinin .taş
rada sevk ve idare üst yöneticisi olup, kamu düzeni' 
ve güvenliğinin sağlanması ve kbrunmasında da bi
rinci derecede görevli ve sorumludur. Bu önemli gö
revlerin ve sorumluluğun sahibi olan mülki idare 
amirlerinin kuvvetli görev duygusu yanında, önce 
insanlığa karşı sevgi ve saygı ile bağlı olması, üst 
kademe yöneticisi ve koordinatör olmanın gerektir
diği kapsamlı billgi ve deneyimleri taşıması, toplu
mun sosyal yapısını, geleneklerini ve psikolojisini İyi 
bilmesi ve gerek emrindeki kamu görevlilerine ve ge-
gerekse özellikle halka bütün işlem ve davranışların
da tam bir güven duygusu vermesi şarttır. «Güven 
duygusu» derken, mülki idare amirinin tarafsızlığı ve 
halkla ilişkileri konusuna kısaca değinmek gereğini 
duydum., 

Sayın üyeler; 
si 946, 194)6 yıillarında girdiğimiz çok partili de

mokrasi yolunda, ne yazık ki asla olumlu adımlarla 
yürüyemediik. Çok acı deneyimler geçirdik. Hatırla
yacaksınız; bir zamanlar, ocak, bucak kuruluşlarının 
var olduğu dönemde vatandaşların, camilerinin, kah
velerinin, .bakkallarının ayrıldığına şahit olundu ve 
özellikle iktidardaki partiler, kendilerinden başkasına 
oy verilmesine dahi tahammül edemeyerek çoğulcu 
demokrasinin özünü tahrip ettiler. Daha sonraki dö
nemlerde ise bu fevkalade yanlış eğilimler âdeta sü
ratlenerek dâvam etti ve ülkemiz Devlet otoritesinin 
tamamen yok olduğu, tek kelilme ile yaşama hakkının 
dalhi kalmadığı en acımasız ortamın içinde sürüklen
di, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletine dayanarak 
gerçekleştirdiği 12 Eylül harekatı ülkeyi bir iç har
bin eşiğinden değil, içinden çekti ve kurtardı ve kı
sa zamanda ülkenin her yerinde emniyet ve asayiş 
hizmetlerinde tam bir düzenleme olmuş ve her valtan-
daş tek kelime ile yaşama hakkına kavuşmanın bü
yük huzuru içine girmiştir, 

Şimdi, tüm ulusça uzak ve yakın geçmişin bu 
acı gün ve dönemlerinin bir daha yaşanmaması için 
çalba sarfeldilmefcteidir. işte bu dönemde tüm kamu 
görevlilerinin ve konumuz içişleri Bakanlığı Bütçe
si olduğu için özellikle belirtiyorum; başta vali ve 
kaymakamlarımız olmak üzere tüm mülki idare 
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amirliği sınıfı mensuplarımın bütün tasarruflarında 
ve 'davranışlarında objektif ve tarafsız olmak ve her 
vatandaşa bu konuda tam bir gü'ven vermek duru
mundadırlar, 

(Bu hususun üzerinde israfla şu nedente duruyo
rum!: 112 Eyılül öncesi dönemde bir kısım kamu gö
revlileri arasında büyük ölçüde bölünmeler oltmuş 
ve halk; bu bölünmelerden büyük ıstıraplar çekmiş 
ve adeta kimi kime şikâyet edeceğini bilemez durum
da kalmıştı. Nitekim, Sayın Devlet Başkanımızın 
1(2 Eylül 1980 tarihinde Yüce Türk Milletine hita-
ben yaptıkları ve biraz eVvel de Sayın Gelendost'um 
da değindiği konuşmasının bir yerinde aynen, «Iıkti-
idara gelen siyasi partiler Devlet teşkilatının bütün 
kademelerini kendi görüşleri doğrultusundakii kişi
lerle doldurarak kamu görevlilerinin ve vatandaşları
mızın bir tarafa girerek kamplara bölünmesini zo
runlu hale getirmişler, giderek anarşi ve bölücülüğü 
destekleyen kaynakların şekillenmesine ve kamu ku
ruluşlarında çalışanlarla polis ve öğretmenlerin dahi 
foir'birine düşman kamplara ayrılmalarına ne/den olan 
partizan tutum ve davranışlardan vazgeçmemişlerdir. 
IBöylece, tarafsız halkımız Devletten (beklediklerini 
parti kapılarında aramaya mecbur bırakılarak dev
let otoritesi yok olmaya, vatandaşların hak ve hu
kukunu korumak ve ona tarafsız hizmet götürmek 
yerine Devletin saygınlığı yavaş yavaş erimeye mah
kûm olmuş ve dolayısıyla ülkemizde tam otorite boş
luğu teşekkül etmiştir.» denilmektedir. 

Bu teşhis içinde birlikte yaşadığımız acı gerçe
ğin sadece bir bölümünün ta kemdisiMir. Bu neden
le biraz önce arz /ettiğim gi'bi, içlinde bulunduğumuz 
dönemlde mülki idare amirleri bir yandan kendileri 
tarafsızlığın bütün gereklerini yerline getirir ve her
keste 'bu klonüda tam bir güven yaratırken, diğer 
yandan devletin zabıtasına kadar giren taraflılık ve 
bölünmelerin hiç bir kamu görevinde bundan böyle 
yeri olmaması için her kadem'ede gerekli etkin dene
timli yapmalı, yaptırmalı ve aksine davranışlar için.. 
süratle gereği yerina getirilmelidir ve bunun bu se
kilide yapılacağının ışu anda tam inancı içindeyiz. 

Şimdi, kısaca, içişleri Bakanlığı görevlilerinin 
Ih'aflkla ilişkileri ve eğitimi konuşuna değinmek işitiyo
rum, 

Kamu yönetiminin halk için var olduğu ve dola
yısıyla halka dayanmayan çalışmaların yeterince ba
şarılı olamayacağı Minen bir gerçektir. îl, ilçe ve bu
caklarda her kademedeki yönetim makamlarının dav-

I 

ranış ve tutumları (halkın gözünde Devletin davranış

ları olarak değerlendirildiği için, halkın yönetim kar
şısındaki tutumu da bu davranışlara göre şekillenir. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki kalkınma hamlelerinde 
halik katkısının ve desteğinin sağlanmasının önemi 
büyük olduğuna göre, yönetiım-halk ilişkisinin de 
kuvvetli olması gerekir, 

'Hemen belirteyim ki, vali ve kaymakamlarımız yö-
nötim-ıhalk ilişkisi ve hizmetlerde vatandaşlarımızın 
katkısının sağlanması konusunda şimdiye kadar çok 
olumlu sonuçlar almış ve gerek programlı işlerin ya-1 

pılmasında ve gerekse Özellikle program dışında çok 
önemli yerel .hizmetlerin yerine getirilmesinde, büyük 
başarılar elde etmişleridir, 

ISayın üyeler; 
Biraz da personel ve yönetici eğitimi üzerinde 

durmak istiyorum. 
Eğitim, iyi bir kamu yönetiminin kurulması ve 

geliştirilmesinde fevkalade önemli bir yeri olduğu 
hailde, ülkemizde tüm kamu kuruluşlarında olduğu' 
gibi Bakanlığımızda da gerektiği kadar üzerinde du
rulmayan, ihmal edilen bir konu olmuştur. Kamu 
hizmetlerinin kaynaklardan en iyi biçimde yararlan-1 

matk suretiyle süratli, yüksek verimli ve kaliteli ola
rak görülmesinin gerekli nitelikleri taşıyan, iyi ye
tişmiş yöneticilerin varlığına bağlı olduğu bir ger
çektir. Esasen, ,sevk ve idare mevkiine gelecek ve 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapıda olumlu değiş
me ve gelişmelere yol açacak yönetici tipini yetiştir
me ve eğitme Devlet için ön planda gelen görevler 
arasında yer almaktadır. 

öte yandan, diğer kamu personelinin ve özellik
le görevleri vatanJdaşila doğrudan ilişkide bulunma
yı gerektiren memurların haılk üzerinde bırakacağı 
izlenimler, halkın yönetim hakkında edineceği genel 
kanıya vücut vereceği için bu memurların da yetiş
tirilmesinde özel .bir dikkat ve gayret gerekir. 

Polis mesleği mensuplarının eğitiminin önemi de 
çok büyüktür. Bu konuda Sayın ismail Hakiki Deimi-
rel'in görüşlerine tamamen katılıyorum. 

Şimdi, memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz ki, 
şimdiye kadar eksikliği duyulan ancak bir türlü ger-
çekleştirilmemi'ş bulunan Eği'tim Genel Müdürlüğü 
içişleri Bakanlığında üç ay kadar önce kurulmuş ve 
eğitim programına vali, vali muavini, kaymakam; 
daha doğru ifadeyle tüm (mülki idare amirliği sını
fı merkez ve itler kuruluşu mensuplarıyla nüfus, si
vil savunıma, diğer içişleri personeli ve mahalli ida
reler personelini almış bulunmaktadır. 

Gerçekte, mülki idare amirliği sınıfına dahil hiz
metlerin temeli ve esası kaymakamılıktır. Kayma-
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ıkamlığa atanmada maiyet memurluğu staj dönemi 
ive kaymakamlık kursu olarak yasa geriği yapılan 
hizmete hazırlık eğitiminden sonra ne bu görev sıra
sında, ne de değişjik diğer görevlere geçildiğinde pek 
ender olarak yapılan bazı ,semliıner ve mesleki top
lantılar dışında hizmet içi eğitim, hemen hemen ya
pılamamakta ve dolayısıyla meslekte yetişme daha 
çok kişisel çabalara bağlı kalmakta idi. Oysa, sözle
rimin başında da belirttiğini gibi, özelikle gelişmek
te olan ülkemizde personel eğitimi ve her kademe
deki yöneticilerin hizmet için eğitimlerinim yeri ve 
önemi büyüktür. Yeni kurulan Eğitim Genel Mü-
Idüriüğünün Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi 
lEnsblbülsüyle yakın bir işbirliği içinde bu hizmeti ba-
ışarı iîe yürüteceğine inanıyoruz. 

Sayın üyeler; 
(Benden önce konuşan Sayın Öıztürk, mülki İdare 

amirliği hizmeti sınıfında çalışanlara sağlanması ge
rekli maddi olanaklara değindiler. Gerçekten, görev
leri ağır ve yıpratıcı olan, tasavvur edilemiyecek tür 
ve özellikteki olayların yanı başında ve içinde onlara 
İdare adına yön veren, memur mesaisine bağlı ol
maksızın çalışan ve 24 saat bu çalışmanın sorum
luluğunu taşıyan ıDevlet ve hükümet temsilcisi, kamu 
düzen ve güvenliğinin korunmasında birinci derece
de sorumlu ve sayılamayacak kadar çok yasaların gö
rev, yetki ve sorumluluk yüklediği mülki idare amir
liği sınıfı için yeni maddi olanakların sağlanmasında 
bülyük zorunluluk vardır. Aksi halde meslekteki 
kopmaları önlemek mümkün olamayacaktır. 

>Bu konuda duyulan bir ihtiyacın ve hizmetin ge
reği olarak içişleri Bakanlığınca Başbakanlığa Şu
bat 1'918'rde sunulan fiili hizmet zammına' dair ka
nun tasarısının yasalaşmak üzere bir an evlvel Danış
ma Meclisi Başkanlığına gönderilmesini Sayın Baş
bakandan ve Hükümet üyelerinden rica ediyoruz. 

iSazleriımi bitirmeden mahalli idareler mevzuatı 
ve vali atamaları konusuna, daha önce bu konulara 
değinildiği için çok kısa olarak temas edeceğim1. 

Mahalli İdareler, demokratik bir devlet düzeni 
içinde önemli yeri olan ve il belediye ve köy halkı
nın mahalli nitelikte, sosyal, ekonomik ve kültürel 
birçok hizmetlerini üstlenen ve Türk idare yapışımda 
vazgeçilmez yeri bulunan kuruluşlar olup, halen za
manın köişullarına yeteri kadar cevap vermeyen ilgili 
yasalarının yeniden düzenlenmesinde zorunluluk var
dır. Ancak, bu düzenlemede üzerinde durulacak hu
suslar arasında verilen hizmetlerin gerçekten mahal
li nitelikte olması, Devletin görevleriyle bir karışım 

içinde bulunmaması, yeterli gelir kaynaklarına sahip 
kılınması ve hepsinden önemli olarak da merkezi ida
reyle olan bağ ve ilişkilerinin ağır bir idari vesayet 
içerisinde tutulmaması sayılabilir., 

Vali atamalarına gelince!: Bu konuda şimdiye ka
dar objektif telaşların yerine getirilmemiş olması 
büyük eksiklik teşkil etmiştir, tide, devletin ve hü
kümetin temsilcisi ve her bakanın idari ve siyasi yü
rütme vasıtası olan valilerin atamalarında takdir hak
kına yön verici ve bağlayıcı hiç bir düzenleyici idari 
metnin dahi bulunmayışı özellikle Önceki hükümet
ler döneminde gerçekten büyük sakıncalar yaratmış
tır. Bu nedenle yasayla veya ilk planda önce bir tü
zükle bu konuda bazı objektif kriterlerin getirilm'e-
•sinde mutlaka ihtiyaç vardır. 

ıBAjSJKlAN — Sayın Yarkın, bir dakikanız var 
efendim. 

SERAFETTtN YAlRfKJlN — Bağlıyorum efen
dim. 

Konuşmamı tamamlamadan önce, Büyük Ata-
türk'ün, idareciler hakkındaki şu sözlerini sunmak 
İstiyorum : 

«idareciler, bana içten haykıranlar, büyük Türk 
Ulusunun tam anlamı ile mıillet olmasını isteyen, 
onunla en modern bir Türk Devleti kurmak için in
sanlık fedakârlıklarının hiç birisini esirgemeyen kül
tür, idare, intizam ve devlet anlamlarını en son ilmi 
terakkilere göre tebellür ettirmeye çalışmış ve çalı
şan arkadaşlarıımdıtr. Ta'tbik eden, icra eden, kazrar 
verenden daima daha kuvvetlidir.,» 

Hemen bu noktada bir hususa kısaca değinece-
ğîm. Tatbik ve karar mercii olan vali ve kaymakam
lar, kamu düzen ve güvenliğimin, kişi dokunulmaz
lığının korunması için il idaresi Kanunu hükümle* 
rine göre gerekli tedbirleri almakla yetkili kılınmış
lardır. Ancak, bu tedbirler nelerdir, belli edİmemiş-
tir. Mevzuatta bu şekilde genel bir hükmün yer al" 
maması uygulamada tereddütlere Ve farklı tatbikat
lara yol açmuştıır, 

Bu nedenle, birçok önemli tasan hazırlıklarının 
ve bu arada ti idaresi Kanunuyla ilgili çalışmaları
nın da son aşamasına geldiğini bildiğimiz İçişleri Ba
kanlığımızca, bu değişiklik sırasında yukarıda sözü
nü ettiğim genel yetkileri belirti hale getirecek şekil
de düzenlenmesinde yararlı olacaktır. 

Sayın üyeler, 
Sözlerimi bitirirken, önce gerek 1982 Mali Yılı 

Bütçesinin tümü üzerimdeki yoğun mesaisi ve özel-
IM'e içişleri Bakanlığı Bütçesine yaptığı önemli ek-
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lemâden dolayı Bütçe Plan Komisyonu sayım üyele
rine teşekkür eder, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin bu 
ıBakanlık ve ülkemiz için yararlı ve başarılı oHması-
nı diler, hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar). 

iBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Yankın. 
,Saıyın Banaz buyurun efendim. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mıec-

lisiınin sayın üyeleri, Sayın Bakanım, içinizden bini 
olmanın şerefini paylaştığım İçişleri Bakanlığının sa
yın mensupları; 

iSözleriıme İçişleri Bakanlığınım fonksiyonlarımı 
belirtmekle başlamak istiyorumı., 

İçişleri Bakanlığının yurdumuzda üç temel fonk
siyonu olduğu görülür. Birincisi, kamu güvenliğinli 
sağlamak; 

İler düzeyinde yönetimlin .genel koordinasyonu
nu sağlamak; 

ıMıahali idareler üzerinde Vesayet denetimlini kul-
lammak. 

;Bu amafomksiyonlar yanında İçişleri Bakanlığı 
halkın nüfus ve vatandaşlık işlerini yürütmekte, sa
vaş ve doğal afetlerde sivil savunma hizmotlerinıi gör
mektedir. 

ıBendsn önceki sayın fconuışjmıacılıaır kamu güven
diği, il yönetimi ve mahalli idareler üzerinde yeterin
ce durmuşlardır. Ben konuşmamda nüfus ve slitvill, sıa-
vunmıa hizmetleri ile Bakanlık Teftiş Kurulu ve kıs
man mahalli idareler üzerinde durmak işitiyorum. 

Türk kamu yönetimlinin esası merkezi yönetime da
yanmaktadır. Ancak mahalli (idareler; yani özel ida
reler, belediyeler ve köyler yerinden yönetim ilkesi
ne göre yasallarla verilen sınırlar içinde kemdi kendi
lerini serbestçe yönetmektedirler. Merkeziden yöne
tim ve yerinden yönetim böylece biribirlenini tamam
lamaktadır. 

Özel idareler 1913 yılından kalma İdare-i Umu-
mlye-i Vilayat 'Kanunu Muvakkati ile düzenlenmıiş-
ler, yapısı, görevleri ve çalışma düzeni bu Yasada be
lirlenmiştir. O zaman merkezi idaremin zayıflığı, ma
li olanaklarınım yetensizliği, devlet işîerimikı % 80'nin 
özel idareler elinde toplanmasına neden olmuştur. 
Geçen zaman süreci içinde bu görevlerin büyük ço
ğunluğunun merkezi idareye geçtiğini görmekteyiz, 
Ancak özel idareyi düzenleyen yasa değişmediğinden: 
ikili durum devam etmektedir; yani şu anda merke
zi idare tarafından yürütülen pekçok görevleri yap
ma yükümlülüğü özel idareler için devam etmekte
dir. 

Bunun yanında özel idarelerin iç işleyişini düzen
leyen mevzuatla günün dinamizmine ayak uydura

cak nitelikte değildir. Özel idamelerin yeniden düzenlen
mesi içiın sürdürülen yasa tasarısı çalışmalarım mem
nuniyetle izlemekteyiz. Ancak özel idarelerin yasal dü
zenlemesi konusunda 1960'lı yıllarda da çalışılıyordu. 
Dileğimiz, bugün sürdürülen hıazırljiklarım öncekiler 
gibi Bakanlık arşivlerine terk edilmeden sonuçlanma
sıdır. ıBu hazırlıklar yapılırken özel idarelerin il dü
zeyinde yapabileceği görevler gerçekçi bir gözle sap-
'tanmalı, ilçelerin başında bulunan kaymakama hiç 
olmazsa özel idareler eliyle bazı hizmetleri götür
mede mali olanaklar sağlanmalıdır. Kaymakam arka-
daşlıarımızın bir birimllik mali olanak ile beş kat iş 
üretebilecek bir dinamizme sahip olduğunu rahatlık
ta söyleyebilirim. 

Burada bir hususa daha değinmek istiyorum. 
2304 sayılı Yasa ile teşkili edilen il genel meclislerine 
ve il daimi encümenlerine özel idare müdürleri dahil 
edilmemişlerdir. Bunun bir eksiklik olduğu kanısın
dayız. Özel, idarelerin tüm lişlıemleriındem sorumlu 
özel idare müdürlerinin karar organlarına üye ola
rak katılması uygun1 olacaktır., 

Belıediyellıerin merkezi idare ile ilişkilerinde dağı
nıklıktan söz etmek işitiyorum.. 

İçişleri Bakanlığı Belediyeler üzerinde vesayet de
netimlini yürütmektedir. Belediye kurulımasını tasdik 
eder, bazı belediyelere başkan tayini Bakanlığın gö
revidir. Belediye memur kadroları İçişleri Bakıaniliğı-
mın tasdiki ile yürürlüğe girer. Belediyelerin fen ve 
imar işleri İmar ve İskân Bakanlığıma, sağlık işleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, veteriner hiz
metleri Tarım ve Onman Bakanlığıma bağlıdır. İler 
Bankası üe İçişleri Bakanlığının ilişkisi yoktur. Bele
diyelerin merkezi idare ile lişkülerirade bu dağınıklık
tan kurtarılmasını gerekli görnueklteyilz. Bu da dağı
nıklığın sonucu. Yurdumuzda şehirler birer büyük 
köy olarak büyümekte, belediyeler şehircilik açısın
dan bu büyümemin peşinde koşmaya çalışmıaktadur. 
Sonuç olarak 100 binlik, milyonluk köyler doğmaya 
devam etmektedir. Daha sonra da hava kirliliği baş
ta Ankara olmak üzere pekçok şehrimizi tehdit et
mekte, 15 dakika yağmur yağdığımda İzmir'in büyük 
ibölümü su altında kalmakta, beş santimetre kar yağ
dığında İstanbul'da hayat felce uğramaktadır. 

iBugün ulusal kalkınma plan ve programları ile 
imar plan ve programları arasında bağlantı yoktur. 
Pekçok belediyenin imar planı yoktur, imar programı 
yoktur. İmar programları yapılmakta ancak uygu
lanamamaktadır. Bunu büyük bir eksiklik olarak gör
mekteyiz. 
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Belediye personelinin yetiştirimesli ile daha yakın
dam i%ilienilımesi yararlı olacaktır. Gerek Mahali 
İdareler Genel Müdürlüğünün, gerek yeni kurulan 
Eğitim Gendi Müdürlüğünün konuya bir plan ve 
program çerçevesinde yaklaşmasını dilemeklteyiz. 

Köy bütçelerinin halen hane başına 20 liralık 
salma ile düzenlendiğini söylemek köy idarelerimin 
neresinde olduğumuzu göstermeye yeter sanıyorum. 

Mahalli idarelerin yapısı, göreVlıerii, merkezi ida
re ie ilişkileri konularında yapılan çatışmaların kısa 
zamanıda sonuçlandırılımasını diliyoruz. 

/Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü kendi bünyesi içlin
de büyük hamleler yapmaktadır. Teftişlerimizde nü
fus kütüklerinim (büyük bölümünün parça parça ol
duğunu görmüştük. Sayfa parçalarının zarflarda sak
landığı, hangi parçanın hangi sayfaya ait olduğunun 
belirgin olmadığı nüfus kütükleri görmüştük. Bugün 
il merkezleri İe; yani merkez ilçeler ile birlikte 639 
iolam ilçelerin 450's/inin nüfus kütüklerinin yenilendi
ğim öğrendik. Yenilenen kütüklere uygun olarak nü
fus hüviyet cüzdanları büyük ölçüde değiştirilmiştir. 
Bunun yanında olluşlturuilan merkez arşivi ile merke
zli sisteme geçilmektedir .Merkezi sisteme geçiş yanın
da teknolojik gelişmelerde nüfus idareleri içim yarar
lanma yöntemleri araştırılmış, ele yürütülen nüfus 
iişlemlıerinlim mıakinıe ile yürütülmesi için çalışmalar baş
lamıştır. Nüfus hizmetlerinin bilgi işlem makineleri 
ile yürütüleceği merkezin; yanıi MERNÎİS Projesinin 
makine ve teçhizatının alınmasını sağlayacak 416 
milyon liralık ödeneğin Bütçeye konulmuş olmasını 
memnuniyetle karşihyorıuz. 

Yurdumuzda nüfus hizmetleri içe düzeyinde dü
zenlenmiştir. Teşkilatlanma işinin gözden geçdrillme-
ısini, bu hizmetin köy düzeyine ulaşması çarelerinin 
aranmasını gerekli görüyoruz. Evlenme işlemlerinin 
nüfus idarelerine geçişinin bir an önce sağlanması ge
rekmektedir. Köy muhtarları ile yürütülen evlenme 
lişlemlerinde aksaklıklar devam etmektedir. 

Nüfus personelinin durumuna da kısaca değinmek 
istiyorum. Nüfus personelline sağlanan mali olanak
lar yetersizdir. Kendilerine eşdeğer kabul eddbMece-
ğim'iz kamu personelinden daha az yan ödeme venil-
mebtedıir. Nüfus personelinin yaptığı hatayı düzelte
cek idari merdi yoktur .Bir hatayı düzeltmek için 
mahkeme kararı gerekmektedir. Bu nedenle nüfus 
idarelerine kaliteli personel gerekmektedir. Kaliteli 
personeli tutmak ise verilen sorumluluğa uygun mali 
olanak sağlamakla mümkündür .Sayın Bakanımızın 
konu üzerinde duracağına inanıyorum. 

Topyekûm savunmanım bir parçası olan sivil sa* 
vunma hizmetleri İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda 
^yürütülmektedir. Olağanüstü hal ve savaş hazırlılklaı-
n planlama ve sivil savunma işlerinin il ve ilçe ka
demelerinde daha gerçekçi ve uygulanabilir bir pdlanr 
İamıa düzeyine gelmesi için Sayın Bakanımızın ko
nuya özel olarak eğildiğimi görmekteyiz. Bugün bu 
konuda il ve ilçelerde düzenlenen planlar dosyalarım 
içimden uygulama alanına henüz geçirilebilmiş değil
dir. Yetişmiş elemanlaron ilçe düzeyine yayılmamış 
alması, gerek kuruluşlarda, gerek halklta sivil savun
ma bilincinin yeterli ölçüde yerleşmemiş olması bu
mun nedenleri arasındadır. 

Ayrıca sivil savunmayı düzenleyen mevzuat il© 
gühliük yaşantıyı düzenleyen diğer mevzuatlar ara
sında yeterince ilişki kurulamamıştır. Bir örnek ve
reyim : Harp sırasında sivil halkın korunmasını sağ
layacak sığınak konusu imıar mevzuatına girememliş-
ıtir. Günümüz harplerinin artık oeptoede olmadığı, si
vil halka büyük ölçüde yöneldiği malumdur. Günlük 
yaşantıyı düzenleyen tüm yasalar yapılırken sivil savun
ma konusu öncelikle dikkate alıınmalıdır. Sivil savunma 
(konusunda halkın bilinçlenmesi ve yetiştirilmesi içlim, 
isiinema, televizyon gibi araçlardan daha çok yararla»-
nılması gerekmektedir. Bu konuda halk eğitim baş
kanlıkları ve eğitimi kuruluşları ile daha yakın işbir
liği uygun olacaktır. 

iBaJkanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakan adına 
bakanlığa bağlı merkez ve taşra teşkilatını denetle
mektedir. Ayrıca mahalli idareler üzerindeki deme
tlim yetkisi en etkin biçimde bu kurul aracılığı ille kul
lanılmaktadır. Bugün ile ve ilçede bulunan emniyet 
ve jandarma kurultuşllan, nüfus ve sivil savunma ida
releri, il ve ilçe kalkınma plan ve program uygula
ması, val'ilıik ve kaymakamlık .yöneliş ve yüıüıtüm-
lerli, kalem teşküıatı bu kurulca denetlenir. Ayrıca 
özel idare ve belediyelerle bunların kurduğu birlikler, 
bunlara bağlı işletmelerin gelir ve harcamaları bir 
maliyıe müfettişi, Sayıştay denetçisi gibi bu kurul ele
manları tarafından denetlenir. Bütün bu kuruluşlar 
ile ilgili soruşturmalar ve disiplin incelemelerini Tef
tiş Kurulu yürütür. Bu kadar yoğun ve dağınık işi 
olan Tefltiş Kurulunun 163 müfettiş kadrosu olduğu 
halde bugün 63 kadronun dolu olduğu belirtilmiştir. 
'Halıen bir üye Danışma Mıecliısinde olduğundan bu iş 
62 kişi i e yürültülkneye çalışılmaktadır. Bunun sonu
cu olarak bir müfettişin yılda on ayı dışarıda, evin
den en az 500 kilometre uzakta geçmektedir. Hiç bir 
Bakanlığın Teftiş Kurulunda turne süresi bu kaçlar 
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uzamamaktadır ve görev bu kadar dağınık değildir. 
Biz 10 ay dışarıda gezmeyi her şeyden önce limsam 
haklarına aykırı görüyoruz. Kuruluşun ımerfcez vıaJd-
ieriyle takviye -edileceğini memnuniyetle öğrendik. 
Müfettişlik görevlinin arzu edilen düzeyde ve yönet
meliğe uygun zaman peryodunda yürültütonıesü için, 
müfettiş sayısının 100'e çıkarılması gerekmektedir. Bu 
konuda Sayın Bakanımız görüşünü açıklarlarsa 
memnun olacağız. 

Ayrıca, Sayıştay Bütçesini görüştüğümüz sırada 
belirttiğim gibi, mahalli idarelerin hesap denetimli, 
mülkiye müfettişliği müessesesinin gerçek görevini 
aksatmaktadır. Bir ilçede işletmeyle birlikte belediye
nin 20 bin sarf 'evrakını inceleyen müfettişin, bu mesai 
sonunda kaymakamım genel iş ve yürütümünü sağlık-
lı denetlemesi, ilçenin sosyal ve ekonomik sorunları
na yol göstermesi beklenemez, ti Merkezilerinde bu 
aksaklık daha belirgin göze çarpar. Bu nedenle ma
hallî idarelerin hesap denetimlerinin bu konuyla iljgi-
li kuruluşlar tarafından yürütülmesinin çareleri aran
malıdır. 

Bakanlığımızda birinci derece müfettiş kadrosu
nun yetersizliği nedeniyle birinci dereceye terfii sına
isi gelen müfettişler ayda asgari 3 bin lira zarar gör
mektedirler. Bu kadro tıkanlıklığınıu giderilmesii, ola
ğanüstü bir gayretle çalışan arkadaşlarımızın hiç ol
mazsa kadrosuzluk nedeniyle maddi kaybının önlen-
mestinliın sağlanması gerektiğine imanıyoruz. 

Sayın Bakanımızın göreve başlamasından sonra, 
başlatılan özıel denetim Teftiş Kuruluna ayrı bir di
namizm kazandırmış, teftiştim, etkinliğimi artırmışltır. 
Bu tür denetimin Teftiş Kurulunca geliştirilmesi uy
gun olacaktır. 

Burada tüm denetim elemanlarını Igiendirien bir
kaç konuya da değinmek işitiyorum. Son çıkan Har
cırah Kanunu değişikliğiyle müfettişlikle sabit görev 
arasında mali denge bozulmuştur. Bu dengesizlik 
Balkaınlığımızda kenldini daha çok göstermektedir. 
Bugün müfettişe devamlı yevmiye alıyor diye lojman 
verilmemekte; yan ödemle olarak eşdeğer sabit göre
ve verilenin 1/4'ü verilmektedir. Sayın Bakanımızın 
bu dengeyi yenliden sağlaıma yolundaki özıel gayreti
ni şükranla karşılıyor, olumlu sonuçlanmasını dilli- . 
yorum. 

Öğrenebildiğim kadarıyla Devlet Memurları Ka
nunu Değişiklik Tasarısı bu dengeyi kurmaktan uzak
tır. Denge kurulamadığı takdirde, müfettişini mieisllek 
memurlarından alan,4 özelikle İçişleri, Adalet, Mili 
Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarında mü
fettiş bulmak zorlaşacaktır. Konunun, Harcırah Ka

nununun yürürlüğe girme tarihi ottan 1 Maritvtan ön
ce çözümleneceği ümidindeyiz;. 

/Burada özellikle değinımıeden geçemeyeceğim bir 
konu daha vardır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun yürürlüğe girmesinden sonra, mülki idare 
amirliği hizmet sınıfının personel sMemimizdekıi ge
lişmeleri daliıma geriden izlediğini üzülerek, gördük. 
Mülki idare amirliği, hfemet sınıfı olarak Yasla için
deki yerini, Yasanın yürürlüğe girmesinden 5 sene 
ısionra almıştır. Mülki idare amirliği sınıfıma 'ek gös
terge uygulaması; bir karşılaştırma yapılırsa, hâkim
lerden 4 sene sonra, mülki idare amirliği tazminatı 
hâkiimllik tazminatımdan 9 sene sonra gerçekleşmiştir. 

«Mülki idare amirliği sınıfının, personel sistemi 
içindeki yerinin objektif ölçülerle belirlenmesi; gö
rev, yetki ve sorumluluğuna devleti temsil vasfuna 
uygun mali olanaklara kavuşturulması gereğine ina
nıyoruz. Mülki idare amirlliği görevinin bu sınıf mıen-
isuplarından başkası tarafından yürütülmesinin sakın
caları meydandadır. Mülki idare amirine ancak mül
ki idare amirinin vekâlet edebileceği sistem mutlaka 
sağlanmalı, bunun çareleri araştırılmalıdır. 

ıBu personel sistemline gecikmeye paraliel olarak 
fiıilli hizmet zammından arkadaşlaırımuz bahsettiler, bu 
konuda daha fazla gecikilımıemıesıi sanıyorum yararlı 
olacaktır. 

112 Eylül'den sonra, huzur ve güvenliği sağlamada 
Polis ve Jandarma Teşkilatının başarılı çalışmaıları 
haPkın gözü önünde cereyan etmiştir. Polisin ve jan-
darmianın yetenekli kişiıledn yönetimlinde tarafsız ola
rak çalışması sağlandığında neler yapabileceğini gör
dük. 

Sözlerime son verirken, halkın huzur ve güveniıi-
ğinii sağlama yolunda canlarını feda eden Polis ve 
Jandarma Teşkilatının şehit mensuplarını rahmet ve 
şükran duygularımla anıyor, Komlisyondan geldiği 
şekliyle Bakanlık Bütçesinin aynen kabulünün uygun 
olacağı görüşüyle Bütçenin Yurdumuza hayırlı olma
sını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Banaz. 
ıSaym Müftüoğlü, buyurun. 
AVNİ MÜFTÜOĞLÜ — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisinin değerli üyeleri, Sayın Bakan ve Bakan
lığın değerli mensupları; hepimizi saygıyla selamla
rım. 

Yapılmakta oilam Bütçe görüşmelıeri münaSelbe-
Diylıe ben de sadece emniyet hizmetlileri konusunda ba
zı hususlara temas etoek ve birkaç temennide bulun
mak üzere söz almış bulunuyorum. 
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(Esasen, benden önoe söz almış olan değerli üye 
arkadaşlarım birçok konulara yeterince temas ettiler. 
Ben tekrardan kaçınmak maksadıyla geri kalan bir
kaç hususa temas etmekte iktifa edeceğim. 

önce eğitim konusu : 
Arkadaşlarını temas 'etmiş olmakla beraber, 1 - 2 

noktaya değineceğim. Emniyet Teşkilatında zaman 
içerisinde toplumun ekonomlik ve sosyal gelişmeleri
me uygun alarak üstesinden gelinemeyen veya yete-
'rince gelinemeyen kon/ulardan birisinin, zannedersem 
eğitim olduğu göze çarpmakltadır. 

/Emniyet Teşkilatımda bu eğitim noksanlığının esas 
hizmetlerin görülmesinde büyük aksaklıklar doğur
duğu, huzur ve asayişin teminimde birtakım sıkıntılar 
yarattığı hepinıizıin malumudur. 

Bugün Emniyet Teşkilatımda eğitim ve öğretim 
yapan 3 kuruluş bulunmaktadır. Bunlardan binlisi, or
taokul mezunlarının alındığı ve lise öğrenimi veren, 
lisana dayalı 4 yıl süreli Pollis Kolejidir. Bundan son-
ra, Polis Koleji mezunıl/arjyHa lıise mezunlarınım alın
mış olduğu ve 4 yâ süreli olan Polis Enstitüsüdür. 
Pollis Enstitüsü, Teşkilata amir yetiştirmekte ve bugün 
Teşkilatım bütün amir ihtiyacı buradan karşıllan-. 
maktadır. Bu 2 kurum, ötedenlberi kendilerine düşen 
görevi yeterince ifa etmişler ve etmektedirler, Teşki
lata da bir hayli değerli mensup yetiştirmişlerdir. 

iBurada benim değinmek istediğim husus, Pollis 
Enstitüsünün bugünkü kapasi/tesiniin artık Emniyet 
Teşkilatının ihtiyacı olan amiri yetiştirecek seviyede 
olmadığı kanısındayım!. 

İkinci husus ise, yine Pollis Enstitüsünde öğretim 
kadrosunun her zaman yeterli olmadığı veyahutta kı
sa süreli tedbirlerle geçiştirildiği, öğretim kadrosun
da devamlılık sağlıaıyacak 'bir kadrolaşmanın yapılama
nı iş olmasıdır. Temennim, Pollis EnstîMsünün öğre
tim kadrosunun, öğretim görevlilerimin istenıilen se
viyede temin edilip bir kadrolaşma sağlanmasıdir. 

(Polisin eğitimli konusunda en çok sıkıntı duyulan 
hususlardan birisi, dışarıdan alınan lise ve ortaokul 
mezunılarının yetiştirilmesi maksadıyla kuTOİmuış ollan 
pollis okullarıdır. Polis okulları, zaman içerisinde çe-
şitlıi nedenlerle muhtelif iktidarlar tarafından süneleri 
kısallltııllmatk: suretiyle bu Teşkilata yeterli seviyede 
mensup yetiştirilmesi önlenmiştir. Öyle bir hale gel
miştir ki zaman içerisinde, normalinde 9 ay oltması 
lazım gelen bu okullardaki eğitim süresi 3 aya kaldar 
imdirilmıiştıir. Takdir edersiniz ki, 3 ayda değil polisi 
mesleki bilgilerle teçhiz etmek, onu görevlerini yapa-
bilscök hale getirmek, mesleğin ön şarttı olan bazı 
davranışliarı vermdk dahi mümkün olmamaktadır. An

cak, 12 Eyliü'den sonra işbaşında bulunan yönetim 
Ibüyük bir isabetle bu okullardaki eğitim süresini 
uzatmış ve nispeten yeterli hale getirilimiştir. Ben* 
den önce konuşmuş olan arkadaşlarımın ifade ettik-' 
feri gibi, bu sürenin daha da uzatılması ve daha başka 
şekle getirilmesini temennii etmekteyim. 

Pollis okulları için bir diğer gördüğüm noksanlık 
da, bu okullarda öteden beri verilen eğitimin, 
bu eğitime ait derslerin bir klitap halime getirilip 
eğiticilere ve eğitim görenlere sunulmamış olmasıdır., 
Burada da benim bir temennim, bu okullarda gerek 
eğiticiler için gerekse okulda okuyacak kişilerin ya
rarlanabilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünce 
hiztalt hazırlanacak kitapların, anıların istifadesine 
ısunuIımasıdLi'. 

Temas etmek -istediğim ikinci bir konu da, Polis 
Teşkilatında teftiş ve denetim meselesidir. 

12 Eylüle kadar Emniyet Teşkilatında da (Ki, ben-: 
deniz de hizmet ettim) bütün kamu kuruluşlarında 
olduğu gibi klasik bir teftiş sistemi uygulanmaktay
dı. Bu teftiş sisteminin ne dereceye kadar yeterli 
olduğu belki tartışılabilir. Ancak şunu ifade ede
yim ki, 12 Eylülden sonra Sayın Bakanımızın di
rektifleriyle, Sayın Emniyet Genel Müdürümüz ta
rafından Emniyet Teşkilatında da Silahlı Kuvvetle
rimizde olduğu gibi bir denetim mekanizması oluş
turuldu. Denetim dalha dinamik hale getirildi. îyi 
sonuçlar alınmaya başlanıldı. 

ıBizzat Sayın Bakanın ve Sayın Emniyet Genel 
'Müdürünün de yaptıkları bu denetimler bu kurum 
içerisinde bulunan denetim mekanizmasına ışık tuttu, 
Teşkilâta canlılık getirdi. Hepimizin bildiği gibi, 
Sayın Balkanımız belli ve kısa süre içerisinde 67 ili
mizi denetlemek suretiyle hatta bazılarına ikişer 
defa gitmek suretiyle Teşkilatın ihtiyacı olan canlılı
ğı ve dinamizmi getirmiştir. 

Emniyet Teşkilatımda yine Sayın Bakanın direk
tifleriyle yeni bir denetim grubu teşkil edildi. An
cak beni bağışlasınlar, burada temas etmeden ge
çemeyeceğim; Emniyet Teşkilatında Teftiş Kurulu 
bünyesinde ıteşjkil edilen Denetim Grubu, miktar 
olarak o kadar az tutuldu veya sonradan Teftiş Ku
rulundaki mevcut o kadar azaltıldı ki, her halde 
bugün 25 ilâ 30 arasındadır. Bu Grup hem incele-
leme soruşturma görevlerini, hem teftiş hizmetle
rini, hem denetim hizmetlerini yapmaktadır. Bu 
25 - 30 civarındaki müfettişle bu hizmetlerin yapı
labileceğine şahsen kani değilim. Tahmin ederim ki, 
Sayın Bakan, Sayın Emniyet Genel Müdürü de bu 
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miktarı, uzun çalışmalar neticesi ortaya çıkari'lmuş 1 
olan teşkilât - malzeme - kadro esasına uygun ola
rak (Ki, 80 olarak tespit edildiği kanatindeyim) hiç 
olmazsa 50'ye veya 60'a çıkarabilir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün kanımca ihtiyaç-
lanndan birisi de; arkadaşlarım lojman konusuna 
değindiler, onlara tamamıyla katılıyorum, Emniyet 
mensupları için bugün mevcut olan lojman yeterli 
değil; ama benim dokunmak istediğim hususlardan 
birisi, belki birçoğunuzun da şahit olduğunuz gibi, 
çeşitli ilçelerde veyahut il merkezlerinde polis karakol
ları bazen, belki hizmetleriyle mütenasip olmayan bir 
durumdadır, ©azı ilçelerde, ben bizzat zaten bu
lunduğum için biliyorum, ya lokantanın üzerinde 
ya bir kahvehanenin üzerinde polis karakolu bu
lunmaktadır. Karakolların, yönetmeliğine göre ta
mamen müsitalkil ve çevrede görülebilir, çevreye 
hâkim yerlerde, tek katlı binalar halinde olması 
lâzım gelirken, bu imkân temin edilememiştir. Zan
nedenim Sayın Emniyet Genel Müdürümüz de yap
tıkları bütün denetimlerinde, birçoklarında bunu mü-
şahade etmişlerdir. Temennim, bu şekilde karakol 
binalarının yeniden temin edilmesidir. 

Diğer bir sorun da, tabii Emniyet Genel Müdür
lüğü bugün Ankara içerisinde birçok binaya dağıl
mış vaziyettedir. İBu durumda da hem işgücü kay
bolmakta, hem de bir hayli masraf olmaktadır. 
Zannederim projesi hazırlanmış ve başlanılmış bu
lunan Emniyet Genel Müdürlüğü binasının bir an 
önce bitirilmesi için gerekli teşebbüslerin çâbuklaş-
tırılmasını istirham ,edeoeğim. 

Yine değerli arkadaşım Sayın iDemirel'in de 
temas ettikleri gibi, polisteki mesai saatleri esasında 
bugün uygun değildir. Şöyle uygulanmaktadır veya 
böyle uygulanmaktadır diyelim; ama polis 12 saat 
hizmet etmek zorundadır. 12 saat hizmet verebilme
si için, evinden hizmet yerine gitmesi ve hizmet 
yerinden evine dönebilmesi için asgari 2-2,5 saat da
ha ilâve ettiğiniz takdirde, 24 saatlik günün 14-15 
saatini harcamaktadır. Bu da her halde polisin, din
lenme ve gerekli şekilde görev verme imkânlarını 
azaltmaktadır. Sayın Demirel arkadaşımın ifade 
buyurdukları ıgibi, 8 saatlik mesai uygulaması her 
halde hizmet yönünden de, Teşkıilatba çalışanlar yö
nünden de olumlu sonuçlar verecektir. 

Yine Emniyet Teşkilatında bugüne kadar tam 
halledilemeyen bir konu da bilgisayar sistemine ge
çilmemiş olmasıdır. Bu yıl içerisinde Sayın Genel 
Müdürün direktifleriyle çalışmalar yapıldığım bili
yorum. Bunun da hızlandırılmasım ve hiç olmazsa , 
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1982 yılı içerisinde bunun devreye sokulmasını te
menni ediyorum. 

(Değerli arkadaşlarım; 
IBir konu üzerinde daha durmama müsadelerini-

zi istirham edeoeğim: Emniyet Genel Müdürlüğü 
öyle bir hizmet ki, bu göreve atanan kişiler maale
sef çok kısa sürelerde değiştirilmektedirler. Hiye-
ranşik bir meslek olan, disiplinin çok olduğu bu 
meslekte, görev yapanlar tabiatıyla baştaki şahsa faz
lasıyla bağlı kalmaktadırlar. 1971 ilâ 1981 yılları 
arasında geçen 10 yıllık sürede 13 kişi Emniyet Ge
nel Müdürlüğü görevine tayin edilmiş ve ayrılmış-
ıtır. Yani ortalama olarak bir Genel Müdür bu 
hizmette 8 veya 9 ay kalabilmiştir. 

Bu 8-9 aylık süre içerisinde tabiatıyla genellikle 
valilikten gelen değerli şahısların intibakları ve hiz
mete yönelmeleri veyahutta tam hizmete yönelmiş
ken alınmaları emniyet hizmetlerinin görülmesine 
menfi yönden büyük etkiler yapmaktadır. 

(Kanaatime göre, bundan sonraki dönemlerde 
'Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilen kişilerin hiç 
olmazsa 3-5 yıl bu hizmette tutulmaları, halinde 
bugün birçok olumsuz yönüriü müşahade ettiğimiz 
hususlar olmayacaktır. Bildiğim kadarıyla yabancı 
memleketlerde emniyet genel müdürlüğü görevinde 
20 yıl süreyle hizmet eden kişiler bulunmaktadır. 

(Sayın Bakanın bundan sonra Emniyet Genel Mü
dürlerinin bu kadar sık değiştirilmemesi için gerekli 
tedbirleri alacağına inanıyorum. 

İBu Bütçe konuşmamda, İçişleri Bakanlığı, Em
niyet Genel 'Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komu
tanlığı 198:2 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kuruluşlara 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. 

lAynea, bitmeyen enerjisi, üstün dirayetleri ve 
zaman laktörü gözetmeyen fedakârane çalışmalarıy
la Emniyet Teşkilatına büyük hizmetler veren Sayın 
Balkan ile Sayın Genel Müdüre de şükranlarımı 
iarz ediyor, hepimizi saygıyla (selâmlıyorum. (Alkış
lar) 

IBAŞKIAN — Teşekkür ederiz Sayı-n Müftüoğlu. 
Sayın Koran, buyurunuz df endim. 

MEHMET VELÎD KORAN — Sayın Başkan, 
Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 

İçişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken üzüntüy
le şu ana kadar yapılan konuşmaların yalnız doktri-
ner ve mevzuatla ilgili olduğunu gördüm. 12 Eylül 
sonrası kurulan Muhterem Meclisin ilk yapmış oldu
ğu bu bütçe yılında İçişleri Bakanlığının Bütçesi 
görüşülürken gönül arzu ederdi ki, Yüce Heyetinizin 
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sebebi hikmetinin nedenleri de vurgulanarak izah 
e'dilieydi. 

Niçin bu Danışma Meclisi kuruldu? Niçin bu 
noktaya gelindi? Bunun hiç sorumlusu yok mu? Hiç 
kimse bunun üzerinde durmadı. 

'Bu Meclisin varlığı ve devamlılığı Türk Devleti
nin varlığı ile mütenasip bir organ olduğunu mutla
ka belirtmek istiyorum. 12 Eylül1 sonrası herkes hu
zur içerisinde, güzel, oh rahat, sulh ve sükûn var, hu
zur var, güven var... Ya 12 EylüTden evvelki neydi? 
Niye 12 Eylül oldu?.. Bunun üzerinde hiç bir konuş
macı durmak istemedi. 

Ben Urfa temsilcisiyim ve Siverekliyim. Türkiye 
Cumhuriyeti hudutları içerisinde olduğumuzu da 
unuttuk, bunu burada belirtmek mecburiyetindeyim. 
Kim bizi bu noktaya getirdi? Kim bize bu ıstırap
ları çektirdi ve kim bizi bu gözle gördü? Onum mü
sebbiplerini bulmak, onları yargılamak lazımdır. 

O gün Urf a'da vali yök muydu? Vardı. Siverek'te 
kaymakam yok muydu? Vardı. Hilivan'da yok muy
du? Vardı. Vazifelerini yapmıyorlardı. Kimse bunun 
aksini iddia edemez. Hiç birisi asayiş saatlerinde o 
gün 24 saat zarfında memleketinde olduğu kanunsuz 
hareketleri, namuzsuz hareketleri bir üst makamına 
bildirmemiştir. Ya hesabına gelmemiştir veya iste
miştir, öyle istemiştir, tasvip ettiği için bildirmemiş
tir. 

JBRAHİM GÖKTEPE — O vali şimdi müsteşar 
muavini. 

MEHMET VELİD KORAN — Bunları söyle
mek lâzım arkadaşlarım, içişleri Bakanlığının Büt
çesi mutlaka hayırlı ve uğurlu olacaktır, onu hepimiz 
canı gönülden tasvip ediyoruz. Çünkü, bizi temsilen 
Yüce Bütçe Encümenimiz bu işleri redakte etmiştir. 
Mesele burada onu konuşmak değil. 

Atatürk'ün büyüklüğü her noktada kendisini gös
teriyor. Gençliğe Hitabesinde açıktır : «Bir devir 
gelecek seni yönetenler gaflet, dalâlet ve hatta ihanet 
içinde olacaklardır.* buyuruyorlar, işte 12 Eylül ev
veli Türkiye'yi idare edenler gaflet, dalâlet ve hatta 
ihanet içinde bulunmuşlardır. Bunu söylemek lazım. 
Bunu benim Yüce Devlet Başkanım ve Konsey Üye
leri duymalıdır ve bu Mecliste oturanların fikirlerini, 
bunlar söylenmelidir. 

Emniyet teşkilatına 3 bina yapılacakmış, yapılsın, 
5 tane yapılsın, ben de sizinle beraberim, 15 tane 
yapılsın, ben de sizinle beraberim; ama mühim olan 
beni kapımın arkasında çoluk çocuğumla, namusum
la, malımla, canımla yatırtan 15 liralık anahtar de-» 

ğil. Benim Devletimin koruyucu gücü olan polis ve 
emniyetin mevcut olduğunu ben içeride duymalı-̂  
yun, o huzuru duymalıyız, yoksa 15 liralık anahtaraJ 
değil. Bunu bana kim duyuracaktır? idareci duyu-ı 
racaktır arkadaşlarım. 

Türkiye'de nalbza göre şerbet veren değil. Tür-/ 
kiye'de menhus emellere hizmet edenlerin mevcut 
olduğunu gördük. Bunun müdefaası mümkün değil
dir. Şimdi bir devir gelmiştir; 12 Eylül devri gelmiş
tir. Şimdi içişleri Bakanlığının başına, daha evvel del 
arz ettim, midesine anasının helâl sütünden başka bir 
şey geçmemiş ve bütün hayatiyetini vatanın bekçil* 
ği uğruna sarf etmiş olan bir General gelmiştir, on
dan istiyoruz bunları. Lütfen etrafındaki çemberi 
yırtsınlar. Lütfen kendilerinin emrinde olan ve ken« 
dilerine bağlı olan memurlarını Milli Emniyetin ra-ı 
porlarına göre tayin etsinler. Lütfen, lütfen bunu rica 
ediyorum. («Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Öyle bir nlöktaya geldik ki, var mıyız, yok mu
yuz? Nerede olduğumuzu unuttuk. Nüfus cüzdan-; 
larımızı, hüviyetlerimizi kaybettik. Nüfus daireleri-ı 
miz basıldı, kütüklerimiz imha edildi, mühürler ça* 
lındı. Sorarsınız içişleri Bakanlığına haber gitmemiş-ı 
tir; yök gitmemiştir, haberi yoktur. 

Gecede 31 500 mermi patlayan, izli mermilerle 
birbirlerine karşılıklı şaklabanlıklar yapan vatan ha
inleri için emniyet saatinde oturulmuş, sabahleyin vali 
beye : «Bu gecemiz çok sakin geçmiştir, huzur içe-* 
risindeyiz.» Vali beyde : «Oh oh inşallah bu böylö 
devam eder» demiştir. Halbuki o gece en aşağı 3 5O0İ 
mermi patlamıştır. 

•Bunlar hilafi hakikattir, demek cesaretini göstej 

renîere isim, hadise ve tarihle karşılarına çıkacak" 
güçte olduğumu bilmelerini isterim. 

•Bu işte öyle yerler olmuştur ki, anayol olmasına1 

rağmen, içişleri Bakanının müfettişi olmasına rağmen 
arabası durdurulmuş, aranmış ve bir daha halt edip 
buraya gelmeyesin diye tehdit edildikten sonra bıra
kılmıştır; ama o müfetiş belki bildirmemiştir. Belki! 
değil, muhakkak bildirmemiştir. Çünkü, bildirseydi 
her halde o şekilde ikinci bir hareket olmazdı. 

öyle devirler olmuştur ki, bir içişleri Bakanı bir 
milletvekiline : «Biz seni koruyamıyoruz, kendi bas 
sının çaresine bak» demiştir. Aynı içişleri Bakanı 
Türk polisini şehit eden vatan hainlerine karşı, 
Türk Devletinin (itibarını kıran insanlara karşı ara
basına alıp, kucaklayıp alnından öptüğü olmuştur, 
'Bunlar delillerdir, bunlar hadiselerdir, bunların ak
sini 'kimse iddia edemez, bunları kimse inkâr ede^ 
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smez\ ama biz buraya gelmişiz Bütçenin üzerinde, 
rakamlar üzerinde durmuşuz. Yok arkadaşlar. Onla
rın üzerinde de duralım, elbefcteki o da vazifemiz
dir; ama bir de 12 Eylül'e niçin (geldik, kim bizi 
getirdi? Bunlar gökten inmediler beyefendiler. Bun
lar yerden de çıkmadılar. !Bunlar okşandılar, bun
lara göz kırpıldı. Kim kırptı bunu, nasıl kırptı 'bunu? 
Kırpanlar ne oldu? Yer yarıldı yerin dibine mü gir
di? Yo hepsi var, hepsi var; ama her devrin adamı 
olmak vasfını taşımak kolay bir şey değil. Onu be-
eerebildikleri gibi yine var. Sayın İçişleri Bakanıım-
'dan bunların üzerinde durmasını istiyorum. Bir va-
ıtan çocuğu olarak 2 sene, 2,5 sene evinden çıkama
mış, çıkmak imkânı .bulamamış 'bir yörenin çocuğu 
olarak istiyorum, rica ediyorum, bunların üzerinde 
dursunlar. 

IBir bakanlığa bir vatandaşı, bir memuru tayin 
ettikleri zaman, bir vilâyete bir arkadaşı gönder
dikleri zaman, bir kazaya bir idareciyi gönderdikleri 
zaman lütfen sicillerine göre değil, lütfen Milli Em
niyetin adamlarını mutlaka çağırtıp onların fikirle
rini alsınlar. Büyürler, çok büyürler, esasen büyük
türler, daha da büyürler. 

!Bir şeyi burada kaydetmeden geçmek istemem; 
hakikaten bu en sikınıtıiı zamanlarımızda bizim yar
dımcımız yine en az asayiş işleriyle ilgisi olan ve bil
gisi olan jandarma erleri, Mehmetçiklerin emniyet 
teşkilatının yanındaki, tüfeğinin ucundaki süngüsü 
bizim yegâne teminatımız ve tesellimiz olmuştur. 

IBurada Jandarma Genel Komutanlığına ve onun 
şahsında bütün personeline şükranlarımı arz etmek 
(isterim. 

istiklal Marşımızın bir bendinde diyor: «Doğa
caktır sana vadetıtiği günler hakkın. 

Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın.» 
Ama ey insaf sahibi Yüce Meclisin üyeleri; yani biz 
mutlaka Cenabı Halktan mı huzura kavuşacak günü 
beklemeliyiz? İdarecilerimiz nerede? Mutlaka T ü̂rk 
Ordusunun, Anayasanın vermiş olduğu bir hakkı 
kullanarak mı gelip bizi huzura kavuşturmasını bek
leyeceğiz?.. Bunların üzerinde durmak lazım, bunla
rı bilmek lâzım arkadaşlarım. Bu ıstırabı çekmek la
zım. Ankara'nın Hoşdere'sinden sonra her gece el 
değiştiren mahallelerin mevcut olduğunu unufcma-
ımalk lâzım. Acalba halen şu anda da var mı, yok 
mu konusu üzerinde de bir sual sormam icap eder. 
Ne oldu bunlar, yer yarıldı yerin dibine mi girdi?.. 
Hayır, hayır 12 Eylül'ün havası onların başını sin
dirdi, hepsi var. Niye?.. E, ne yapıldı ki?.. Kadroda 

ne değişiklik yapıldı ki, hangi kafa yıkandı ki, kimin 
vazifesine son verildi?.. Hiç. Üstelik belki de takdir 
ve taltif görüp yüksek noktalara getirilenler oldu-
((Alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Tabii çökmeyen bilmez, görmeyen hissetmez. (Biz 

çektik ve gördük. Onun ıstırapları ile sizleri daha 
fazla üzmek istemem. Televizyonlarda, illegal ör
gütlerin nasıl mahkemeler kurup, nasıl insanları şok 
tedavisi ile istedikleri noktalara getirdiğini hepimiz 
beraber izledik. Bu mıntıkada da kaymakam vardı, 
bu mıntıkada da hâkimi vardı, savcısı vardı, polisi 
vardı ve bu yöre ne kadar bir nüfus biliyor musu
nuz?... Bir avuç içi kadar dümdüz bir tarla, bileme
diniz 700-800 tane ev veyahut bin tane ev. Eğer 
izah edilseydi, eğer yukarıdaki mercilere intikal et-
tirseydiler, bunların hiç birisinin olması mümkün 
değildi artık. 

©enim esas üzerinde dura dura söylemek istedi
ğim mesele bu. Günahtır bu vatana, hepimizin vata
nıdır burası, her adımında bir şehit kanı yatıyor, 
Şüheda fışkıracak toprağa bassın şüheda.» diyor. 
Her tarafı şehit toprağı ile dolu, evliya ve embiya-
ların yatağı olan bu vatana sahip çıkmamız lâzım
dır. 

iBunun tek yolu yöneticilerin, idarecilerin mutlaka 
çok iyi süzgeçten geçirildikten sonra oralara tayin 
edilmesi ile mümkündür. 

Hepinize ısaygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Koran. 
Sayın Kırcailı, buyurun efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Baş

kam, sayın üyeler, İçişlerinin Sayın Bakanı ve Bakan
lığımızın sayın temsilcileri; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, özellikle 
Emhiyöt Genel Müdürlüğü Bültçösfi nedeniyle trafik 
sorunundan bahsetmek zorunlu bulunmaktadır. Her
kesin bildiği ve tekrar etltüğü gibi, trafik sorunu ülke-
mı'izde gerçek bir felaket hallini almaştır, tsttatüsltlik ra
kamdan yılda 40 binıi aşkın kazayı, 30 bin civarında 
yaralıyı, 5 bin civarımda ölüyü ve milyarı aşan za
rarı göslüermökitedir< 

Jzlıeyöbildiğimiz kadarı ile Sayın İçişleri Bakanı 
moruna eğilmiş, bundan öteye sorunu üsüienmiş, saniip 
çıkmış bulunmaktadır. Bu davranış ülke gerçeklierinlin 
ve gereksinmelerinin isabette saptanmasının bir deli
lli olduğu gibi, gerçek bir cesaröt ve fedakârlıktır da. 
Bundan ötürü Sayın Bakana hem teşekkür etmek ve 
hem de takdir duygularımı özellikle belirtmek işitiyo
rum, 
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/Ülke yüzeyinde dinlediğimiz, okuıduğumuz ve yü
reklerimizi, parçalayan çok sevdiğimiz, canımız büldüği-
ırKiz yakmlartmızı, aıkrabalarımuzı hiç beklemediğimiz 
anda, bizden alıp götüren bu afete şimdiye kadar hep 
ikinci derecede bir olay gibi bakılmıştır. Bir ülkede 
düzemin belirtisi olarak sayılabilecek şeylerin trafik 
belki en başında gelir. Bir şehre geldiğinizde belki o 
şehrin valisinin, emniyet müdürünün, kaıymakatnımıitt, 
belediye haşkaniınım nasıl çalıştığınım delilerim de ev
vela trafik vardır. 

Ya şehirleraraisı yollar?.. Orada düzgün bir yol, 
doğru işleyen bir trafik, açık bellirlıi işaretler, yol çiz
gileri, limit taşlan insana güven verir. Düzenli bir 
trafik ekibi ise bir anda trafik alkışınım şeklini değiş
tirir. Bu konu bugüne kadar hiç bir idarece tıamı bir 
ısorumlulluik duygusu ile üstlenilmemişti. Aksine, özel
likle üç başlı bir dev görüntüsü içinde sürüp gidiyordu. 
İçişleri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları deği
şik yönlerden soruna yaklaşıyor; fakat hiç biri tam 
olarak üstlenmiyordu. 

(İçişleri Bakanımızım kararı bu bakımlıdan önlemli
dir. İdare amirlerimizin de bu yaklaşımdan memnun 
lOİacatoları ve soruna aynı ilgiyi göstereceklerini umut 
etmek isterim. Böylece sorun tek elden yetkili ve so-
rumıhısu belli olarak sürdürülecek demektir. Buıgünı 
elide iki kanun vardır; Taşıma Kamunu, Trafik Ka
nunu. Uygun ve istenen sonuca ulaşmak için 'bu iki 'ka
nunum birilikte ele alınması gerekmektedir. Konunun 
bugün ne derece sakat olarak 'yürütülmekte olduğu 
bilinen bir gerçektir. Pek çok sürücü kusurlu odıabilir; 
fakat çok zamraın kusur yol koşulularımdan kaynaklan-
mafctoadır. 

Yolların işaretlenmesi yapıllmaimııştır, yollarım ke
narımda limit taşlan konmamıştır, yolda trafik kont
rolü yoktur. Kilometrelerce yolda bir tek trafik gö
revlisine ve trafik aracıma raisıtlamıadığıımız çok olur. 
Yapılan kontrol durarak kontroldür, hareket haltkir' 
de konıtrol getirilmemiştir. Trafik yettoiMerinin yap
tığı durdurup ehliyet, muayene kartı gibi belgeler 
sormaktır. Halbuki, aslıolian hareket hallimde kusur
larım saptanmasıdır. Kazalar bunıdam olmaktadır, 

Diğer yandan yol üzerine araçlar bıtfakdırnaık'ta, 
bırakıldığı gerekli işaretlerle bel'irüiilimemektıe, ışıksız, 
lişaretsk römorklu traktörler yol üzerimde dolaşıp 
durmaktadır. Bundan bir hafta evvel Saıym Yozgat 
Valisinin bacanağımın hanımı sırf bu yüzden genç 
yaşında vefat etmiştir. Bunum gibi çok; düm gece ge
me Paisümier civarında gene aynı şey ollmuş. 

Kum ve çakıl taşıyan kamyonlar bir felaket gibi 

gidip gelmektedir. Açıkta kum taşıyan bir kamyo
nun arkasından nasıl geçileceğini kimse bana söyle
yemez. 

Şehir içinde park sorunu çözümlenememiştir. 
Otopark yapacağız diye inşaat yapanlardan alınan 
paralar, ücretlere dağıtılmıştır, bunlardan gerekli fon 
oluşturulamamış, şehirde aralba konulacak yer kal
mamış, yaya kaldırımlar araçlarla işgal edilmiş, ya
yalar maatteessüf araçların aralarımda, araçların yo
lunda gider - gelir olmuşlardır. Trafik polisleri bun
ları düzene sokmak için çırpmmıaktaysa da her hal
de bir noktada umudunu da yitirmiş olacaklardır. 
Koşullar o kadar zordur. 

Şehir içi trafiğinden bahsederken bir hususu da 
özellikle açıklamak istiyorum burada. Polisimizin 
kullandığı bir düdük vardır, hu lüzumsuz yerde dur
madan düdük çalınmakta, bunun ne işe yaradığı da 
bilinmemektedir. Bu hal polisimize yakışmamakita-
dır. Bu konuda titiz davramılmaşımı özellikle istirham 
etmek istiyorum. 

Şoförler ve araçlar için bir bilgi kayıt sisteminin 
oluşturulara'k, bunlarin tescilleri yapılmalı ve kolay
ca bunları izleme olanağı bulunmalıdır. Burada tra
fik polisimizin de çok güç koşullarda çalıştığını, iş
lerinin çok güç olduğunu belirtmeden geçemeyece
ğim. Bildiğim kadarı ile ellerinde ve emirlerinde yol 
açmak için çekme ve kurtarma araçları yoktur. 
Işıklı ikaz cihazları da bulunmamaktadır veyahut ra
dar cihazları çdk aZdır. 

Otolar eskimiş, görev görmesi güç olan araçlar 
halline gelmiştir, önünde çok hızlı giden bir yabancı 
aracı izleyecek polisin altındaki araba sahiden bir 
miktar komik olmaktadır. Bu araçları kullanacak şo
för de bulunamamakta ve şoförler bir kaza yaptığın
da bütün tazminat onların üzerine yüklenmektedir. 

Sonuç : Koşullar gerçekken çok zordur. Trafik 
bir sorun olarak ortadadır. Bunu çözümleyecek olan
lara halkımızın teşekkürleri sonsuz olacaktır. Bu yü
kü üsltlenmek cesaret ve fedakârlığını gösterenlere 
burada teşekkür ederken1, Bütçelerinin hayırlı, uğur
lu olmasını ve başarılarla sonuçlanmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayım Kırcalı. 
Değerli üyeler; İçişleri Bakıamhğı, Jandarma Ge

nel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümün' 
1982 Yılı Bütçeleri üzerinde değerli üyelerimizce ya
pılan görüşmeler böylece tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Komisyon bir açıklama yapmak istiyor mu bu 
'bütçeler üzerinde?.. 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ CE-
MÎL ÇAKMAKLI — Hayır Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, şu anıda mı görüşmek 
istersiniz?.. Yarım saat var programa göre, saat 
13.QQ'de programı bitirmek ve 14.0ö'de tekrar başla
mak durumundayız. Araya öğlen tatili girecektir. 
Sizin açıklamalarınız her halde yarım saatte bitmeye
cektir. Öğleden sonra mı konuşmak istersiniz?.. 

ÎÇfŞLERİ BAKANI SELAHATTİN' ÇETÎNER 
— Yarım saatte bitmeyecektir Sayın Başkanım. 
Müsaade buyurulursa ve lütfen kabul edilirse saat 
14.00'te başlamayı arzu etmekteyim. 

BAŞKAN — Saat 14.00'te başlamayı tercih et-
mektesiriiz. 

BAŞKAN — 40 ncı Birleşimin ikinci oturumunu 
açıyorum. 

Çoğunluğumuz var. 
lîçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 

ve Bmnıiyet Geneli Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki 
görüşmelere devam ediyoruz. 

iSöz Sayın Bakanındır. Buyurun Sayın Balkan. 
IIÇİŞLERİÎ BAKANI SELÂHATTÎN ÇETÎNER 

— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Konıuşmaıma başlarken Yüce Meclisinizi şahsım 
ve içişleri Bakanlığı personeli adına en derin saygı
larımla selamlarım. (Alkışlar.) 

Şu ana kadar yapılan görüşmeler sırasında değerli 
•eleştirileri ve tavsiyeleriyle bize ışık tutam çok önem 
verdiğimiz kıymetli üyelere Bakanlığım ve şahsım 
adına teşekkürlerimi de sunarım. 

'içişleri Bakanlığı Türk idaresinin tarihi gelişi-
mıinden kaynaklanan yapısıyla devlet yönetimi için
de önemli bir yer işgal etmektedir. Bakanlığımız va-
'tanldaşiin yaşantısıyla çok yakından ilgili ve ona doğ
rudan etkisi bulunan temel fonksiyonları yerine 
getirmek dururnuridadır. 

Değerli üyeler; saat 14.00te toplanmak üzere... 

AHMET SAMSUNLU — Saat 13,30'da toplan
mayı teklif ediyorum Sayın Başkan. Öğleden sonra 
»görüşeceğimiz bir bakanlık bütçesi daha vardır. 

BAŞKAN — Aykırı teklifi »oyunuza sunuyorum. 
Saat 13.30'da toplanmak üzere vaki teklifi oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Saat 14.0Q*te toplanmak üzere Birleşjime ara veri
yorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanına Saati : 12.30 

Bilindiği gibi vatandaşın mal ve can güvenliğini 
sağlamak, onun korkusuzca yaşayabileceği huzur ve 
»sükûn ortamını oluşturmak Devletin en önemli gö
revlerindendir. Bu görevin yerine getirilmesi Bakan
lığımın asli vazifesidir. 12 Eylül 1980 tarihinden önceki 
dönemlerde ülkemizin içinde bulunduğu koırkunç du
rum, bu görevin taşıdığı önemin büyüklüğünü ve 
yetersiz bir yönetimin, etkisi azaltılmış bir güvenlik 
gücünün ve hatalı bir sevk ve idarenin nelere ' se
bep olabileceğini en açık bir biçimde ortaya koy-

. muştur. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
(Bakanlığımın ve »bağlı kuruluşiarının »198li yı

llında gerçekleştlirtdiği ve 1982 yılında yapmayı plan
ladığı çalışmaları iki ıbülüm hallinde özetlemeye ça
lışacağım. 

İl 981 yılında güvenlik konusunda yaptığımız ça
lışmalar : 

ıBakanlığımızca güvenlik kuvvetlerkniizin, özellikle 
penisimizin yeniden »teşkilatlandırılması, güçlendiril-
mesli, anarşi, terör ve bölücülüğün bir daha filizle-
nemeyeceği sağlıklı bir ortamın temel şartı olan 
tarafsız, adil ve halkın sorunılarma hızla çözüm 

•> • • •<« 

İKİNCİ OTURUM 
Açdma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Sadi IRMAK 
KÂTİP ÜYELER : Metanet PAMAK, Evliya PARLAK 

— 432 — 



Danışma Meclisi B : 40 

(getirebilecek güçlü ve başarılı 'bir idarenin oluşturul
ması konularında yoğun çalışmalara girişilmiştir. 
Hedefe doğru belli bir mesafe alınmışsa da bizce 
yapılması gereken dalha pekçok hizmet mevcuttur. 

12 Eylül 1980 Harekâtına yol açan anarşi, terör 
ive bölücülükle mücadelede başarılı sonuçlar alınmış, 
(Devlet otoritesi yeniden tesis edilerek kanun ve ni
zam hakimiyeti, can ve mal güvenliği sağlanmıştır. 
Sıkıyönetim sonrası dönemde de güvenlik kuvvetleri-
min görevlerini aynı etkinlikle yapabilmelerini sağla
mak amacıyla başta mevzuat olmak üzere teşkilat, 
personel, eğitim, malzeme ve teçhizat konularında 
yeniden düzenleme ve bütünleme çalışmaları yapıl
mıştır ve yapılmaktadır. Özellikle jandarma teşkila
tımızın ateş gücü ve hareket kabiliyetini artırmak 
maksadıyla çalışmalara hız verilmiş, jandarma birlik 
ve kurumlarının iskân sorunu önemli ölçüde çözüm
lenmiş, muhabere sistemlerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. 

Emniyet teşkilatı açısından ise 12 Eylül'den önce 
karşılaşılan önemli sorunların çözümlü ve polisin 
güçlendirilmesi ve etkinleştirilmesi için çok yönlü 
çalışmalara ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle birçok 
konuda oluşturulan çalışma gruplarıyla meselelere 
(köklü çözüm yolları araştırılmış, 10 yıllık perspek
tif içinde hangi hedeflere nasıl varılacağı planlan
mıştır. 

Emniiyet Genel Müdürlüğünde teşkilatım her ka
demesinde ve bütün hizmet birimlerinde hangi ni
telikte ve miktarda personele, silaha, araç ve gerece 
ihtiyaç olduğunu tespit eden teşkilat, malzeme ve 
'kadro dokümanı (TTMİK) hazırlanmış ve bu kadro 
dokümanına bağlı olarak 5 ve 10 yıllık hedef ve te
darik planları yapılarak tatbikine başlanmıştır. Bu 
tarz uygulama emniiyet teşkilatı için önemli bir 
yeniliktir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra 
teşkilatı yeniden düzenlenmeye tabi tutulmuş ve Ge
nel Müdürlük kendisine verilen görevleri yerine ge
tirecek yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. Teşkilat 
ve personel konusunda Emniyet Genel Müdürlüğü
nün ana düzenleyici dokümanı Emniyet Genel Mü
dürlüğü Teşkilat ve Personel Kanun Tasarısı üze
rindeki çalışmalar Bakanlık seviyesinde bitirilmiş 
bulunmaktadır. 

Emniyet teşkilatının yeniden düzenlenmesi ve 
modernizasyonunu sağlamak amacıyla hazırlanan 
Em-Re-Mo Kanun Tasarısı üzerinde Bakanliğımız-
dalfci çalışmalar da bitirilmiştir. Ayrıca polisin gerek 
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eğitim, gerekse disiplin yönünden yeterince yetiş
tirilmesinin hizmet açısından taşıdığı büyük önem 
gözönünde tutularak gerekli tedbirler alınmış, yeni 
polis okulları açılarak ve programlar yeniden düzen
lenerek eğitimden kaynaklanan sorunların çözümüne 
yönelinmiıştir. 

IBiraz da disiplin ve moral konularına değinmek 
istiyorum. 

Emniyet teşkilatında disiplin ve moralin yüksel
tilmesi üzerinde Bakanlık olarak ısrarla durmaktayım. 
12 Eylül 1980 tarihinden bugüne kadar geçen dö
nemde disipllinin temini ve idamesi maksadıyla 2249 
kişi görevden uzaklaştırılmış, 496 kişi tutuklanmış, 
1 227 kişinin meslekle ilişiği kesilmiştir. Ayrıca, teş
kilatta otoritenin temini için 8 214 kişi değişik di
siplin cezalarına çarptırılmıştır. 

IBuna mukabil, başarılı çalışmalarından ötürü 
çeşitli rütbede 2 34>1 personel de maaş ve takdirname 
ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, 12 Eylül'den sonra mu
amelesi tekemmül ettirilen 211 şehit personel ailesine 
nakdi tazminat verimiş, vazife sırasında yaralanan 
348 personelimizin tazminatı ödenmişifcir. 

ıSayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
[Polisin disiplini 'üzerinde ısrarla durulmaya de

vam edilecektir. Vaktiyle aşırı uç ve derneklere men
sup olup da, polisin disiplin ve itibarını zedeleyen
ler tespit edildikçe ayıklanmaktadır ve ayıklanacak
tır. Disiplinsizliğe sureti katiyede merhamet ve mü
samaha gösterilmemektedir ve gösterilmeyecektir. Po
lis Disiplin Tüzüğü, amaçlanan disiplin seviyesini 
sağlama vasıtalarından biri olarak geliştirilecektir. 

Polisin moralinin yükseltilmesi de başlıca uğraşı
mız olmaktadır. Polis evleri, polis eğitim tesisleri, 
modern karakollar, hizmet binaları ve polis lojman
ları inşası yıllık planlara bağlanmıştır. Bütün vali 
arkadaşlarıma, tmar ve İskân Bakanlığına ait sosyal 
konutların öncelikle polise verilmesi ısrarla telkin 
edilmiş ve bunda büyük bir başarı sağlanmıştır. 16 
aylık dönemde, bu şekilde, polise 1019 lojman veril
miştir. Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 904 
lojmanın 19811 yılında inşası bitmiş ve bunlar polis* tah
sis edilmiştir. 1982 yılında 3 950 yeni lojmanın yapı
mına başlanacaktır. İmar ve iskân Bakanlığının 
inşa halindeki 1 476 lojmanından polisimiz de ya-
rairlandırılacaktır. 

IBu çalışmaların yanı sıra ele alınan önemli bir 
düzenleme de, Toplum Zabıtası olarak bilinen polis 
birliıklerihıin çevik kuvvet haline dönüştürülmesidir. 
'Bu konuda hazırlanan kanun tasarısı Başbakanlığa 
sunulmuştur. 
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iSayın Başkan, Yüce Meclislin değerli üyeleri; 
tfç güvenlikle ilgili açıklamalarımı trafik konusuna 

değinerek sona erdirmek istiyorum. 
iSon yıllarda, ağır can ve mal kayıplarınla yol 

açan 'trafik kazaları giderek çok büyük boyutlara 
ulaşmış olup, konu ile ilgili her alanda, bütün ilgili 
'bakanlık, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla kişiler 
tarafından etkin tedbirlerin artırılması ve sürdürül-
ımesi gerekmektedir. Trafik konusu sadece İçişleri 
ıBalkanlığının Ikonusu değildir. 

/Bu nedenle Bakanlığımız, öncelikle trafik düze
ninin sağlanmasında ve trafik kazalarının önlen
mesinde yetersiz kalmış olan Karayolları Trafik Ka
nununun yeniden düzenlenmesine büyük önem ver
miş Ve hazırlanan yeni Karayolları Trafik Kanunu 
Tasarısı, Hükümetimizce de benimsenerek Milli 
Güvenlik Konseyine sunulmuştur. iSon aldığımız ha
berlere göre Konsey bu Kanun tasarısını Yüce Mec
lise sunmuştur, öyle tahmin ediyorum ki, Komis
yonda Bakanlığımın ilgilileriyle ve başta ben olmak 
'üzere, bu Trafik Kanun Tasarısı milletimizin muh
taç olduğu en iyi bir düzeye elbirliğiyle getirilecelk-
tfir, 

(Aiyrııca, başta mülki idare amirleri! olmak üzere, 
trafikle ilgili tüm görevlilerin daha etkin bir de
netleme yapmaları ve yaptırmaları için gerekli ted
birler atamış, ıtraıfik kazalarını azaltıcı tekniîk hiz
metler ve önleyici zabıta tedbirleri planlanmış ve 
uygulanmıştır. Bu uygulamalardan1 olumlu neticeler 
alınmıştır. Ancak, trafik teşkilatımızın işaret çubuğu 
dahil, telsiz dahil, tepe lambası dahil, siren dahil pak 
çok ihtiyaçları vardır; tahsis edilen bu Bütçe ile 
1982 yılınlda bu ihtiyaçların giderileceğini umu
yoruz. 

1981 yılında genel yönetime ilişlkin konulardaki 
çalışmalarımız ise şöyledir. 

Özellikle taşra yönetimli açısından ağırlıklı bir yeri 
olan Bakanlığımız, gerek bu alanda ve gerekse üst
lendiği idiğer geleneksel görevlerinde daha etkin ve 
verimli bir hizmet düzeyine ulaşabilmek bakımın
dan çeşitli çalışmalara girişmiş bulunmaktadır. 
Planlı döneme girdiğimizden beri üzerinde en çok 
durulan konulardan biri, kamu yönetimlimizin yeni
den düzenlenmesi olmuştur. Bunun temel nedenli, 
planlı ıka'likınma çabalarının başarıya ulaşabilmesinin 
kamu yönetiminin bu çabaların gereklerine göre 
işlemesine bağlı olmasındandır. Oysa, kamu yöne
timimizin kendisini toplumumuzun gelfişmesine pa
ralel olarak yenileyemediği de hepimizce bilinmek

tedir. Bakanlığımızca bu maksatla yapılan çalışma
lar, şu şekilde özetlenebilir. 

.Bakanlık, merkez ve taşra kuruluşlarında hiz
metlerin daha iyi ve etkün 'bir biçimde yürütülmesini 
temin için denetim sistemlinde bazı yenilikler yap-
malk gerekmiştir. Bu amaçla bir özel denetim gru
bu oluşturu'lmuştur. Bu grup, tarafımdan lüzumlu 
görülen illere ani ve habersiz denetlemeler yapmak 
maksadıyla gönderilmekte, işlemin yürütülüşünü ye-
•rinde izlemekte, yenli yöntemler ve teknikler kulla
nılarak denetimlerini sürdürmektedir. Özellikle, de
netimin eğitici yanına ağırhk verilmektedir. Bu uy
gulamanın giderek daha etildin ve yararlı olacağı sap
tanmıştır. Benzer tedbir, Bmnliyet Genel Müdürlü
ğünce de alınmış olup, polis müfettişlerine yaptırı
lan denetlemelerin olumlu neticeleri alınmıştır. 

Polis müfettişleri sivil elbiseyle, sivil plakalı 
araçlarla gayrı muayyen istikametlere sevk edilmek
te, trafik ekiplerini normal bir vatanıdaşmış gibi 
denetlemekte, hatta üzülerek burada açıklayayım, bu 
müfettişleri zorladığımız için, bir ekibe rüşvet ver
me durumuna düşmüşlerdir müfettişlerimiz ve suç-' 
kılar Kartal Adliyesine bu müfettişler tarafından 
teslim edilmiştir. Yani, denetlemelerimizde hem res
mi kıyafet hem sivil kıyafet giydiriiknıektedir. 

Bunun yanı sıra, hizmetlerin yürütülmesinde uyu--
lacak ilke ve 'kuralları kapsayan 20 adet devamlı ge
nelge, Bakanlığımızca yayımlanarak yürürlüğe ko
nulmuş ve uygulamalar yurt düzeyinde tarafımdan 
yakından izlenmiştir. Taşra yönetimline ilişkin so
runları tespit ve çözümlemede zaman zaman başvu
rulan valiler ve belediye başkanları 'toplantıları yön
temlerini daha etkili bir şekilde kullanmaya yöne
lik tedbirler alınmış, bu amaçla illerin ve beledi
yelerin ortaik ve ana soranları, ağırlıklı özel sorun
ları, emniyet ve asayişe ilişkin konularla ilgili olarak 
taşrada yapılan toplantılar merkeze kaydırılmış ve 
ilk defa Ankara'da 25 Mayıs 1981 tarihinde 24 il 
ıvalisi, 22 Ekim 1981 tarihinde de 22 il valisi, 12-14 
Ağustos tarihleri arasında da 1'8 büyük il ve iki bü
yük ilçe belediye başkanlarıyla toplantılar yapıl-
mışitıır. Bu toplanitılarida tespit edilen hayati konu
lar, Bakanlar Kurulunda Sayın Başbakanımızın Baş
kanlığında balkanlara şifahen arz edilmiş ve anında 
bir (kısım meselelere ilgili bakanlar Bakanlar Kuru
lunda cevap vermiştir. Bu uygulamalar devam ede
cektir. Nitekim Pazar günü yiine 17 belediye başka
nıyla Ankara'da benzer toplantı yapılacaktır, Salı 
günü de bu belediye Başkanları kendi problemlerini 
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'Balkanlar Kurulunda Sayın Başbakana ve ilgili ba
kanlara arz edeceklerdir. Bu sistemle taşra ve Hü
kümet ilişkileri daire başkanları seviyesinden çok 
daha üst seviyeye direkt olarak çıkartılmış bulun
maktadır. 
, Üzerinde durduğumuz bir diğer konu, Bakanlığı

mız merkez ve taşra kuruluşlarına ilişkin teşkilatlan
ma sorunudur. 1930 yılında çıkan bir Kanunla dü
zenlenen Bakanlık kuruluşunun zaman içinde beli
ren yeni ihtiyaçllara göre geliştirilmesi gerekmiş ve 
bu nedenle Bakanlığımızın kuruluş ve görevleri hak
kında yeni bir Yasa tasarısı hazırlanmıştır. 

Iı2 Eylül'den sonra Bakanlıkta, Genel Sekreterlik, 
Eğitim Geneli Müdürlüğü, Kaçakçılık İstihbarat ve 
Harekât Merkezi kurulmuş, Genel Bilgi Toplama 
Başkanlığı etkin bir çalışma düzenine kavuşturul
muştur. Örneğin; suç işleyip de yakalanmayan 232 
'bin kişi bu Genel Bilgi Toplama Başkanlığı tara
fından kayda alınmış ve yine bu sistemle bunların 
32 500rü asker kaçağı olarak yakalanmıştır. Bu Teş
kilatın yardımuyia yakalanan 'tüm suçlu sayısı 75 bin 
kişiyi' bulmuştur. 

iZaman içinde oldukça eskiyen ya da yetersiz ka
lan mevzuatın yenilenmesi çalışmaları sundurulmuş, 
47 kanun, üç tüzük ve 38 yönetmelik tasarısı ele 
alınmıştır. Bunlardan 14 kanun1 tasarısı Milli Gü
venlik Konseyi tarafından kabul edilerek yürürlüğe 
girmiştir. Diğerlerinin ikisi Milli Güvenlik Kon
seyinde, dördü Danışma Meclisinde ve altısı da Baş
bakanlıkta bulunmaktadır. Böylece 26 kanun tasa
rısının işlemi Bakanlığımızca 'bitirilmiş olup, geriye 
kalan 21 kanun tasarısı üzerinde çalışmalara devam 
edilmektedir. Yasa çalışmaları yanı sıra ele alınan 
üç tüzükten birisi yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Hazırlanan 38 adet yönetmelikten beşi Bakanlar Ku
rulu kararıyla, 17'si Bakanlık onayıyla yürürlüğe 
konulmuş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
ıBakanlığıımıızca, merkezi idarenin taşra yöneti

mine, bir başka ifadeyle illerin genel yönetimine, 
(mahalli idarelere, nüfûs ve vatandaşlık işlerine, sivil 
savunma ve seferberlik konularına ilişkin olarak 
üstlenilmiş olan görev ve hizmetlerin daha etkin bir 
biçimde yürütülmesine yönelik olarak yapılan çalış
maları ise şu şekilde özetlemem mümkündür : 

(Bilindiği gibi, taşrada genel idareyi düzenleyen 
temel Kanun, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunudur. 
1949 yılında yürürlüğe giren bu Kanunda öngörü
len yönetim yapısı ve sistemi daha sonra çıkarılan 

çeşitli bakanlık ve kamu kuruluşlarının kuruluş yasa
larıyla 2»dd©nm'iştir. Böylece, idarenin bütünlüğü 
ilkesiyle çelişen, hizmetlerin yürütümünü olumsuz 
yönde etkileyen bir durum ortaya çıkmıştır. 

Karşılaşılan bu tür sorunların çözümü için yeni 
'il idaresi Kanun tasarısı hazırlanmaktadır. Anayasay
la yakından ilişkisi olması nedeniyle bu Kanun ta
sarısı üzerindeki çalışmalar yavaşlatılmıştır. Ana
yasamız çıktığı vakit süratlendirilecektir. 

Sağlıklı bir demokratik düzenin gelişip, kökleş
mesinde Ve hızlı kalkınma çabalarına halikın katkı
sını sağlamada büyük önem taşıyan mahalli idare
lerimiz artıik kronikleşmiş sorunlarla karşı karşıya
dır. Bu nedenle, mahalli idarelerimizin Anayasa
mızın öngördüğü esaslara, yurdumuzun ekonomik 
ve sosyal yapısındaki gelişmelere göre yeniden dü-
zenlenmıesi gerekmektedir. 

IBakan!lığımızca mahalli idarelere ilişkin temel ya
salar de alınmış, yeni 'ihtiyaçları karşılayabilecek 
şekilde düzenlemeleri için çalışmalara başlandmıştır. 

|Bu arada mahalli idarelerin mali sorumlarını ha
fifletmek amacıyla Belediyelere ve İl Özel idarele
rine Genel Bütçe Vergi Gd'irlerinden Pay Verilmesi 
Hakkındaki 2380 sayılı Kanun ile Belediye Gelirleri 
Kanunu yürürlüğe girmiş bulunmalktadır. 

'Vatandaşın günlük yaşantısı ve toplum düzeniyle 
çok yakından ilgili olan nüfus kayıtlarının sağlıklı 
ve güvenilir bir şekilde tutulmasını sağlamak, nüfus 
hizmetlerini gelişen ve değişen toplum ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir düzeye getirmek amacıyla, 
nüfus kayıtlarının merkezide bilgi işlem makineleriyle 
tutulması öngörülmüştür ve kısaca «MERNİS pro
jesi» diye anılan çalışmalara başlanılmıştır. Sistemin 
sağlayacağı başlıca faydaları aşağıdaki şekilde özet
lemem mümkündür: 

Nıüfus kayıtları hatasız ve güvenilir şekilde bilgi
sayarlarla tutulur hale gelecek ve vatandaş istekle
rinin hızla karşılanması mümkün olacaktır. 

Her vatandaşa kimliğini tam olanak belirleyen bir 
kimlik numarası verilecek; böylece, ©ağ-Kur, Sos
yal Sigortalar, askerlik şubeleri gibi kişiyle ilgili 
kayıt tutan bütün kuruluşlarda bu numarayla mer
kezi nüfus idaresi arasında hızlı bir bilgi alışverişi 
gerçekleştirilmelk suretiyle vatandaşa ait iş ve istem
ler süratle yürütülecektir. 

iNüfus cüzdanlarının merkezde tek elden hazır
lanması mümkün olacak ve bununla ilgili işlemler 
ciddi bir şekilde konıtrol altına alınacaktır. Ayrıca 
periyodik nüfus sayımlarına lüzum kalmayacağı gibi, 
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seçmen kütüklerinin /bu sis'temle hazırlanması da im
kan altına girecektsir, tabii taşradalki personelden bü
yük bir miktarda tasarruf yapılması da mümkün 
olacaktır. 

Sivil savunma 'konusunda günün ihtiyaçlarına 
uygun 'hizmet verilebilmesini sağlayacak yeni Sivil 
Savunma Kanun tasarısı hazırlanarak Başbakanlığa 
sunulmuştur. 

iSayın Başkan, Yüce Meçisin değerli üyeleri; 
Şimdi de 1982 yılında yapmayı planladığımız ça-

çahşmalar hakkında kıskaca bilgi sunmak istiyorum. 
(Bakanlığımızın üstlendiği hizmetleri daha etkin 

ve verimli bir biçimde yerine getirilmesini) amaçla-
yan çalışmalar, özellikle yasal ve idari düzenlemeler 
1982 yılında da yoğun ibir sekide sürdürülecektir. 

(iç güvenlik konusundaki çalışmaları şu şekilde 
özetlemem mümkündür: 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanun tasarısı üze
rindeki çalışmalar tamamlanacaktır. 

Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına ilişkin yasa 
tasarıları üzerindeki çalışmalar sonuçlandırılacaktır. 

(Emniyet Teşkilatlınıza 8 700 yeni polis memuru 
alınması ve 1 592 adet taşıt aracı ile 11 bin adet 
ateş gücü yüksek silah temini planlanmıştır. 

(203 adet hizmet binası yapımı yanı sıra, 3 950 
adet yeni lojman inşasına başlanacaktır. 

(Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde merkezi 
elektronik bilgi işlem sistemi kurularak faaliyete 
geçirilecek, ayrıca yedi hudut kapısında küçük bil
gisayar sistemi oluşturulacak ve böylece hizmete, 
»modern teknik, dolayısıyla sürat, emniyet ve doğru
luk getirilecektir. Oysa, bugünkü durumda karton
lara dayak olarak yürütülen incelemeler hem zaman 
kaybına neden olmakta hem de doğruluğu şüphelli 
bulunmaktadır. 

'Yeniden 15 adet bölge trafik şube müdürlüğüyle 
11 adet bölge trafik istasyonu faaliyete getirilecek
tir. E - 5 karayolundaki muhabere projesinin mon
taj işlemleri sürdürülecektir. Böylece, bu yol üzerin
de telsiz haberieşmesindefci ölü bölgeler ortadan kal
dırılabilecektir. Ankara'da trafiğin kapalı devre tele
vizyon dle yönetilmesi sağlanacaktır. Havaalanlarına 
kişinin ve paketlerin kontrolü 'amacıyla altı adet 
«X - RAY» röntgen cihazı ve 48 adet portatif «X -
RAY» cihazı konulacaktır. 13 iDde narkotik şube 
ve üç ilde polis kliniği açılacaktır. 

ıBakanıhğın 'diğer birimlerince yürütülmesi planla
nan çalışmalar ise ana hatlarıyla şunlardır : 

(Bakanlığım merkez ve taşra kuruluşlarında gerek
li düzenlemeler yapılacak, Bakanlık kuruluş vs gö

revleri hakkındaki kanun tasarısına son şekil verile
cektir. ti ve ilçelerle ilgili envanter çalışmaları sür
dürülecek, ilçe kurulmasına ilişkin ilke ve normlar 
belirlenecektir. Yardım toplama kanunu tasarısı üze
rindeki çalışmalar sonuçlandırılacaktır. Mahalli ida
relerimizi, toplumumuzun gelişmesine uygun bir bi
çimde düzenleyebilmek amacıyla il Özel İdaresi, Be
lediye ve köy kanunlarında gerekli değişiklikler ya
pılmasına çalışılacaktır. İl özel idaresi, belediye ve 
köylerin kendi aralarında kurdukları birliklerin sağ
lıklı ve düzenli bir biçimde çalışmalarını sağlamak 
amacıyla mahalli idare birlikleri kanun tasarısı 
hazırlanacaktır. Bunların yanı sıra, Belediye Ceza
ları ve Taş Ocakları Kanunlarının günümüz koşul
larına uyumunu sağlayacak değişiklikler de gerçek
leştirilecektir. 

(Başbakanlığa sunulmuş bulunan sivil savunma 
kanunu tasarısı yasalaştığı takdirde, buna dayalı 
olarak çıkarılması gereken tüzük ve yönetmelikler 
hazırlanarak, bugün için yetersiz gördüğümüz Sivil 
Savunma Teşkilâtı yeniden düzenlenecektir. 

Nüfus kütüklerinin yenilenmesi faaliyetinin so-
nuçlandımlmasına çalışılacak, merkezde nüfus arşivi 
geliştirilecektir. Amaç ve faydalarını yukarıda açık
ladığım merkezi nüfus idaresi sistemi (MERNÎS pro
jesi) uygulama safhasına konulacaktır. Bu kuruluşa 
ait veri kayıt makineleri temin edilecek, nüfus kü-
tüklerindeki bilgilerin bu makinelere geçirilmesine 
öncü ve pilot illerde uygulamaya başlanacak, sis
tem giderek geliştirilerek beş yıl içerisinde tamamen 
gerçekleştirilmiş olması sağlanacaktır. 

IBilindiği gibi, hizmetin verimliliği, vasıflı ve yeter 
sayıda personelin varlığıyla orantılıdır. Temel mese
lemiz de personel sorunudur. Bakanlığımız uygu
ladığı personel politikasıyla bu temel meselenin ge
reklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Özellikle 
kaymakam açığının kapatılmasına tarafımdan bü
yük önem verilmiştir. 12 Eylül öncesi 155 ilçemiz 
kaymakamsızdı. Vatandaşlarımız, kısa süreli hizmet 
veren kaymakam vekillerimden, maiyet memurların
dan her denetlemem sırasında bana çok fena şekilde 
yakınmalarda bulunmuştur. Kaymakam açığı, bü
tün çabalarımıza rahnen 155'ten ancak 56'ya dü-
sürülebilmiştir. Mamafih, bu 'Martta açılacak yeni 
kaymakamlık kursu sonunda bu açık yok edilecek
tir. Müteakip kurslarda kaymakam fazlası olacak, 
bu şekilde, niteliksiz olan kaymakamlar kayma
kamlık görevinden alınacak, idarenin daha az önemli 
olan diğer kesimlerine kaydırılacaktır. Bugün bile 
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b'âe bazı •niteliksiz kaymakamlar taraf«mldan görev
de tutulmaktadır. Tabii açılk büyük olduğu için de 
bliç bir şey yapılamamaktadır. 

iSayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
IBuraya kadar yaptığım açıklamalarla yap'tığı-

nnız ve yapacağımız çalışmalar hakkında kısaca bilgi 
sundum. 19812 yılında yapacağımız çalışmalara kaynak 
ısağlayacalk olan 198İ2 Yılı Bütçe Tasarılarımız hızlanır
ken, yurdumuzun içinde bulunduğu ekonomik sıkıritı-
lar ıgöz önünde tutulmuş gereksiz ödenek (istememeye 
bilhassa özen gösterilmiştir. 

Ülke bütünlüğüne ve Cumhuriyet rejimimize iç
ten yönelebilecek her tehlikenin anında yok edil
mesi, vatandaşlarjamzın huzur, sükûn, can ve mal 
'güvenliğinin en etkin bir biçimde sağlanması ve 
(korunması, güvenlik kuruluşlarımızın modern öl
çüler içinde güçlendirilmesine bağlıdır. Güvenlik 
'kuvvetlerimizi personel, silah, araç, gereç ve bina 
ihtiyacı bakımından, maikul sürede en yeterli ve en 
eitlkin düzeye çıkartmak, eğitim imkân ve vasıtalarımı 
aralıksız bir şekilde geliştirmek zorunda ve kararın
dayız. 

Huzurlarınızda bulunan Bütçe Tasarılarımızın 
sağlayacağı takanları en iyi şekilde kulanarak, gerek 
iç güvenlik gerekse genel yönetim açısından (hizmet
leri, muhterem halkımızın beklentilerine cevap ve
rebilecek şekilde yerine getirmek başlıca hedefimiz 
dir. 

Sayın (Başkan, müsaade buyurulursa, şimdi de 
değerli üyelerin bu takdim metninde cevaplandır
madığım suallerini cevaplandırmaya çalışacağım. 
ı(Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Şimdi yazılı olarak verilen sualleri okutuyorum 

«(fendim. 

Sayın Başkanlığa 
İSayın İçişleri Bakamımızın aşağıdaki sorulara 

cevap vermesi için Başkanlığınızın aracılığını arz 
ederim. 

Soru 1. Bir güvenlik Bakanlığı kurulana kadar, 
İçişleri Balkanlığıında, güvenlik işlerini yürütmek üze
re bir güvenlik müsteşarlığı ihdası konusunda, (Ba
kanlığın düşüncesi nedir? 

iSoru 2< Polis Teşkilatına lise mezunlarının rağ
betini artırmak için, polis mesleğinde çalışanların 
askerlik hizmetlerini yapmış sayılmaları konusunda 
^Bakanlıklarında bir çalışma var mıdır? 

Soru 3., Silahlı Kuvvetler ve MtT mensuplarına 
vsrilen % 20 hizmat tazminatlarından, yins silahlı 

bir kuvvet olan Emniyet Teşkilâtı mensuplarının da 
yararlanması yönünde bir çalışma var mıdır? 

Teşekkür öderim. 
ismail Hakkı Demirel 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNBR 
— Sayın ismail Hakkı Demjrerin suallerini cevap
landırıyorum:! 

Bir güvenlik bakanlığı veya güvenlik müsteşar
lığı kurulması konusunda henhamgi bir çalışma 
yoktur, lüzum da görülmemektedir. (Alkışlar) 

İkinci soruyu cevaplandırıyorum): Lise mezun
larından polis olanların askerliğini polis olarak yap
maları hususunda yeni emniyet teşkilat kanununa 
bir hüküm konulmuştur. Benim tasavvurum, bunlar 
temel askerlik eğitimini EğridirMeki Komando ve 
Dağ Tugayında dört ay yapmalı, askerliğinin mütea
kip safhasında Polis Teşkilatındaki görevine devam 
etmelidir. Tasarıdadır; yasalaşıp yasalaşmayacağını 
bilmiyorum. 

(Diğer bir soru : Yüzde 20 hizmet tazminatından 
Emniyet Teşkilatı mensuplarının yararlandırılması. 

Milli Güvenlik Konseyine sevk edilen yem 657 
sayılı Devlet Memurları Kanunu Tasarısında, Devlet 
mamurlarına verilmekte olan tazminat konusu, bir 
bütün olarak ele alınmakta ve yeniden düzenlen
mektedir. 

IBAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 

Yüksek (Başkanlığa) 
İçişleri Bütçesi, Yüce Mecliste görüşme arife

sinde, yani 20.1.1982 günü Ankara Keçiören'de bir 
banka soyuluyor. 

(Sayın İçişleri Bakanının konuyu sözlü olarak 
açıklamasını ve ne gibi tedbir alındığının bildiril
mesini saygılarımla istirham ederim. 

I Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNİER 
— Evet, banka soyulmuştur. Gelecekte de soyula-
bilir. İhmali olanlar vardır, polise haber vermemiş
lerdir. Para nakledilirken kendi imkânlarıyla nakle 
kalkışmışlardır. Bazı ipuçları ele geçirilmiştir; Parmak 
izine rastlanılmıştır, boş kovanlar eldedir, görgü ta
nıkları vardır. Diğer bazı tedbirler de alınmıştır. Te
menni ederim ki, suçlular yakalansın. Tekrar arz 
ediyorum; bir ülkede suçlu sayısını, gaspı, soygunu 
yok etmeye de imkân yoktur. 

BAŞKAN — Bir diğer soruyu okuLuyorurn. 
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Danışma Meclisi (Başkanlığına 
İçişleri Balkanı Sayın Selafoattin Çetiner'den aşa

ğıdaki açıkladığım suallerin sözlü veya yazılı cevap
landırılması için müsaadelerinizi arz ederim. 

Mublsin Zekai Bayer 
1< Ülkemizde Son yıllarda suç ve suçlu sayısı 

artışı alaylarını anarşi ve adi suçlar olayları diye 
ikiye ayırabiliriz. 

ıSon günlerde adi suçlar konusunda Örfi İdare 
yönetimi yönünden bir azalma gösteriyorsa da, adi 
suçlarda güvenlik teşkilatının suç işlenmesini önle
yecek tedbirler (konusunda Bakanlık ne gibi çalış-
'mailar yapmaktadır?.. 

'2< Gümrük kapılarında, güvenlik hizmetlerinin 
güçlendirilmesi ve özel bir statü getirecek yasa de
ğişikliği var mıdır?.. 

3J Türk turizmi bakımından güvenlik konusu
nun özel bir önemi vardır. Bu balkımdan bilhassa 
yabancı turistler yönünden ne gribi tedbirler 1982 
yılında alınacaktır?.; 

4J Taşıt Kanunu uygulaması maalesef tam ma
nasıyla yapılamamaktadır. Bu hususta yeni bir Ta
şıt Kanunu düşünülüyor mu?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Anarşik olaylara yönelik zabıta tedbirlerinin adi 
suçlara da etkisi olduğu ortaya çıkmıştır, ikisinin 
'birbirinden kesin olarak ayrılmasına imkân yoktur. 
İçişleri Bakanlığı olarak anarşik olaylara yöneldiği
miz kadar, adi suçlan da önlemeye çalışmaktayız. 

'İkinci sual; «Gümrük kapılarında güvenlik hiz
metlerinin güçlendirilmesi ve özel bir statü getire
cek yasa değişikliği var mıdır,» diye soruldu. Sayın 
Zekai Bayer'ın bu sualini cevapllanldıırıyorum,: Güm
rük kapılarında güvenlik hizmetlerinin etkinliğini 
artırmak amacıyla kapılardaki personel sayıca ye
terli düzeye getirilmiş ve buralara bilgisayar konul
ması için bilgisayar sistemi ihale edilmiştir. Ayrıca 
hudut kapılarında güvenliğin sağlanması, otorite boş
luğunun giderilmesi ve koordinasyonun sağlanması 
için sivil hava meydanları, sınır kapıları ve liman
larda hizmetlerin yürütülmesine ilişkin yasa tasarısı 
Bakanlığımızca hazırlanmış, Balkanlar Kurulunca 
kabul edilerek Yıüce Danışma Meclisinle sunulmuş
tur. İlgili Komisyonda görüşülmektedir. 

BAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

'Her Millet tarihi, tarihi kişileri ve milli kahra
manlarıyla övünür ve bunların isimlerini, önemli 
alan, kavşak, cadde ve sokaklara vererek ebedileş-
tirir. 

Üzülerek görüyoruz iki1, birçok şehirlerde olduğu 
gibi Ankama'da da bazı sokaklara adları anarşiye ka
rışmış kişilerin isimleri verilmiştir. 12 Eylülden bu 
tarafa da bu isimlerin bir kısmı hâlâ değiştirilme
miştir. 

Bir devrin maksatlı olarak sokaklara verdiği bu 
gibi isimlerin değiştirilmesi düşünülmekte midir?.. 
Düşünülüyorsa ne zaman gerçekleştirilecektir. 

Sayın İçişleri Bakanının cevaplandırmalarını arz 
ederim. R. Adli Onmuş! 

(İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sokaklarımızda, caddelerimizde ve meydanları
mızda bulunması gereken isimlere rastlanılmaktadır. 
Bunların kaldırılması düşünülmüştür. Birçok ilde bü
yük bir kısmı kaldırılmıştır. Kalldırıiımayarilar mev
cuttur. (Üzerine tekrar yöneleceğiz. Bu pazar günü 
Ankara'da yapacağım belediye başkanları toplantı
sında, Sayın Üyenin hatırlattığı bu konuyu dile ge
tireceğim ve etkili olarak bunların kaldırilması cihe
tine gideceğiz. 

(BAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Bahtiyar Uzunoğlu 

lj Anadolunun bazı şehirlerinde bir kısım ka
dınların hâlâ çarşaf ve peçe giydikleri üzüntü ile 
müşahade edilmektedir. İstanbul'da ve Ankara'da 
dahi peçeli olmasa ibile, çarşaflı kadınlara zaman 
zaman tesadüf edilmektedir. 

(Oysa, bu hal, 1934 tarih ve 2596 sayılı «Bazı 
'kisvelerin giyilemeceğine dair Kanun» hükümlerine 
açıkça aykırı düşmektedir. 

Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya daha çok sarıldı
ğımız ve bağlandığımız Atatürk Yılında ve şu gün
lerde, Atatürk Devrimlerine ters düşen hu ıtür kıya
fetlere rastlamak ıberii cidden çok üzmektedir. 

iBu konuda, sayın üye arkadaşlarımın da hislerine 
tercüman olduğuma inanmaktayım. 

iBizi dış ülkelerde tanımıyorlar; hâlâ fesli, pe
çeli, çarşaflı biliyorlar diye zaman zaman şikâyet 
ederiz. Buna bir bakıma kendimiz de sebep olmak
tayız. 

(Kıyafet Kanunu hükümlerinin ciddi olarak uy
gulanması ve bu gibi giysilerin giyilmesinin kesinlik
le önlenmesi konuşumda ne düşünülmektedir?. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— .Bu konu hem Adalet Bakanlığını, hem de İçişleri 
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Bakanlığını ilgilendiren .bir konudur. Milli Eğitim 
Bakanlığında da yeni bir kıyafet kararı hazırlanması 
çalışmaları Sürdürülmektedir. Sayın Üyeye, düşün
lerimizi ve çalışmalarımızı Sayın Başkanım müsaa
de «derse yazılı olarak bildireceğim. 

IBAŞKlAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Balkan tarafından ce
vaplandırılmasını rica ederim. 

ISaygılaırırnla 
Nurettin1 Âyanoğlu 

Seneler evvel alınan bir kararla taksi plaka tah
didi yapılmış ve o günden beri bu şehirlerin nüfus
ları büyük artışlar göstermiştir. Mevcut taksi plakalı 
vasıtaların halikın ihtiyacını karşılayamadığı kanaa
tindeyim. 

Bu nedenle; 
IBüyük şehirlerde taksi plaka tahdidinin kaldı

rılması veya nüfus artışına göre yenliden düzenlen
mesi düşünülnıekte midir?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Âyan!oğlu'nun sualini cevaplandırıyorum: 
Büyük şehirlerimizde taksi plaka tahdidinin kaldırıl
ması veya nüfus artışına gtöre yeniden düzenlenmesi 
konusu, yeni Trafik 'Kanunu Tasarısı yasalaştıktan 
sonra ele alınacaktır., 

IBAŞKAN — Bir diğer soruyu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Devletin illerde hükümet adına en yüksek idare 

amiri olan valilerin görevlerinin eksiksiz, hızlı ve 
verimli şekilde yapabilmelerinin denetimiyle görevli 
«genel müfettişlikler» kurulması çok faydalı olacak
tır. 

Sayın Balkanımızın bu konudaki görüşünü bildir
mesini müsaadelerine arz ederim. 

(Abdullah 'Pulat Gözübüyük 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Soruyu cevaplandırıyorum: Genel müfettişlik, 
yurdun bazı bölgelerinde güvenlik: ve asayişin sağ
lanması amacıyla vaktiyle uygulanmış bir sistemdi 
ve şartların düzelmesiyle de kaldırılmıştır. Günü
müzde, bu tarz bir uygulamayı gerektiren bir neden 
(göremiyoruz. 

IBAŞKAN — Bir başka soruyu okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığına1 

Aşağıdaki sorunun Sayın İçişleri Bakanınca sözlü 
ya da yazılı olarak cevaplandırılmasına rnüsaade-
feriMzi saygıyla arz ederim. 

Renizi Banaz 

Soru : Ankara Belediyesi son aylarda elektrik 
ve havagazı ücretlerini avans biçiminde tahsil et
mekte ve zamanında yatırılmadığı gerekçesiyle ceza 
kesmektedir. 

Tahakkuka dayanmayan ücret ve ceza tahsili 
yasal mıdır?.. Belediyenin bu uygulaması hangi ya
sanın, hangi maddesine dayanmaktadır?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Banaz'ın sualini cevaplandırıyorum : 

Belediye işletmelerinin elektrik ve su ücretlerinin 
bankalarca tahsil edilmesi Bakanlığımızca da uygum 
görüîmüşrür. Bunun geliştirilip sistenıleştirilmesinde 
sayısız yararlar sağlanacağına inanılmaktadır. Bunun 
İçin de elektrik ve su ücretlerinin bankalar eliyle 
tahsil edilmesi bir genelge ile belediyelere tavsiye 
edilmiştir. 

Ayrıca bu pazar günü 17 belediye başkanıyla An
kara'da yapacağım toplantıda bu husus tekrar başkan
lara telkin edilecektir. 

REMZİ BANAZ — Sayın Bakanım, avans olarak 
tahsil ediliyor ve tahsil edilmediği gerekçesiyle ceza 
veriliyor. Bir tahakkuka dayanmayan alacaklar bahis 
konusu olduğu için; yoksa bankayla tahsili değildir 
sorulan. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Anladım Sayın Ba'naz. Tamamiyle sizinle berabe
rim. Bana da usulsüz bir makbuz geldi; sarfımın, 
elektrik sarfiyatımın veyahut gaz sarfiyatımın 5-10 
misli. Haklısınız; konu üzerinde duracağım. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı Emekli 

General Selahattin Çetiner tarafından cevaplaindırıl-
masına tavassut buyurulmasını müsaadelerinize arz 
ederim. 

Erdoğan BAYIK 

Soru : 
il 2 Eylül öncesinde ve 12 Eylüle gelişte büyük 

payı olan menhus 1 Mayıs mitinglerinin tertipçile-
riyle birlikte orak - çekiçli bayraklar ve Yüce Ata
türk'ümüzün ve Ulu Türk Büyüklerinin posterleri 
yerine yabancı ideoloji şarlatanlarının posterlerinin 
altında boy gösteren bazı parlamenterlerin, Bakan
lığınız döneminde bazı illere yüksek dereceli idareci 
olarak tayin edildiğini kamuoyu acı hatıra olarak çok 
iyi biliyor. 

Bu kişilerden halen böyle önemli mevkilere ta
yin edilenler var mıdır? 
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Daha önce tayin edilenler hakkında neler yapıl
mıştır? 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Bayık'ın sualini cevaplandırıyorum : 

12 Eylül 1980ı öncesi parlamenter olarak görev 
yapan 3 mülki idare amiri, eski mülki idare amiri 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 nci mad
desi hükmü gereğince hizmete alınmış olup, Bakan
lığımız müşavir kadrolarında görevlidirler. Kanun 
'hükmü uygulanmıştır. 

İllerde görevli eski parlamenter yoktur. Halen 
2 parlamenter merkez teşkilatındadır. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanının aşağıdaki suallerimi cevaplan
dırmaları arz olunur. 

1. Çarşı ve mahalle bekçilerinin 1965 yılından 
önceki hizmetleri intibakta nazarı dikkate alındı mı? 

2. Çarşı ve mahalle bekçisi isminin değiştiril
mesi düşünülmekte midir? 

3. (Bekçiler 'belediye otobüslerinden ücretsiz 
yararlanmakta mıdır? 

M. Yılmaz ÖZMAN 

tÇtŞUERt BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sayın Özman'ın sualini cevaplandırıyorum : 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 1965 yılından öncs-
ki hizmetleri intibakta değerlendirilmiştir. Ancak 
(Emekli Sandığı, bekçilerin 1965 yılından önceki hiz
metlerinin mahalli halktan toplanan paralarla karşı
lığı ödenen bir hizmet olduğu gerekçesiyle bu hiz
metleri değerlendirm emektedir. 

Konunun çözümü için bir kanun çıkarılması ge
rektiğinden, Bakanlığımızca Devlet Personel Daire
sine ve Maliye Bakanlığına başvurulmuştur. Çalış
malar devam etmektedir. 

Diğer suali cevaplandırıyorum : 
Çarşı ve mahalle bekçisi isminin değiştirilmesi 

düşünülmemektedir. 
/Belediye otobüslerinden yararlanma, belediye 

meclislerinin kararına bağlıdır. Bugün için çarşı ve 
mahalle bekçilerinin belediye otobüslerinden yarar-
landın'lmadığı tespit edilmiştir. 

(BAŞKAN — Dülger .soruyu okutuyorum. 

Danıişma 'Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorumum Sayın İçişleri Bakanıtmıts ta

ralımdan cevaplanldırulmasını arz ederim. 
Ali DİKJMEN 
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Soru : 
iSayın Danışma Meclisi Üyesi Iğneeiler'in de te

menni ettiği gibi, sön zamanlarda bölge valilikleri 
ihdası gilbi bir bölge teşkilatlanmasına gidilmesi hu-
ısusurida temayül ve çalışmalar olduğu işitilmektedir. 

a) (Böyle biır çalışma ve temayül var mıdur? 
b) 12 Eylül 19'80'e gelinceye kadar Türkiye'yi 

bölme ve pariçalaıma çabalarının olduğunu bilmeni
ze rağmen, böyle bir bölgesel teşkilatın fayda ve 
mahzurları neler olabilir? Faydadan çok zararı ol
maz mı? 

İÇİŞLER/f BAKANI SEUAHATTİN ÇETİNER 
— Efendim, bu konulda 3 değerli üyenin sualleri ol
du. Sayın (Başkanımız müsaalde buyururlarsa aynı 
anda bu 3 üyemizi cevaplaridıırmak İstiyorum., Sual
leri paralel olan üyelerimiz Sayın Ali Dikmen, Sayın 
Fahri Öztürk, Sayın Abdullah Asım İğneciler idi. 

[Bakanlığımın Müsteşarının koordinatörlüğünde, 
ilgili diğer bakanlık müsteşarlarından da o'luşan bir 
çalışma grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu, böl
gesel kuruluşlar ve bölge idareleri konusunu inceledi 
ve yaptıkları etüt sonunda koordinatör valilik siste
mini öneren bir rapor hazırladılar. 

Bu raporları ben 20 seçtiğimiz ilin valisine gön
derdim, Vali beylerden, müsteşarlar seviyesinlde ha
zırlanan bu etüt hakkında yazılı rapor istedim:. Bu ra
porlar geldi. 

Kaplarlar üç gruba ayrıldı. Bazı vali arkadaşlarım 
koordinatör valilik sistemini! savundu. Diğerleri böl
ge valiliğini tercih etti. Bir kısmı da güçlenldi.rillmıiş 
il sistemini öne sürdü.. 

ıBu vali arkadaşlarım ve Müsteşarım, Baikanlığı-
ımın ilgili genel rnü'dürleri Bakanlar Kuruludda bü
tün görüşleri Sayın Başbakana ve Bakanlar Kurulu
nun: sayın üyelerine arz ettik. Orada tartışılması ya
pılmadı. Konu, Hükümet seviyesinde değedlenldirme 
çakşırı alan safhasına, gdld'i. Ümit ediyorum ki, ül
kemiz Ihtiyaçlaırına ve gerçeklerine en uyigun düşen 
ve sistemi temelimden zedelemeyecek olan bir neti
ceye varılacaktır. 

Kesin bir ce'vap veremdd'iğimi de biliyorum., Ko
nu halledilmemiştir, müzakere safhasındadır. 

,BAIŞIKAN — Diğer soruyu okutuyorum. 

Yüce Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan açıklığa kavuşturüllmıasını arız ederim : 
2474 sayılı Belediye Ge'liırler Yasasının 68 nci 

maddesi uyarınca bazı bale'diyelerce haller'de % 2 
I oranında tellallık resmi alınmaktadır. 
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Bu resmin yasal olup olmadığı konusunda Mali
ye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında farklı gö
rüşler mevcuttur. Hangi görüşün uygulanacağının 
açıklığa kavuşturulmasını arz ederim. 

Zeki ÖZKAYA 
İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 

— Sayın Başkan, Yüce Meclîsin değiril üyeleri; Müs
teşarımın; önerisiyle bu konuya bilahara yazılı ola
rak ceVap vereceğiz. Arz edirim. 

BİAİŞIKİAIN — Diğer soruyu okutuyorum. 
Danışma Mecl'îs'i Başkanlığına 

Daha önıce emniyet ile savcılık telsiz bağlantısı 
ile irtibatkndirıîmış iken ve olayların tespiti ve de
lillerin yok olmaması kolaylıkla bu nedenle sağlanır
ken, savcılıktaki telsizlerin devreden çıkarıldığı öğ
renilmiştir. Bunun nedeninin ve yeniden bu bağlan
tının kurulup kurulmayacağının Sayın İçişleri Baka
nından sorulmasına delaletinizi arz ederim. 

Fikri DEVRİMSEL 
(İÇİŞLERİ BAKİANI SELÂHATTİN ÇETİNiBR 

— Tabii polisim'izin elindeki tef siz miktarı yetersiz, 
büyük ih'tiyaç var. Her yerde d'e saıvcıların bu tel
size ihtiyacı olduğu da söylenemez. Bu konu kesin
leşmiş değildir; ama benim temayülüm, lüzumsuz, 
yere ihtiyaç olmadıkça polis telsizin başka ellerde 
bulundumlmiaması şeklindedir. 

BAŞKAN — Diğer bir Soruyu okutuyorum. 
Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Aşağıda belirtilen hususun Sayın İçişleri Baka
nımız tarafından cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ederim, 

Nermin ÖZTUŞ 
'18 Ocak 19812 Pazartösi günü, Devlet Baklanı 

Sayın Mehmet Özgüneş'in kürsüdeki: 
«IBir kısım insanlar TürkiyeMe, burada teferruat-

1lı olarak arz etmek istemiyorum, eğer Danışma 
Meclisi bir gün bir gizli oturum yaparsa, kendlile-
rinıe yurt içinde ve yurt dışındaki bütün sapık akım
ları bütün teferruatıyla arz etmekten zevk duyarım. 
Ancak, bu sapık akımların, sapık faaliyetlerini Di
yanet îşîerine mal etmek yanlıştır..», 

Biçimiirideki ifadelerinde belirtilen sapık akımla
rın, sapık faaliyetleri hakkında ne işlem yapılmakta 
veya yapılması düşünülmektedir? 

İİÇJSLERfİ BAKANI SELÂHATTİN ÇETİNER 
— Bu konuda zannediyorum Yüce Meclisinize ile
ride bir brifing verilecektir. Böyle bir öneri de al
mış bulunuyoıruz. O brifing sırasında bu sualin ce
vaplandırılması mlüimkündür. Sayın Başkanını mü
saade ederse, o tarihe bu cevabı erteleyelim lütfen. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akaydın. 
HALİL AKAYDIN — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanım; 
Birkaç sözlü sorum var, cevap verirseniz mem

nun olurum. 
Anarşinin başlangıcında, zannediyorum ki, mül

ki idare amiri, jandarma kumandanı ve oranın sav
cısı üç kişi el ele veripte yumruğu aynı yere vurma
lardı, bu hadiselere ilk anda karşı gelinmiş ve taviz 
Verilmemiş .olurdu. Yeni çıkacağını bahsettiğiniz İl
ler îdaresi Kanununda kaymakam ve valilerin bu 
husustaki diyalogu nasıl sağlanacak, perçinlenecek 
midir? 

İl seviyesindeki yönetimde en büyük amitr olan 
valilerin merkeze alınmaları ve bu şekilde merkezde 
de bir birikim olması, idarede en büyük otorite 
zaafı gibi görünür. Valilik gibi bir makama gelmiş 
kıymetli şahısların başka bir göreve değil, Türk Mil
letine şerefli Mzrraet vermelerinden dolayı tam maaş
la, teşekkürle emekliliğe şevki hakkında ne düşünü* 
yorsunuz? 

İller seviyesinde hukuk işleri müdürlükleri var
dır. Bunların görevleri daha aktif hale getirilemez mi? 
Hukuk işleri müdürlerine yardımcı olarak bir teftiş 
elemanı verilip, vilayet çapında bazı soruşturmalar 
hızlandı rılamaz mı? 

Anarşide en mühim sebep kadar, vasıtalar da 
mühimdiir. Anadoluda bir laf vardır; «Eşkiyanın ya
tağı olmazsa, eşkiya barınamaz.» ve sosyal gözlem
ler bunu göstermektedir. Küçük yerlerde, köylerde 
anarşi barınamamaktadır. Çünkü herkes birbirini 
tanır. Büyük yerlerde, şehirlerimizde, bu kırsal alan
dan göçler ve kentleşmenin sorunlarından, gelecek
te iskân bakımından ne gibi tedbirler almayı düşü
nürsünüz ve anarşide en mühim olan hadiselerin de
lilileri bakımından görgü sabitidir. Görgü şahitliği 
ise, kamuoyunun oluşturulması ve bunun canlı tu
tulmasına bağlıdır. Gelecekte bunun için sivil savun
ma bakımından veyahut emniyet bakımından ne gi
bi tedbirler düşünürsünüz? 

Trafik raporları: Trafikte heyetten rapor isten
mektedir. Hekim kadrolarının düşük olduğu devlet 
hastanelerinün birçoğunda heyet dahi kurulamamak
tadır. Bu trafik raporlarında esas olan organ tama-
miyesi ve gözdür. Acaba, özel sektörde çalışan ve
yahut da mecburi hizmetini doldurmuş, emekliye ay
rılmış hekimlerden göz ve genel cerrahi hekimleriy
le anlaşma yapıp, traifik raporları sorununa kolay
lık getiremez misiniz, bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

— 441 — 



Danışma Meclisi B : 40 21 . 1 . 1982 O : 2 

'Sayın üyelerimizden .birisi, evlenmelerin nüfusa 
alktarıknasını bahiseöti. Bu hususta mesleki bir gör
güm1, müşahadem, evlenmelerin kolaylaştırılması. 
Bahusus yurt dışında olanlar için büyük bir sorun 
çıkıyor ortaya, askı süresi ve doğum yerinddki sicil 
'kayıtlarının araştırılması. Bu hususta ne gibi kolay
lık getirebilirsiniz? 

Sorularımı bitirirken, şahsınızda emniyetin, jan
darmanın, idarenin verdiği şahitleri hürmetle anarak, 
ailelerini saygı ile selamlar, hürmetlerimi arz ederim. 
ıflAl'kışlar), 

ıBAŞKlA'N — Çolk teşekkür e'derim, 
İ Ş L E R İ BAİKİAİNI SfELÂHATTİN ÇETİMER 

— Efendim Sayın Üyenin sorularını ceVaplaridır-
maya çalışacağım. 

jBirinci soru; vali, emniyet müdürü, il jandarma 
alay komutanı münasebetlerinin perçinleştirilmesi, 
mülki Jdare amirinin otoritesinin arttırılmasiydı, 

fYeöi il idaresi kanun tasarısı Bakanlıkta genel 
müdürler seviyesinde hazırlanmıştır. Anayasamın İÜ5 
ncl maddesi bu tasarıyla ilgilidir. Bu tasarı, diğer ba
kanlıklara gönder'ilecelk, onların mütalaası alınacak, 
hiülkümöt görüşü haline gelöcelk, Yüce Kurulunuza 
•sunulacak'tur. Onun için, 5442 sayılı Kanun henüz de
ğişmeden, ben bu kbnuya değinmıek istemiyorum; 
ama bizilm Bakanlık olarak kanaatimiz* mülki idare 
amirlerinin etkinliklerini, yetikilerini, bölge kuruluş
ları üzerindeki hakimiyetlerini arttırmak şeklinde
dir, arz ederim. 

(İkinci suale geliyorum, Bu konuya değinmemek, 
yazılı cevap vermelk yolunu seçecek'tim. Açılmasını 
da arzu etmezdim. Tabii Sayın üyemiz sorduğu için 
cevaplandıracağım., 

(Merkez valileri konusu, bize ait bir konu değil
dir. 1949 sayılı İl İdaresi Kanunu, mıer'kez valisi 
mevcudumu beş olarak öngörmüştür. Bugün 
Türkiyemizde 67 vilayet olmasına mulkabll, 2016 mer
kez valisi <kadroisu mevcut. Az, kâifi, yeter görüşleri 
»olabilir; ama bizim Bakanlıik olarak kanaatimiz, Tür
kiye'nin .şartlarına uygun bir rakam değil'dlir. Merkez 
Valileri miktarının, yurdumuzun ihtiyaçlarına uygun 
'düzeye indirilmesi zaruridir. Bu konu, üst makamlara 
sunulmuştur, onların kararına, onayına bağlıdır. 

(Müsaade buyursanız genel hatlarıyla görüşümü 
arz etm'ekle iktifa edeyim, ve Muhterem Üyenin bu 
sualinin cevabını bu kadar vermiş almakla yetme
yim. 
Ayrıca, benden mütemmim bilgi almak arzu eder
lerse Sayın Baişkanıtm, yazılı veyahut şitfaM, bilalha-
ra Sayın Üyeye sunabilirim, 

I Üçüncü konu, hukuk işleri müdürleri etkinleşti-
rilemez mi?.. Haklıdırlar eökisizdirler. Neiden boyle-
dirler?.. Yüce Meclisin bütün üyelerinin bunu bildi -

I ği kani'sındayrm ben. Biz de bu konu üzerindeyiz. 
I Demin arz ettim, Kaymakam mevcudumuz çoğalır, 

elimimde yedek kaymakam olur; bunlar iyi bir düzey
de olur, .nitelikli olur, kaliteli olur; 12 Eylül önce-

I sinin olaylarına karışmamış olur, o vakit hukuk işle
ri müdürleri daha yetkili kişilerle dolar. 657 sayılı 
Pers'onel Kanunu bugünkü haliyle bizim imkânları
mızı kısıtlamıştır. Yani biz, elimizdeki kişllerlie hiiz-

I met görmeye mecburuz. 

I Sanıyorum, bu 'konuda da sualinizi cevaplamış' 
i oluyoırum., 

Gelecekteki iskân tedbirleri bir İmar - fslkân Ba
kanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, belki de Hükümet prob
lemidir. O seviyede ele alındığı vaikit bizim öneri-

I miz karakol sayısında olabilir etnik grupların aynı 
I yerde iskân, edilmıem'esi şeklinde olabilir. 

I Ru suali de bu ka'darlikla müsaade ederseniz ce-
I vaplan'dırmak istiyorum. 
I ıGörıgü .şahitleri meselesi': Tabii korkmuşlardır. 

Her'kesi korkutmuşlardır. Bunlar da gördükleri hal
de olaylarda .şahitlik etmemişlerdir. Devletin otori
tesi kuiVvetlendikçe g'öırgü .şahitliğinden kaçırtma azal-
mıç'ar. Görgü şahitlerine bir Ödül veyahut nakdi pa
ra verilmesi zannediyorum sualin altında var; bu 
da Adalet Bakanlığına ait bir konudur sanıyorum. 
Arz e'derim. 

I «Trafik sağlık raporlarının daha pratik şekilde 
verilmesi mümkün müdür?..» Doğrudur. Birçok 

I problem vardır. Resmi hastanelere gitmek meeburi-
I yeti vardır. Bizim yeni Trafik Kanun tasarısında 

Silahlı Kuvvetler mensupları kendi hastanelerinden, 
işçiler kemdi hastanelerimden, Demiryolu mensupları 
kemdi hastanelerinden rapor getirebilir gibi bir elasti
kiyet verilmiştir. Daha fazla genişletilip genişletil-
memesi konusu Ulaştırma Komisyonunda veyahut 
Yüce .Meclislinizde tekrar ele alınabilir.. 

Evlenmelerin kolaylaştırılması: Bu konuda bir 
Kanun tasarısı çalışmaları Bakanlığımızda vardır. 

} Kısa zamanda gerçekleştiği takdirde böyle bir ko
laylaştırma mümkündür.. 

Efendim arz ederim. 
. IBaşkan — Teşekkür ederim Sayın Bakan., 

İİÇÎŞUERİ BAKANI SELÂMATTtN ÇETİNER 
— .Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;. 

Kıymetli eleştirileriniz, tekliflerliniz, suallerinizle, 
I tabiri caizse, irşat edilmiş bulunuyorum. Bu sual, 
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eleştiiri, rek'Mfler Bakanlığımca teker teker değerlen-
diri'leoektir. 1982 çalışmalarımızda bize rehber ola
caktır. Umuyoruz, Bütçe-PIan Komisyonunun sağ
ladığı -Ödenek artışıyla da, Yüce Meclisinizin Bütçe
mizi tasvip etmesiyle de 1982 yılında vatanımıza, mil
letimize Bakanlık olarak dana başarılı hizmetler ya
pacağız. , 

!Başta Sayın Başlkan olmak üzere Yüce Kurulu
nuzu şahsım ve Bakanlığım cemiası adına en derin 
(saygılarımla selâmlarım, (Alkışlar). 

(BAiSjKlAıN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, son sözü Sayın Özer Gürbüz'e veriyo

rum; kısa olması ricasıyla. 
ÖZER GÜR'ÖÜZ — Teşekkür ederim Sayın 

IBaşkan. 
(Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri, 

Sayın Bakan, İçişleri Bakanlığının, Jandarma Genel 
(Komutanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün sa
yın yetkilileri; 

İçişleri Bakanlığının önemline uygun biçimde çok 
değerli arkadaşlarım, çok değerli konuşmalar yapmış, 
yazılı ve sözlü sorularıyla konuya aydınlık getirmiş 
ve içerik kazandırmışlardır. Sayın Bakanımız verdik
leri açık, samîmi ve gerçekçi cevaplarla sorular t 
cevaplandıırımışlar ve değerli arkadaşlarımızın değerli 
görüşlerinden yararlanacaklarını, çalışmalarına ışık 
tutacağını belirtmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyo
rum.. 

İçişleri Bakanlığının önemi, değerli arkadaşları
mın veciz bir şekilde belirttikleri gibi, anarşik olayla
rın yoğunlanldığı sön yıllarda iyice ortaya çıkmıştır. 
Dış güçlerin «Böl ve yönet», «'Böl ve yut» sloganla
rına uygun biçimde son yıllarda yurdumuzda illerin 
birbirleriyle düşman olduğunu, ilçelerin birbirleriyle 
düşman olduğunu, mahallelerin, sokakların ayrıldığı
nı, kardeş kavgasına, Türk'ün Türk'le kavgasına ta
nık olmuş ve olayın içinden üzüntüyle çıkmışızdır. 
İçişleri Bakanlığının önemi bu olaylarda bir kere da
ha vurgulanmıştır. «İMani zabıta» deriz, caydırıcı za
bıta; Olay olmadan önce önlenmesi. Olay olduktan 
sonra adli zabıta, adliyenin görevi. başlıyor, malum. 
Koruyucu hekimlik gibidir bu; tıpta olan. Hastalığı 
olmadan önce, yakalanmadan önce bünyeyi koruyup 
teşhis edebilimek.. Hastalık geldikten sonra önleseniz 
dalhi yine derin yaraları, derin izleri kalabilir. Mani 
zabıtanın da, caydırıcı zabıtanın da önemi buradadır. 

vÂnarşik olaylar, toplum olayları çok sabırsızdır. 
Hiç beklemeye gelmez. Yangına benzer. Baştan ön-
leyebilirseniz, öriledinJiz; bir sardıysa binayı, binayı 

da beraber götürür, söndürseriiz dahi. Anarşi de böyle 
olmuştur. 

12 Eylül sonrası Ordumuzun çok önemli katkıla
rıyla İçişleri Bakanlığının, zabıtanın aldığı önlemler 
anarşik ortamı ortadan kaldırmaya, kardeşliği, bir
lik ve beraberliği sağlamaya yetmiş ve bugün vatan
daşımız, dün diriden alınmış olan yaşamak hakkının 
huzurunu, bunun rabatını duyar olmuşlardır. Bun
da Sayın Bakanımızın ileriye dönük çalışmalarının, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yarın sıkıyönetimi 
kalktığında tümüyle olaya el koyacak olan emniyet 
kuvvetleri için 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık planÜar ya
par biçimde çalışmalarını memnuniyetle öğrendik. 
iBüCçe-Plan Komisyonunda da Emniyetin daha güç* 
lenmesi, yarinki anarşik ortama karşı, yarinki doğa
cak olaylara karşı daha güçlü olabilmesi için Bütçe -
Plan Komisyonu da bu katkılara ilaveten 4 milyarın 
üzerinde para ilavesi yapmıştır. Bu olumlu çalışmala
ra katılmıştır., 

Değerli üyeler; 
Hepim'izin çok iyi bildiği gibi, anarşi güvenlik 

kuvvetini hazırlıksız yakalamıştır dün. Üzülerek 
seyir ederdik; anarşik olaylar da teröristlerin kullan
dığı bazı silahlar emniyet kuvvetlerimizin elindeki 
silahlardan daha güçlü olurdu yer yer. Yarın bu du-< 
ruma düşmek istemiyoruz. Yarın daha güçlü, daha 
'hazır, daha hazırlıklı bir güvenlik kuvveti İstiyoruz. 
Sa'yın Bakanlığımızın, Emniyet Genel Müdürlüğünün 
bu yönlü çalışmalarını takdirle izliyoruz. Bültçe-PIan 
olarak olumlu katkılarımız oldu, Danışma Meclisi 
'olarak da olumlu katkılarımız olacak'tır. Bu yönlü, 
bu denli çalışmalarda başarılarının devamlarını di
liyoruz. 

Jandarmamız, Türk Ordusuna yaraşır biçimde 
vakar, yansızlık ve ciddiyet içerisinde anarşik olay
ların da içinden çıkmasını bilmiştir. Ciddi tutumu 
ile, aman vermez tutumu ile anarşiyi, anarşiden so
rumlu olduğu kırsal kesime sokmamayı başarmıştır. 
Kutluyorum kendilerini. 

'Birlikte çalıştığımız yıllarda görev nedeni ile 
jandarma, emniyet ve polisle birçok çalışmalarımız 
olmuştur, 12 Eylülden sonra gerçek yüzünü iyice 
gördüğümüz, tanıdığımız anarşi, DeVleti yıkmayı 
amaçlamıştı. Önündeki enigel kolluk kuvvetleriyle de, 
jandarma ve polisle de acımasız bir savaşa girmıiş'ti. 
Tanığı olduğum b'irçök olaylarda kabraman jandar
mamızın, kahraman polisimizin duygülandırıcı bir
çok anılarını hâlâ taptaze yaşamaktayım. Bu arada 
birçok şehitler verdik her ikisinden. Ben, Bütçesinin 
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ilk konuşulduğu, Danıişma Meclîsine jandarma ve 
Emniyetin, İçişleri Bakanlığının bütçesinin ilk geldiği 
bugün şehit jandarmalarımızı, şehit polislerimiz:! 
şükran ve rahmet, jandarmamızın ve polisimizin isim
siz kahramanlarını saygı ile anıyorum. Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün yanın'da şehit polisler için dikilen 
anıtı güzel bir vefa örneği olarak, görüyorum.. Ken
dilerini bu vefadan ö'türü kutluyorum. 

Valilerimizin, bugün anarşik olaylar kısmen ön
lendiği için, Devlet hizmetine, yatırım hizmetine dö
nük çalışmalarını ilgi ile izliyoruz. Bunların daha 
artarak sürmesini bekliyoruz; çünkü dün, valilerimiz' 
anarşik olaylardan başını kaldırıp, kalkınmaya dö
nük hizmetler yapmaya pek fazla vakit bulamiiyor-
lardı. Bugün bu vakti bulmuşlardır ve başarılıca de
ğerlendirmektedirler.. 

Anarşik olaylarda en güzel sınavı halkımız ver
miştir. Doğusundan Batısına, Güneyinden Kuzeyine 
tüm halkımız anarşi karşısında birlik ve beraberlik 
içerisinde olmuş, anarşiyi yanına dahi yaklaştırma-
mıştır. Televizyondan bizi duygulandırırcasına din
lediğimiz gibi, anarşiye karışan oğlunun, anarşiye ka
rışan evlaıdının, anarşiye karışan kardeşinin yanında 
olmamıştır. Ülkesinin, vatanının birlik ve beraberli-' 
ğinin yanında olmuştur. 

Türkİye'ida en güç koşullarda seçimler yapılmıştır., 
Sandık başına gidildiğimde büyük olaylar çıkacağı, 
bomba patlayacağı, canına maltolacağı söylenmiştir; 
ancak, halkımız yine yılmadan sandık başına gidip 
'demokrasi görevini yapmıştır. Demokrasiye lâyık ol
duğunu, demokratik yönetimle yönetilmeye layık 
ölüp keridi kendini yönetelbileceğlini kantılamıştır ve 
yine birçok olaylarda tanık olduğumuz gibi, anar
şiye karışan evlâdını bağrına basmamış, vatanını bağ
rına basmıştır. Ülkesi ile beraber olmuştur, bütün
lüğü ile beraber olmuştur. (Alkışlar),, 

(Danışma Meclisimin İçişleri Bakanlığı Bütçe gö
rüşmesinde ben anarşi karşısında en güzel sınavı 
veren halkımıza bu kutsal Mecliste bu kürsüden say
gılar sunuyorum, kendilerini saygılarla anıyorum, 

Sayın Başkanım «Kısa kbnuş» demişlerdi. Sözleri
mi fazla uzatmak istemiyorum. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesinin içişleri Bakanlığına, 
Jandarmaya, Emniyete ve tüm ulusumuza hayırlı 
uğurlu olmasını diliyor, Yiüce Kurulunuzu saygılarla 
selamlıyorum. (Alkışlar). 

BAŞMAN — Teşekkür ederim. 
Bu suretle görüşmeler bifimliiştir, 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyunuza arz edi

yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

Evvelâ içişleri Bakanlığı Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum : 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 3' 186 851 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahalli idareler hizmetleri 1! 174 850 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutan-
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil savunma hizmetleri 300 567 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler lOll1 950 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Jandarma Genel Kbmutanlığiının Bütçesine 
geçiyoruz. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇESİ 

V\V Güvenlik hizmetleri 34 511 393 000 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

112 

Lira 

Jandarma Genel Kumotan-
lığının yeniden teşkilatlan
dırılması ve miodernizas'yo-
yonu (RE-MO) 1 168 121 000; 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibül etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesine geçi
yoruz. 

•EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 
101 Genel yönetim ve destek 

hizmetleri 24 526 172 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 

Bölüm 

edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve dü
zenleme hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

33' 116 433 000 

310 000 000 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İçişleri Bakanlığı 1982 Mali Yılı Bütçesinin 
kabulü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı 
mensuplarına ve Jandarma Genel Komutanına; İçiş-
leri Bakanlığı ve Emniyet mensuplarınh, İçişleri Ba
kanına, Danışma Meclisinin şükran, takdir ve güven 
duygularının iletilmesine dair önergeler . 

BAIŞ'KIAN — Şim'di, önergelere sıra gelmiştir, 
okutuyorum: 

Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına 
Devletin varlığı ve bağımsızlığı, ülkenin ve mil

letin bütünlüğü ve 'bölünmezliğini koruma, toplu
mun huzuru, milli dayanışma ve sosyal adalet anla
yışı içinde, vatandaşların insan haklarından ve te
mel hürriyetlerinden yararlanmasını ve bunların da 
tötesinlde mal ve can emniyetini sağlama amacı jle 
Devletsin icra gücü olan polis ve jandarmamızın yurt 
sathında anarşinin söndürülmesilnde, Ordumuzun 
yanında icra ettiği hizmetler hepimizce bilinmekte
dir., 

iBüıçesinin kabulü dîolayısı ile tasviplerine maz-
har olduğu takdirde, İçişleri Bakanlığımıza Yüce 
Meclisin takdirlerinin ulaştırılması jçin Başkanlığın 
delâletlerini saygı ile arz ederiz. 

Eşref AKINDI 
Turgut KUNTBR 

Cemil ÇAiKMIAfKLI 
Halil ERTEIM 
Adnan ORIEL 

M, Rahmi 
KARÎAHASANlOĞLU 
Ahmet SAiMSÖıNlAJ 

Halil GELEMDOST 
Mustafa A.AYSAN 

Adnan ERSÖIZ 
. Mehmet AKDIEM'İR 
Halil İbrahim. KlAJRıAL 

R'ecai BATURALP 

Halit ZARBUN 

IBAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler.., Kabul etmeyenler.. Oybirliği ile kabul1 

edilmiştir. (Alkışlar)... 

iBir başka önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

İçişleri Bakanlığının 198(2 Mali Yılı Bütçesi mü
nasebetiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütanı 
olan Türkiye Cumhuriyetin'in varlığına, bağımsızlı
ğına Ve demokratik rejimimize karşı süre gelmiş çok 
yönlü saldırıların bölücü ve yılkıcı kışkırtma ve 
davranışların ve anarşik eylemlerin yok edilmiesiin-
de korkusuzca yaşama halk ve hürriyetinin, can ve 
mal güvenliğinin sağlanmasında tarihe geçen değerli 
hiizmetleriyle temayüz etmiş, mübarek kanılarını dö
kerek şahit veya gaziler vermiş olan Jandarma Ge
nel Komutanlığının güzide menlsupiarına iletöilmefc 
üzere Danıışma Meclisimizin şükran duygularıyla 
mutluluk ve başarılarının devamı dileklerinin çok de
ğerli Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi Sayın Orgeneral Sddat Celasun'a 
sunulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ede
riz. 

Atalay PBİKÖZ 
Kâzım ÖZTÜRİK 

Adnan OREL 
Halil İbrahim KAİRAL 
. Ahmet SAMSUNLU 

Mehmet PAMÎAIK 

Ab'durrahman YILİM|AZ 
Recai BATURALP 
E. Yıldırım AVİCI 

İbrahim GÖıKttBPE 
Evliya PARLAK 
Erdoğan BAYIK 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
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'HAiŞKIAIN — Önerigeyi oyunuza sunuyorum,. Ka
bul edenler.,. Kabul etmeyenler... Oybirliği ite kabul 
edilrnüiştiır.! 

'Hayırlı ve uğurlu o'lsun. (Alkışlar) 

•Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçesine geçmek için 10 dakika ara veri
yoruz efendim., 

15.35 

»>••« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 15.50 

BAŞKAN : Saidö IRMAK 
KÂTİP ÜYELER >: ÎEviitya PARLAK, Metawst PAMAK 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
40 ncı Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1, — 1982 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1174) (S. Sayı
sı : 4) (1) 

B) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
2. — Karayolları Genel (Müdürlüğü 1982 Mali 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/98) (Raporun Başkanlığa geliş ta
rihi : 11 . 1 , 1982) \(S. [Sayısı : \28) 

'BAıŞKlAîN — Bayıridırlı'k Bakanlığı ile Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçelerini birlikte görüşe
ceğiz., 

iSöz alan iki arka'daişı'mız vardır. 
Güngör ÇakmakçıV rica ediyorum. 
A. GÜNGÖR ÇAIKİMİAİKÇI — Sayın Başkam, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Ba
kanlık yettileri; 

Efendim, iklimdi çay zor demlenir, ikinci hatibi 
zor dinlemirmiş. Öğlen güneşi çok yakar, rakamlı ko
nuşma çok sı'k'armıış. Bunlardan mümkün ollduğu ka
dar kaçınmaya çalışarak, toleransınıza sığınarak ko
nuşmama başlamak isterim. 

Bü'tçesinıi inceîernek'te ol'duğumuz Bayındırlık Ba
kanlığı ve onun bünyesinlde bir genel müdürlük olup, 

(1) 4 S. Sayılı Basmayazı 14 
33 ncü Birleşim Tutanağına eklidir* 

1982 tarihli 

ayrı katma bütçeye sahip Karayolları Genel Müdür
lüğü hepimizin bildiği önemli görevlerle yükümlü
dür. Kısaca özeiemek gerekirise Bayındırlık Bakan
lığı ülkenin ulaşım İhtiyacını karşılayan; kara, de
mir, hava ve denizyolu altyapı tesislerini yapmak, 
akaryakıt ve doğal gaz boru hatları ve tesislerini 
kurmak, kamu kuruluşlarının yapılarını inşa etmek, 
keza bunların önemli onarımlarını, yenileş'tirilmeleri-
mi en ramtabl biçimıde sağlamak gaye ve görevinlde-' 
dir. 

Bakanlık bünyesinlde ayrı katoa bütçeye sahip 
genel müdürlük olan Karayolları Genel Müdürlüğü 
ise, aldı üzerinlde karayollarının yapım ve devamlı 
bakımını sağlamakla yükümlüdür., 

Bayın'dırlık Bakanlığının karayolları hariç yatı
rım plan ve teklifi 191811 yılında 132 milyar lira civa
rı ndayken, yıl içinldeki ek ödenekler de dahil bunum 
ancak 69 milyar 700 milyon liralık kısmı para bulu
nup tahakkuk etltiırilelblmiiıştir. Demek ki, yapılmak 
istenilen işin ancak yanışı; hatta zamanla paranın; 
iştira gücü düştüğü de hesap edilirse, yarıdan az kıs
mı tahakkuk et'tiritebilmiş'tir. Buna bir de enflas
yonun hızlandırdığı eleman yetersizliği ve küskünlü
ğü ve eldeki makine parkınım daha da yıpranmış 
olacağı eklenirse, 19812 yılında birikmiş, yeni yıla 
^devretmiş eski işlerin de tazyiki sebebiyle kim ne 
derse desin,. 1982 yılımda enflasyonun alçalarak d'a 
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olsa sürüip gitmesi de muhalkkâk olduğuna göre, bu 
yılın istenileni ile yapılabilen işlerdi arasındaki yapıla
mama farkı daha büyük boyutlara ull aşacağı şimdi
den görülmektedir. 

Bu yıl Bakanlığa bağlı Yapı işleri Genel Müdür
lüğünce 67 kuruluşa ait 1 294 işin bitirilmesi, De
miryolları İnşaat Genel Müdürlüğünce 6 adet hattın 
teknik ve ekonomik fizibilite etütlerinin tamamlan
ması, Limanlar inşaatı Genel Müdürlüğünden tarım 
ısektlöründe 21, turizm sektöründe 3, ulaştırma 
sektöründe 111 işin bitirilmesi istenilmiş ve planlan
mıştır. Ancak, 1982 yılı Ödeneklerinin yine aynı se
beplerle 198İ1 yılında olduğu gibi, gerçek ihtiyacı 
karşılayamayacağı şimdiden belli olmaktadır. 

Bu cümleden olarak, öncelikle ve özellikle İstan
bul - Ankara demıiryolu projesi üzerinde durmak is
terim. Kanımca bu konu Türkiye'nin ana arteri me
selesidir. Bu projenin, istanbul - Ankara demiryo
lunun gerekliliği her geçen gün daha da tartışılmaz 
Kale gelmektedir. Devlet Bakanımız Sayın Turgut 
Özal'ın açıklamalarından da anladığımız üzere, Is-
tanbul-Ankara yeni detmiiryolu güzergâhı, daha doğru 
tabirle istanbul'dan Arilfiye'ye 132 kilometre yapıl
mış, Ankara'dan Sincan'a da 25 kilometre yapıl
mış ve banliyö treni işlemekte olmasına göre, Ari-
fiye-Sincan demiryolu inşaatının Programda anayatı-
rım önceliği maalesef geri bırakılmıştır., 

Mevcut Amkara-tfstanbul hattı 18İ9J2 yılında; ya
ni burudan 90 yıl evvel işletmeye açılmıştır. Bugünkü 
haliyle 577 kilometre uzunluğunda olup, azami günlde 
19 çift tren beklemeli, tehirli (Tabii tek hat olma
sının da inziırıamıyla) çalıştırılabilir kapasitededir. 
IBu hatttın yeni güzergâh olarak yeni kalitede yapı
mı sayesinde yol 161 kilometre daha kısalacak, bu
nun yüzde nispeti uzunluğa göre % 3-8 nispetinde 
kısalmıiş olacaktır; yani 1/3 nispetinde mevcut yol 
kısalmış olacaktır., 

Mevcut yolda azami meyil binide 25'e kadar var-
malktayken (demiryolcuların. pek istemediği yüksek
likte bir miktar) yeni projede azami meyil binde 12,5'i 
geçmeyecektir. Mevcut yolda en küçük kurp; yani 
dönüş yarıçapı 300 metreyken, yani yapılacak yol
da en küçülk kurp; yani dönülş yarıçapı 2 500 met
re olacak'tır. Yeni yolun elektrikli çekim sistemli ol
ması ve çift hat olarak trenlerin birbirini beklememe
si ve saatteki hızın şimdiki mahdut yerlerde en çok 
'80-100 kilometre olmasına karşın, yeni yolda bu hı
zın 250 kilometre/saate ulaşabilmesi sayesinde An-
kara-Istanbul demiryolu yolculuk süresi bıktırıcı te

hirler bir tarafa, en az bugünkünden yarı nilspetinde 
kısalmış olacaktır. Demiryolu nakliyatı, karayolu 
nakliyatında harcanan enerjinin en çok 1/5'i ille sağ
lanacaktır. 

,1972 yılınlda niyetlenilen, planlanan; o zaman 
3-5 milyar liraya tahakkuku mümkün görülen bu 
vazgeçilmez hattın, 1975 yılındaki planda 9 milyar 
tahmini maliyet olarak plana geçtiğini görüyoruz; 
ama bu, bu sene yapılabilmiş olsa bazı yeni muttali 
olunan ilâvelerle 210 milyar liraya çıkmış görün-' 
inektedir. Her göçen sene bu maliyet kabarması kat
lanarak, paranın iştira gücünden dolayı deVam ede
ceğine göre, âdeta kaçanı kovalamak, tutmak hier 
geçen seme daha da gayri mümkün hale gelecektir. 
ıBu sene bunun için projeye konulan 2 milyar 162 
milyon kıüsur lira para ile ancak yapılan kısmın ba
kımı; hatta sadece emniyette tutulması ancak sağ
lanabilir. Bu da tamamı heba olan para demektir. 
Zira 10 500 metrelik Ayaş tünelinin 3 157 metrelik 
kısmı; (En çetin yatırım konusu bu) yani l/3*ü, 
7 100 metrelik Çayırhan tünelinin de 1 158 metrelik 
kısmı bitmiştir. Yapılan kısımlar bu haliyle bırakıla
mayacağı için, bakım istemektedir., Aksi takdirde 
muhtelif sebeplerle kalite kaybına uğramaktadır. 

Dünkü haber bültenlerine göre, Sayın Başbaka
nımız beraberindeki yetkililerle öncelikle Ayaş tüne
lini tetkike gitmiştir. Bunu temennilerimizin tahak
kuku yolunda iyi bir olay saymaktayız. 

Yine duyduğumuza göre, şimdi Çayıırhan - Ari-
fiye arasında standart düşüklüğüne gidilmesi de bir 
çare olarak önerilmek'tedir. Bu gerileme, mağlubiye
ti kabul etme demektir. Halbuki, tstanbul-Ankana 
yeni demiryolu yapılırsa, istanbul, izmit gibi kesif 
sanayi bölgesini Anadolutya bağlamakta, mevcut de
miryolunu, demin de işaret ettiğim gibi, 1611 kilo
metre kısaltmaktadır. 

jIstanbul-lAnkaıra gibi nüfusumuzun yaklaşık 1/7* 
nin oturduğu 2 anaşebrin arasındaki nüfustan ve hal
kının iştigal mevtzuundan doğan, yoğun ve her ge
çen gün korkunç hızla artarak büyüyen tralfik soru
nuna en güzel ve istikbali de halledecek hal tarzı 
oluşturmaktadır. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan demir
yolu sirkülasyonunun başlangıç noktasını teşkil et
mektedir. 2 anaşehrimıiz arasında kaşıkla şeker taşır 
ıgibi seyir hallinde bulunan, binlerle benzin ve mazot 
tüketen küçük birimilerin yerine geçmekte, kaba he
sapla 300 kamyon, bir o kadar da otobüs ve oto
mobil motorunun gördüğü işi bir elektrik motoru 
bir katarda hem de hammaddesi yurt içinde elde edi
lebilen bu yerli enerji ile taşınabilmektedir. 
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(Karayolunun her gün ölüm Ve yaralanmalara ar
tarak sebebiyet veren yükünü hafiflettiği gibi1; karda, 
kiışlta, fırtınada havayolundan da daha tercihe şayan 
garantili yolculuk vaat etmektedir., 

iBüg'ün Ankara şehir içinde Esenboğa'ya, Yeşil
köy'den İstanbul şehir içine ulaşmakta ve hava ter
minallerinde bekleme ve tehirler ile geçen zamanı 
da hesap edersek, neredeyse hava ulaşımına yakın 
'bir vakit tasarrufu sağlamaktadır., Bu yolun çift 
hatlı olması da günde tıkana-bekleye 28 çift tren ka
pasitesini günde 1'Ö6 çift tren kapasitesine çıkara
caktır. / 

Böylesine lüzumlu, gerekli; bir kısım parası sarf 
edilmiş, projesi, güzergâh söçimli bitmiş, tahakkuku 
geciktikçe daha bitirilmesi imkânsız hale uzaklaşan, 
yapılanın korunması için dahi milyarlar sarfını ge
rektiren bu yolun yapımı muhakkak dış finansman 
kaynaklan bulunup gecik tir ilmeden gerçdkleşltirilıme-
lidir. 

i«Oaha aıoil ihtiyaçlar var, bu geri kalıyor» baha
nesi, tıpkı «IBbğaz'a köprü yapmak şart mı, daha 
Zap Suyunda basit yaya köprüsü yokken?..» gibi za
manla haksızlığı hemen anlaşıl iver en bahaneyle bir 
olur. Öyle zannediyorum ki, Ankara-lstanbul çift 
hatlı, yüksek standartlı elektrikle işleyen demiryo
lu, dış finansman kaynağı bulunup geciktirilmeden 
tahakkuk ettirilirse, çok kısa zamanda Boğaz Köp
rüsü gibi kendini sağladığı fayda ile amioırti ede
cektir. Sayın Devlet Bakamımız Turgut Özal'ın, de
miryolları, karayolları için para yolları bulmasını 
temenni ediyorum-

Bu konuda daha başka alternatifler de olabilir: 
Almanya'daki yurttaşlarıımızın iştirak edeceği, bitiril
diği takdirde kâr edeceği muhakkak olan bu yatırı
ma onların teşiviki sağlanabilir veya Devlet De'mir-
yalkrı Devletindir; ama Avrupadaki paralı geçiş 
iyolları gibi eğer bu kısımdaki bu bitiırilemıeyen pro
jenin tahakkukuna Özel sektör açılacak olursa so
nunda mutlaka rantabl olacalğıma göre bir an elvVel 
yapılması sağlanabilir. Şu veya bu yolla, öncelikle 
bu yol atiye terk edilmemelidir., 

Söz demiryollarından açılm'işken1, bölgemle ilgi
li bir de İBurdur-Antalya demiryolundan bahset
mek isterim., 

Anlaşıl'dılğına göre bu hattın harita alımı, apli
kasyon ve güzergâh işleri ihale edilmiş ve çalışıma -
lar sürdürülmektedir. İsparta'nın ve Ispartalının yıl
lardır artarak devam eden vazgeçilmez bir tutkusu 
vardır: İsparta'yı en kısa yoldan Akdenize bağla
mak. 

IBunun için, 1934 yıllarında, Oğlu olmakla iftihar 
ettiğimi Rahmetli İsparta Belediye Başkanı uzağı 
'görüp heyecanını yaşayarak, o zamanın imkânsızlık
ları içinde ve kendi Belediyesinin kıt bütçesine yük 
olmadan, halkın sağladığı küçük imkânlarla ehil; 
ama merkezde eli boş duran bir mühendisi yanına 
alarak, aylarca bu arazide gezerek çalışmalar baş
latmış, Torosları bir de Isparta-Antalya arasında ge
çecek demiryolu güzergâhını tespit ettirmiş, harita
sını çıkartmış, kazıklarını 45 sene evvel çaktırmışitı. 

Sonraki senelerde önemi ve naklolunur malı gün
den güne artan Antalya /Alanya yöresinin İsparta'ca 
ve Orta Anadoluiya en kısa yoldan karayoluyla bağ
lanması heyecanuyle Isparta-lAntalya Derebbğazı 
Yaptırma Derneği kurulmuş ve tamamen halkın kat
kılarıyla yetkililerin peşin hükümle «Buralardan 
yol göçmez» dediği geçidi iz olarak açmış, önçalış-
ma niteliğinde bu izi yerine oturtmuştu., 

Bu Derelboğazı yolunun Devletçe ele alınması, 
Devlet yol standartlarına uygun hale getirilmesli ha
linde, An'talya-Isparta arasında, daha doğrusu An
talya yöresiyle îç Anadolu arasında virajı, inişi çı
kışı, meyili asgariye indirilmiş, kısaltılmış bir yol ka
zanılmış olacaktır. 

ıŞimldi gündeme gelen demiryolu projesinin de 
Burduır/iBucak'tan sonra Peçenek Boğazına bir kısa 
tünel veya yarma yapılmasıyla Ağlasun-Isipaırta 
bağlantısı sağlanması kolaylıkla mümkün olacaktır., 

Mutlaka yetkililer etkilidirler, daha iyisini bilir
ler, ama halkın senelerden beri olacağına kani olmuş 
bu heyecanına da kulak vermelerini, belki faydalı 
olabilmek açısından tavsiye etmek isterim., Bunun 
için, İsparta Dereboğazı Yolu Demeğinin çalışma
larına itibar edilmesi halinde mutlaka Devlet açı
sından da yararlanılacak'tır., 

IBayındırlık Bakanlılğı bünyesinde kurulu diğer 
genel müdürlüklerin yatırım planlarına da göz at'tı-r 
ğımızda görüyoruz ki, bunların her biri vazgeçilmez, 
biri diğerine zor tercih edilebilir yatırım konuları
dır. 

Türkiye'nin 7 300 kilometrelik uzun bir sahil şe
ridi vardır. Deniz taşımacılığının avantaj ve faydası 
herkesin malu'mudur., 

Öte yandan, hava ulaşım ve taşımacılığı her ge
çen gün ağırlığını dünyada hissettirmekte, ihracat, 
turizm vs. açısından her sene daha çok dışarıya açıl
ma durumunda bulunan Türkiye'nin Yeşilköy'ünden 
Dalaman'ına, Trabzon'undan Efes'ine, Esenbbğa'sına 
kadar dünya standartlarına hiç olmazsa yaklaşılma-
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sının gereği ve lüzumu aşikâradır. Bu konuda da de
likler büyük, ama yamalar küçüktür. Halen uluslar
arası hava trafiğine hizmet eden Yeşilköy, Esenbo-
ğa, Adana, Dalaman havaalanlarıyla iç hatlara hizmet 
efdlen Trabzon, Van ve Malatya havaalanlarında çe
şitli yapım çalışmaları sürdürülmekte ise de, aynı 
bütçe kifayetsizliği sancısı bu konularda da çetkil-
mekteidtir. 

Öte yandan, akaryakıt ve doğalgaz depolama te-
ısfisl'eri ve taşıma için boruihattı tesisi işi de Bakanlı
ğın görevleri arasındadır. 

'Akaryakıtın rafine ve depolama merkezlerinden, 
anatüketkn merkezlerine taşınması için boruihattı 
ıtesisinin yararları sayılamayacak kadar çoktur. Bu
günkü haliyle küçük hacimlerde kamyon kılıklı tan
kerlerle karayolundan bu naklin sağlanması, hem aşı
rı savurganlık, hem karayolları trafiğini fazlasıyla 
tıkamak, hem de daha tehlikeli hale getirmek sonu
cunu doğurmaktadır. ;Bu konudaki yatıranların da 
lüzumu tartışmasızıdır; ama yine aynı halk deyimiyle, 
«Delik büyük, yama küçüktür.» Burada da geçerli
ğimi karamaktadır bu söz* 

Bu konuda sadede ÎFRIAŞ - Haramidere (ÎBoğaz 
geçişi dahil) akaryakıt bbrühattı ve ilave tesisleriy

le, Mersin-Osmaniye (NİATO) akaryakıt boruhattı ve 
•depolama tesisleri inşaatında faaliyet sürdürülebile
cektir ki, gönül bunun da daha fazla olmasını arzu 
eder. 

(BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız kaldı, lüt
fen,,, 

A. GÜNGÖR ÇAKİMİAKLI — Peki efendim. 
ıKarayolları Genel Müdürlüğüne gelince : 
.'Karayolları Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakan

lığı Bütçesinde, müstakil katma bütçeli bir önemli 
kuraluşumuzdur. 19:50 yılında 5539 sayılı Yasayla 
kurulmuştur. Son senelerde, yurt içindeki teşkilatın-
dan başka Libya'mda da İnşaat Müdürlüğü şeklinde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

«Ulaşılamayan yer vatan değildir.» kısa deyimin
de gizlemen büyük manadan anlaşılacağı gibi, vata
nın her yöresinin biriyle karayolu ulaşımını sağlamak 
için otoyol, devlet yolu ve il yolları yapmak bu Ge
nel Müdürlüğün) görevlerindendir. 

Mövcut yolları daha kaliteli hale getirmek, sü
rekli bakımını sağlamak, hepimizin duyup, yerinde 
ive Televizyonda gördüğümüz gibi çetin kış şartla
rında, kar, sel, yağmur ve heyelanda bu yolları de
vamlı olarak trafiğe açık tutîmak da yükümlülükleri 
arasındadır. Bu son görevleri açısından özellikte Ka

rayolları personelini kutlamak, yerine getirilmesi ge
reken bir borç olacaktır, 

(Ancak, hepknlizce malum iktisadi sebeplerle kap-
.laıroalı yollarda her bin kilometreye 1960 yılımda 41 
mühendis, 1970 yılında 17,5 mühendis, 1980 yılında 
6, 7 adet mühendis düşmektedir.. «Mühendisin bu
çuğu olur mu?» diyeceksiniz; nispet olsun diye söy
lüyorum.. 

Yeni, yani kaliteli ve tecrübeli elemanı kadroda 
tutmak mesele olmaktadır. Keza, Karayollarının elin
deki 18 667 adetlik 554 milyon dolar yenileme değer
li makine parkının] faal tutulabilmesi için, onarım 
ve makime işletme giderleri daha da kabarmaktadır., 

Karayolları Teşklilajtında Amerikan ihtiyaç fazla
sı, çok benzin harcayan araçlar yerine iktisadi yerli 
araçların kullanılması, savurganlığın önlenmesi, bir 
ide diğer Devlet daireleriyle organizasyonun daha cid
di şekilde tahakkuk ettirilmesi temennimizdir., 

KarayoMarının iş programına baktığımızda, İspar
ta'nın bağlı bulunduğu birkaç toprak yoldan başka 
Ibu yılın programında hiç bir şeyin olmaması da bi
zi üzüntüye sevketmekitedlir. 

Vaktim müsaade etmediği için konuşmamı bu
rada kesiyorum. Hepinizi saygıyle selamlarım., (Al
kışlar), 

ıBAŞKAlN — Teşekkür ederim, 
'Sayın Sırrı Kırcalı'yı rica ediyorum, buyursun

lar efendim. 
ıSÜÜEYMiAN SIRİRI KIRCALI — Sayın Başkan, 

Danışma Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Balyındır-
lık Bakanımız, Bayındırlık Bakanlığının sayın men
supları; 

,Ben, biraz evvel görüşen arkaldaşımız Çakmakçı 
g'i'bi çok ayrıntılara girebilecek durumda değilim. Yal
nız, gördüğüm şeyleri yansıtmaya ve ^ricalarda bu
lunmaya çalışacağım. 

»1950 yıllarının akabinde Karayolları kurulduğu 
zam'an, Karayollarının çalışma tarzı bizim gerçekten 
bir iftiharımızdı. Bizi o günden bugüne, oldukça 
yüksök düzeyde bir tatmin havası içerisine getirdi. 

Sonradan dış ülkelere çıktığımızda gördüğümüz 
hususlar şöyle idi: Almanya'da, Belçika'da, Fransa* 
da, alçak seviyeli yerlerde yollar çok rahat çalışıyordu 
ve biz de kenldi kendimize diyorduk ki, gelsinler Tür
kiye'nin dağları arasında yollar yapsınlar bakalım 
görelim; bizim Karayollarımız ne güç şartlar içeri
sinde çalışıyor, ama bir gün gördük ki, İtalya deni
len yerde 200'e yakın viyadük ve tünel arka arkaya 
birbirine bağlanarak Milano'ya kadar bizi aldı gö-
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türdü. O zaman, bizim daha çok şeyler yapmamız 
'gerektiğimi anladık., 

Şimdi, Karayollarına evtvela bizi bu düzeye getir
diği için bir noktada müteşekkiriz; ama bazı husus
ları ortaya koymaya çalışacağım. Bir kere bir dü
şük banket hikâyesi var Türkiye'de. Bunun ne ol
duğunu anlamaya imkân yok. Giriyorsunuz bir yere 
«il 7 kilometre düşük banket. Dikkat!» diyorlar, yan
larında ışıklar, işaretler falan., Gidiyorsunuz, biraz 
geçiyorsunuz «20 kilometre düşiük banket» diyorlar. 
.Karşıdan gelen bir arabanın karşısında nasıl yol ala-
çalgınızı, hangi süratle gideceğinizli tayin etmenize 
imkân yok. 

ıBayındırluk Bakanlığında ve Karayollarında ça
lışmış olan bir arkadaşıma anlattım bunu ben, bana 
cevap olarak dedi k!i, «Çok dikkatli gitmek lazım, 
'sürücünün vazüfeterinden birisidir» Ama burada dik
katli gitmek yetmiyor, cambaz olmak lazım. Tam 
o vaziyette bir taraftan 5ö-ı60 santim, 80 santim dü
şük, öbür tarafta düşüklük, bunun bu şekilde hal
kın huzuruna çıkarılmaması ve düşük banket denileni 
fbir şeyi ben dışarıda görmedim, hiç bir yerde gör
medim, 'görülebileceğini de zannetmiyorum. ıBundan 
kaçınılmasının (gerektiğine [inanıyorum ve bu hususun 
düzeltilmesi lazımdır diyorum., 

Diğer taraftan bir çukurlar hâlkiyesi var yollarda. 
Yolun üzerinde bir set falan olacak olursa işaret k!o-
yuyorlar, dikkat ediniz diyorlar; fakat bir taraftan 
da çukurlar açılmış, bunların içerisine küçük bir ara
ba rahatça girebilir, hatta diyebilirim ki, normal za
manlarda ıbir gölcük olarak içerisinde bir şeylerde 
yüzebilir rahatça., 

'Mesela, geçen sene Sandıklı - Dinar arasında Af
yon'dan İzmir'e doğru, Denizli'ye doğru dönüşü
müzde gördüğümüz manzara gerçekten buydu; bir 
anda ayağımızı gazdan çektik, çok da süratli giitmi-
yorduk, nasıl geçeceğiz arasından bilemiyoruz, karşı
dan gelen araba ile de nasıl uyuşacağız onu tespit 
efmenin imkânı yoktu. 

IBu arada bana özellikle şikâyet ettiler, (Şu anda 
durumu nedir bilmiyorum) Urfa'dan Habur Kapı
sına giden yolun üzerinde kamyonların geçmesine im
kân yokmuş. Yani, «Ne sağdan geçebilirsiniz, ne 
boldan geçebilirsiniz» diyorlar bana, söylenen bu., 
iBizim gördüğümüz manzara biraz daha makuldü de; 
fakat burada hiç bir türlü gitmenize imkân yokmuş; 
«Biz nasıl nakliyatçılık yapacağız» diye söylüyorlar, 
IBu çukurların da düzeltilmesi lazım gelir. 

I Ayrıca, bir konu daha var; bölgeler arasında fark
lılık. Bir bakıyorsunuz Karayollarının bilmem hangi 
bölge yahut şubesine ait bir yerine giriyorsunuz çok 

I güzel, çok temiz gidiyorsunuz. Bir yere giriyorsunuz 
bölge değişiyor, bölge koşullarına göre sanki iklim
ler değişiyormuş gibi, arasında dağlar kadar fark 
var. Bir başka bölgeye düşüyorsunuz burada yollar 

I sanki o aynı Karayollarının inşa ettiği yol değil, baş
ka bir yermiş gibi, başka bir düzen içerisine giriyor-

I sunuz, şaşırıyorsunuz kalıyorsunuz. Hiç bir işarete, 
hüç' bir ikaza raslamak imkânı olmadan bu yollara 

I giriyorsunuz., 
Eferidim, burada bir hususu da ben teklif et

mek istiyorum, bilmiyorum Bayındırlık Bakanlığı 
I ne düşünür: Avrupa bir paralı yol düzeni kurmuş 
I bulunuyor., 1960 yıllarında Franlsa'da Paris'ten itiba

ren 40 kilometrelik bir «ıHılglfrvVay» dediğimiz, «Au-
I toroute» diyorlar onlar, yol vardı. Sonradan gittik 

1976 yılında Cannes'dan Mise kadar inmliş ve sabah
leyin çıktığınız 'vakit 900 - 1 000 kilometreyi bulan bu 

I yolu rahatça 130-J14Ö kilometreyle gideblliyorsunuz, 
I hatta adamlar öyle gidiyorlar ve istediğiniz yere ula-
I işiyorsunuz. 
I Bizde niçin paralı yol yapılmaz; Türkiye'nin im-
I kânları böyle âdeta harcanır gibi, yabancıların emir-
I lerine takdim edilir?.. Bilmiyorum ben. Paralı yol-
I dan geçecek insan da bulunmaz denemez. Çünkü, 

paralı yoldan geçecek olan kişi ihtiyacına binaen ge
çecektir. Ben bir Bakan arkadaşa söyledim, bana ce-

I 'vabı şu oldu, durdu durdu arkadan dedi k'iı: «Yahu 
} sırrı, şu kadar mühendisimiz var, bu kadar insanı

mız var, bu kadar teknik elemanlar var, bunlar hiç 
düşünmedi de sen mi düşündün?» Ben diyorum ki, 
bazı şeyleri insanlar düşünebilir yani.. Affetsinler, 
lütfen bu paralı yolun üzerine eğilsinler. Biz iki kıta
yı birbirine bağlayan bir köprü durumundayız. Bi
zim Karayollarımız çok imkânlar sağlayabilir. Bir 

I parçadan başlasınlar bakalım. Eğer mümkünse biz
den ek paralar istesinler, biz bir şeyler bulmaya ça-

I lışalım, onunla bir şeyler yapsınlar; ama bu işe mu
hakkak başlasınlar. Türkiye'nin bu imkânlarının da
ğıtıldığı yeter diyorum ben., 

Diğer taraftan yollar üzerinde hiç dinlenme yeri 
I yok. Özel şahıslara ait dinlenme yerleri var, gldiyor-
I sunuz giriyorsunuz, af edersiniz kötü bir lokanta, kö-
I tü bir tuvalet, girmeye imkân yok. Bundan 5 sene 

eviveldi ben gittim bakitım bir yerde temiz bir tuva
let buldum, çıkardım adama 10 lira para verdim, 
adam bana şaşkın bakıyor; o temizliyormüş, o bakı-

| yormuş oralara..., 
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'Karayolları eğer, dış ülkelerde olduğu gibi birta
kım dinlenme yerleri yapar ve bunları bedeli karşı
lığında kiraya verir ve kontrolünü da elinde tutarsa, 
bizim bu sıkıntılı durumlarımız kalmayacak, ve uta
nacak halden kurtulacağız, 

'Bir konudan daha babsedip sözlerimi bitirmek 
istiyorum!:' 

Sabahleyin içişleri Bakanlığı Bütçesinde kbn'Uşur- ' 
ken, (zaten bu konuşmamı onun devamı olarak ka
bul etmenizi 'özellikle 'istirham edeceğim) demiştim, 
ki, trafik konusu üç başlı bir durum arz ediyor; Ulaş
tırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayıridıdık Ba
kanlığı, J 

Şimdi, İçişleri Bakanlığı bu sorunu üzerine al
mış, teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz dedim, i 
Ama sonradan İçişleri Bakanı dedi ki; «Trafik ko
nusu sadece İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir so
run değİM'ir, bununla ilgilenmesi gereken başka ba
kanlıklar da vardır.» deyince, benim tebriklerim fa
lan durdu bir yerde. Efendim, demek ki, halen daha 
Bayındırlık Bakanlığının, Ulaştırma Bakanlığının da 
ilgilenebileceği düş̂ üncösi var. 

(Ben Sayın Bakanımızdan sormak istiyorum, ger
çekten bu üç başlı olay ve kimsenin sorumluluğu 
tam almayıp, kimsenin de işi üstlenmediği durum ha
len devam ddecek mi ve Türkiye bu şartlarda bu sı
kıntılarla ve yüzlerce, binlerce insanın ölümüme se
bep olan bu durumu aynen sürdürecek mi? 

/Bütçelerinin hayırlı olmasını diler, sözlerimi bu
rada bağlarım. Saygılar sunarım. (İAlkışiar). 

iBlAISJClAıN — Teşekkür ederim. 
Sayın Halil Gürel'i rica ediyorum. 
HAlJL ERJDOĞAIN ÖÜİRJEL — Sayın Balkan, 

Danışma Meclislinin sayın üyeleri, Bayındırlık Ba
kanlığının muhterem mensupları, Sayın Bakanım;1 

Yurdumuzun ekonomik, kültürel ve sosyal kal
kınmasında gerekli altyapının oluşturulması amacı
na yönelik her türlü çalışmaları Bayındırlık Bakanlı-' 
ğroız yüklenmiştir. Karayolu, demiryolu, bava mey
danları, limanlar, okullar, resmi daireler, tabii gaz 
ibbru haltları bakım, yapımı, onarımı; hülasa nereye 
bakarsak bakalım karşımıza Bayındırlık Bakanlığının 
bir eseri, bir faaliyeti çıkar. 

Yurt sathına yayılmış bulunan teşkilatında bun
ların gerçekleşmesi için araca, gerece ve malzemeye, 
personele ihtiyacı vardır. Bunların içinde en önem
lisi personel konusudur; fakat gerek Bütçe Raporu
muzda, gerekse Komisyonumuzun Raportörünün tan
zim etitiiği Raporunda kalifiye eleman yetersMüği bi
rinci planda olarak yer almıştır. j 

Yalnız, şunu söylemeden geçmek mümkün de
ğildir; bugünkü Bütçe bir enflasyon bütçesi alarak 
önümüze getirilmiştir, enflasyonu önleyici bir Büt
çedir. Ne yazık ki, iktisat kitapları ekonominin sı
kıntıda olduğu devirlerde bayındırlık hizmeitlerine ön-
çelik vermekte, enlflasyon devirlerinde ise bayındırlık 
hizmetlerini kısmaktadır. 

Böyle olunca mevcut Bütçe ile bu işleri nasıl ger
çekleştireceğimizi Ve ihtiyaçlarımızı nasıl giderece
ğimizi ben şalhîsen cevap olarak biç bir yerde bulamı
yorum, 

'Bayındırlık hizmetlerinden bahsederken bir nok
tada Bayındırlık Bakanlığının yaptığı mimari proje
lere bir göz atmakta fayda var., 

Ben bir vatandaş olarak gerek okullarımızda, hü
kümet konalklarımılzda, gerekse diğer her türlü yapı
larda bir estetiği göremiyorum. Resmi daireleriim'iz, 
okullarımız, sandıkitan farklı bir görünüş arz etmi
yor, mimari, güzellik taşımıyor. Ellerinde yapılmış 
projeler var da onları mı tatbik ediyorlar? Bu pro
jeler hangi milletin mimari anlayışına uygun olarak 
yapılmıştır, hangi ihtiyacı karşılayacak şekilde plan
lanmıştır, programlanmıştır bilemiyorum; ama gö
rünüş itibariyle ben onlarda bir estetik göremiyo
rum. 

Onun yanın'da ih'tiyacı karşılar durumda oldu
ğuna da pek kanaat getirmiyorum. Çünkü, Bayındır
lık Bakanlığı yapıyı bitirip, hizmete devrettiği zaman, 
ilgili daire amirleri bu yapı üzerinde çeşitli tadilât 
işlemlerine girişiyorlar ve ihtiyacını gidermeye çalı
şıyorlar. Biraz daha, diğer bakanlıklarla, bu binayı 
kullanacak olanlarla yakın ilişki kurulmasında, koor
dinasyonun sağlanmasınlda şahlsen büyük mülahaza
lar görmekteyim., 

'Bir başka bütçede zaman olur da görüşme fır
satı olursa gene bahsedeceğim, Bayındırlık: Bakanlığı
mızın çalışmalarıyla ilgilidir; okullarımızın sınıf ve 
ders adedime göre bu projelerin yapıldığı kanaatin
de' değilim. Laboratuvarsız okul yapılmaz. Müzik 
dersi var, müzik hanesi ydk, çeşitli atölye hizmetleri 
Var, atölyesi yok, spor dersi var beden eğitimi için, 
en ufak bir saha ayrılmamış. Bunların 'da yeniden, 
bu tip projelerin gözden geçirilmesi ve ihtiyaca ce
vap verir bale getirilmesinde fayda vardır. 

'Muhterem arkadaşlarım; 
itki bakanlık vardır ki, (Bunlardan birisi Bayın

dırlık Bakanlığı) siyasete atılanları vezir de eder, re
zil de öder. Bayındırlık Bakanlığı hizmetleri o bölge
de iyi çalışıyorsa, siyasi partilerden gelen milletvekil-
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leri büyük puan toplarlar, iyi çalışmıyorsa ikinci dö
nem hacimlerinde o parti kaybeder. Kaybeder; çünkü, 
vatandaşımızın kapısından çıktıktan s'onra bütün ya
şam Boyu karşılaştığı bütün konular Bayındırlık Ba
kanlığından geçer. Vatandaşımız birkaç şey ister; yol, 
su, elektrik, şehirden şehire girmek isteyen sanayici 
yol i t e , acale işi olan hava meydanı ister, hülasa 
Bayındırlık Bakanlığının görev alanına giren her ko
nu hepimizi çok yakından ilgilendirmektedir. 

'Karayolu konusu incelenirken, ekonominin içinde 
bulunduğu enflasyondan ayrı olarak düşünmek müm
kün değildir. Petrol krizi zaman içerisinde ^Kara
yolu mu, demiryolu mu?» münakaşasını dile getir-
miilşjtlir; ancak, ne olursa olsun', bütün bunların so
nunda hava meydanının başında ve sonunda kara
yolu, demiryolunun başında ve sonunda karayolu, 
titeriizyolunun başında ve sonunda karayolu vadır. 
Bu sebeple karayollarımızın ihtiyaca cevap verir ha
le getirilmesi yüzde yüz şarttır., 

'Benden önce konuşan muhterem arkadaşlarımız, 
Karayollarında karşılaşılan ve tehlike arz eden ge
rek hukuki yönden, gerekse fiili yönden çeşitli ba
kanlıkları ilgilendiren kaza konusunu dile götlirdiler. 
Dbğrudur; Karayolları teşkilatının can kaybına mal 
olan çeşitli önlemferi bir an önce alması, hatta bun
lar önlem de değil, biraz daha dikkatli davranması 
yeter de artar bile. 

Yeni karayolu planlaması, projelendirilmesi na
sıl yapılıyor bilemiyorum; ama bu plan ve projelen
dirmede bir mastır planın yapıldığını memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyoruz. Bir an önce devreye girme
si ve istifadeye sunu'lmaJsı arzumuzdur; fakat trilyon
ları bulan büyük bir yatırımın kısa bir zaman içeri
sinde gerçekleşmesi de mümkün değildir. Ancak, bu 
büiyük plan ve projenin igerçekleşmösinden önce, bir 
'hususun bilhassa dikkate alınmasını ehemmiyetle sa
yın Bakanlık yetkililerinden İsliiirham etmekteyim. O 
da üretim merkezleri, turizim merkezleri, madenlerin 
toplu halde çıkarıldığı merkezlerin birinci planda 
etraıflarıyla çok yakın ilişkisi vardır. Türkiye'nin her 
tarafına nakiller yapılmaktadır. Bunları merkez ka
bul edip, buradaki yol balkım, tamir ve onarımına 
öncelik verilmesi gerekmektedir., 

|Dir misal vermek üzere müsaade ederseniz arz 
edeyim; bulgun Kütahya Türkiye'nin maden yönün
den en kuvvetli yerlerinden birisidir. Trabzon, Zon
guldak dışarı ile ba'ğlantısı zaruri olan yerlerden bi
risidir. Eğer Kütahya'dan buraya maden, fiyatının 
üzerinde bir nakliye ödeniyorsa, bu yolların nakli

yeciler tarafından tercih edilmeyişind'endir. Bir Ge
diz'i ele alalım, Türkitye'n'in her tarafına, fabrikala
rına maden gönderir; ama 10 kilometrelik kusa me
safe içerisinde 23 tane viraj vardır. Çok keskin vi
rajlardır ve bu. virajlar sık sık kazalara ndden olur, 
arabaların devrilmesine ndden olur. TIR'lar bura
lardan geçmez. Yabancı adam bir defa gelir, ikinci 
defa gelmez. Bu, bugünkü devirde en kısa zamanda 
düzeltilmesi lazım gelen işlerden birisidir. Büyük pa
rayı gerektiren işlerden değildir. 

Arkadaşım paralı yol meselesine temas buyur
dular. Ben de merak ediyorum, Türkiye'de bu büt
çeler içerisinde arzuladığımız yol şebekesine kavuş
mamız mümkün değildir. O halde geliri olan bir 
müessese haline getirilmesi gerekmektedir. Acaba 
paralı yol belli kesimlerde bu işe yardımcı olabilir 
mi?i 

Ayrıca, gen'e Bütçe Raporumuzda öğrendiğimiz 
kadarıyla personel sıkıntısı çekildiğinin yanında, 
ömrünü doldurmuş iş ve yol makinelerinin varlığın
dan ve bunların yenilenmesi gerektiğinden bahisedil-
mekitedir. Dölviz sıkıntısı çektiğimizden dolayı ye
nilenmesi mümkün olamayacağına göre, bu husus
taki program nedir? Atölyelerde hiç olmazsa belirli 
yedek parçaların yapımı düşünülüyor mu?.. Bunla-
TI oeValplaridırırlarsa memnun 'olurum., 

Ayrıca Türkiye'nin yapı sisteminde güneş ener
jisinden jsitifade etmek için belirli projelerin gelişti
rilmesi gerekmektedir. Belki konu imar iskân Ba
kanlığını da ilgilendirir, başta Enerji Bakanlığını il-
igilenldirir; ama resmi dairelerin yapımı Bayındırlık 
iBakanlığına ait olduğuna göre, güneş enerjisinden 
istifade ile ilgili bir çalışma veya projelendirme söz 
konusu mudur?, 

(Bugüne kadar geçmiş siyasal dönemlerde pek çok 
konu hemıen, hemen aynen dile getirilmiştir. Türkiye' 
nin yol ihtiyacı dikkate alınırsa, hızla gelişme, ih
racat, üzretim dikkate alınırsa, yol meselesinin bit
meyeceği, önümüzdeki ve bundan sonraki büflçe dö
nemlerinde de aynı şeyleri tekrar tekrar buradan ko
nuşacağımız anlaşılmaktadır., 

Elimizdeki projelerin bitirilmesi, Raporda belir
tildiğine ve bu sene yeni yatırımlar da yapılmadığına 
göre, acaba 19812 Yılı Bültçesi bütün yatırımlarımızı 
bitirecek, müteahhitlere olan borçlarımızı ödeyebilen 
cek durumda mıdır?. 

IBAIŞIKAN — Efendim, süreniz dolmuştur, topar
lamanızı rica ediyorum, 
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HALİL ERDOĞAN GÜREL — Toparlayayım 
Sayın Başkan-

Türkiye transit karayolu ile ilgili soruyu arka
daşım sordu. Ben de aynı soruyu sormak işitiyordum. 
Lütife'der cevap verirlerse memnun olurum. 

Bir de demiryolu yatırımlarıyla ilgili gelişme ne 
merkezdedir? Bilhassa, arz ettiğim gibi, üretim böl
gelerinden kömür ve diğer maden cevheri gibi ağır 
olan madenlerin taşınmasında demiryolunun önemi 
büyüktür. Bu hususta gelişme hangi istikamettedir?. 
Bunu öğrenmek İşitiyorum. 

(Büfemizin memleketimize ve mensuplarına ha-
vırlı olması dileğiyle saygılar sunarım. (Alkışlar). 

ıBAIŞKiAN — Teşekkür ederim, 

Sayın Avni Şahin'i rica ediyorum. 

A. AVNt ŞAHİN — Sayın Başkan, muhterem 
üyeler; 

Sözlerime başlamadan evvel müsaade ederseniz, 
saygıdeğer şahsiyeti ve eriğin tecrübeleriyle meslek 
büyüğümüz olan Sayın Bakanı ve Bakanlık mensubu 
değerli meslektaşlarımı saygılarımla selamlamak is
terim. 

Sayın Balkanın, 'görüşmelerden sonra irat buyu
racakları konuşmada temas edecekleri hususlara 
değinmeyeceğim, tekerrüre mabal bırakmamak için. 
Konum, özellikle üst yapıya taalluk eden ve Yapı 
işleri Genel Müdürlüğünü ilgilendiren, biraz tekni
ğe dönük açıklamalar olacak. Sizleri sıkmamaya ça
lışacağım. 

Efendim, Bayındırlık Bakanlığı, büyük bir yatı
rım bakanlığı olmasının yanı sıra, yurdumuzda yapı 
tekniğini de pek yakından ilgilendiren, yapı tekni
ğinde gerek teknoloji itibariyle, gerek yeni yapı mal
zemeleri itibariyle, gerek yeni hesap sistem ve aygıt
ları itibariyle pek yakından ilgilendiren bir bakan
lıktır. Yani bu hususlara öncelik vermesi veya bu 
hususlarda önderlik yapması gereken bir bakanlık
tır. Tenkitlerimden bugünkü Sayın 'Bakanı tenzih et
mek isterim. Çünkü konu eskilere kadar gitmekte
dir. 

Bayındırlık Bakanlığının şartnameleri vardır. Bu 
şartnameler bürokrasinin genel yapısına uygun şe
kilde oldukça katı kuralları ihtiva etmektedir. Yeni
liklere, yeni teknolojilere ve yeni malzemelere ka
palıdır. Bunları kabul ettirmek, Bakanlığın faaliyet 
sahasının içine sokmak çok zor olmaktadır. Esas iti
bariyle Bakanlığın kendisi, kısmen kendisi yapması 
ve yerleştirmesi iktiza ederken, bunların mühendis

ler veya yapımcı firmalar tarafından gerçekleştirile
rek Bakanlığa kabul ettirilmesi zor olmaktadır. 

Şunu. kabul etmemiz lazım ki, yurdumuzda bu
güne kadar uygulana gelen konlvansiyonel yapı sis
temleri gerek çok ağır seyretmesi ve gerekse bir 
hayli pahalı olması nedeniyle dünya yapı tekniğin-
deki gelişmelere ayak uyduramamaktadır. Bütün 
bunlara rağmen de; pahalı olmasına ve geç yapılma- ' 
sına rağmen de üst yapılarımızda malesef kalite bo
zukluğu her yerde görülmektedir, nadiren kalite bo
zukluğu olmayan yapılar vardır. Bunun anasebeple-
rinden birisi elbette Bakanlık değil, 2490 sayılı Ka
nundur. Bu Kanun da değiştirilmek üzere Meclisi
mizde ve Bayındırlık Komisyonumuzda görüşülmek
tedir. Ümit ediyorum bu mahzur ortadan kaldırıla
caktır ve Devletimizin yapılarında iyi kaliteyi bul
mak mümkün olacaktır. 

Efendim, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim' 
bir husus da, 1981 yılı birim fiyatlarıdır. Bu birim 
fiyatlarda şimdiye kadar Türkiye'de görülmemiş ten
zilatlar vaki olmaktadır. Yüksek malumunuzdur, 
Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatlarında % 25'lik 
bir müteahhit kârı oranı vardır. Fakat şunu görmek
teyiz ki, bu yılki ihalelerde % 45'lere varan tenzi
latlar vuku bulmaktadır. % 25 kâr olduğuna göre 
müteahhit ancak kârından fedakârlık yapabilir nok
tasından hareket edilmek gerekir ki, bunun üzerine 
de % 20 zararı göze alarak işe girmesini bütün k'on-
jonktürel sıkıntılara rağmen anlamak, izah etmek1 

mümkün değildir. Bu bakımdan, 1982 birim fiyat
ları hazırlanırken bu hususta daha dikkatli davran
malarını, milli servetin tasarrufu açısından sayın Ba
yındırlık yetkililerinden istirham etmek isterim. 

Sayın Gürel arkadaşımın sadece estetik yönden 
ele aldığı Bayındırlık Bakanlığı tip projeleri vardır. 
Projelerde sade ekonomi düşünülemez. Ekonomi es
tetik ile beraber düşünülmelidir. Estetik konusuna 
Sayın Gürel temas ettikleri için ben oha değinmeye
ceğim. Haklıdırlar, katılıyorum. Yalnız ben Bayın
dırlık Bakanlığı tip projelerinin yapısına temas ede
ceğim. 

Hangi yılda yapıldıklarını bilmiyorum; fakat 
uzun zamandır uygulamada olduğuna göre eski ol
maları gerekir ve tespit ettiğime göre bugün artık 
kısmen olsa da yurdumuzda da ve dış ülkelerde de, 
Avrupada da ekonomik ve teknik hayatını bitirmiş 
olan taş duvar keyfiyeti ve «ST-1» dediğimiz demir; 
vasıflandırılmamış, normal haddaneden çıkan demir 
kullanmak keyfiyeti hepsinde geçerlidir. Kaliteli de
mir olarak «ST-3» ve «ST-4» kısmen ve son zamah-
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larda Bayındırlık Bakanlığının birim fiyatlarına gir
miştir. Fakat benim temennim Sayın Bakanımızdan, 
bu projelerin mimari yönden olmasa dahi statik yön
den elden geçirilmesi ve günün bizlere bahşettiği 
teknolojik imkânların bu projelere yerleştirilmesi hu
susunda bir çalışma yapılmasına vesile olmalarıdır. 
Böyle bir çalışmayı yaptırmalıdırlar kanaatındayım. 

Yurdumuzdaki üretilen demirin tamamının tah
min ediyorum % 25'i inşaat sahasına harcanmakta
dır. Böyle bir iyileştirmeyle inşaat sektöründe kul-
lahılaeafe demirin takriben % 30 civarında bir tasar
rufunun sağlanması da mümkündür. Bu büyük bir 
ra'kam teşkil edecektir şayet yerleştirilebilirse ki, bu 
Bayındırlık Bakanlığının bu kabil yeniliklere öncü
lük etmesi vasfının bir icabıdır. Önce Devlet bunu 
yapacaktır, gösterecektir, vatandaş da buna uyacak
tır. Yoksa inşaat teknolojisindeki yenilikleri mem
leketimize yap - sat konut kazandırmak suretiyle bü
yük hizmetleri olan sade müteahhit vatandaşlarımız
dan bekleyemeyiz; ama onlar bunu görürlerse uya
caklardır. 

Yine aynı binalarda tecrit meselesi vardır. Bir 
enerji tasarrufu atılımı içerisindeyiz. Isı enerjisi, 
elektrik enerjisi bunların başında geliyor. Her nere
den geldi bilmiyorum; ama Türkiye'de bir 19 santi
metrelik duvar keyfiyeti vardır. Bu her halde 1960'lı 
yıllarda gelmiş olmalı, benim burada bulunmadığım 
yıllarda gdmiş olmalı ki, geldiğimde bunu hayretle 
gördüm. Öyle zannediyorum ki, Alman Din - 1045 
mormundaki a'sgari 20 santim kolon boyutuna uy
durmak için 19 santimetrelik duvar kalınlığını seçti
ler. Oysa ki, aynı Almanya'da bir de Din - 1053 var-1 

dır ve oradaki asgari duvar kalınlığı 24 santimetre
dir. Biz küçüğünü seçmişiz, kendimizi ona uydurmu
şuz ve bu 19 santimetrelik duvarlar sonucu ısı yö
nünden çok büyük kayıplarımız vardır. 

Saniyen betJon satıhlarımızda kesinlikle bir tecrit 
yoktur dışarıya dönük. Tamamen havaya açıktır ve 
soğuk köprüleridir. Bayındırlık Bakanlığının bu ko
nuda da öncü olmasını bekliyorum. Bunun sağlan
ması için kullanılacak malzeme burada imal edile
bilir, heraklit tipi bir malzeme. Ahşap yonga - çimen
to karışımı veya benim naçizane bir deney sonucu 
temin ettiğim çeltik kabuğu - çimento karışımı bir 
tecrit maddesi bütün Bayındırlık Bakanlığına ait ya
pıların dış beton satıhlarında kullanılmak suretiyle 
bir örnek teşkil edebilir. Bu yönlerden özellikle 
fökul binalarımda gömdüğümüz büyük cam satıhlar... 
Evet, ışık lazımıdır; fakat ışıkla ısı dengesi arasında 
bir optimum noktayı bulmalk gerekir. Cam satıhla

rın da asgariye indirilmesi gerekir bu projelerde. 
Yani, Bayındırlık Bakanlığının hali hazırda uygula
makta olduğu projeler hem mimari yönden, hem sta
tik yönden muhakkak gözden geçirilmelidir. Şayet, 
Sayın Bakanımızın haklı olarak buyurabileceği gibi, 
«•Elemanım yetişmiyor, elemanım yok» ifadesi ge
lecek ise, bunu Türkiye'de yapabilecek nitelikte çok 
bürolarımız vardır, büyük gelişmeler olmuştur son 
yıllarda mimari ve betönarma konusunda. 

Efendim, öyle sanıyorum ki, Sayın Bayındırlık 
Bakanımız meslek odalarımızla da ilgileneceklerdir. 
Yüce Meclisimize bir kanun tasarısı gelmiş idi. Bu 
tasarı' geri çekildi, nedenini bilemiyorum. Yalnız, 
Mühendisler ve Mimarlar Odaları 1950'li yıllarda 
çıkan bir kanuna dayalı olarak kurulmuşlardır ve o 
zamanın şartlarına göre, mühendislik veya mimar
lık diploması alan herkes bu odaya kaydolmak su
retiyle diplomasını aldığının ertesi günü icrayı sana
ta geçme şansına sahip olmuştur. 

Bugün şartlarımız çok değişmiştir. Bugün, Tür-
'kiyemıizde çök teknik elemanımız varıdır, çok yetiş
miş mühendisimiz, mimarımız vardır. Düşününüz 
ki, tıbbiyeyi bitiren bir cerrahın eline neşteri he
men nasıl veremezseniz, nasıl yıllardan sonra, eği
timden, tecrübeden sonra bir klinik şefi olabiliyor, 
neşteri eline alabiliyoma, bizim de mühendislerimi
ze, mimarlarımızla vereceğimiz yetkileri bu ölçüde 
bir miktar sınırlamamız lazımdır. 

Bunun örnekleri, tatbikatları çeşitli ülkelerde var
dır. Burada herhangi bir model tartışmasına girmek 
istemiyorum Yalnız, şu bir vakıa iki, bizim bü.yük-
lerimiz zamanında loncalar kurmuşlardır. Buralarda 
usta - çırak ilişkileri olmuştur ve çıraklar, ustadan 
görerek çok şey öğrenmişlerdir. Bu noktada özel-
tlikle tecrübeye işaret etmek Istiiyorum. Diploma çok 
şey vermiyor; maalesef vermiyor. Diplomanın ver
diklerini bir tecrübe safhasından geçirmeden evvel, 
müstakil ive sorumluluk alarak icrayı sanat etmek 
mahzurlu oluyor. Bu ikanaatimi muhafaza ediyorum. 

Efendim, kısaca mevcut Bakanlık binalarına 
işaret etmelk isterim. Büyük Atatürk bu Bakanlık 
binalarını zamanında tanınmış mimarlara dizayn 
ettirmiş ve onların denetiminde yaptırmış idi. Bu bi
nalarda ısı tecridinin o zamanki yıllarda dahi ne 
derecede düşünüldüğü görülmüştür. Bendenizin şah
sen memleketim olan Çorurn'da inşa ettiğim bir 
toplu ikonut sitesindeki küçük pencereler halkın 
büyük antipatisine neden ölmüş ve uzun mücadele
lerden sonra Iküçük pencereleri kabul ettirdbilmişim-
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dir ve bugün bu küçük pencerelerin içinde oturan 
limanlar ısınma yönünden, ekonomi ve kolaylığı yö
nünden bize naçizane dua etmektedirler .Ayrıca, aynı 
toplu konut sitesinde de, herhangi bir mecburiye
timi olmadan, bütün beton satıhlarını dışarıya karşı 
hıera'klitle kaplamışımdır. Bu, ıgenel maliyet içerisin
de pek bir şey de fark etmez. Bu bakımdan, bunu 
da antrparantez arz etmek isterim. 

BAŞKAN — İlki dakikanız var efendim. 
IA< AVNt ŞAHİN — Teşekkür ederim. 
(Mevcut Bakanlık binaları, eskinin mimarisine gö

re yüksek ve geniş tutularak yapılmıştır. Bugün 
bunların ihtiyaca cevap vermediği gerekçesiyle yeni 
IBa'kanlik binaları yapılmaktadır. Ankara'nın, bu ha
valide kalan yeşil alanları da bu Bakanlık binalarıy
la doldurulmaktadır. Şimdi acaba diyorum, Bayın
dırlık Bakanlığı bu binaların içlerinde yapılacak 
Itadilat ile kapasitelerinin artırılıp artırılmayacağı 
konusunda veya ne kadar artırılabileceği konusunda 
Ibir araştırma yaptırmış mıdır? Bunu lütfen Sayın 
Bakandan istirham ediyorum. 

Efendim, üst yapılarla ilgili maruzatım bu ka
dardır. Kısaca Karayolları ile ilgili sorum var. 

Ülkem'izde gerek Devlet yollarında, gerek duble 
'yollarda, gerek ekspres yollarda şimdiye kadar bir 
asfaltın bittiği nokta ile toprağın, banketin başladığı 
nokta arasında beton şerit göremiyorum. Kilomet
resi 60 ila 80 milyona mal olduğunu duyduğum 
'Devlet yollarında acaba yolun iki tarafına beton şe
rit çekmek suretiyle asfaltı, suyun ve hava şartları
nın rnıenfi tesirlerinden kurtarmak çok mu bir nis
pette pahalılık getiriyor, yoksa bunu yapmamanın 
başka bir teknik sebebi mi vardır? Bunu lütfen istir
ham ediyorum. 

İkinci sorum, demiryolu konusunda, Bunu da 
Sayın Başkan, müsaade ederseniz kısaca arz etmek 
isterim. 

(Efendim, Merkezi Hükümetimiz, Başkentimiz 
Ankara, malumualiniz Türkiye'nin her tarafına za
manın müsaade ettiği ölçülerde demiryolu ile bağ
lanmış. Ankara - Samsun bağlantısı, Kayseri ve 
Sivas'ı dolaşarak, ıgiöstermeme müsaade ederseniz, 
kulağı böylece ters taraftan göstermek şeklinde, 
o zamanın imkânlarına göre yapılmıştır, tenkit et
miyorum; onu yapanlar da sağolsunlar. Yalnız, Ka
radeniz sahilini, Samsun limanını ve o bölgeyi An
kara'ya daha kısa yoldan bağlamak Suretiyle de
miryolu şebekesini zenginleştirmek ve bu bölgelerin! 
demiryolu irtibatını sağlamak hususunda, örneğin; 
Çelikli - Havza arasında bir bağlantı yapmak hu

susumda Sayın Bayındırlık Balkanımız ve Demiryol
ları Genel Müdürümüz ne düşünürler? Böyle bir 
çalışma var mıdır? Böyle bir çalışma varsa hangi 
safihadadır? Efendim, yoksa da, böyle bir çalışma
nın programa alınmasını en samimi şekilde istirham 
ediyorum. 

Sayın Başkanım; müsamahanıza sığınarak biraz 
uzattığımı zannediyorum, teşekkür ederim. 

Sözlerimi burada bitrirken, Yüksek Heyetlinizi, 
Bayındırlık Bakanımızı ve Bakanlık mensuplarını 
saygılarımla selamlarımı «fendim. (Alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Sayın Mehmet Aydar'ı rica ediyorum. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danış

ma Meclisimin değerli üyeleri; 
Günlerdir görüşme yapmakta olduğumuz 1982 

Yılı Bütçesimin, yatırımcı bir kuruluşu olan Bayın
dırlık Bakanlığı Bütçesini görüşmeye başlıyoruz ilk 
kez. 

Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Genel Müdür
lüğünün 1948'lerden itibaren Türkiye sathına yaydığı 
hizmetleriyle gerçekten temayüz etmiş ve yatırımla
rıyla da memleketi adı gibi donatmış bir bakanlığı
mızdır. Her iyi hizmet verilirken, bu hizmeti veren
lerin multlaka aksak yönleri bulunduğu ve eleştir
meye açık olduğu da bellidir. Bendeniz de bazı 
noksan bulduğum hususları, bu büyük kuruluşumu
zun kendi içindeki birtakım sorunlara bağlı olarak 
bulduğum noksanları ifade etmek istiyorum. 

IBütçeyi görüşüyoruz. Bütçenin sarf kalemlerini 
görüşüyoruz, gelir kalemlerini görüşüyoruz ve Res
mi Gazeteye de bir göz atıyorum, 18 Ocak 1982 
tarihli 17578 sayılı Resmi Gazetede; «Baıyındırlılk Ba
kanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünden» diye baş
layan, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat 
işleri Genel Müdürlüğü Dokümantasyon Merkezine 
ilişkin keşif bedeli 160 milyon İka olan bir ihale 
ilânı, 3.2.1982 tarihimde ihalesi yapılacak. Keza, yine 
18 Ocak tarihli Resmi Gazetede iki bölümden mü
teşekkil bir ihale ilânı; muhammen bedel 36 229 915 

TL. Konya çevre yolu ile ilgili olan bir ilan, 45 824 554 
TL., bunu geçiyorum. 

il 9 Ocak tarihli Resmi Gazeteye geliyorum; Ça
nakkale ili dahilinde Lapseki - Çanakkale - Ayvacık 
üçüncü kısım yolunun yaklaşık şu yiometrderinin 
tesviye, sanat yapıları ve saire hizmetlerine ilişkin 
bir ilan. Birinci keşif bedeli 690 milyon lira, ihalesi 
8.2.1982'de. Keza, Karayolları Birinci Bölge Mü
dürlüğüne ait bir ilan; Haydarpaşa - izmit otoyolu-
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na ait ve Sakarya nehrinden kum temiiniine dair bir 
âlân, keşif bedeli lilO milyon. Toplam olarak 1 mil
yarı aşan dört ayrı ihale. 

1981 Mali Yılı içine konulmuş ödenekler 1982 
yılına sarkıtılarak ihaleler yapılıyor. Türkiye'de planlı 
döneme geçildikten bu yana 'sanıyorduk ki, konulan 
ödenekler yılı içerisinde kullanılacağı kadar kulla-
ınılır, kullanılmayanüar müteakip yıla aktarılır, yet
miyorsa ilave ödenekler sağlanır ve işler tamamla
nır, 

IŞu ilanlar da göstermektedir ki, sebep ne olursa 
olsun, Mali Yılın bitmesine iki aydan daha az bir 
ısüre kalmış bir zamanda, yeni bütçe yılına geçilir-
Iken, bir önceki yıla ait ödenekler ihale edilmekte
dir ve 1981 yılı birim fiyatları üzerinden ihale edil
mektedir. Müteahhit ihaleyi alacaktır, kazmayı vur
madan 1982 yılında birim fiyatları değişecektir ve 
Açınımlarda hepimizin ve idarenin şikayetçi olduğu 
birtakım sorunlar yeniden kaynaklanacaktır. Bunu 
(noktalayarak geçiyorum,, bir sorundur. Mali yılın 
tfakvim yılına getirilmiş olması belki bu soruna kıs
men bir çöz'üm getirecektir; ama mevsimi müsait 
olmayan bölgeler için yine sorun olmaya devam 
edecektir bu. 

Karne komisyonlarının Türkiye'de geçmişte ver
diği örnekler vardır, günümüzde de bazı olumsuz ör
nekler olduğu i yansımaktadır, üzüntü vericidir ve 
maalesef Türkiye'de bir müteahhit enflasyonu vardır. 
Geçenlerde görüştüğümüz gibi, banker enflasyonu 
tıpkı müteahhit enflasyonuna dönüşmüştür, aynı 
prosedür içerisinde meseleye bakmak lâzım gelir. 
Müteahhitliği bütün temel şartlarıyla kendinde top
lamış olanların elbetteki müteahhitlik yapması ge
rekecektir, meseleyi bu açıdan ifade ediyorum. 

iEisas üzerinde kısaca ve sabrınızı taşırmadan du
racağım bir konu vardır, önemli bir konudur, önem
li telakki ettiğim için ifade ediyorum; Türkiye'de 
köy yolları vardır, il yolları vardır, il yollan, Devlet 
yolu diye mütalaa ettiğimiz espri içerisine girer. 
Köy yollarını Köy işleri Bakanlığı yapar. Devlet 
yolu olan il yollarını Bayındırlık Bakanlığına bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğü yapar, ti yolları dedi
ğimiz zaman, ilçe yolları bunun içine girer, bucak 
yolları bunun içine girer, ilçe yolları yapılır, bucak 
yolları yapılmaz.. Eğer ilçe yolları güzergâhı üzerin
de ise ve kılçık yollarla bağlanabilirse yapılır; ama 
ters, sapa bir yerde ise bucak yolları ne Karayolla
rını ilgilendirir, ne Köy işleri Bakanlığını ilgilendirir 
ve o bucaklar yapayalnız kalır. Çok sayıda örnek 
vardır, sabrınızı taşıırnamak için vermiyorum. 

i Paralı köprü vardır; ama paralı yol olmaz. Pa-
I ralı yol nasıl olur?.. Altyapımızın mukavemeti, 
I teknik standardı uluslararası TIR filolarının geçişine 

müsait olmadığı için milli vasıtalarımızın dahi yılda 
milyarlarca lira amortismanına, kaybına sebebiyet 
veren yolların, özellikle uluslararası taşımacılıkta 
ciddi bir ücret tarifesiyle mutlak surette Devlet Ha-

I zinesine gelir sağlamalıdır. Ben karayollarının ücretli 
olmasını bu anlamda mütalaa ediyorum ve Boğaz 
'köprümüz 'bugün ücretli geçişe açılmıştır. Ben ö nok
taya katılıyorum; fakat öbür taraflara katılma imkâ
nını göremiyorum., 

iSabrınızı taşırmamalk için konuşmamı burada 
I bağlıyonum. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN TEŞEKKÜR ederim. 
Sayın Mustafa Alpdündar'ı rica ediyorum... Yok

lar. 
Başka söz isteyen kalmadığına göre Sayın Bakanı 

rica ediyorum. 
IBAYINIDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP 

—i 'Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üye
leri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1982 Mali Yılı Bütçesi dolayısıyla hu
zurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce 
Yüksek Heyetinizi şahsım ve Bakanlığım mensupları 
adına saygıyla selamlarım. 

Gerek yazılı olarak, gerekse şifahi görüşmeleri 
esnasında kıymetli üyeler çok kıymetli fikirlerini dile 
getirdiler. Ben, müsaade 'buyurursanız, belki biraz da 
tekrar olmakla beraber, evvelâ genelde Bakanlığımın 

I 1981 yılı çalışmaları hakkında bilgıi verdikten sonra, 
1982 çalışmalarımız hakkında görüşlerimi ifadeye 

I çalışarak, bu maruzatım sırasında bazı soruları 
I genelde cevaplandırmaya çalışmış olacak ve bunun 
I dışında kalmış olan bazı soruları Mümkün olduğu 
I takdirde buradan ıttılaınıza arz ederek cevaplandır

maya çalışacağım ve bil'ahara da öbürleri için Sayın 
I Başkandan ve değerli üyelerden yazılı olarak cevap 
I vermemıe müsaade istirham edeceğim. 

Genelde hepinizce malum olmakla (beraber, Ba
kanlığımızın amacı, Ülkenin ulaşım ihtiyacını karşı
layan karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu 
altyapı tesisleri ile akaryakıt ve doğalgaz boru hat-

I 'larını ve kamu kuruluşlarınım yapılarını günün tek
nolojisine ve ihtiyaçlarına uygun biçimde inşa et-

I mek, bunların önemli onarımlarım ve yenileştirme-
I lerini yapmaktır. Bakanlığın görevleri 1609 say ıh 

45<> — 



Danışma Meclisi B : 40 21 . 1 . 1982 O : 3 

(Kamında, Karayolları Genel Müdürlüğünün görevleri 
ilse 5539 Sayılı Kanun ve bunu değiştiren 1737 sayılı 
Kanunda tadat edilmiştir. Bakanlık, katma bütçeli 
Karayolları Genel Müdürlüğü ile ıgenel bütçeye dahil 
Merkez 'Teşkilatı, Yapı İşleri, Demiryollar, Liman
lar, Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
Genel Müdürlüklerden oluşmakta, bu genel müdür
lüklerin yurt sathına yayılmış Bölge Kuruluşları bu
lunmaktadır. Hizmetlerimizin ortak niteliği Yurdu
muzun ekonomik, sosyal ive kültürel alanlardaki 'kal
kınmasının altyapısını oluşturmasıdır. 

Ülkemizin süratle kalkınmasında önemli rolü olan 
ulaşım imkânlarının geliştirilmesi, çağın tekniğine 
uygun ve entegre bir planı gerektirmekte olup, bu amaç 
için Ulaştırma Master Planının hazırlanması zorunlu 
hale gelmiştir. Hazırlanmakta olan ulaştırma sektö
rünün bilimsel ve rasyonel bir 'koordinasyon içinde 
ele alınmasını amaçlayan Ulaştırma Master Planı; 
'karayolu, demiryolu, liman ve ıhaıva meydanlarının 
birlikte Ve birbirlerini tamamlar biçimde düşünüle
rek, bunların öncelik, büyüklük ve zamanlamasını 
ihtiva edecektir. 

Tüm ulaşım sistemlerini içeren ve 1993 yılını 
hedef alarak ulaşım Sistemleri arasında olması gere
ken dengeyi sağlamayı amaçlayan Ulaştırma Master 
Planının ilke ve hedefleri, Sayın Başbakanımızın ye
rinde ve zamanında (müdahaleleri ile Devlet Planla-
ıma Teşkilatı Koordinatörlüğünde ilgili kuruluşlarca 

. ele alınarak belirlenmektedir. (Bakanlığımızca söz 
konusu plan çalışmalarına aktif olarak katılmakta
dır. Şubat 119'8'2'de belirlenecek Plan kararlarının 
Ülke gerçekleri ille uyumlu ve tutarlı sonuçlar ürete
ceğine inanıyoruz. Master Plan çalışmalarının so
nuçlanmasını müteakip karayolu, demiryolu, deniz
yolu, havayolu ve boru hatları çalışmalarımız daha 
detaylı ve kapsamlı projeler halinde ele alınacaktır. 
Bu arada, Karayolu Master Planı çalışmaları içe
risinde, ağımızda bulunan bütün yolların yeterlili
ğinin saptanması amaçlanarak yapılacak bir «Yeter
lik Etüdü» sonucunda yollarımızın ekonomik ölçü
lere göre yapım ve bakım önceliklerinin bulunması için 
de gerekli çalışmalara başlanmıştır. 

1981 yılı içindeki mevzuat çalışmalarımızı şöylece 
'özetleyebilirim : 

(Bayındırlık İşleri olarak nitelendirilen hizmetlerde, 
mevzuat dahil bazı sorunların yıllarca çözümlene
mediği bir gerçektik. Bu noktadan hareketle, önce
likle 2490 sayılı Artırıma, Dksiltme, İhale Kanununun 
değiştirilmesi ede alınmış ve hazırlanan yeni Devlet 

İhale Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 
Milli Güvenlik Konseyince Yüksek Meclisinize sevk 
edilmiş olup [görüşmelere başlanılmıştır. Ayrıca, 
1981 yılı içinde; Yapı, Tesis ve Büyük Onarım İha
lelerine (Katılma Yönetmeliği yeniden düzenlenerek 
yayınlanmış, 8/505 sayılı Kararnameyi değiştiren 
8/2574 sayılı Fiyat Farklarına İlişkin Kararname ve 
Türkiye'de Tüketülen Sivil Akaryakıt ve Doğalgaz-
ların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanması ve 
Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale 'Esaslarına Dair 
Kanun yürürlüğe 'girmiştir. 

özetle değindiğim mevzuat çalışmaları dışında, 
1981 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetlerimiz 
ile 1982 yılı yatırım hedeflerimlizi açıklamak isti
yorum: Geçmiş yıllarda çok sayıda' projenin prog
rama alınması, hem kuruluşumuzun1 teknik gücünü 
aşması, hem de ödeneklerin yetersizliği dolayısıyla 
işlerin sürüncemede kalmasına neden olmuştur. Di
ğer çok önemli bir sebep de enflasyondur. 1981 ve 
1982 yılı Yatırım Programlarının esas özelliği ise 
geçmiş yıllardan kalan yatırımların süratle bitirilme
si ilkesine 'göre haziırlanmış olmasıdır. Bu nedenle, 
çöık zorunlu bazı projeler dışında programa yeni 
proje alınmamış, geçmiş yıllardan kalan yatırımların 
süratle bitirilmesi hedef alınmış, yıl içlinde bitebile
cek projeler ile öncelikle tamamlanması gereken pro
jelerin ödeneklerine ağırlık verilmiştir. Böylece, iş
lerin kapasitemize göre ayarlanması ve kılsa sürede 
ekonomimize katkıda bulunması sağlanmaya çalışıl-
nuştır. 

Karayoları Genel Müdürlüğü : 
Karayolları Genel Müdürlüğü yatırımları için 

1981 mali yılında ayrılan 'ödenek tutarı, yıl içinde 
alınan ek ödeneklerle birlikte 45 062 793 845 TL. ala 
ulaşmış, Arahk ayı sonuna kadar 35 522 190 000 TL. 
harcanarak % 79 gerçekleşme sağlanmıştır. 1981 
yılında Karayolları Yatırım Programı revize edile
rek kısa sürede bitirilecek projeler ile anaistikamet 
bağlantılarını sağlayacak projelere ağırlık verilmiştir. 
1981 yılında, 9 753 km. yolda asfalt, 2 153,3 km. 
yolda sanat yapısı, 1 620,6 km. yolda toprak tesviye, 
2 507,6 km. yolda stabilize çalışması yapılmış, 58 923 
•km. lik 'Devlet ve il yolunda devamlı bakım çalış
maları sürdürülmektedir. Ayrıca, 1981 yılı progra
mında planlanan 2 796,56 m. uzunluğunda 75 adet 
köprü yapımı ile 70 adet köprü onarımı çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

Türkiye'nin dahil bulunduğu Doğu ve Batı Blok
larına dahlil 10 Avrupa Ülkesini 'ilgilendiren 3 607 
fcm'si Ülkemiz sınırları içinde, ıtfoplam 9 600 km. 

457 — 



Danışma Meclisi B : 40 21 , 1 . 1982 O : 3 

uzunfLuğımdalki Trans European Motarvvays (TEM) 
projeleri ile ilgili hazırlık çalışmaları sürdürülmüş, 
birinci faz proje dokümanı hazırlanmıştır. 

. Transit karayolu güzergâhının 'üst yapı iyileştir
mesi ve Uluslararası standartta yatay ve düşey işa
retlemenin yapılmasını amaçlayan ve 3 220 Ikm. lik 
Ibir yol kesimini kapsayan Türkiye Transit Karayo
lu (TETEİK) projesi ive transit taşımacılıkta kullanı
lan limanları hudut kapılarına bağlayan yollar file 
ilgili ön çalışmalara 1981 yılı başında başlanmıştır. 
Karadeniz Limanlarıımızdan Iran ve Ortadoğu'ya 
transit nakliyat yapılması konusunda Ulaştırma Ba
kanlığı Koordinatörlüğünde çalışmalar yapılmaktadır. 
Öncelikte Samsun ve Trabzon Limanlarının, uzun 
vadede ise Giresun ve Hopa Limanlarının bu amaç
la kullanılması düşünülmüştür. Hopa Limanının tran 
bağlantısı olanak; Hopa - Artlvin - Şavşat - Ardahan -
Şuzuz - Kars Digor - İğdır - Doğubeyazıt güzergâhı 
gerek kısa oluşu, gerekse mahalli trafikten e'tkilen-
ımemesi sebebiyle Karayolları Genel Müdürlüğünce 
önerilmiştir. Bu güzergahın ıtransit taşımacılığa açıl
ması 'konusunda çalışmalar sürdürülmekte olup ileri
de nihai karar verilecektik". Kısa 'vadede geçiş için, 
Kars'tan itibaren Kağızman - İğdır - Doğubeyazıt -
Gürbulak güzergahı da kullanılabilecektir. Ayrıca, 
Giresun Limanını değerlendirmek için Tirebolu - Har-
şit - Gümüşhane bağlantısı ciddi olarak ele alın
mıştır. 

(Bulgaristan Ihududundan başlayarak Suriye Hu
dut Kapısında son bulan 1 432 km. uzunluğundaki 
E - 5 karayolunun duble yol haline getirilmesi ko
nusunda ©tüt ve projelendirme çalışmaları sürdürül
müş, en kritik durumda olan Azaphane Geçişi bölü
münde duble yol yapım çalışmalarınla ve inşaaıt sı
lasında trafiğin verileceği servis yolunun yapımına 
başlanmış olup çalışmalara hızla devam edilmekte
dir. 

'Ülkemizin coğrafi durumu bakımından büyük 
önem taşıyan ekspres yolların yapımının hızlandırı
larak kıtalararası geçiş tıkanıklığının giderilmesi ve 
bu yatırımlar için kendi kendini 'finanse edecek kay
naklar 'yaratılmasına ilişkin ilkeler doğrultusunda, 
diki şeritli yolların kapasite yönünden yetersiz kaldığı 
kesimlerde oto ve ekspres yolların yapım çalışma
larına hız verilmiştir. Bu gibi önemli projelerden; 
Topkapı - Yeşilköy Ekspres yolunda ı(Bakırköy) İn
cirli Kavşağı, Haydarpaşa - izmit Otoyolunun 10 
'km. lik Yarımca - İzmit bölümü tek yönlü olarak, 
Tarsus -. Pozantı Otoyolu'nun 14 'km. lik bölümü 
2 gidiş, 2 geliş olarak 1981 yılında trafiğe açılmıştır. 

I Geçtiğimiz kış döneminde 40 077 'km. karayolu, 
I devamlı kar mücadelesi yapılarak kış boyunca açık 

tutulmuş, 1)1 999 ikm. yolda ise imkan bulundukça 
I kar mücadelesi yapılmıştır. 
I Ayrıca, son zamanlarda Trabzon, İzmir, IBalıke-
I sir yörelerindeki yoğun yağış nedeniyle karayo'lla-
I rında meydana gelen sel tahribatını gidermek üzere 
I çalışmalarımız yoğun şekilde sürdürülmüş, öncelikle 
I trafiğe kapalı yollardan başlamak üzere hasar gider-
I me çalışmalarına girişilmiş ve halen de devam et-
I inektedir. Köprü hasarı gören, yeniden yapımı ve 
I onarımı uzun sürecek olan bir kaç yolumuz dışında 
I trafiğe kapalı yol kalmamıştır. Hasar giderme ve 
I onarılm çalışmaları inşaat mevsimi içinde gerekli 

ödeneklerin de tefrikiyle 'köklü çözüme kavuşturula-
I çaktır. 
I Karayolları kenarında bulunan sabit tesislerin, 
I yolcu ve turistlerin istifadesine açılması ve bu bö-
I Kimlerin inşası ile bakım ve işletme masraflarının 
I kullananlardan alınmasına ilişkin hazırlık çalışma

larına başlanmıştır. Buna dair '8/1040 sayılı Karar-
I namenin uygulanması amacıyla Turizm ve Tanıtma 
I Bakanlığınca belirlenen tur güzergâhları üzerindeki ;mo-
I la ilhıtiyaç noktaları ve bu noktalarda kurulacak proje 
I ve işletme birimleri ile öncelikli güzergâhlar üzarin-
I de düşünülen noktaların yerinde incelenmesi için 

adı geçen Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
I ilgililerinden oluşan çalışma grubu bir inceleme 
I gezisi yaparak ortak bir raporla kuruluşların yapa

cakları çalışmaları tespit etmişlerdir. Halen kuruluş-
I 1ar kendi görev konularında çalışmalarına devam 

etmektedirler. 
Arabistan Yarımadası, Iran, Afrika ve diğer ül-

I kelerdeki doğal zenginliklerin değerlendirilmesi so~ 
I nucu büyük yatırım alanları meydana çıkmış, Ka-
I rayolları Genel (Müdürlüğü için bu ülkelerde, yol 
I etüt - proje, araştırma ve yapım konularında iş yap-
I ma imkânları doğmuştur. Böylece ülkemizin en 
I önemli darboğazlarından olan döviz ihtiyacının kar-
I şilanmasına katkıda bulunmak, işıgücümüzü daha 

iyi değerlendirebilmek ve o ülkelerle dostluk ve 
I kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmek im

kânları hasıl olmuştur. Karayolları Genel Müdürlü
ğünce Libya'da taahhüt edilen yol yapım işinden 
edinilen tecrübeler sonucunda, yabancı ülkelerde taah
hüde girişen kamu kuruluşlarının hem ülkemiz ya-

I salarına, hem de diğer ülkenin yasalarına tabi ola-
I rak iş yapmak zorunda kaldıkları ve büyük ıgüçlük-
I lerle karşılaştıkları gözlenmiştir. Bu nedenle yabancı 
I ülkelerde kamu kuruluşları yerine daha serbest ha-

458 — 



Danışma Meclisi B : 40 21 . 1 , 1982 0 : 3 

roket etme imkânı olan Devlet şirketlerinin ve bil
hassa özel sektörün büyük çapta taahhüte girişmesine 
imkân sağlamanın daha doğru olduğu anlaşılmıştır. 
Nitekim, özeli sektörün bu gayretleri çok dlumlu so
nuçlar vermeye başlamıştır. Ancak, Devlet olarak 
bu uğraşıları bir taraftan gerektiği şekilde destek
lerken, diğer taraftan da aiddi kontrol altında bu
lundurulmasının şart 'Olduğuna bilhassa 'işaret et
mek isterim. 

Dışarıda çalışan müteahhit firmalarımızın Yurdu
muza arzulandığı şekilde döviz getirebilmelerini sağ
lamak üçin bunların liştigal alanlarının yalnızca ya
pıma inhisar 'etmemesi ve bilhassa proje ikonitrollük 
ve müşavirlik konularını da kapsar hale getirilmesi, 
'diğer bir deyimle, mühendisıMk, müşavirlik fiirmaları-
mızın ve proje bürolarımızın da dışa açılmasının te
mini fevkalâde önem kazanmıştır. Ancak, böylece 
uygulama projelerinin şartname ve yapı malzemesi 
standartlarının kendi mamullerimize göre ayarlan
ması ve bu sayede ülkemizden yalnız el emeği değil, 
ona paralel olarak yapı malzemesi ve know-bJow'un 
da ııhracı imkân dahilinde sokulmuş 'olacaktır. Diğer 
'taraftan müteahhitlerimizin yapı malzemesi ve diğer 
'ihtiyaçlarımızın. evlevLyetle ülkemüzden karşılanma
sında, Türk; parasının bir an evvel konvertibl bir 
hale getirilmesinde de sayısız yararlar görmekteyiz. 

iBu alanda bir önemli hususa da kısaca değin
mekte yarar görüyorum. Dışa açılan müteahhitleri-
miziin iş yaptıkları ülkelerde maruz kalabilecekleri 
kriz ve tehlikeler karşısında ayakta Ikalabilmeleri 
liçte güçlü olmaları; yani güç ve gayretlerinin 'önemli 
<bir bölümünü içeride kullammaüan ve değerlendir
meleriyle ancak mümkündür. iBu da bizim ülke ola
nak altyapı yatırımlarına daha 'fazla kaynak ayırma
mızı gerektirecektir. GereMi kaynağın temininde 
Devlet ve müteahhitlerin veya birliklerinin ele'le 
vermesi Ihem ekonomik durgunluğun atlatılması, 
hem de dışarıda büyük rekabete karşı daha güçlü 
olunabilmesli için gerekli görülmektedir. 

IKaraydlları Genel Müdürlüğü bu 'alanda Türk 
müteahhitlerine önderlik ederek, onların dışa açıl
malarını cesaretlendirdikten sonra, bir devlet kuru
luşunun müteahhitlik hizmetlerini yürütmesindeki 
büyük güçlük ve sakıncalar dikkate alınarak, Libya' 
da elindeki işi bitirdikten ısonra dışarıda yeni bir 
tiş almama konusunda karar allmış bulunmaktadır. 

Yapı işleri Genel Müdürlüğü : 
Devlet binalarının ©tüt, proje, keşif, inşaat ona

rım ve bakım çalışmalarını yürüten, Ülkemizin bi-
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ma yapımlarıyla ilgili (bütün faaliye'taerinde yol gös-; 
temci sorumluluğu odan Yapı İşleri Genel Müdür
lüğümüzün 1981 yılındaiki yatırım tutarı, diğer ya
tırımcı kuruluşlardan devren gelen ve yıl içinde aln 
man ek ödeneklerle birlikte 53 milyarı aşmış, ara^ 
iılk sonuna kadar da 45 milyar 600 milyonunu har-ı 
camak suretiyle yüzde 86'lılk bir gerçekleşme sağla-> 
iniştir. 

1981 Yılı Yatırım Programında muhtelif sektör-
tere ait yeni ıiş ve /küçük onarım mahiyetinde 1 300 
adet ihale ve 2591 adet de devam eden olmak üzere 
toplam 3891 adat ıiş bulunmakta olup, aralık ayı so
nuna kadar î 128 adet işin ihalesi gerçekleştiril
miştir. 1981 Mali Yılı sonuna Ikadar tarım, ulaştır* 
ma, konut, eğitim, sağlılk ve genel idare sektörlerinde 
toplam 1 157 bina inşaatı tamamlanarak hizmete 
açılması planlanmıştır. 

Atatürk'ün Doğumunun lOO'ncü Yıldönümü ne
denliyle yaptırılacak olan Atatürk Kültür Merkezinin 
projeleri yarışma sonucunda elde edilerek, müze, 
sergi, folklor ve kütüphane (bölümlerinin inşaatının 
29 Ekim 1981 'de temeli atılmıştır, 

Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğü : 

Demiryolları inşaatı Genel Müdürlüğümüzün 
1981 Yılı Yatırım Programında bulunan toplu taşı-
macüığa olduğu kadar yük ve yolcu taşımacılığına, 
dolayısıyla Ülke ekonomisine yarar sağlamak üze* 
re planlanan demiryolu projelerinin teknik ve eiko
nomik etütleriyle yapım çalışmalarına devam edil-ı 
mekteduv 

Genel Müdürlüğün 1981 Yılı yatırım tutan alı-< 
nan ek ödenekle »birlikte 4 ımilyar 300 milyon Türk 
lirasına ulaşmış; aralık ayı sonuna 'kadar 2 milyar 
638 milyon lira harcanmak suretiyle yüzde 61 ger-* 
çekleşme sağlanmıştır. 

Teknik ve ekonomıik fizibilite çalışmaları içinde 
yer alan 6 adet hattın etüdü bu Mali Yıl sonuna ka-ı 
dar tamamlanmış olacak, 7 adet hattın etüdü ise en 
(kısa zamanda ihaleye çıkarılacaktır. 

(Harita alımı aplikasyon ve güzergah işleri içinde 
yer alan İsparta - Burdur - Antalya Projesi ile ilgili 
işler ihale edilmüş; Hanlı - Bedirli - Ulaş demüryokı 
»inşaatıyla itgitö işler ise bu Mal Yıl içinde ihale edlin 
lecekltir- İstanbul Boğazı demiryolu tüp geçişi fizdbŜ  
İte etüdü, içim blir Türlk ve Amerikan firmasıyla önı 
anlaşma sağlanmıiştir^ 

Yapım çalışmaları içerisinde yer alan Çatalağzı 
Üst Geçit Köprüsü istasyon düzenlenmesi işli tamam
lanmış, Söğütlüçeşme istasyon tadîlâtı ve tevsi ile, 
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Samısun - Ödemen demiryolu halttı inşaatları ise bu 
Mali Yıl içimde tamamlanarak geçici tedbirlerle bir-
lifclte hizmete açiacakltrr. Aliağa - Menemen çift hat
lı demîiryolu inşaatınını ise bu Mali Yıl içlimde ihale
sine çalışılacaktır. tzmtiit şehlir geçiişi projesi içim be
lediye ile yıllardır süre gelem anlaşmazlık çözümle
nerek, sahilden hemzemin geçit konusunda anlaşma
ya varnlımıış olup, em kısa zamanda yapıım iş'ine baş
lanacaktır.. Divriği - Sivas (Tecer - Kangal) demir
yolu inşaatıyla DSÎ Genel Müdürlüğü adıma inşa et
tirilen Karakaya Barajı Demiryolu Varyanltı inşaa
tımda çalışmalar sürdüıftlmekltedir., 

öneml'i projelerden, muhterem üyelerim çok ıs
rarla üzerimde durdulkları Arifiye - Sincanı elektrikli 
çift halttı demiryolu projesli 1975 yılınlda 8,9 mıillyar 
Türk İrası proje bedelliyle Devlet Planlama Teşıklilâ-
tınca Programa alımmışfcır. 1981 baz fiyatlarıyla ma
liyeti 210 milyar Türk îirasjldır. Proje maıiyetıi Prog
rama giriş yıllarımda çok kaba haltlanyla tahmin 
edilm'işltlir. Daha sonraki yıllarda uygulama projele-
•rinlin ortaya çıkmia'sı nedenliyle maliyet hesaplan da 
çolk daha belirgin hale gel'mlişltlir. Ayrıca Proje için 
talep edilen yıllık ödenek primlerimin karşılamamayıp 
çok cüzü ödeneklerin tahsil edilmesinden dolayı ya
pım hızımın düşmesi ve geçltiiğimliiz yıllardakıi büyük 
emflasyonılar Proje bedelimi fazlasıyla ' yükseltmiştir. 

Bu yüksdk sltamfdarltlı dernlirydlu haltitinım yapımıma 
İstanbul - Ankara arasımda yıllarla artan yük ve yol
cu taşıması taleplerimin karşılammaz seviyeye erişme
si sebebiyle başlanmıştır. Bu haltta sefere konulacak 
tren dinsin© göre îstamlbul - Ankara arası 4,5 saalte 
iradirilecekltlir. Havayolu, karayolu ve mevcut demir
yolunun toklum taşılmasımin ulaşım talebimi karşıla
yamaması mdtlicesii, fazla sayıda tren dkomomfilk ola
rak çalıştırabilecekltlir. Proje bir Avrupa - Asya bağ
lantısı olarak düşünülmekte ve bu bağlantı kapsamı
na îram, Irak, Suriye ve dolayısıyla Körfez ülkeleri 
ve SuUdi Arabistan bağlantılarımı sağlayan diğer hat
ların etüdü de yapılmaktadır. Btüıt; Ankara - İstan
bul demiryolu üzerimde her türlü tedbîr alimsa dahli, 
1985 - 1986 yıllarımda doygum hale gelecekltlir. Arifi-
ye - Sincan Projeslinim tdknlilk ve ekonomik fizibili
te raporlarını hazırliayan Almam Öberfrnayer Firma-
sıının raporumda E - 5 Karayoluna alternatif iklimdi 
bir karayolu yapılsa dahi 2 bin yıülarıma doğru kara
yolu taşımacılığınım tam kapasiteye ulaşacağı, dolayı
sıyla demiryolunun yapımımda zorluklar olacağı be-
lirtilrmdktedir, 

IBu hususta müsaade buyurursanız kısaca, arka
daşlarımı eksik ohnasıınliar çok geniş olarak değindi

ler, halen Mtürilmemliş GÎan 420 kimlik Arif iye - Sin
can arasındaki bölümüm 160 km1 kısaltılması suretiyle 
ekanomomize yapacağı büyük katkı aşikârdır, 

Düğer taraftan bazı görüşlere göre, «Mevcut bir 
demiryolu halttı varken, buna paralel ikinci bir yolu 
yapmak dururken, neden böyle bîr pahalı yola gi
diyorsunuz?» diye sualle karşı karşıya kaldığımızda, 
ibunum cevabı da kendiliğindeni verilmektedir. Çünkü, 
420 Kmlik bir keşlimin çift yol halime getirilmesi içim 
sarfedeceğimüz paraya yakım, hatta omdan daha az 
bir maliyetle yüksek standartlı bir yolum yapılması 
mlümkün olacağı için bu yolun yapılmasında özenle 
duruyoruz. Ektsjk olmayan sizler de ifade ettlin'iz. Sa
yın Başlbakamıımızıda düm esasem yerime götürdük, 
yapılan hizmetleri gördüler ve bu şartlar altında tah
min ddiyorum, bu Projeye finansmanı sağlamak sure
tiyle kft, bumu bir noktada ıttılalarınıza arz edeyim; 
muhterem üyeler, bir km demiryolunun maliyeti 
250 ilâ 450 miilyom lira arasımda, 1 km tfümellim malli-
ydti, çlift hatlı olduğu zaman 1 milyar lliramın üze
rimde bir maliyet gdtiirmdkltedir. Böylesine ağır bir 
nıalIJyetim altımdan kalkaibilimdk için bunum gerekli 
finansmanımın da peşinen sağlammasımda yarar olduğu
mu bilhassa işaret dtlmek isterim, 

Bütün bu nedenler dikkate alınarak Bakanlığı
mızca projen'in yapımı savunulmaktadır. Ancak, ge-
rdk standart, gerekse arazli açısından projenfim yeni
den gözden gedirilmesli gerdkmliş ve bumun için Dev-
ldt Planlama Teşkilâtı, Ulaştırma Bakanlığı ve Ba
kanlığımız ilgililerlinden oluşan bir Komisyon kurul
muştur. Bu tdkmiik Komlisyomum hazırlanan Ulaştır
ma Master Planınım ışığımda alacağı neticelere göre 
gerekli proje revizyonu yapılacak ve içeriden veya dı
şarıdan finansman imkâmları yaratıl'ımcaya kadar ya
pılan işlerin korummalsı temimi çalışmalanma devam 
edilecektir. 

Uiımamlar inşaatı Genel Müdürlüğü : 
Limanlar İnşaatı Gemel Müdürlügümü/ce, 730O 

Kimlik uzun bir sahil şeriıdüme sahip olan ÜMcemMn 
coğrafi, sosyal, ekonomik, sanayi ve turistik duru
muyla ilerideki gelişme imkânları da gözünün© alı
narak planlaman ve mevcut önemli llimanlarılmiEdakli 
kapasiteyi artırmak', Uluslararası yük taşımacılığın-
dakü modern sistemlim ülkemizde de devreye sokuf-
miaısım sağlamak üzere başlaman çalışmalar ve halikın 
geçilmiimi balıikçıliğa bağladığı yörelerde balıkçı barı
nakları ve turizmi amaçlı liman ve iskele yapımlarına 
'devam ed'itfmelklte'dir, 

1981 yılı yatırımları için ayrılan ödenek tutarı, 
alman ek ödemdklerle birlikte 5 milyarı aşmış, aralık 

— 460 — 



Danışma Meclisi B : 40 

sonuna kaldar 3 milyar 600 milyonu harcanmak su- I 
retiyle % 71'Hilk bir gerçekleşme sağlanmıştır. 

Gerek tranısilt taşımacılık, gerekse Ro - Ro taşı- | 
macılığı açışımdan 1981 yılı başarılı bir yıl olmuştur. 
Merisin Limanı transit taşımacılık açısından istenilen 
seviyeye ulaşmş, ayrıca izmir ve Haydarpaşa Liman
larımızda konlteyner taşımacılığı sağlanmıştır. 

Diğer limanlarımızda da bu taşımacılığın peyder
pey devreye sokulması sağlanacalktır. Romanya ve 
Bulgaristan'la yapılması düşürtülen Ro - Ro ve de-
m'inyolu ferisi seferleri içlin Hopa, Trabzon ve Sam
sun Limanlarında Ro - Ro rılhltımilan, ayrıca Sam
sun'da demiryolu ferisi yanaşma yeri planlanmıştır. 

Önemli yatırımlarımızdan Antalya ve Bandırma 
Limanlarında alyapı inşaatları tamamlanmış, Hopa 
ve Derince Limanlarında bazı işler sürdürülmektedir.. 

Bu 4 limanımöda yükleme, boşalma işlerinde 
kullanılmak üzere programlanan 23 adet porltal vin
cin 1977 yılından beri sağlanamayan dış kredi so
runu çözümlenmiş ve Vinç makine ve aksamın tama
mı yurdumuza getirilerek Hopa ve Bandırma Liman
larında montaj işlerine başlanmış, Derince ve Antal
ya'da da başlanmak üzeredir., 

75 milyon dolarlık Düniya Bankası kredisiyle fi
nanse edilen Limanları İyileştirme Projesinin Liman
lar inşaatı Genel Müdürlüğüyle ilgili olan mevcut 
deniz ekipmanının yenilenmesi içlin gerekli yedek par
ça ve römorkörlere ait akreditifler açılmış, yedek 
parça grubunun bir kısmı yurdumuza getirilmiştir. 

Ayrıca yoğun trafiği dan İskenderun Limanına 
bazı ilavelerin yapılması gerekli hale geldiğinden, İs
kenderun Limanı îkmal inşaatı 1981 yılı programı
na sonradan dahil edilerek Kasım ayı içerisinde iha
lesi yapılmıştır, 

Hava meydanları ve akaryakit tesisleri inşaatıy
la ilgili çalışmalarımız : 

İHava Meydanları ve Akaryakıt Teslisleri inşaatı 
Genel MÜdürîüğümlüzee yurt içi ve yurt dışı hava 
ulaşımı içlin gerekli kapasffltede havaalanı inşa ede
rek, her tlürlü hava şartlarında ulaşımı yaygınlaştır
mak hedef alınmış, ,hava ulaşımımda ülkemtMn sos
yal, ekonomik, küMirel ve turistlik ihtiyaçları, akar
yakıt tesislerinde ise yurdumuzun her noktasına ko-
loy ve ucuz akaryakıt ikmali yapılabilme ilkeleri doğ
rultusunda planlanan yaptırım faaliyetlerine devam 
edilmiş;t!ir« 

Genel Müdürlüğün yatırımları için 1981 yılında 
ayrılan Ödenek tultarı, alman ek ödeneklerle birlikte 
7 miilyar 300 milyona ulaşmış, aralık sonuna kadar 
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4 miyar 200 milyon lirası harcanarak % 58'lik bîr 
gerçekleşme sağlanmıştır. Kasım ayı içerisinde almanı 
ek ödeneğin henüz harcanamamış olması, gerçekleş
me oranını düşürmektedir 

,1981 yılı içinde özelikle uluslararası havaalanı 
larimızdaki yapım faaliyetlerine hız verilmiştir. Yıl 
içinde Dalaman Havaalanı geçidi tedbirlerle hizmete 
açılmış, Van ve Trabzon Havaalanları terminal bina
ları, Bsenboğa Havaalanı dış hatlar yolcu terminali 
ve Adana Havaalanı pist, 'taksirat onarımı ve apronı 
tevsii inşaalttarı tamamlanmıştır. Halen uluslararası 
hava trafiğine hizmet eden Yeşilköy, Bsenboğa, Ada
na, Dalaman Havaalanlarıyla iç hatlara hizmet eden 
Trabzon, Van ve Malatya Havaalanlarında çeşitli ya-> 
pim çalışmaları sürdürülmektedir^ 

Hava meydanları inşaatı için önemli bir sorun da, 
gecKiğimliz yıllardaki döviz darboğazı, yatırımları 
olumsuz yönde etkilemiştlir< 

Bu işler kapsamınlda döviz darboğazı nedeniyle 
4 yıllık bir gecikmesi olan Yeşilköy Havaalanı pro-> 
jesinde Suudi fonundan karşılanan 7,6 milyon dolar^ 
lık kredinin yürürlüğe girmesiyle büyük aşama kay-
dedilmüş ve Terminal 1 ünitesi için gerekli malze-< 
meler ithal edilmeye başlanmıştır. Ayrıca Yeşilköy, 
Efes ve Dalaman Havaalanları ışıklandırma, enerji 
ve yedek güç teminiyle enerji dağıtım tesisleri işinin 
130 mîlyon Belçika frangı tutarındaki kredi anlaş
ması 1981 yılı içerisinde yürürlüğe girerek işlerlik 
kazanmıştır, 

Önemli projelerden izmir - Efes Havaalanı ter-> 
mlinal tesisleri aralık ayı içinde ihale edilmiş olup, 
1984 yılında ikmal edilecek sekilide programlanmış
tır, Altyapı ikmal inşaatının ise 1983 yılında ikmal 
edilecek şekilde ocak ayı içinde ihalesi yapılmasına 
çalışılacaktır, 

I Müsaadenizle ştodi kisaea 1982 Yatırım Bütee-ı 
I m izle ilgili faa%etferimize temas etmek istiyorum, 

1982 Yılı Yatırım Programı, 1981 yılındaki gö-
I rüş açısından hareketle hazırlanmış olup, önceki yıl" 
I larda programa alınan ve inşaatları devam eden iş-1 

lerin bitirilmiesi hedef alınmıştır. Bu itibarla 1981'-! 
I de sürdürülen çalışmalara 1982 yılında da devam 

edilecek, ancak 1982 yılında tamamlanması hedef
lenen proje adedi, geçen yıla nazaran daha fazla 
olacaktır, 

I ı'1982 yılında ödeneklerin dağılımında, geçmiş yıl* 
I larda kalan yatırımların süratle bitirilmesine, yıl 
I içinde bitiriîtefoîfecek projeler ile öncelikle tamamlan-1 

1 ması gereken projelere ağırlık verilerek programa 
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çok zorunlu birkaç proje dışında yeni iş alınmamak 
suretiyle işlerin kapasitemize göre ayarlanması sağ
lanacaktır, 

2490 sayılı Kanundan kaynaklanan sorunların is© 
Devlet İhale Yasası tasarlısının kanunlaşmasıyla kıs
men giderilebileceği umulmaktadır., 

Yatırımların gerçdkleşımeslinde önemli1 bir darbo
ğaz dan teknik eleman yetersizliği, (ki, muhterem1 

üyeler çolk bilinçli olarak bu ndtotaya temas ettiler) 
ülkemizde kamu kuruluşları için ortak bir sorun
dur. Teknik elemanlar için kamu sektörünün cazip 
hale getirilmesinde, mevcut ücret politikasının düzen
lenmeliyle birlikte lojman gibi sosyal imkânların ar
tırılması da gerdkraekltedlir. Bakanlîğıımızca teknik 
elemanlara imkânlar ölçüsünde lojman sağlanması 
hususunda özen gösterilmekte olup, bu imkânların 
19-82 yılı içinde gellişitMImesline çalışacağız. 

Kğİltim' konusuna ağırlık verilerek tecrübesiz tek
nik elemanların yetiştirilmesi içlin kurslar düzenlen^ 
mektedir. Ayrıca teknük eleman adedinin artırılması 
için yakın tarihte sınav açılarak kadrolarımız takvi
ye edilecektir, 

Bunlların dışında bazı praidilk tedbirlerle yatırım
ların oüdldü bir denetim altında tutularak süresinde 
bitirilmesi sağlanmakta ölüp, 1982 yılında bu gibi 
tedbirler geliştirilecektir. Halen kontrol teşkilâtının 
daha iyi çalışır hale getirilmesine ve takviyesine ça
lışılmakta, işlerin merkezîden silk silk denetlenmesi, 
yapılmakta, oltaya çıkan sorunların pratlik olarak 
anında çözümlenmesi sağlanimıalkitadir̂  

Projelerin, arsaları sağlandıktan ve bİİhasisa is
timlâk konuları behemahal halledildikten sonra keşfin 
projeleri elde edıiîmdk şartıyla ihaleye tevessül edffl-
mdktedir. îhale talimatları zamanında verilmekte, 
projeler zamanında ve eksiksiz taşra teşkilâtına gön
derilmektedir* 

Bölge kuruluşlarımızdan inşaatlarının seyri hak
kında kıfsa periyotlarla bilgi alınmakta, geri durumda 
olan işler içlin gerekli takip ve uyarılar yapılmaktadır. 
Özellikle çok sayıtda kuruluşun yatırııml'arını yürüten 
Yapı îşleri Genel Müdürlüğümüz için önemli bir 
darboğaz olan yatırımcı kuruluşlarla koordinasyon 
ve işbirliği konusu pratik olarak çözümlenmiş, ça
lışmaların uyum idinde yürütülmesi sağlanmıştır. 

lAlıman bu tedbirlerin yaraşıra, yatırımlara ait har
cama kalemlerinlim Maili Yılbaşında tamamen serbest 
bırakılması ve inşaat mevsimine uygun nakit akışı
nın temini halinde» ihaleler programa uygun olarak 
yapılabilecek, yatırımlar da çok daha sağlıklı biçim
de yürüttülebilecdklfiirH 

1982 yılı Bütçemize gelince : 
(Bakanlığın 1982 Mali Yılı toplam Bütçe ödeneği 

38 milyar olarak planlanmıştır. Bunun 7 milyar 6001 
milyon Türk lirası cari, kamulaştırma dahil 29 mil
yar 969 milyon Türk lirası yatırım, 500 milyon Türk 
lirası ise transfer ödeneğini teşkil etmektedir. 

'Diğer yat'ırımıcı kuruluşlardan Yapı îşleri Genel 
Müdürlüğümüziün Bütçesine aktarılacak ödeneğin; 
yaklaşık 51 milyar olacağı düşünülürse, bu miktarın 
89 küsur milyara ulaşacağı tahimıin edilmektedir. 

(Karayolları Genel Müdürlüğümüzün toplam büt
çesi ise 96 milyar 500 milyon civarındadır. 

IBu Ödeneğin 36 milyarı cari, kamulaştırma da-
hlil 56 milyar 920 milyon Türk lirası yatırım, 2 mil
yar 570 milyonu transfer ödeneğini teşkil etmekte
dir. 

IBakanıhfc ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 
Mai Yılı Bütçesi 134 mlülyar 500 küsur milyon ci
varını bulmakta, Yapı îşleri Genel Müdürlüğüne 
aktarılacak ödendkîerie birilikte 185 küsur milyarlık 
bir ödeneğe ulaşacağımızı tahmin etmekteyiz. 

İBakanlığılmıztea 1982 yılında yürütülecek faaliyet
ler, genel müdürlülldlerimliz itibariyle şöyledir : 

Karayolları : 
IMevcuft karayolları ağı 76 kilometre otoyol, 31 

976 kilometre devlet yolu ve 28 785 kilometre il yo
lu olmak üzere, toplam 60 761 kilometreden teşekkül 
etmektedir, 

Bu yolların1 % 58,9'u asfalt, beton veya parke 
olarak yapılmış şerit satııhlı kaplama yollar, % 30'ü) 
stabilize, % 4'ü toprak, % 7̂ si ise maalesef geçit 
vermeyen yollardır, 

Türkiye'de yolcu taşımalarınım yaklaşık % 93'ü, 
yük taşımalarının da % 68'i karayolları üzerinldenı 
sağlanmaktadır. Dİğer ulaşım sistemleri ve taşımacı
lığın daha da geh'şMrilmesi hainde dahi, üretimi mad
delerinin çıkış isltaisyönılarına ve varış istasyonların
dan tüketiciye ulaştırılması için karayolu/nun vazge
çilmez bir ulaşım sistemli olduğu bir gerçektir. 

Karayolları Genıel Müdürlüğünce 1982 yılı için
de 2 03'1 kilometre sanat yapısı, 1922 kilometre top
rak tesviye, 2 870 kilometre stabilize, 8! 326 kilomet
re asfalt çalışması, 2 236 metre uzunluğunda 40 adet 
köprü yapımı ve 74 adet köprü onarımı planlanmış
tır, 

Bu yatırımlar için 1982 yılında tasarlanan öde
nek tutarı, kamulaştırma hariç 53.522.00,0.000.— TL. 
olup, TETEK Projesinin 3.300.000.000.— TL.'lik 
dış kredisi ile DSİ Genel Müdürlüğü adına yapıla
cak işlerin ve turistik yolların ödenekleri dahildin 
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,198(2 Yılı içimde, 19(81 yflı faaliyetleri arasında 
bahsettiğim TBM, TETEK, Transit Liımanları Hu
dut Kapılarına 'Bağlayan Yollar projeleri ile 'ilgili 
çalışmalar yapılacak, ıE-5 'Karayolu ve Otoyolu pro
jelerine hız verilecektir. 

Otoyol 'Projeleri; İstanbul Çevre Yolları ve Çev
re Yolları (Şehir Bağlantıları, Avrupa Otoyolu, 
Tolpkaıpı - Yeşilköy Ayrımı, Haydarpaşa-lİzmit Oto 
ve Ekspres yolu, Tarsus-iPozanıtı Otoyolu olmak üze-
<re 5 grupta toplanan 110 projeyi ihtiva etmekte olup 
1982 'yılında hu projelerdeki çalışmalarımız sürdürü
lecektik., 

Asya-Avrupa arasındaki ta'bii bir köprü durumun
da dlan Ülkemiz 'üzerinden geçişte, transit taşıma
cılık yönünden karşılaşılan güçlük ve 'yetersizlikle
rin, diğer 'Ülkelerin (Ülkemiz dışındaki güzergâhlar
da taşıma imkânları sağlamalarına neden olduğu 
gözlenmektedir. Bu nedenle 1982 Yılı Yatırım Prog
ramında liman bağlant* yollarıma gerekli ağırlık ve
rilmiştir. Ancak, önümüzdeki yıllarda transit taşı
malarda ağırlık kazanacak limanlların belirlenmelsii ve 
transit taşıma politikamızın tespiti ile buna göre ya
pılması gereken karayollarına, ileriki (yıllar program
larda ağırlıklı olarak yer 'verilmesi gerekecektir., 

'Programda yer alan, İstanbul 2 nci Boğaz Geçişi, 
hem ışe'hir içi, hem de şehirlerarası trafiğe hizmet 
için düşünülmülş, 32 km. uzunluğunda, köprü ve di
ğer sanat yapıları ile (birlikte 'bugünkü fiyatlarla yak
laşık 40 milyar TL. tutarında bir projedir. İkinci 
Çevre Yolu Projesi üzeninde hir yıldan heri harita 
ve güzergâh çalışmaları sürd'ürülmekite olup Jbu çahş-
rnaların /daha '1,5 yıl kadar süreceği anlaşılmaktadır. 
Birinci ç'evre yolu üzerinde büyük, küçük önemli 
sayıda köprü ve sanat yapıları mevcuttur. Bunlar 
üzerinde her an ortaya çıkabilecek esaslı onarım ih
tiyacı karşısında trafiğin kanalize edilebileceği bir 
alternaıtJİif yoktur, Boğazdaki insan ve eşya trafiğine 
hizmet veren mevcut sistemin yetersizliği halinde 
devreye girecek yeni biır sistem oluşturmakta gecik
memek ve karar anında çalışmalara derhal toaşlayan-
Ibilm'ek amacıyla proje yıllık yatırım programında tu
tulmaktadır. İstanbul Boğaziçi Köprüsünün kuzeyin
de yer alacak, ekonomik ve /teknik yönden çözüm-
lenebilıir olması hal'in'de hafif toplu taşımacılığa da 
yer veren İkinci Boğaz IKöprü'sü ile İkinci ÇeVreyo-
lunun yapıma halen tfizibil görünmektedir, ©öyle yük
sek bedelli biır projede etüt ve araştırma işleri iltÜna 
İle yapılacak, Iproje çalışmaları sonuçlanırken iç ve 
dış finansman kaynakları araıştıri'lacaktır. 

Geçirmekte olduğumuz kış döneminde 40 347 km. 
karayolunda devamlı; 1'2 '1187 km, yolda ise imkân 
bulundukça kar mücadelesi yapılmaktadır. Aişın buz
lanma yapan yollarda kullanmak üzere 16 bin ton 
tuz, 70 bin metreküp agregâ -depolanmış, olup bu mal
zeme ile gerekli kısımlarda buzlanmayla mücadele 
süfdürülmekıte'diır. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü : 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün kendi bünye

sinde bulunan yatırımlar 'için 1982 mali yılında 
5 817 627 000 TL. Ödenek ayrılmış olup diğer kuru
luşlardan aktarılacak yaklaşık 5,1 milyar TL. ile bir
likte (ödeneğin 56 milyar TL. nı aşacağı tahmin edil-
mdkltedir. 

(198İ2 yılında önceki yılların programlarından si
rayet :eden yatırım faaliyetlerine devam edilecek, ay
rıca ilgili yatırımcı (Kuruluşların programlarına yeni 
iş olarak alınan projeler uygulamaya konulacaktır. 
1982 yılı sonuna kadar il 294 adet bina inşaatının ta-
mamlanma;sı planlanmıştır, 

Demiryollarımız : 
(Demiryolları (İnşaatı G enel Müdürlüğüne 1982 yi -

lında ayrılan kamulaştırma hariç 5 milyar 705 mil
yon «00 bin Türk Liralık Ödeneğin toplu taşımacılı
ğa Ve ülke ekonomisine yararlı bir biçimde kullanıl
ması hedef alınmıştır. 

1982 yılında devam eden ve yeni, çeşitli demir
yolu hattının teknik ve ekonomik fizibilite etüdü ile 
yapım çalışmalarına devam edilecek, altı adet hattın 
teknik ve ekonomik Ifizibilite etüdü tamamlanmış ola
caktır .ı 

Genel Müdürlüğün önemli projelerinden Arilfiye 
- Sincan Demiryolu İnşaatı için ayrılan 2 milyar 162 
milyon 800 bin Türk Liralık ödenek 1982 yılında ye
tersiz kalmıştır. Ancak, biraz öVvel ifade ettiğim gi
bi, bu konu üzerindeki çalışmalarımız devam etmek
te, inşallah yıl içerisinde ve ileriki yıllarda burasını 
takviye edebilmek için gerekli finansman imkânını 
sağlamış olacağız. 

Yapımına başlanacak olan İzmit Şehir Geçişi pro
jesinde 1982 yılında büyük merhaleler katedileceği' 
umulmaktadır.. 

(Limanlar İnşaatı GerM 'Müdürlüğü : 
Limanlar İnşaatı Genel Müdürlüğünce 1982 yılın

da ulaştırma, tarım, turizm, ve imalât olmak üzere 
dört sektöörde yürütülecek yatırımlar için, kamulaş
tırma hariç 18 milyar 8(2 milyon 700 bin liralık öde
nek ayrılmıştır. 

1982 yılında tarım sektöründe 21, ulaştırma sek
töründe Al, turizm sektöiründe üç adet olmak üzere 
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35 projenin bitirilmesi planlanmıştır. Bunların yanı-
sıra 1982 yılı ve daha sonraki yıllarda inşaatları ta
mamlanacak olan (Hopa, Trabzon, Samsun, Haydar
paşa, Eskihiisar-Topçular, .İzmir, Antalya ve İsken
derun liman inşaatlarının hız kazandığı bir yıl olacak
tır. Sürdürülmekte olan çeşitli rıhtım, Rb-IR!o yanaşma 
yeri, saha betonlanması gibi tevsii çalışmalarının ta
mamlanmasını müteakip limanlarımızın mevcut yıl
lık yükleme-boşaltma kapasitesi önemli ölçüde artı
rılmış olacaktır. 

(Ayrıca, Dünya Bankasınca fin inse edilen deniz 
ekipmanının yenilenmesi için gerekli yedek parça ve 
römorkörlerin (yurdumuza getirilmesi sağlanacak, bu 
cümleden olarak, iskenderun ve Samsun Limanların
da tarama İşlerine başlanacaktır, 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaatı 
Genel Müdürlüğü : 

Hava Meydanları ve Akaryakıt Teslisleri İnşaatı 
Genel Müdürlüğü yatırımlara için 1982 yılında ka-
mulaştiıiıma hariç, 18 milyar 3318 milyon 750 Ihın Tüfk 
Lirası ayrılmıştır. 

Bu ödenekle Gaziantep, Yeşilköy, Van, Esenbloğa, 
Adana, Trabzon, Izmlir (Efes), Malatya, Anitalya ve 
Dalaman havaalanlarındaki yapım çalışmalarına de
vam edilecek, 1981 yılında Ödenek ayrılamadığından 
inşaatı durdurulan Erzincan ve Kars Havaalanları 
inşaatlarında yeniden çalışmalara başlanacaktır. De
vam eden bu işlerin yanısıra, NATO ile ortak yapımı 
planlanan Erzurum Havaalanı 'tevsii, İzmir <Çiğli) ve 
Diyarbakır Havaalanları Apron ve Terminal Tevsii 
inşaatlarıyla Dalaman Havaalanı lojman inşaatı ye
ni iş olarak ele alınacaktır. 'Ülkemiz için büyük önem 
arz elden akaryakıt 'boru hatları ve tesislerinin yapım 
çalışmaları yıl içinde sürdürülecektir., 

Uluslararası hava trafiğinin 'büyük yüklünü çeken 
Yeşilköy Havaalanı Terminal Tesisinin işletmeyi ak
satmayacak bazı noksanlarla ikmali için gerekli ted
birler alınmış olup, 19812 yılında işletmeye açılması-
ma bilhassa özen gösterilecektir. , 

Ayrıca, Trabzon Havaalanı ve Van Havaalanı 
onarım inşaatlarının 19&2 yılın'da tamamlanmasına 
çalışılacaktur. 

Kısaca sorunlarımız;; 
IBakanlığımaz ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

ile ilgili olarak /yatırımlarımızı olumsuz yönde etki
leyen bazı sorunlarımıza kısaca değinmekte yarar gö-
rülyoruımı., 

Tüm kamu sektöründe olduğu gibi, (Kurutuşu
muzda da yeterli ve 'yetenekli teknik personel istih-
'damınJda güçlük çekilmektedir.. Teknik personel için 

yeterli maddi 'imkânlar ve lojman gibi sosyal İmkân
larla kamu sektörünün cazip hale getirilmesi gerek
mektedir., 

'Bakanlığımızca, teknik kadromuzun takviyesi için 
elden gelen imkânlar sağlanmaya çalışılmakla bera
ber, konunun bir ülke «'orunu olarak ele alınma'sı ge-
ırekmeklteld'ir., 

(Yıl içinde çekilen nakit darlığı yatırımların hız 
kaybına yol açmaktadır. Ayrılan ödeneklerle ve iş 
mevsimine uygun bir nakit akış planı, kaliteli mü
teahhit temini işlerin süresinde bitirilmesini sağlaya
caktır. 

IKarayolları makine parkının büyük bölümlü eko
nomik 'ömrünü doldurmuştur. IKarayolları Genel Mü
dürlüğü uzun pllar makime parkını yenileme ve den
geleme imkânını bulamamıştır. IBunun sonucu olarak, 
makine işletme ve onarımı giderlerinin bütçe içerisin
deki payı büyük oranlara varmıştır, 

'Bir arkadaşımız, ı«Yedek parça imalini düşünü
yor ımusunuz?» diye bir soru sormuştu, burada onaı 
kısaca değineyim. Yedek parça imali bambaşka bir 
tekniktir. Karayollarının elimdeki atölyelerde bu ka
bil imalata yönelmek imkânsızdır, arz ederim. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmamızın tahakkukun
da en önemli etken, hiç şüphesiz buna takaddüm ede
bilecek veya hiç olmazsa ona paralel olacak gerekli 
altyapıların zamanında yaratabilmeleridir., 

Ülkemizin kalkınması, tüm yörelere kifayetli alt
yapı tesislerinin götürülmesi l e ancak mümkündür. 
Oysa, biz bugün ülke olarak bundan maalesef uza
ğız ve bunların kısa zamanda gerçekleştirilmesi de 
mevcut imkânlarımızla mümkün görünmemektedir. 
öyle ise, ehemimi mühiimm© tercihte çok dikkatli! 
davranılması gerekmektedir. 19812 Plan ve Program-' 
rımızı halen Ihazırlananakta olan Ulaştırma Mastır 
Planınım ışığında tespit etmeyi çok isterdik., Ancak, 
bu zaman lyönünden mümkün olamamışsa da yıl için
de yapılacak düzenlemelerle Mastır Planına uygun
luğunun isağlanmasına çalışılacaktır. 

Sayın IBaşkan, değerli üyeler; 
Müsaade buyurursanız, kısaca bazı sorulan soru

lara cevap arz etmeye çalışayım, 

İBAİŞKAfN — IBir de yazılı olanlar var. 
IBAYJNDTRUK BAİKIAINI TAHSİN ÖİNİAUP — 

Cevap veremediklerimi Sayın IBaşkan, yazılı olarak 
arz edeyim. 

Arkadaşlarımın 'değindiği 'en önemli konulardan 
bir tanesi, paralı yol meselesi. 
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Muhterem üyeler; 
Karayolu masraflarını, karayollarından istifade 

ödenlere taşıtimak kadar doğal ibir yol yoktur., Ancak, 
bir yolun paralı ıyol haline getirilebilmesi için (vatan
daşa, onun parasız olarak geçebileceği bir yolu da 
sunmakla mümkün'dür. ıDiğer taraftan bir yolun pa
ralı İhale getirilebilmesi için, igöçiş yerlerinde kontrol 
İstasyonlarımın kurulması ve muayyen standartlara 
uygun yolların yapılmış olması gerekir ki, ancak bu 
sayede biz bu (yollardan para toplama imkânı bula
lım. Mesela Boğaz IKJöprüsünlden para toplamamız 
çok rahatlıkla mümkün iken, bugün Gebze'ye kadar 
gelmiş ollan yolu paralı bir yol yapmaya kalktığımız 
andan itibaren, va'fian'daşı müteaddit yerlerde paralı 
yollar, müteaddit «yerlerde paralı yol dışına çıkmaya 
Zorlayacağı için, bu kabil giriş-çıkışlardan mütevellit1 

de milli ekonomide bir katkıdan ziyade zarardan baş
ka bir işey getirmeyeceği için; ancak mebde ve ımiün-
tehası kontrol altına alınabildikten sonra yolların pa
ralı hale [getirilmesi düşünülımdktedir ve bu nddenle 
bugüne kadar uygulamada biraz geç kalınmıştır. Bu
nu bilhassa belirtmek isterim. Gayemiz, karayolların-
•dan 'jsltJfade edenlerin karayollarına katkılarda bulun
masını sağlamaktır. 

İkinci konu, yollarımızın çok kısa zamanda bo
zulduğundan şikâyet edildi. Çok haklısınız. 

Sayın ıBaşkan, mulhiterem üyeler; 
Doğrudur. İşlerimizi bugüne kadar tekniğin icap

larına göre yapmak imkânlarından mahrum' olduğu-
muz için, akis yükü her geçen yıl artan ve bilhassa 
dünya standartlarına göre, '8 tondan 10 tona, 10 ton-
Idan 1İ2 tona çıkartılan bir devrede ve limanlardaki 
ağır yüklemelerdeki sıkıntılaridan mütevellit arızi ola
rak müsaade etmiş olduğumuz binlerce ağır kamyo
nun, mesela; Mersin-Habur yolunu çok kısa bir za
manda elden çıkarmaya neden olmuştur. Muhterem 
arkadaşlarımızdan bir tanesi buna değindi. Hakika
ten bazı yerler'de geçmek Idahi İmkân halinden çık
mıştır. Bunun nedeni, altyapısı teknik icaplara uy
mayan, aks yüklerine cevap veremeyen bir yolun öm
rü 'de ona göre kısalmaktadır. 

•Bir noktaya bilhassa temas etmek isterim muhte
rem üyeler, yoî, üzerinde seyreden Vasıtanın aks 
yükü arttığı andan 'itibaren yola intikal ettirküiği te
sirler bir ekisponansör ıfonkiıayonla artar. Biz yolla
rımızı 10 bin 850 kiloya ıgöre bugüne kadar hesapla
mış ve buna göre traıfiği düzenlemiş iken, bugün ar
tık 10 ton ve 112 tonluk aks yükleri, gelen bilhassa 
beynelmilel TIR kamyonlarından rahatlıkla Yol
larımıza intikal ettirilmekte ve bu tekerrürden 

mütevellit yollarımızda büyük yorulmalar ve çözül
meler almaktadır. Buna cevaz verecek gerekli altya
pı takviyesine geçmiş bulunuyoruz. Tabii, binlerce 
kilometre yolun bu şekilde en kusa zamanda takviye 
edilerek ihtiyaca cevap verebilecek hale getirilmesi 
pek mümkün (görülmemektedir. O bakımdan, bazı 
yerlerde (sıkışıklıklar (devam ekiecek ve bazen maale
sef, sizleri yine "tozlu yollardan geçirmek zorunda 
kalacağız. Arz ederim. 

Değerli arkadaşlarımız tarafından tabii çalışma
larımız hakfcınlda çok yerinde tenkitlerde bulunuldu. 
Muhakkak ki, çok aksaklıklarımız var. Bilhassa mo
dern teknolojinin ülkemize getirilmesini biz İde arzu 
ediyoruz. Arkadaşım sorarken cevabını da kendisii 
verldi; «Teknik eleman kıtlığıbuna bir neden ola
rak gösterilmesin»., (Haklıdırlar., Gayet tabii Bayın
dırlık IBakanlığı olarak yalnız bünyemizdeki eleman
lar değil, bugün artık ülkemizde ve dışarıya kadar 
taşan çok güçlü bir müteahhit ve proje mühendislik 
büroları kurulduğuna göre, birtakım hizmetlerimizi 
kendi bünyemizde halledenieldiğimiz takdirde bunları 
ihale.etmek suretiyle onlara yaptırtmak imkânına sa
hibiz ve bu imkânlardan da yararlanacağımızı bilhas
sa d'fade etmek isterim, 

ISayın Başkanım; 
Genelde benim ifade etmek istediğim cevaplar 

bu kadar. Müsaade buyurursanız, *diğer arkadaşları
mın sorunlarını yazılı olarak cevaplayayım, 

BAŞKIAIN — lEvet. 
Yalnız, müsaadenizle okunması gerekiyor. Yalnız 

daha evvel ISayın Turgut Yeğenağa'nın bir sözlü so
rusu var. Onu rica edeyim. 

IBİAİYINDIRIJIİK fHAfK'ANI TAHSltN ÖNALP 
— Bir de müsaade buyurursanız, trafikle ilgili bir ko
nuya temas edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
IBAIYINIDIRMK BIAIKAINI TAHSİN ÖINALP 

— Efendim, bir arkadaşımız haklı olarak, «Trafik 
hâlâ üç başlı ejder olarak devam edecek mi?.,» de
diler. Bu konu, yeni Trafik iKanunuyla, ki, sizlere 
intikal etmiştir, bunun münakaşasını ariz amlik ya
pacaksınız, bu yeni Kanuna göre bu üç başlı değil, 
ıtek başlıdır. Bütün sorumluluk ve kontrol hizmetleri 
İçişleri Bakanlığına devredilirken; Bakanlığımız, ya
pıcı bir bakanlık olarak, karayollarının bakım ve 
onarımından ve inşaasından sorumlu bir bakanlık ola-
ırak, karayollarına mütedair olan hizmetler bizim 
bünyemizde kalacaktır ve biz bunları yerine getirece
ğiz. Ancak, bazı muayene istasyonlarında içişleri Ba
kanlığına yardımcı olmaya çalışacağız. 

— 465 — 
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Şimdilik ımaruzatıım bu kadar. 
IBAŞKAN — Sayın Yeğenağa, buyurun. Oturdu

ğunuz iyemden sorabil'irsiihiz. 
TURGUT 'YEĞENAĞA — Sayın Başkan; 
/Bir konuyu aydınlatmalarını: rica edeceğimi. 
Adana Havaalanı yazlı-kıişlı yılın her 'döneminde 

iniş-kalkışa müsait bir havaalanıdır. Bir de geçen se
ne tamamen yeniden onarıldı. Havaalanında Güm
rük Teşkilatı vardır. Havaalanında gece-gündüz iniş 
için ih'er itlüriü imkân mevcuttur. Adana Havaalanı ilk 
yapıldığı sıralarda enternasyonal olması düşünülü
yordu. Sonradan yalnız istanbul ve Ankara havaa
lanları enternasyonal kabul edildi, Adana Havaalanı 
enternasyonal yapılmadı. Bu sayede, Beyrut Havaa
lanı enternasyonal oldu. Şimdi, Beyrut Havaalanı da 
işlemez durumda. Tam sırasıdır Adana Havaalanını 
enternasyonali yapmak. Gaye şudur. 

O bölge turfanda meyve, sebze, çiçek yetiştiren 
bölgedir. Enternasyonal olursa oraya beynelmilel ha
va şirketlerinin uçakları da iner. Onlar indiği zaman 
hem iniş için para öderler, hem de oradan gidecek
leri yere direkt yüklemdi, Zürilh'e gidiyorsa Zürıih'e, 
Londra'ya gidiyorsa Londra'ya direkt yüklemeli 300 
kilo, 500 kilo kargo vermek imkânı haiz olur. israil* 
de 5 tane havaalanı vardır, israil gibi küçük bir mem
lekette, 5'ıi de enternasyonalidir. Adana Havaalanı ne 
zaman enternasyonal olacaktır?.. Neden olmuyor?.. 
25 senedir sorarım; Sayın Bakan acaba bu konuda 
bizi tenvir edebilir mi?.. 

ıflAŞİKAİN — Lütfen, kısa bir cevap olsun. 
BAYINDIRLIK] IBİA|K)AİNI TAHSİN ÖNALP 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin Değerli üyeleri; 
Konu yalnız Bakanlığımı değil, Ulaştırma Bakanlı

ğını da geniş çapU ilgilendirdiği için Sayın Yeğen-
aiğa müsaade buyurlarsa, bu sorunun cevabını Ulaş
tırma Bakanlığıyla beraber tezekkür ederek kendisine 
yazılı olarak arz edelim, 

BAŞKAN — Efendim, Sayın özer Gürbüz'ün 
bir suali Var. Rica edeyim. 

ÖZER OÜRİBÜZ — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan., 

ISayın Bakan, Bütçe-Plan 'Komisyonunda soru ısor-
muştum, ayrıntılı olarak zahmet edip adresim© giön-
dermişısıiriiz. Öncelikle teşekkür ediyorum. 

B'Jr sorum daha var. Karadeniz sahil yolu vardır. 
Bir ara hızlı bir çalışma içindeydi, is'tirnlakler yapı-
lıyordu. Son yıllarda nedense durdu. Acaba vaz mı 
geçildi?.. Bunu merak ediyorumı Teşekkür ederini. 

IÖAİŞİKIAN — Buyurun efendim. 

| BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNAlUP — 
I Sayın Başkan;, 
\ 'Karadeniz Sahil yolundan Vazgeçilme diye hiç 
( bir şey mevzubahis değüldir. En önemli yollarımız

dan birisidir., Yalnız, Karadeniz'in ne kadar haşin 
bir deniz olduğunu bilhassa 1981 - 1982 kış döne
minde gördük. Milyarlara varan hasar yaratılmıştır. 
Bugün geçit vermekte güçlük çekiyoruz. En ufak 
bir endişeniz olmasın. Gereken önem verilmektedir. 

Arz öderim., 
IBAIŞKJAN — Teşekkür ederim. 

I ıSayın Abdurrahman Yılmaz. 
ABDURIRAİHMAIN YILMAZ — Sayın Başka-

I mm, (Sayın Bakanım; 
Ben Mala'tiya delegesiyinı. Halen Malatya ve fcen^ 

I dişine komşu olan vilâyetin insanları hava meydanı 
olarak Malatya'ya uzaklığı 42 kilometre olan bıir mey
dandan uçmaktadırlar ve bu haftada bir gün olmak
tadır. Gece 09.00'da uçaklar inmekte, Uçak yolcu-

I loğu yapmak isteyen vatandaşımız haftada bir gün 
yolcu uçağı kalkacak diye gitmemekte, dolayısıyla 
uçak az yolcuyla kalkmaktadır. Büyük bir zarar ol
maktadır. Haftada 3 gün de Elazığ'a F-28 uçakları 
gelip gitmektedir. Malatya'ıyla Elazığ arası 98 kilo
metredir. Acaba iki vilâyeti bir araya getirebilecek; 
her şeyden tasarruf olduğu gibi, hani «Kemerlerimi-

I zl sıkalım» politikası burada da yürüyebilir mı?.. 
Böyle bir şey düşünebiliyor musunuz?. 

I Teşekkür ederim. CeVap verirseniz memnun olu
rum., 

IBJAŞİKİAN — Buyurun ötendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNADP — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;! 

iKonu, biraz da biraz eVvel ifade ettiğim gühi, 
Ulaştırma Bakanlığının sahasına girmektedir ve ma
ruzatımı ifade ederken de bir mastır planından hah-

I setmiş'tim. Ülikerriizin tüm olarak entegre bir ulaşım 
I sistemine kavu'şturulalbilm'esi içlin çalışmalar çok hız-' 

lı bir ışekilde devam 'demektedir. Umarız ki, bu çahş-
I maların ışığı altında bundan böyle artık yatırımları-
I mızı ekonomik icaplara uygun olarak planın bize ver-
I miş olduğu hedefler istikametinde yatırmak suret'i'y-

le herkesi memnun edelim. öneri çok yerindedir. 
Tabii Elazığ'la Malatya arasındaki bu mesafe orta 

I yerde bir havaalanı yapılması suretiyle her iki vilaye
tin ihtiyacına cevap vermesi de düşünülebilir. 

Yalnız şu kadarını ifade edeyim: BilılyorSunuz, 
bu havalide Karakaya ve Atatürk Barajı dolayısıyla 

I göl sahaları bir hayli gelişmektedir. Bunlarla ilgili 
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olarak 'büyük (yatırımlara id!a girüyoruz. Köprü vesair 
mevzullarımız da var. Müsaade buyurursanız bunu 
da biraz daha «tüt ettikten sonra ancak daha kesin 
bir cevap vereyim. 

IBİA1§IKİAIN — Teşekkür ederim. 
Sayın iMuızafifer Ender, buyurunuz. 
'MiUZİAFIFE'R (ENDER — Sayın Başkanım; 
Efendim, bilindiği gibi Türkiyenin Trakya 'toprak

larında, Edirne'den (başlayıp istanbul'a kadar /varan 
300 kilometrelik bir mezarlık yolu vardır; (E-5) iKa-
ırayolu, IBu yol üzerinde her 'sene yüzlerce ailenin 
ocağı 'sönmekte, miîyonilarca liralık milli servet he
ba olmaktadır., 

Sayın Bakanımızın biraz eVvel konuşmalarında 
verdikleri bilgiye göre bu yolun otoban haline ge
tirilmesine çalışılmaktadır; 'fakat otoban haline geti
rilse 'de bu (yola ikinci bir alternatif gerekmektedir. 
Bu yoldan Avrupa ve Asya'nın bütün TlR'lan nak
liyat (yapmaktadırlar. Bu TIRIarı ikinci bir yola ak-
tfarabiliirsek bu yolun üzerindeki kazaların '% 80'ininı 
önüne geçmek mümkündür, Alternatif olarak 'da şu 
mümkün olabilirmi, Sayın 'Bakandan o konuda bil
gi istirham ödüyorum <:< 

Edirne'den başlamak üzere Türkiye'ye iki giriş 
vardır. Edirne'deki hudut kapısı olan Kapıkule'den 
bir, Dereköy'den iki, Öbür kapı pek çalışmamakta
dır; Yunanistan kapısı pek çalışmamaktadır. Bu iki 
•yoldan giren vasıtalar da, bugünkü yola nazaran da
ha kısa olan; birinci geliş, Kırklareli - Pınarhüsaır-Vi-
ze-Saray-Çerkezköy ve İstanbul olabilir. Edirneden, 
Kapıkule'den giren vasıtalar için Kapıkule-İHasköy 
•itnece-IKırklarel'i-Pınarhlisar-ıVize-iSaraıy ve Çerkez
köy yolu olmak üzere eski istanbul yolunu takip ede
bilirler. TIR'lar bu yolu takip ©derlerse büyük kaza
ların, bu kayıpiların önüne kolaylıkla geçilebilir ve 
bu yolda fazla bir uğraşmaya da lüzum yoktur zan-1 

nediyorum. Böyle bir şey yapılabilir mi, yaıpılamaz 
mı? Sayın Bakan bu konuda bilgi verirlerse mıemnun 
olurum, 

BİAIŞIKİAN — Buyurun efendim, 
BAYINDIRLIK ıBAKIANI TAHSİN ÖNAIUP — 

Efendim; 
Önerilen güzergâh, tabii ürerinde zaten çalıştığı

mız biır güzergâhtır. Her halükârda istemektedir; an
cak anladığım kadarı ile, «Bu yolun daha düzgün 
hale ıgetirlmesi suretiyle bir alternatif olabilir mi?» 
diye sordunuz. Bu hususta, müsaade ederseniz, gerek
li etütlerimizi yapalım, çalışalım, size de ayrıca yazılı 
olarak malumat arz edeyim efendim. 

'BAIŞKİAN — Teşekkür ederim-
Sayın Avni Şahin, buyurunuz, 
A. AVNİİ. ŞAHİN — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanım; I 
Biraz övvel yaktığım 'görüşmede ileni sürdüğüm 

bazı görüşlere ve 'sorulara cevap alamadığım için tek
rar söz almış bulunuyorum. 

Sayın Bakanımızdan özellikle (Bayındırlık Bakanlığı 
tip projelerinin (tekrar gözden geçirilmesi ve teknoloji
nin sağladığı yeni malzeme imkânlarının burada kul
lanılması, 'tecrit şartlarının getirilmesi ve özellikle du
var kalınlıklarının değiştirilmesi 'konusundaki görüş-
leridi ve karayollarının kenar şeritlerinin, beton şerit
lerin neden yapılmadığı konusundaki sorularımla ce
vap vermelerini isitirham ederim mümkünse?... 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun efendimi. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHÎSİN ÖNALP — 

Efendim, biraz evvel kısaca değinmiştim. Teknolojik 
gelişmelere uygun olarak çalışmalarımızı sürdürmek 
ve projelerimizi ona göre hazırlamamız gerektiğine İna
nıyoruz; ancak, hakikaten eleman sıkıntısından ötürü, 
(bunu bir neden olarak göstermek istememekle bera
ber, bütün 'bu hizmetlerin kısa bir süre İçerisinde rea-
lize edilmesinin güçlüğüne esasen bir meslektaşım ola
rak siz de muttalisiniz. Bu husustaki çalışmalarımızı 
evleviyetîe sürdürüyoruz. Bilhassa enerjinin ülkemizde 
çok pahalı bir hale geldiği andan itibaren, maalesef 
ifade edeyim, bundan yıllarca evvel 33 kuruşa alınan 
bir fuel - oil zamanında kimse pencerelerin çift olma
sını, duvarların daha kalın olmasını veyahut tecrit 
malzemesinin gerekliliğine 'inanmamış ve yıllarca ba
zı, bizim de hatalarımız olarak, ekonomik icaplara uy
gun bİrta inşaatına yöneltmekten çok, daha çok göste
rişli, büyük pencereli, tek pencereli, asıl İsı kayıplarına 
fazlası ile meydan veren inşaat türlerine gidildiğinden 
(bugünkü haller başımıza gelmiştir. Biraz da tahmin 
ediyorum, ekonomik sıkıntılar, enerjide çekilen 'dar
boğazların atlatılabilmesi için bu kabil alanlara çok 
daha ciddi eğilmemizin gerektiğine inanıyorum ve 
bu husustaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Bilhassa Almanya'dan Vermiş olduğunuz, «Din» 
üzerine vermiş olduğunuz rakamlar için de çok teşek
kür ederim. Duvar 'kalınlığı neden 19 santim, ben de 
onu arkadaşıma Soramadım; özür dilerim. Çünkü, 
fazla deltaya inmek istemiyorum. Sayın 'Başkan, o ba
kımdan müsaade buyurursa burada ifade edeyim. 

İkincisi; evet haklısınız. 'Bilhassa karayollarında 
yapmakta olduğumuz yolların banketlerinin yol as-
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faltlanmasına paralel olarak aynı seViyeye getirilme
mesi bir hatamızdır. Ancaik şunu ifade ©deyim, asfaltı 
dökmeden yanına malzeme ihzarını yapmak da güç 
olduğu için maalesef bu ufak bir zaman farkı İlle gel
mekte, bunun da serilip isikıştırılmaisı bazı ahvalde za
manında ıtecelli edemediği için Ibu defa da yol üzerinde, 
çok mükemmel olan 'bir asfalt yol üzerinde, banketlerin 
Ükmal edilmemesinden mütevellit de büyük kazalar ol
maktadır. Buna tabii özen gösterip daha iyi şekilde 
ayarlama yoluna gideceğliz. 

A. AVNlt ŞAHİN — Sorum bu değildi efendim. 
İMüsaade eder misiniz?... 
BAŞKAN — Buyurun. 
A. AVNl ŞAHİN — Efendim, malumu âliniz rands-

treifon... 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Zaten efendim, randstreİlfon çizgi... 
A. AVNl ŞAHİN — Beton şeritlerin neden yapıl

madığını sormuştum efendim. 
BAŞKAN — Bunu yazılı mı vereceksiniz?... 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Efendim ben bunu ayrıca yazılı olarak takdim «de
rim1. Bir ettüit edelim 'de yanlış bir beyanda bulunmaya
yım; çünkü omu şey yapamadım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Şİmidi müsaadenizle yazılı soruları okutuyorum. 

Mümkün olanları derhal, mümkün olmayanları yazılı 
olarak lütfen cevaplarsınız efendim. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık Bakanı Sayın Tahsin önalp tarafından 

aşağıda belirttiğim suallerimi yazılı veya sözlü cevap 
verilmesine müsaadelerinizi arz ederini. 

'Muhsin Zekai BAYBR 

1. Ülkemizde yatırımlar, mühendislik hizmetleri
nin üretkenliği, kalitesi ve 'sürekliliği ile ilgilidir. 

Mükeridislifc proje hizmetlerinin geliştirilmesi, dü
zenlenmesi bu bakımdan çok önemlidir. 

Bugün Bayındırlık Bakanlığı bu konuda çok sıkıntı 
çektiği bilinmektedir. 

Kamu kuruluşları için bölgelerin iklimi, süsyo -
(kültürel! yapıfsı ve yaşayış tarzı, tip projeler çalışma
ları ne duruımdadiır ve hangi tedbirler alınmaktadır? 

12 — Yurt dışında faaliyet gösteren Türic firma
larının desteklenmesi için 8/811 sayılı Kararname 
kapsamında kurulan (BakanlılkUararaJsı Destekleme 
Geliştirmıe Kurulu) çalışmaları hakkında bilgi verir 
miisinliz? 

3 — Mülteahhffltİk karnesi verilmesinde filen pro
je ve yatırımı yapanlar dışında, geçmiş devirlerde hiz

met veren bakan ve genel müdürlere bütçe ödeneği 
esas alınarak milyarlarca liralık müteahhitlik kar
nesi verildiği ve bu karnelerin değişik ellerde kul
lanıldığı söylenmektedir. Bu husus doğru mudur? 
Karne Yönetmeliği değişttirilmesi düşünülüyor mu? 

İSALİH NECDET ÖZDOĞAN — Sayın Başkam 
mim, soru sahibi burada yok. Yazılı cevap verilsin.! 

BAŞKAN — O halde, tabiî yazılı cevap verecek
ler efendim. Kendisi burada yok, 

İkinci soruyu okulüuyorum, 
IDanışma Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sualimin Bayındırlık Bakanı Sayın Tah
sin önalp tarafından sözlü veya yazılı olarak cevap-
landırılinıasına tatvasısult buıyuru'llmaısını raiüsaadelerfnd-
ze arz ederim, 

Sual : 
II — Türk'İyelmizin kara ve demlİryolu ağında 

çok önemli bir yeri olan Afyonkarahisar Bimizde 
Bakanlığınızın plan ve programı çerçevesinde kurul
muş olup, yerleş/im işi mahalli belediyece neticeye 
ulaştırılan «Karayolları 18 nci Bölge Müdürlüğünıün» 
fca'ldırıldığı halk arasında son günlerde yaygın söy
lenti halindedir, 

AfyonltoaırahtfsarMarın huzursuzluğunu giderici 
açıklamanın Sayın Bakan tarafımdan yapılmasını arz 
ederim» 

Erdoğan BAYIK 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. Buna bir cevap 

verecek milsiniz? 
(BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Evet, 
Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hakikaten son Zamanlarda karar altına alınan 

üç bölge teışkilâltıtaızıı, ihtiyaç duyurmamasu nedeniy
le kaldırmış bulunuyoruz. Bu, Kars, Afyon ve Ga
ziantep'te*. Malumunuz, karayolları geliştikçe ve yol
larımız düzeldikçe bölge adedinin artırılması değil, 
azaltılması ikfciiza eder, O bakıimdan tasarruf sağla
mak nedeniyle, yollarıımızm tulleri klifayöt etmediği 
içlin, bu bölgelerden bugün için sarfınazar etmiş bu
lunuyoruz. 

Arz ederim efendim, 
BAŞKAN —• Bir tanesini daha okuituyorum. 

Danışma Meclilsi Yüce Başkanlığına 
dlklim ve hava şartlan bakımından Karsta inşa

at mevsimi üç dörit aya inhisar etmektedir. Bu süre 
içinde gerek ödeneklerin baZı bürokratik nedenlerle 
gönderilemediği ve Bakanlıkça başlatılan inşaatların 
yıllardır bMrilemediğinldenı Karıştılar ve mahalli ba
sın tarafından acı acı şikâyet edilmektedir. 
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Bayındırlık Bakanlığınca Kampta başlatılıp da yıl
landır bMrilemeyen inşaatların! neler okluğu, nereler
de bulunduğu, niçin bitirilemediği, ne zaman bİtiri-
îdbileceğü hususunda Sayını Bakan tarafından yazılı 
ya da sözlü olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz 
ederim* 

Abbas GÖKÇE 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkanum; müsaade buyurursanız sorunun bir 
'k'Jsmını derhal, diğer kısmını da yazılı olarak cevap
landırayım, 

Şu arida nerede ve hangi inşaatların bitirileme
diğini vermeni miümlk!ün değil., 

ABBAS GÖKÇE — İzin verirsen'iz örnek olarak 
Kars Hava Meydanını ve KarsIdakİ birçok okulu ve
rebilirim. Fakat yazıli olarak cevap verebilirsiniz 
Sayın Bakanım, 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Müsaade ederseniz nedenleriyle beraber yazılı ola
rak arz edeyim. Yalnız müsaade ederseniz genelde 
cevabını arz eldeyim : 

Sayın üye haklidir. Kars ilimiz hakikaten iklim 
şartları çok sert olan bir yöremizdir. Buradaki in
şaatların zamanımda bMrileibilmesi için her şeyden-
önce inşaatın bütün vecibeleriyle; yani ihalelerin en 
kusa zamanda yerine getürilebi'Imesi ve zamanında 
ihalenin yapılabillmesiyle mümkündür. Biraz evvel 
arkadaşlarımız da ifade etitliler, bizim zaten Bütçe yı
lını! yılbaşına almamızın belli baş/li nedenlerinden 
bir tanesi de budur. Bundan böyle Ocak, Şubat Mart 
aylarımda bütün bu proje safhası, istimlâk gibi mıev-
zülardaki aksaklıklar bertaraf edliümıek suretiyle ihale 
edildiği andan Mbaren kısa bir süre içerisinde bu 
işe başlanması imkânlarını sağlâilımak ve bir de siz
lere takdim edilen 2490 sayılı Yasanın' icapları me-
yanında müteahhitlerin daha derl'i toplu çalışması 
ve onlara bazı1 imkânlar sağlamak için hiç olmazsa 
prim Verme Usulü ge'tİrmiek suretiyle bövle İkilim' 
şartları çok ağır olan yörelerde inşaatları hızlandır
mak için bazı çarelere başvurmuş olmak üzereyiz, 
ani ederim; 

BAŞKAN — Bir soru daha var okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bakandan cevaplandırması dileğiyle : 
1 — Aydın Î1Ü, Çine îlçesi Karpuzlu Bucağı yo

lu ne safhadadır? Bu yıl aisfalManması bitecek mi
dir? 

IBu yolun Saraçlar Köyü altındaki künkler kâfi 
gelmeyecekltiir, menfez veya köprü yapmayı düşü
nürler inli? 

2 — İzmir - Denizli yolunda Aydın'dan ve bil-1 

hassa Selçuk - İzmir arasında trafik sıkışıktır. Ge
nişletmeyi veya çift yol yapımını düşünürler mi? 

Arz ve teşekkür ederim. 
Halil AKAYDIN 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkanım; müsaade ederseniz bunu da yazılı 
olarak arz edeyim» 

BAŞKAN — Bir soru daha Vardır, okutuyorum. 

Danışma Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından cevaplandırılması hususunda gereğini emir
lerinize arz ederim, 

Evliya PARLAK 
|«Karayöltfarı Genel Müdürlüğünce; halen bakım 

şefikleri bulunan ve hizmete çok ihtiyacı bulunan 
Hakkâri gibi İl merkezlerinde mevcut bölge müdür
lüklerine bağlı ve her türlü imkânlarla donatılmış 
birer karayoMan başmühendisliğinin teşkili düşünü
lüyor mu?» Düşünülüyorsa hangi illerde ve ne za
man bu gerçekleştSrilecektJir. Açıklanmasını arz ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan değerli ülyeler; 
Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilatı kuruluşu 

şöyledir : Genel' Müdürlük, bölge teşkilatı ve bölge
lere bağlı şubeler olarak'tır. Biz ancak mevzii ola
rak önlemli bir projeyi ele aldığımız takdirde o pro
jenin başına başmühendis mesabesinde tecrübeli ele
manlarımızı getirmeyi düşünürüz. Bunun dışında 
normal hizmetlerimiz, bakım ve onarım hizmetleri
miz için her hangi bir başmühendis ihdasına lüzum 
yokW. Arz edenim* 

İBAŞKAN — Bir soru daha vardır, okutuyorum. 
Danışıma Meclisli Sayın Başkanlığına 

Sayın Bayındırlık Bakanımızca aşağıdaki soru
mun öevaplartdırıiîmasına izlin vermenizi saygılarımla 
arz ederim. 

Hayati GÜRTAN 
ti — Sayın Güngör Çakmakçı tarafından gerek

çesi veciz bir şekMde dile geltlirilten İstanbul - Ankara 
demiryolu projesinin Ayaş - Nallıhan Tünellerinin in
şaatlarının 1982 yılında, belli ölçülerde de olsa, sür
dürülmesi için yeni kaynaklar sağlanması yönünde 
(bir çabamız olacak mildir, bir umuldunuz var mıdır? 

ıBASKAN — Buyurunuz Sayın Bakan, 
(BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli ülyeler, 
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Bü konuda esasen klomıışimamıda genlişj yer vermiş
tim. Bu projenin arz etltiğüm şekilde masfter planı 
çıkmasından sonra daha ciddi takip edilebilmesi iç'in 
finansman imkânları gerek içeriden, gerekse dışarı
dan temin edilme çabalarına girişilecek ve realize 
edilmesi için gayret gösiterilecekitir. Arz ederim. 

(BAŞJKAN — Bir soru daha vardır, 

Danışma Meclisli Başkanlığına/ 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yanıtlanması için gereğini saygıyla arz ede
rimi 

Zeki ÇAKMAKÇI 

)1 — Trabzon - Erzurum yolu üzerinde Zigana 
kesimlimde yapılmaklta olan tünelin büyük bir yarar 
sağlayamayacağına dair söylenltiler Vardır. 

a) (Bıu doğru mudur? 
b) Tünel inşaatı devam etmekte midir? 
c) Ne zaman biltirilecekltir? 
2 — Trabzon - İran transit yolunun Araklı üze-

rinlden geçirilecek bir yolla daha kısa ve her mevsim
de daha rahat geçilebilecek bir duruma götirilebite-
ceğli konusunda ileri sürülen fikirler vardır : 

a)' Böyle bir yolun etfüldü yapılmış mildir? 
Ib) IFizibffite etöüdlerine göre, yapılmasında yarar 

var mıdır? 
>c) Programa alınması konusunda bir hazırlık var 

mildir? 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 
(BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖN ALP — 

Sayın Başkan, değerli üyelterj 
IMulhlterem Karadenizli hemşehrilerim her neden

se dahile bağlanmak için hemen hemen Karadeniz'in 
İner köşesinden Erzurum'a bağlantı yolu talebinde bu
lunuyorlar, 

Gönül islter ki, bütün bu şehirleri, haıtta Araklı 
gibi bir kasabayı da iyi bir yolla Erzurum'a bağla
yalım. Ancak, müsaade buyurursanız Şimali Ana
dolu Dağlarının Karadeniz sahiHine ne kadar yakın 
ve api'k geçtiği hepinizin malumudur. Bu dağların 
aşılması bü^ünklü madidli imkânlarımızla zannedildi
ği k'adar kolay Mr hizmet olmıasa gerek. Çünkü Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün böyle yerlerde 1 ki
lometre yolunun maiyeti normal şartlar altında 70 
ile 100 milyon lira arasında cereyan etmektedir. 

Tralbzon tranislilt yolumun üzerinde imşaasınıa çalış
tığımız Zigana Tüneline gelince sayın üyeler, transit 
yolu malumunuz ülkemizde ilk olarak 1932'1'erde ele 
alınarak îran ile Türkiye, arasın'da, tran'ın transit ta
şımacılığını gerçekleştirmek için yapılmış olan b'ir 

yoldur. Bu yol, Zigana'da 2Ü20 metreden, Kop'da 
2520 metre seviyeden geçer. Zigana Dağı üzerinde
ki kar mıücadelesiini had-dı asgariye indirebilmek ba
kımından bundan yıllarca evvel Zigana'da 1600 met
re rakımumdan geçen bir tünel inşa edilmesine karar 
verilmiştir ve bu tünel inşa edildiği takdirde kar mü
cadelesi Zigana Dağında bir hayli azalacaktır. Esas 
İtibariyle mevcuft olan bir yoldur ve yıllardenlberî 
hizmet etmektedir. O balkımdan bu yolun lüzumsuz
luğunu ifade etmenin pek yerinde olduğu kanlısında 
değilim, 

Arz ettiğim gibi bütün Karadeniz kıyı şehirlerini 
içe bağlamaktan ancak şeref duyarız. Yeter ki, im-
kânlarımıiz buna müsa'ilt olsun ve trafik de buna mü
saade etisin. Bu görüşle ilgili olarak son çalişmaları-
mız Giresun limanım bir an evvel içeriye bağlamak 
içlin daha münhaltit yerlerden geçen Harşrt Vadisi yo
lunu ihale efcmiş bulunuyoruz. 

Arz ederiim Sayın Başkan. 
İBAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
Bir soru daha varıdır, okutuyorum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların' Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafımdan yanıtlanması için gereğini saygıyla arz ede
rine 

Zeki ÇAKMAKÇI 

Trabzon'da Hükümet ve Adliye Binaları ile çe
şitli resmî binaların yapılliması için yıllar önce ka-
mulaştırıknış geniş bir arazi kesimi vardır; ama he
nüz boş durmaktadır. Bu araziden; 

a) Hüikülmelt ve Adliye Lojmanları yapılacak 
mıdır? Ne zam'an yapılacaktır?! 

Ib) §eh!ir planında «Resimi binalar sahası» diye 
ayrılmış olan bu bölgede programa alınmış başka 
inşaatlar var mıdır? 

c) 'Programa göre o böligdde halen kamulaştırıl-
mamıış olan parsellere ihtiyaç var mıdır? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan-
İBAYINDIRLIK BAKANI TAHSÎN ÖNALP — 

Sayın Başkanım; müsaade ederseniz bu spesifik so
ruyu da yazılı olarak cevaplandırayım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, 
'Bir soru daha vardır, okutuyorum. 

Danıişma Meclisli Başkanlığına 
Sayın Bayındırlık Bakanımızdan, aşağıdaki soru

ma cevap vermesi' hususumu emürlerinSze saygılarım
la arz ederim, 

Mehmet AKDEMİR 



Danışma Meclisi B : 40 21 . 1 . 1982 O : 3 

«Sayın Bakanım; 
Malûmunuz olduğu üzere Gaziantep'de her türlü 

uçağın inımesine müsait ebatta havaalanı mevcut ve 
seferler yapılmaktadır. Havaalanının pist zemininin 
(kaplanmasının gerektiği, aksi halde uçalk imiş takım
larının zemine çarpması neticesinde; kazaların ola
bileceğini ve bu nedenle de pilotların uçmakta çekin
gen davrandıklarını bizatihi pilotlardan öğrenmiş bu-
hımmakteyum. 

IBu durumda; Gaziantep Havaalanı pist zemininin 
1982 yılında kaplanmasının yapılıp yapılmayacağını, 
yapılacaksa zamanını, yapılmayacaksa nedeninin bil
dirilmesini arz ve rica ederim?»! 

(BAŞKAN —> Buyurunuz efendim. 
'BAYINDIRLIK BAKANI TAHSÎN ÖNALP — 

Sayın Baş/kanım; biz havaa'lanlarımuzın her türlü 
uçuşta emniyetli hale getirilmesi için her türlü gay
retlin içerisindeyiz, Tahmin ediyorum ki, 1982 vıh 
içerisinde Gazianltep Havaalanındaki aksaklıklarıda 
bertaraf edeceğiz, 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

iSayırt Başkanlığa 
Sayın Bayındırlık Balkanından aşağıdaki soruları

mın cevaplandıri'im'asına müsaadelerinizi arz ederim. 
ISaygıIanmla, 

Ayhan FIRAT 

1 — Kuruluşlarımızın teknik eleman ihtiya
cını karşılayabiliyor musunuz?.. Eğer karşılayamıyor-
sanız yatırımlarınızı gerçekleştirebilecek misiniz? Ba
kanlığınızın teknik eleman sorununun çözümüne iliş
iklin bir çabası ve teklif i var mıdır? „ 

2 — Toplu taşımacılığa ilişkin projelerinizin Dör
düncü Beş Yıllık Planda öngörülen gerçekleşme 
oranları temin edilebilecek midir?.., 

3 — Bakanlığınızdan geçen kamu projelerinde ve 
Türkiye genelinde inşa edilen muhtelif tip yapılarda 
kalorifer yakıtı olarak linyit kullanılması hususu pro
jelerde öngörülmekte midir?.. 

4 — Ankara'da tehlikeli boyutlara erişen hava 
kirliliğinin önlenebilmesi için en geçerli gibi gözü
ken merkezli ısıtma ile ilgili bir etüt yapılmış mıdır?.. 
Yapılmamışsa bu konuda en selahiyetli Bakanlık 
olarak bir etlüt yaptırmayı düşünüyor musunuz?.. 

'5 — Halen inşaatı veya tamiratı devam eden si
vil hava meydanları hangileridir?.., 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(BAYINDIRLIK BAKANI TAHSÎN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Teknik eleman korunması konusuna değinmiş
tim. Bir nebze müsaade ederseniz tekrar açayım. Teş
kilâtımızın ihtiyacı dan teknik elemanı bugün şart
lar altımda temin ötmemiz mümkün değildir. Çünkü, 
memleketimizin bugün bizlere bahşettiği ödeme im
kânları muvacehesinde dışarı ülkelerde çok daha ra
hatlıkla, çok daha büyük imkânlar ile iş bulan arka
daşlarımızı Devletle bağlamak, ancak onlara birtakım 
imkânlar sağlamakla mümkün olacaktır. O bakım
dan Bakanlık olarak evvelemirde bir taraftan mad
di yönden kendilerini tatmin cihetine doğru gider
ken, diğer taraftan sosyal açıdan lojman vermek ve-
sair şeylerle kendilerini tatmin edip Devlete bağla
ma çabası içerisindeyiz. Bu da zennedildiği kadar 
kolay birşey olmuyor, 

Üçüncüsü, esas itibariyle arkadaşlarımızın kifayet
siz olmasından mütevellit biz, yapmakta olduğumuz 
hizmetleri yapabileceğimiz seviyelerde tutmak sure
tiyle vakit kazanmaya ve dış müteahhitlik müesse
selerini; proje ve mühendislik müesseselerini ve mü
teahhitlerimizi bu yolda imal etmeye çalışıyoruz. 

ıJkinc'i konu, toplu taşımacılık ülkemizin ana-
sıorunlarından bir tanesi. Ekonomi ancak toplu taşı
macılıkla mümkündür. Gerekli her yerde toplu taşı
macılığa yönetmek gayemiz arasındadır. Müsaade 
buyurursanız ben Türkiye'yi şöyle tarif edeyim : 

Kıymetti, değerli banimiz Atatürk Ankara'yı 
Merkezi Hükümet olarak seçerken, bir hesap olma
makla beraber garip bir tesadüf bu dikdörtgenin, 
affedersiniz mustatil diyeyimde daha rahat olsun, 
merkezi sıkletinin hemen Ankara'nın civarında bir 
yere düştüğü tespit edilmiş'tir. Gönül ister ki, biz An
kara'mızı ülkemizin her bir tarafına yıldızvari de
miryolu ağlarıyla bağlamak imkânına kavuşalım ve 
böylece toplu taşımacılık alanında gereken hamleyi 
yapmış olalım. Buna paralel olarak bir an evvel de
nizlerimizden ve limanlarımızdan daha fazla istifade 
ötme yollarını da aramamız gerekivor. Çünkü demiz 
taşımacılığı malumunuz en ucuz taşımacılıktır ve en 
kolav taşımacılıktır; fakat bir yerde, biraz evvelde 
ifade etftigim gibi maalesef her türlü taşımacılık so
nunda bir karavolu taşımacılığına müncer olduğu 
için bunlara paralel olarak her tfürlu ulaştırma siste
minin kendi içinde yeterli ve birbiri içerisinde, bir
birini tamamlayıcı şektilde ele alınarak halledilmesin
den başka çıkar yol yoktur. 

'Muhterem üyeler, 
IKüsa bir süre önce zaten çıkarmış olduğumuz bir 

kararname ile enerji tasarrufundan ötürü birçok yer
lerde kömür kullanılmasını önerdik ve bu bir bakı-
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ma mecbur hale de getirilmiştir, Ancak, Anfkara gi
bi özelik arz eden bir yerde, tahmin ediyorum bu-
günferide Sayın Devlet Bakanı Nimet Özdaş'ın baş-
(Kanlığında benıîm de katılacağım bir ekip Ankara'
nın hava kirliliğine çare arama çalışmalarına başla-
yacalkjtır. Burada Ankara'nın özeliği kaale alınarak 
her halükarda ıısıltma açışımdan bazı değişik allterna-
füflere yer verilmesi gerekeceği gözükmelktedir. Böy
le bir çalışmaya takaddüm etmek istemem. Ancak, şu 
kadarını ifade edeyim, akaryakıt açıısından gerekli 
etültler yapılarak nerede ne diniş akaryakıtın kullanıl
ması gerektiği hususunda karar verilmesi en doğru: 
yoldur. Meml'dkdtimizde en bol bulunan akaryakılt 
linyit olduğuna göre, linyitin ekonomik ve dumansız 
sekide yakılabilecek hale getirilmesi çareleri üzerin
de de durulması gerekir, 

IM'erkîezü ısıtmaya gelince sayın üyeler; çoik yerim
de gibi gözüken bu proje her yerde 'kolay kolay uy
gulanamaz. Ancak bir şehir yeniden kurulurken ora
larda merkezî sisteme gitmek miümikündür; ama ku
rulmuş bir şehirde merkebi ısılttmaya yönelmek zan
nedildiği kadar kolay bir hizmet değildir., 

k'Halem inşaatı veya tamiratı devam eden sivil ha
va meydanları hangileridir?» sorusuna müsaade eder
seniz yazılı olarak cevap arz eldeyim efendimi. 

BAŞKAN — Teşeklkür ederim, 

Danışma Meclisti Başlkanh&ma 
İBilİmdiği gibi, Bayındırlık Bakanlığı tarafımdan 

yaptırılan Bslci Kültür Sarayı, henüz hesapları ka
panmadan yanmıştır, 

Yangını anarşistlerin çıkardığı ileri sürüldüğü 
halde, yakalanan hiç bir terörist veya anarşistten bu 
ifconuda bir ses geîmemlişlt'ir. Gerçek suçlular bir tür
lü bulunamamış. Facianın esrarı ve zarar ziyanın so
rumluları meçhuldür, Kamuoyu zaman zaman sonu
cu merakla bekîeyerek, neden bu sorunun unutturul
mak istendiğini düşünmektedir^ 

Bavındırhlk Bakanlığı hesabını almadığı bu yapb 
nın dosyasını kapatmış mıdır?.. Sayın Bakandan bu 
konuda bilgi vermesini arz ederim., 

Mahir CANOVA 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSÎN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Konu bir hayli eski bir zamana ait olduğu içini 

böyle bir soruyu buradan cevapkndınmam mümkün 
değil. 'Müsaade buıyurulursa yapılan tahkikatın ve 
alınan neticelerin ışığında sayın üye arkadaşımıza 
gerekli yazılı cevabı gönderirim. 

ıBAŞJKAN — Teşeklkür ederim, 

ıSayın Başkanlığa 
Zamanım kısalığı dolayısıyla konuşmamda sora-

madığüm ve yazılı sormayı arzu ettiğim sorularımın 
Sayın Bayındırlık Bakanınca cevaplandırılmasına de
laletlerinizi arz ederim, 

Saygılarımla* 
Halil Erdoğan GÜREL 

1. Devlet İhalelerine teklif veren bazı müteahhit
ler kendi aralarında anlaşaralk ihale bedellerinin Dev
let aleyhine sonuçlanmaisını 'sağladıkları; 

2. Kendilerince kârlı olan kısımların yapımından 
ve kârsız olan ince yapıya sıra gelince ihtilaf çıkara
rak işin gecikmesine ve daha pahalıya mal olmasına se
bep oldukları çeşitli zamanlarda matbuatta münakaşa 
edilmiştir. 

Bu durumda olanlar tespit edilmiş midir?... 
Bunların sicillerinin tutulmasına mütedair çalışma 

var mıdır?.... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
'Konu hakikaten üzücü. Çoik çok şikâyet edilmek

te olan bir konu. Müteahhitlerimiz lüzumundan fazla 
kırıyorlar. Acaba bunun nedeni nedir ... 

İkincisi, «Müteahitler kendi aralarında anlaşıyor 
ve böylece devleti soyuyorlar. Müteahhitler hakkında 
sicil tutuluyor mu?...» Bakanlığımız müteahhitler hak
kında karar verme organı olarak her müteahhidin si
cilini tutmaktadır. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. An
cak müteahhitlerin kendi aralarında anlaşmalarına ma
ni olmak ancak onların ahlaki yönlerine bırakılacak 
bir konu. Buna mevzuatla mani olmak mümkün değil
dir. Yüksek Heyetinize arz edilen 2490 sayılı İhale Ka
nununun yeni tadil ettiğimiz şeklinde bunları nispe
ten ortadan kaldıracak bazı hükümleri getirmeye ça
lıştık. Umarım, yüksek irşatlarınızla o kanun en kı
sa zamanda istenilen, memleketin İhtiyaçlarına cevap 
verecek şekilde maddelerle cihazlandırılarak kanunlaş-
tırıltr ve bu şartlar altında bu kabil şeylere imkân veril
mez hale gelir. Bunun en önemlilerinden bir tanesi 
de tabii, her kırana işin verilmemesi keyfiyeti. Ya 
bizim projelerimiz veyahut keşiflerimiz yanlış yahut 
karşıdaki müteahhit, bunu spekülatif olarak lüzumun
dan fazla kırıyor ve arkadaşın da ifade ettiği gibi, isü-
nurida Ikabasını yaptıktan sonra belki ince işe geldiği 
andan itibaren de mukaveleyi feshetmek için çareler 
arıyor. 

Üzülerek ifade edeyim. Ülkemizde son 3-4 yıldaki 
inanılmaz enflasyon, bu kabil spekülatif hareket eden 
insanları da bir 'bakıma kayırmıştır, onları daha avan-
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tajlı duruma getirmiştir. Problemi biliyoruz; ancak, 
zannedildiği kadar da kolay bertaraf edilmesi müm
kün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Danışma Meclisi Başkanliğına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanınca 

cevaplandırılmasına delaletlerini emirlerine arz elde
nim. 

Enerji sorunu bugün Memleketimizde önde gelen 
bir konu olduğuna göre; kamu binalarının (her çeşit) 
yapımında bir 'tecrit maddesi olan i(perl'it) kullanımının, 
yönetmeliklere 'konması ve 'bu suretle inşa edilen bina
larda büyük ölçüde enerji tasarrufunun sağlanması 
Bayındırlık Bakanlığınca düşünülüyor mu?... 

Malumları olduğu üzere, bu tecrit maddesi Etibank 
tarafından bol miktarda üretilmektedlir. 

Eşref AKINCI 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Çok yerinde bir soru. Bizim enerji darboğazından 

en 'kısa zamanda geçebilmemiz ve Ülkemizin en kıy
metli imkânlarını heba ötmememiz için, 'tecrit mev
zuu üzerinde ciddi olarak eğilmemiz gerektiğine ina
nanlardan birisiyim. Konu üzerine eğileceğimizi ve bir 
yerde 'bu 'kabil etüt ve araştırmaların şu anda İmar -
İskân Bakanlığı Yapı Malzemeleri bünyesinde bulun
duğunu da arz etmek isterim; fakat bu tabii demek 
değildir ki, Bakanlığımız bilhassa yatırımlardan so
rumlu olan bakanlık olarak bu kabil mevzulara eğil
miyor... Biz de elimizden geldiği kadar bu konulara 
eğilerek en kısa zamanda realize etme çareleri üzerinde 
duracağız. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın 'Bayındırlık 'Bakanımız 

tarafından cevaplandırılmasına aracı olmanızı saygıla
rımla arz ederim. 

Soru : Bursa Havaalanı bugünkü durumuyla her 
türlü uçakların kullanılmaisına müsait midir?... Değilse 
jet uçaklarının rahat bir şekilde inip kalkması için bu 
meydan ne zaman yapılacaktır?... 

ismail Hakkı DEMİREL 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Arz ettiğim gibi, master planı çalışmalarımızın so

nucunda nerede, neyi, nasıl yapacağımıza dair çok 
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kıymetli veriler elde edeceğiz; ancak ondan sonra so
runun cevaplanması mümkün olacak. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Danışma Meclisi Sayın Başkanlığına 
Karakaya Barajına, Malatya - Pütürge üzerinden 

bir yol yapımı düşünülüyor mu?... Sayın Bayındırlık 
Bakanınca cevaplandırılmasını arz ederim. 

Abdurrahman YILMAZ 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Karakaya gol sahasıyla 
ilgili olarak, orada teşekkül edecek yeni göl ve 
yeni durumlara göre her türlü çalışmalarımız devam 
etmektedir. Esasen bu konu ile ilgili olarak, spesifik 
olarak konuşmuyorum 'PÖtürge üzerinden Karakaya' 
ya bağlanma keyfiyetti; hakkında fakat bütün o civar
daki yol konusu yeni baştan ele alınmış ve Devlet 
Su işleriyle imzalanan bir protokol çerçevesinde Ba
kanlığımız tarafından yapılacaktır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruma Sayın Bakanın yazılı olarak ce

vap vermesine aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 
Nurettin ÂYANOĞLU 

Karadeniz sahillerinde 52 adet balıkçı barınağı 
projesi üzerinde çalışma yapıldığı raporda belirtilmiş
tir. Kastamonu ili hudutları (sahilleri) içinde olan ba
lıkçı barınaklarına '1982 yılında ne kadar tahsisat ay
rılmış ve bu barınaklarm ne zaman bitirilebileceği dü
şünülmektedir?... 

Yetersiz olan barınakların artırılması düşünülmek
te midir?.... 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, bunu yazılı cevaplayayım. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, sorular 

bitmiştir. 
BAYINDIRLIK ©AKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Hepinizi tekrar saygıyla selamlar, hürmetlerimi arz 

ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bayındırlık 'Bakanlığı Bütçesi üzerin-

!eki görüşmeler bu suretle sonuçlanmıştır. 
Şimdi 'bu Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 180 593 000 
BAŞKAN — Bölümlü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı işleri 12 379 753 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaatı İşleri 25 009 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul 'etmeyen
ler... Kaibul ödilmİştîir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 500 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Bayındırlık Bakanlığı Bütçesini tamam
lamış oluyoruz. Memlekete hayırlı olsun. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 Ma
li Ytlı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/98) (Raporun Başkanlığa geliş 
tarihi: 11.1.1982) (S. Sayısı: 28) 

BAŞKAN — Şimdi, Karayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1982 
MALİ YILI BÜTÇE KANUNU TASARISI 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1982 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (96 503 999 000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

BÜTÇESİ 

CETVELİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 2 638 520 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama, Proje 
ve Keşif Hizmetleri 2 453 760 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen-1 

ler... Kaibul edilmiiştiir. 
•VV2 Karayolları Yatırım Hiz-

. metleri 54 4fâ 240 000 
BAŞKAN — Bölümlü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmet
leri ' 34 370 660 000 
BAŞKAN — Bölümlü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 2 572 8119 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştik. 

1 nci maddeyi bağlı celfveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi dkuftuyorum. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(96 503 999 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 
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KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Getr l i ra 

2 Vergi Dışı Gelirler 521 000 000 
BAŞKAN — ©ölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 95 982 999 000 
BAŞKAN — Bölümü oy
larınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiş'tür. 

2 nci maddeyi bağlı oetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

. ;3 ncü mıaiddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

1982 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1982 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum!. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren 'kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayıiı 
Kanunla değişik 19 ucu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan gümrük resimleri, 
Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 
nci bendi gereğince Devlet Bütçesinin Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ısunuyorum. Ka
bul ©deriler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
ıMADDE 6. — Devlet daire ve müesseseleri, ka

mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet talep
lerini, kemdi imkânları nispetinde, yapılacak anlaş

malar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen 
kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, 
ayrıca Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve <ydl güvenliği bakımın
dan yola gMş ve çıkışların düzenlenmesi gereken te
sislerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafın
dan veya duş yardımlardan etüt, araştırma ve proje 
hizmetlerinin ifası dile yol, köprü ve benzeri tesisle
rin yaptırılması ve bakımı maksadıyla Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar .(B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraf
tan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açrla-
cak özâl projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerek
tirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini 
beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan ke
sin harcamalara göre, tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

IBU ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı 
ertesi yıla 1 ntii .fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 7. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi üc
retli olan, yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, ba
kım, onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe, gelir, diğer taraftan da ye
niden açılacak 112-04-2-000 (Geçişi ücretli olan 
yol,' köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) altprog-
ramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) 
altprogram ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine 
'Maliye Bakanlığınca ödenek 'kaydolunur. Karayolları 
Genel IMüdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve 
'ödenek kaydı isimlerini beklemeksizin bütçenin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapa'biıik. 
Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

)Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı ertesi 
yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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8 nci maddeyi okutuyorum. I 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Mart 1982 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
IBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kalbül etmeyenler... Kabul edil-
Tnlişıtiır. I 

'9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın-

•dırlılk bakanları yürütür. 
IBAŞKAN — Maddeyi aylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil-
miştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü 
açılk oylarınıza sunacağım. Oy kupaları sıralar ara- I 
sın'da dolaştırılaealkltır. 

l(Oylar toplandı) I 

• t • « • > 

21 . 1 . 1982 0 : 3 

'BAŞKAN — Oyunu kullanoıamiış arkadaşımız 
var mı efendim? Yok. Oy «toplama işlemi tamam
lanmıştır. 

ı(Oyların ayrımı yapıldı). 

'BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1982 
Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarısının açılk loylamafsına 
94 «ayın üye iştirak etmiş, 94 kabul dyu ku'llanıl-
miıştır. Bu suretle Kaırayoları Genel Müdürlüğü 
Bütçesi (kabul edilmiştir. Memlekete, Millete bayıdı 
olsun. (Alkışlar) 

IBöylece Günldemimizıi tamamlamış oluyoruz. Ya
rın saat 10.00'da toplanımak üzere Oituruma son 
veriyorum. 

Kapanana Saati : 18.40 

• * 
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Karayolları Genel MüdürMiğü 1982 Mali Yılı Bütçe Kamın Tasarısına (S. S : 28) Verilen Oylann Sonucu 

(Kabul ödiraiştir) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Şener Alkyol 
Ali Nejat Alpat 
Aydemir Aşdan 
Etihem Ayan 
Nurettin Ayanoğlü 
Mehmet Aydar* 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 

» 
Şükrü Başbuğ 
Reoaiı Baturalp 
Rıfat Bayaza* 
Nedip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Ender Ciner 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
94 

: 94 
:. — 
: — 

66 
: — -

(Kabul edenler) 

D 
Bekir Sami Daçe 
tsımail Hakkı Demire! 
Fikri Devrimsel 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Abbas Gökçe 
S. Feridun Güray 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 

H 
Beşir Hamitoğuliarı 
Melhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Fenni îslimyeli 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Rahmi Karahasanoğlu 
Halil İbrahim, Karal 
Cevdet Karsh 
M. Uflkan Kocatürk 
Turgut Kunter 

M 
Enfe Muratoğlu 
Avni Mülftüoğlıu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adlı Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan Orel 

ö 
Teoman Özalp 
SaMıh Necdet özdoğan 
Hamdi Özer, 
Nuri özgöker 
Nermin öztuş 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Ramak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Ahmet Samsunlu 

M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Saooğlu 
Ahmet Sarp 
Hayru'llah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâtni Süngü 

§ 
A. Avni Şahin 
ibrahim Şenocak 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Lültfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 

U 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

Alâed'din Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aİdıkaçtı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alttop 
Hikmet Altuğ 
ismail Arar 
E. Yıldırım Avcı 

B 
Remzi Banaz 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 

C 
Abdülbabi Cebeci 
Orhan Civelek 

D 
Vehlbi Mulhlis Dabakoğlu 
Kemal Dal 

Ali Dilkmen 
Recaıi Dinçer 

E 
Abdüllkadir Erener 
Hamza Ertoğlüj 
Siyaımii Ersek 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 

Necdet Gelboloğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
İhsan Göksel 
İbrahim Gökltepe . 
Feyyaz Gölcüklü 
Aibdulla'h Pulat Gözü!büyük| 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Turhan Güven 
Vatıap Güvenç 

Sadi Irmak (Başkan) 
t 

Rafet tbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
M. 'Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M, Vefik1 K.itapçıig'il 
(Başkanvekİli) 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Serda Kurfcoğlu 
A. Fehmi Kuzu'oğlu 

M 
Recep Meriç 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Nazmi Önder 

Tülay Öney 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özrnan 
Fahri Öztürk 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 

§ 
ismail Şengün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartanı 
Cavidan Tercan 
Türe Tunçbay 
Bekir Tünay (I. A.) 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

»&<( 
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