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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 

1. — Abdurrahman Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle 1 
Kasım 1982 tarihinden itibaren 20 gün müddetle izin
li sayılmasına dair Başkanlık tezkeresi ile; 

2. — Bütçe Programındaki Ticaret Bakanlığı Büt
çesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçelerinin yer 
değiştirmesine dair Ticaret Bakanlığı tezkeresi kabul 
edildi. 

3. — Anayasa Komisyonunun, Siyasî Partiler Ka
nunu hazırlık çalışmalarına başlamış bulunması do
layısıyla Danışma Meclisi Komisyonları ile Danışıma 
Meclisi üyelerinin yazılı görüşlerini 15 gün içinde bil
dirmelerine dair Anayasa Komisyonu Başkanlığının 
tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

4. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Millî Savunma Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
5. — Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü 

münasebetiyle Kahraman Türk Ordusuna ve O'nun de
ğerli komutanlarına Danışma Meclisinin şükran, tak
dir ve güven duygularının iletilmesine dair önergeler 
oy birliği ile kabul edildi ve gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

17 Kasım 1982 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşime saat 17.35'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
'Başkanı 

İBaşkanvekili 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâltip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Danışma Meclisi Üyesi Abbas GÖKÇE ve 

11 Arkadaşının, illerde Merkez İlçe Kurulması Hak
kında Kanun Teklifi. (2/70) (Başkanlığa geliş tari
hi : 15.11.1982) (Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
Komisyonuna : 16.11.1982) 

Raporlar 
2. — Kara Kuvvetleri Komutanı ve Millî Güven

lik Konseyi Üyesi Orgeneral Nurettin ERSÎN'İn, 
743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 257 nci Mad
desine Dört Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tek

lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/50) (S. Sayı
sı : 232) (Dağıtma tarihi: 15.11.1982) 

3. — Danışma Meclisi Üyesi Fikri DEVRİMSEL 
ve 15 Arkadaşının, Cezaların İnfazı Hakkında 
13.7.1965 Gün ve 647 Sayılı Kanuna Bir Ek Mad
de İlavesine Dair Kannu Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (2/51) (S. Sayısı : 233) (Dağıtma tari
hi : 15.11.1982) 

4. — 2628 Sayılı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanununun 
27 nci Maddesine Bir Bent Eklenmesine İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/467) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 16.1)1.1982) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Yefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 17 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bütçe Programındaki İmar ve İskân Bakan
lığı Bütçesi ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçelerinin yer değiştirmesine dair Başkanlık Diva
nı kararı. 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Sunuşlarda Başkanlık Divanının bir teklifi var; 

İmar ve İskân Bakanımız Sayın Ahmet Samsunlu, Büt
çelerinin görüşüleceği gün Berlin Senatosunun davetli
si olarak Almanya'da bulunacakları için, îmar ve İs

kân Bakanlığı Bütçesiyle Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanlığı Bütçelerinin görüşüleceği gün programımız
da yer değişecektir. Şöyle ki : îmar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesi 23 Kasımda, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı Bütçesi de 25 Kasımda görüşülecektir. 

Divanın programdaki bu değişiklik kararını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLFR 

1. — 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

— Jandanma Genel Komutanlığı Bütçesi. 
— Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi 
BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin Kânun 

Tasarı ve Teklifleri Bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi ve Jandarma Genel Komu
tanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçelerini gö
rüşeceğiz. 

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerinde söz 
isteyen sayın üyelerin isimlerini okutuyorum : 

Yıldırım Avcı, Mehmet Pamak, Remzi Banaz, 
Aydın Tuğ, Halil Gelendost, Muzaffer Ender, Asım 
İğneciler, Mehmet Akdemir, Abbas Gökçe. 

NERMİN ÖZTUŞ — Benim de söz isteğim var
dı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Savın öztüş, Saym Gökçe ile yer de
ğiştirdiğiniz ifade edildi. 

NERMİN ÖZTUŞ — Hayır efendim, böyle bir 
şeyden haberim yok. 

BAŞKAN — Sizin adınız var; fakat Sayın Gök
çe ile... 

(1) 185 S. Sayılı Basmayan 12 Kasım 1982 tarihli 
13 üncü Birleşim Tutanağına eklidir, 

NERMİN ÖZTUŞ — Hayır efendim, Sayın Gök
çe ile bir görüşme yapmadım. Fişi elimde, dün akşam 
almıştım. 

BAŞKAN — Görüşme yapmadınız ve böyle bir şe
yiniz yok. Yazıyorum Sayın öztuş. 

Bakın Divan üyesi arkadaşımız derler ki, «Baş
ka bir sayın üye görüşecekse, ben o üyeye söz hakkı
mı veririm» demişsiniz; Sayın Gökçe'de çok ısrarlı 
olduğu için, sizin yerinize Sayın Gökçe'ye söz veril
mesi Divanca işaret edilmişti. 

Başka üyeye söz verme isteğinizden vaz geçtiniz mi 
efendim?... 

NERMİN ÖZTUŞ — Vaz geçiyorum; çünkü görüş
me yapmadım. 

BAŞKAN — Sayın Gökçe, şunu işaret edeyim. Bi
liyorsunuz programımıza göre, Genel Kurulun Kararı 
ile dokuzuncu konuşmacıdan sonra kifayet olunuyor; 
Sayın öztuş'la dokuz üye konuşmuş oluyor. O itibar
la bana müracaat ettiğinizde Zatıâlinize, ifade ettiğim 
gibi, siz soru şeklinde tevcih edersiniz bilhassa duyur
mayı arzu ettiğiniz konuyu; olmaz mı efendim?... 

ABBAS GÖKÇE — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Gök

çe. 
Değerli üyeler, sıra ile söz isteyen sayın üyelere söz 

veriyorum : Sayın Avcı, buyurun efendim. 

YILDIRIM AVCI — Saym Başkan, Danışma 
Meclisinin muhterem üyeleri, Saym Bakan ve Ba
kanlığın kıymetli mensupları; 
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İçişleri Bakanlığı memleketimizin emniyet ve hu
zur içerisinde yaşamasını temin için mühim görev
ler yüklenmiş bir Bakanlığımızdır. Emniyet ve huzu
run olmadığı bir memlekette hiçbir işin tam ve sıh
hatli olarak yapılamadığını, eğitim ve ekonomik prob
lemlere de yeterince eğilinemediğini, 12 Eylül önce
sinde gördük ve yaşadık. 

Hepimizin bildiği gibi, son iki yılda kaydedilen 
müspet neticelerde, ekonomideki düzelmede ve ihra
catın yüz güldürücü seviyelere gelmesinde bu huzur 
ortamının rolü büyüktür. Bu hususları dikkate alan 
Meclisimiz, geçen yıl Emniyet Genel Müdürlüğü 
Bütçesine 17 milyar liralık bir ilave yapmıştır. Ümit 
ederiz ki; bu paralar arzu edilen şekilde harcanarak 
öngörülen hedeflere varılabilmiş olsun. 

Ayrıca bu yıl da İçişleri Bakanlığı Bütçesine % 49, 
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesine % 25, Em
niyet Genel Müdürlüğü Bütçesine le % 35'lik bir 
artış kabul edilmiştir. Bunlar aziz milletimizin anar
şi ve terörden uzak, sükûn içerisinde yaşama arzusu
nun bir ifadesidir. 

Bilindiği gibi, sıkıyönetimin 12 Eylülden sonra 
bütün yurda teşmili neticesi, emniyet ve asayişten bi
rinci derecede sorumlu sıkıyönetim komutanlıkları 
ve dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleridir. Emniyet 
müdürleri ve il jandarma komutanları, her sabah 
asayiş raporlarını ait oldukları iline valisine değil, 
sıkıyönetim komutanlıklarına sunmakta ve oradan 
talimat almaktadırlar. Gayet tabiîdir ki, bu müspet 
neticenin alınmasında mesuliyet sahibi olan Silahlı 
Kuvvetlerimize iftihar payının da en büyüğü düşmek
tedir. Burada baskıdan ve yanlı olmaktan kurtularak 
rahat bir çalışma ortamı bulan Emniyet Teşkilatımı
zın, vefakâr ve kahraman polislerimi z'n ve jandarma
larımızın büyük katkılarını da kabul edip kendilerine 
teşekkür etmek isterim. Teşkilatın şehitlerini de saygı 
ve şükranla anarım. 

Silahlı Kuvvetlerimizin mücadele alanı dışında ka
lan ve İçişleri Bakanlığımızın sorumluluğunda bulu
nan trafik anarşisinin bugünkü durumu nedir; ben 
kısaca bu konuya temas etmek istiyorum. 

15 yıl kadar önce memleketimizi ziyaret eden 
iki Alman hekimi, Edirne'den İstanbul'a doğru daha 
yüz kilometre yol aldıktan sonra refakatlerinde bu
lunan bir Türk meslektaşlarına dönüp; «Hastaneleri
nizi görmedik; ama trafiğinize bakarak memleketi
nizde insan hayatına gereken değerin verilmediği söy
lenebilir.» demişlerdir. Bugün bu durum değişmiş 
midir? 

I Avrupa'daki muhtelif seyahat broşürlerinde, oto
mobil klüplerinin mecmualarında Türkiye'ye araba 
ile gidilmemesini, §ayet gidilirse, geceleri yola çıkıl-
maması ve önemli trafik kaidelerini değil, bulunduk
ları ortamın kaidelerine uymaya çalışmaları tavsi
ye edilmektedir. Yani, bizim trafik düzenimiz yıllar
dır döviz kaynağı olacak gözüyle baktığımız turizme 
menfî yönden tesir etmektedir. 

1969 yılında, bizdeki trafik curcunasının sebeple
rini biraz araştırmak istedim ve yetkililerle görüş
tüm. O zaman; arkasındaki duvara Amerika'dan 
aldığı sertifikaları asmış bir müdür, bana beraberce 
trafik kanunu tercüme etmeyi teklif etti. Zamanın 
Ankara Trafik Müdürü de; «Kendini üzme, iki ne
sil geçmeden trafik düzelemez.» diye beni teselliye 
çalıştı. Bunlar meselenin esasına inmemiş zatların ifa
deleriydi. O vakitler tanıdığım parlamenterlere gide
rek trafik konusuna eğilmek lazım geldiğini, Kapı
kule'den Batı'ya doğru gittikçe düzelen trafiğin biz
deki acıklı durumuna çare aramalarını rica etmiştim. 
Onlar bana; «Biz rejim davası içerisindeyiz, Anaya
samızın getirdiği kargaşalıklardan daha rejimi otur
tamadık; bakalım trafiğe ne zaman sıra gelecektir.» 
demişlerdi. 

Şimdi 12 Eylül 1980'den sonra birçok aksaklık
ların düzeltilebildiği bir ortam doğmuştur. Bu ortam
dan istifade ederek bu mevzuda da çok müspet ted
birler alınabilirdi; fakat, gerek gördüklerimiz ve ge
rekse elimizde bulunan istatistikler trafik alanında 
mühim şeyler yapılmadığını göstermektedir. 

Kontrollerin artırılması, 4 milyar yerine 8 mil
yar lira ceza kesilmesi hangi esaslı meseleye çözüm 
getirmiştir? Her kilometreye bir polis koyamazsınız. 
Basel'den Hamburg'a kadar 1.200 kilometreye yakın 
yol alırsınız, bir tek polis göremezsiniz; ama trafik 
bir saat gibi aksamadan yürümektedir. Sebebi; sürü
cülerin iyi disipline edilmiş olması, ancak hak edenin 
ehliyet alabilmesi ve trafik kaidelerine tam riayettir. 

I Dünyanın hiçbir medenî ülkesinde bizdeki gibi tra-
I fik keşmekeşi yoktur. 20 - 30 kişinin bir anda öldü-
I ğü, bir ailenin bütün fertlerinin yok olduğu kazalar 

bizde vakayı adiye olmuştur. Tepelerine kadar insan 
yüklü kamyonlar, ışıksız, işaretsiz park etmiş vası
talar; hamulesi, müsaade edilenin çok üstünde olan 
arabalar, stop ışıkları olmayan römorklar her gün 
rastladığımız vakalardandır. 

Uzağa gitmeye gerek yok; şuradan Kızılay'a ka
dar gidiniz, disipline olmamış birbirine hürmeti ol-

j mayan bir trafik görürsünüz. 
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İşte son üç yılın ilk sekiz ayının kaza ve ölüm ne
ticeleri : 

Kazalar; 1980'de 23.376, 1981'de 26.935, 1982'de 
28.616'dır. 

Ölümler; 1980'de 2.704, 1981'de 2.801, 1982'de 
3.018'dir. 

E - 5 karayolunda durum; 1980'de kaza 3.482, 
ölüm 754'tür. 1982'de kaza 3.381, ölüm 447'dir. 

E - 5 karayolunda kazalarda azalma % 27,9, 
ölümlerde de % 42,9'dur. 

E - 5 karayolunda alınan tedbirleri takdir ile kar
şılıyoruz, ama Türkiye yalnız E - 5 değildir. Görül
düğü gibi, her yıl ölü ve kaza adedi de artmaktadır. 
Yani trafik anarşisi devam etmektedir. Meclisimize 
geldiğini duyduğumuz yeni Trafik Kanunu Tasarısı
nın kısa zamanda kanunlaşarak bizde de güvenilir 
bir trafik düzeni kurulmasını temenni ederiz. 

Kanaatimce bizdeki trafik keşmekeşinin sebeple
rinin başında eğitimsizlik geliyor. Batı'da hakkıyla 
eğitilmemiş, şoför okulundan müsaadesi olmayan 
hiç kimseyi ehliyet imtihanına almazlar. Bizdeki gibi 
kendin öğren, kendin gir sistemi devam ederse, bu
günkü netice değişmez. 

Ayrıca, imtihanların polisten alınarak başka bir 
yetkili müesseseye verilmesinde büyük faydalar var
dır. Bence kaza sebepleri arasında karayollarımızın 
durumunun büyük payı olduğunu iddia etmek insaf
sızlıktır. Bugün bunun kazalara sebebiyet yüzdesi ol
dukça azdır. Bizdeki 1,5 milyona yakın vasıtayı alı
nız, yerine Alman, Fransız ve İngiliz sürücülerinin 
kullandıkları vasıtaları getiriniz, kazalarda çok mü
him bir azalma olacaktır. Yine görülüyor ki; işin te
melinde eğitim yatmaktadır. Yeni Kanun çıkmadan 
da kazaları azaltıcı tedbirler alınabilir. Mesela, ka
zaların mühim bir kısmının sebebi geceleri gözü alan, 
görüşe mani olan ayarsız farlardır/ Bunu tespit için 
de her zaman alete gerek yoktur. Alışkın bir göz bu
nu derhal fark eder. Ayrıca, arızalı vasıtaların üç 
veya beş metre önü veya arkasına ikaz işaretleri veya 
taş koymak kâfi değildir. Böyle bir vasıta başka biri
ni öldürmek için pusuya yatan bir katil namzedidir. 
Süratle gelen ve virajı dönünce bö/le bir durumla 
karşılaşan şoför kendini kazadan kurtaramaz. İkaz 
işaretlerinin en az 100 - 150 metre mesafeye kon
ması şarttır. 

Memleketimizde imal edilen bazı vasıtaların far 
ve eksozları da genel trafik kaidelerine aykırıdır. Bun
lar Sanayi Bakanlığı ile işbirliği yapılarak önlenebilir. 

Sürücülerin alkol kontrolları, ağız koklama gibi 
en basit ve ilmî değeri olmayan ve yapan için de 
nahoş ve gayri sıhhî bir metotla yapılmaktadır. Em
niyet Genel Müdürlüğümüz bu Bütçeyle birkaç bü
yük şehrimizde, kandaki alkolü tespit eden labora-
tuvarlar da açabilirdi. Zira bazı alkol cinslerinin ko
ku yapmadığı da malumdur. 

Sayın üyeler, 
Yine üzülerek ifade edyiorum ki; biz ehliyet im

tihanlarını şehirler içerisinde yapmayan tek ülkeyiz. 
BAŞKAN — Sayın Avcı, on dakikanızın dolma

sına üç dakika var. Rica ediyorum; lütfen. 
E. YILDIRIM AVCI — Lütfediniz Sayın Başka

nım. 
Şehir içinde araba kullanmayan birine nasıl ehli

yet verilebilir? Bunun mahzurları çok büyüktür. Pla
nör kullanan adama yolcu uçağı teslim edilebilir mi? 
Bu yanlış metodu kim kabul etmiş, neden bugüne 
kadar getirilmiştir? Ama biz, ufak ve faydalı tedbir
leri bir yana bırakıp gökyüzüne çıkıp trafiği oradan 
kontrol ve takip etmek istiyoruz. Buna bugün için 
lüzum yoktur. Bizde tatil başladığı gün güneşe veya 
Güneye koşan bir .iki milyon araba yola çıkmıyor. 
Trafiğin helikopterler veya televizyon ile takibi için 
daha birkaç yıl beklemek ve araba sayısının en az 
8 - 1 0 milyona yaklaşması lazımdır. Bizdeki miktar 
1,5 milyan civarındadır zannederim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Bana ayrılan zaman içinde bu büyük meselenin 

her tarafına değinemeyeceğimi takdir buyurursunuz. 
Son olarak Devletin arabalarını, kendileri devletmiş 
gibi kullanan, trafik kaidelerine bazen riayet etmedi
ğini gördüğümüz resmî, sivil, asker, polis şoförlerin 
de ikaz edilmelerinin gerektiğine işaret etmek isterim. 

Bu konuyu kaparken her türlü hava şartlarında 
vazifelrini ifaya çalışan trafik ekiplerini saygıyla ana
rım. 

Müsaadenizle birkaç küçük noktaya daha değin
mek istiyorum. Emniyet mensuplarımızı lojman sahi
bi yapmak için başlatılan gayret aksatılmadan yürü
tülmelidir. 

Polis ve karakollar halkımıza sevdirilmeli; vatan
daş, buraların nizam koruyucu ve kendilerine yar
dımcı yerler olduğuna inandırılmalıdır. Bunun için 
güvenlik kuvvetlerimizin eğitilmesine büyük önem ve
rilmelidir. 

Jandarma idareden koparılmamalıdır, tatbikatta 
bunun-çok büyük mahzurları görülecektir. 
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İdare amirlerimizin memleket yönetimindeki ehem
miyeti göz Önüne alınarak tayinlerinde büyük hassa
siyet gösterilmelidir. Bütçenin tümü üzerinde konuşan 
bir sayın üyenin müdellel beyan ve suallerine Sayın 
İçişleri Bakanımızın muknî cevaplar vermesini arzu 
ederiz. Zira, bu husus vatanın her köşesinde konu
şulmakta ve bunun üzerine makaleler yazılmaktadır. 
Hata beşer icabıdır; yapıldı ise rücu büyüklüktür, 
ısrar faydalı değil yıpratıcıdır. 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinin memleke
timize ve mnsuplarına hayırlı olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. 
Sayın Pamak, buyurun efendim. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
münasebetiyle bu Bakanlığın icraatları üzerinde kısa
ca durmak ve bazı konuların aydınlatılmasını sağla
mak üzere söz almış bulunuyorum. 

Memleketimizi 12 Eylül öncesi felaketine sürük
leyen sebepler hepinizin ve büyük Türk Milletinin ma
lumudur. Dıştan yönlendirilen ve bizi içimizden çö
kertmek, bölmek, parçalamak isteyen bölücü ve Mark
sist akımların neler yaptığı ve neler yapmak istediği 
artık herkesçe apaçık görülmüş ve anlaşılmıştır, fa
kat ne yazık ki, Türk milliyetçilerinin ve yine Türk 
milliyetçisi olan şerefli Türk Silahlı Kuvvetlerinin za
manında yaptıkları ikaz ve uyarılar dikkate alınma
yıp, meselelerin üzerine gidilmemesi neticesinde da
ha önceden bilinen acı gerçeklerin herkesçe öğrenil
mesi çok pahalıya mal olmuştur. 

12 Eylül öncesinde yapılan vatanseverce uyarıla
ra aldırmayarak memleketimizi felaketin eşiğine geti
ren zihniyet, maalesef 12 Eylül sonrasında da bürok
rasinin her kademesine ve özellikle üst makamlara 
yerleşerek aynı umursamazlıkla vatanseverce yapılan 
uyarıları dikkate almamaktadır. 

Türkiye'mizi, Türk milletini nereye götürüyoruz?.. 
İstikbalin milliyetçi ve vatanseverlik temellerini, an
cak böyle bir dönemde atabiliriz. Böyle bir dönemin 
bitmesine yaklaşılmış olmasına rağmen, Hükümetin 
icraatları 12 Eylül esprisine, Muhterem Cumhurbaş
kanımızın konuşmalarına ve Millî Güvenlik Konse
yimizin çizgisine ayak uyduramadığından bu anlamda 
hiçbir ciddî adım atılamamaktadır. 

Bir zamanların eli silah tutanlarının hamileri, ho
caları hâlâ bazı basın organları, üniversite ve özellik

le bürokraside yerleşerek aynı gayeye kalemle hiz
met etmek cüretini göstermektedirler ve maalesef 
Sayın Ulusu Hükümetinin gözleri önünde ve Sayın 
Başbakanın bütün titizliğine rağmen, bizzat bazı ba
kanlıkların icraatları ile de güç kazanan bu zihniyet 
giderek 12 Eylül öncesinde, özellikle bürokraside 
elde edemediği mevzileri ele geçirmektedir. 

Sayın üyeler; 
10 dakikalık kısa bir zamanda Türk bürokrasisi

nin nasıl aşırı sol zihniyetin eline teslim edildiğini ve 
icraatta 12 Eylül çizgisinden nasıl sapıldığını anlat
maya, örnekleriyle ortaya koymaya imkân yoktur. 
Bu sebeple, ben kısaca İçişleri Bakanlığının icraatla
rından birkaç örnek vererek bahsettiğim tehlikenin 
önemini gözlerinizin önüne sermeye çalışacağım. 

Memleketimizi 12 Eylül'e getiren en önemli güç
lerden biri, komünist örgüt faaliyetlerinin son derece 
organizeli bir şekilde gelişmesini sağlayan Türkiye 
Komünist Partisidir. 12 Eylül sonrası TKP ile ilgili 
olarak yapılabilen operasyonlar sonucu Devletin en 
üst seviyesinde, bakanlık seviyesinde görev yapmış 
kişilerin de yakınları ve çocuklarının bu örgütlerde 
görev aldıkları anlaşılmıştır. 

Soruyorum : Türkiye'miz için en tehlikelisi oldu
ğu halde ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çe
şitli konuşmalarında belirtilmesine rağmen, Türkiye 
Komünist Partisi operasyonları bu gibi sebeplerden 
dolayı mı hedefine ulaşamamaktadır, yoksa başka se
bepler de var mıdır?.. TKP operasyonları esrarengiz 
bir şekilde daima bir noktada kesilmekte ve netice 
alınması engellenmektedir; bunun sebebi nedir?.. Bü
tün bakanlıklarda örgütlenmeye giden TKP her ku
ruluşta kadrolaşmasını sağlamıştır. Özellikle İçişleri 
Bakanlığında ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki ör
gütlenmesi en dikkat çekici olanıdır. 

1982 yılındaki bir operasyonla ele geçirilen Ce
mal Cömert isminde bir komiser sorgusu sırasında, 
Emniyet Teşkilatındaki TKP örgütlenmesi hakkında 
geniş bilgi vermiş ve TKP bünyesinde faaliyet gös
teren emniyet mensuplarının isimlerini açıklamıştır. 
Konuyla ilgili olarak Tercüman Gazetesinin 2 Ey
lül 1982 günlü İstanbul baskısında «Bir ihanet şebe
kesi» başlığını taşıyan yazı yayınlanmış ve geniş bilgi 
verilmiştir. 

Sayın Bakandan soruyorum : Cemal Cömert şim
di nerededir, Cemal Cömert'in ifadesinde adı geçen 
emniyet mensuplarının isimleri ve rütbeleri nelerdir, 
bu kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır, bu 
kişiler hâlâ nerelerde görev yapmaktadırlar?.. Bugü
ne kadar TKP isimli illegal örgüt mensubu olup da 
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halen görevde bulunan emniyet mensuplarını kim
ler korumaktadır?.. Emniyet Genel Müdürlüğü Per
sonel Dairesinin bu hususta ihmal veya kastı söz ko
nusu mudur?.. Sayın Emniyet Genel Müdürüne bu 
hususla ilgili bilgi verilmiş midir?.. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın 25 Ekim 1982 Trab
zon konuşmalarında Fatsa ve Ordu'da aşırı sol Mark
sist, komünist örgütlerin tahribatıyla ilgili sözlerini 
hepiniz biliyorsunuz. Bazı Marksist örgütlerin Fat
sa'da nasıl bir düzen kurdukları ve ülkeyi nasıl böl
mek istedikleri tek tek açıklanmıştır. Terzi Fikri'nin 
kurduğu düzene methiyeler yazan bazı yazar ve pro
fesörler halen görevleri başındadır. Sayın Cumhur
başkanımızın beyanları doğrultusundaki operasyon
lar 1980 yılı başlarında başlatılmıştır. Gerek zama
nın Ordu Valisi Reşat Akkaya ve gerekse Emniyet 
Müdürü Zeynel Aksoy büyük gayretlerle, sonsuz va
tanseverlik duyguları ve Bolu Komando Tugayından 
gönderilen yiğit komando erlerimizin de desteğiyle 
üstün başarı göstermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Pamak, bir konuyu rica ede
ceğim. Bizim bu Yüce Meclisimize ve bu Meclisin 
çok değerli üyelerine yapacakları tenkitleri, ileri sü
recekleri görüşleri burada bulunmayan ve savunma 
imkânı olmayan kimselerin isimlerini vererek değil 
de... (Alkışlar) 

Sırf o kişilerle ilgili hadiseler üzerinde görüşüp 
isimleri, adları ilgili bakanlara, hatta gerekirse Baş
bakana, hatta gerekirse Sayın Cumhurbaşkanına ilet
mekte fayda var. Şöyle ki, bu Meclisimizde böyle bir 
olay bundan bir süre evvel Bütçe müzakerelerinin tü
mü üzerinde yapılan görüşmelerde, yine çok değerli 
bir sayın üyemiz tarafından isimler verilmek suretiyle 
talihsiz bir hadiseye sebebiyet verilmiştir. 

O itibarla aynı tarzda hareket etmeyelim. Ben, 
sizin çok genç olmanıza rağmen, olgunluğunuzdan, 
insanlığınızdan bunu bilhassa rica ediyorum. 

MEHMET PAMAK — Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, konuşmaya devam 
ederken ileride gelecek isimleri, isim olarak zikretme
den hadiselerden bahsederseniz çok müteşekkir kah
rım. 

Teşekkür ederim Sayın Pamak. 

MEHMET PAMAK — Tabiî; teşekkür ederim 
Sayın Başkan. Bu lehte konuşacağım isimleri verebi
lirim efendim, aleyhinde konuştuğum isimleri verme
yeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, suçlama... Suçlama... 
MEHMET PAMAK — Tabu, suçladığım isim

leri vermeyeceğim. 
BAŞKAN — Çünkü, suçlamaların bir kısmı (Be

nim şahsî fikrim değil), suçlamalar bazen hiçbir de
lile dayanmayan, uluorta ihbarlarla da oluyor. O 
bakımdan, çok rica ediyorum. 

MEHMET PAMAK — Sayın Başkanım, olay 
olarak vereceğim. 

Ancak, TKP olayında olduğu gibi, anlaşılmaz bir 
zihniyet Ordu Valisi Reşat Akkaya ve Emniyet Mü
dürü Zeynel Aksoy'u resen emekli ederek, vatana 
daha çok değerli hizmetler verebilecekleri bir yaşta 
kapı önüne ve korumasız bir şekilde bırakmıştır. Sa
yın Bakan bunları ve daha bunun gibi nicelerini ko
lay kolay hiçbir sebeple izah edemezler. Çünkü bu 
kadar yaygın bir kanaat halini alan konular ancak 
gereği yapılmakla hizmet yerine getirilmiş olur. 

Devlet, bayrak, vatan, millet diyerek kahramanca 
görev yapanlar resen emekli edilmişlerdir de, Fatsa* 
yi yandaşı Terzi Fikri'ye peşkeş çekerek kan gölüne 
çevirdiği söylenen kaymakam şimdi nerededir?.. 

Bugün Türkiye'de bir dernekten hesap sorulmak
tadır. Bağımsız Türk mahkemeleri önünde hesap ve
ren Barış Derneğinin kurucu üyelerinden olduğu söy
lenen zat hâlâ nasıl valilik yapmaktadır?.. 

1978 - 1979 yılında Elazığ ilimizin bir ilçesinde 
görev yapan aşırı sol ve bölücü örgütlerle birlikte 
hareket eden ve örgüt mensuplarına iş sağlayan, on
larla mitingler düzenlediği söylenen kaymakam şu 
anda nerede görev yapmaktadır, hakkında tahkikat 
açılmış mıdır, açılmadıysa sebebi nedir ve görevde 
bulunmasında bir sakınca yok mudur?.. 

1979 Aralık ayında Ordu Valisi olup Fatsa'daki 
olayları inkâr ettiği için 1980 Mart'ında merkeze alın
dığı söylenen vali, şu anda hangi ilimizin valisidir?.. 

1978-1979'daki Hilvan Kaymakamının Apocularla 
işbirlişi yaptığı söylendiği halde, nasıl oluyor da mül
kiye müfettişi yapılabiliyor?.. 

Türk büyükleri ve Atatürk dururken Marks ve 
Lenin posterleri altında 1 Mayıs Mitingine katılan 
eski bir milletvekili, 12 Eylülden hemen sonra ve sü
ratle vali muavini nasıl yapılabilmiştir?.. Bazı vali
ler sadece zamanın en büyük sağ partisine yakındır 
iddiasıyla emekliye sevk edilirken, en büyük sol par
tiden resmen adaylığını koyan ve yaş hiddine yak
laşmış olan 3 vali neden emekli edilmemiştir?.. Re
şat Akkaya'yı ve daha nice milliyetçi vatansever va
lileri genç yaşta resen emekliye sevk eden; fakat Mem-
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leketi 12 Eylül öncesine, felaketine sürükleyenlere 
göz yuman veya yardımcı olanları mükâfatlandıran 
zihniyeti müspet olarak anlamamızı kimse bizden 
bekleyemez. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Son birkaç noktaya değinerek konuşmamı bitiri

yorum. 1978 yılı başlarında öğrenciler arasındaki bir 
çatışmaya iştirak eden, sol örgütlerin yanında yer 
alan ve bilahara 20 gün Mamak Cezaevinde tutuk
lu kalan polis memurunun halen Emniyet Genel Mü
dürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanlığında çalıştığı 
doğru mudur?.. 1402 say ili Kanuna göre ihraç edi
lenlerin bir kısmının tekrar göreve alındıkları doğru 
mudur?.. Zararlı faaliyetlerinden dolayı temelli ka
patılan Türkiye işçi Partisinin adayı olduğu söylenen 
bir zatin, 12 Eylülden sonra Bakanlığınızda bir ge
nel müdürlüğe getirildiği doğru mudur?.. Ve yine da
ha önce Türkiye îşçi Partisine kayıtlı olup da Em
niyet Genel Müdürlüğünde şu anda daire başkanlığı 
yapan bir zat var mıdır?.. 

Çok değerli üyeler; 

tşte çok kısa sürede bazı örneklerini verebildiğim 
içişleri Bakanlığımızın 12 Eylül sonrası icraatı. Böy
le bir icraatla Türkiye nerelere götürülecektir ve çe
şitli uyarılara, basında yer alan yazılara, haberlere 
rağmen, bu icraatta ısrar nedendir?.. 

Türkiyemize yazık olmaktadır, 12 Eylül fırsatına 
yazık edilmektedir. Bu memleket hepimizindir. Şu
rası iyi bilinsin ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
bir vesileyle belirttikleri gibi, Türk Milletini seven bir 
tek kişi dahi kalsa bazı mihrakların hevesleri Alla-
ihm zniyle kursaklarında kalacaktır. 

Yedinci Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren, 
hemen bütün konuşmalarında Türkiye ve Türk Mil
leti için en büyük tehlike olan komünizmi ve komü
nistleri hedef almıştır. Bundan yarım asır önce Bi
rinci Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk de 
aynı şeyi yapmıştı. Çünkü Türk Milletinin tarihî ve 
coğrafî gerçeği, Türk milliyetçileri, Türk vatanse
verleri için buydu. 12 Eylül esprisi de zaten budur, 
doğru olanı, gerçek olanı da budur. Şerefli Türk Si
lahlı Kuvvetlerinin ve onun üst yönetimi Değerli 
Millî Güvenlik Konseyimizin de yolu bu şerefli ta
rihî çizgide belirlenmiştir ve bu sebeple aziz mille
timizin çok büyük bir ekseriyeti haklı olarak yan
larında yer almıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Atatürk'ün çizdiği çizgide 
yer alan Türk milliyetçilerinin, icraatta gerek bü
rokrasi gerekse diğer sahalarda maruz kaldıkları hak-

I sız uygulamaları izah oldukça güçleşmektedir. 12 Ey
lül çizgisine ve Millî Güvenlik Konseyimizin, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın konuşmalarında tecelli eden 
çok açık tavrına ters düşen bu icraat mutlaka düzel
tilmeli ve aynı millî çizgide bütünleştirilmelidir. Bu
nun gerçekleştirileceğine inanıyorum, inanmak istiyo
rum. Aksi takdirde geleceğe, Türk Milletinin bekası, 
birlik ve bütünlüğü açısından ümitli bakmak müm
kün olamayacaktır. 

Bütün bu açıklamalar ve sorular karşısında, ken
disinin iyi niyetli olduğuna inandığım Sayın içişleri 
Bakanının, Türk Milletine yapacağı en büyük' iyilik, 
istifa etmek suretiyle 12 Eylül üst yönetimine yardım
cı olmaktır. 

Yüce Meclise saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pamak. 
Sayın Banaz, buyurun efendim. 

REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisinim saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakanım, .Bakanlığın 
saygıdeğer mensupları; 

'içişleri Bakanlığı Bütçesıini görüştüğümüz bugün, 
bana ayrılan süre ficimde İçişleri Bakanlığımın bir 
mensubu olarak aranızda bulunmam, bazı gerçekle-
re öncelikle değimim© gereğimi yaratoışıtıır. 

Son Zamanlarda basımda yer alan ve Danışıma 

( Meclisi kürsüsünde adıma «10 Ocak Direnişi» deni
lerek liınsaf ölçülerim'im 've gerçeklerin dışımda dile ge
tirilen konuyu kısaca arz edeceğim. 

I 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu yürürlüğe 
girmiş, bu yürürlüğe girme ile taşra yönetimlinin en 

I üst kademesinde görev olan devleti temsil vasfı ıta-
I şıyan ımü'lkî idare aırnJirliiği anesiek olmaktan çıkmış, 
I 657 sayılı Yasadan önce verilen mülkî idare aımiinliği 

tazminatı kesilmiş, mülkî idare amiri ımaaşı odacı 
seviyesine inlmıiş, meslek mensupları manen çökertil-

I miş, madden ide açlığa 'tutsak edilmiş idi.; sene 1971. 

j Taşrada yalnız olarak görev yapan bu meslek 
] mensupları seslerimi duıyuramıyorlardt. Bu sorunları 
] dile getirmek, kamuoyuna ve Bakanlığa duyurmak 

içim Türk İdareciler Derneği Genel Kurulu olağanüs
tü toplantıya çağrıldı. Bu toplantı 10 Ocak 1971 ıta-
iriıhtinde Ankara'da Kızılay Genel Merkezi salonum-

| da yapıldı. Meslektaşlardan 'ilçesinin yolu açık olan 
ve Ankara'ya ulaşabilenlerim tamamıma yakını geldi, 
gelmeyenler iıstismadur. Gelemeyenler teilgraf'larıylia ka-

I tıldi'lar. Bu toplantı kapalı salonda, Dernekler Ka
nunumun bütün gerekleri yerime getirilerek yapıldı^ 
Sorumlar dile getirildi, meslek mensuplarımun ferya-

I di Bakanlığa ve kamuoyuna duyuruldu; bu (toplantı 
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am'acına ulaştı, toplantı mesleğin vakarına, toplum 
içiımd'etk'i yerline ve yasalara uygun şekilde tamamlandı. 

Şilmdi Derneğin 1971 yılında yaptığı olağanüstü 
toplantıya katılmaya 'ister direniş deyiniz ister mes-
•lak için gerekli 'bir toıpl'amtı deyimiz. Buna ben de 
şahsen Trabzon'un . Çaykara ilçesinden gelerek ıkatıl
dım, 'kararlarına oy verdim; olay bundan (ibarettir. 
'istenirse, bu Genel Kurula .katılan ıbir dernek üye
si olarak, Geneıl Kurul tutanaklarını, Ikonuşmaların 
itam metnimi huzurunuza getirebilirdim. Bunu saptır
mak, ıbaşka şelkil vermeye çalışmak hem ciddiyetle 
'bağdaşmaz hem de bu mestok mensuplarını zedeler. 
(Falan valiye kızıyorsanız bunu dile getirmenin yolu 
1:0 Ocaik toplantısını yermek değildir. 10 Ocak, o 
Ikızdığınız valinin değil, tüm idarecilerin 'bugün günü 
'halindedir, 

«̂ Kaymıalkam ve valiler balkanları karşılayıp uğur-
ılamayacak, davetlere gitmeyecek» dendiımiiştir. Bu 
devlete 'başkaldıırma (imiş. Size 2 genelgeden 2 parag
raf okuyacağım. 

«'Devamlı genelge 1, 
ıProtokol konuları: 

1. ©akanlar karayolu ile yapacakları seyahatle
rinde vali veya kaymalkamılar tarafından şebiırde ika-
möt veya istirahat edecekleri mahallerde veya hükü
met konaklarında ikarşılanacaiklardır. Sayın Başba
kan 'il hududunda karşılanacaktır. ti 'hududunda 'Sa
yın 'Başjbaksın ve bakanları karşılamak üzere bir tra
fik arabası emniyet ve kılavuzluk göreviyle bulun-
durulacakıtır » 

«Devamlı genelge 1-ıa, 
Madde l-, — Bir numaralı devamlı genelgede sa

yın 'balkanların İıle teşriflerinde nasıl karşılanacalkla-
rı açılklanmış hul'unmasına rağmen, (bazı valilerimizin 
eslki 'ihtiyaçları canlandırma yoluna gittikleri ve il 
hududunda karşılama yaptıkları öğrenilmektedir. Kar
şılama hükümet konağı önünde yapılacaktır. Balkan
lar Kurulu toplantısında bu husus sayın 'balkanlara 
duyurulmuş, tasvipleri alınmış, bilabara Sayın Baş
bakanımızın emirleri de bu yönde olmuştur. 

>b) 'ÎJgiHi sayın balkan tarafından özel bir durum 
veya diğer 'bir maksatla alksi o gün için geçerli ol
mak üzere emıredi'lmıedilkçe, Balkanllık genelgesi hükmü 
ihlal edilmeyecektir.» 

Yan'i konu devleite başkaldırma değil, Sayın Baş-
'bakanın, Sayın içişleri 'Bakanının emrini uygulamak-
tan ibarettir. 

Savunmasız kişilere çatıldı burada hem de hak
sız olarak. Bu haksız çatılmaların 'bazılarında gerelk 
rmeslelk mensubu oluşum, gerelk müfettiş olarak ba
zılarınım soruşturmalarında bulunuşum nedeniyle şah
sımla 'ilgili gördüğüm için açıklamak istiyorum. 

Kırklareli Valisi, Kızılcıikdere Kalkınma Koope
ratifi 'benzim istasyonunu (kapatmamış. Bu benzin is
tasyonu Kızılcikdere Kalkınma Kooperatifi tarafın
dan 1978'de açılmıştır, Bu kooperatifin peynircilik 
tesisleri de vardır, 'buranın mazot ihtiyacı da kendi 
pompasından karşı'lammaktadır. Buranın kapanması
nı isteyen 'yurttaşımız Abdi Herselkli adında bir ben
zin istasyonu sahibidir, bu şikâyet etmiştir. Vali, ka
rayollarına rica etmiiş, pompanın yasallara uygun hale 
dönüşmesi sağlanıncaya kadar eslki pompanın Ikal-
masını 'istemiştir. Şimdi Vali Sayın Hersekli ile bera
ber olup bir köyün ımeınfaatind hiçe saymadı diye 
Meclis kürsüsünde eleştiriliyor. 

imar affı görüşülürken de «Aman bu teslisler 
yıkılmasın» diye 'burada feryat ediyorduk. Vali, Sa
yın Hersekli İle her akşam beraber otursa, 'beraber 
olsa, köyün 'de 'benzin İstasyonunu kapatıverse bu 
anlayışa göre muteber adam olacak. 

«Valiler saraylarda yaşıyor, özel idare çiftlikle
rinden 'beslemiyor» diye iddia edildi. Özel idarelerin 
tüm harcamaları yasalara uygun olmak zorundadır. 
Biır valinin özel idare hizmetlerine karşılık bu .ida
reden ayda 876 lira net para aldığını söylersem, bu 
çiftliğin ne Ikadar verimli olduğunu anlaömış olurum. 
Bilinmesinde yarar vardır. 

'Burada Ahmet Durmuş adına yazılmış türedi bir 
mektupla, valiler ve kaymakamlar suçlandı. Öyle 
suçlandı ki, valinin oraya anarşi görtürdüğü İddia 
edildi. İlçelerde vali ve kaymakam sayesinde anar
şistlerin türet ildiği, korunduğu iddia edildi. O vali, 
Artvin'e 'gittikten sonra anarşi konusunda alınan me
safeyi Sayın İçişleri 'Bakanımız açıiklamalıdır. 

Yalnız 'ben şunu belirtmek istiyorum. Sıkıyöne
timde bık ilçede anarşistlerin türe'tiild'ği, korunduğu 
iddiasımun muhatabı vali değildir. Burada itham edi
len sılkıyönetim makamlarıdır. Biz burada valiyi yıp
ratacağız diye, valiyi paravan yaparak hangi de
ğerlerimize hücum ettiğimizin lütfen farkında ola
lım. («Bravo» sesleri) 

Arkadaşlarımız ideal Vali tipini de gösterdi. Bu 
Reşat Akkaya'dır. Bu misal, sayın konuşmıacının (ken
dine göre, tarafsızlık anlayışını da ortaya koymuş-
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tur. Tarafsız ve vatansever olmak açı», beli pol'itilk 
yönde olmak, o politik çevrelerle yazışıp oradan emir 
almak gerekiyorsa, Türk 'idarecisi böyle olmayacak-
tır. (Alkışlar) 

BEKİR SAMI DAÇE — Sayın Başkanım, mü
saade ©derseniz usul 'hakkında, zatıâlimıizim tutumu 
hakkımda söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Daçe. 
BEKİR SAMt DAÇE — Biraz önce Sayın Pa-

mtak'a yaptığınız ikazın Sayım Banıaz'a da yapılima-
sımı rica edeceğim. 

REMZİ BANAZ — Reşat Akkaya'ya çatılmra-
mıştır efendim. 

BAŞKAN — Sayım 'Banaz, Sayın Daçe haklısınız, 
'ban 'hemen müdahale edecektim haitıri'atıtımi'Z. Simidi 
bir vatandaşım isimlimden ve 'bir de yine ıdeimıi'n Sayıın 
Famıaik'ıfcam rica ettim, uydular. Sizden de rica ede-
y'ım ûsiımferii artık bırakalım. Yalnız Ibu konuşmamı
zın bur ınoikıtasıma Ikadar müsamaha ettiysem eğer, >o 
ıda daha evveli o şahısiların Asiımlerıi 'burada suçlana-
ırak ifade edildiği İçindi; ama buna rağmen, Asim zik
retmeden lütfen konuşmanızı yapın. 

REMZİ BANAZ — Hayhay. Teşekkür ederim 
Say» Başkain.. 

Türk idarecisi her zaman olduğu gırt», yasaların 
yaniindıa, Devletim liıdaredisi olmaya devam edecektir. 
Sayım valiliriiırniz ve kaymakamlarımız dün olduğu 
ıgjiibi, 'bugün de yarım da 12 Eylül esprisi Asinde Dev
letin idareciısi olarak çaiışmalıaonı sürdüreceklerdir. 

Soma'daki ıterimıik sanıtralda meydana gelem çöllüme, 
'bu konudaki yolsuzluk iddiaları daha önce de söz 
(konusu edimiış, basımda yer almıştır. Manisa Valisi 
bunları ıtamıamen yalanlamışıtır. Bu çökme hakkında 
edindiğimiz 'bilgileri 'kısaca 'arz edeceğimi: 

Soma Termik Santrallimde ilki türbinden birimin 
ıkül tutma bacası, yani filtre tesisi çökmüştür. Halem 
bu santraller deneme safhasındadır. Deneme süresi 
devam ettiğimden sorumluluk müıteahhiit 'flirmla olam 
Çekoslovak flıtnasınımdır. Yani hk yolsuzluğu ört
mek için yeniden yangım çıkarmak, bazı belgeleri 
yolk etmelk kimsenin işine yaramaz. Böyle bir yan
gım çıkaran da olmamıştır. Çökme işi Çekoslovak 
firmamın .kendi İç «torunudur. Bunu viskiyle kutladığı 
iddia edilen Tünk yöneticilerinin sorunu da değil
dir, 

ıManıiısa valisinin 'Barış Derneğıyle 'i'li'şikisli olduğu 
ima edildi. Barış Dedneğinin anılan Genel Kurulu 
sırasında, Manisa valisinin hangi görevde ve hangi 
şehirde olduğu... 

MEHMET VELÎD KORAN — İçişleri Baka
mı mı konuşuyor, yoksa Danışımla Meclisi Üyesi mi 
konuşuyor?..,. 

SELÇUK IKANTARCIOĞLU — Anayasaya çe
kimser oy veren vatandaş konuşuyor. 

REMZİ BANAZ — ... Sayın Bakam taraf nidam 
açıklanımalıdır. 

Ben, sadece konuya ilişiklim Manisa Valiliğimin 
Danışma Meclisi Başkanlığına yazdığı 'bir yazıyı ('Bir 
örneği tarafıma gelmiştir) burada Okuyacağım;: 

Manisa Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü 
Manisa, 15 Kasım 1982 

Sayı : 1.82/155. 
Danışıma 'Meclisi 'Başkanlığıma 

'Bütçe Tasar ısımın ıtümü üzerinde... 
ATALAY IPEKÖZ — Sayım Başkan, okumaya 

hakiki yok. 

'SELÇUK KANTARCIOĞLU — Lütfen Sayım 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Banaz, müsaade edim. Şimdi 
önümde gördüğüm Sayın Balkanım, Sayın Ender ar-
kadaşımızım komuşmalarıma cevap olarak hazırladık-
ıları ve 'tahmin ediyorum burada da değerli üyelere 
okuyacakları 'bir metim var. O itibarla 'bunu Sayın 
Balkana Ibıralkalım., rica ediyorum. 

REMZİ BANAZ — Mecliste savunma hakkı 'ol
mayan kişilere çataibilArsiniz, Balkanı istifaya da da
vet edebilirsiniz; fakat iddialarımı bu isnatta bulu
nan kişiler olarak 'biz de kanıtlayamazsak, bizleri de 
istifaya davet edem çıkacaktır. Bir önceki gün çıkan 
gazöteMm sütunlarımın okunması yeterlidir sanıyo
rum. 

IMıiliyeıtçilıik, kimsenin tekelinde değildir. Anka
ra, İstanbul sokaklarında, sözde milliyetçiler edebi
yat yaparken Türk idarecisi olarak bizler Apocula-
rım örgütlendiği bölgelilerde Türk Bayrağı çektirmek, 
İstiklâl Marşını söyletebilmenin mücadelesini veri
yorduk. Rus hududunda Türk Bayrağını dalgalan
dırıyorduk. 

Takdiri Yüce Kurula bırakıyor, hepinize saygılar 
sunuyorum. 

Teşekkür ederim. (.Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Banaz. 
Sayın Tuğ, buyurunuz efendim. 
AYDIN TUĞ — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım, Sayın Bakan, ve İçişleri Bakanlığının değerli 
mensupları; 

Konuşmama başlamadan önce hepinizi saygıla
rımla selamlıyorum. 
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Bu kısa süre içerisinde İçişleri Bakanlığının gö
rev alanı içine giren bazı sorunlara kısaca değinmek 
istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, yeni Anayasamızın 126 ncı mad
desi, «Türkiye merkezî idare kuruluşu bakımından, 
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hiz
metlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer ka
demeli bölümlere ayrılır, 

İllerin idaresi yetki genişliği esasına dayanır. 

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve 
uyum sağlamak amacıyla, birden çok dli içine alan 
merkezî idare teşkilatı kurulabilir. Bu teşkilatın gö
rev ve yetkileri kanunla düzenlenir» demektedir. 

il 961 Anayasası ise birden çok ili içine alan mer
kezî idare teşkilatının yetki genişliğine sahip oldu
ğunu belirtmişse de, 1982 Anayasası bölgesel kuru
luşların yetki genişliği esasını ortadan kaldırmış, bu 
kuruluşların verim ve uyum sağlamak amacıyla ku
rulabileceğini, görev ve yetkilerinin de kanunla dü
zenleneceğini hükme bağlamıştır. Yeni Anayasamız
da ifadesini bulan bu ilkeler içinde il yönetiminin 
modern ve çağdaş idarenin prensiplerine uygun ola
rak yeniden düzenlenerek gerçek yerini alması gerek
mektedir. 

Değerli arkadaşlar, günümüzde Devletin görevi 
artık toplumun salt iç ve dış güvenliğini sağlamak
tan ibaret değildir. Nüfusun hızlı artışı, hızlı sanayi
leşme ve kentleşme, işçi hareketleri, genişleyen top
lum ve uluslararası ilişkiler, Devletin görev ve sorum
luluklarını artırmıştır. Devletlerin ekonomik ve sos
yal kalkınmayı bir amaç olarak önplana almaları, 
çağdaş dünyada demokratikleşme ve özgürleşme 
eğilimi ve isteklerinin her geçen gün daha fazla ken
disini duyurması, fertlerin kültür düzeylerinin gün
begün artması çağımızda gelişen toplumun şartlarına 
ve ihtiyaçlarına uygun yeni bir idarî yapı ve çağdaş 
idareci tipine gerek göstermiştir. 

Her gün kapsamı biraz daha genişleyen kamu 
hizmetleri, bunların görülmesini sağlayan örgütlerin 
ve personelin ihtiyaçlarına uygun olarak organize 
edilmiş, yetiştirilmiş olmalarını gerekli kılmaktadır; 
çünkü iyi bir idare, bürokratik engellerin en alt dü
zeye indirildiği, işlerin geciktirilmeden zamanında 
ve düzenli bir biçimde yürütüldüğü yönetim olduğu 
kuşkusuzdur. Ancak, amaç bu olmakla beraber mer
kez ve taşra idaremizin bu doğrultuda organize edil
miş ve işletilmekte bulunduğunu söylemek sanırım 
oldukça güçtür. 

Yönetimde zamanla ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun 
olarak bir iyileştirmeye gidilememiş olması, merkezî 
ve taşra idaresinde zorlamalara sebep olmuş, vatan
daş haklı olarak «Devlet Baba» dediği ve gördüğü 
mülkî idare amirlerinden, zaman zaman şikâyet eder 
duruma gelmiştir. 

Merkezî ve taşra idaresinde yeniden düzenleme 
1960'h yıllardan sonra kendisini hissettirmiş, bu ko
nuda Devlet Planlama Teşkilatı ve içişleri Bakanlı
ğı, ayrıca ilmî birtakım kuruluşlarca il yönetimi, be
lediyeler, özel idareler ve köyler konusunda muhte
lif çalışmalar yapılmıştır. 

Bilindiği gibi, idarî reform ve reorganizasyondan 
amaç, mevcut idarî teşkilatın görevlerini yerine geti
rirken sürat, kalite, ahenk ve ekonomi sağlayacak şe
kilde çalışabilmesi için, işin bir düzenlemeye tabi tu
tulması demektir. Çağımız idaresinin gitgide artan 
idarî yükünün geçmiş yılların köhneleşmiş mekaniz
ması, eskimiş mevzuatı ve zihniyetiyle yürütüleme-
yeceği ortadadır. Mevzuatları bir taradığımız zaman 
isimlerinden de anlaşılabileceği gibi, gerçekten çok 
eskimiş ve çağın dışında kalmıştır. Bir misal vermek 
gerekirse, idarî yapıyı oluşturan bazı yasalarda bil
farz îdare-i Umumiye Vilayat Nizamnamesi veya-
hutta Kanun-u Muvakkati 1913'lerde çıkmış ve bir 
süre uygulanmış bir yasadır. 

Diğer taraftan, planlı kalkınma dönemine girdi
ğimizde idarî reform, (yeniden düzenleme) birinci, 
ikinci ve üçüncü kalkınma planlarında bu konuya 
değindikten sonra, 1979 - 1983 yıllarını kapsayacak 
şekilde hazırlanan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında tekrar (Dördüncü bölümünde) ele alınmış
tır. 

Kamu yönetiminin yeniden düzenlenmesi ve ge
liştirilmesi için önce, daha önceki yılların bir değer
lendirilmesi yapılmakta, sonra da bu konuda ilke
ler ve politikalar saptanmaktadır. Bu planda yer 
alan beyanlarda, hem etkinliği hem tasarrufu sağla
yacak merkezî yönetim - yerel yönetimi amaçlayan 
kapsamlı bir girişim karşısında bulunduğumuz anla
şılmaktadır. 

En sonunda da yine bu kürsülerden bir Sayın Ba
kanın «Gelecek iktidarlara sağlam bir idare teslim 
etmek istiyoruz» sözleriyle ve gayretleriyle de bu ko
nu yeniden gündeme getirilmiş olacaktır. 

Kanaatimize göre, halka daha iyi hizmet götü
rebilmek için Bakanlığın merkez teşkilatı da dahil 
olmak üzere illerin idaresini kapsayan il yönetimine 
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ilişkin yasa tasarısının bir an önce tamamlanarak 
Meclise şevki uygun olacaktır. 

Bu yasa tasarısıyla ilde vali ve kaymakamların 
bölgesel kuruluşlarla olan ilişkileri, ilde valiye doğ
rudan bağlı organların durumu, il yönetiminde mül
kî idare amirlerinin yetki ve sorumluluklarım kısıt
layan hükümler, Bakanlık içindeki genel müdürlük
lerin bazılarının yıllardır kaybolan etkilerinin yeni
den düzenlenmesi, Bakanlığın asayiş ve emniyetle il
gili komutanlık ve genel müdürlüğünün Bakanlık ile 
iligili organik bağının bu kanunda tekrar ele alınma
sı, nüfus, sivil savunma hizmetlerini yürüten genel 
müdürlükler ve bu genel müdürlüklerin alt kademe
leri yeniden organizasyon, metot ve mevzuat açısın
dan dikkatle ele alınmalıdır. Anayasamızın 126 ve 
127 nci maddelerinde öngörüldüğü şekilde, mahallî 
idareler ve iller yönetimi, çağın dinamizmine uygun 
mevzuat düzenlemeleriyle desteklenmedikçe, mülkî 
idare amirleri sadece sivil savunma, asayiş hizmetleri, 
nüfus işleri gibi birtakım işlerle meşgul olmaktan ile
riye gidemeyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlar; 
Kalkınmamış ve kalkınmakta olan toplumların, 

sermaye ve teknoloji transferlerine ihtiyaçları oldu
ğu gibi, bu ulusların iyi bir yönetime ve yöneticilere 
de sahip olmaları gerektir. Bunun başlıca nedeni, 
sermaye ve teknoloji transferinin ekonomik zengin
lik sağlamasına karşılık, iyi yöneticilere sahip olma
nın da nesilleri ileriye götürmesidir. Bu nedenle za
manımızda kalkınmamış uluslar yerine, düşük yöne
timli uluslar demek daha doğru ve daha yerinde ola- | 
çaktır kanısındayım. 

Organize toplumların yönetimi daima yöneticile
rin yetenekleri ve dünya görüşlerinin kapsamıyla 
orantılıdır. îleri sosyal ve ekonomik görüşlere sahip 
yöneticiler, yurtsever ve ülke çıkarlarının uygulama 
alanlarında iyi değerlendirildiği an, yönettikleri top
lum refah toplumu olma niteliği kazanır. Bugün ar
tık 19 uncu Yüzyılın her konuda masabaşı kararları 
veren yönetici devri bitmiştir. Devrimizde yönetici 
tipi yeni, değişik boyutlar kazanmıştır. 

Bugünün yönetcisi uygulayıcıdır. Yönettiği top
lumu ve konuyu iyi tanıması gerekmektedir. Bugü
nün yöneticisi sadece bir beyin değil, örnek kişidir 
ve böyle olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tuğ, iki dakikanız var, rica 
ediyorum. 

AYDIN TUĞ — Topluyorum efendim. 
Bu nedenle iyi yöneticiler yetiştirmek ve onlara 

gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Yurdun 
çok büyük bir bölümünde görev almış olan mülkî 
idare amirlerinin, sorumluluğa dayanan yetkilerini, 
endişeden uzak bir güvence altında kullanabilmeleri 
gereklidir. 

Yeniden kurmakta olduğumuz demokratik reji
min Türkiye'de süratle ve sağlam geleneklerle yer
leşmesi, ulusumuzun bunu vazgeçilmez yaşama bi
çimi olarak benimsemesi, kamu hizmetlerinin sü
reklilik içinde tutarlı ve kaliteli olarak yürütülmesini 
zorunlu kılmaktadır. 

Cumhuriyetten bu yana çeşitli hükümetler döne
minde mülkî idare amirliği mesleğinin yetki, sorum
luluk ve güvencesinin gelişiminde istenilen bir dü
zeye kavuştuğunu söylemek güçtür. Bu yüzden ida
re amirleri özlediklerini bulamamanın burukluğunu 
duymaktadırlar ve duymuşlardır. 

Bugün idare amirleri varılan imkânlar içinde hiz
met etmenin huzuru içerisindedirler. 

Tarihî yaşantımızda idare anlayışı, halkımızın 
inancı, yasalarımızın prensipleri ve modern kamu 
idaresinde yöneticilerin kesin rolü, bu mesleğe, öte
kilerine göre daha çok önem ve değer verilmesini 
gerekli kılmaktadır. Geçen dönemlerde halk, tarihi
mizden gelen hâkim bir alışkanlıkla görmek istedi
ği güçlü ve etkili idare amiri yerine, itibarı, etkisi 
daralmış bir idare amiri görmekten üzüntü duymuş
tur. 

Mülkî idare amirliği mesleği, ötekiler içinde ve 
üstünde, yöneticilik, denetçilik, düzenleyicilik görev 
ve niteliklerinden doğan bir özellik taşımaktadır. Bu
nun çin, bu meslek sahiplerinin gerek niteliğinde ge
rekse yetki ve sorumluluk ve idarî teminatında de
ğişik bir statü kabul etmek gerekecektir. Ayrıca, va
lilerin ve mülkî idare amirlerinin atama ve yer de
ğiştirmelerini adil esaslara bağlamak da gereklidir., 

ti ve İçelerde yönetici, denetleyici, düzenleyici, 
Devlet ve Hükümet temsilcisi olan idare amirleri, 
aynı zamanda toplum huzuru ve Cumhuriyetimizin 
başlıca güvencesidirler. Yasalarımızın ve kamu yö
netiminin esas ve prensiplerine ve toplum yapısının 
koşul ve gereklerine aykırı tutumların artarak de
vam etmesini ve ülke ve kamu hizmetleri bakımın
dan sakıncasını 12 Eylül öncesi gördük ve yaşadık. 
Ulusun kaderiyle yakın ilgisi bulunan mülkî idare 
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amirliği hizmet sınıfına, genel idare içinde layık ol
duğu yer verilmeli ve sorunları halledilmelidir. 

Sözlerimi bitirmeden önce birkaç temennimi hu
zurlarınızda ifade etmeyi yararlı görmekteyim. 

İdarenin yeniden düzenlenmesiyle ilgili mevzu
at çalışmaları tümüyle elden geçirilmeli; eskiden ya
pılmış çalışmalar da dikkate alınarak mevzuat ve 
yapı çalışmaları süratle bitirilmelidir. 

Jandarma Re-Mo Planı titizlikle, aksatmaya hiç
bir yer verilmeden uygulanmalıdır. 

Polisin modernleşme, çağdaşlaşma ve eğitim faa
liyetlerine; özellikle eğitim faaliyetlerine aksamaya 
meydan verilmeden devam edilmelidir. Bu arada ka
rakol polisi ve trafik polisinin halkla ilişkileri, daha 
medenî ilişkiler içerisinde ele alınmalı ve değerlendiril
melidir. Bu polise, halka yardımci olduğunun bilin
ci aşılanmalıdır, verilmelidir. 

Jandarmanın lojman sorununa nasıl ağırlık ve
rilmiş ve iyi neticeler alınmışsa, polisin de özellikle 
büyük kentlerde lojman sorununa, yatırım bütçele
rinde ağırlık verilmeli, bu konu işlerin önceliğini al
malıdır. 

Polisin bulunduğu ve hizmet verdiği bölgelerde, 
hizmetin yürütülmesinde ve aksamalara meydan ve
rilmemesinde, hizmet bölgelerinin öğretimine gere
ken ağırlık verilmelidir. 

Trafik kontrolleri sadece kâğıt üzerinde kalma
malı, ehliyet ve ruhsat kontrolü dışına da kaydırıl
malıdır. 

Nüfus işlerinin modernize edilmesi için başlatı
lan ve adına MERNtS Projesi dediğimiz projenin 
zaman geçirilmeden uygulaması yapılmalıdır. 

Sözlerime burada son vermeden, başarılı çalış
malarından dolayı başta Sayın Bakana ve O'nun 
şahsında Bakanlık mensuplarına, 12 Eylül sonrası 
huzur ve sükûnun avdetinde fedakârca hizmet ver
miş olan Jandarma Teşkilatımıza ve Polis Teşkila
tımıza teşekkür ve şükranlarımı bildirir, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tuğ. 
Sayın Gelendost, buyurunuz efendim. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Sayın Bakanım, Bakanlık mensubu de
ğerli arkadaşlarım; 

Uzun memuriyet senelerini idare içinde önemli bir 
yer işgal eden bu Bakanlık teşkilatında geçirmiş bir 
arkadaşınız olarak, bu yönetimden beklediklerimi kı
saca dile getirmek istemekteyim. 

Bu Bakanlığımız, 12 Eylül 1980 tarihinden bu ya
na Ordumuzla koordineli olarak yurtta emniyet ve 
asayişin sağlanmasında büyük hizmetler vermiş, Em
niyet Teşkilatımızı disipline etmiş, trafik düzenleme
sinde oldukça mesafeler katetmiş başarılı bakanlık-
rımız arasında bulunmaktadır. Bu Bakanlığımızın Yü
ce Ulusumuza daha iyi hizmetle^ vermesi için bazı 
dilek ve temennilerim şunlar olacaktır : 

1. Poliste öğretim ve eğitim yetersizliği : 
öncelikle şunu belirteyim ki, halkın Devletle te

masa geçtiği ilk kademe olan zabıta teşkilatı bu Ba
kanlığınız bünyesindedir. Evimize hırsız girse, biri
sinden haksız bir işleme maruz kalsak bekçi, polis, 
jandarma diye imdat isteriz. Teşkilatlarımız ve uy
gulayıcı personel ne kadar nitelikli ve güçlü olursa, 
Devlete olan güvenimiz de o nispette artar. Başka 
bir deyişle zabıta ve idare makamları Devlete açılan 
bir kapıdır. 

Bugün rütbesiz polisin yetiştirilmesi için eğitim ve 
öğreim süresi çok kısadır. Ortaokul ve lise mezunu 
gençlerimizin bu kısa süre içerisinde mesleki eğitim 
ve öğretimi yanında, idare hukuku, ceza ve usul hu
kukunu öğrenerek hazırlık soruşturması yapacak bir 
düzeye çıkarılması mümkün değildir. Bu teşkilatta 
görev gören tüm personelin zamanla pek çok Batı 
ülkelerinde olduğu gibi yüksek tahsilli olması dile-
ğîndeyiz. Karakollara işi düşen kişilerin şikâyetçi de 
olsa dayak yemeden çıkamayacağı kanati halk ara
sında hâlâ yaygındır. 

2. Zabıtanın politikaya karıştırılması : 
1950'li senelerde politikacılar vatandaşları jandar

ma ve polisin dayağından kurtaracakları vaadi ile 
yola çıktılar. Seçim kazanıldıktan sonra da bu sınıfı 
«Tellaklar» diye vatandaş gözünden düşürmeye ve 
güçsüz bırakmaya çalıştılar ve kendilerince başarılı da 
oldular. Sonuç hepimizce malum; bu güçler gittikçe 
zayıfladı, nitelikleri bozuldu, polisin içine politika kur
du sokuldu, bölündüler, derneklerinde Cumhuriyet 
yıkıldıktan sonra yerine kuracakları rejimin tartış
maları yapıldı. Polisler polislerin peşine düşürüldü, 
birbirine düşman edildi. Bugün hâlâ bunların kalıntı
larına önemli koruma teşkilatı içinde rastlanması 
üzüntü vericidir. 

3. Adlî zabıta ve cezaevleri muhafaza teşkilatı
nın kurulması : 

Bütçede adlî zabıta kurulmasına dair bir kayda 
rastlamamaktayız. Yılların çözülmesi gereken bu prob
lemine el atmalı, kademeli de olsa bu teşkilat kurul
malı, böylece zabıtanın ağır yükü hafifletilmeye ça
lışılmalıdır. 
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Tahakkuku çok güç olduğu anlaşılan zabıtanın; 
yani polisin, jandarmanın birleştirilmesi üzerinde dur
mayacağım. 

4. idare amirleri hakkında vaki şikâyetlerin tah
kik usulü : 

Halkla doğrudan temas halinde bulunan zevatın 
menfaatleri haleldar olan kişilerce yoğun şikâyetlere 
ve eleştirilere maruz kalacakları aşikârdır. Bu şikâ
yetlerin çoğunun aslı esası çıkmaz. Ancak pek az da 
olsa bu zevatın politikaya bulaşarak tarafsızlığını 
kaybetmiş veya bilerek bilmeyerek menfaat grup
larından birine iltihak etmiş zevat da bulunabilir. Du
rumun açığa kavuşması için müfettiş raporlarının 
MİT soruşturması ile de karşılaştırılarak değerlendi
rilmesi uygun olur. 

Eksik ve hatalı soruşturma sonucu başarı ve dü
rüstlüğüne kefil olabileceğimiz, sıkıyönetim komutan
ları ile de uyum içinde çalışan bazı valilerin merkeze 
alındıklarını görmekteyiz. 

5. Bazı valilerimizin Anayasayı tanıtma gezile
rinde tutum ve davranışları : 

Cumhurbaşkanımızın Anayasayı tanıtma gezilerin
de bazı valiler Danışma Meclisi üyelerine protokolda 
yer vermek istemediler. Meclisimizin teşekkül tarzı
nın Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
seçimine benzediği aşikârdır. Bu sayın valilerimiz her 
halde Askerî Yönetimin iradesiyle bizim teşekkül tar
zımızı içlerine sindirmemiş olsalar gerek. Bu zevatın 
tutumları birçok arkadaşımızı üzmüştür. 

6. Merkez valilikleri uygulamasının ıslahı : 
Valilerimizin gördükleri görevlerin mahabetiyle 

orantılı olmayan bu uygulamanın ıslahı yoluna gidil
diğini, valilik kadrolarının 100 olarak dondurulaca
ğını, illerin dışında kalacak valilerin de kişilikleriyle 
orantılı görevlerde ihtihdam edileceğine dair çalış
malar yapılarak Başbakanlığın tasvibine sunulduğunu 
memnuniyetle öğrenmiş bulunmaktayız. 

7. Demokratik düzene geçişten sonra bu teşkila
tımıza bağlı zabıta güçlerimizle, onların yönetici kad
rolarını işgal eden idare amir, memur ve tüm perso
nelin Anayasamızın 14'üncü madesinde belirlenen 
temel hak ve hürriyetleri koruyacak güce ve niteliğe 
sahip olması en halis dileğimdir. 

Sizleri daha fazla yormamak için Osmanlı İmpara
torluğunun en parlak dönemi olan Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında memuriyetlerin nasıl tevdi edildiği
ne dair bir fikir vermek üzere o zamanın Avusturya 
Büyükelçisi Busbecg'in 1555'te Hükümetine verdiği ra
poru okuyarak sözlerime son vereceğim. Busbecg mek
tubunda şöyle diyor : 

«Biz huzurda iken büyük bir kalabalık vardı. Vi
lâyet beylerbeyinden birçoğu hediyeleriyle gelmişler
di. Bütün hassa süvarisi, sipahiler, gurebalar, alüfe-
ciler de bulunuyordu, birçok da yeniçeri vardı. 

iBu koca mecliste hiç bir adam yoktu ki, haiz 
olduğu mevkii ve rütbeyi kendi şahsî liyakat ve ce
saretine borçlu bulunmasın. Hiç kimse, sırf fala
nın neslinden gelmiş olmak dolayısıyla diğerlerinden 
mümtaz bir mevkie çıkamaz. Bundan dolayı da me
rasimde tefevvuk kavgası yoktur. Herkesin ifa etti
ği vazifeye göre tayin edilmiş bir mevkii vardır. Her
kese bizzat Sultan vazife ve memuriyetini tevcih eder. 
Bunu yaparken ne zenginliğine ehemmiyet verilir, ne 
boş rica ve davalara. Bir namzetin haiz olabileceği 
nüfuz ve şöhreti hiç düşünülmez. Yalnız liyakata 
bakar, seciye arar, fıtrî kabiliyet ve istidadı düşünür. 
tşte bu suretle her adam istihkakına göre mükâfat 
görür. 

Türkiye'de herkes kendi mevkiinin ve istikbali
nin bani'sidir. 

Türkler insanlardan meziyetin irs yoluyla intikâl, 
bir miras gibi elde edileceğine inanmazlar. Bunu kıs
men Allah'ın bir ihsanı, kısmen çalışmanın, zahme
tin ve gayretin mükâfatı telakki ederler. 

İşte bu suretle Türklerde şeref ve makam, idarî 
mevkiler, liyakat ve maharetin mükâfatıdır. Namus
suz, tembel ve atıl olanlar hiç bir zaman yüksele-
mezler. Türklerin neye teşebbüs ederse muaffak ol
malarının, hâkim bir ırk "haline gelmelerinin hikme
ti budur.» diyor. 

1983 yılı içişleri Bakanlığı Bütçesinin Milletimi
ze ve Bakanlığımız teşkilatına hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Buyurun Sayın Ender. 
Sayın Ender, bir konuda size bir ricada bulun

mak istiyorum. Sayın Ender, demin bir üyemizin 
yaptığı konuşmada bir hatırlatmada bulundum. O 
hatırlatmam sizi belki rencide etmiş olur; fakat diğer 
bütün üyeler gibi değer verdiğimiz bir arkadaşımız
sınız. Elbette olayları intikâl ettirmekte mutlaka bü
yük yarar var. intikâl ettirdiğiniz olayı genel hatla
rıyla biz Hükümete, yetkililere intikâl ettirdiğimiz 
takdirde, onlara bilahara ismen bilgi verebiliriz. 

MUZAFFER ENDER — Birşey vermiyorum... 
BAŞKAN — Bu defa değil de, deminki hatırlat

mamdan.. < 
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AHMET SENVAR DOĞU — Siz mi konuşa
caksınız, Sayın Ender'mi konuşacak? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Doğu. 
Deminki hatırlatmadan rencide olmamalarını rica et
mek için görüşüyorum Sayın Doğu. Müsaade eder
seniz teker teker sayın üyelerden izin alarak konu
şacak değilim; müsaade buyurun. En çok sevdiğim, 
en çdk takdir ettiğimiz arkadaşlarımız arasında siz 
de bulunuyorsunuz Sayın Doğu. Her halde bir üye
mizin gönlünü almak bir suç değil; Başkanlık tara
fından gönül almak bir suç değildir. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım;... 
ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında izin verir 

misiniz?.. 
MUZAFFER ENDER — Müsaade eder misiniz 

efendim. 

'Ben geçen konuşmamda, Bütçenin tümü üzerin
de yaptığım konuşmamda bazı isimler okumak zo
runda kalmıştım. Bunları ben kendim .söylemedim; 
sıkıyönetim savcılığının iddianamesinden okudum 
efendim. Bu sebeple konuşmamda isim vermiş deği
lim. Arkadaşlar bu değerlendirmeyi yanlış yaptılar, 
sıkıyönetim savcılığının ifadesini aynen okudum 
ben, 

Konuşmama başlıyorum... 
ABBAS GÖKÇE — Usul hakkında. 
BAŞKAN — Sayın Ender, Sayın Gökçe usulle 

ilgili söz istiyor, bir dakikanızı rica ediyorum. 
Buyurun Sayın Gökçe. 
ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım; milletin 

sesini temsil eden şu yüksek kürsüde, o kürsüyü işgal 
eden arkadaşlarımızın elbetteki bir isim getiriip, o 
savunmasız olduğu bildirilen kişilerle ilişkin konuş
ma yapmamaları şayanı takdir bir haldir. Ancak şu 
kürsüye ambargo koymaya da hiç kimsenin hakkı 
yoktur. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biraz evvel Sayın Pamak'ın konuşmasındaki 
müdahaleniz Anayasaya da, hukuka da aykırı olmuş
tur, 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Efendim, İki kelimeyle cevap vere

yim Sayın Gökçe'ye. Kesinlikle Başkanlığın hiç bir 
üyenin konuşmasına ambargo koymak maksadıyla 
hareket etmediğinin Yüce Meclisçe bilinmesini iste
rim. Yalnız her şeyden evvel de Danışma Meclisi
mizin statüsü hakkında da hepimizin gayet geniş bil
gimiz olduğunda da zannederim hiç bir arkadaşımı
zın şüphesi yoktur. Biz muayyen bir statüye tabiyiz. 
Biz, geçmiş parlamenterler gibi burada ağzımıza ge

len her şeyi söyleyecek ve neticede cevabını alama-
j dığımız, tatmin edilmediğimiz konularda da hükü

metleri eleştirip, hatta düşürmeye kadar gidecek, gü
vensizlik oyu verecek dereceye kadar gidecek bir sta
tüye sahip değiliz. 

Binaenaleyh, bu durumumuzu bilerek gayet tabiî 
muayyen bir ölçü içinde hareket etmemiz gerekir. 
Yoksa herhangi 'bir ambargo koyma mevzuu yok
tur, 

Arz ederim. 
Buyurun Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, değerli 

üyeler, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli mensup
ları; 

Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, nor
mal siyasî partiler döneminde olduğu gibi Hükümeti 
denetlemek veya düşürmek hakkımız olmadığını ga
yet iyi biliyoruz. Hukuken Sayın Bakanların hiç bir 
tasarrufuna karışamayız. Ancak vatandaşlar, bazı yan
lış tasarruflar dolayısıyla kendinden bir parça say
dığı ve Anayasa oylamasıyla seçimlerini millî irade
ye bağladığı Danışma Meclisi Üyelerini de mesul 
tutmaktadır; «Hiç bir şey olmasa bile Meclis kürsü
sünden bunları duyuramaz mısınız?.. *Bunu da ya
pamadıktan sonra o Mecliste işiniz ne?..» demekte
dirler. 

I Değerli arkadaşlarım; 
Bu ülkede bir 12 Eylül olayı yaşanmıştır. Genç 

I Türkiye Cumhuriyetinin geçirdiği en ciddi tehlikeyi 
hep beraber yaşadık ve 12 Eylül sabahı kendi öz 

I yurdumuzda yeniden hürriyete kavuşmanın mutlu-
I luğunu duyduk. 

Kimdi bizi bu korkunç günlere getirenler ve 12 
Eylül kime karşı yapılmıştır?.. Cumhurbaşkanımız 

I Sayın Kenan Evren, Anayasa oylaması sebebiyle îs-
I taribul Taksim Meydanında yaptığı konuşmada; 
I «Eğer 12 Eylül olmasa idi' bugün bu meydanın adı 
j (Kızıl Meydan) olacaktı» sözleriyle bunu açık bir şe

kilde İfade etmişlerdir. Millet, Anayasaya verdiği 
I oylarla da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşhislerinin 
I çok yerinde olduğunu, 12 Eylül Harekâtını gönülden 

benimsediğini hiç bir şüpheye mahal bırakmayacak 
şekilde göstermiştir. 

I 12 Eylül'den sonra bize düşen görev, Türkiye'yi 
bir iç savaşa sürükleyenleri tespit edip cezalandırmak 
ve devlet yönetimini ülkesini, milletini seven, gerçek 
Atatürkçü bir ruhla yetişmiş dürüst, çalışkan örnek 
idarecilere teslim edip idareye ve dolayısıyla bütün 
ülkeye bir dinamizm getirmek, Cumhuriyetin ilk yıl-

I larındaki heyecanı yaşayan yeni bir Türkiye yarat-

593 — 
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mak; başka bir ifadeyle, Türkiye'mize yeniden bir 
canlılık kazandırmaktı. Bu işte de en önemli görev 
içişleri Bakanlığına düşmektedir. Çünkü ülkenin ida
resinde 12 Eylül ruhuna uygun, 12 Eylül anlayışı 
içinde hareket etmesi ve bu anlayışı yurda benimset
mesi gereken en önemli üç makamdan ikisinin; idare 
amirleriyle emniyet müdürlerinin tayini bu Bakanlı
ğa aittir. Eğer bu Bakanlık bir 12 Eylül Harekatını 
iyi bir şekilde değerlendiremez, bilhassa vali tayinle
rinde isabetli hareket edemez ise, millet 12 EylüFün 
gayesini anlamakta oldukça güçlük çeker. Biz buraya 
12 Eylül ruhuyla ülkeye ve millete hizmet edebilmek 
için canlarımızı da ortaya koyarak geldik. Bu anla
yışın dışına çıkanları hiç bir zaman affedemeyiz. Bu" 
konuda af bizi tekrar 12 Eylül öncesi ortamına düşü
recek bir gaflet olur. Tanrı Türk Milletine bir daha 
o günleri göstermesin. 

Değerli arkadaşlarım; 

Vali tayinleri üzerinde ısrarla duruşum, bu ma
kamın ülkenin idaresinde en önemli1 rolü oynarna-
sındandiT. Hele 12 Eylül'den sonra bu makamın de
ğeri çok daha fazla artmıştır. Bundan aylarca önce 
yaptığım bir basın toplantısında, 12 Eylül'ün hedefi
ne ulaşabilmesi için üç 67'nin; yani valilerin, emniyet 
müdürlerinin ve millî eğitim müdürlerinin çok iyi se
çilmeleri gerektiğini ve bugün işbaşında bulunanla
rın dosyalarının yeniden büyük bir titizlikle gözden 
geçirilmesini istemiştim. Aslında bu uyarılar Sayın 
Bakanlarımıza yardımcı olmak içindir. 

Bu beyanattan bir 'müddet sonra bazı vali ve em
niyet müdürü arkadaşlarımız değişti; ama ne yazıkki 
üçlerinde tarafsızlığı ve dürüstlüğüne hayran kaldığı
mız, gerçekten devlet adamı hüviyetine haiz birkaç 
arkadaşımız merkeze alındı. Diğer taraftan, birçok 
genç ve dinamik valilerimiz re'sen emekliye sevk edi
lirken, valilik haysiyetine yakışmayan bazı davranış
ları dolayısıyla merkez valiliğine alınanların hâlâ 
yerinde kalışlarına hayret etmemek mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; 

Memleketim ve milletim için gösterdiğim bu has
sasiyet Sayın Bakan ve bazı üye arkadaşlarım tara
fından maalesef yeterince anlaşılamamış ki, hislerine 
kapılarak meseleyi yörüngesinden saptırmaya çalıştı
lar; ama bütün arkadaşlarıma şunu hatırlatmak iste
rim ki, biz buraya hiç kimseye şirin görünmek için 
gelmedik. Memleketin dertlerini dile getirmek, mil
letin yaralarına merhem olmak istiyoruz ve ülkenin 
kötü yönetimine sebebiyet veren hiç kimseyi de af
fetmek hakkına sahip değiliz. Ben buradan sizlere, 

devlet idaresinin başında bulunan, elimde belgeler-ı 
de var olan, hatta 12 Eylül Harekâtıyla alay ederce
sine tayinleri yapılan sadece birkaç validen bahset
tim. Vatandaşın içine girip dinlemek imkânını bulur
sanız bu sayı oldukça kabarır ve 12 Eylül adına bü
yük üzüntü duyarsınız. 

Sayın Bakanım Bütçenin tümü hakkında yaptı
ğım konuşmayla ilgili olarak lütfedip bir basın bül
teni hazırlamışlar. Bu konudaki hassasiyetleri için 
kendilerine sonsuz teşekkürlerimi arz ederim. Ancak 
ben şahsen bu açıklamaları yeterli bulmadım. Çün
kü, benim konuşmamın ana teması Ahmet efendinin 
mektubu değil, bu Bakanlığa 12 Eylül anlayışının gi
rip girmediği ve 12 Eylül'den sonra Devlet kudreti
ni yeniden canlandırmakla görevli idarî amirlerin bu 
vasıf ve kudretlere sahip olup olmadıkları, bu se
çimlerin hiç bir etki altında kalmadan bir 12 Eylül 
heyecanıyla yapılıp yapılmadığını anlamaktı. Şimdi 
bu konudaki sorularımı tekrarlıyorum Sayın Baka
nım : 

1. Fatsa'da bütün Türkiye'ye adını duyuran bir 
komün teşkiline sebebiyet verdikleri, hatta Kız Ens
titüsünde düzenlenen bir defilede devrim andı içti
ği, ölen devrimciler için saygı duruşunda bulunduğu, 
Üçüncü Ordu Sıkıyönetim Askerî Savcılığının Fatsa 
THKPC - Devrimci Yol iddianamesinde belirtilen 
kaymakamları hangi ölçüler içinde hangi illere tayin 
ettiniz?.. Bu tayinleri 12 Eylül anlayışıyla nasıl bağ
daştırabiliyorsunuz?.. Bu konuda sıkıyönetim savcı
ları hissi mi hareket etmektedir?.. Her şeyi savunabi
lirsiniz Sayın Bakan; ama bir Fatsa Kaymakamını 
vali yapmanız, bu Bakanlığın bir gaflet içinde bulun
duğunu çok açık bir şekilde göstermektedir. 12 Ey
lül öncesi olaylarının sembolü olan Fatsa Kaymaka
mını hiç bir zaman vatanseverlikle süsleyemezsiniz. 

2J Barış Derneğinin kurucuları bugün hapisha
nelerde yatmakta ve anarşi ve bölücülüğü destekle
diklerinden dolayı yargılanmaktadırlar. Bu derneğin 
üyeleri içinde bir Erol Zihni Gürsoy adına da rast
lanmaktadır. Delillerde olduğu için zikretmek zorun
dayım; bugünkü Manisa valimizin adı da Erol Zihni 
Gürsoy'dur. Acaba, bu bir isim benzerliği mi, yok
sa gerçekten valimiz midir? Bu tayin yapılırken bu 
durum bilinımiyor muydu? Biliniyor idiyse, 12 Ey
lülü kime karşı yaptık? Bu konuda cevap lütfetmiş
siniz; fakat ben bu cevabı yeterli bulmuyorum. Bir 
idam mahkûmunu bile hâkimin karşısına çıkardığınız 
zaman, «Ben suçsuzum hâkim bey» diyor. Elbette 
vali de diyecek ki, «Ben burada yoktum...» 
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3. 10 Ocak 1971 tarihinde Türk idareciler Der- | 
neği, Mülkiyeliler Birliği, Mülkiye Müfettişleri Sen
dikası ve İçişleri Memurları Sendikası tarafından dü
zenlenen bir direniş hareketi vardır. Size karşı bu
gün böyle bir harekete girişilse o valileri ne yapar
dınız? Bu direnişi hazırlayanların içinden 12 Eylül
den sonra vali yaptıklarınız var mı? Emeklilik liste
lerini bu valinizin hazırladığı söyleniyor, doğru mu? 
Bu. konuya da cevap vermişsiniz Sayın Bakanım; 
şöyle böyle. Fakat önemli olan nokta şudur; bir ar
kadaşımızın da bu noktayı savunmasını pek anlaya- I 
madım. Herhalde bu noktada kendilerini müdafaa 
etmek lüzumunu duydular; bu direniş hareketine ka
tıldıkları için. Veyahut buradan ayrıldıktan sonra 
vali olmayı düşünüyorlar, onu da bilemiyorum tabiî. I 

REMZİ BANAZ — Bu sataşmadır Sayın Baş
kan.., I 

BAŞKAN — Sayın Ender, üç dakikanız var. I 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım, 
KAMER GENÇ — Usul hakkında söz istiyo-

rum< 
MUZAFFER ENDER — Müsaade buyurun... 
BAŞKAN — Bu konuşmayla mı alakalı Sayın 

Genç?.. Değilse daha sonra vereyim?.. I 
KAMER GENÇ — Hatibin konuşmasıyla ilgili. 

Anayasamızın.., I 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
MUZAFFER ENDER — Konuşmamı kesmeyin 

efendim, lütfen; kesemezsiniz... I 

BAŞKAN — Sayın Genç, müsaade buyurun ta- I 
marnlasınlar.., I 

REMZİ BANAZ — Biz ne istediğimizi biliyoruz I 
Sayın Başkan. I 

KAMER GENÇ — Burada Anayasa ihlal edi
liyor.., I 

MUHSİN ZEKAl BAYER — Meclisi kim idare 
ediyor Sayın Başkan? 'I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım; Anayasa
mızın 138 inci maddesi... I 

BAŞKAN — Sayın Ender, siz bir dakika müsa- I 
ade edin; Sayın Genç ısrar ediyor. I 

Buyurun Sayın Genç. I 
KAMER GENÇ — Anayasamızın 138 inci* Mad

desi diyor ki, «Görülmekte olan bir dava hakkında I 
Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile I 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya her- I 
hangi bir beyanda bulunulamaz.» Sayın Konuşmacı I 
hâlâ görülmekte olan bir davayla ilgili beyanda bu- I 
lunuyor... (Gürültüler) , | 
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BAŞKAN — Evet; lütfen... Sayın Genç lütfen; 
anlaşıldı efendim. 

Sayın Ender, bu konuyu dikkatte alarak rica ede
yim* 

MUZAFFER ENDER — 4. Bir valimiz 600 mil
yonluk 'bir ihalenin ısrarla belli bir adama verilmesi 
yolunda çalışır; kendi hatası yüzünden tekrarlanan 
ikinci ihaleden sonra. Bu hatırlı müteahhit ihaleye 
bile sokulmayınca, «Burada sanayi sitesine lüzum 
yoktur, Devlet boşuna para harcamasın» derse, Dev
letin görevinden aldığı 12 Eylül öncesinde slogan 
atan devrimcileri arabasına bindirip görevinde kal
ması için ricada bulunmak üzere Edirne'ye kadar gö
türürse, bu valiniz hakkında ne düşünürsünüz? 12 
Eylül döneminin valisi olabilir mi? 

5. Anayasamıza en yüksek «evet» oyu veren il
lerimizin başında Kars gelmektedir. Demek ki, Kars 
anarşinin kol gezdiği veya anarşiye kucak açan, anar
şist yuvası bir ilimiz değildir. Anlaşılan burada bir
kaç anarşistin hakkından gelemeyen, devlet otorite
sini 'kullanamayan bir zayıf vali vardı ki, Kars Ka
lesine kızıl bayrak çekilebildi, Kars'a giriş - çıkışlar 
pasaporta bağlandı. Bu valimiz 12 Eylülden sonra 
hangi görevlerde bulundu ve halen nerede valilik 
yapmaktadır? Bu, nasıl bir 12 Eylül valisi olabilir? 

EVLİYA PARLAK — Cevabı var bültende. 
BAŞKAN — Sayın Ender, süreniz doldu; lütfen 

toparlayın. Lütfen rica edeyim. 

MUZAFFER ENDER — 6 Erzincan valisiyken, 
Yüce Divanca mahkûm edilen bir eski bakanın yurt 
dışından kaçak olarak getirdiği silahına kanunsuz ruh
sat veren ve bu yüzden Danıştay İkinci Dairesinin 
2 Nisan 1982 gün ve 1372 sayılı kararıyla hakkında 
Türk Ceza Kanununun 240'ıncı maddesi uyarınca 
lüzumu muhakame kararı verilmiş bulunan ve 1978 
yılı sonunda merkeze alınan vali kimdir? Bu vali 12 
Eylülden sonra İçişleri Bakanlığının Kaçakçılık ve 
İstihbarat Kurulu Başkanlığına atanmış ve halen bu
rada mıdır? 
Kaçak silaha ruhsat veren bir vali, Kaçakçılık Ku

rulu Başkanlığına hangi düşünce ve anlayışla geti
rilmektedir? 

7. «Ordu'da valilik yapamıyorum, beni merke
ze alın» diyen ve Ordu'yu anarşist yuvası yaptıktan 
sonra merkeze alınan ve bu başarısızlığına karşılık 
12 Eylülden sonra Kocaeli'ne tayin edilen valimiz 
kimdir? Bu tayini 12 Eylül anlayışıyla nasıl bağdaş
tırabiliyorsunuz? 
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8. Ecevit döneminde bazı valiler hakkında sahte 
rapor düzenledikleri iddiasıyla haklarında dava açı
lan iki müfettiş bugün hangi ilimizde validirler? 12 
Eylülden sonra vali olarak tayin edilmişler midir? 

9. Büyük olayların vuku bulduğu Kahraman
maraş ve Çorum illerimizin valileri yerinde durur
ken, hiçbir anarşik olayın görülmediği, Bolu, Kırk
lareli, Hakkâri gibi illerimizin valileri, hem de genç 
yaşlarına rağmen hangi düşünce ve ölçüler içinde 
re'sen emekliye sevkedildiler? 

Sayın Bakanım; 
Sizlere, aldığım mektuplardan not çıkarmadım. 

Resmî belgelerle konuştum. Hayatımda hiçbir der
neğe ve teşekküle üye olmadım ve bir mevkie gel
mek için de kimsenin eteğini öpmedim. Antikomü-
nistim ve gerçek bir Atatürkçüyüm. Bugün Millî Gü
venlik Konseyimizin yaptığı fikrin mücadelesini da
ha 1967'de ders kitaplarına yerleştirmiş ve Bakanlığa 
bu görüşlerini kabul ettirmiş bir insanım. Konuşma
larımda bahsettiğim valilerin hiçbirini tanımam. Bu 
da sizlere, ülke ve milletimin selâmeti için 12 Eylül 
fırsatının iyi değerlendirilmesi yolunda çalıştığımı, 
başka bir düşüncemin olmadığını açıkça göstermekte
dir. 

Bazı valilerimizin ne olduğunu da, bir 12 Eylül 
gerçeğine rağmen, buradan görüş itibariyle onlara 
ters düşen ve bu kürsüden hâlâ bir DEV-SOL, DEV-
YOL veya bir DÎSK üyesi üslubu içinde konuşan ar
kadaşlarımızdan öğrenmiş bulunuyorum. 

KAMER GENÇ — Bunu kendiniz konuşuyor
sunuz. (Gürültüler) 

MUZAFFER ENDER — Şahıslara dokunma
dım. 

BAŞKAN — Sayın Ender, bakın süreniz dört da
kika geçti. Ayrıca bu kürsüden, «şu görüşte olan sa
yın üyeler var» dediniz, bunu lütfen geri alın. Ben 
tutanaktan çıkartıyorum, lütfen siz de geri alın ve 
tamamlayın. Bir dakika daha veriyorum size. 

MUZAFFER ENDER — Sayın Başkanım; kar
şı görüştekileri faşistlikle, itham eden adamları da 
böyle ikaz etmeliydiniz. 

BAŞKAN — Böyle bir itham olmadı. 
MUZAFFER ENDER — Konuşmalar esnasında 

oldu efendim. 
BAŞKAN — Olmadı Sayın Ender. 
MUZAFFER ENDER — Oldu. Eğer olmadıysa 

özür diliyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. Lüt
fen toparlayın efendim. Bitsin artık. 

MUZAFFER ENDER — Hiçbir valiyle şahsî 
ve resmî bir sürtüşmem olmamıştır, endişem memle
ket ve millet içindir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burası parlamentodur. Burada millet ve ülke ya

rarına olduğuna inandığımız herşey açıkça konuşulur. 
Bunlar yalan veya doğru olabiilr. itham edilen ma
kam bu konuları araştırıp gerçeği ortaya koymakla 
görevlidir. Bu gerçekleri öğrendikten sonra da Sayın 
Bakanım teşkilata bir çekidüzen verip vermemek veya 
istifa edip etmemek sizin bileceğiniz iştir. 

Saygılarımla arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ender. 
Sayın İğneciler, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, iki kelime 

söylememe müsaade edin. 

BAŞKAN — Efendim; vereceğim size, biraz da
ha bekleyin, bu oturumda. Siz bir cevap vermek is
tiyorsunuz, biliyorum; bitsin konuşmalar cevap hak
kınızı kullandıracağım. 

Buyurun Sayın İğneciler. 
RAGIP TARTAN — Sayın Başkan, usul hakkın

da söz rica ediyorum. Çok kısa olacak. 
KAMER GEN£ — Ben de istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında söz verebilirim tabiî. 
Buyurun Sayın Tartan. 
RAGIP TARTAN — Efendim, az evvel bir ko

nuşmacı arkadaşımızın burada sarfettiği sözler üze
rine zatıâliniz, benim kanaatime göre çok yerinde bir 
müdahalede bulunmak suretiyle, burada olmayan ka
mu görevlileri hakkında isnat teşkil edecek bazı söz
ler sarfedilmesinin yerinde olmayacağını ifade buyur
dunuz. Ben de bunu kesinlikle doğru ve isabetli. 
ve hareket olarak değerlendiriyorum. Aslında değer
lendirme benim haddim de değil. Bu, doğrudan doğru
ya Başkanlık Divanının kendi insiyatifi içindeki bir 
konudur. 

Ayrıca, bir hususu daha arz etmek isterim. O da 
şu : Burada dile getirilen olayların pek çoğu o tarih
lerde; yani 12 Eylül öncesinde gazetelerin haber sü
tunlarında veya köşe yazarlarının yazılan içerisinde 
o gazetenin kendi toplumsal ve siyasal görüşü isti
kâmetinde değerlendirilmek suretiyle yer verilmiş 
olaylardır. Bunların sıhhat dereceleri kesinlikle belli 
değildir. 

Binaenaleyh, o tarihte kesinlik dereceleri, doğru
luk dereceleri belli olmayan olayları ele almak su
retiyle arkadaşlarımızın bu Mecliste, geleceğin siya
sal ortamını da etkileyebilecek tohumlar atar nite-
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likte konuşmalar yapmalarını kesinlikle doğru bulmu- • 
yorum. «Bravo» sesleri, (alkışlar.) I 

Ayrıca, bir hususu daha dile getirmek istiyorum. I 
Belki şu ana kadar sarfettiğim sözler içerisinde en I 
önemlisidir. O da şu : 12 Eylül günü radyo ve tele- I 
vizyonlarda bugünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın I 
yaptıkları konuşmada en önemli hususlardan bir ta- I 
nesi, Türkiye'nin geleceği bakımından, Türk toplu- I 
munun siyasal geleceği bakımından üzerinde durul- I 
ması gerekli bir husus. O da şu idi : Kamu görev- I 
lilerinin içerisinde 12 Eylül öncesine ait anarşik olay
larda suç teşkil edecek herhangi bir hareketi görül
memiş olanların kesinlikle yerlerinden alınmayacağı, I 
değiştirilmeyeceği hususu beyan ve ifade edilmişti. I 
Onların gelecekleri o günden sonraki tutum ve dav- I 
ranışlarıyla ilgili olacaktır, diye beyan buyurmuşlar- I 
di. Bu aslında Türk toplumunun geleceğinde, o toplu- I 
mun yönetiminde büyük rolü olan idarecilerin, (Bu 
idareci deyiminin en küçüğünden en büyüğüne kadar I 
kamu görevlilerinin, hiyerarşik düzen içerisinde yer 
almış kişiler olarak değerlendirilmesi gerektiği görü- I 
şündeyim.) bunların gelecekteki çalışmalarına istika
met verici nitelikte bir konuşma idi. 

Şimdi bütün bu konuşmalar karşısında arkadaş
larımızın artık bu tür olayları, geçmişin olaylarını 
ele alarak o kamu görevlilerinin bugünkü durumları I 
hakkında hiçbir fikre sahip olmaksızın konuşmalar 
yapmalarını yerinde bulmuyorum, özellikle İçişleri 
Bakanlığı tarafından hazırlanıp bugün masalarımıza 
bırakılmış olan bültende, (Ben ancak birkaç satırını 
okuyabildim) burada dile getirilen bazı hususların da 
gerçeğe dayanmadığı ifade edilmiştir. 

Arz eder, saygılar sunarım. («Bu nasıl usul ko- I 
nuşması?» sesleri.) I 

Arkadaşlarım beni bağışlasınlar, inancımı dile ge
tirdim. 

BAŞKAN — Sayın Tartan; bu konuşmanız için 
teşekkür ederim. Yalnız siz bunları usul hakkında 
söz isteyerek ifade ederken, Başkanlığın bu konu

lara müsamaha gösterdiğini ileri sürmek istediğiniz 
şeklinde anladım. I 

RAGIP TARTAN — Asla Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Usul hakkındaki konuşma bu. Baş
kanlık bu konuda daima bugüne kadar hassasiyet 
göstermiştir, bundan sonra da gösterecektir. 

Çok değerli sayın üyelerden bir. değerli arkada
şım eski bir idareci olduğum için, «Valilik tutkusuy
la böyle hareket ediyorsunuz, etmeyiniz» diye beni 
yazılı bir notla uyarmışlardır. j 
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Değerli arkadaşlarım; 
Şunu arz edeyim : Bu kürsüden bütün kamu gö

revlileri, önümdeki değerli arkadaşlara bakarak sı
rayla sayayım; Tarım Bakanlığı, Bayındırlık Bakan
lığı, Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve diğer 
bütün bakanlıkların mensupları hakkında burada is
men yapılacak suçlamalara hiçbir Başkan müsama
ha ve müsaade edemez. Demin de arz ettiğim gibi, 
elbette bu kuruluşlarda kusurlu, hatalı, suçlu kimse
ler vardır ve elbette bu bakanlıklarda, bu genel mü
dürlüklerde, bakanlıkların ve genel müdürlüklerin 
başında bulunan bakanların veya genel müdürlerin 
yanlış, hatalı tasarrufları vardır; ama bunlar burada 
genel hatlarıyla belirtilir; fakat isim üzerine ağır bir 
şekilde suçlama, demin de arz ettiğim gibi, biz Da
nışma Meclisi üyelerine yakışmaz ve yapılmamalıdır. 
Temennimiz bu, buna itina ediyoruz, buna dikkat 
ediyoruz. (Alkışlar) 

Hatalar vardır, hatalı tasarruflar vardır; ama bun
ların tashihi ilgili makamlardan istenilir. Yaparlar ve
ya yapmazlar; yaparlarsa gayet tabiî Meclisimizde bu 
hataları ileri süren sayın üye bundan memnuniyet du
yar. Kendi takdirlerine göre yapmadıkları takdirde, 
hatadan dönmedikleri, hatalı tasarrufları düzeltmedik
leri takdirde cevap verecekleri merci Millî Güvenlik 
Konseyidir, Danışma Meclisi değildir. 

Onun için lütfen bunun idraki içinde olalım, biz 
bize verilen görevi yapalım. Elbette Danışma Meclisi 
bugün Türk Milletinin meşru temsilcisidir, Türk Mil
letinin dertlerini elbette buraya getirecektir, en geniş 
şekilde; ama şahsiyat yaparak değil. Benim bir kere 
daha tekrar etmek istediğim konu bu. 

Teşekkür ederim. 
Sayın Genç, Sayın Gözübüyük; usulle ilgili söz is

tediniz, çok kısa olsun rica ederim. 
Sayın iğneciler; biraz daha beklemenizi rica edece

ğim; çünkü usulle ilgili... 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, usul hakkın

da bir görüşme açılmadan bu kadar usulsüzlük yapıl
masını teessüfle karşılıyorum. Müsaadenizle sonra söz 
alacağım. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler; teessüf edilecek bir 
durum yok. Siz de gayet iyi biliyorsunuz ki, bugüne 
kadarki uygulamamızda sayın üyelerden söz isteyerek 
gelen bazı arkadaşlarımızı özür dileyerek bekletmişiz-
dir. Ben sizin arzunuzu yerine getirmek için şunu so
racağım : 

Sayın Gözübüyük, Sayın Genç; müsaade buyurun 
bir şey soracağım, Sayın iğneciler'! de haksız bulmu
yorum onun için. Sayın Iğneciler'in görüşmeleriyle il-



Danışma Meclisi B : 17 17.11.1982 O : 1 

gili değildir, öyle zannediyorum ki, şu ana kadar ya
pılan görüşmelerle ilgili bir iki noktaya temas edecek
siniz. Müsaade buyurun Sayın Iğneciler'i daha fazla 
bekletmeyeyim. Iğneciler'den sonra usulle ilgili temen
nilerinizi alacağım. Teşekkür ederim. 

Buyurun Sayın İğneciler. Teessüfünüzü geri alır
sanız memnun olurum tabiî. 

A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Sayın Bakan, Bakanlığın sayın mensup
ları; 

Burada cidden hiç alışılmamış, son derece üzülecek 
konuşmalar oldu. Bendeniz bu Bakanlığın kadrosunda 
uzun müddet hizmet vermek şerefine mazhar olmuş 
bir arkadaşınız olarak benim üzüntülerimi anlayışla 
karşılayacağınızı umuyorum. 1960 yılından beri sadece 
vali olarak bazı fasılalarla buraya gelip Muhterem He
yetinize katılıncaya kadar görev yaptım. 

Hiçbir devirde valiler hakkında, idare hakkında bu 
denli amansız, insafsız tenkitler yapılmamıştır. Her 
şeyin bir ölçüsü olması lazım gelir. 

1983 Yılı Bütçesinin genelinde görüşme açıldığı 
zaman bir sayın üyemizin konuşmalarını dinleyeme-
dim; dinlemediğim için de memnun oldum, rahatsız
dım, raporluydum. Ancak, sonradan değerli arkadaş
larım zahmet ettiler ve bu konuşmalardan bir suret 
bana takdim ettiler, orada öğrendim ve teessürüm art
tı. Şöyle ki; 

Elbetteki sayın arkadaşlarımız burada hepimiz di
lediğimiz şekilde konuşmak mecburiyetindeyiz, yalnız 
hakkında değiliz, âdeta bundan öte de mecburiyetin
deyiz. Ancak, bunların bir ölçüsü olmak lazım gelir. 

Bir vatandaştan alınan bir mektupla bir mahkeme 
ilamı gibi üzerine basa basa ithamlarda, iddialarda 
bulunmak herhalde doğru olmaz. Hele valileri Kabak
çı Mustafa'yla, Patrona Halil'le kıyaslayan bazı pa
sajlar okudum ki, üzülmemek mümkün değildir. Onun 
için bu konuşmalar cidden şayanı teessürdür. 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
usulsüzlük doğuyor, yine söz hakkı doğuyor. 

A. ASIM İĞNECİLER — Ancak, bu böyle ol
makla beraber benim arz ettiğim husus, konuları ele 
alışdaki metodun yanlışlığı yönündendir. Yoksa, hak
lı mıdır, haksız mıdır konusu ayrı bir konudur. Şu 
bir gerçektir ki, idareyle ilgili, valilerle ilgili durum 
pek de öyle güllük gülistanlık değildir. Bundan ev
velki dönemlerde, özellikle son 10 yıl içinde iktida
ra gelmiş olan çeşitli partilerin valilerle ilgili tasar
rufları son derece elim olmuştur. Bu müesseseyi kö
künden tahrip etmiştir. Bir kişinin elinden tutup gö-

türmesiyle falan yere vali oluvermiştir bir anda, bir 
gecede. 

Sayın arkadaşlarım; 
Valiliğin tayininin herhalde bir ölçüsü olması la

zımdır. Sadece ölçü bu kadarla kalmaz, illere göre 
de değişir. Bir Zonguldak Valisiyle, bir Bilecik Va
lisinin özellikleri ayrı ayrı olacaktır elbette. Hiçbiri
ni küçümsemiyoruz, kanunî yönden hiçbirinin de di
ğerinden farkı yoktur; ama valinin özelliği vardır, 
şahsî özelliği vardır, bunlar dikkate alınması lazım 
gelir. 

Tabiî uzun müddet konuşmak mümkün değil. Bu 
konuya girmişken bir hususa dikkatlerinizi çekmek 
isterim; bilhassa Sayın Bakanımın dikkatini çekmek 
istiyorum. 

Efendim, içişleri Bakanlığının kuruluşu hiçbir ba
kanlığa benzemez. Bünyenin esas unsurları, temsilci
leri illerde bulunur. Merkezde ondan sonra gelen ka
demeler bulunur. Halbuki bir Tarım Bakanlığında, 
bir Millî Eğitim Bakanlığında bu böyle değildir. Hiç
bir genel müdür, arz ettiğim bakanlıklarda, falan ye
rin müdürünün oradan alınıp kendisinin oraya tayin 
edilmesi için kombinezonların içine girmez; ama İç
işleri Bakanlığı böyle kurulmuştur, böyle devam edi
yor, 

Hiç kimseyi,. bilhassa bugünkü arkadaşlarımı it
ham etmek istemem. İçişleri Bakanlığında bir ger
çek vardır. Müsteşarından tutunuz, genel müdürleri
mize ve müdür muavinlerimize kadar valileri kötü
lemekle meşgul olurlar. Tekrar ediyorum; 'bugünkü 
kadroyu kastetmiyorum. Müfettişlerimiz hakeza öy
ledir. 

Şimdi Sayın Bakanımızın takdim ettiği değerli 
bülteni de okudum. Orada yapılan incelemeler, tet
kikler sonuçları bildiriliyor, müfettiş raporları... Ta
biî bunlar gerçektir. Buna en ufak şekilde bir şey 
söylemem mümkün değildir; ama valilerin takdiri, 
tespiti, değerlendirilmesi müfettiş raporlarıyla olmaz, 
Müfettiş raporları suçla ilgili hususlarda olur. Vali
lerin tayini bir tapu memurunun tayinine de benze
mez. Değerlendirilmesi, ona liyakat atfedilmesi de 
gene aynı usullerle olur. Arz etmek istediğim şu ki, 
müfettiş raporları suçlarla ilgili hususları tespit eder, 
yoksa bir valinin değerini, orada valilik yapıp yapa
mayacağını, valilik vasıflarına sahip olup olmadığını 
bildiremez; çünkü o müfettiş arkadaşımız valilik yap
mamıştır. Merkez Teşkilatının da her nedense her 
zaman için gözleri taşrada olur. Bundan şu sonucu 
Sayın Bakanıma arz etmek isterim : 
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Vali tayinlerinde merkezden yapılacak istişareler j 
insanları, yetkili mercileri olumsuz sonuçlara götü
rür. Demin arz ettiğim gibi, bir bakanlığa benzemez. 
Sonra Askerî Şûrada terfiler, tayinler değerlendir
mesi yapılır; fakat orada yapılan zevat çeşitli kade- I 
melerden geçmek suretiyle orgeneral rütbesinde ora
ya gelmiş ve de o oy haklarına sahip olmuş olan 
kimselerdir. Aynı şekilde içişleri Bakanlığının bünye
sini mütalaa etmek de mümkün değildir. 

Bu itibarla, Merkez Teşkilatı tayinlerde ancak va
lilerin doğum tarihleri, hizmet süreleri, hangi illerde 
görev yaptığı gibi haklarında yapılan tahkikat da 
dahil olmak üzere teknik bilgiler alınır, onun üstün-
dekiler daha üst mercilerde değerlendirilir ve sonuca 
varılır. 

Benim bunları arz etmekteki maksadım, bundan 
evvel olduğu gibi bu devirlerde de iç bünyede Vali
ler Kararnamesinin hazırlanmış olduğu intibaını edin
diğim içindir, iç bünye lazımdır; ancak yeterli de
ğildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu hatalar, arz ettiğim gibi, 12 Eylül evvelsinde 

de yapılmıştır, isabetli tayinler yapılamamıştır, bu
gün de böyledir. Umuyoruz ki, daha titiz bir çalış
mayla Sayın Bakanımız da bir seneden beri bir hay
li tecrübeler edindiler, bundan sonra vatandaşı tat
min edecek seviyede tayinler yaparlar umudunda
yım. 

Efendim, bu maruzatımdan sonra, tabiî her ko- I 
nuya temas etmek mümkün olmuyor; aslında konuş
mamızın düzeni de bozulmuş durumda, demin arz 
ettiğim usuli sebeplerden dolayı. 

Trafik konusu son zamanlarda iyi ele alınmıştır; 
ama yeterli değildir. Bundan evvel daha da bozuk
tu. Şimdi özellikle anlıyoruz ki, Sayın Bakan bizzat 
bunu takip etmektedir. Kötü bir sonuç alındığı id
dia edilemez. Her gün de biraz daha iyiye gitmek
tedir. Tabiî Devletimizin yapmış olduğu yardımlar, 
Yüce Meclisin vermiş olduğu tahsisatlarla da Emni
yetimiz çok daha güçlenmiş, iyi bir şekle girmiştir. 

BAŞKAN — Sayın iğneciler, 3 dakikanız var, 
lütfen. 

A. ASIM İĞNECİLER — 12 Eylülden evvelki 
Emniyet Teşkilatımızın talihsiz durumu büyük çap
ta düzeltilmiştir; ancak bu düzeltmelere ciddiyetle 
devam edilmelidir. Bilhassa eğitim yönüyle daha bü- I 
yük eksiklerimiz vardır. Vatandaşlara Emniyet ka- I 
rakollarında, trafikte yapılan muamelelerin daha na
zik bir düzeye ulaşacağı ümidindeyiz. Bugünkü kad- j 
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ro 12 Eylülden sonra alınmış bir kadro değildir. 
Bundan evvel rastgele Emniyet Teşkilatına pek bü
yük çapta memur alınmıştır. Onların sıkıntısı hâlâ 
devam etmektedir. Bunlar düzeldiği zaman sanıyo
rum ki, daha iyi olacaktır. 

Emniyetin helikopterle teçhiz edilmesini bugüne 
kadar bir türlü anlayamadım; anlamak da mümkün 
değildir. Eğer Jandarmayla Emniyet aynı bünye için
de mütalaa edilseydi çok faydalı olacağı kanısında
yım. Bu helikopterler bugün için iyi görünebilir; 
ama yarın bu Bakanlığın ve Emniyet Teşkilatının 'ba
şına büyük dertler açacaktır ve ağrılar getirecektir. 
Hiç de tatbikatta bir faydası olmayacaktır. Büyük 
de masraf kapısı olacaktır. 

Efendim, sözlerimi bitirirken (Sayın Başkan da 
ikaz ettiler, teşekkür ederim). Bilhassa Jandarmamı
zın, ondan sonra da Emniyet Teşkilatımızın Sıkıyö
netim emirlerine, kararlarına uymak, Devletin almış 
olduğu kararları çok iyi şekilde uygulamak konu
sunda her geçen gün artan gayretlerine burada şük
ranlarımı sunmak istiyorum. Her gün biraz daha ba
şarılı olduğunu yaptığım temaslarla da öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Yüce Meclisinizin vermiş olduğu imkânlarla bu 
Teşkilatın ve içişleri Bakanlığının daha iyi bir ran
dıman seviyesine ulaşacağı inancımı tekrarlar, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Saym Akdemir, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Usul hakkında söz talebimiz 
vardı Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin konuşmaları bitsin 
Sayın Genç. 

MEHMET AKDEMİR — Sayın Başkanım, sa
yın üyeler, Sayın Bakanım, Bakanlığımızın seçkin 
temsilcileri; 

Benden önce konuşan sayın üye arkadaşlarımdan 
bir kısmı gibi heyecanlı bir konuşma yapma duru
munda olamadığımdan, ümit ederim ki konuşmam 
salim bir kafa ile dinlenecektir. 

Sayın Başkanım; 
Kaderde, kıvançta ve tasada bir ve beraber olan 

Yüce Türk Milleti, 1965'lerden itibaren iç ve dış 
düşmanların planlı ve programlı, hatta her vyönlü di
yebileceğimiz çalışmaları ile giderek can güvenliğinin 
bile kalmadığı, kardeşin kardeşi vurduğu, birlik ve 
beraberliğin bozulması noktasına kadar getirildiği, 
hepinizin içinizde derin yaralar bıraktığından, malum-
lannızdır, 
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Bu hale gelişimizde etkin güçler öylesine perva
sız olmaya başlamıştı ki, yurt içinde asayiş ve gü
venliği koruyan ve koruması gereken Güvenlik Kuv
vetlerimize kadar sızmış ve bu kuvvetlerimizi yasal 
çizgi dışına çıkararak, amir - memur hiyerarşisini 
bozmuş, iç kuvvette disiplinsizliğe neden olarak gö
rev yapamaz duruma getirmişti. Öylesine ki, kendi 
içerisindeki dernekleşme ile de siyasal kamplara ay
rılmış, amir memuruna, memur amirine güvenemez 
duruma düşürülmüş, hatta yer yer düşman edilmiş
ti. 

Suçluyu yasal çizgilerde tutup, adalete teslim et
mesi gereken iç Güvenlik Kuvvetlerimiz, zaman za
man kendisi suç işlemiş veya suçluyu himaye eder 
duruma düşürülmüştü. 

Sokaklarında silahların pervasızca patlatıldığı yer
lerde Güvenlik Kuvvetleri, gene zaman zaman bu 
sesleri duymaz duruma getirilmişti. 

Kanunlara aykırı gösteriler ve yürüyüşlere kendi
si de ayak uydurarak kanunsuzları korumaya alır ha
le getirilmişti. Öylesine olaylar olmuştu ki, suçlunun 
siyasal görüşüne göre işlem yapılır haller olmuştu. 
Kısacası, devletten yana ve milletin yanında, onunla 
omuz omuza bir ve beraber olması gereken Yüce 
Millete ve değerlerine sahip çıkamaz hale getirilmiş
ti. 

tç düşmanın silah gücü kendi gücünün üstüne ge
çer hale gelmeye ramak kalmışken, Yüce Türk Mil
letinin bağrından kopan her zaman hiyerarşiye uy
gun, disiplin ve nizam içinde bulunan, milletinin gön
lünde ve emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bü
tün milletinin imdadına yetiştiği gibi, iç Güvenlik 
Kuvvetlerimizin de gücüne iştirak ederek, aslında 
milletinin emrinde çalışmaktan başka hiçbir düşün- ' 
cesi olmayan, 'büyük çoğunluğa uymayan görevlileri 
uydurmuş, suç işlemiş bulunanları da kutsal güven
lik kuvvetleri odağından atarak, özlenen, istenen ve 
gereken çizgiye getirilmeye çalışılmıştır bugün. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Zor ve çetin şartlar içerisinde, mesai saati deme

den gece gündüz çalışan Güvenlik Kuvvetlerimizin 
maddî ve manevî yönden desteklenmesi, sosyal ihti
yaçlarının düzeltilmesi, moral yönden desteklenmesi, 
görevin kutsallığı ve zorluğu yönünden şarttır. 

Bugün özellikle büyük şehirlerde konut meselesi 
çözümlenememiş, büyük zorluklar içerisinde madden 
ve manen kıvranmaktadırlar. Suçu ve suçluyu takip 
eden, huzur ve güveni sağlayan bu camiaya, önce 
kendi içerisinde huzur ve güven veremediğimiz süre

ce, bundan huzur ve güvene katkıyı yüzde yüz bek
lememek lazımdır. 

Temennim odur ki, ülke gerçekleri gözönüne alı
narak bu özlemlerimiz yerine getirilmiş olur. 

Sayın Başkanım; 
Düşmana sözle karşı koymak olmaz; malumları

nız, kendi metotları içerisinde karşı koymak gerekir. 
Öylesine ki, silahına en azından silahı kadar kuvvet
li silahla, bilgisine bilgiyle, metotlarına daha da üs
tün metotlarla karşı koymak gerekir. Bunun için de, 
kendi içinde bilimsel eğitime tabi tutulmalı, bu bilgi 
ve becerisi ile de vatandaşlarına hizmet götürmeli. 

Güvenlik kuvvetleri ile vatandaşlar arasındaki mü
nasebetlerin düzenli ve güzel olduğunu söylemek, 
bizce henüz mümkün değildir. «Bekçi baba, polis 
amca» inanç ve güvencesi maalesef yerleştirilmiş de
ğildir henüz. Bu, iç barışın ve devlete güvenin sağ
lanması yönünden de mutlaka şarttır. 

Vatandaşlarımızın iç güvenlik kuvvetleri ile mu
hatap olmaları halinde, korkutucu, ürkütücü merci 
değil; huzur, güven ve adalet verici bir münasebet 
tesis edilmeli ve bu da şarttır. Oysa, bunun yeterin
ce böyle olduğunu iddia etmek mümkün değildir bu
gün. 

Bir trafik polisi, bir karakol bekçi veya polisi va
tandaşa emniyet ve güven vereceğine, zaman zaman 
emniyetsizlik vermektedir. Suçluyu korumak müm
kün değil; ama suçluya karşı suçsuza mutlaka em
niyet tesis etmek gerekir. Temennim odur ki, bunlar 
düzeltilsin. 

Sayın Başkanım, değerli üyeler; 
Ülkemizde sosyal ve siyasal anarşi, Allah'a şü

kür, en azından şimdilik bitti. Gelecek iktidarlar tek
rar davetiye çıkarmazlar ümit ederim; ama trafik 
anarşisi her gün; ama her gün 10'larca vatandaşımı
zı alıp götürmekte, 100'lercesini sakat bırakmakta, 
milyonlarca lira maddî kaybımıza neden olmaktadır. 
Sayın Bakanımızın çok yakınen bildiğini ve takip et
tiğini bilmeme rağmen, değinmeden geçemedim. 

Sayın Başkanım; 
Konuşmamın son kısmında da İçişleri Bakanlı

ğında merkez ve taşra teşkilatındaki terfi ve atama
larda, rütbe, kıdem ve başarıya özen gösterilmesi, 
Devlet ve Milletten yana olanlarla, gününü gün eden
lerin bir tutulmaması dileğimi belirtmek istiyorum. 
Bu yöndeki kuşkularımı belirtmeyi de bir vicdan gö
revi biliyorum. 

Bu düşüncelerimle, iç barışı sağlamada ulvî de
ğerdeki çalışmaları ile huzur ve güven sağlaması ge-
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reken içişleri Bakanlığı mensuplarına çalışmalarında I 
başarılar ve Bütçenin, Bakanlığa ve Milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi derin saygıla
rımla selamlar; teşekkürler ederim Sayın Başkanım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdemir. 
Sayın Öztuş, buyurun efendim. 

NERMlN ÖZTUŞ — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin sayın üyeleri, Sayın Bakan ve değerli tem
silcileri; 

Hiç şüphe yok ki, devletin gücünün etkin ve doğ
rudan hissedildiği bakanlık, İçişleri Bakanlığıdır; Ba
kanlığın merkez ve taşra teşkilatının vatandaşa gö
türdüğü hizmettir. 

Bu nedenle, İçişleri Bakanlığı Merkez, Jandarma 
ve Emniyet Teşkilatına ayrılan ve geçen yıla kıyasla 
artış gösteren 1983 Yılı Bütçesini, hizmetinin önemi 
bakımından çok olumlu karşıladığımı belirtmek iste
rim, 

Bütçe ile ilgili bu küçük ifademden yararlanarak, 
yurt içinde devamlı veya geçici olarak görev yaptı
ğım 48 ilden bazılarında gördüğüm, Devrim Kanun
larından bazılarına aykırılıkları açıklamayı görev say
maktayım. 

Yine hepimizin bildiği gibi, gerek 1961, gerekse 
1982 Anayasalarımızda yer alan, 25 Aralık 1925 ta
rihli ve 671 sayılı «Şapka İhtisası Hakkında Kanun» 
la, şapka giyimi kanun hükmüne bağlanmış; 5 Ey
lül 1925 tarih ve 168 sayılı Resmî Gazetede çıkan 
Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal başkan
lığındaki Bakanlar Kurulu kararı ile gerek kamu hiz
metlerindeki, gerekse diğer vatandaşların kıyafetleri
nin, özellikle içtimaî ve medenî kıyafet olduğu kabul 
edilmiştir. 

Büyük Önder Atatürk, 28 Ağustos 1925 tarihin
de İnebolu'da yaptığı konuşmasında, «Medenî ve 
beynelmilel kıyafet bizim için çok değerli, milletimiz 
için en uygun kıyafettir.», buyurmuşlardır. Devam
la; «Seyahatimde, bilhassa kasaba ve şehirlerde ka
dın arkadaşlarımızın yüzlerini ve gözlerini çok kesif 
ve itina ile kapatmakta olduklarını gördüm. Bu tarz, 
kendileri için mutlaka mucibi azap ve ıstırap olduğu
nu tahmin ediyorum.» sözleriyle konuşmalarını sür
dürmüşlerdir. 

30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı ikinci 
konuşması sırasında, karşısında gördüğü karmakarı
şık kılıklı bir kimseyi göstererek, «Medenî bir insan 
bu alelacayip kıyafete girip dünyayı kendine güldü-
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rür mü?..» şeklindeki sözlerine, «Evet, güldürür.»! ses
leri yükselerek cevap verilmiştir. 

Büyük Atatürk, aynı konuşmasını; «Bazı yerler
de kadınlar görüyorum ki, başına bir bez veya bir 
peştemal veya buna mümasil bir şeyler atarak, yüzü
nü, gözünü gizler ve yanından geçen erkeklere karşı 
ya arkasını çevirir veya yere oturarak yumulur. Bu 
tavrın mâna ve medlulü nedir?.. 

Efendiler, medenî bir millet, anası, kızı, bu garip 
şekle, bu vahşi vaziyete girer mi?.. Bu hal, milleti 
çok gülünç gösteren bir manzaradır. Derhal tashihi 
lazımdır.», şeklinde sürdürürler. 

İnkılap kanunlarının kabulünden yarım asır geç
miş olmasına Ve bu kanunların korunmaları, Anaya
salarımızda yer almış olmasına rağmen, üzülerek be
lirtmek isterim ki, görevim sırasında, Anadolunun 
bazı illerinde, çarşaflı, peçeli, Osmanlı kılığında, t>azı 
illerimizde de özel örtülere bürünmüş umacı kılığın
da kadınlarımızla karşılaşmış bulunuyorum. Son za
manlarda da büyük kentlerimizde; girdikleri, çıktık
ları yerler şüphe ile karşılanan, semt sakinlerini ve 
toplumu tedirgin eden kara çarşaflı kadınlarımıza 
çokça rastlar olduk. 

Türk kadını, medenî toplumlardaki yerini almış
tır. Türk Kültürü, onu çarşaf giymeye zorlayamaz 
artık. Yurdun çeşitli illerinde görülen Türk kadınını 
geri durumda bırakan bu kıyafetler, tarihî birer ha
tıra olarak kaldırtılmalıdrr. 

Son yıllarda, büyük kentlerimizde giderek çoğa
lan, özel başörtülü, dinsel kılıklı genç kızlarımızı da, 
eski devrin ve bazı düşüncelerin dirilişi olarak ibret
le izlemekteyiz. Bunların dışında, yurt içinde, özel
likle büyük kent mahallelerindeki sokaklarda ve Av
rupa ülkelerine çalışmaya giden hanımlarımızın, eşi
nin pijaması ile sokaklarda dolaşmasına, millî kıya-
fetimizdir diyebilir miyiz?.. 

Yalnız hanımlarımızın kılıkları mı?.. Devrim ka
nunlarından 50 yıl sonra İstanbul sokaklarında, şal
varı, takkesi ile dolaşan, halkın din duygularını is-
ismar eden, resmini gördüğünüz bu bey, çağ dışı kal
mış bir toplum yaşantısının görüntüsü ile alay ko
nusu olmaktadır. 

Bütün bu durumlara, Atatürk Türkiye'sinde, Ata
türkçülüğe dönüş döneminde, yasalarla gerekli ön
lemler acele alınmalıdır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztuş. 
Değerli üyeler, İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin

de söz alan sayın üyelerin konuşmaları tamamlan
mıştır. 
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Zannederim, Sayın Gözübüyük ve Sayın Genç, 
ortada bir usulsüzlük olmadığı görüşü ile söz almak
tan vazgeçmişlerdir. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Sayın 
Başkan, iki kelime ile arz edeceğim. 

AHMET SENVAR DOĞU — Müzakere açalım 
Sayın Başkan, bizim de diyeceklerimiz var... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gözübüyük. 

ABDULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK — Benim
ki objektiftir, ilmidir ve tatbikata uygundur. Devlet 
idaresindeki aksaklıklar konusunda, «Hukuk Devle
ti»! ilkelerine uygun olarak, uyarıcı ve aydınlatıcı be
yanlar bir görevdir. Bunda şüphe yoktur. Devlet ida
resinde, kanun ve nizam hâkimiyetinin sağlanması da 
asıldır. Ancak, bu hususta uygulanacak usul önemli
dir. 

Devlet idaresinde hatalı tasarrufla veya kusurlu 
memurlar görüldüğünde şu yol takip edilmelidir : 

Önce keyfiyet yetkili makamdan sorulur. Yetkili 
makamın dikkati çekilmek üzere kürsüde açıklama 
ancak ondan sonra yapılabilir. Bu konuya ilişkin 
kürsüde açıklama, yapılmasını gerekli kılan sebeple
rin bulunup bulunmadığı, dikkat, ihtimam ve itina 
ile takdir edilir. Zira, bu, Yasama Meclisinin yüce 
manevî şahsiyetine saygının gereğidir. Bu itibarla, 
bu kürsü, şu. veya bu istikamette bunun dışındaki ko
nuşmalara imkân sağlayan bir saha sayılmamalıdır. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Böyle hareket et
meye çalışıyoruz ve böyle hareket ediyoruz. 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bazı idareler
deki tarafsızlaşma eğiliminin bazı kimseleri rahatsız 
ettiğini burada görüyoruz ve bunu dile getiriyorlar. 
Bazı üyeler Cumhuriyet Halk Partisi zamanında gö
rev yapan bütün kamu personelinin, artık tasfiye 
edilmesi eğilimini gösteriyorlar. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Böyle bir şey yok Sayın Genç. Böy
le bir ifadede kimse bulunmadı ve bu şekilde bir ifa
dede bulunan kişiyi ben konuşmaya... 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, konuşmamı 
kesmeyin lütfen, usul meselesine geliyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum; ama, olmayan bir şeyi 
söylüyorsunuz. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, Danışma Mec
lisi toplandığı gündenberi burada konuşan arkadaş
larımızın konuşma üslubu ve kullandıkları kelimeler 
hepimiz için iftihar vesilesidir. Hiçbir zaman Meclis 

j iki kampa ayrılmamıştır, daima arkadaşlar birbirine 
I saygılıdır ve bu çerçeve içinde konuşmuşlardır. 

BAŞKAN — Bunun usul ile bir alakası yok Sa
yın Genç. 

KAMER GENÇ — Usule ilişkin usulsüzlük ko
nusunda bize zamanında söz vermediğiniz için, gö
rüşümü dile getiriyorum. 

Bu konuşmaların hiçbirinde Meclis hiçbir zaman 
kamplara ayrılmamış hele hiç kimseye «faşist», de
nilmemiş olduğu halde, bir üye kendisini böyle bir 
ölçü içerisinde görme eğiliminde olduğu için kendi
sine böyle bir yakıştırmada bulunmuştur. (Gürültü
ler). 

AHMET SENVAR DOĞU — işte şimdi sataş-
^ ma var Sayın Başkan. 

KAMER GENÇ — Tarafsızlığı bozmayacak bir 
davranış içinde, gerek Başkanlık Divanı ve gerekse 
üyeler bulunsun efendim. 

BAŞKAN — Peki Sayın Genç, teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, konuşmalara cevap lütfetmek üze

re buyurun efendim. 

tÇjŞLBRıt BAKAN SELAIHATTİN ÇETİNER 
— Sayım Baştan, Danışma Meclısıinim değeri üye
leri; 

'Sözlert'ımıe 'başlarken, hepimizii şahsım ve içişleri 
Bakanlığı personeli adına saygı ile selamlar, yaptık
ları konuşmalarla değerli ömıeni, tenkit ve fikirlerimden 
faydalandığım sayın üyeler© teşekkürlerimi suna
rım. 

İçişleri Bakanlığının yaptığı ve yapmayı planla
dığı ıbazı çalışmalar 'hatanda özet 'bilgi sunmaya 
çalışacağım. 

Mevzuat çalışmaları : 
I 12 Eylül 1980 tarihimden sonra de aldığımız ka

nun tasarlılarımdan 19'u yasalaşmış, 2'si MMî Gü
veni1 jk Konseyimle, 3'ü (Danışma 'Meclislinle ve 8'i de 
Başbakanlığa sumulmuştuır. Böylece 36 kamun tasarı
sı üstümde Bakanlığımızca gereken çalışmalar biıbiril-

I mistir. 
I Bu yıl yasalaşan' kamu düzen ve güvenliği İle 

aiâlkalı kamım tasarısı 12'yd 'bulmaıkıüadrr. 12 Eylül 
1980 gününden bu yama 'bir tüzük ile 41 yönetmelik 
yürürlüğe konulmuştur. Halen Bakanlığımızda 16 ka
nun tasarısı üzerimdeki çalışmalar sürdürülmektedir. 

I 1983 yılımda Yüce Meclisiımıîıze sunulması (için çaba 
I gösterilmektedir, 

Bu çalışmaların tamamlanması ile gerek idarî ya-
I pıımi'zım, gerekse Bakanliğıımız hizmetleırinıim bek'len-
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tilerime cevap verecek yasal düzenlemeler büyük öl- | 
çiide herhalde sonuçlandırılmış olacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Meclislim değeriti üyeleri; 
'İdarenin ve güvenlik kuvvetlerinin, görev, yetki 

ve ısoruırn!luluklannı yeniden düzenleyen yasa çalış
maları yanında, bu kuruluşların personel, araç - ge
reç, hizmet binası, lojman vesaire hususlarda da 
güçlendirilmesi önem taşıimalktadır. Bu ana yakla
şımlar ışığımda 12 Eylül 1980'dem sonra 'başladığımız, 
işgüvenllk kuvvetleriımizi ve idareyi güçlendirme ve 
geli'ştıkımie çalışmalarımızı şu şekilde özetlemem müm-
ıkündür: 

Devfet çapında kaçakçılık istihbaratının toplam -
ması, değerlendirilmesi ve ülgili 'kuruluşlar arasımda 
koordinasyonun sağlanması maksadıyla Balkanlığımız 
bünyesinde Kaçalkçılıik, İstihbarat, Harekât ve Bilgi 
Toplama Kurulu Başkanlığı oluşturulmuştur. 

Jandarma Teşkilatımın atış gücü ve hareket ka
biliyetini artırmak üzere REMO projesi hızlı bir şe
kilde yürütülmüştür. Jandarma 'birlik ve 'kurumları
nın İskân sorumu büyük ölçüde halledilımiştlLr. 

Türkiye - Irak petrol boru hattını korumakla gö
revli jandarma birliklerimin karakol ve lojman to-
şaatı, motorlu araç temini, muhabere sisteminin ıku-
ruılması hususlarımı kapsayan protokol BOTAŞ 'ile 
yapılmış, araç ve telsizler verülmeye başlanmıştır. 

Jandarma muhabere sistemimim geliştirilmesi ko
nusunda ti Jandarma Alayı Komutanlıklarında ku
rulması planlanan telsiz sistemleri, Adana, Gaziantep, 
Hatay, Urfa ve Mardin'de faaliyete geçirilmiştir. 

1982 yılında, Polis Teşkilatımıza 1 052 binek 
aracı, 10 kamyon, 20 kurtarıcı, 23 'ambulans sağlan
mıştır, hizmete sokulmuştur. Diğerleri de 'birkaç ay 
içerisinde temin edilecektir. Bu yıl polislerimize büt
çe ile temin ediieın 1 OOOl hava tabancası, 11 099 adet 
14'lü 'Brov/nig tabancası 2 ÜÜO adet Simıiıth Vesson 
tabancası, ayrıca 12 Eylül'den sonra ele geçirilen silah
lardan bugüne kadar 7 659 14'lü Brov/nıig, 102 Simlith 
Vesson tabancası verâllmişti'r. Böylece, 12 Eylül öncesi 
% 49 olan standart silah nispeti % 80'e çıkarılmış
tır, 1 ÛC!0 takım gaz maskesi, 200 çelik yelek, 100 
koruma yeleği de saftım alınmış bulumımaktadır. 

Sayım Başkam, değerli üyeler; 
10 adet 2 neti kademenin set ve avadanlıkları 

ıtamialmlanaralk hizmete sokulmuş ve dilerin kendi im
kânları İle yaptıkları 6 adet 2 moi kademe ile birlik
te, bu seviyedeki 'bakım ve onarım kademelerinin 
sayısı 16'ya çıkarılmıştu*. Ayrıca, Diyarbakır ve Ada
ma illerindeki 2 ndi kademeler 3 üncü kademe se- I 
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viyesimıe çıkarılarak, bu 'seviyedeki bakım ve onarım 
kadeımıöleirinfim sayısı 5'e yükseltilmiştir. 

Ankara Keçiören'deki bakımı ve onarım atölyesi 
4 üncü k'ademe seviyesine getiriilmiştlir. Böylece, Em
niyet Genel Müdürlüğü Teşkilatı, araç bakım ve ona
rımları 'açışımdan önemli ölçüde piyasaya bağlı olmak
tan kurtarılmıştır. Emniyet Teşkilatının bulunduğu 
425 ilçeden muhabere irtibatı bulunmayanların sayısı 
1982 yılında 18'e indirilmiştir. Muhabere açısından 
son derece önemli, resim, yazı, grafik gibi belgeleri 
elektromanyetik dalgalarla göndermeye yarayan fak-
simili cihazlarından 5 tanesi teslim alınarak, tarihinde 
ilk defa olmak üzere Emniyet Teşkilatının hizmetine 
verilmiştir. Bu cihazlardan 9 adet daha bu yıl sonuna 
kadar temin edilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1982 yılı Bütçesinden 1 204 adet el telsizi ile 1 750 

adet araç telsizinin satınalma işlemleri tamamlanmış
tır, 40 adet santral satın alınmış olup, 1977 yılından 
beri gerçekleştirilmeye çalışılan Edirne'deki hudut ka
pısından, Hatay'daki hudut kapısına kadar uzanan 
E - 5 yolu üzerinde modern telsiz irtibatını sağlaya
cak olan E - 5 yolu muhabere projesinin montajına 
başlamak üzere gerekli olan yedek parçaların satın 
alma işlemleri ikmal edilmiştir. Ayrıca, 6 bölgede tel
siz bakım ve onarım kademeleri kurulmuş ve Em
niyet Teşkilatı tamamen kendi telsizlerini onarabile-
cek hale getirilmiştir. 

Hava meydanları ve hudut kapıları için 35 adet 
bomba dedektörü, 35 adet, eşya kontrolüne mahsus 
elektronik ekranlı cihaz, XRey röntgen cihazı, 4 
adet masa tipi portatif plöroskop cihazı, 6 adet hava
alanı tipi sabit plöroskop cihazı, 34 adet kapı dedek-
törünün siparişleri yapılmıştır, mukaveleye göre Ara
lık ayının sonunda teslim edilecektir. Bu şekilde yol
cular, oraları, buraları didiklenmekten, çantaları nahoş 
şekilde aranmaktan kısmen kurtarılmış olacaktır. 

Önemli hudut kapılarına konulmak üzere, 11 adet 
bilgisayar satın alınmış olup, merkeze konulacak ana-
bilgisayar da bu malî yıl sonuna kadar teslim edilecek
tir. Polis bölge kriminal laboratuvarları için alınması 
planlanan malzemeler büyük ölçüde sağlanmış ve hiz
mete sokulmuştur. Böylece Teşkilat, bu yıl açılan iki 
laboratuvarla birlikte, Avrupa'dakiler düzeyinde 6 
kriminal laboratuvara sahip kılınmıştır. 

1982 yılı içinde 67 ilin teknik bürolarının bütün 
noksanlıkları tamamlanmış ve bunlardan ayrı olarak 
da 11 ilçemizde yeni parmak izi büroları açılmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Emniyet Teşkilatının sayısal açıdan personel yeter

sizliği içinde olduğu bilinmektedir. Bu yetersizliğin 
giderilebilmesi için her yıl 10 bin personelin kadroya 
alınıp yetiştirilmesi gereklidir. Bu nedenle, polis okul
larının sayısını artırmak, kalitesini ve kapasitesini ge
liştirmek başlıca uğraşımız olmuştur ve olacaktır. 1982 
yılı içinde 3 yeni polis okulumuz daha hizmete sokul
muştur. Böylece, 12 yıldan beri tamamlanamayan bin 
öğrenci kapasiteli Gölbaşı'ndaki Eğitim Merkezi hiz
mete sokulmuştur, halen orada eğitim yürütülmekte
dir. Ayrıca, muhtelif branşlarda 2 214 polise meslekiçi 
eğitim yaptırılmıştır. Bu yıl polis okullarımızdaki 9 ay
lık eğitimlerini bitiren 3 301 personel Teşkilatta hiz
mete başlamıştır; 5 896 adayın da eğitimleri devam 
etmektedir. Ayrıca, muhtelif branşlarda 2 214 perso
nele meslekiçi eğitim yaptırılmıştır. Polis Enstitüsü ders 
programlarında meslekî konulara ağırlık verilmiş, ye
ni ders olarak, lojistik, muhabere elektronik, motor 
bilgisi ve bakım gibi dersler programa konulmuştur. 
Aylık ders saati 112'den 120'ye çıkarılmıştır. 

Polis okullarındaki branş, uzmanlık eğitim süre
si 4 aydan 5 aya yükseltilmiştir. Eğitim çalışmalarının 
yanı sıra, polisimizin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak da, 
üzerinde önemle durduğumuz konulardan biridir. Bu 
amaçla polis evleri sayısı 24'e, polis lokalleri sayısı ise 
34'e çıkartılmıştır. Antalya, Samsun ve Tatvan'da eği
tim ve dinlenme tesisleri açılmıştır. Ankara'daki 325 
yataklı polis evinin yapımı ise bu yıl bitecektir. Ay
rıca, personelin tedavisi için 1982 yılı içinde açılması 
planlanan 31 il hekimliğinin tamamının sıhhi malzeme
leri saklanmış bulunmaktadır. 

Hizmet binası ve lojman konusundaki çalışmala
rımıza gelince : 

1982 yılı için Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçe
sine konulan yatırımların tamamı ihale edilmiştir. 
Planlandığı şekilde 1983 yılında bitirilecektir. 1982 yı
lında inşası bitirilen karakol, emniyet müdürlüğü gibi 
34 adet genel hizmet binasıyla, 396 lojman Teşkila
tımızın hizmetine verilmiştir. imar ve tskân Bakanlı
ğından 615, Azot Sanayimden 24 sosyal konut te
min edilmiştir ve böylece 1982 yılında 1 035 yeni 
lojman personele dağıtılmıştır. Halen 3 950 konutun 
yapımı sürmektedir. Geçen yıla oranla bu yıl loj
man inşaatında yüzde 24'lük, imar ve tskân Bakan
lığından temin edilen lojman sayısında ise yüzde 15' 
lik bir artış sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Etkin ve tarafsız bir içgüvenlik gücünün oluştu

rulmasında disiplin konusunun özel bir yeri olduğu 

muhakkaktır. Bu nedenle, disiplin konusu üzerinde 
ısrarla duruyor ve Silahlı Kuvvetlerimizde olduğu 
gibi, Emniyet Teşkilatımızın da disiplinde en üst dü
zeye çıkarılmasını amaçlıyoruz. Poliste disiplinin is
tenen düzeyde tesisi ve devam ettirilmesi ve polisi 
vatandaşımızın karşısına her yönüyle disiplinli ve 
arzu edilen seviyede meslek bilgisi ve görev ciddiye
tine ermiş bir halde çıkarmak temel hedefimizdir. Gö
reve başladığımdan bu yana suç işleyen personel hak
kında yasal işlemler, gerek polis, gerek diğerleri, hiç 
bir ayırım yapmadan, müsamahasız olarak uygulan
mıştır; yeter ki belge sunulmalıdır, mesele iftira dü
zeyinde kalmamalıdır. 

Bu yılın 10 ayı içinde 231 polis meslekten, 62 po
lis de Devlet memuriyetinden çıkarılmıştır. Hizmetle 
ilişiği kesilenlerin toplamı 293'dür. Bu tür cezalan
dırmalarda geçen yıla oranla yüzde 35'lik bir azalma 
görülmektedir. Bu azalma, disiplinde iyiye gidişin ba
riz bir işaretidir. Disiplinin yükseltilmesi için gerekli 
önlemler noksansız olarak tatbik edilmekle birlikte, hiz
mette üstün başarı gösteren personelin takdiri ve diğer
lerinin örnek olmak üzere ödüllendirilmesi prensibi 
de uygulanmaktadır. Nitekim, 12 Eylül 1980 tarihin
den bugün kadar takdirname ve maaş taltifiyle ödül
lendirilen polis sayısı 6 051'e yükselmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Şimdi de, anarşi ve terörün önlenmesinden sonra, 
ülkemizin anasorunu haline gelen trafik faciası üze
rinde kısaca durmak istiyorum. Bu, hepimizin mese
lesidir. Gerek ülkemizde, gerekse tüm dünyada öne
mini ve ciddiyetini koruyan bu sorunun çözümü, her 
vesile belirttiğim gibi, yalnız içişleri Bakanlığının ve 
onun Trafik Teşkilatının görevi değildir. Başta, tüm 
kamu kuruluşları, eğitim kurumları, basın, TRT gibi 
diğer teşekküllerin ve özellikle araç kullananlarla tüm 
vatandaşlarımızın bu konuda kendilerine düşen gö
revlerini yerine getirmeleri şarttır. Kazayı hazırlayan 
ve meydana getiren sebepler bellidir. Bu sebeplerin 
ortadan kaldırılmasında tüm ilgililerin daha çok ala
ka ve gayret göstermesi zaruridir. Bakanlık olarak bu 
konuda üzerimize düşen görevleri en etkin bir şekil
de yerine getirmek çabası içinde olduğumuzu sanı
yoruz. Bu amaçla, hem polisimizin güçlenmesine ve 
hem de trafik kontrollarının etkinleştirilmesine kat
kıda bulunan 18 adet helikopter alınmış ve hizmete 
sokulmuştur. 1960'da Madrit'te Ataşemiliterken, is
panya'da 22 yıl önce trafik havadan helikopterle 
kontrol edilmekteydi. Tabiî bu helikopterlerin vazifesi, 
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sadece trafik kontrolü değildir; onu öyle yorumlama
mak gerekir. 

Bu yıl içinde trafik şube ve istasyonlarına 60 ye
ni radar, 2 0^0 yansıtıcı gece kemeri, 351 oto, 23 
ambulans, 10 büyük kurtarıcı araç dağıtılmıştır. Ay
rıca 16 büyük tip kurtarıcı ile 59 adet küçük tip kur
tarıcı motorlu araç muhtemelen yıl sonuna kadar 
dağıtılacaktır. 62 ambulansın siparişi yapılmıştır. Ay
rıca, 100 trafik istasyonumuza ilk yardım amacıyla 
ilkyardım dolapları ve malzemeleri standart olarak 
sağlanmış ve bunlara ilaveten 2 500 adet ışıklı trafik 
çubuğunun ihalesi yapılmıştır. Bunun bir tarafı kır
mızı, bir tarafı da yeşil, kumandalıdır. 

Polis okullarından bu yıl mezun olan 1 494 trafik 
personeliyle Teşkilat takviye edilmiştir. Halen 1 200 
trafik polisi de polis okullarında yetiştirilmektedir. 
1981 yılının ilk 8 ayına göre, bu yılın aynı dönemin
de E - 5 Karayolu üzerinde trafik kaza sayısında 
yüzde 28, ölü sayısında yüzde 37'lik bir azalma sağ
lanmıştır. Yurt düzeyinde trafik kazalarını azaltmak 
amacıyla çeşitli illerden Ankara'ya çağrılan belediye 
teknik elemanlarına trafik düzenleme ve sinyalizas
yon kurslarında eğitim verilmiştir. Yol kavşaklarında 
elektrik sinyalizasyon tertibatı yaptırmaları için be
lediyeler 1981 ve 1982 yıllarında trafik fonundan 
345 milyon lirayla desteklenmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığının rütbeli persone
linin trafik polisinin bulunmadığı yerlerde trafik 
kontrolunda ve kazaları önlemekte görevlendirilme
leri hususunda gerekli talimatlar verilmiştir. Trafik 
kazalarını azaltmada Jandarma Teşkilatımızın da 
olumlu katkıları olacağına eminim; sistem yeni ku
rulmuştur, oturmaktadır ve geliştirilecektir. 

Ayrıca, bugüne kadar Emniyet Genel Müdürlüğü 
Teşkilat ve hizmetleri ile ilgili olarak 15 kanun, 1 tü
zük, 28 yönetmelikle, 18 yönerge çıkarılarak yürür
lüğe konmuş, bu Teşkilat kitabî olmaya başlamıştır. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Buraya kadar yaptığım açıklamalarla, 1982 yılın

da Bakanlığımca yapılan mevzuat çalışmalarına ve 
güvenlik kuvvetlerimizin güçlendirilmesine ilişkin ko
nulara değinmiş oldum. Şimdi de, Bakanlığımızın ge
nel yönetim alanına giren görevlerine ilişkin konular
da 1982 yılında gerçekleştirilen çalışmalara kısaca 
değineceğim. 

Bu çalışmalar sırasında göz önünde tutulan ana 
hedef, 12 Eylül 1980 öncesi ortamının bir daha or
taya çıkmamasının temel şartı olan Devlet otoritesi
nin, kanun hâkimiyetinin yeniden tesisi ve halkın so

runlarına hızla çözüm getirebilen mutlak anlamda ta
rafsız, sosyal ve ekonomik kalkınmayı sağlayabilecek 
etkin ve dinamik bir idarenin oluşturulmasıdır. Mül
kî idare amirlerinin geleneksel görevleri yanısıra, özel
likle planlı döneme gelindikten sonra daha da önem 
kazanan anagöreylerinden birisi de; bulundukları yö
renin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yöne
lik çalışmalar yapmak, kalkınma plan ve program
larında belirtilen görevleri yerine getirmektir. 

Bu münasebetle, İl Özel İdarelerine Yardım Fo
nunun uygulanmasına ilişkin olarak kısaca bilgi ver
mek istiyorum. 

Bakanlığımızca il Özel idarelerine Yardım Fonu 
aracılığı ile yörenin kalkınmasına katkıda buluna
cak ve yörenin istihdam haddini artıracak projele
rin desteklenmesine, bölgenin ekonomik kalkınma ça
lışmalarını yönlendirmede etkin bir araç olarak kul
lanılmasına büyük bir önem verilmektedir. 

Bu amaçla özel idarelere 1981 yılında yapılan 
1 milyar 764 milyon liralık yardıma ilaveten, bu yıl 
da 2 milyar 57 milyon liralık bir yardım yapılmış
tır. Bu yardımın daha büyük ölçülerde ve planlı kal
kınma çabalarını destekleyecek biçimde dağıtımına 
devam edilecektir. 

Bakanlığımızca 1982 yılı içinde üzerinde önemle 
durulan konulardan biri de, personelin hizmet içi eği
timidir. Personelin yetiştirilmesini planlamak ve ger
çekleştirmek maksadıyla Bakanlığımızda «Eğitim ve 
Öğretim Kurulu Başkanlığı» adı ile yeni bir birim 
oluşturulmuş ve faaliyete geçirilmiştir. 

Merkez ve taşra birimlerimizde ve mahallî ida
relerde çalışan 1 512 personel 1982 yılında hazırla
nan plan ve programlara göre hizmet içi eğitime ta
bi tutulmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Nüfus hizmetlerinin modernize edilmesi ve top

lum ihtiyaçlarına cevap verecek bir düzeye ulaştırıl
ması için nüfus kütüklerinin bilgi işlem ortamında 
tutulmasını amaçlayan MERNlS (Merkezî Nüfus 
idare Sistemi) projesi uygulama aşamasına getiril
miş, proje için gerekli veri kayıt makineleri satın alın
mış ve geçtiğimiz ay montajlarına başlanmıştır. 

Sivil Savunma ve Seferberlik konusuna gelince : 
Belirtmek istediğim bir husus, Yüce Meclisinizde 
bulunan Sivil Savunma Kanun Tasarısı ile bu hiz
metlerin ve buna ilişkin görev ve sorumlulukların 
yeniden düzenlendiği; yangınlara karşı korunma ve 
itfaiye teşkilleri, afetlerde acil kurtarma ve yardım, 
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Sivil Savunma Birlikleri konularında bu Kanun Ta
sarısında önemli yenilikler öngörülmüştür. 

Ancak, Kanunun çıkmasını beklerken, İtfaiye Teş
kilatına seyirci kalınmama kararına varılmıştır. Bu 
nedenle de ilk defa olarak 36 itfaiye amirinin Sivil 
Savunma Kolejinde bir aylık kursları açılmıştır, bit
miştir, yenisi başlamıştır. Türkiye genelinde itfaiye 
yangın söndürme tatbikatları planlanmış ve yaptırıl
mıştır. İllerde sivil savunma teşkillerinde yükümlü 
personelin eğitimlerine önem verilmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Buraya kadar yaptığım açıklamalarla 1982 yılın

da gerçekleştirilen çalışmaları özet olarak arz ettim. 
Şimdi de 1983 yılında yapmayı tasarladığımız çalış
malara kısaca değineceğim. 

1983 yılı, yeni Anayasanın ışığında temel mev
zuatın son şeklini alacağı, kamu yönetiminin yeniden 
düzenlenmesi çalışmalarının en yoğun şekilde sür
dürüleceği bir yıl niteliğini taşımaktadır. 

Gerek ülkemizin idarî yapısı, gerekse kamu hiz
metleri açısından önemli düzenlemelerin bu yıl içe
risinde Bakanlığımızca tamamlanması gerekmektedir. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980 tarihinde ilçelerimi
zin % 27'si yani 155 ilçemiz kaymakamdan yoksun
du. Son iki yıl içerisinde 173 yeni kaymakam yetiş
tirdik. Böylece kaymakamsız ilçe sayısını bugün 37'ye 
düşürmüş olduk. Halen devam etmekte olan kayma
kamlık kursunun bitimiyle 1983 Şubat ayı başında 
Türkiye'de ilk defa kaymakamsız ilçe kalmayacaktır. 

Diğer konularda; nüfus hizmetlerimizin moderni
zasyonuna devam edilecek, MERNİS projesi uygula
masında öncü uygulamadan sonraki aşama olan pi
lot bölge çalışmaları başlatılacak ve giderek genişle
tilip beş yıl içerisinde genel uygulamaya geçiş sağla
nacaktır. 

Sivil Savunma Koleji bir meslek okulu haline 
dönüştürülecektir. 

îç güvenlik alanında Jandarma ve Emniyet Teş
kilatındaki faaliyetler direktiflere, programlara, peri
yodik hedef ve tedarik planlarına göre yürütülecektir. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üyeleri; 
Buraya kadarki açıklamalarımda 1982 yılı çalış

malarını ve 1983 yılında yapılması planlanan faali
yetleri özetlemeye çalışmış oldum. 

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşlarınca ülkenin ge
nel ekonomik durumu göz önünde tutularak hizmet-

. leri için ayrılan kaynakların bugüne kadar olduğu 
gibi, bundan böyle de tasarrufa saygılı ve en etkin 

bir biçimde kullanılmaya devam edileceğini huzur' 
larınızda önemle vurgulamak isterim. 

Şimdi de değerli üyelerin sorularını cevaplamaya 
çalışacağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ben soruları tespit' 
edeyim, bilahara zatıâlinizi davet edeyim; çünkü ya
zılı sorular da var, onları da okutacağım. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Peki Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 
— Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, üç sayın üyemizin 
yazılı sorusu var. Bu arada sözlü soru sormak iste
yen arkadaşlarım da lütfen işaret buyursunlar. 

Yazılı soruları okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sualimin İçişleri Bakanına tevcih edil

mesini arz ederim. 
M. Talât SARAÇOĞLU 

«28 Ağustos 1982 tarihli Kararname gereği eski 
Amasya Valisi Kâmil Demircioğlu görevinden alına
rak merkez valisi olmuştur. Tabiî ki bu atama İçiş
leri Bakanlığının tasarrufunda olan bir olaydır. An
cak : 

1. Kararnamenin yayım tarihinden kısa bir müd
det önce Amasya Valiliği İçişleri Bakanlığı müfet
tişlerince teftiş edilmiş, müfettişlerin çok olumlu ra
porundan kendisinin daha büyük illerde dahi valilik 
yapabileceği anlaşılmıştır. 

2. Zatıâlinizin mezkûr vali hakkındaki iyi görüş
leri de herkesçe bilinen bir gerçektir. 

3. Valinin Amasya'dan ayrılışında 100'ü aşkın 
otomobil konvoyu ile Çorum iline kadar uğurlan
ması, valilik otoritesi, Amasya'daki ekonomiye daya
lı yatırımları, dürüst ve çalışkanlığıyla tüm Amasya' 
lıların sevgi ve saygısını kazanmasının kadirşinas bir 
örneğidir. 

Bu atamada bazı yanlış bilgilerin rolü olduğu 
hususunda Bakanlığınıza şikâyetler yapılmıştır. Bu şi
kâyetlerin değerlendirilip yeniden bir inceleme yap
tırılıp yaptırılmadığını, yanlış bilgi veren şahıslar 
hakkında ne gibi işlem yapıldığını öğrenmek isti
yorum. 

Tetkik ve inceleme neticesi bir hata tespit edilmiş 
ise düzeltilmesi, valinin itibarının iadesi 12 Eylül ru
huna yeni bir güç katacaktır görüşündeyim. 

Siz ne düşünürsünüz Sayın Bakanım?..» 
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; Yüce Başkanlığa 
Aşağıdaki sorunun Sayın içişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususuna tavas
sutunuzu istirham ederim. 

12 Eylül öncesi ve sonrası Samsun Valisi bulu
nan ve bu arada Kocaeli Valiliğine tayin edilen Meh
met Karasarlıoğlu'nun Samsun'dan ayrılacağı sırada 
Sayın Devlet Başkanı ve Konsey Üyeleri tarafından 
Samsun'daki hizmetleri takdir edilen ve «Burada ka
lınız» denilen bu Valinin kısa bir müddet sonra mer
kez valiliğine ve oradan da emekliye ayrılmasının se
bebi nedir? ^ 

Bildiğim kadarıyla, Diyarbakır, Bursa ve Samsun 
Valiliğinde başarılı olan milliyetçi, takipçi, vazife
sinin ehli bulunan bu ve bunun gibi valilerin takdir 
edilmesi gerekirken, bu beklenilmeyen sonucun sebe
binin açıklanmasını saygı ile dilerim. 

Vehbi Muhlis DABAKOĞLU 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sorunun Sayın içişleri Bakamnca ce

vaplandırılmasını arz ve rica eder, saygılar sunarım. 
Beşir HAMÎTOĞULLARI 

«12 Eylül sonrası anarşi ve terörün yenilmesin
de, can ve mal güvenliğinin sağlanmasında, barışın 
gerçekleşmesinde büyük gayret, çalışma ve kabiliyet 
gösteren İçişleri Değerli Bakanı ve Bakanlığın bütün 
mensuplarını kutlamak ve büyük başarılarının devam 
etmesini temenni ederim. 

Bu başarının devam etmesi de iller düzeyinde ik
tisadî potansiyellerin harekete geçirilmesine bağlı gö
rülmektedir. Bu nedenle, merkez valilerinden bir kıs
mının, valilere, yöresel kalkınma dalında yardımcı 
olmak üzere, bu işe göre yeniden hazırlandırılarak 
görevlendirilmesi düşünülmekte midir? 

İllerimizi teker teker ziyaret eden ve derinliğine 
incelemeler yaparak yeni düzenlemeler düşünen Sayın 
Bakan, iktisadî alanda yeni bir düzenleme düşünmek
te midir? 

İlgilerinize teşekkür eder, saygılar sunarım.» 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bütün sözlü soru is

teğinde bulunan sayın üyelere sorularını sorduraca
ğım. Zatıâliniz not olarak tespit ederseniz, bilahara 
hepsine birden cevap vermek imkânı olacaktır. 

Buyurun Sayın Daçe. 
BEKİR SAMİ DAÇE — Sayın Başkanım, Sa

yın Bakanımızın cevaplandırmaları dileğiyle 2 soru
mu 'arz ©dijyorum efendimi: 

'Birimcisi : Adlî Zabıta fcurulımıası konusunda me 
düşünmektedirler? 
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| İkilindi sualim şu efendilim1: İçişleri 'Bakanlığınca 
I dağıtılmış olan Basın Bültenimin 3 ümcü sayfasında 

şu sekilide bir ifade kullanılmıştır: «3 üncü Ordu Sı-
I kryönetim Askerî Savcılığının Fatsa THKP-C Dev-
I filmci Ydl iddianamesinde 'isimleri geçen liıkıi kayma

kam hakkında bugüne kadar Bakanlığıma suç'duyu-
I rüsumda bulunulmadığı gibi, aynı davada bu görev-
I lifler hakkımda herhangi bir suç isnadımda da bulu-
I nulmıamıştır,» 

I Şimdi efendim, izim verirseniz Fatsa Iddianame-
I simin 158 inci sayfasındaki pasajı arz edip, sualimi 

soracağım. 
I "«'Fatsa Kaymakamlığımın 17.7.1978 tarihli yazısı 

Fatsa'da devlet gücünün etkinliğimi ne derece kay
bettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yazıdan an
laşıldığıma göre, Dev - Yol .militanlarımdan Aslan Gü
müş ölü, Ahmet Gürler ve 'askerî kanatla görevli 
Oemıiıl Yaka'nın Fatsa Kaymakamlığıma, verdikleri 

I 26.6.1978 tarihli dilcikçe ile «Fındıkta Sömürüye Son 
I mitingini düzenledikleri, civar ilçelerden gelen emni

yet kuvvetlerinim nezaretinde Tek yol devrim, Dev-
I riımci - Yol, Mahir Cayan - Ulaş Kurtuluşa kadar 
I savaş, sloganlarımın atıldığı miiibingde öğretmen Ab

dullah Gülbudak, sanıklar Fikri Sönımez, Naim Ser-
I dai' ve Aydım Akyazı'nın Devrimci - Yol siyaseti doğrul-
I tuşumda konuşma yaptıkları, ancak zamanın Kayma

kamı Ayhan Ergin'im yasalara göre suç teşkil eden 
propaganda eylemlerimi dikkate almayarak Ordu Va
liliğime Toplantı ve gösteri yürüyüşüne aykırı ıher-

I hangi bir hareket ve olay ölmıamıştır, toplantı ve gös-
I teri yürüyüşü olaysız sona ermiştir şeklinde bilgi 

verdiği görülmektedir. Bu anlayışa göre, öldürme 
yaralama ve tahrip gibi sonuçları dlmıayan yasaların 
suç saydığı Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddesindeki yazılı suçlar Fatsa'da suç sayılmayacak 
ve serbestçe işlenebilecektir.» 

Şimdi ©fendim, Sayın Bakanım cevaplandırmala
rımı istediğim husus şu: 'Bu bir suçlama 'değil midir? 

İkincisi: En asgarî ölçüde bu derece sorumluluğa 
bigâne kalan bir kaymakam çok daha .büyük sorum-

{ 'halukların hangi kıstaslarla sahibi kılınabilmiştir? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
I Sayın Güray, buyurun efendim. 

İBRAHİM Ş E N O C A K — Sayım Başkan, usul 
hakkımda söz işitiyorum!. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ıtBRAHtM ŞENOCAK — Bundan evvel de be-

j lintildiği gibi, şahıslarla ilgili sorular sorulmaması ve 
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Sayım Balkanın da 'müsaademizle bu hususları cevap-
'lamdırimıaması; ıkeza rnıahlkemeye inıtilkal etmiş. durumı-
lamda Balkana soru soruılimaımıasının gereğimi arz ede-
ıriım. 

BAŞKAN — Teşelklkür edenim Sayın Şenocalk. 
ıKonu, bir bülten olarak ve dama evvel de 'bül

ten olarak neşrediıldiği ve Genel Kurulda sayım üye
lere dağıtıldığı ve ıdaha önce de bu Sayım İdareciler 
halûkunda burada bir suçlama yapıldığı İçin, onlara 
Sayın Balkanım cevap vermesi yarimde olaealk; yallnız, 
mahlkemelerdelkli dddiiamamıelerim burada mıüzaıkeresl 
konusu dışımda. Sırf .iddiaraaımedelki bir 'konu açılk-
lanıyor, üzerümde biır ımünaikaşa yapıllmıyor, Ibir mtü-
zaJkere yapıllmıyor tabiî. 

Sayım Güray, buyurum. 
S. FERİDUN GÜRAY — Sayım Başjkanım; 
Aliağa ve Geylampıar'ım İlçe olması hakikımdaıki 

Kanun Tasıansımım görüşülmesi esnasında, İlçe ol
mayı talep eden 308 ünitenin durumlarıma göre, sıra 
İle ıkanum tasarılarınım Meclise getirileceği söylem-
rmiş ildi. Bu müsait ortama rağmen ve birçoğunun il
çe olmasında ıkesiim zaruret varlken, neden bugüpe 
ıkadar • bu ıkanun tasarıları Meclislimize sevk ediime-
m'iştıir? Neden yeninde İncelemeleri yapıilmıaımıştır? 
Bu hususun sorullmasını arz edenim. 

BAŞKAN — Teşdkıkür ederim Sayın Güray. 
Sayın Bayer, 'buyurun efendim. 

MUHSİN ZEKÂÎ BAYER — 2 sual.'ım var Sa
yın Başlkan. Birincisi; hava umanları ve gümrük ka
pılanınım vali yönetimli idaresinde yürüıtülmesl liçim 
Danışma iMeoliısiimdem çıkan 'bir Yasa vandı. Bu Yasa 
uygulamaya ne zaman ıkomacalktır ve bu ikonuda uy
gulamayla lilğilii ne gibi 'istemler yapılmıştır? 

İkilindi sualim:: Fahrî tnafjk ımüfettiş/JMeri mües
sesesi ço!k müspet bir çalışma ildi. Bu müessese yeni
den Balkaınılılkça uygulamaya Ikomac'alk ımı? 

Teşeklkür edenim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayer. 
Sayın İnal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, 2 sorum var 

efendim Biri şu: Bazı ilçe kaymakamlarımızı, gö
revlerinin icabı olarak el telsiz cihazıyla teçhizde 
gerek vardır kanısındayız. Bu konuda İçişleri Baka
nımız, kaymakamlarımızın el telsiz cihazıyla teçhizi 
yönünde ne düşünmektedirler? Bunun büyük bir 
önem taşıdığı idraki içinde bulunmaktayız. 

2. Bazı ilçelerde belediye başkanlığı görevi kay
makamlarımızın uhdesine verilmiş bulunmaktadır. 
Bu nedenle bu görevlerin ifasında bazen güçlüklerin 

doğduğu aşikârdır. Belediye başkanlığı görevinin di
ğer bir şahsın uhdesine verilmesi yönündeki çalışma
lar ne durumdadır? 

Saygıyla arz ediyorum. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnal. 
Sayın Akkılıç, buyurun efendim. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan. 
Sayın Başkan, evvela Sayın İçişleri Bakanını 

bize gönderdikleri bu Bültenle bizleri aydınlattıkları 
için kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Zan
nediyorum ki, Meclisin birçok üyesi de bu teşekkü
rüme iştirak edeceklerdir. Hatta, eğer Başkanlık uy
gun görürlerse, Meclis üyelerinin görüşlerini alabi
lirler. 

Sorum şu : 
Polis ve jandarma Teşkilatına, bu memleketteki 

vatandaşların mal, can ve namus güvenliğini sağla
yan bir teşkilat olarak bakıyoruz, hepimiz öyle gör
mek istiyoruz ve tahmin ediyorum ki, % 99'u da 
böyledir. Ancak, içlerinde bazen, yüzde 1, binde 1 
dahi olsa, bu görevinin tamamen aksini yapan kişi
ler vardır; hatta Devlet vasıtası içinde vatandaşın 
namusuna tasallut edecek derecede sarkıntılık yapan
lar vardır. Bunlar kendilerine intikal ettiği zaman ne 
şekilde işlem görmektedir? 

Cevap vermelerini istirham ediyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Yarkın, buyurun efendim. 
ŞERAFETTİN YARKIN — Sayın Başkan; 
Sayın İçişleri Bakanının bütün atamalarda ve 

özellikle üst düzey kadrolar için yaptığı atamalarda 
ne ölçüde, ne büyük titizlikle davrandığını ve ayrı
ca tüm Bakanlık mensuplarının, başta emniyet hiz
metleri sınıfının hizmet içi eğitimlerine ne büyük 
önem verdiğini memnuniyetle görüyor ve izliyoruz. 

Bu arada Sayın Bakanımızın çok çeşitli ülke so
runlarının çözümlenmesinde yürütülmesinde, koordi
nasyonunda ve kamu düzeninin korunması ve sağ
lanmasında büyük hizmetleri olan ve görevleri olan 
mülki idare amirlerinin, hizmette daha da yararlı 
olmalarını temin yönünden, eski yıllarda olduğu gibi 
belli aralıklarla, kısa süre için de olsa, yurt dışına 
gönderilmeleri konusunda bir uygulamaya geçilip ge
çilmeyeceğini ve yine mülki idare amirlerinin Türki
ye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüyle işbirliği ha
linde üst düzey yönetici seminerleri için ne ölçüde 
bir uygulamaya geçileceğini öğrenmek istiyorum. 

Saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yarkın. 
Buyurun Sayın öney. 
TÜLAY ÖNEY — Sayın Başkan, mülkî idare 

amirlerimiz genellikle Hukuk Fakültesi ve bilhassa' 
Siyasal Bilgiler Fakültesinden yetişmektedir. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi tdarî Şubesi bu yönde mezun ve
ren bir şubedir. Yıllar itibariyle gerek Hukuk Fa
kültesinde, gerek Siyasal Bilgilerde kız öğrenci sayısı 
artmaktadır. Gelen haberlere göre, herhangi bir net 
bilgim yok, «Kızların kaymakam olması çok kolay 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 17 nci Birleşimimi
zin İkinci Oturumunu açıyorum. 

Öğleden evvelki Birleşimimizde İçişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde sayın üyeler görüşlerini beyan etti
ler, Sayın Bakan cevap verdi. Bilahara yazılı ve söz
lü sorular soruldu. Şimdi sıra Sayın Bakanın bu so
rulara cevap vermelerinde. Sayın Bakanı, sözlü ve 
yazılı sorulara cevap vermek üzere kürsüye davet 
ediyorum. 

Sayın Bakan, zatı âlinize de bir konuyu hatırlat
mama müsaade buyurunuz. Basın bülteni ile bir sa
yın üyemizin konuşmasına vermiş olduğunuz yazılı 
cevap bütün üyelerimizce okundu. Bunu aynen tek
rar etmek belki fazla zaman alacaktır, takdirlerinize 
bırakıyorum tabiî, bunu özetleyerek sunmak müm
kün olursa özetliyerek; yok ısrarlıysanız tamamını 
açıklamada, tabiî açıklayabilirsiniz. 

Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATT1N ÇETÎNER — 

Sayın Başkanım; 
Vali arkadaşlarımı savunma babında ve tutana

ğa geçirtmek için lütfedip müsaade ederseniz, ta
mamını arz edeyim. 

değil, hatta bazı mevzuat bunu engellemek yönünde
dir» deniliyor. 

Bu doğru mudur, burada niye böyle bir gerek 
görülmüştür; yoksa tümüyle yanlış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Gökçe?.. Sayın Gökçe yoktur. 
Değerli üyeler, öğleden evvelki süremiz dolmuş

tur. Saat 14.00 te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma Saati : 13.00 

BAŞKAN — Buyurunuz, estağfurullah, buyurun 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Sayın Başkan, Danışma Meclisinin değerli üyeleri; 

Danışma Meclisi Üyesi Sayın Muzaffer Ender'in 
bazı vali ve kaymakamlar hakkında ileri sürdüğü 
itham ve iddialara cevap vermek istiyorum. 

Artvin halkından Ahmet Durmuş isimli yurttaşın 
kendisine gönderdiği mektupta; «APO'cu, sarhoş, 
bilgisizdir ve köylülerin sırtından geçinir» şeklinde is
natta bulunduğu, suçladığı Yusufeli Kaymakamı Mart 
1980 tarihinde bu İlçeye atanmış olup Ağustos 1982 
tarihinde ise, başka bir göreve tayin edilmiştir. Mek
tupta iddia edildiği gibi, halen Yusufeli'nde görevli 
değildir. 

Adı geçen Kaymakam hakkında benzer mahiyet
te iddialar daha önce Artvin halkından Yusuf Yıl
maz ve Ahmet Uz adları kullanılarak Bakanlığımıza 
ve ilgili sıkıyönetim komutanlığına intikal ettirilmiştir. 
Bakanlığıma intikal ettirilen bu iddiaların tahkiki ile 
Artvin Valiliği görevlendirilmiştir. Valinin Bakanlığa 
gönderdiği rapor da, Kaymakam hakkında yaptırılan 
inceleme ve soruşturma da iddiaların gerçek dışı oldu-

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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ğu, özellikle bölücülükle suçlamaların güvenlik ma
kamları ve yetkili diğer makamlarca doğrulanmadığı 
belirtilmiştir. 

Ayrıca ilgili Sıkıyönetim Komutanlığının yaptırdı
ğı ve İçişleri Bakanlığına gönderdiği 30 Nisan 1982 
tarihli tahkikat sonuç raporunda ise, bu Kaymakam 
hakkındaki iddiaların asılsız olduğu açıkça belirtil
miştir. 

Yaptırılan soruşturmalar sonunda ilk iki ihbar 
mektubundaki isimlerin uydurma ve sahte olduğu tes
pit edilmiştir. Sayın Ender'e gönderildiği söylenen 
mektubun sahibi Ahmet Durmuş ismindeki kişi, bu 
mektup ihbar telakki edilerek ilgililer hakkında ince
leme ve soruşturma yaptırmam maksadıyla nüfus ka
yıtlarında ve haricen araştırılmış, Artvin İlinde Ahmet 
Durmuş isimli üç kişi tespit edilmiştir. Bunlardan bi
risi, bir hayli zaman önce vefat etmiştir. Diğerinin 8 
yaşında bir çocuk olduğu anlaşılmıştır. Üçüncü şahıs 
ise, Artvin'de kendi işiyle uğraşan, hiçbir kimseye 
böyle bir mektup göndermediğini zabıtla tespit ettiren 
bir bakırcı vatandaştır. Bütün bu hususları doğrula
yan resmî belgeler yanımdadır. 

Bu tespitler her üç mektubu yazanın aynı müfteri 
kişi olduğu intibaını uyandırmıştır. 

12 Eylül'den sonra bölücülük ve yıkıcılık konu
sunda son derece hassas ve ciddî davranan Hükü
metimiz ve Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığının per
sonelinin ve özelikle mülkî idare amirlerinin tümü
nün her türlü niteliğinin yeniden tespiti üzerinde 
özenle durmaktadır. 

Nitekim, diğer mülkî idare amirleri meyanında 
Yusufeli Kaymakamı hakkında da Devletin güvenlik 
ve diğer yetkili bütün makamlarından Bakanlığımızın 
isteği üzerine ayrıca verilen ve yanımda bulunan ra
porlarda bu isnatları haklı gösterecek hiçbir hususun 
tespit edilmediği açıkça ifade edilmektedir. 

Bakanlığımıza o kadar çok şikâyet ve ihbar mek
tubu gönderilmektedir ki, Konsey tarafından, Bakan
lığımız tarafından, diğer bakanlıklar tarafından, sayın 
değerli üyeler tarafından ve bizzat bana o kadar çok 
gönderilmektedir ki.. Biz, bunlar üzerinde elbette du
ruyoruz; ama üzücüdür ki, % 70 ilâ 80'inin kişisel 
veya zümrevi çıkar veya sair maksatlarla yazılmış 
mektuplar olduğu, yaptırılan inceleme ve soruştur
malar sonunda ortaya çıkmaktadır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, tahkikatın pek çor 
ğunda o isim ve adreste olan kimse de bulunama
maktadır. Bunun çok bariz misalleri vardır, vakit yok; 
çok üzücüdür bir Danışma Meclisi üyesinin bir vali 

ile işbirliği yaparak ve ildeki bazı yüksek mevki sa
hibi kişilerle birlikte «Anayasaya hayır» kampanyası
na katıldığı ihbar edilmiştir. 

MEHMET VELİD KORAN — Açıklayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 

Müsaadenizle açıklamayayım. 
MEHMET VELİD KORAN — İsabetli olur Sa

yın Bakan. («Açıklayın» sesleri) 
BAŞKAN — Dışarıdan müdahale etmeyin, rica 

ediyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER — 
Yukarıda açıklandığı üzere, tahkikatın pek çoğunda 
o isim ve adreste olan kimse bulunamamaktadır. 

İçel Valisi hakkındaki iddialara gelince; 10 Ocak 
1971 günü, yani 12 yıl kadar önce yapılan toplantı
nın amacı, mülkî idare amirlerinin o zaman yürürlü
ğe giren bir kanundan doğan sorunların çözümlenme-
siyle alakalı bulunduğu ve niteliği itibariyle yasal bir 
toplantı olduğu kabul edilmiş olmalı ki, bu toplantı
yı düzenleyenler ve ona katılanlar hakkında o zaman 
ve bilahara görevli bulunan hükümetler tarafından 
ne adlî, ne idarî ve ne de disiplin yönünden hiçbir 
soruşturma açılmamış; toplant ya katılanların herhan
gi bir cezaî sorumlulukları da görülmemiştir. Konu 
12 yıl sonra ortaya atılmıştır. 

Kaldı ki, İçel Valisi mülkiye müfettişi iken, top
lantı tarihinden hemen 5,5 ay sonra 30 Haziran 1971 
tarihinde Rize Valiliğine atanmıştır. Ocak 1972 tari
hinde ise, Bakanlığımız Müsteşar Yardımcılığına ge
tirilmiştir. Beş başbakanın ve yedi içişleri bakanının 
(Her kanattan yedi içişleri bakanının) zamanında da 
bu önemli görevlerde de bulundurulmuş, 18 Şubat 
1978 tarihinde ise, Eskişehir Valiliğine atanmıştır. 
Merkez valisi iken Ocak 1981 tarihinde Çorum Va
lisi olmuştur. 20 ay süre ile Çorum İlinde görevini sür
düren Valinin, vatandaşın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması ve bu ilde 12 Eylül öncesi meydana gelen 
olayların açtığı yaraların sarılmasında başarılı çalış
maları tarafımdan ve diğer bakanlarca tespit edilmiş
tir. Bakanlar Kurulu karanyla 11 Eylül 1982 tari
hinde İçel Valiliğine atanmıştır. 

Adı geçen Vali hakkında ileri sürülen iddiaların 
yukarıda açıkladığım görevleri zamanında değil de 
son defa İçel Valiliğine getirilmesinden sonra ortaya 
çıkarılmasının maksadı ise anlaşılamamıştır. Bu Vali 
dördüncü ilde valilik yapmaktadır. 

Üçüncü Ordu S kıyönetim Askerî Savcılığının 
Devrimci Yol İddianamesinde isimleri geçen iki kay-
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makam hakkında bugüne kadar Bakanlığıma suç du
yurusunda bulunulmadığı gibi, aynı davada bu görev
liler hakkında herhangi bir suç isnadında da bulu
nulmamıştır. 

«1 Ocak 1976 ila 12 Eylül 1980 tarihleri arasında, 
yaklaşık 4,5 yıllık dönemde Fatsa'da 6'sı asil, 17'si 
vekil olmak üzere 23 kaymakamın görev yaptığı İd
dianamede belirtilerek o zamanki idarenin istikrarsız
lığı vurgulanmak istenmiştir. 

Ayrıca, «23 Nisan 1979 Ulusal Egemenlik ve Ço
cuk Bayramının geçit töreninde Dev - Yol amblemli 
trampetlerle geçen Fatsa Ticaret Lisesi Boru Takımı
nı Fatsa Kaymakamının ayakta selamlaması» şeklin
deki cümle de, İddianame dikkatle incelenirse Kay
makamın isminin yazılmadığı görülecektir. Sadece 
«Kaymakam» denilmekle yetinilmiştir. 

Bakanlığım Personel Genel Müdürlüğünde ilgili
ye ait dosya ve belgeler üzerinde yaptırdığım incele
mede, Fatsa Kaymakamının 16 Nisan 1979 tarihinde 
10 gün süre ile izinli olarak Fatsa'dan ayrıldığı; İs
tanbul'da iznini geçirmekte iken hastalandığından Kar
tal İlçesi Hükümet Tabipliğince 25 Nisan günü veri
len 20 günlük istirahatini kullanarak 14 Mayıs 1979 
tarihinde Fatsa İlçesinde görevine başladığı anlaşılmış
tır. Bu tarihler arasında ve 23 Nisan töreni sırasında 
Fatsa İlçesinde Kaymakam Vekili olarak İlçe Ziraat 
Yüksek Mühendisi görev yapmıştır. Töreni kabul eden 
bu zattır, yüksek ziraat mühendisidir. Görüldüğü üze
re, Sayın Ender'in öne sürdüğü bu iddia yanlıştır. Bu
nu kanıtlayan resmî belgeler yanmadadır. Evet, bu 
dosyada. 

Olayın faili Artvin Valisi değildir; zira o, 23 Ni
sanda İstanbul'dadır. Artvin Valisinin göreve başla
masından bugüne kadar geçen 17 aylık süre içerisin
de Artvin'de hiçbir anarşistin yakalanmadığı ve bu
nun müsebbibinin de vali olduğu şeklinde gerçeği yan
sıtmayan bir iddia öne sürülmektedir. İlgili sıkıyöne
tim komutanlığının yanımda bulunan resmî raporun
dan çıkarılan rakamlar şu şekildedir : 

Son 14 ay içerisinde Artvin'de aranan militan sa
yısı 43'dür, bunlardan 15'i yakalanm ştır, biri ölü 
olarak ele geçirilmiştir. Aynı dönemde bunlara ilave 
olarak ve bir kısmının suçu sonradan sabit olduğu 
için 150 kişi daha yakalanmış ve hepsi de mahkeme
ye sevkedilmiştir. Halen bunlardan 65'ihin mahkemesi 
devam etmektedir. Ayrıca diğer sıkıyönetim komutan
lıklarından aranan 19 kişi de yakalanmış olup ilgili 
yerlere sevkedilmiştir. 

Görülüyor ki, bu valinin görev süresi içerisinde 
Artvin İlinde 197 anarşik olay sanığı güvenlik kuv-
vetlerimizce yakalanmıştır. Valinin tutumu nedeniyle 
hiçbir anarşistin yakalanmadığı iddiası gerçek dışı, 
ağır bir ithamdır. Kaldı ki, bu görev sıkıyönetim ko
mutanlıklarının sorumluluklarına daha çok girmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bu vali hakkında Sayın Ender tarafından aylarca 

evvel yapılan ilk ithamı ihbar kabul ettim; yetkili ma
kamlar ve sorumlular nezdinde gerekli soruşturmayı 
yaptım, vali hakkında bir kere daha olumlu bilgiler 
elde ettim. Buraya gelmeden evvel yine o bölgedeki 
yetkili üst düzey görevlileriyle bunu teyit ettim ve bu 
nedenle vali hakkında herhangi bir işlem yapmaya ge
rek görmedim. 

Bir başka iddia ise, Kars Kalesinden Türk Bay
rağının indirilerek yerine kızıl bayrak çekildiği, dev
rin Kars Valisinin bu kızıl bayrağı makam odasından 
seyrettiği, 12 Eylülden sonra da bu Valinin Kastamo
nu'ya atandığıdır. 

Bu iddia, o zamanın içişleri Bakanı tarafından mül
kiye müfettişine incelettirilmiştir. Müfettişin yanımda 
bulunan 18 Temmuz 1978 tarihli raporunda, orak çe-
kiçli kızıl bayrağın Kaleye çekilmediği kesinlikle be
lirtilmiştir, raporda müfettiş belirtmiştir. 

Sayın üyeler; 
Ayrıca, o zamanın bölgedeki Kolordu Komutanı 

olan şimdiki bir Sayın Orgeneralimiz, «Böyle bir olay 
katiyen vukubulmamıştır» diye beyanda bulunmuştur. 
Zamanın Kars Tugay Komutanı olan Generalimiz 
ile 11 Jandarma Alay Komutan Vekili olan subayımız 
da Kars Kalesine kızıl bayrak çekilmesi olayının ke
sinlikle vukubulmadığını ifade etmişlerdir. Bu kişiler 
halen Ankara'dadır. Bu konuşmamı yapmadan evvel 
kendileriyle şahsen konuştum, teyidini yaptım. 

öne sürülen diğer bir itham da, Mayıs 1977 tarih
li DİSK dergisinin 183 ve 184 üncü sayfalarında Ba
rış Derneği ile ilgili olarak İstanbul'da yapılan top
lantıya katılanlar arasında ismi geçen Erol Z. Gür-
soy'un bugünkü Manisa Valisi olup olmadığıdır. 

Halen Manisa Valisi olan kişi, toplantının yapıl
dığı 1977 tarihinden 10 ay sonra 19 Şubat 1978 tari
hinde Bitlis Valiliğine atanmıştır, bilahara 17 Ara
lık 1978 tarihinde ise Elazığ Valisi olarak ona görev 
verilmiştir. Adıgeçen Valinin, Bakanlığıma gönderdiği 
ve dün gece elime geçen resmî yazısında, kendisinin 
Barış Derneği ve yöneticileriyle hiçbir zaman hiçbir 
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irtibatı ve ilişkisi olmadığı, Derneğin hiçbir toplantısı
na katılmadığı ve bu sebeple kurucuları, üyeleri ara
sında bulunmasının sözkonusu olmadığı, hakkında ile
ri sürülen ve şüphe yaratacak şekilde yapılan imanın, 
ithamın tamamının gerçek dışı olduğu belirtilmiştir. 
Vali bu yazısıyla gerçeğin açıklığa çıkarılmasını, hak
kında inceleme yaptırılmasını ve gerekiyorsa soruştur
ma açılmasını da talep etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bakanlığımdaki bilgi ve dokümanlara göre Va

linin Barış Derneği ve bu Derneğin üyeliği ve toplan
tısıyla ilgisi yoktur. Kendisinin toplantının yapıldığı 
günü kapsayan 1 ila 13 Nisan 1977 tarihleri arasın
da Ankara'da Bakanlığımız Teftiş Kurulunda mülki
ye müfettişi olarak çalıştığı, yanımda bulunan o tari
he ait kayıtlardan, çalışma ve hakediş cetvellerinin 
incelenmesinden anlaşılmıştır. Esasen istanbul'da yürü
tülmekte olan Barış Derneği davası nedeniyle de ken
disi hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış ve 
bilgisine de müracaat edilmemiştir. 

Bakanlığımızın Bilgi Toplama ve işlem Dairesi 
kayıtları incelettirilmiş, Erol Gürsoy isimli 4 kişinin 
tarafımızdan arandığı tespit edilmiştir. Bunlardan iki
si siyasî suçlu olarak yakalanmıştır, diğer ikisinin va
li ile hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen, valinin Ba
rış Derneği ile ilişkisinin olup olmadığı, yasal işlemi 
yaptırmam maksadıyla ilgili sıkıyönetim komutanlığı 
Adlî Müşaviri ile Kurmay Başkanına tarafımdan Sa
yın Ender'in konuşmasından sonra sorulmuştur. Bu 
sabah saat 9.00'da Kurmay Başkanı ve Adlî Müşavir 
beni cevaplandırdı. Gerek mahkemenin cereyanı sıra
sındaki suçlular arasında, gerek sanıklar arasında, ge
rek Savcının yürütmekte olduğu soruşturmalar içinde, 
diğer zanl 1ar arasında Erol Zihni Gürsoy'un (Kusura 
bakmayın açıkladım, özür dilerim) isminin olmadığını 
teyit etmişlerdir. 

Diğer konuya müsaadenizle geçiyorum : 
Danışma Meclisi Üyesi Sayın Muzaffer Ender, bu

rada yaptığı bir konuşmada, makam arabalarında 
anarşist taşıyan 12 Eylül valilerinden bahsetmiştir. Bu 
haberin 30 Mart 1982 tarihli Güneş Gazetesinde ya
yınlanması üzerine, gerekli incelemenin ve soruştur
manın bakanlığımızca yaptırılabilmesi için itham edi
len valinin adınm bildirilmesi 17.5.1982 tarihli yazı 
ile Danışma Meclisi Başkanlığından istenmişse de bu
güne kadar yazımıza herhangi bir cevap verilmemiş
tir. 

Sayın üyeler, Sayın Başkanım; 
Basında açıklanmış bir haberle ilgili olarak, Da

nışma Meclisi Başkanlığına, Bakanlığımca gönderilen 
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yazının gizli yazılmasına gerek olup olmadığını Yük
sek takdirlerinize bırakıyorum. 

Sayın Muzaffer Ender'in Lüleburgaz ilçesi Kü
çük Sanayi Sitesi inşaat ihalesinde bazı usulsüzlük
lerle ilgili iddiaları ise, Bakanlığıma daha evvel inti
kal etmişti. Bu iddiaları öğrenince, 20.9.1982 günü ve 
18014 sayılı onayımla bir mülkiye müfettişini görev
lendirdim. Mülkiye müfettişi gerekli inceleme ve so
ruşturmayı mahallinde sürdürdü. Kesin raporu bek
liyorum. Rapor sonucuna göre, gereken yasal işlemi 
yapacağım muhakkaktır. 

Kırklareli Kızılcıkdere Köyünde çok yönlü kal
kınma kooperatifi : Köy - Koop tarafından 1978 yı
lı içerisinde açılmış olan akaryakıt pompasının Kara
yolları Mevzuatına aykırı olduğu iddiası, valilikçe 
incelettirilmiştir, iddia doğrudur, ancak Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bu akaryakıt pompasını kapat
ma isteğine mukabil, köylünün genel menfaati göz 
önünde bulundurularak pompanın yenisi yapılıncaya 
kadar bugünkü haliyle işletilmesine Karayolları Bölge 
Müdürlüğünce müsaade edilmesi vali tarafından Ge
nel Müdürlüğe teklif edilmiştir. Elbetteki menfî ce
vap verilirse, pompa kapattırılacaktır. 

11 ay önce bu Yüce Mecliste bütçe müzakereleri 
yapılırken bu altı vali, biri hariç, gene aynı illerde vali 
idiler. Bakanlık ve bağlı birimlerin çalışmaları hak
kında Yüce Meclis üç ayrı karar almıştı ve bu karar
lar 26 Ocak 1982 gün ve 17586 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanmıştı. Bakanlığımızın ve bu altı valinin tu
tum, davranış ve faaliyetlerinde geçen yıla nazaran 
olumsuz bir değişiklik olmamıştır. Benim kanaatime 
göre, aksine müspet gelişme olmuştur. Yanılabilirim, 
takdir sizlerindir. Bu nedenle mülkî idare amirlerinin 
ve altı valimizin sayın bazı üyelerce bu sene bu ka
dar acı bir şekilde itham edilmesinin gerçek maksadı 
anlaşılamamıştır. 

Ciddî bir araştırma ve inceleme yapılmadan, geli
şigüzel ve eksik bilgilere dayanarak burada kendile
rini savunma imkânı bulamayan Devletin en üst dü
zeydeki yöneticilerini özel maddeler, olaylar, öne sü
rerek bu mukaddes kürsüden «dokunulmazlık zırhı
nın arkasına sığınarak» itham etmenin insaf duygu
su, hak ve hukuk fikriyle bağdaştığı kanaatinde de
ğilim. Adalet duygusuna sahip olduğunu sandığım sa
yın temsilcinin haksız ve sebepsiz yere itham etti
ği, manen cezalandırıp ıstıraba düşürdüğü, kamuya bi
rer ağır suçlu gibi teşhir ettiği bu mülkî idare amir
lerinin duyduğu üzüntüleri hafifletmek ve onlara sa
vunma imkânı vermek zorunda olduğuna inanıyorum. 
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Bunun için de en uygun yönteme göre davranacağı
nı, üç şıktan birini seçeceğini ümit ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Personeli takip ve murakabemiz, değerlendirmemiz 

devamlıdır. Mülkî idare amirlerinden, yasalarımızın, 
mevzuatımızın ve Hükümetimizin istediği ve bekledi
ği şekilde hizmeti veremeyenler olursa, bunlar hak
kında gereken yasal işlem yapılmaktadır. Nitekim, 12 
Eylülden bugüne kadar Bakanlık ve bağlı birimlerin
den, belediyeler hariç, toplam 26 bin kadar personel 
uyarmadan, memuriyetten ihraca kadar değişik şekil
de cezalandırılmıştır. 

Gene 12 Eylülden sonra, il veya merkez valisi 
olan 110 vali hakkında inceleme ve soruşturma açtı-
rılmıştır. Malumunuz olduğu üzere, mülkî idare amir
lerinin atamaları benim (içişleri Bakammn) yetki ve 
tasarrufunda değildir. Kaymakamlar üçlü kararname 
ile valiler Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tayin edil
mektedirler. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Hükümetimiz ve İçişleri Bakanlığı, Atatürk ilke

lerini benimseyen ve Anayasamızdan ve kanunları
mızdan yana bir tutum içerisinde bulunan tüm vatan
daşlarımıza karşı, tam bir eşitlik ve tarafsızlıkla hiz
met verecek yansız bir idarî kadroyu oluşturmayı ga
ye edinmiştir. Bu maksatla mülkî idare amirleri ata
malarında büyük bir dikkat ve hassasiyet göstermek
tedir'. Bunu sağlayabilmek için de her türlü yasal 
tedbire başvurmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz bir 
konuya temas etmek istiyorum. 

Konuşmaların-zın sonunda bir sayın üyenin do
kunulmazlık zırhının arkasına sığınarak bu isnatlarda 
bulunduğuna işaret ettiniz. Ben, ne bu iddia ve is
natları yapan sayın arkadaşımın, ne de hiçbir Danış
ma Meclisi üyesinin dokunulmazlık zırhı arkasına sı
ğınarak bu tarzda bir iddiada bulunduğunu kabul ede
miyorum ve sayın üyeler de bunu kabul edemiyorlar. 
(«Bravo» sesleri ve alkışlar) 

Yalnız, hakikaten o gün yapılan itham, bu Mec
lis için ve o sayın üyemiz için büyük bir talihsizlik
tir. Biz bu Mecliste Danışma Meclisi olarak ancak 
Millî Güvenlik Konseyinin yanında ve Hükümetin ya
nında olarak çalışmakta bulunduğumuzun daima id
raki içindeyiz. Bugüne kadar da bu tarzda çalıştık 
ve çalışmalarımıza da, bizim hür irademize de hiç
bir kuruluş (Ne Millî Güvenlik Konseyi, ne Hükü
met) hiçbir şekilde en küçük bir müdahalede bulun
muş değillerdir. Her kararımızı kendi ellerimizi vic
danlarımıza koyarak vermişizdir ve bütün görüşme

lerimizi de, tasarılar üzerindeki müzakerelerimizi de 
bu esastan hareket ederek yapmışızdır. Bu itibarla 
lütfeder dokunulmazlık zırhı arkasına sığınma konu
sunu geri almak lütfunda bulunursanız bundan cid
den hem Başkanlık, hem de bütün Danışma Meclisi 
üyesi arkadaşlarım son derece müteşekkir kalacaklar
dır. 

Bunu arz ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTIN ÇETINER 
— Sayın Başkan, bu Yüce Meclisin nasıl seçildiğini 
en iyi bilen biriyim. Benim niyetim kötülemek değil
di. Belki bir kelimeyi atladım tahmin ederim deme
dim. Ben, Sayın Ender'in dokunulmazlık kalkanına 
sığınmadğını bilerek kısa zamanda başka yerde de 
bu açıklamayı yapacağını ümit ediyorum. 

Arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim sorulara cevap verecektiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI SELÂHATTIN ÇETINER 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Sayın üyelerin suallerinin bir kısmını takdim ko
nuşmalarımda cevaplamış oldum. 

Şimdi, Sayın Yıldırım Avcı'nın sorusunu cevap
lıyorum : 

Trafik imtihanının şehirde akan trafik içinde ya
pılması için 6 Ekim 1982. tarihinde illere talimat ver
dim. 1 Ocak 1983 tarihinden 'itibaren, Sayın Yıldırım 
Avcı'nın arzusu yerine gelecektir. Trafik imtihanı şe
hirde, akan trafik içerisinde yapılacaktır. 

Sayın Mehmet Pamak'ın sualini cevaplandırı
yorum : 

«'illegal faaliyette bulunduğu söylenilen. Komiser 
Cömert nerededir? Bununla ilgili kamu görevlileri 
var mıdır?» illegal faaliyette bulunan Komiser Cö-
mert'in görevine ıBakanlığımca son verilmiştir; Mart 
1982 tarihinde. Halen polis değildir. 

Şu şahısla ilgili olduğu iddia edilen kamu görev
lileri hakkında mahkemece beraat kararı verilmiş
tin 

Yine Sayın Mehmet Pamak'ın ikinci sualini ce
vaplandırıyorum : 

İsim zikretmiyorum, içişleri Bakanlığının eski bir 
kaymakamı, evvelce parlamenter idi. 12 Eylül nede
niyle parlamenterliği sona erdiğinden Bakanlığa mü
racaat etti. 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin 
kendisine tanıdığı amir hükümden ve Kanunun sağ
ladığı imkândan yararlanarak memuriyete döndü. 
Ancak, 2559 sayılı Kanun ile Ocak 1982*de kendi is
teğiyle emekli oldu. 
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Aynı durumdaki diğer bir zatın durumu şöyle : 
O da kaymakam idi. Parlamenterliği sona erdiği için 
657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre, Bakanlı
ğımızda memuriyet talebinde bulundu. Kanuna uyul
du; talebi kabul edildi, halen Tetkik Kurulu Üyesi-
dia\ 

Diğer bir zatın durumu da 12 Eylülden sonra 
parlamenterliği sona ermiştir. Aynı İşlem yapılmıştır; 
Bakanlıkta görev verilmiştir, bilahara istifa etmiştir. 

'Başka bir soruya cevap veriyorum : 
14 Kasım 1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanun ve 

Başbakanlık makamının bu Kanunun uygulamasıyla 
ilgili, yine Kasım 1981 tarihli falan sayılı genelge
leri ve yine diğer başka yazılarına ekli açıklamalar 
esasları icabı ve ayrıca içişleri Bakanlığı valilik kad
rolarının 206'dan 117'ye düşürülmesinin doğurduğu 
zorunluluk 'nedeniyle ilgili komisyonlarda ve Balkan
lar Kurulunda değerlendirmeler yapılarak, 33 kişi 
re'sen emekliye (Bakanlar Kurulunun kararıyla) sevk-
edilmişlerdir. 

Diğer bir soru vali atamalarıyla ilgilidir. Vali ata
malarını şöyle yapıyoruz. Resmî makamlardan alı
nan raporlar var, siciller var, sair resmî belgelerdeki 
kayıtlar var, teftiş ve soruşturma raporları var, bun
ların özetleri var. Yasal bir kuruluştur. Bizzat yaptı
ğım denetlemeler var. Ki, 15 Nisandan bu yana 46 
ili, 143 ilçeyi, 7 hudut kapısını, yanımda kuvvetli bir 
denetleme heyetiyle denetledim. Bu denetlemelerimin 
bana verdiği intibalar var. Bakanlar Kurulundaki 
müzakereler var. Kararname hailine getirilmiş sırasın
da yapılan müzakereler, müdahaleler var, tasvipler 
veya retler var. Bütün bunlardan sonra Bakanlar Ku
rulu kararnamesiyle valiler atanıyor. Benim bundaki 
rolüm nedir, takdirlerinize bırakıyorum. 

iki vali hakkında bir sual var. Balkanlar Kurulu 
kararnamesiyle gerçekleştirilen personel tasarrufu ve 
iki valimizin atanması sebepleri hakkında müsaade
lerinizle burada cevap veremeyeceğim. Zira, bu bir 
idarî tasarruftur; takdirdir. 

Sayın Beşir Hamitoğulları'nın suaİine cevap veri
yorum : 

Merkez Valilerinin, bölgesel kalkınmada valilere 
yardımcı olması dolaylı olarak düşünülmektedir. Dü
zenlenmekte olan ti idaresi Kanunu Tasarısında, baş
ta valilerimiz olmak üzere, mülkî idare amirlerimize, 
ekonomik alanda etkinlik sağlayacak görev ve yet
kiler verilmesi öngörülmektediır. Halen illerimizdeki 
planlama ve koordinasyon birimleri güçlendirilmek-
tedin 

17.11.1982 O : 2 

Sayın tnal'ın sualini cevaplandırıyorum : 
Belediye başkanlıklarının, gereken yerlerde kay

makamlardan alınması işlemi yapılmaktadır. Kay
makamlara, hizmetin de gerekleri dikkate alınarak 
telsiz verilmektedir. Uygulamaya bu yönde devam 
edilecektir. Ancak, Emniyet Teşkilatındaki telsiz 
pek o kadar da çok değildir. Yenilerini sipariş ettik. 

Sayın Feridun Güray'ın suallerini cevaplandırı
yorum : 

İlçe olmak isteyen 308 beldemiz vardır. Bunların 
müracaatlarını yürürlükteki mevzuata ve Bakanlığı
mızca belirlenen kriterlere göre değerlendirilmektedir. 
İl idaresi Kanununun kesin şeklini almasından son
ra yeni duruma göre, son değerlendirme yapılacak 
ve belli bir program içinde ilçe kurma yoluna gidi
lebilecektir i 

Sayın Zekai Bayer beyefendinin sualine cevap 
vermeye çalışacağım : 

«Sivil Hava Meydanları Kanunu çıkmıştır. Uy
gulanmakta mıdır?» 12 Haziran 1982 tarihinde yü
rürlüğe giren Kanuna göre, üç hava meydanı ve üç 
hudut kapısında mülkî idare amiri görevlendirilmiş
tir. Kanunla verilen yetkiler kullanılmaktadır. Ka
nuna göre çıkarılması gereken yönetmelik çalışma
ları, Bakanlığım koordinatörlüğünde yürütülmekte
dir. Yönetmelik çıkınca, Kanunun tam işlerliği sağ
lanacaktır. Bazı kusurlarımız vardır, bu arkadaşların 
kadrosunu oluşturamadık. Tespit ettik, dörder kişiy
le karargâhlarını teşkil edeceğiz. Üzerindeyiz Sayın 
Bayer, 

Sayın Daçe'nin sualini cevaplandırıyorum : 
«Adlî zabıta kurulması düşünülmekte midir?» Ad

lî zabıta kurulması düşünülmemektedir. 
Sayın Öney'in suallerini cevaplandırmaya çalışa

cağım : 
«Siyasal 'Bilgiler Fakültesi ve hukuk mezunu olan 

kız öğrencilerin kaymakam olmalarına yasal engel 
varmıdır?» Kız öğrencilerin kaymakam olmalarına 
kanunî bir engel bulunmamaktadır. 

Sayın Şerafettin Yarkın'ın sualini cevaplandıraca
ğım : 

Suali okumuyorum, uzun zira; cevabını takdim 
edeceğim* 

Kaymakamların daha başarılı çalışmalarını sağla
mak amacıyla, Birinci Dönem Kaymakamlar Semi
neri 13 Eylül 1982 tarihinde Bursa ilinde açılmıştır. 

İkinci Dönem Kaymakamlar Semineri 22 Kasım 
1982 tarihinde Tekirdağ ilinde açılacaktır. 

Ayrıca TODAİE ile işbirliği yapılarak, üst düzey 
yöneticilerinin eğitimi konusu da ele alınmıştır. 

— 614 — 



Danışma Meclisi B : 17 

Mükî İdare amirlerimizin lisan bilgilerinin cidden, I 
ciddi ve doğru tespiti çalışmalarına başlanılmıştır. Bu 
bilgilerin tespiti sonunda, bütçe imkânları nispetin
de mülkî idare amirlerimizi bilgi ve görgülerini ar- I 
tırmak, inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt 
dışına gönderebileceğiz, bu konu üzerinde ikazınız 
üzerine bilhassa duracağım, faydalıdır. I 

Sayın Mehmet Pamak'ın diğer bir sualini cevap
landırıyorum : I 

Emniyet Genel Müdürlüğünde İşçi Partisine ka
yıtlı daire başkanı var mıdır? Emniyet Genel Mü- I 
dürlüğünde 'böyle bir daire başkanı yoktur. Böyle 
birinin mevcut olduğu biliniyorsa, lütfen belgeleri I 
bize versinler, hemen yasal gereğini yapalım. 

MEHMET PAMAK — Vereceğim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI SELAHATTİN ÇETİNER 

— Yine bir ısayrn üyemiz disiplinsiz davranan, rüş- I 
vet alan güvenlik kuvvetleri mensuplarıyla ilgili bir I 
sual tevcih buyurdular onu cevaplıyorum : I 

12 Eylül 1980 tarihinden 12 Eylül 1982 tarihleri 
arasında geçen devrede Emniyet Genel Müdürlüğün- I 
den Devlet memurluğundan çıkarma 31, meslekten I 
çıkarma 784, 1402 sayılı Kanuna göre ilişiği kesilen I 
148, polis memurluğu adayı iken ilişiği kesilen 522 I 
olmak üzere, toplam 1485 kişi camiadan uzaklaştırıl- I 
mıştır, I 

Uzun süreli durdurma, kısa süreli durdurma ce- | 
zalarıyla 9 664 kişi cezalandırılmıştır. Aylık kesimi, I 
kınama, uyarma cezalarıyla da 14 497 kişi cezalan- I 
dırılmıştır. Son iki yıl içerisinde cezalandırılan per- I 
sonelin genel toplamı 25 646 dır. Disiplinin tesisi' için I 
gereken yapılmaktadır ve yapılacaktır. I 

Son iki yıl içerisinde tabiî ki personel de ödüllen- I 
dirilmiştir, bunların miktarı 6 051 kişidir. I 

Sayın Başkanım, Danışma Mecl'isimizin sayın. ve I 
değerli üyeleri; I 

Takdimim burada sona eriyor. Hepinizi en derin I 
saygılarımla, yaptığınız ve üzerinde duracağıma emin I 
olmanızı istediğim tenkitler, öneriler dolayısıyla te- I 
şekkürlerimi sunarak, selamlarım, saygılarımı tekrar- I 
larım, (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Son sözü Sayın Banaz almıştır. I 
MUZAFFER ENDER — Sayın Başkan, usul 

hakkında söz istiyorum, I 

BAŞKAN — Sayın Ender usul hakkında vere
yim; fakat cevap hakkını kullanmamanızı rica edi- I 
yorum, çünkü sizin temas edeceğiniz konuyu ben ge- I 
rekli şekilde açıkladım, | 
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MUZAFFER ENDER — Hayır efendim cevap 
değil, 

BAŞKAN — Usul hakkında buyurun; ama usu
le inhisar etsin. 

MUZAFFER ENDER — Efendim, Sayın Baka
nın konuşmaları esnasında bir üyemizin talihsiz ko
nuşması dediniz, bunun için ben size teessüf edece
ğim kusura bakmayın. 

BAŞKAN — Edemeyeceksiniz, edemeyeceksiniz 
bunu kabul etmiyorum. 

MUZAFFER ENDER — Tarafsızlık ilkenizi bir 
kere yitiriyorsunuz, kaybediyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır tarafsızlık ilkesi değil, bu 
Mecliste, Sayın Ender söz vermiyorum lütfen buyu
run, 

MUZAFFER ENDER — Ben konuşmamı de
lillerle yaptım, memleket için hayırlı olduğuna ina
nıyorum, 

BAŞKAN — Sayın Banaz lütfen buyurun. 
Teessüfünüz Başkanlıkça (reddedilmiştir, kabul 

edilmemiştir, 
Buyurun, 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygıdeğer 

arkadaşlarım; 
Öncelikle Sayın Başkanlığınızın arzusu üzerine 

biraz önce şahsım için doğan söz hakkımı kullan
mak istiyorum. Sayın Ender şahsım için vali olma 
konusunda birtakım sözler söyledi, ben bunları bir 
sataşma olarak önce kabul etmiyorum. Sayın Ender 
vali tayin edecek bir göreve gelirse ki, bu bizim de 
en büyük dileğimizdir, bir vaat olarak kabul ediyor 
ve kendisine teşekkür ediyorum. 

Yalnız burada üzerinde durmak istediğim bir şey 
var; ben ne olacağım üzerinde hayatta hiç durma
dım; ama ne olduğumu kesin çizgileriyle biliyorum, 
Sayın Ender endişe etmesinler efendim. 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin saygıdeğer 
üyeleri; 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde arkadaşlarımız 
konuştular. Sayın Iç'işleri Bakanımız yaptığı konuş
mada, verdiği cevaplarda bizleri yeterince aydınlat
tılar. Ben bu konuşmamda bir İlki noktaya ana çiz
gileriyle değinmek istiyorum : 

Efendim, Bakanlık personeline bu kürsüden bir 
kaç kez değindim. Devlet Memurları Kanunu ile ve
rilen özel hizmet tazminatı Bakanlar Kurulu kara
rıyla geri alınmıştır. Bunun 1982 Malî Yılında dü
zeleceği konusunda Sayın Bakanımızın özel gayret
lerini saygıyla izliyoruz ve kendisine teşekkür edi-
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yoruz. Bunun düzelmesi hem müfettiş kadrosunu, 
hem taşra yöneticilerini büyük ölçüde rahatlatacak-
tu\ 

Bugün Bakanlık Teftiş Kurulunun 163 müfettiş 
kadrosu olduğu halde, bunun 67 si doludur, bu 67 
kişi ile iş yükünün altından kalkmak mümkün de
ğildir. Malî olanaksızlıklar Teftiş Kuruluna rağbeti 
azaltmıştır. Müfettişlerin kadrosuzluk nedeniyle yıl
larca terfi edememesi ayrı bir sorundur. Diğer bü
tün bakanlık müfettişleri yurtdışı incelemelere ak
saksız gittikleri halde, Bakanlığımız müfettişlerinin 
beş yıldır yurtdışına gidememesi bütçeye gerekli öde
nek konulduğu halde sorun olmaya devam etmekte
dir, çözüleceğine inanıyoruz. 

Sivil savunma hizmetlerinde 1982 yılında yol 
memnuniyet vericidir. Sivil Savunma Kanun Tasa
rısının Meclisimize şevki, teşkilat ve kadronun günün 
gereklerine uydurulması, sivil savunma planlarının 
yenilenmesi, planların dosyalardan kurtulup uygu
lama alanına kayılması olumlu gelişmelerdir. Tele
vizyonda, basında da izlediğimiz Manisa, Samsun, 
Konya illerinin sivil savunma plan tatbikatı. Bursa, 
Diyarbakır, Adana İllerinde mükelleflerin katıldığı 
örnek servis tatbikatı. Bu tatbikatların yaygınlaştı
rılması çalışmaları, eğitime verilen önem, ikaz alarm 
çalışmalarında alınan gerçekçi yol sivil savunma ala
nında artık dosya sayfalarından ikurtulduğumuzu, 
topyekûn savunmanın bir parçası olan sivil savun
manın uygulama alınma konduğunu memnuniyetle 
İzlemekteyiz, 

Nüfus hizmetlerinin yeniden düzenlenmesi çalış
malarına devam edilmesi. Nüfus kütük kayıtlarının 
bilgi işlem ortamında tutulmasını amaçlayan 
MERNİS proje çalışmasının plan ve program çer
çevesi içinde yürütülmesine devam edilmesini, pro
jenin uygulamaya konulması için bütün hazırlıkla
rın tamamlanarak makinelerin montesine 'başlanılma
sını, bu konuda memnuniyet verici gelişmeler olarak 
görüyoruz. MERNİS projesi tamamlandığında hal
kımızın nüfus idaresiyle olan ilişkilerinde çok büyük 
rahatlık sağlanmış olacalktır. 

Nüfus kütüklerinin yenMeme çalışmalarının '% 
92 ye ulaşmış olması ve 520 ilçenin yenMeme işlem
lerinin tamamlanması halkımızı bu konuda büyük 
sıkıntıdan kurtarmıştır, 

Emniyet ve asayiş hizmetlerinde alınan yol, po
lis ve jandarmanın canları pahasına ulaştıkları ba
şarıyı şükran duygularıyla karşılıyor, şehitlerimizi 
rahmetle anıyorum. Sayın Bakanın emniyet ve asa
yiş hizmetlerine başta trafik olmak üzere, verdikleri 
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önem, vatandaşlarımızın huzurlu yaşama kavuşma
larını sağlamıştır. Bu gayretleri sıkıyönetim ile bir
leşmiş ve memleket gerçek huzura kavuşmuştur. 

Mahallî idarelerin yasal düzenlemelerinin son 
aşamaya gelmesi, il İdaresi Kanunu, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri, Dernekler Kanunlarının yeni 
Anayasal düzenimize uygun hale getirilmesi 'çalış
malarını memnuniyetle izliyoruz. 

Valilerin tay'in ve görevden alınmalarının belir
gin kurallara bağlanması, bunun politik araç olarak 
kullanılmasının önlenmesini Türkiye'nin yönetim ya
pısı açısından gerekli görüyoruz. 

Bu gayretli çalışmalardan dolayı başta Sayın Ba
kanımız olmak üzere Bakanlığın tüm mensuplarına 
şükran duygularımı sunuyorum. İçişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki oyumun müspet olduğunu huzur
larınızda belirtir, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Değerli üyeler; 

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı 
ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. İçişleri Bakanlığı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
•Hizmetleri 5 703 005 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

111 Mahallî İdareler Hizmet
leri 1 691 471 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus İşleri Hizmetleri 2 562 508 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler.., Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

435 966 000 113 Sivil Savunma Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 185 060 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçemiz Danışma Meclisimiz-
co ika'bul edilmiştir. (Alkışlar) 

Jandarma Genel Komutanlığı 'Bütçesinin Bölüm
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. - Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

111 Güvendik hizmetleri 42 694 982 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kıalbul edimıiştıir. 

1,12 Jandarma Geme! Komutan
lığımın yeniden, teşjkilaıtlanıdı-
ırıilması ve modernizasyonu 
l(RE^MO) 975 3.84 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınızla sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilltoişıtıir, 

113 Sahil güvenlik hizmetleri 3 296 029 000 
BAŞKAN — Bölümlü oyla
rınıza sunuyorum1. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
K'abul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi Danışma 
Meoliısimlizce kabul edlmliştir. '(Alkışlar) 

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçeslimün bölümleri
me geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..^ 
Kabul etmeyenler...* Kabul edilmiştir. 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

1!Q1 Genel yönetim ve destek 
bmetleri 34 389 238 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.; 

111 Güvenliği sağlama ve dü
zenleme hizmetleri 51 142 832 000 
IBAŞKAN — Bölümü oyla
rımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

900 Hüızmıet programliarına da
ğıtılamayan transferler 449 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabüil 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir.. 

Emniyet Genıel Müdürlüğü Bütçesi, Danışma 
Medıisûmizee ıkabul ediılımiştSr. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; İçişleri Baikanlkğı, Jamdamma Ge
nel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Büt-
çeleni Danışma Medisiimiizce Ikabul edilmiştir. Hayır
lı 've uğurlu oümaısımı diliyorum. (Alkışlar) 

Hem İçişleri Balkanlığumız mensuplarımın, hem 
Jandarma Genel Komutanlığı mensuplarımızın, hem 
de Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızın, Mec
lislimize© verile'n öıdeneMer istikametinden en başarılı 
hizmetleri yapacaklarıma ıkıanaralk, Bütçenin tekrar 
kendilerine hayırlı olmasını diliyor, 'Bütçe Komisyo
nuna da ayrıca teşeklkür ediyorum. (Alkışlar) 

Değerli üyeler; Birleştime yıirmli dadrilka ara veri
yorum; 

Kapanma Saati : 15.10 

•>-•-« 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 15.30 

BAŞKAN : Başfcuıvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : Talât SARAÇOĞLU, Erdoğan BAYIK 

IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
17 moi Birteşimıim Üçüncü Oıturuımunu açıyorum. 

B) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu. (1/531) (S. Sayısı : 217) 

BAŞKAN — Gündemimizde bulunan Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesiyle Karayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Bu bütçeler üzerinde söz alan bir sayın üye var; 
Sayın Aydar. 

Buyurun Sayın Aydar. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 
Meclisinin değerli üyeleri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçelerinin milletimize ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olması dileklerimi 
belirtmek suretiyle sözlerime başlıyorum. 

Konuşmama, Sayın Bakanımızın yazılı olarak 
üyelerimize dağıttıkları metinlerinin en sonunda yer 
alan «Sorunlarımız» başlıklı bölümden, önce kendi 
müsaadelerini istirham etmek suretiyle bunlara deği
nerek ifadelerde bulunmak istiyorum. 

Gerek Bayındırlık Bakanlığı, gerekse bağlı kuru
luş olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye' 
nin imarında, Türkiye'nin altyapı donanımında ve 
Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde fevkalade büyük 
etkileri olan Bakanlık ve kuruluştur. 

ikinci Dünya Savaşından sonra yıkılmış bir Av-
rupanın ve İkinci Dünya Savaşına girmemek üzerin
de büyük politikalar uygulayan Türkiye'nin dünya
nın uğramış olduğu ekonomik kriz içerisindeki yeri 
bakımından muhtaç olduğu müdahaleler karayolları
nın devreye girmesiyle başlamaktadır. Bu dönemdeki 
Marshall planlarının ülkemize sağladığı kaynaklar 
kuş uçmaz, kervan geçmez dediğimiz Anadolu top
raklarında karayolları ekiplerinin ve karayolları teş
kilatına kazandırılmış makinelerin homurtusuyla me
deniyet izleri açılmıştır. 

Bu medeniyet izlerinin açılmasıyla beraber Tür
kiye'de ekonomik gelişme de, ekonomik büyüme de 
kendiliğinden, spontane olarak yürümüştür. Bunun 
manası şudur : 

Türkiye bütün kaynaklarıyla kendisini büyük 
bir devlet olarak gösteren; ancak bu kaynakların 
kullanılabilmesi bakımından fevkalade önemli olan 
hadisenin de karayolları, demiryolları, denizyolları 
ve hava ulaştırması şeklindeki sektörlerin katkısıdır. 
Türkiye büyüktür, büyümeye fevkalade müsaittir; 
ama bu büyüklük ve gelişmeye müsaitlik durumu da 
yıllar içerisinde yapılmış yatırımlara bağlıdır. Eğer 
ekonomik gelişme ülkemizde varsa, üretim bölgelerin
deki malın tüketim alanlarına intikalinde de bir sü
rat, bir emniyet icap eder. Bunun başlıca faktörü, 
demin de ifade ettiğim gibi, karayolları, demiryol
ları, deniz ve hava ulaştırmasıdır. 

Sayın Bakanımızın «Sorunlarımız» diye burada 
ortaya koyduğu bir vakıa, Türkiye'de kamu sektörü
ne ait yatırımları kendi bilgi, teknik güç ve gayret
lerine bağlı tutan müteahhitlerin nakit sıkıntısı ne
deniyle devletten olan alacaklarının zamanında ve 
belli bir program çerçevesinde alamamış olmaları
dır. Devletteki bu nakit sıkıntısı sadece müteahhit 
dediğimiz ticaret erbabının sıkıntıya düşmesine değil, 
onun çalıştırdığı insanların, onun uzantısı olan pi
yasanın, onun işbirliği içerisinde bulunduğu o meka
nizmanın canlı unsurlarını tümüyle mağdur duruma 
getirmektedir. Nitekim, önümüze konulan tablodan 
seçebildiğimiz temel sorunlardan bir tanesi budur. 
1982 yılı Bütçesi döneminde girilmiş olan bu sıkıntı
nın 1983 yılı Bütçesi döneminde yaşanmamasını te
menni etmekteyim. 

Üzerinde önemle durulması lazım gelen konular
dan bir tanesi de, Karayolları Teşkilatımızın kurul
duğu günden yıllar sonrasına kadar göstermiş olduğu 
performansın son yıllarda giderek düşük bir seviye
ye itilmesidir. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi 
de, Sayın Bıakanımızın da işaret ettiği gibi, bu teşki
latın sahip olması lazım gelen makine gücünün fev
kalade yıpranmış bulunmasıdır. Bu güç yenilenme-
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diği takdirde Türkiye'nin önce ekonomisinin ve son
ra hizmet bekleyen insanlarının hizmete kavuşturul
ması çok uzun bir süre alacaktır. Teknik personel ko
nusu da bunun tamamlayıcısıdır. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
Büyük bir şevk ve aşkla bu memlekete hizmet 

üreten Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Teşkilatı 
mensuplarını gerçekten yürekten kutlarken, bazı eleş
tirilerimi de bu meyanda sıralamaktan vazgeçemeye
ceğimi de ifade etmek istiyorum. 

12 Eylül öncesi Türkiye'sinin fevkalade sıkıntılı 
ve acı günlerini geride bırakmış olan milletimiz, bu
gün 1983 Bütçesinde mevcut kıt imkânların çok ras
yonel biçimde yurt sathına dağılması gerektiğini de 
beraberinde göstermektedir. Eğer birtakım anapro-
jelere sadece yönelmek söz konusu ise, bilinmiş ol
sun ki, yol bekleyen, devletin imkânlarım bekleyen 
ve bu imkânlarla beraber ekonomik gelişmenin çarkı 
içerisinde yer almak ve kendisinin de yaşıyor oldu
ğunu mutla'k surette öğrenmek isteyen insanların var
lığına da dikkat göstermek lazım gelir. Gerek Hü
kümet faaliyetlerini ifade eden anaf aaliyetler itibariyle 
bize gönderilmiş olan kitapta yer alan faaliyetler ve 
gerekse Sayın Bakanımızın ifade buyuracakları ko
nuşma ve ayrıca da hem Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi raportörlerinin, hem de Karayolları Bütçesi ra
portörlerinin ifade ettikleri hususlar demin ifade et
tiğim meseleleri çözmemektedir. Açık ifadeyle şunu 
belirteyim; geçen yıl yine bu Bakanlığın Bütçesi üze
rinde yaptığım konuşmada ıda ifade etmiştim, de
ğinmiştim ve daha sonra Sayın Bakanımızı da özel 
olarak arz ettiğim bazı sorunları da yine tekrarla
maktan kendimi alıkoyamayacağım. Çünkü, mesele 
sadece bir yol meselesi değildir. Çünkü, mesele sa
dece bir pazarlama meselesi de değildir. Mesele, bir 
uygarlık meselesidir, işin temelinde, tabanında bu 
vardır, ilişki meselesidir, sosyal entegrasyon mesele
sidir, millî birliğin kuvvetlendirilmesi meselesidir. 
Fevkalade önem atfettiğimiz, Türkiye'nin altyapı do
nanımının süratle isabetli ve dengeli biçimde büyü
mesi elbetteki söylediğim husus bakımından tenkit 
edilmeğe değer durumdadır. 

Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesinde ulaşım itiba
riyle anayol üzerinde bulunan bir ilimizdir ve ulaşım 
bakımından il itibariyle gerçekten büyük bir sorunu 
çözülmüştür. Ancak, geçen yıl da ifade ettiğim gibi, 
yanlış bir yaklaşım il yolları dağılımında Bingöl gibi, 
Muğla gibi, Sinop gibi, Kastamonu gibi, Hakkari 
gibi az gelişmiş illerimizde fevkalade önemli sonuç
lar doğurmaktadır. 

17 17.11.1982 O : 3 

BAŞKAN — Sayın Aydar, iki dakikanız var; 
rica ediyorum lütfen bağlayınız. 

MEHMET AYDAR — Bağlıyorum Sayın Baş
kanım. Affınıza sığınarak rica edeceğim; konu çok 
önemli. 

BAŞKAN — Hay hay buyurun. 

MEHMET AYDAR — Çok teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. 

Köy yolları, Köy işleri Bakanlığı Yol - Su - Elek
trik İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılır de
miştim. Bu olay alt seviyede, il seviyesinde planlanır, 
programa bağlanmak için merkeze gönderilir ve olay 
çözümlenir. 

Devlet yolları, il yolları Karayollarının, Bayın
dırlık Bakanlığının sorumluluğu altındadır, il yolları 
dediğimiz zaman; ilçe yolları, bucak yolları da söz 
konusudur; ama bucak yolları sürekli 'ihmal konu
sudur, diyorum. Anayollar ağını döşediğimiz zaman, 
bir yandan da gelişen köy yolları ağı yanında bucak 
yollarının, ilçe yollarının üstün standarda kavuşturul
mamış olması, demin de konuşmamda ifade ettiğim 
birtakım problemlerin oluşmasını ortaya çıkarmakta 
ve çözümlenmesini engellemektedir, istirham edi
yorum; yaklaşım mutlak surette çözümleyici aşama
da ele alınmalıdır ve buna büyük bir önem atfedil-
melidir. 

Zamanımın darlığı nedeniyle değinemediğim bir
çok 'konu vardı. Bunu da Sayın Bakanıma ayrıca arz 
edeceğim; gerek ülke çapında, gerek mahallî dü
zeyde, Hükümetimizin kararlı tutumu içerisinde üre
tilmek istenen hizmetlerin, özellikle yol planı açısın
dan ifade etmek işitiyorum, Beşinci 5 Yıllık Kalkın
ma Planı çerçevesinin dışında mı, içinde mi mü
talaa edilmektedir 1983 -1993 döneminde hazırlan
ması öngörülen plan? Bu bir anaplan mıdır, detay 
plan mıdır? Bu hususta da Sayın Bakanım bir açık
lama yaparlarsa memnun olacağımı ifade ediyorum. 

Yine tekrar ediyorum : Her iki bütçenin mille
timize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
liyor, saygılarımı arz ediyorum efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bakan, başka söz isteyen sayın üye yok, 

buyurun efendim. 
ALÂEDDİN AKSOY — Soru var efendim. 
BAŞKAN — Gayet tabiî soru sormanız için bi-

lahara imkân vereceğim efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Sayın Başkan, Danışma Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
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Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1983 Yılı Bütçe Tasarısı ile 1982 yılın
daki çalışmalarımız hakkında bilgi vermek üzere huzu
runuzda bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Meclisinizi şahsım ve tüm Bakanlık mensup
ları adına en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın Başkan, daha evvel sayın üyelere ismen 
bir dosya içerisinde bugün yapacağım konuşmayı 
ilettim. Bu (bakımdan, müsaade buyurulursa anabaş-
liklarla ancak buna değinerek vaktinizi fazla almak 
istemiyorum. 

Yüksek malumlarınız, Bakanlığımızın amacı ül
kenin ulaşım ihtiyacını karşılayan karayolu, demiryolu, 
denizyolu ve havayolu altyapı tesisleriyle akaryakıt 
ve doğal gaz boru hatları ve tesislerini ve kamu ku
ruluşlarının yapılarını, teknolojik gelişmelere uygun 
olarak inşa etmek, bunların önemli onarımlarını ve 
yenileştirilmelerini yapmaktır. Bu hizmetleri içimde 
'büyük payı olan ulaştırma yatırımlarının planlama 
ve uygulanmasında uzun yıllar ülke gerçekleriyle 
uyumsuzluk ve ulaşım sistemleri arasında dengesiz
lik yaratan bazı sıkıntılar hissedilmiştir. 

Ülkemizin süratle kalkınmasında önemli rolü olan 
ulaşım imkânlarının en iyi ve dengeli hiçimde geliş
tirilebilmesi için, çağın tekniğine uygun ve entegre 
bir planın bilimsel ve rasyonel bir koordinasyon içinde 
hazırlanması zorunlu hale gelmiştir. Konu, Sayın 
Başbakanımızın yerinde ve zamanında müdahaleleriy
le Devlet Plânlama Teşkilatı koordinatörlüğünde Ba
kanlığımız ve ilgili diğer kuruluşların iştirakiyle ele 
alınmış; Kara, Hava Deniz ve Demiryollarından, olu
şan ulaşım sektörlerinin bilimsel ve rasyonel bir koor
dinasyon içerisinde gelecekteki taşımacılık gereksin
mesinin anasektörlerince ne oranda karşılanacağı ve 
gerekli yatırımların planlanması ve zamanlanmasına 
ait 'bağlayıcı kararlar dizisinin belirlenmesini amaç
layan «Ulaştırma Anaplanı» 20.8.1982 tarih ve 8/5277 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 1983 1993 yılları 
arasında uygulamaya girmiştir. 

Bayındırlık hizmetlerinde mevzuat dahil bazı sorun
ların yıllarca çözümlenemediği bir gerçektir. Bu nok
tadan hareketle, öncelikle 2490 sayılı Artırma - Ek
siltme ve ihale Kanununun değiştirilmesi ele alınmış 
ve yeni Devlet ihale Kanunu Tasarısı hazırlanmıştır. 
Bakanlar Kurulunca ka'bul edilerek, Millî Güvenlik 
Konseyi tarafından Yüksek Meclisinize sevkedilen ta
sarı, Bayındırlık, imar ve iskân, Ulaştırma, Turizm 
ve'Tanıtma Komisyonunda görüşülerek tümüyle ka
bul edilip tasarı üzerindeki müteakip görüşme ve ça

lışmaların bir an evvel tamamlanması beklenmekte
dir. inşaat sektörünü yönlendirmede önemli rol oy
nayacağına inandığımız bu kanunun tam olarak yü
rürlüğe konulabilmesi için gerekli yönetmelikler ha
zırlanması da oldukça zaman alacağından konunun 
bir an evvel Yüksek Heyetinizce neticelendirilmesini 
hassaten arz ederim. 

Yine, mevzuat açısından yapmakta olduğumuz ça
lışmaların başında Trafik Kanununun incelenmesinde 
Bakanlığımızın oldukça büyük katkıları olmuştur. 

Yine Bakanlığımız, malumlarınız 1982 yılına ait in
şaat birim fiyatlarına esas işçilik, araç ve gereç rayiç 
cetvelleriyle 1982 yılına ait elektrik inşaat ve tesisat bi
rim fiyatları ve genel fiyat analizi kitabını yayınlayarak 
yürürlüğe sokmuştur. 1982 yılı başından bugüne kadar 
bayındırlık, işlerine ait üç adet anlaşmazlık konusu 
Bayındırlık Kurulunca ele alınmış, 34 adet konu 
Yüksek Fen Kurulunca karara bağlanmış, müracaat 
sahibi müteahhit ve şirketlere 247 adet yurtdışı tek
nik yeterlik belgesi, 2 662 müteahhit ve şirket adına 
müteahhitlik karnesi düzenlenmiş, üç müteahhitin de 
karnesi 'iptal edilmiştir. 

Yüksek malumlarınız, Bakanlığımız ve genel mü
dürlüklerimizi İlgilendiren konularda yapılan tetkik 
ve tahkikat sonucu 27 adet fezleke, 34 adet inceleme 
raporu düzenlenmiş, Başbakanlık ve Millî Güvenlik 
Konseyi Genel Sekreterliğinin emirleri üzerine diğer 
bakanlıklarla ilgili (Ki, bilhassa teknik alanlarda) müş
tereken yapılan incelemelerde Bakanlığımızdan ge
rekli arkadaşlar tefrik edilerek soruşturma raporla
rının ikmaline çalışılmıştır. 

Yatırım faaliyetlerimiz hakkında kısaca bilgi arz 
etmeye çalışayım. 

Karayolları Genel Müdürlüğü için 1982 Malî 
Yılı yatırımları içerisinde ayrılan ödenek tutarı; tu
ristik yollar ve DSl adına yapılacak işler dahil (Ka
mulaştırma hariç) 49 milyarlık bir yatırım olup, Ekim 
ayı sonuna kadar 31 milyar 347 milyon lirası harcan
mak suretiyle % 63'lük bir gerçekleşme sağlanmış
tır. Yatırım ödenekleri ancak Ağustos ayı sonuna 
kadar tamamen serbest bırakıldığından, gerçekleşme 
hesabında ise program ödeneği dikkate alındığından, 
gerçekleşme hesabı yüksek görülmemekle beraber ser
best bırakılan ödeneklerle yapılan bağlantıların har
camaları ayrıca bitüm ve akaryakıt faturalarının ge
nellikle yıl sonunda tahakkuka bağlanması dikkate 
alınırsa, yıl sonu itibariyle gerçekleşme oranının prog
ram hedeflerine uygun olacağı beklenmektedir. 
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1982 Yılı Yatırım Programında kısa sürede bitirile
cek projeler ile anaistikamet bağlantılarım sağlayacak 
projelerin ödeneklerine ve otoyol ile E - 5 güzer-
gâhındaki çalışmalara ağırlık verilmiştir. 1982 yılı Re-
vize Yatırım Programına göre yıl sonuna kadar, oto 
ve ekspres yollar, devlet ve il yolları ile turisttik yol
larda 2502 km.'de sanat yapısı, 1836 km/de toprak tes
viye, 2257 km.'de stabilize, 8648 km. asfalt çalışması 
il ve devlet yollarında toplam 72 adet köprü yapımı ve 
77 adet köprü onarımı ikmal edilmiştir. Yıl sonuna 
kadar toplam 35 milyar 427 milyon lira keşif bedelli 
işin ihalesi planlanmış olup, Ekim ayı sonuna kadar 
28 milyar 916 milyon lira tutarında 1256 adet iş 
ihale edilmiştir. 

önemli projelerimizden birçoklarını ikmal etmiş 
bulunuyoruz; detayı esasen arz etmiş olduğum ra-
raporda belirtilmiştir. 

Yine önemli bir konumuz, Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programının halen Avrupa Ekonomik Ko
misyonunun sorumluluğunda yürütülen ve 10 Avru
pa ülkesini ilgilendiren, 3607 km.'si ülkemiz sınırları 
içinde, toplam 9600 km. uzunluğunda bir otoyol pro
jesi olan TEM Projesi (Trans - European Motorways) 
kapsamında 1977 -1981 yılları arasında yer alan bi
rinci fazda Merkezî Proje Ofisi kurulmuş, trafik 
etütleri, geometrik standarlar, bilgisayar proje prog
ramları, üstyapı projelendirme teknikleri, sanat yapı
ları, drenaj, çevre estetik, deprem informasyon bi
rimi, bilgi bankası ve kredi kaynaklarının araştırılması 
konusunda faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu ulus
lararası Projeyle ilgili olarak 1982-1984 yılları ara
sındaki ikinci fazda, henüz tamamlanamayan bazı 
mühendislik çalışmaları, fizibilite etütleri, projelen
dirme, finansman ve yapım çalışmalarına ağırlık ve
rilmektedir. 

Transit Taşımacılıkta Kullanılan Limanları Hu
dut Kapılarına Bağlayan Yollar Projesi; demiryolu -
karayolu bağlantılı transit taşımacılığın gerçekleştiri
lebilmesi için Karadeniz ve Akdeniz Limanlarını Doğu 
ve Güneydoğu Anadoludaki hudut kapılarına bağ
layan karayolu güzergâhının, ortaya çıkacak talebe 
uygun olarak iyileştirilmesi amaçlanmakta olup, bu 
güzergâhlarda aşırı trafiğin yüklendiği kısımlarda 
üsityapı takviye hizmetleri sürdürülmüş, programa gö
re gerekli güzergâhlarda çalışmalara ağırlık verilerek 
devam edilmiştir. 

Yine en önemli güzergâhlarımızdan biri olan ve 
büyük bir problemle karşı karşıya kaldığımız E-5 
Karayolu üzerindeki çalışmalarımız hızla devam et
mektedir. 

İstanbul 2 nci >Boğaz Karayolu Köprüsü ile 2 nci 
Çevre Yolunun yapımı için 1982 yılı fiyatlarıyla top
lam 46,5 milyar liralık ödenek, Ulaştırma Anaplam 
içerisinde bu hizmete tahsis edilmiştir. Yapım işleri ve 
diğer hizmetler 1983 Programımızda yer almaktadır 
ve bu projeyi realize -etmek için hertürlü gayret sarf 
edilecektir. 

1982 yılında Karadeniz ve Ege sahillerinde mey
dana gelen sel ve taşkınların sebep olduğu hasar ve 
zararlar alınan ön tedbirlerle giderilmiş, hasar gören 
yol ve köprüler geçit verir hale getirilmiştir. Ancak, söz 
konusu yolların alt ve üstyapısı ile köprülerde meyda
na gelen hasarların tamamen giderilmesi için çalış
malara 1983 yılında devam edilecektir. 

Yine önemli bir hususa müsaadenizle değineyim. 
İstanbul'da Eminönü ve Karaköy Meydanları arasın-

Yine en önemli konularımızdan bir tanesi olan, 
ülkemizin karayolu sınır kapılarının en önemlilerini 
birbirine bağlayan yolların iyileştirilmesi amacıyla 1981 
yılında programa alınan Türkiye Transit Karayolu 
Projesi (TEfTEK), yeni yol yapımını hedef tutma
makta, mevcut devlet yollarının üstyapısına taşıyıcı 
tabaka ilave ederek üzerine sıcak karışım asfalt ta
bakalar yerleştirilmesi, gereken yerlerde ise asfalt be
tonu aşınma tabakasıyla kaplanmasını hedef almak
tadır. Bunun ötesinde Proje, mevcut devlet yollarının 
yüksek eğilimli kesimlerini küçük varyantlarla dü
zeltmeyi, bazı küçük yerleşme merkezlerinden geçen 
ve gerek trafik için, gerekse yerleşme merkezi için 
karşılıklı sakınca doğuran kesimlerde küçük by-passlar 
yapmayı öngörmektedir. Proje için 180 milyon dolarlık 
dış kredi ihtiyacı tespit edilmiş olup, Dünya Ban
kasıyla 13.5.1982'de imzalanan kredi anlaşması ile 
71 milyon dolar tutarında dış kredi sağlanmıştır. Ku
veyt Fonundan alınacak 5,5 milyon Kuveyt Dinarı 
tutarındaki kredi için anlaşma parafe edilmiştir. Bu 
Proje kapsamında yapılan ön fizibilite etütleri Dün
ya Bankasınca uygun görülmüş ve kesim kesim nihaî 
fizibilite etütlerine başlanmıştır. Peyderpey tamam
lanan nihaî fizibilite etütleri de Dünya Bankasının 
onayına sunulmakta, uygun görüş alındıktan sonra 
ihale yapılmaktadır. Bu Proje kapsamında bugüne 
kadar; Gaziantep - Birecik, Adana - ıToprakkale -
Kömürler ve Şereflikoçhisar - Aksaray yollarının üst
yapı işleri, Saklan - Haibur yolu altyapı ve üstyapı 
işleri, Akınca ayrımı - Saklan 1 inci ve 2 nci kısım 
işleri ihale edilmiş olup, Birecik - Urfa üstyapı işi
nin ihalesi yapılmaktadır. 
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daki tarihî Galata Köprüsünün teknik ve ekonomik 
ömrünü doldurmuş olması ve bu Köprünün yıllık ba
kım ve işletme giderlerinin çok büyük miktarlara 
ulaşması, yeni bir köprü yapımını gerekli hale ge
tirmiştir. Yeni Galata Köprüsünün İstanbul Belediye
si nam ve hesabına yaptırılması işi Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne görev olarak verilmiştir. Yapılabilir
lik etütleri, inşaat ihalesi için gerekli sözleşme evrak
ları hazırlanmış, köprü ve meydan tanzimleri ile uy
gulama projelerinin ihalesi 2 Eylül 1982'de bir İngiliz 
firmasına yapılmıştır. Müteahhit firma çalışmalarına 
1 Ekim 1982'de başlamıştır. İnşaat ihalesinin 21 Kasım 
198 3'de yapılması planlanmıştır. 

Ülkemizde inşa edilmekte olan barajlarla ilgili ve 
onların gerektirdiği yol değişiklikleri ve köprülerle 
olan çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu alanda 
malumunuz Karakaya Barajıyla ilgili olarak bir de
miryolu köprümüz ve To'hma Çayı üzerindeki karayol
ları köprüsünün inşaatına başlamak üzere her türlü 
tertip alınmış ve bugünlerde ihalesi yapılacaktır arz 
ederim. 

Yine 1981 - 1982 kış döneminde devlet ve il yol
larında toplam 40 347 km. de devamlı kar mücadelesi 
yapılarak sürekli trafiğe açık tutulmuş, ayrıca toplam 
12 187 km. yol imkân bulundukça açılmıştır. 

Yüksek malumlarınız Bakanlık olarak Devlet ya
pılarını yürüten bir Bakanlığız Bu arada da 1982 
senesi içerisinde oldukça önemli Devlet yapılarını ik
mal etmek imkânını bulduk. Bunlar arasında, İzmir 
Hükümet Konağı, İzmir Devlet Hastanesi ve yakın 
bir gelecekte açılacak olan Millî Kütüphaneyi ifade 
edebilirim. Bunun dışında gerek Habur, gerekse Gür-
bulak'daki kapı tanzim hizmetleri oldukça ileri saf
haya getirilmiş ve memleketimize yaraşır bir seviyeye 
ulaştırılmıştır. Aynı hizmetlere Kapıkule'de de devam 
etmekteyiz. 

Demiryollar İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün en 
önemli projelerinden bir tanesi, İstanbul - Ankara bağ
lantısı Arifiye - Sincan yolu. Bu proje üzerinde ciddî 
çalışmalara devam edilmektedir. Projenin 10 yıllık 
Programımızda da muhafaza edilmek imkânı sağlan
mış ve bitirilmesine bu 10 yıl içerisinde çalışılacaktır. 

Divriği - Sivas arasında yapmakta olduğumuz de
miryolu inşaatının bilhassa cevher nakliyle ilgili önemli 
kesiminde maalesef bir problemle karşı karşıya kaldık. 
Tünelin giriş ağzından 2,5 km. ilerde bir noktada çok 
büyük bir su çıktı. Bu suyun tünel içinden deşarjının 
sağlanması için büyük bir gayret içindeyiz. İnşallah en 
kısa bir zamanda su çekildikten sonra tünel açılma
sına devam edilecektir. 

Limanlarımız da aynı şekilde, daha çok mevcut 
limanların genişletilmesi, takviye edilmesi ve hizmete 
salık hale getirilmesi için çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Hava Meydanlarımızda ciddî bir çalışma devresi 
geçirdik. Van Havaalanını açmış bulunuyoruz. Yeşil
köy Havalimanını bu sene sonuna kadar büyük bir ola
sılıkla hizmete açmayacağız; ama bitirmek imkânına 
sahip olacağız ve belki Mart 1983'den itibaren de 
beynelmilel trafiğe açmak imkânını bulacağız, arz 
ederim. 

Müsaade buyurursanız 1983 yılı Bütçemizle ilgili 
olarak çalışmalarımız hakkında geniş bilgi vermeye 
çalışacağım. 

Ulaştırma sektöründe önemli yatırımların yürü
tücüsü olan Bakanlığımız için 1983 - 1993 ulaştırma 
Anaplanının 1983 Yılı Programıyla yürürlüğe girmiş 
olması, memnuniyet verici bir olaydır. (Sayın Mehmet 
Aydar'ın sorduğu sorunun cevabı burada mündemiç
tir.) Hizmetlerimizde sağlıklı ve verimli sonuçlar ala
cağımıza inanarak ulaştırma sektöründeki 1983 yık 
yatırım ödeneklerini Anaplan hedef ve esaslarına göre 
düzenlemiş bulunuyoruz. 

Diğer sektörlerdeki 1983 yılı yatırım ödenek da
ğılımında ise, 1982 yılında olduğu gibi geçen yıllardan 
devam eden, öncelikle bitmesi gereken işlere ağırlık 
verilmesi esası dikkate alınmıştır. 

1983 yılı Bütçemizin genel görünümü şöyledir : 
Bakanlığın 1983 yılı toplam bütçe ödeneği 

55 928 118 000 Türk Lirasıdır. Bunun 9 993 000 000 
lirası carî, kamulaştırma dahil 45 344 118 000 Türk 
lirası yatırım, 591 000 000 Türk lirası ise transfer 
ödeneğini teşkil etmektedir. 

Diğer yatırımcı kuruluşlardan Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine aktarılacak ödeneğin yaklaşık 
70 milyar civarında olacağı düşünülürse, bu miktarın 
125 928 118 000 Türk lirasına ulaşacağı tahmin edile
bilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün toplam bütçesi 
ise, TBTEK dış kredisi ve Boğaziçi Köprüsü gelirleri 
hariç ,129 979 000 000 Türk lirasını bulmaktadır. 

Bu ödeneğin 49 329 000 000 lirası carî, kamulaş
tırma, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işleri ve tu
ristik yollar dahil, TETEK'in yıl içinde ödenek kaydo
lunacak 5 690 000 000 Türk lirası dış kredi karşılığı 
hariç, 78 715 000 000 Türk lirası yatırım ve 
1 935 000 000 Türk lirası ise transfer ödeneğidir. 

Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 
yılı Bütçesi 185 907 118 000 Türk lirasını bulmakta, 
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne aktarılacak ödenek
lerle birlikte toplam bütçemiz 255 907 118 000 Türk 
lirasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

1983 yılında toplam 2 544 900 000 Türk lirasını 
bulan Genel Bütçe ödeneklerine dahil 36 kuruluş ara
sında Bakanlığımız (Karayolları Genel Müdürlüğü ha
riç) kendisine en büyük pay düşen 7 kuruluştan birisi
dir. Gene 1983 yılında 436 200 000 000 Türk lirası 
olarak bağlanan katma bütçe ödenekleri arasında Ka
rayolları Genel Müdürlüğü 129 900 000 000 Türk 
lirası ile 39 kuruluş arasında kendisine % 30 pay dü
şen ikinci büyük kuruluştur. 

Bakanlığımızca 1983 yılında yürütülecek yatırım 
faaliyetleri genel müdürlüklerimiz itibariyle kısaca 
şöyledir : 

Karayolları Genel Müdürlüğü, 1983 yılı Yatırım 
Programında, Ulaştırma Anaplanı doğrultusunda oto
yol projeleri ile limanları hudut kapılarına bağlayan 
yollar projelerine ve E - 5 güzergâhında bölünmüş yol
ların yapımıyla bu güzergâha alternatif olabilecek 
güzergâh teşkiline ağırlık verilmiş, zorunlu kesimlerde 
tırmanma şeritlerinin inşaasını Öngören proje ve Ka
radeniz sahil yolu tahkimatları programa yeni iş ola
rak alınmıştır. E - 5 güzergâhında en önemli yeni iş, 
Edirne kent geçişi dahil, Kapıkule - Edirne otoyolu
dur. 

1983 yılında oto ve ekspres yollar, Devlet ve il 
yollan ile turistik yollarda toplam 1 574 kilometre 
yolda sanat yapısı, 1 317 kilometrede toprak tesviye, 
1533 kilometrede stabilize, 9 145 kilometrede asfalt 
çalışmasının yapılması, ayrıca Devlet ve il yolların
da 73 adet köprü yapımı ve 70 adet köprünün onarımı 
planlanmış bulunmaktadır. 

Önemli projelerimizden, toplam proje maliyeti 
1982 fiyatlarıyla 41 250 000 000 Türk lirası olan Tür
kiye Transit Karayolu (TETEK) projesinin 1983 yılı 
ödeneği toplam 11 375 000 000 Türk lirasına ulaşa
caktır. Bu miktarın 5 690 000 000'u dış kredi karşı
lığı 1983 dilimi olup, kredi tahakkuk ettikçe ödenek 
kaydedilecektir. Proje güzergâhında nihaî fizibilite 
etütleri tamamlanacak, Dünya Bankasınca da uygun 
görüldüğü takdirde ihaleye çıkarılacak olan üst yapı 
işleri ağırlıklı olmak üzere yapım çalışmaları sürdürü
lecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Limanlan hudut kapılarına bağlayan yollar gü

zergâhında yer alan projelere ağırlık verilecek, ayrı
ca mevcut işaret levhalarının gece görünürlüklerini 

sağlamak amacıyla tam reflektif hale getirilmesi için 
çalışmalar sürdürülecektir. 

tkinci Boğaz Karayolu Köprüsüyle ilgili gerekli 
ödenek programda ayrılmış olup, 1983 yılında proje 
ihalesinin yapılması programlanmıştır. 

Biraz evvel de ifade ettiğim gibi, İstanbul Galata 
Köprüsünün inşaat ihalesinin 21 Kasım 1983 tarihinde 
yapılması ve inşaatın 20 Şubat 1987 tarihinde bitirilme
si planlanmıştır. Köprünün daha önce tamamlanması 
için her türlü çabanın gösterileceği şüphesizdir. 

1983 yılında yapacağımız yolları bu pasajda za
ten saymıyorum, yazımda kâfi derecede ifade etmiş 
bulunuyorum. 

Yapı işlerimizle ilgili olarak çalışmalarımızda, Ge
nel Müdürlüğün bünyesinde bulunan yatırımlar için 
1983 Malî Yılında 8 milyar 224 milyon Türk liralık 
ödenek ayrılmış olup, diğer yatırımcı kuruluşların büt
çelerinden yıl içinde aktarılacak yaklaşık 70 milyar 
Türk lirası ile birlikte yatırım bütçesinin 78 milyar 
Türk lirasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız var. Bu
yurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan, müsaade buyurursanız bunlan artık 
saymıyorum. Zaten Sayın Aydar da sorunlarımıza te
mas ettiler, onu da geçiyorum. Acaba Sayın Aydar'ın 
sorusunun cevabını şimdi mi arz edeyim, yoksa bila-
hara arz etmeme mi müsaade edersiniz?... 

BAŞKAN — Diğer sorular da var, onlarla beraber 
lütfedersiniz. 

A. AVN1 ŞAHİN — Devam etsinler efendim. («De
vam etsin» sesleri..) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bitirdiler, ben kesme
dim. Yalnız zamanını arz ettim. Eğer arzu ediyorlarsa 
3 dakikayı da kullanırlar, birkaç dakika daha da uza
tırız tabiî. Zamanı hatırlatmak benim görevim. 

Evet, buyurun Sayın Bakan, arzu ediyorsanız bu
yurun. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Hayır efendim, ben yazılı olarak takdim ettiğim için 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır, sürenizin bittiğini söylemedim. 
Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Efendim, müsaade buyurursanız demiryolları inşaa
tından başlayarak kısaca sonunu getireyim efendim. 

Genel Müdürlüğün 1983 yılı yatırımları için 9 mil
yar 750 milyon Türk lirası ödenek ayrılmış olup, bu
nun 600 milyon Türk lirası kamulaştırma ödeneğidir. 
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Bu ödenek Ulaştırma Anaplanı doğrultusunda ve ül- I 
ke ekonomisine yararlı bir biçimde kullanılacaktır, 
Bilindiği gibi, Ulaştırma Anaplanında ülke genelinde 
demiryolu taşımacılığına gereken önemin verilmesi, 
1980 yılında demiryolu yük taşımasının toplam taşı
macılık içindeki % 10,41 olan payının 1993 lerde % 
27,45'e ulaşması hedef alınmıştır. 

Arifiye - Sincan Demiryolu hattında çalışmalar de
vam edecektir. Samsun Bakır Komleksi ve Sunî Güb
re Tesisleri için Demiryolu Bağlantısı Projesi 1983 
yılında tamamlanacaktır. 

Divriği - Sivas (Tecer - Kangal) Demiryolu ile Sö-
ğütlüçeşme İstasyon tadilatı ve tevsii inşaatları progra- I 
ma uygun olarak yürütülecek ve her iki proje 1984 yı
lında bitirilecektir. 

1983 yılında ihale edilecek Menemen - Aliağa De
miryolu ile devam eden projelerden îzmit - Kentiçi 
Geçişi Projesinin 1985 yılında tamamlanması program
lanmıştır. Menemen - Aliağa Projesinin hizmete gir
mesiyle Aliağa Rafinerisi ve Körfez civarındaki sa
nayi tesislerinin ham ve mamul madde ihtiyaçları ile 
yolcu ve personel taşımasında kolaylık sağlanmış ola-1 
çaktır. İzmit - Kentiçi Geçişinin bitirilmesiyle de Hay
darpaşa - Arifiye arası kesintisiz olarak çift hatlı elekt
rikli demiryoluna kavuşacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına inşa edi
len Karakaya Demiryolu Varyantının köprü ayak 
inşaatı ile çelik tahliyesinin yapımına, 1984 yılında bi
tirilmek üzere çalışmalara devam edilmektedir. 

Ayrıca, 14 adet demiryolu hattının teknik ve eko
nomik fizibilite etütlerinin yapım çalışmaları sürdürü
lecek, bunların dışında, İsparta - Burdur - Antalya De
miryolu harita alımı, güzergâh ve aplikasyon çalışma
larıyla İstanbul Boğazı Demiryolu Tüp Geçişi proje
leri programa uygun olarak yıl içinde tamamlanacak
tır. Bedirli - Bostankaya projesinin ise etüt - aplikas
yon çalışmalarının bitirilerek proje çalışmalarına baş
lanması planlanmıştır. I 

Limanlarla ilgili çalışmalarımız : 
Ulaştırma, tarım, turizm ve imalat olmak üzere 

4 ayrı sektörde çalışmalarını sürdürecek olan Genel 
Müdürlüğün 1983 yılı yatırımları için 13 milyar 825 
milyon Türk lirası ödenek ile 465 milyon Türk lirası 
kamulaştırma ödeneği ayrılmıştır. 

1983 yılında, tarım sektöründe 48, ulaştırma sek
töründe 26, imalat sektöründe 2, turizm sektöründe 6 
olmak üzere, toplam 82 adet yatırım projesi üzerinde 
çalışılacaktır. Bu projelerden; tarım sektöründe 16, 
ulaştırma sektöründe 12, imalat sektöründe 1, tu- | 
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rizm sektöründe 3 olmak üzere 32 adedinin 1983 yılı 
sonuna kadar bitirilmesi planlanmıştır. 

Tarım sektöründe yeni iş bulunmamaktadır. Bu 
sektörde, geçmiş yıllarda bütçe imkânlarını aşan sa
yıda işin programlara alınmış olması, halen devam 
eden projelere fazla ödenek ayrılmasını ve hızlandırıl
malarının sağlanmasını güçleştirecektir. 

Ulaştırma sektöründe, Ulaştırma Anaplanı doğrul
tusunda, limanlarımızın kapasitelerini artırmak ve 
transit taşımacılığa hizmet edecek seviyeye getirilme
sini sağlamak üzere çalışmalar sürdürülecektir. 1983 
yılı Yatırım Programında özellikle yükleme - boşalt
ma işlerine ağırlık verilmiş olup, Trabzon, Samsun ve 
İzmir limanlarına toplam 21 adet vinç alınması plan
lanmıştır. Liman inşaatlarının sağlıklı biçimde yürü-
tülebilmesinde önemli rolü olan deniz ekipmanı hiz
met süresini doldurmuş makinelerden oluştuğundan, 
1983 yılında makine, teçhizat alımı, bakım ve onarım 
işlerine de ağırlık verilmiş, ayrıca dört adet yeni duba 
yapımı planlanmıştır. 

İmalat sektöründe, Sürmene - Çamburnu Tersane 
sahası ile 1982 yılında programa dahil edilen Tuzla 
Tersanesi ikmal inşaatları sürdürülecektir. 

Turizm sektöründe; devam eden işlerden Kuşadası, 
Akdamar - Gevaş İskeleleri, Antalya, Bodrum ve Mar
maris Yat Limanları inşaatları yanı sıra, Tuzla Yat Li
manı 1983 Yılı Yatırım Programına yeni iş olarak alın
mıştır. 

Hava meydanları ile ilgili çalışmalarımız : 
Genel Müdürlüğün 1983 Yılı yatırımları için 

10 370 000 000 Türk lira ödenekle 2 110 000 — Türk 
lirası kamulaştırma ödeneği ayrılmıştır. 

1983 - 1993 Ulaştırma Anaplanı hedefleri doğrul
tusunda, hava ulaştırmasında kullanılan her türlü te
sis, tesisat ve yardımcı sistemlerin kullanılabilir seviye
de faal kalmasını sağlamak amacı ile büyük onarım 
ve restorasyon hizmetlerine birinci önceliği vermek, 
mevcut kapasitelerin korunmasının yanısıra, ulaştırma 
sektörünün diğer sektörlerin gelişmesine engel teşkil et
memesini sağlamak ve hava meydanları ve akaryakıt 
boru hattı tesislerini artan yolcu ve yük taleplerini 
karşılayacak düzeye getirmek üzere çalışmalar sürdürü
lecektir. 

Ayrıca, hava ulaştırmasında ekonomi sağlayan ve 
hava ulaşım ağını daha da geliştiren yeni projelerin 
hedef ve imkânlara uygunluğu belirlenerek, Anaplan 
kapsamına alınması halinde, bu projelerin en ekono
mik şartlarda ve mükemmel şekilde gerçekleştirilme
sini sağlamak Genel Müdürlüğümüzün hedefleri ara
sındadır. 
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Yeşilköy Projesi kapsamında bulunan Yeni Ter
minal Kompleksi 1 inci Ünite İnşaatı ve Antalya Ye
ni Terminal Binası inşaatı 1983 Yılı içerisinde ikmal 
edilecektir. Dalaman Havaalanında halen geçici 
olarak hizmet veren Terminal Binasından, ileride ilk 
planlama amacı doğrultusunda Kargo Binası olarak 
istifade edilmek üzere esas terminal binası yapımına, 
Yeşilköy Havaalanı Kanalizasyon, Nötralizasyon, 
Demülgatör tesisi yapımına ve yine bu meydanda 
mevcut terminal apronu onarımı işine 1983 Yılı içe
risinde başlanması planlanmıştır. 

Akaryakıt boru hatlarında ise, mevcut akaryakıt 
boru hatlarında sivil maksatlarla akaryakıt şevki için 
ilave tesisler projesinden 1983 yılına cüzi miktarda si
rayet eden işler tamamlanarak, projedeki tüm tesis
ler hizmete açılmış olacak ve ayrıca Adana-Osman-
niye Boru Hattı Sivil Depolama Tesisleri İnşaatına 
devam edilecektir. Ipraş-Haramiderc Boru Hattı ve 
ilgili tesislerin inşaatı müşavirlik hizmetleri çalışma
ları tamamlanarak ihalesi yapılacaktır. 

Sorunlarımıza, scorularınıza cevaplar verirken ay
rıca değineceğim için burada müsaadenizle değinmi
yorum. Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar.) 

- BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler, Bayındırlık Bakanlığı ve Kara

yolları Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerinde soru sor
mak isteyen sayın üyelerin isimlerini okuyorum: Sa
yın Akkılıç, Sayın Aksoy, Sayın Kırcalı, Sayın Gök
çe, Sayın Gelendost, Sayın İnal ve Sayın Erdem'dir. 

Sayın Akdemir'in yazılı sorusu var, Sayın Bakan 
bunu okutuyorum. Bunu okuttuktan sonra diğer üye
lerin sorunlarını da alalım, ondan sonra hepsine bir
den cevap lütfedersiniz. 

Teşekkür ederim. Okutuyorum: 

Danışma (Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bayındırlık Bakanından aşağıdaki soruma 

cevap vermesi hususuna aracılığınızı derin saygıla
rımla arz ederim. 

Mehmet AKDEMİR 

Soru: Sayın Bakanım, 21 Ocak 1982 günü Bakan
lığınızın 1982 Malî Yılı Bütçesinin görüşülmesinde 
zatıâlinize, «Sayın Bakanım, malumunuz olduğu üze
re Gaziantep'te her türlü uçağın inmesine müsait 
ebatta havaalanı mevcut ve seferler yapılmaktadır. 
Havaalanının pist zemininin kaplanmasının gerektiği, 
aksi halde uçak iniş takımlarının zemine çarpması ne
ticesinde kazaların olabileceğini ve bu nedenle de pi

lotların uçmakta çekingen davrandıklarını, bizatihi 
pilotlardan öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durumda 
Gaziantep Havaalanı pist zemininin 1982 yılında 
kaplanmasının yapılıp yapılmayacağını, yapılacaksa 
zamanını, yapılmayacaksa nedeninin bildirilmesini 
arz ve rica ederim.» diye soru sormuştum. 

Bu soruya; «Bu havaalanlarımız:n her türlü uçuş
ta emniyetli hale getirilmesi için her türlü gayretin 
içerisindeyiz. Tahmin ediyorum ki, 1982 yılı içerisin
de Gaziantep Havaalanındaki aksaklıkları da berta
raf edeceğiz.» demiştiniz. 

Oysa, bugüne kadar Gaziantep Havaalanında ge
çen sene de arz ettiğim uçuş emniyetsizliği devam et
mektedir. Ulaştırma Bakanlığı 1983 Bütçe Raporun
da «Gaziantep Havaalanı tesviye edilmektedir.» den
mesine rağmen, havaalanında herhangi bir çalışma 
yoktur. 

Soruyorum; acaba Gaziantep Havaalanı tesviye 
işi bu sene de yapılacaktır denerek tehlikeli inişler 
devam edecek mi?.. Etmeyecekse ne zaman yapıla
caktır?.. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Akkılıç, buyurun efendim, 
sorunuz lütfen. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, Bayındırlık 
Bakanlığının Bütçesi görüşülürken yalnız bir arkadaşı
mızın söz almış olması veya eleştiride bulunması 
gösteriyor ki, bu Bakanlık ve Karayolları gerçekten 
iyi çalışıyor ve kimse fazla tenkitte bulunmuyor; ama 
eleştirilerde kötü yönler açıklanırken, iyi yönlerin de 
belirtilmesi açısından ben kendilerini kutluyor ve te
şekkür ediyorum. 

Şimdi soruma geçiyorum. Sayın Bakan her ne ka
dar çalışmalarına değindilerse de, Karayoluları Genel 
Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Raporunun alt kıs
mında okuyoruz; «Yedi aylık süre içinde yatırım öde
neklerinde % 48, carî personel giderlerinde % 46, 
diğer carilerde % 43, transferlerde % 84,6 bir ger
çekleşme olmuştur» diyor. Yedi aydaki durum bu. 
1982 Yılı Bütçesi 10 aylık olduğuna göre ve bundan 
sonra da (Eylül sonu itibariyle de) kış geldiğine göre 
(Bilemiyorum karayollarının çalışmaları ne kadar de
vam edecek) nasıl olur da bundan sonraki üç ay içe
risinde % 52 ve % 54'lük bir fiilî gerçekleşme olabi
lir? Bunun açıklanmasını istirham ederim. 

İkincisi; Ankara'ya 74 kilometre uzaklıkta bir il
çemiz var, Haymana ve Türkiye'nin 1/30 kadar tahı
lını üretmektedir. Yılda 500 bin ton tahıl üretir, 500 
bin koyunu vardır; ama Haymana'nın yolu maale-
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sef çok virajlı ve eski yol olduğu için, çok fazla çu- I 
kurları olan ve bakımsız bir yoldur. Bu yolda çukur
lardan kaçmak için vasıtalar kaza yapmaktadırlar. 

Sayın Genel Müdürden özel olarak rica ettim, 
bunun asfaltlanacağını vaat ettiler, teşekkür ediyo
rum. Ancak; acaba bir güzergâh değişmesi yapılabi
lecek mi, virajların ortadan kaldırılması yönünden 
bir proje düşünürler mi? Ben hesap ettim, bu 500 bin 
ton tahıl ve 500 bin koyun ve bir de oradaki halkın 
ihtiyaçları için günde 350-400 kamyon ile bunların bir 
gidiş, birde gelişi hesaplanırsa; 100'e yakın da özel 
vasıta ile birlikte aşağı yukarı 600 vasıta bu yolda ça
lışmaktadır. O kadar da kör yol değildir; acaba bu 
hususta bir güzergâh değişikliğini düşünürler mi?.. 

Bunu rica edeceğim, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
ISayın Aksoy buyurun efendim. 

ALÂEDDİN AKSOY — Sayın Başkanım, Sayın 
Bakanımızı ve güzide personelini saygı ile selamla
rım. I 

İki sualim olacaktır. Sualimden bir tanesi; teknik 
hizmetlerde görevli (Genellikle Sayın Bakanın Ba
kanlığını ilgilendiriyor ve diğer bakanlıkların da tek
nik hizmetlerini ilgilendiriyor) mühendislerden ita 
amirliği yapanlara müteahhitlik karnesi verilmekte
dir emekli olduklarında veya hizmetten ayrıldıkların
da. 

Bu müteahhitlik karnesi konusu dışarıda ayyuka 
çıkarılmıştır. Ve ita amirlerinin kullandığı, Devlet 
bütçesinden sarfettikleri para ile mütenasip olarak, 
miktar olarak dairelerinden bir milyar, beş milyar, 
50 milyar, 100 milyar üzerinden müteahhitlik karne
sinin verildiği söylenmektedir. I 

Bu müteahhitlik karnesi ile emekli olan teknik per
sonelin büyük inşaat şirketlerine % 1. % 2 hisse ile 
girip, ayda 10 milyon, 15 milyon liraya bu karne
leri sattıkları söylenmektedir. Eğer bu doğru ise, 
amme hizmetine kurdu biz sokuyoruz demektir; ke
mirmek için kurdu biz sokuyoruz. Ve ben Sayın Ka
rayolları Genel Müdürünü tebrik ediyorum vatanse
verliğinden; 10-15 milyon lirayı bırakıyor, bizim 
memleketimizin hizmetinde çalışıyor. Kutluyorum 
kendisini, diğer görevlileri de kutluyorum. 

Eski siyasî iktidarlar zamanında bakanlık yapan- I 
ların dahi piyasada karnelerini 5 milyona, 110 milyona I 
sattıklarını duymakta idik. Bu husus doğru mudur?.. 

Sayın Bakan ayrıldıklarında, bu seneki bütçeleri 
56 milyar olduğuna göre, 56 milyar liralık karne ile 
mi ayrılacaklardır? Bunu da öğrenmek istiyorum. | 
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İkinci konu, «Biri yer biri bakar, kıyamet ondan 
kopar» misali, müteahhit ihalelerinden bahsetmek is
tiyorum. Bayındırlık Bakanlığı, belki haklı olarak de
miştir ki, «(Kurulu düzeni olan müteahhitlere iş ve
receğim.» Ama, iş sektörü durmuş. Öyle müteahhit
ler var ki, milyarlık parkları var. İş alamamış, ne yap
sın?.. İşçisinin bir kısmına, mühendisine, mimarına 
yol vermiş. Bir iş aldığı zaman onları tekrar alacak 
veya mukavele yapacak. Bu ihaleye girebilmek için 
mutlaka iç verenden, 2 seneden. 5 seneden beri maa
şını vermiş olmak, sigortasını ödemiş olmak gibi ağır 
şartlar getirilmiştir. Bu şartlar karşısında belli kişile
rin dışında hiçbir müteahhit iş alamamaktadır. Bir 
müteahhit 10 iş, 15 iş, 20 iş almakta ve taşeron gibi, bü
yük müteahhitlere bu işleri dağıtmaktadır. Bu ise, yine 
büyük müşkülatlara yol açmaktadır, büyük huzur
suzluklara yol açmaktadır. Bu uygulamadan vazgeçi
lecek midir?.. Sayın Bakandan bunların cevaplandırıl
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Buyurun Sayın Kırcalı. 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sözlerime Sa
yın Bakana teşekkürle başlayacağım. 

Gerçekten çok önemli görevler yapmış bulunu
yorlar 1982 yılı içinde; fakat o derece mütevaziler 
ki; bu yaptıklarını saymak, göstermek dahi istemedi
ler pekçoğunu. Mesela dördüncü sayfada yollardan 
bahsediliyor. Balıkesir-Akhisar yolunu ben bizzat bi
liyorum. Bu yol son derece önemli bir yoldur. Bu
gün 3-3,5 saatte alınabilen yol, geçen gün Balıkesir 
Valisinin söylediğine göre 80 dakikaya indirilmiş; 
«1 saaj 20 dakikada İzmir'e geldim.» diyordu. Bu, 
çok önemlidir; hatta' evvelce verilen biletlerin tarih
leri ve saatleri dahi değiştirilmiş, Bu derece önemli 
bir yoldan bahseden dördüncü sayfadaki koskoca bir 
pasajı atlamış bulunuyorlar; büyük bir tevazu içinde
ler. 

Gene, izmir Konağının yapılması sebebiyle aynı 
şeyi söyleyeceğim; Ankara Palasın restarosyanu se
bebiyle aynı şeyi söyleyeceğim. Millî Kütüphane se
bebiyle aynı şeyi söyleyeceğim.. Bunları söylemeden 
geçtiler. Bu hususta gerçekten teşekkürlerimi arz et
mekten mutluyum. 

Yalnız bir husus var, ben bu <;özü söylemekten 
vazgeçmeyeceğim Türkiye, (Osmanlı İmparatorluğu 
kurulurken de aynı şey yapılmıştır.) Kavimler Yolu 
üzerindedir; Türkiye bir transit yol üzerindedir. 

Biz niçin paralı yol yapmayız?.. Sayın Bakanımıza 
özel olarak sorduğumda bana dediler ki, «Evvela pa-
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rasız yolları bitirelim, paralı yolları sonra yaparız..» 
Buna hiç gerek olmadığına kan iyim. Şimdi de bir şey 
söylüyorlar, «Kapıkule-Edirne otoyolu yapacağız» di
yorlar onuncu sayfada. Kapıkule-Edirne otoyolu de
mek, nedir?.. Otoyolu için Fransa'da otorout, Alman
ya'da otoban, Amerika ve İngiltere'de high-Way de
dikleri ve para karşılığında kullanılan yollardır. Aca
ba bu maksada mı matuftur bu yolu yapmak?.. Eğer 
böyle değilse, lütfen tekrar istirham edeceğim, ül
kemizin bu durumundan yararlanarak paralı yola bir 
başlasınlar 40 kilometre ile 180 kilometre ile, bunun 
arkası gelecektir emin olsunlar. 

Saygılar sunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırcalı. 
Sayın Gökçe, buyurun efendim. 

ABBAS GÖKÇE — Sayın Başkanım, 30-40 yıl 
kadar evvel 'Kars'a uçak seferleri vardı. Bu medenî 
imkânlardan, Türkiye'nin her yeri gibi, Kars'da isti
fade edebiliyordu ve küçük de olsa uçaklar Kars'a 
inip, Kars'a bu imkânı sağlıyorlardı. Yıllar geçti, 
Kars'ta havameydanı yapacağız diye büyük is
timlâkler yapıldı, tarım arazileri kapatıldı ve bura
larda göstermelik birkaç inşaat yapılmaya başlandı. 
Yıllar geçti ve yıllar geçti.. Geçen yıl bu çatı altında 
yine dile getirdim; İstirham ediyorum, Türkiyenin 
sınırları Erzurum'da bitmiyor. Erzurum'dan sonra 
Kars var. Erzurum'a yapılan hizmetleri şükranla anı
yorum; komşu ilimize yapılan bu hizmetlerin bize de 
yapılmışçasına bizi mutlu ettiğini belirtmek istiyorum. 
Ancak, bu hizmetler niçin Kars'a götürülmüyor?.. 

Bu yıl da Kars'a havaalanı yapılmayacak nudır? 
Geçen yıl da bir şey yapılmadı. Bu konuda ne düşü
nülüyor? Eğer vaz geçilmişse tarım arazileri niçin 
işgal ediliyor?.. 

Bu hususu aydınlatırlarsa memnun olacağım. Te
şekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçe. 
Buyurun Sayın Gelendost. 

HALİL GELENDOST — Sayın Başkan, en ba
şarılı teşkilâtlarımızdan olan Karayolları Genel Mü
dürlüğünün mesaisini takdirle karşıladığımı belirterek 
sorumu sormak istiyorum. 

140 kilometrelik mesafeyi 80 kilometreye indire
cek olan Isparta-Antalya demiryolu ve karayolu gü
zergâhı için çalışmalar var mı, yapılması düşünülü
yor mu, plana alınmışsa ne zaman uygulamaya ge
çilecektir?.. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gelendost. 
Sayın İnal, buyurun efendim. 
SALİH İNAL — Sayın Başkan, tevdi edeceğim 

sorulardan ikisi Karayollarına, birisi de limanlara 
mütealliktir. 

Karayollarına ait ilk sorumu tevcih ediyorum : 
Trakya'da E-5 Karayolundan ayrılıp Yunanistan hu
duduna kadar uzanan E-25 yolu üzerinde de, E-5 
yolu üzerindeki gibi yoğun bir trafik mevcuttur. Hal 
böyle iken, Tekirdağ il merkezinden itibaren E-25 yo
lundan ayrılıp, Tekirdağ-Şarköy üzerinden Gelibolu' 
ya ulaşması öngörülen bir sahil yolu yapımı işi yıl
larca dillere destan olmuştur. Fakat, ne yazık ki, 1982 
yılına kadar gerçekleşmemiştir. Bu yol durumu, bize 
verilen Karayolları haritasında da kesif olarak göste
rilmektedir ki, bu durum sözümü teyit etmektedir. 

İnanıyorum ki, Karayolları Teşkilatında bu sahil 
yolunu yapacak bir güç mevcuttur. Bu sahil yolu
nun; askerî, ekonomik, turizm ve diğer yönlerden; 
tarımsal gelişme bakımından da görev itibariyle bü
yük önemi mevcuttur. 

Bu nedenlerle, mevzubahis sahil yolu yapımının 
Beşinci Beş Yıllık Plan dönemine dahil edilmesi ge
rektiğine inanmaktayım. Bu konuda Bakanımız ne 
düşünmektedir, bu yol ne zaman plan dönemine alı
nacaktır?., 

Karayollarına müteallik ikinci sorum : 
Malumları olduğu veçhile, modern yol yapımına 

girişilmiş bulunulmakta. Yol güzergâhı üzerinde bir
çok tarımsal kuruluşlar yıllar önce tesis edilmiştir. 
Güzergâhının değiştirilmiş olması nedeniyle o mües-
se yolu, üzerinden geçilmez bir duruma gelmiştir. Bu
na yıllarca, o gibi müesseselerden birinde müessese 
müdürlüğü yaparken bizzat şahit oldum. Gördüm ki, 
ne Karayolları ne YSE ilgilenmiyor. Bunun sahibi 
hakikisi kimdir?.. Lütfen Bakan bu konuda cevap bu
yursunlar. Bunun yapılmasını istiyoruz, buna gerek
sinme var. Tarımda kalkınma, yalnız birim alandan 
yüksek verim almak değil; köye hizmet götürülür
ken, mutlaka oraya gidecek yolun da en iyi şekilde 
yapılması gerektiğine inanıyorum. 

Liman inşaatları konusuna müteallik sorum ise 
şudur : 

Yüksek malumları olduğu veçhile, İstanbul Lima
nında, ihracat, ithalat ve transit taşımacılık yönünden 
büyük bir tıkanıklık mevcuttur. Bu limanın yükünü 
hafifletmek üzere, Tekirdağ sahilinde, İstanbul Lima
nına yardımcı olabilecek büyük bir koltuk limanının 
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inşatı söz konusudur. Bu Tekirdağ Liman inşaatı işi 
ne zaman ele alınacaktır?.. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın tnal. 
Sayın Erdem, buyurun efendim. 
SADİ ERDEM — Sayın Başkan, Sayın Bakanımız; 
Kendilerine, memleketimize yaptıkları büyük hiz

metlerinden ve çalışmalarından dolayı çok teşekkür 
ederim. Bilhassa memleketim Kırşehir'e birçok hiz
metleri, çalışmaları olmuştur; bunun için bilhassa te
şekkür ederim. 

Ortaköy-Kırşehir yolu üzerinde gösterdiği hassasi
yet ve ilgiye de çok teşekkür ederim. 

Yine Çiçekdağı yolu için gösterdiği yakın alaka
dan dolayı çok bahtiyarım. 

Ayrıca, bir mevzu daha var efendim, onu da arz 
etmeyi zarurî buluyorum. 

Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğinin 
14.7.1982 gün ve 1800-222-756 sayılı emirleriyle Çi-
çekdağı'nda bir Atatürk Parkı kurulması emredilmiş
ti. Bunun bir hayli çalışmaları olmuştu, yolu pek iyi 
değildi; bu yol üzerine eğilirler ve yardımcı olurlarsa 
bize çok iyilik etmiş olurlar. 

Bunu zatıâlilerine arz etmek istiyorum. 
Saygılarımla efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Erdem. 
Sorular bitmiştir. Sayın Bakan, cevap için buyu

run efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Sayın Başkan; çok değerli Danışma Meclisinin üyeleri; 

Evvela, Sayın Aydar'ın tenkit mahiyetinde yapmış 
olduğu görüşlerine temas etmek istiyorum. Sayın Ay-
dar'a huzurunuzda evvela çok teşekkür ederim; sita-
yişkâr sözlerinden ötürü gerek şahsım, gerekse Kara
yolları mensupları adına. Eksik olmasınlar, raporumu
zun son sayfalarında ifade etmiş olduğumuz sıkıntıla
ra kendileri değindiler. Bunun bir zaman meselesi ol
duğunu ve ksıa bir süre içerisinde nakit bakımından 
bu darlığın ortadan gideceğini umuyoruz ve inşallah 
en kısa zamanda gerek müteahhitlerimize, gerekse te
kaüt olmuş, bize yıllarca emek vermiş olan işçilerimi
zin kıdem tazminatlarının en kısa zamanda ödenmesi 
suretiyle bu problemi ortadan kaldırmaya çalışacağız. 

'Bu arada Sayın Aydar'a bilhassa teşekkür ederim, 
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 
olarak, «Karayolları Genel Müdürlüğünün içinde bu
lunduğu en büyük darboğazlardan bir tanesinin ma
kine parkı» olduğuna işaret ettiler ki, biz de yazı
mızda bunu ifâde ettik. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bu fırsattan istifade ederek sizlere şu kadarını ifa

de edeyim; Karayolları Genel Müdürlüğünün elinde 
şu anda kağıt üzerinde 600 milyon doların üzerinde 
bir makine parkı gözükmektedir. Bu makine parkı 
1950'lerden bu yana, gerek Truman Doktrini, gerekse 
Aımeriiıkan yardımı sayesinde, en son olarak da 1968 
seraesinıdie son defa alımış olduğumuz 28 milyon do
larlık 'bir makime parkınım 'bugüne ıkadar ellilimizde 
'kalan restlerimden liibaırettür.; Bunun haricinde her
hangi bir makine yenıikınımıesi olmamıştır.; Gayet ta
biî, Ibu makine paırkının yenıienınösi liçıim esas iti
bariyle raporumuzda da ifade ettiğimiz şekilde, Dün
ya Bankasından sağlamış olduğulmuz 71 mlilyom do
larlık Ikriedıi ımüvacehesimde rnalkime parkımızın hir 
ıbölümıünü ıbu krediden yenileme çareleri içerisinde 
çiaba gösteriyoruz. Ayrıca, (biraz sonra, değin eoeğiım 
Am'ap'lan çerçevesi içerisinde Karayollarının makine 
parkının gerektirdiği şekilde düzanlenımesi, dengelen
mesi ve yanıiliemımiesıi için çarelere başvuracağız. 

Arz; ederimi. 

'Sayın Aydar'ın belirttiği konular içer islinde (bir 
hususa daha ıteimıas ötımelk istiyorum, Muhakkak ki, 
her tarafta yaıpmvş olduğumuz yollar memleketin 
ihtiyaçlarınla cevap Vermekten çok uzak. Bugün Ka
rayolları Genel (Müdürlüğü olarak sorumluluğunu 
taşıdığıimız 60 iblim. Km.'nıimı üzerimdeki il ve Devlet 
yollar unun heyeti umuımiiyesiınde şu anda geçit ver
meyen -mıntıkalar' olmakla (beraber, son çıkarmış ol
duğumuz Kararınaıme gereğince 10 yıllık plan he
defkirli içerisinde şu kadarını ifade edeyim; bu 10 
yıl içerisinde Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 
61 ibin Km. ağımuzda Devlet yollarının heyetti uımu-
rniyesi, il yollarımın da geoit vermeyen kısmı kalma-
maik kaydıyla •% 7Q'd asfaltlanacaktır. 

Arz ederim. 

Bu noktaya temas etmişken, bazı arkadaşlarımın 
da sorularına bir nebze cevap arz etmek bakılmandan 
şu kadarını ifade edeyim ki; yemi hazırlanmış olan 
10 yıllık Ulaşım Anaplanına göre, bu 10 yıl içeri-
ısinde ıbüjtün ülkemizde ulaşıım alanına 2 ıtrlilyon 619 
ımdlyar liralık bir yatırı m yapılacaktır. Bu yatırımın 
1 trilyon 153 ımilyar lirası karayollarına ayrılmış-
tur. 

Arz ederim. 
(Sayım Akkılııç, Gaziantep Hava Meydanı ile il

gili soru yönelttiler. Çok haklıdırlar, bu konuyu mü
saade (buyurursanız Sayın 'Başkan yazılı olarak ken
disine ifade edeyim. 
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BAŞKAN — Sayın Akdelmıir'in efendiım. 
BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 

Evet Sayın Akdstmir'm ©fendim. 
Sayın Alkkıkç'ım teşekkürüne «biz de teşekkür edi

yoruz.; ı«1982 yılınım gerçekleşme oranlarının düşük 
olduğu» nu lifade ettiler. Rapor ıbtiraz daha incelene
cek olursa, orada bunun cevabı vardır. Malumları -
nız, asfalt, bitüm vesair gibi iktisadî Devlet Teşek-
ikülleriınden alımalkta olduğumuz anagirdilerin büt-
çemıize intikali ve sarfım 'heyeti umumıiyesıinin yapıla
bilmesi seme sonunu 'bulduğu içıitn, bu Ikabllmasraf
lar burada gözükmediğinden j%'ler biraz iküçük gö
zükmektedir, foattizatında Karayolları Genel Müdür
lüğü, tiıfaıdle ettiğiımiiz şekilde bu 10 aylık bütçesi içe
risinde kendisime verilen vazifeleri program çerçeve
si içerisinde reaüze edecektir. Bn ufaık 'bir endişeniz 
ollmlasım. 

Saygıyla iarz ederim efendim, 
Haymana'nın 74 Km. Ankara'ya yakım bir mesa

fede bulunması ve hakikaten ziraî ve diğer alanlar -
ıda çok büyük 'bir potansiyele sahip olması dolayı
sıyla mevcut yolun ne zaman düzeltileceğine işaret 
'buyurdular. . 

Arz ettiğim gibi, Anaplan içerisinde bu yolların 
en ıkısa zamanda yahut en göç l'Q yıi İçerisûnde ara
nılan standartta; geride fizikî, gere'kse geometrik 
standartta geliştirilmesi içlin çaba sarf edilecektir ve 
bunu en iyi bir sekide sarf ederek bu hizmetleri ifa 
edeceğimizi İfade etmek istiyorum. Ancak, şu anda 
'bu kürsüden ne zaman Haymana yolunun ele alına
cağımı ifade etmeyeceğim, kendisime ayrıca yapılacak 
tetiklik neticesinde yazılı olarak cevap arz edeceğim 
efendim. 

iSayıın Aksoy, «Teknik hizmetlerde görevli mü
hendislere müteahhitlik İkamesi veriliyor» dedi ve ek
sik olmasın, ıbenden de bahsettiler. 

(Sayın Başkan, değerli üyeler; 
1965 yılımda Karayolları Genel Müdürlüğümden 

ayrıldım. Bu ayrılmam' esnasında da o zamanın şart
larına göre, hudutsuz karneye sahip olan bir arka-
daşınızdım; fakat bu İkameden istifade ötmedim'. Son 
defa getirmiş olduğumuz; yani maalesef meımieketi-
mıizde şu anda bir karne spekülasyonu, kanne hasta
lığı vardır ve bilhassa bana böyle 'bir konuşmadan 
dolayı fırsat verdiği için Sayın Aksoy'a da teşekkür 
ediyorum. 

Birçok bakanlıklarda çalışan aıkadaşlarımız; me
sela Maliye Baalknlığında 'hesap uzmanlığı mevzuun
da, o muhtelif Vazifeleri ihraz etmiş olan arkadaş-

j lafımız, ancak piyasaya çıktığı zaman hesap uzmanlığı 
yapabilir. Bîr eczanö tutarsınız, bu eczanede behemahai' 

I eczacı 'bulundurmak mecburiyeti vardır, eczanemin 
I sahibi eczacı değildir; fakat ıbir eczacıyı tutar, onum 
I sorumluluğu altımda mesleğini icra eder; fakat bu

nun sorumluluğu, o eczanenin sorumluluğunu alan 
I arkadaşıırmzdadır, 

Bu nedenle biz, her şeyden evvel şunu bilmek 
I zorundayız, ki, müteahhitlik hizmetleri yalnız serma-
I ye, yalnız emek yalnız know - how değildir. Bu üç 
I ianaunsurun bMeşmesinden ancak teşekkül' eder. Bu 
I nedenle, ırrıemleketimıizde İnsiyatif sahibi sermayedar-
I ların iş !bilen insanlarla teşriki mesai1 ederek, ımüte-

ahhıi'tlik hizmetlerini, emeği de kulanımak suretiyle 
I geırçöklıeşüi'rTmıeleri en tabiî yollardır. Bir inşam çalış

tığı 'yerde muayyen bir mizmfet ifa ediyorsa ve birta-
I kim hizmetleri tedvirde1 de vazife ailmuşsa, bu faiiz-
I metin nasıl yapılacağımı biliyor demektir. Binaena

leyh, böyle ıbir insanın bilgisinden, know - how'undan 
I istifade etmek, kapitalin en tabiî hakkıdır. 

I ıSılk sık gazetelerde 'bir ian çıkıyor; «(A) karnesi 
I hudutsuz aranıyor», diye. Befflkıi o arlkad'aşlarımızın 
I bunu yazarken şöyle bir ibareyi kullanmaları çok 
I daha doğru ölürdü: «Ülkemizde milyarlarca liralık 
J bir iışi yapmaya yetkili, ıbu işten anlayan, teiknik bil

giyle mücehhez ve şu kadarlık iş yaptığını tevsik eden 
I bir karne sahibi arıyoruz.» demiş olsalar, belki çok 
I daha ciddî ve çdk daha 'rahatlıkla bir mevzuu orta-
I ya koymuş olacaklarken, sırf ilanları küçük olsun 
I diye «i(A) karnesinden hudutsuz karne aranıyor» de-
I <mie)k suretiyle, kısa bir ilanla sanki karne alışverişini 

tasvip ediyormuşuz gibi bir ifade ile bizi karşı kar-
I şıya bırakıyorlar. 

I Sayın Başkan, muhterem Danışma Meclisi üye
leri; 

I Bu ıbir 'hizmettir, Bizlim hazırlamış olduğumuz Ta
limatnamede aynen şu i'bare vatıdır; «Bir şirketin tek
nik sorumluluğunu almak kaydıyla, başka hikmetler
de kullanmamak kaydıyla yapmış olduğu hizmeti gös-

I teren belgeden, o şirketi nemalandırabilıir.», der. Şim-
| di, bir arkadaşımız böyle bir karneye sahipse, kal-
I kar da bu karneyi spekülatif yollardan satarsa, bu 
I meslek 'haysiyetime sığan bir şey değildir. Onun so-
I rumlu'luğumu, o karnesini başka .yollarda kullanan 

arkadaşlarda aramak lazım. 'Dünyanın her tarafın
da hırsızlık vardır; fakat yakalamımadığı sürece ıbu 

I insanlar dürüsttür. 'Binaenaleyh ıbu bakıımdan, biz, 
j bunlara bu karneyi veriırken, bu karnenin gerek-

629 — 



Danışma Meclisi B : 17 17.11.1982 Q : 3 

tirdiği hizmetleri yapabileceğine inandığımız için bu 
arkadaşlara veriyoruz. 

IBİr ibaikan tayin ediyorsunuz, bir genel müdür 
taytim ediyorsunuz, yıllardır bu arkadaşınız ımıiilyarlar-
oa lirayı kumanda edliyor, ayrıldığı zaman diyorsu
nuz !k!i, «Siz bu isteri tedvir edemezsiniz özel sektöre 
gittiğimiz lamdan itibaren...» Bu, doğru mudur?... O 
balkımdan hasseten rica ©diyorum; bu yanlış anla
mayı kafalarımızdan silelim. Kaldı iki, bu ikonu üze
rine ciddî olatalk eğilmiş oılan Bakanlığiımız, yakım 
bir gelecelkte bunu da halledeoeiktir. Bir (balkana, yap
mış olduğu 'bütçesinin yüzde yüzü değil, o bütçe yıllı 
tiçerisinde' en büyük hizmetin ancaik yüzde 10'u veri-
liyor, Bunu da Ibellki yakım biir geleoeikte çolk da'ha 
aşağıya düşüreceğiz, diyeceğiz- iki, «Şu kadarını ya
pabilir.» ve bu şeikıiılde tecelli edecektir. Bu bir hiz-
mıet arzıdır. Dışarıya açılan bir ülkede eğer bu ıka-
'bil 'belgeleri vermediğimiz 'tıakdirıde, faizlim hiçbir mü-
tealh'hiiıdliımıiz yahut da çolk cüzisi ancaik dışarıya açr-I-
miialk liımlkâmuna sahiptir. Çünıkü muhterem arkadaş
larım, dışarıda 10*0 ımlılyon Hiralıık, 1 ımilyar liralık 
bir İkamenin en ufıalk bıir değeri yoktur, dolara vur
duğunuz andan itibaren bizim müıteahhitlerimıizin 
hiçbirisi dışarıda açılan ihalelere giremezler. Biz 
'bu arikadaşlanimuzı 'tecrit etmek bakımımdan; genel 
ımüdürlüik yapmış olan larlkadaşiarımiza, daire baş-
ıkanlığı yapmış olan elielmamlarımıza, baıkamılık yapmış 
olan müteşebbis arkadaşlarımıza böyle biır Arnikamı 
vermek suretiyle sermaye ile lkmow - hov/'u biırleşüirip 
onlarım dışarıya açılımasını imlkân dahiline sokmaya 
çalışıyoruz. 

Aırz ederim'. 
Kaldı iki, Balkanlılktan ayrıldıktan sonra da 65 

yaşımı dolduran feir arkadaşımız olarak, hiç şüphesiz 
en ufalk ıbir müıteahhitlıiık işiyle uğraşmayacağım; çün
kü mesleğim makine mühendisliği ve fabrika 
kur anım ben. (Alkışlar) 

Sayın Kırcalı'nın teşekkürlerine ben de çok teşek
kür ederim; sitayişkâr ifadelerinden ötürü. Hakika
ten ülkemiz Avrupa ile Asya arasında ve asırlardan 
beri tarihî önemi olan bir köprüdür. Böylesine mü
kemmel bir köprüyü işletmek ve ondan para kazan
mak da bizim vazifei asliyemiz içerisindedir, 

Bu kürsüden yine geçen sene yanılmıyorsam ifa
de ettim; kendisi de ifade buyurdular, biz paralı yol 
yapabilmek için her şeyden evvel vatandaşın para
sız geçeceği bir yolun bulunmasının gerektiğine ina
nıyorum. Esasen yapmakta olduğumuz otoyollar, Bo
ğaz Köprüsü vesair ulaşım kontrolü devreye sokul
duğu andan itibaren paralı yol haline getirilecektir. 1 

Biz, yollarımızdan istifade edenlerden yol masrafları
nı alabilmenin en kesin ve kestirme yolunun akarya
kıta münasip bir zam yapmak suretiyle, Karayolları 
Kuruluş Kanununun, 5539 sayılı Kanunun kuruluş 
esaslarının temelinde yatan akaryakıt masraflarının 
önemli bir kısmının karayollarına ayrılması sayesin
de karayolları masraflarını karşılamak 'bundan yıllar
ca evvel derpiş edilmesine rağmen, bugün maalesef 
bu alanda biraz Maliye Bakanlığı, Hazineden büyük 
bir kısmını karşıladığı için, bu yolu kapamış durum
dadır; ancak en kısa zamanda hakikaten katî bir kat
ma bütçeli idare olmak şekliyle, akaryakıta yapaca
ğımız münasip zamlarla karayolları masraflrını on
lardan almak ve otoyolları da paralı hale getirmek 
için çalışmalarımız devam etmektedir. 

Sayın Gökçe, «Kars'a uçak niye inmiyor, yıllar
dan beri iniyordu; acaba Türkiye Erzurum'da mı bi
tiyor?» dediler. Sayın Gökçe, şu kadarını ifade ede
yim; 1893 Kars muhaciri bir ailenin torunuyum. 
Eğer böyle bir şey olsaydı, evvela Kars'a götürür
dük. Binaenaleyh bir havaalanı, bir yol, bir liman 
her şeyden evvel ekonomik verilere göre inşa edilir
se bir kıymet ifade eder. Aksi takdirde, sırf liman 
yapmak, yol yapmakla bu işin olmayacağını ifade 
etmek istiyorum. Şu kadarını söyleyeyim; Kars'taki 
yapılmış olan hizmetlerin heba olmaması için, o ala
nı en kısa zamanda kaplayacağız ve kullanılır hale 
getireceğiz efendim. 

Sayın Gelendost, İsparta - Antalya arasındaki ka
rayolu ve demiryolu bağlantılarının yapılıp yapılma
yacağını sordular. Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Ana-
plarida yerini alan her hizmet, bu 10 yıl içerisinde 
realize edilecektir. Şu anda bu kürsüden herhangi bir 
angajmanda bulunmak istemiyorum. 

Arz ederim efendim. 
Sayın înal, haklı olarak, Tekirdağ - Şarköy - Ge

libolu yolu üzerinde durdular. Bu yol üzerinde biz 
de yıllardan beri dururuz, fakat bir şanssızlığı var; 
çok sarp olduğu için, pahalı olduğu için bu yola bu
güne kadar girilemedi, yol ağımızda olduğunu zan
nediyorum; 10 yıllık program içerisinde gereği yapıl
maya çalışılacaktır. 

Arz ederim. 
İkincisi; ziraî bir tesisin Genel Müdürü veyahut-

ta müdürü olarak çalıştığı devrede buralara iyi yol
ların yapılmadığından yakındılar. Biraz evvel de arz 
ettim; 10 yıllık plan çerçevesi içerisindeki Ulaştırma 
Anaplanının hedefi zaten buydu. Bütün bu ekono
mik imkânları olan yerlerin en iyi ve en mükemmel 
şekilde bağlanmasını ve yol hizmetlerinin oraya gö-
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türülerek, ekonomik kalkınmamızın temelini oluştu
ran bu verileri bir an evvel ihraz etmek hedefimiz
dir. 

Arz ederim efendim, 
Tekirdağ limanına gelince; üzülmesinler, tahmin 

ediyorum orada ciddî bir çalışma vardır. Şu kadarı
nı ifade edeyim; kısa bir gelecekte Tekirdağ'dan 
RO - RO taşımacılığı Bandırma'ya başlayacaktır. De
mek oluyor ki, biz Tekirdağ civarındaki çalışmaları
mıza hız verdik ve devam edecektir. 

Arz ederim. 

Sayın Erdem'in teşekkürlerine teşekkür ediyorum. 
Çiçekdağ'daki Atatürk Parkıyla ilgili konu, malumu
nuzdur, mümkün olan kolaylığı göstermeye çalışa
cağız. 

Gösterdiğiniz sabırdan ötürü teşekkürler eder, he
pinize saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli üyeler; Bayındırlık Bakanlığı ve Karayol

ları Genel Müdürlüğü Bütçeleri üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
ıhizmetferi 27 096 OOCı 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Devlet yapı üsleri 16 690 498 000 
BAŞKAN — Bölümü ayla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

11-2 Ulaştırma inşaat işleri 38 399 524 000 
'BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da-
ğııtiaımayam transferler 591 000 000 
'BAŞKAN — 'Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler; Bayındıdıik Bakanlığı Bütçesi Da
nışma Meolsıiımfooe ikabui edilmiştir. 

'Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyo
nu Raporu. (1/531) (S. Sayısı : 217) 

'BAŞKAN — Değerli üyeler; Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bütçestidiın maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir... 

'Madde l'i olkuituyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Bütçe Kamımı Tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğümün 
1983 malî yılında yapacağı hizmetler için 'bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (129 979 Q0Q 000) 
lira ödenek verilmiştir; 

İBAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümlerini oiku-
tuyorum : 

KARAYOLLARı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESI 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve dene-
netiim 'hizmetleri 3 717 330 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama proje 
ve Ikeşıif hizmetleri 3 129 060 000 
İBAŞKAN — iBölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Karayolu yatırım hizmetleri 75 585 940 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve işletme hizmet
leri 45 611 670 000 

— 631 — 
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Bölüm , Lira 

•BAŞKAN — ©ölümü ayla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

900 'Hizmet programlanma da
ğıtılamayan 'transferler 1 935 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli üyeler, 1 'inci maddeyi. (A) İşaretli cetvelle 
tok Kikte oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler... Etme
yenler... 1 İnci madde kabul edimıiştir. -

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işareti cetvelde gösterildiği 
üzere (129 979 0Ö0 ÖCfO) İra olarak tahmilin edil
miştir. 

BAŞKAN — (fi) işaretlli cetvelin bölümlerini oku
tuyorum): 

KARA YOLLAR ı GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESI 

fi — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı normal gelirler 1 416 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yar
dımı 128 563 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 inci maddeyi ibağlı (B) işaretli cetvelle 'birilikte 
oylarınıza sunuyoruimı: Kabul edenler... Etmeyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

3 üncü ımaddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Karayollaıı Genel Müdürlüğünce 

1983 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerimden mer 
birinin dayandığı hükümler, ibağlı (C) işaretli cetvel
de göstolütaipiry 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1983 (malî yılında 
da dtevam olunur. 

BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunu-
yoruim: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 üncü maddeyi ok ut uyar um: 
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 

gelecek yıllara geçidi yüklenmelere girişırı'eye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril-
ımiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde 'kabul edilmiştir. 

5 İnci ımaddeyi dkutuyoruim: 
MADDE 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 19 uncu 'maddesinin 8 inci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alman gümrük resıimleri, 
Hazinece tahsil olunarak, Ikarşılığı 'aynı maddenin 
1 İnci ıbe'mdtjı gereğince Devlet Bütçesinden Karayol
ları Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklertir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etımıeyentar... Kabul edilmiştir. 

6 ncı ımaddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Devlet daire ve müesseseleri, ıka-

mu tüzelkişileri, dernekler 'ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet talep
lerini, Ikenıdi imkânları nispetinde,, yapılacak anlaş
malar esasları dahilinde ve 'karşılıkları adı geçen ku
ruluşlarca karşılanılmak şartıyla yerine getirmek, ay
rıca Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımlın
dan yola ıgiriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken te
slislerim (Akaryakıt istasyonları 'gibi) ilgilileri tarafın
dan veya dış yardımlardan etüt, araştırıma ve proje 
'hizmetlerinin 'ifası ile yol, köprü ve benzeni tesisle
rim 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 açıla
cak özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektir
diği ahvalde gelir ve ödemek kaydı işlemlerini 
beklemeksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre, tahakkuk eden ımiktarı, ilgili 
projesindeki ödemekten, 'harcama yapılan projeye ak
taramaya Maliye Bakamı yetkilidir. 

Bu ödenekten yıllı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 inci fıkra esasları dairesinde devren ge-

I lir ve ödenek (kaydolunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 moi nıaddeyi okutuyorum: 
MADDE 7. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 

Kanunla değişik 20 inci 'maddesi gereğiııee geçişi üc-
ıretlü olan, yol, iköprü ve tünellerim her çeşit gelirleri', 
aynı ımabiyetteiki yol, iköprü ve tünel'leri'n yapım, ba-
kum, onanım ve lişleömesinde kullanılmak üzere, 'bir 
taraftan Karay alları Genel Müdürlüğü bütçe'sinde 
açılacak özel blir tertibe, gelir, diğer taraftan da 
yenliden açılacak 112-04-2-ODiO (Geçişi ücretli olan 
yol, İköprü ve tünellerün yapım ve onarımı) alt prog
ramı ve projeleri ile; 113-03-1-000 (Geçişi ücretli olan 
yol, iköprü ve tünellerin ;bakım ve işle&mesi) alt prog
ram ve faaliyetlerinin harcama ikalemlerime Malıi'ye 
Bakanlığımca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
•Müdürlüğü 'işin gerektirdiği ahvalde', gelir ve ödenek 
İkaydı liişılemllierıinii böklemekısıizlin bütçenin 'ilgili proje 
ödOTâMieriimden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesim harcamalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili 
projesliındek'i ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Balkanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı dçimde .harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenelk kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 udi ımaddeyi oylarınıza sunuyo
rum: (Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 'edillmıiş'ti'r. 

'8 liınc'i (maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanun 1 Ocak 1983 tarihinde 

yürüdüğe giırer. 
'BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edüımıiştir. 
9 uncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 9. — Bu Kanunu Maliye ve Bayın

dırlık Balkanları yürütür. 

• » —' 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunufy<*rıönî 
Kabul edenler..; Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli üy&l&r, Karayolları Bütçe Kanunu Tasa
rısını açük oylarınıza sunuyorum; oy 'kutuları do-
laştıriılacakıtiir. 

(Oylar toplantı) 

BAŞKAN — Oynu 'kullanmayan sayım üye var 
mı efendimi?... Yolk. 

Oylama li'şlemıi bitmiştir. 
(Oyların aynimi yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, oylama sonucunu arz 
ediyorum: 

Oylamaya 112 sayın üye katılmış ve 112 kabul 
oyu ile KıarayoMarı Genel Müdürlüğü 'Bütçesi Danış-
ma Meofhaftıii'zteıe IfcafcuJ edilmiştir. Hayırlı ve uğur
lu olsun. (Afküşlıar) 

Hem Bayunfdırlıik Bakanlığı Bütçenin hem de 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesindn Değetfri Ba
kanlık mensupları ve 'Değerli İKarayollaifı Genel Mü
dürlüğü mensuplarıma ve M'iıMetimize ftayırîı oferaa»-
sini dilerim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TAHSİN ÖNALP — 
Çok teşekkür ederiz Sayın Başkan. Başta Zatıâlileri-
niz olmak üzere, bütün Danışma Meclisi üyelerine 
yürekten teşekkür ediyor, inşallah yüssütfüzü ak çı
kartmaya çalışacağımızı arz! ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ©akan. 
Ayrıca Bütçe - Plan Komisyonumuza yine te

şekkürlerimi sunuyorum. 
Değerli üyeler, yarım, 18 Kasım Perşemlbe günü 

saat rObötfda toplanimaik üzere Bhieşiiımi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.00 

* • 
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KarayoUan Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. (S. Sayısı: 217) na verilen oyların 
sonucu : 

Üye »ayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMirmserlör 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
112 
112 

46 
2 

(Kabul edilmiştir.) 

(Kabul EdenUr) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Mehmet Akdemir 
Bfref Akıncı 
Mahmut Akıkılıç 
Al&eddin Aksoy 
Şener Akyol 
Ertuğrul Alath 
Orhan Aıldıkaçtı 
Tevfiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat AApat 
Mustafa Alpdündar 
Hikmet Altuğ > 
Aydemir Aşkın 
Ethem Ayan 
Nurettin Ayanoğlu 
Mehmet Aydan 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
RjedaS Batafclp 
Rıfat Bayazrt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayılt! 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canlova 
Abdül'baki Cebedi 

Ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabalkoğlu 
Bekir Sami Daçe. 
î. Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai DinçüT 

E 

Muzaffer Ender 
Sadi Erdem 
Akif Erginay 
Adnan Ersöz, 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

Necdet Geboloğlu 
Halil Gelendost i 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Gtfkıtepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 

H 
Beşir Hamitoğulları 

Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

1 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 
Fenni tslimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet KarsÜ 
A. Mümin Kavalah 
M. Otlkan Kocatürk 
Mehmet Vellid Koran 
Turgut Kunlter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuöğlü 

M 
Racep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Adiman: Önel 

ö 
Tülay Öney 
Teoman Özalp ( 
Salih Necdet özdoğan 
Hamdi özeri 
Nuri özgöfcer 
M. Yılmaz özman 
Nermin öztuş 

Atalay Peköz 

S 
Muzafffer Sağışman 
M, Talât Saraçoğlu 
Ahmet Sarp 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
M. Ali öztürk Tekeli 
CaVidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tutum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünaıy 

ü 
Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlü 

y 
lıa VaırdaA 

V 
ŞeraJfettin Yarkın 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

A 
Yavuz Altop 
ismail Arar 
E. Yıldıranı Avcı 

8 
Remzi Banaz 

C 
Ender Ciner 
Orhan Civelek 

Cemil Çakmaklı 

D j 
Kemal Dal (izinli) 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
A« Nedim Eray 

Abdülkadir Erener (tzinli) 
Hamza Eroğlu 
Siyami Ersek (Raporlu) 

F 
Ayhan Fırat (izinli) 

O 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Vahap Güvenç 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

I 
Rafet îbrahimoğlu 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 

I Süleyman Sırrı Kırcalı 
' M. Vefiık Kitapçııgil 

(Bşk. V.) 
Nihat Kubilay 

R. Adli Onmuş 
Turgut Oral (Raporlu) 

ö 
Feridun Şakir Öğunç 
Ertuğrul Zekâi ökte (îz.) 
Nazmi önder (t. A.) 
Necmi Özgür (tzinli) 
Zeki özkaya (tzinli) 
Fahri öztürk (t. A.) 
Kâzım öztürk 

t P 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 

S 
Hilmi Sabuncu 
Paşa Sarıoğlu 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer (tzinli) 

« t 

Y 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz (R.) 
Mustafa Yücel (tzinli) 

Z 
Halit Zarbun 

•>-*-<l 
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Danışma Meclisi 
GÜNDEMİ 
17 nci BİRLEŞİM 

17 Kasım 1982 Çarşamba 

Saat : 10,00 

1< BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU
NUŞLARI. 

2. SEÇİM 

3. OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

4. KANUN TASARI VE TEKLİFLER* İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

(1) 1983 Mıalî Yuh Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Kotmıisyonu Raporu. (1/499) (S. Sayısı : 
185) (Dağııtoa tarihi : 10,11.1982) 


