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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 10.00'da açılarak iki 
oturum yaptı. 

1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler 
Bütçe Kanun tasarıları ile 1983 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanun tasarılarının (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Dışişleri Bakanlığı ve 
Ulaştırma Bakanlığının, 
1985 Malî Yılı Bütçeleri ile 1983 Yılı Kesinhe-

sapları kabul edildi. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğünün de 1985 Malî Yılı Bütçesi kabul edildi; 1983 
Malî Yılı Kesİnhesap Kanun Tasarısının (3/593, 1/586) 
(S. Sayısı 218) ise maddeleri kabul edilerek tümü 
açık oya sunuldu, oyların ayrımı sonucunda kabul 
edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

Bir önceki birleşimde görüşmeleri tamamlanarak 
tümleri bu birleşimde açık oya sunulan : 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 
Yüksek öğretim Kurulu, 
Ankara Üniversitesi, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
'İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, 
Yıldız Üniversitesi, 

Mimar Sinan Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
9 Eylül Üniversitesi, 
Trakya Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Akdeniz Üniversitesi, 
Erciyes Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
ıtnönü Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Dicle Üniversitesi ve 
100 üncü Yıl Üniversitesi; 
1983 Malî Yılı Kesİnhesap Kanun tasarılarının, 

oyların ayrımı sonucunda, kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

17 Aralık 1984 Pazartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime saat 20.45'te son veri,ldi. 

'Başkan 
ıBaşkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
(Çankırı 

Saffet Sakarya 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

17 . 12 . 1984 Pazartesi 

Teklifler 
1. — Denizli Milletvekili Ayçan Çakrroğulları'nın, 

Gerçek veya Tüzelkişiler Tarafından Yaptırılacak 
Olan Kamu Hizmeti Niteliğindeki Tesisler Hakkında 
Kanun Teklifi (2/186) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş (tarihi : 13.12.1984) 

2. — Sinop Milletvekili Hafit Barış Can ve 90 Ar
kadaşının, 13.5.1971 Tarih ve 1402 Sayılı Sıkıyönetim 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi (2/187) .(Anayasa; Millî Savun
ma ve Adalet komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi ; 15.12.1984) 

Tezkere 
1. — Gürsel Baştaş, Bunhanettin Doğan ve Hay

dar Yılmaz Haklarındaki Ölüm Cezalarının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/657) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
14.12.1984) 
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Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

un, D.iP.T. Müsteşarının Türkiye Emlak Kredi Banka
sı Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/294) (Başkanlığa 
geliş tarihi ; 16.12.1984) 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — İçişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1983 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
c) Sahfil Muhafaza Komutanlığı 
/. — Sahil Muhafaza Komutanlığı 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
BAŞKAN — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Büt

çeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî 

(1) 149, 150 ve 220 S. Sayılı Basmayazılar 
8.12.1984 tarihli 36 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 

17 , 12 s İ984 0 : 1 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Türkiye Diyanet Vakfınca muhtaç çocuklara ya
pılan giyim yardımıyla ilgili olarak televizyonda ya
yınlanan habere ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/295) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.12.1984) 

Yılı Kesinhesap Kanun Tasarıları üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

Programımıza göre, İçişleri Bakanlığı 1985 Malî 
Yılı Bütçesi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve şa

hısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini sırası 
ile okuyorum : 

Grupları adına söz alan sayın üyeler : Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın İbrahim Ural, Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın Osman Doğan, Milliyetçi Demok
rasi Partisi Grubu adına Sayın Namık Kemal Şentürk. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler; Sayın Hakkı 
Artukarslan, Hüseyin Aydemir, Necat Tunçsiper, Hil
mi Nalbantoğlu, Kadri Altay, Haydar Koyuncu, Paşa 
Sarıoğlu, Salim Erel, Ziya Ercan, İsmet özarslan, 
Mustafa Murat Sökmenoğlu, Şaban Küçükoğlu. 

Konuşma süreleri, gruplar adına yarımşar saat, 
şahıslar adına lö'ar dakikadır. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın İbrahim Ural; 
buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA İBRAHİM URAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Halkçı Partinin görüşle-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekii İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (KırklareU), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşimini açıyorum. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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rini sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi I 
saygı ile selamlarım. ' I 

Bilindiği gibi İçişleri Bakanlığının, Devlet idaresin- I 
de iç güvenliğin sağlanmasında çok etkin bir yeri var- I 
dır; Bu nedenledir ki, en çok tenkitlere muhatap olan I 
bakanlık bu bakanlıktır. Partizanlık en çok bu bakan- I 
lığa musallat olmaktadır. En basit bir zabıta olayının I 
çok tenkit konusu yapılmasının nedeni budur. Militan- I 
ların sızmasına maruz kalıp, Devletin güçsüzleştiril- I 
mesi de bu bakanlık yolu ile sağlanmak istenmektedir. I 
Siyasî istismar konusu olan olaylar da bu bakanlığın I 
icraatı içinden seçilmektedir. I 

Ayrıca, halk da bu bakanlığı büyük görmektedir. I 
Zira, vatandaş can derdine düştüğü durumlarda yar- I 
dım istediği kolluk kuvvetleri bu bakanlığa bağlıdır. I 
Devletin başı olarak gördüğü vali ve kaymakam bu I 
bakanlığın memurlarıdır. Onların şahsında Devleti I 
görmektedir. I 

Bu nedenledir ki, bu bakanlık bütün kuruluşlarla I 
zaafa düştüğü günlerde halk can derdine düşmüştür. I 

12 Eylül döneminden önce meydana gelen olaylar I 
göstermiştir ki, güvendik her şeyden önde gelmektedir. I 
Can güvenliğinin olmadığı yerde ne ekonomiden, ne I 
de diğer konulardan bahsetmek mümkün değildir. I 
12 Eylül öncesi ekonominin bir kaosa sürüklenmesi- I 
nin, enflasyonun yüzde lCCTe varmasının nedeni bu- I 
dur. Durum bu olmasına rağmen güvenliğin ikinci I 
planda tutulduğu bir anlayış hâlâ devam etmektedir. I 
Bunu anlamak mümkün değildir. I 

Bir daha eski günlere dönmemk için, bizi 12 Eylül I 
öncesi duruma getiren nedenlere satırbaşları ile ve çok I 
özet olarak temas etmekte yarar vardır. Ancak bu sa- j 
yede anarşinin gerçek nedenleri ve izlenecek yol bu- I 
lunmuş olacaktır. I 

¥2 Eylül öncesi dönemde meydana gelen olay- I 
lar henüz hafızalardadır. Anarşiyi besleyen dış et- I 
kenler kadar toplumda fikir ve ekonomik yapıyı sar- I 
san, siyasal gerilimi artıran, otorite bunalımı yara- I 
tan ve kitleleri yılgınlığa düşüren iç etkenlerin de I 
'büyük payı olmuştur. Bu durumda gençlerin bir ke- I 
simi beklentilere cevap 'bulmak (için ya yasa dışı yol- I 
lara başvurmuş veya ıbu beklentilerine uygun dav- I 
ranış içinde gördükleri yıkıcı unsurların eline düş- I 
müş, bunun sonucu olarak sağ ve sol kamplara bö- t 
lünmüştür. Sonunda yabancı güçlerin de etkisiyle si- I 
lahlarını Devlete ve onun kuvvetlerine çevirmiştir. I 
Ne hazindir ki, o devtirde ne siyasî partiler, ne de I 
diğer kuruluşlar ülkeyi iç savaşın eteğine getiren bu I 
olaylar karşısında tam bir iş bölümüne girememiş- I 
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ler ve etkili tedbirler alamamışlardır. Bunu fırsat bi
len güçler de terörü tırmandırma ve halkı silahlan
dırma gayretine girmişlerdir. İdeolojik yaklaşımlar, 
silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı gibi unsurlar 
da bu gelişmelerde büyük rol oynamıştır. 

İlk zamanlarda masum öğrenci istekleri şeklinde 
başlayan hareketler sonra boykota, daha sonra da 
ideolojik bir yapı içinde adam dövmeler, öldürme
ler ve yılkıcı eylemlere dönüşmüştür.. Zamanla bu 
olaylar devletin bütünlüğünü tehdit etmiştir. Bu du
rum bir taraftan güvenlik kuvvetlerini yıpratmış, di
ğer taraftan devlet otoritesini zayıflatmıştır. 

Bütün devlet daireleriyle güvenlik işlerine sızan 
militanlar oluşturdukları güçle demokratik düzeni 
değiştirmek suretiyle kendi ideolojilerine uygun bir 
devlet kurmaya yönelmişlerdir. Bu safhada kendi ara
larında da fraksiyonlara ayrılarak çatışmaya girmiş
lerdir. 

Siyasî partiler arası ilişkilerin bozulması sonucu 
bu güçler, ülkenin en ücra köşelerine kadar giderek 
çalışmalarını rahatlıkla sürdürmüşlerdir. Bunun ne
ticesinde kitleler arası çatışmalar ile devletin her bi
riminde siyasal cepheleşme hızlanmıştır. Bu ise, aşı
rı uçların çalışmalarını kolaylaştırmış, boy hedefi 
seçtikleri kimseleri birbiri arkasına Öldürerek terörü 
tırmandırmışlardır. Kitlelerin çatışmalarına giden yol
lar denenmiş ve ne hazindir iki bunda 'başarı sağlan
mıştır. 

Aşırı sol, aşırı sağ ve bölücü unsurların faaliyet
leri şeklinde özetlenecek hareketlerin nihaî amacı, 
farklı yöntemlerle de olsa devletin bütlüğünü orta
dan kaldırmak olmuştur. 

Bunun [için de hazırlama, örgütleme ve eylem 
safhasını tamamladıktan sonra iş safhasına geçilmiş
tir. Ne yazık ki bu safhaların ilik üçü ülkemizde tam, 
dördüncü safha ise kısmen uygulanmıştır. 

Devletin bütün (kuruluşlarında militan kadroların 
oluşması, devlete olan saygınlığı azaltmıştır. Devlet 
otoritesinde meydana gelen boşluğu terör ve yıkıcı 
unsurlar doldurmuştur. Bu militanların söyledikleri 
devlet idaresine egemen olmuş, bu lise halkın mora
lini, bozmuştur. 

Olaylar öylesine gelişme göstermiştir ki güven
lik kuvvetleri sağ ve sol derneklere bölünmüş, anar
şik olayları besleyen bazı kimseler bu kuruluşa gir
mek suretiyle anarşistlere yardımcı olmuştur. Ayrı
ca personel ve malzeme eksikliği nedeniyle olayların 
gerisinde kalan güvenlik kuvvetleri, yıkıcı unsurlar
la mücadele edememiş, eldeki silahların teröristlerin 
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elindeki silahlardan daha az etkili olması da polisin 
çalışmalarını büyük ıboyutta etkilemiştir. 

Polise, çağın gereklerine uygun bilgiler de ve
rilmiş değildir. Eğitim noksanlığı nedeniyle her tür
lü eğitimden geçen anarşistler karşısında acze düş
müştür. Siyasal baskılara maruz kalan poliste gün 
geçtikçe moral bozulmuştur. Her gün işlene işlene 
genç dimağlara enjekte edilen sapık fikirler, mevcut 
değer yargılarıyla çelişmiştir. Her türlü imkânlardan 
faydalanarak yapılan propagandaya maruz kalan in
sanlarımız doğru düşünme imkânını kaybetmişlerdir. 
Bu propagandanın etkisinde kalan genç dimağlar ise 
aile, çevre ve okulun verdiği bilgilenin içinde kala
rak âdeta ne yapacaklarını bilemez duruma gelmiş
lerdir. Belli ve basit sloganlar birer reçete olaralk 
topluma sunulmuş, ve ne acıdır ki, gençlerimizin belli 
bir kesimi de bunlara sarılmıştır. Anne ve babasına 
düşman gençlerimizin görülmesi bu yolla sağlanmış
tır. Bütün bunların sonunda aile bağları zayıflamış, 
devlete olan güven azalmış, dostluklar, arkadaşlıklar 
kaybolmuştur. Çeşitli yollarla hedef göstermeler, 
yönlendirmeler sürüp gitmiştir. 

'Bütün bu olayları sadece dış ve ekonomik etken
lere bağlamak son derece yanlıştır. Olay çok boyut
ludur, Elbette bunlar da anarşinin nedenleridir; fakat 
bunların dışında daha başka nedenler de vardır. Şim
di bunları şöyle sıralamak mümkündür:. 

Sayın milletvekilleri, uygarlığın getirdiği vasıtalar; 
ulaşım, haber araçları, eskiden gençleri ayıran milli
yet, sosyal ve ideolojik fikirleri birbirine yaklaştır
maktadır. Kitaplar, geziler, sinema, televizyon gübi 
haber ve ulaşım imkânları gençleri erken olgunlaştır
maktadır. Ulaşım araçları da gençlerin farklı kültür
leri almalarına müsaade etme imkânını vermekte, 
alışagelen bilgileri aşan bir kültürün meydana gelme
sini kolaylaştırmaktadır. Bu enternasyonel kültür, 
önceki kuşakların benimsediği kültürlerle çelişmek
tedir. 

Bugün statüsü itibariyle öğrencinin boş zamanı 
çoktur. Tembellik sistemin esasında vardır, Bütün 
sene boş durup, sene sonunda sınava girmekten baş
ka işi olmayan öğrenci, çoğu defa ya bursludur, ya 
da annesi ve babasından temin ettiği para ile oku
maktadır. Üstelik bu hayat 24 - 25 yaşına kadar sür
mektedir. Bu yaşta genç dinamik bir güç olarak po
litika ıile uğraştığı halde politikayı beğenmemektedir. 
Bugünkü eğitim sisteminde öğretim üyesi dersini tak
rirle yetinmektedir. Öğrenci sadece dinlemek duru
mundadır. Hoca ile öğrenci arasında diyalog kurul
muş değildir. 

Bugün öğrenci, ıbütün bir sene sonunda derslere 
girerek başarısını göstermek, ki başarılı olup olma
ması da, bir sene zarfında bir veya iki saat içinde 
gireceği imtihanla ölçme durumunda bırakılmakta
dır. Bu sistemin yerine, bütün bir sene boyunca takip 
edilecek, hatta kontrol edilerek geliştirilecek bir sis
temin ikâme edilmesi lazımdır. 

Enflasyonun getirdiği geçim sıkıntıları her gün 
biraz daha büyümekte, bu sıkıntılarla karşı karşıya 
kalan insanlar kendilerine cazip gelen slogan ve söz
lere kanmaktadır. Hayatın zor şartlarını karşılamak 
durumunda kalan alile eski gücünü ve otoritesini kay
betmekte, anne ve baba ile çocuk arasında bağlar 
zayıflamaktadır. 

Otoritesi zedelenen devletin güçsüzlüğü birçok 
olaylarla açıklık kazanmıştır. Yönetici kadroların her 
soruna siyasal çıkarlar açısından bakması, yetkile
rini tam olarak kullanmaması, devlet ile hükümet 
kavramlarının zaman azman birbirlerine karıştırılma
sı çıkmazın nedenleridir. 

Mevcut düzenin aksak yanları daha kesin çizgiler
le su yüzüne çıkmakta, 'haksızlıklar, yolsuzluklar, ya
saların uygulanmasındaki eşitsizlikler-'bu ortamın be
lirgin niteliği olmaktadır. 1940 senesinden bu yana 
olan gelişmeler bir ömre sığmayacak büyüklüktedir. 
Atom ve hidrojen bombalarından sonra ancak şair
lere ilham kaynağı olan aya gidebilmiştir. Yeni ça
ğa simgesini vuran bu olaylar kısa bir zaman içinde 
gerçekleşmiştir. Bütün .bu olaylar bugünün gençliği 
ile onun ana ve babaları arasında yaş farkından da
ha çok çağ farkı meydana getirmiştir. 

Bu. nedenle savaş sonrasını yeni bir çağ kabul eden 
görüşlere katılmamak mümkün değildir. Kaldı ki, 
İkinci Dünya Savaşı sadece militarizmi, diktatörlü
ğü, müstemlekeciliği, ırkçılığı ortadan kaldırmamış; 
o zamana kadar mevcut değer yargılarını yıkmıştır. 
Birbirini izleyen buluşlar ve teknik gelişmeler so
nunda yepyeni bir anlayış meydana gelmiştir. Yeni 
kuşaklar bu anlayışa, bu imkânlara sahip olarak doğ
muştur. Savaş öncesine kadar buluşlar ve gelişmeler 
daha yavaş ve kuşaklar arası dengeyi bozmayacak tür
deydi. Bu yüzdendir ki, kurulu düzene ve toplum dü
şüncesine etkileri daha az olmaktaydı. 

Dış ve ideolojik tahriklerin rolü de küçümsenme
melidir. Esasen her ülke bu tahriklerin etkisindedir; 
fakat bu tahriklerin varlığından ziyade, bunların tu
tarlı olup olmaması önemlidir. Eğer düzen tahrikleri 
haklı çıkaracak yönde çalışıyorsa, tahrikler daima ta
raftar bulacaktır. Bunun içindir ki, kötü işleyişi ne-

— 221 — 



T, B. M. M. B : 45 

deniyle istismar edilen bozukluklar vakit geçirilmeden 
düzeltilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki gençlik hareket
lerini toplum olaylarından soyutlayarak 'izah etmek 
son derece zordur. Bu nedenle, ülkemizdeki geçmiş 
hareketlerin daha iyi anlaşılabilmesi içim, bu hareke
tin oluşmasına etkili olan sosyal ve ekonomik yapı
mızı da kısaca tetkik etmekte yarar vardır. 

Türkiye nüfusu, yılda 1 miloyn 300 bin civarında 
artarak çoğalmaktadır. Bu haliyle nüfus birtakım so
runlar yaratmakta ve bazı dengesizliklere neden ol
maktadır. 1960'da şehir nüfusunun toplanı nüfusa 
oranı yüzde 26,3 İken, 1970'te bu nispet yüzde 36'ya 
yükselmiştir. 1965-1970 dönemimde kırsal şehirler
den 1 milyon 600 bin insan göç etmiştir; göç daha 
ziyade büyük şehirlere olmaktadır. 1970 yılında üç 
büyük şehriımizdeki nüfus toplamı, toplam, şehir nü
fusunun yüzde 31'i dolaylarındadır. Kalkınmanın ge
reklerine uygun olmayan bu akın birçok problem ya
ratmaktadır. özellikle altyapı tesisleri ve ulaşım so
runları çözüm beklemektedir. Kırsal birimlerin da
ğınıklığı ve çokluğu nedeniyle, kamu hizmeti gö-
türülemeımektedir. Şehirlere akın türedi sektörde yı
ğılmalara neden olmaktadır. Yine bu şehirlerde arsa 
spekülasyonu sonucu beliren konut ihtiyacı ekonomi
ye olumsuz yönde etikıi yapmaktadır. Bugün Ankara, 
istanbul, İzmir ve Adana'da 800 bin civarında ge-
oökondujmevcuttur. Büyük şehirlere göç edenler gel
dikleri yerlerle, koptukları yerlerin gelenekleri ara
sında bocalamaktadır. Kontrolsüz nüfus artışı, gele
cek yıllar için yeni toplumsal olayların çekirdeklerini 
oluşturmaktadır. 

Türkiye'de gelir dengesiz bir dağılım göstermek
tedir. 1968 hesaplarına göre; çalışan nüfusun yüzde 
80'i gelirin ancak yüzde 20'sin!i, geri kalan yüzde 
20'si de gelirin yüzde 80'ini almaktadır. Bu yüzden
dir ki, toplumumuzda mevcut olan rahatsızlıklar gün 
geçtikçe bir patlama noktasına varma eğilimi göster
mektedir. Enflasyon hızı, Avrupa ülkelerinde yüzde 
10 dolaylarında seyrederken, Türkiye'de yüzde 50 
civarındadır. Para değerinin giderek düşmesi, geçim 
sıkıntısını yoğunlaştırmakta ve aile içinde başlayan 
göçükler toplumun bütün kesimlerine yansımaktadır. 
Bugünkü toplumun hayat düzeyi yükselmiştir; fakat 
bu yükselme toplumun her 'kesimi için aynı oranda 
olmamıştır. Dengeli bir dağılım olmadığı için toplu
mun belirli kesimlerinde hoşnutsuzluklar artmıştır. 

Eskisine oranla bugün dış dünya ile daha fazla 
temastayız. Türkiye'de iş bulamadığı için çalışmak 
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üzere Avrupa'ya giden pek çok insanımız, memleke
timizde mevcut olan aksaklıkları değerlendirerek yur
da dönmekte, dış ülkelerde rastlanmayan dengesiz
liklerin nasıl olup da memleketimizde olduğunu haklı 
olarak araştırmaktadır. Ayrıca birtakım eski alış
kanlıklarımız dışarıdan" gelen fikirlerle çelişmektedir. 
Bu çelişkiyi görmemezlikten gelerek eski alışkanlık
larını sürdürmek isteyenler ise çoğunluktadır. 

Ekonomik balkımdan olduğu kadar, kültürel ve 
sosyal bakımdan da böîgelerarasında farklılıklar var
dır. Bu durumun neden olduğu birtakım rahatsızlık
lar sürüp gitmektedir. Geri kalmış bölgelerde yaşa
yan insanları hor gören kamu hizmetleri çoğunlukta
dır. Bir kısım vatandaş, hâlâ toplumdan kopmuş, kül
tür düzeyi aşağı bir halde yaşamaktadır. Türkiyemi-
zin sınır boylarındaki il ve ilçeleri, yabancı radyo 
yayınlarının etkisi altındadır. Hatta birçok ilde Türk 
televizyonları yerine, sınır komşu ülkelerin televiz
yonları izlenmektedir. Transistorlu radyoların köylere 
girmesiyle aydınlanan köylü politikada bir güç oluş
turmuştur. Klasik devlet yönetiminin egemen olduğu 
devirlerde kamu idaresinin verdiğiyle yetinen köylü 
bugün hizmet istemektedir. 

Gençler boş zamanlarını spor tesisleri ve lokal
leri olmadığı için kahvelerde geçirmektedir. Sınıflar 
kalabalık olduğundan ekip çalışması yapılamamakta
dır. Ferdî çalışmalar esas olup, hoca ile öğrenci ara
sında diyalog kurulamamaktadır. 

Ayrıca, gerilla kamplarında yetiştirilen militanlar 
çalışmalarını sürdürmektedirler. Organize kuvvetler 
şeklinde hareket eden birtakım illegal kuruluşlar ana
yasal düzeni tehdit etmektedirler. Diplomatik faali
yetler yoluyla siyasal bütünlüğümüzü parçalamaya 
yönelen çalışmalar da sürdürülmektedir. İdeolojik 
tehditler ve propagandalar, gerilla faaliyetleri, bölü
cü ve bölgeoi cereyanlar, din istismarı toplumumuzu 
tehdit eden faktörlerin başlıcalarıdır. Bunları anla
tırken amacım geçmişten ders alıp yapılması gere
kenleri vakit geçinmeden yapmak ve olayların sade
ce polisiye tedbirlerle geçiştirilmeyecek kadar mü
him olduğunu göstermektedir. Oysa, olaylar hiç de 
böyle görünmemektedir. 

Kaldı ki, güvenlik kuvvetlerinin güçlendirilmesi 
için de fazla bir şey yapılmış değildir. Yapılanlar 
ise daha ziyade 12 Eylül Döneminde olmuştur. Bu 
dönemde, emniyet güçlerinin bölünmesine neden olan 
dernek faaliyetlerine son verilmiş ve polMze olanlar 
tasfiye edilmiştir. Bu güçlerin tarafsız hareketi sağ
lanarak terörle çok ciddî ola"rak mücadele edilmiştir. 
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Vine 12 Eylül Döneminde güvenlik güçleri eğitim, 1 
araç ve özellikle silah bakımından kısmen teçhiz edil- 1 
mistir. Hepsinden mühimi, bu güce partilerin etkisin- I 
den kurtarılarak devlet gücü hüviyeti yenilmiştir. I 
Bütün bu etkenlerle emniyet güçlerimiz anarşi ve I 
terörle mücadelede, askeri yönetimin de etkisiyle bü- I 
yük mesafeler kaydetmiştir. Buna rağmen anarşinin I 
kökü kazınmamıştır. I 

İşkencenin sistematik yapılmadığını hepimiz bili- I 
yoruz. Bunu. sadece ülke içinde değil, uluslararası I 
platformlarda da nasıl savunduğumuzu bizlerle be- I 
raber olan arkadaşlarımız gayet iyi bilmektedir. Ge- I 
çen gün Meclise getirdiğimiz bir 'işkence iddiasının, I 
tertipler peşinde koşan bir kişiye ilgililerin, dikkatini I 
çekmek suretiyle polisi arındırma gayretinden ileri I 
geldiğini bilmenizde yanar vardır. Yoksa, ne polis I 
töhmet altında bırakılmak, ne de kötü şöhret sahip- I 
•teri korunmak istenmiştir. Bunun dışında söylenenler I 
yalandır, yutturmadır. Bunun alksıini söyleyenler, po- I 
1 i si bizim kadar sevmemektedirler. I 

Hükümet, reform ve iş bitirici alarak ortaya çık- I 
mıştır. Oysa, bugüne kadar emniyet güçleri için faz- j 
la bir şey yapmış değildir. 12 Eylül Dönerninde temin I 
edilen imkânların yetmediği ise bugünden anlaşıl- I 
maktadır. Poliste eğitim bugün de tam olaralk yapıl- I 
rnamaktadır. Bugün 9 aylık 'bir eğitimle, olayların üs- I 
tesinden gelmenin mümkün olmadığını herkes 'bilmek- I 
tedir. Yeterli ölçülerde istihbarat alınmamaktadır. îs- I 
tihbaratm ise ayrı bir eğitim ve yetişme işi olduğu or- I 
tadadır. Bugün hâlâ birtakım terörist faaliyetler var- I 
sa, bunu yeterli istihbarın alınmayışına bağlamak la- I 
zımdır. Ayrıca, alınan istihbaratın değerlenmesi de ay- I 
rı bir konudur. Değerlendirilmeyen istihbarat hiçbir I 
işe yaramamaktadır. Bugün de, Güneydoğu Anadolu' I 
da meydana gelen olaylardan, yeterli istihbarın alın- I 
madiği acı bir gerçek olarak görülmektedir. Eruz ve I 
Şemdinli'de meydana gelen olayları gerektiği ölçü 
içinde değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bugüne ka- I 
dar subay, astsubay ve er olmak üzere 20 şehit veril
mesi ve 40 erin yaralanmış olmasına mukabil, anar- I 
şistlerden 14'ü ölü, 3'ü yaralı olmak üzere 17 kişinin 
ele geçirilmesinin nedeni budur. I 

Ayrıca, jandarma teşkilatı telsiz bakımından da 
yeterli düzeyde değildir. Zira, sadece 48 ilimizde tel- I 
siz bağlantısı mevcut olup, yerleşim birimlerinin ya
rısından azında direkt telefon mevcuttur. Ayrıca, son 
olaylarda görüldüğü gibi, engebeli olan arazide an- I 
cak helikopterle hareket ve gözetleme yapılabilmek- I 
tedir. Oysa, helikopter ve bu helikopterlerdeki silah
lar da yeterli değildir. J 
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Üç tarafımızın denizlerle çevrili olduğu ülkemiz
de, kaçakçılık daha ziyade deniz yoluyla yapılmakta
dır. Oysa jandarma teşkilatının elinde devriye görevi 
yapacak sadece 42 bot mevcuttur. Kaldı ki, bu bot
larla kaçakçıların elindeki güçlü teknelerle mücadele 
etmek mümkün değildir. Gerek jandarmanın ve ge
rekse 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren İçişleri Bakan
lığına bağlı bir kuruluş haline gelecek olan Sahil Gü
venlik Komutanlığının, personel bakımından da ye
terli olmadığı bilinmektedir. Askere alınanlardan kay
nak alan bu komutanlıkların yeterli personele sahip 
olmayışını anlamak mümkün değildir. Durum bu 
iken, askerliği kısaltıcı yöntemlerin geliştirilmesinin 
anlamsızlığı kendiliğinden meydana çıkmaktadır. Bu
gün ilçelerimizin çok az bir kısmında jandarma su
bayları bulunmaktadır. Astsubayların görev yaptık
ları yerlerin sayısının çokluğu karşısında üzülmemek 
elde değildir. Oysa, jandarmanın bugün uğraştığı kim
seler, artık basit suçlular olmayıp her türlü eğitim
den geçen ve yine her çeşit taktikleri uygulayabilen 
kimselerdir. 

Terörist grupların roketatarlar kullandığı bir za
manda köylülere silah verilmesini ve «Kendi güven
liğinizi kendiniz koruyun» denmesini anlamak müm
kün değildir. Kaldı ki, bu olaylarda İçişleri Bakanlı
ğı gerektiği kadar da duyarlı hareket etmemiştir. 

Bütün bunlara rağmen, jandarmanın bütçesine 
yapılan zam, ancak enflasyonu karşılayacak miktar
dadır. Hem sayı, hem eğitim, hem de silah ve teçhi
zat bakımından takviye edilmedikçe olayların üste
sinden gelmek mümkün değildir. Son Güneydoğu 
Anadolu'daki olaylardan sonra 24 karakolun kaldırıl
ması da, psikolojik bakımdan iyi olmamıştır. Bun
dan sonra hizmetin gereği de olsa, bu nokta gözden 
uzak tutulmamalıdır. 

Bu konudaki sözlerime son vermeden bir noktayı 
önemle belirtmeden geçemeyeceğim. Bilindiği gibi, 
jandarma* da polis gibi kolluk kuvveti olup asayişi 
sağlamakla görevlidir. 5442. sayılı Jl İdaresi Kanunu
nun 11 inci maddesine göre, mülkî idare amiri, kamu 
düzeni ve güvenliğinin korunması görevinin doğal 
sonucu olarak il sınırları içinde bulunan genel ve özel 
kolluk kuvvet ve teşkilatın amiridir. Oysa, 2803 sa
yılı Kanuna göre, mülkî idare amirlerinin durumu bu 
olmasına rağmen, jandarmaya sicil verememekte, yer 
değiştirememekte, disiplin uygulaması, izin verme ve 
ödüllendirme yapamamaktadır. Bu kanunla bu yet
kilerin hepsi mülkî idare amirlerinden alınmıştır. Oy
sa, jandarmanın polisten tek farkı eğitim ve öğreti-
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midir, görevi mülkîdir. Buna bir çözüm mutlaka bu- I 
lunmalıdır. I 

Belediyelere gelince, sanayileşme sonucu büyük I 
şehirlere başlayan akının getirdiği pek çok sorunlar I 
mevcuttur. Bugün belediyeler bu sorunları çözmek- I 
ten çok uzaktır. Şehirlerin yüzde 40'ını teşkil eden I 
gecekondulara ne yol, ne su, ne de elektrik götürül- I 
müştür. I 

Yeni çıkarılan İmar Affı ve yasaların, zenginlerin I 
istifadesini hedef aldığını bilmeyen yoktur. Artık sa- I 
hiller ve kıyılar halka kapatılmış, denizi doldurarak I 
villa yapanlara meşruiyet kazandırılmıştır. Oysa Ana- I 
yasamız, kıyı şeridinin halka açık olmasını hükme I 
bağlamıştır. I 

BAŞKAN — Sayın Ural, beş dakikanız var efen- I 
dim. I 

İBRAHİM URAL (Devamla) — Başüstüne efen- I 
dim. I 

Belediyelere, vergilerden kesilen meblağın yüzde I 
80'i nüfus esasına göre tevzi edilmektedir. Objektif I 
bir kıstas olmasına rağmen küçük belediyeler için I 
haksız bir durum yaratmaktadır; zira bu belediyelere I 
ayrılan pay, çok cüzî kalmaktadır ve hele turistik ka- I 
sabalar bu açıdan büyük zarar görmektedir. Devlet 
gelirlerinin yüzde 20'si ise tamamen takdire dayanan I 
ölçüler içinde tevzi edilmektedir. Bu ayrılan payın 
ise, iktidara yakınlık esasına göre şekillendiği şikâyet I 
konusu olarak devam etmektedir. I 

Bazı belediyelerimizin tanzim satışları açarak hal- I 
ka gıda maddelerini ucuza satmasını memnunlukla, I 
buna mukabil bazı belediyelerin mevcut tanzim sa- I 
tıslarını kaldırmalarını üzüntü ile karşılıyoruz. I 

Halic'in temizlenmesini bizler de istiyoruz, ancak I 
mülkiyet hakkına ve yasalara saygılı bir uygulama- 1 
dan uzak, sağlam binaların, maili inhidam kararı alı- j 
nıp yıktırılmasını, hakka yapılan bir tecavüz olarak I 
değerlendiriyoruz. I 

Mahallî idarelerin temel kuruluşları olan beledi- I 
ye, köy ve özel idarelerin günün gereklerine göre dü- I 
zenlenmesi için ciddî bir çaba sarf edilmemiştir, j 
19 Eylül 1984 tarihli Resmî Gazetede neşredilen Özel I 
idareler Ortak Fonu ve Mahallî idareler Ortak Fonu I 
Yönetmeliklerine göre yapılacak yardımların tarafsız, I 
ekonomik ve teknik şartlara göre yapılması gerekir. I 
Oysa bunların, siyasal tercihlere göre yapıldığı şek- I 
linde yaygın bir kanaat vardır. 1 Ocak 1985 tarihin
den itibaren uygulanacak olan 190 sayılı Kanun Hük- I 
münde Kararname, mahallî idarelerin kadro ihdası, 
iptali ve unvan değişikliklerinin, Bakanlar Kurulu | 
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Kararıyla yapılmasını hükme bağlamıştır. Böylece, 
bürokrasi ile mücadele edeceğini vaat eden Hükümet, 
âdeta bürokratik bir engel yaratmıştır; buna son ve
rilmelidir. Özel idare paralarının özel bir bankaya ya
tırılmasını anlamak da mümkün değildir. 

Güvenlik soruşturmasının geç yapılması başta ge
len yakınma nedenidir. Bazan idarenin takdirine bağ
lı olarak sakıncalı kişi kabul edilmesi, demokratik 
gereklere pek uygun düşmemektedir. 

Trafik, bir facia halinde devam etmektedir, bir
kaç kişinin öldüğü günler olmaktadır. Bu konuda da 
yeterli eğitim yapılmamaktadır. Trafik Kanununun 
belirli maddelerinin askıya alınışını anlamak da müm
kün değildir. 

Pasaport taleplerinin merkezden sorulması nede
niyle gecikme ile yerine getirilmesi de haklı şikâyet
ler arasındadır. Bugün muhtarlara (100 X 41) çarpı-
mıyla bulunan 4 100 lira ödenek verilmektedir. Bu
günün ihtiyaçları karşısında çok küçük kalan bu meb
lağın artırılması bir zorunluluk haline gelmiştir; bu 
husus, haklı bir yakınma nedenidir. 

Yeni ilçelerin kurulması talepleri artmıştır; bun
lardan gerekenlere bu imkân verilmelidir. 

Polise verilmekte olan fiilî hizfnet zammı, mülkî 
idare amirlerine de verilmelidir. Memura verilen bir 
imkândan amirin mahrum edilmesini anlamak müm
kün değildir. 

Mülkî idare amirlerinin etkisinden kurtulmak için 
birçok teşkilat, bölge kuruluşlarına gitmektedir. Bu, 
hizmetin, bir düzen ve koordinasyon içinde yürütül
mesini engellemektedir. 

Bekçi teşkilatı, günün şartlarına uygun bir hale 
getirilmelidir; zira büyük şehirlerde bu teşkilat, bu 
şekliyle fonksiyonunu yitirmiş durumdadır. Polisten 
farklı ölçüler içinde mesai ücreti verilmesi yakınma 
sebebidir; bu uygulamaya son verilmelidir. 

Özetlersek, şu sonuçlara varmak mümkündür : 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi, geçen yıla oranla yüz

de 37, Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi yüzde 26 
artmıştır. Senelik enflasyonun yüzde 45 - 50 civarında 
olduğu söylenildiğine göre, reel olarak bir artma söz 
konusu değildir. Verilen bu paraların içinde personel 
giderlerinin payı ise, çok büyüktür. Bu haliyle gerek 
emniyet ve gerekse jandarmanın her bakımdan teç
hizi yine sözde kalacaktır. Oysa, bunlar teçhiz edil
medikçe, sıkıyönetim kalktığında olayların üstesin
den gelmek mümkün olmayacaktır. 

Anarşi ile mücadele sadece polisiye tedbirlerle 
yapıldığı takdirde olayların önü alınmayacaktır. Bu 
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durum ise, haksız olarak polisi yıpratacaktır. Oysa, 
polis, bugüne kadar görevini layıkıyla yapmış, siya
setten ve parti etkisinden uzak tutulduğu oranda bü
yük başarı sağlamıştır. Ne hazin ki, gerek partizan
lık ve gerekse ideolojik yaklaşımlar nedeniyle, yıpra
tılan daima polis olmuştur. Oysa, polisi yanlış yön
lendirenler politikacılar ve menfaat uman kişiler ol
muştur. 

Polise verilen maaş ve yan ödemeler de yeterli de
ğildir. Günde 12 saat ve gerektiğinde hayatını hiçe 
sayarak görev yapan polisi maddî bakımdan takviye 
etmek zarureti vardır. Sıkıyönetimin devamı müdde-
tince kendisine sıkıyönetim tazminatının verilmemesi
ni anlamak da mümkün değildir. İçişleri Bakanlığı
nın iki yanında yer alan jandarma ve polisi, saygınlık 
noktasında aynı seviyeye getirmemiz gerekmektedir. 
Oysa bu durum, her gün biraz daha polis aleyhinde 
bozulmaktadır. 

Bu vesile ile, anarşik olaylarda hayatlarını kaybe
den güvenlik kuvvetlerine Tanrıdan mağfiret, yara
lananlara sabır diler, hayatı pahasına çalışan güven
lik kuvvetlerimize şükranlarımızı sunarız. 

Sözlerime son verirken, bu bütçenin, ülkeye ve 
bakanlığa hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Sürenizi tam doldurduğunuz için de ayrıca teşek

kür ederim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Osman Do

ğan; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar). 

ANAP GRUBU ADINA OSMAN DOĞAN (Şan
lıurfa) — Sayrı Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri, Sayın Bakan ve İçişleri Bakanlığının değerli tem
silcileri; İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkında Anava
tan Partisi Grubunun görüşlerini Yüce Heyetinize 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Konuşma
ma başlamadan önce.Yüce Meclisi saygıyla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, ülkenin genel emniyet ve 
asayişinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığının birin
ci görevi, yurtta, kamu güvenliğini sağlamaktır. Ka
nun, memleketin umumî emniyet ve asayişinden İçiş
leri Bakanlığını sorumlu tatmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, değerlendir
me ve denetlenmesinde yetkileri ve görevleri bulunan 
İçişleri Bakanlığı; mülkî idare amiri sınıfına dahil 
yöneticileri ile temel kanunların ve diğer yasaların 
kendilerine verdiği yetkilere dayanarak görevini tam 

olarak ifa ederse, bir yerde tümüyle idarenin de ba
şarısını sağlamış olur. 

Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilatında tayin, terfi ve atamalarda rütbe, 
kıdem, bilgi ve deneyime özen gösterilmesi zorunlu
dur. Nesilleri sağlıklı bir şekilde ileriye götürmek, 
toplumu muassır medeniyet seviyesine çıkarmak, 
daima yöneticilerin yetenekleri ve dünya görüşleri
nin ağırlığıyla mümkün olabilmiştir. Yönetim mut
laka millî bir çizgide bütünleştirilmeli, devlet ve mil
letten yana olanlarla, gününü gün edenler ve sapık 
ideolojilerin savunucusu olanların bir tutulmaması 
gereğine önemle işaret etmek istiyorum. Jeostratejik 
yönden önemli bir konuma sahip olan ülkemizde, top
lumun sağlam bir yapıya kavuşturulması, istikbalin 
milliyetçi ve vatanseverlik temellerinin sağlam atıl
ması, bu konuda yöneticilerin önemli görevleri ifa 
etmeleri gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Taşra yönetiminde Devlet ve Hükümeti temsil 
eden idarenin başı ve mercii durumunda bulunan 
mülkî idare amirlerine çeşitli yasalarla 8Q0'ü aşan 
görev, sorumluluk ve yetki verilmiştir. Bu bakımdan, 
valilerin, kaymakamların ve emniyet müdürlerinin 
çok isabetli seçilmeleri lazımdır. Temennimiz ve 
inancımız odur ki, Türk idarecisi bütün hukukî ve 
malî sorunlarına rağmen canla, başla çalışacak, her 
zaman olduğu gibi, yasaların yanında Devletin ida
recisi olmaya devem edecektir. Valilerimizin, Hükü
met Programında yer alar> ilkeler doğrultusunda ya
tırım hizmetlerine dönük çalışmalarını ilgiyle izliyo
ruz. Valilerin Devlet hizmetine ve yatının çalışma
larına artan bir hızla devam etmelerini temenni edi
yor ve bekliyoruz. 

Yurtta emniyet ve asayişin sağlanmasında devle
tin meşru gücünü teşkil eden jandarma ve emniyet 
teşkilatının Devletin almış olduğu kararları çok iyi 
uygulama konusunda, her geçen gün artan gayretle
rine burada şükranlarımı sunmak istiyorum. (Alkış
lar) 

Jandarma teşkilatımız, teşkilat, hareket kabiliyeti 
ve ateş gücü itibariyle sürekli gelişme göstermekte
dir. Yeni bütçeyle müspet gelişmelerin daha da hız
lanmasını ' diliyoruz. Ülkemiz yüzölçümünün yüzde 
92'sinin iç güvenliğinden sorumlu bulunan jandarma 
teşkilatının her bakımdan oturmuş, meselelerinin ta
mamına yakın kısmını da halletmiş olduklarını bi
liyoruz; ama biz, daima daha iyi, daha ileri diyoruz. 
Çağın askerî eğitim ve teknolojisinden geri kalmak 
bir yana, çağın ilerisinde olması isteğimizi jandar-
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ma teşkilatının değerli komuta kademelerine bilhas- I 
sa ifade etmek istiyoruz. Fedakâr Türk jandarması- I 
nın önemli özelliklerinden biri de, gerektiğinde dü- I 
zenli bir birlik olarak şanlı Ordumuzla birlikte yurt I 
savunmasında görev almasıdır. Kurtuluş Savaşında 
jandarmamızın gösterdiği olağanüstü başarılar tarih I 
sayfalarında layık olduğu şerefli yerini almıştır. Bu I 
geleneksel teşkilatımıza kuruluşundan bu yana hiz
meti geçenleri minnetle yad ediyor, şehitlerimize Al- I 
lah'tan rahmet diliyoruz. I 

Emniyet teşkilatı ise, dar imkânlarına rağmen, 
oldukça 'başarılı hizmetlerine devam etmektedir. Bu j 
teşkilatımızın daha yeterli 'hale getirilmesi için kadro I 
eksiklikleri bir an evvel giderilmeli, eğitime artan I 
bir hızla devam edilmelidir. Polis kolejlerinin sayı- I 
sini artırmak suretiyle, teşkilata kendi kaynağından I 
eleman temin etmek lazımdır. Kursiyer polis alım- I 
larının camiaya yarar sağlayıp sağlamadığını bilmi- I 
yoruz. Bunun ihtiyaçtan kaynaklanan bir zaruret ol- I 

'duğu kanaatindeyiz. I 
Teşkilatın lojman sorunu vakit kaybedilmeden I 

çözüme kavuşturulmalıdır. Emniyet mensuplarının I 
bunca meşgale içerisinde bir de ev bulmak,, kira öde- I 
mek gibi sorunlarla uğraşmamalarını temin etmek I 
zorundayız. Hizmetin özelliği nedeniyle, bu husus ay- I 
rı bir önem taşımaktadır. I 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı nıad- I 
desinde «Sıkıyönetim Komutanlığı emrine verilen ve- I 
ya giren görevlilere sıkıyönetim hizmet zammı öde
nebilir» dendiğine göre, sıkıyönetim emrinde görev I 
alan emniyet mensuplarının da bu haktan yararlan- I 
dırılmalan hususunu Bakanlar Kurulunun takdirine I 
arz ediyoruz, I 

Bize göre, Devletin vatandaş nezdindeki itibarı, I 
onlarla her an karşı karşıya olan en uçtaki görevlıle- I 
rin tutum ve davranışlarıyla doğrudan doğruya ilgili- I 
dir. Bu itibarla, bilhassa trafik polisleri, karakol po- I 
üsleri ve bekçi gibi emniyet mensuplarının muhatap- I 
larına mutlaka iyi muamele yapmaları gereğini hatır- I 
latmak istiyoruz. I 

Bir yandan kendi iç bünyesini ıslah etmeye uğra- I 
sırken, bir yandan da aslî görevi olan emniyet ve asa- I 
yiş sorunlarına önemle eğilen emniyet teşkilatının yap
mış olduğu olumlu çalışmalar sonucunda yurtta suç ve I 
suçlu sayısında hissedilir azalmalar meydana gelmiştir. 

Başarılı çalışmalarını iftiharla izlediğimiz emniyet I 
teşkilatımızın değerli mensuplarına, huzurlarınızda te- I 
şekkür ediyor; bayrağı, vatanı ve milleti için şehadet 
mertebesine erişmiş olanlarına da huzurlarınızda Yü
ce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. | 
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Biliyoruz ki, Türkiye üzerinde dış ve iç düşman
ların büyük oyunferı vardır. Bunlara karşı koymak, 
bu oyunları bozmak, güvenlik kuvvetlerimizin gücü 
ve morali ile doğrudan doğruya orantılıdır. Temenni
miz odur ki, ülke gerçekleri göz önüne alınarak bu 
bakanlığımıza daha elverişli imkânlar tanıyalım. 

Nüfus i sileri hizmetlerine çağdaş nitelik kazandır
mayı amaçlayan MERNlS Projesinin uygulama saf
hasına getirilmesi için, deneme çalışmalarının hızlan
dırılması gereklidir. Proje ile nüfus idaresi, merkezî 
bilgisayar sistemine bağlanmış olacak; nüfus işleri, 
içinde bulunduğu karışıklıktan kurtulacaktır. 

Sahil Güvenlik Teşkilatının deniz yolu ite yapıla
cak kaçakçılığa engel olması, denizde mal ve can gü
venliğini sağlaması, seyir güvenliği, denizde arama ve 
kurtarma, denizlerde eski eser kaçakçılığına engel ol
mak gibi önemli görevtleri vardır. Bu bakımdan bu 
teşkilatın hareket kapasitesini takviye etmek lazımdır. 
Yurt güvenliğinde, büyük bir eksiği giderecek bu ku
ruluşun bir an evvel üstün hizmetler verecek düzeye 
getirilmesini arzu ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, mahallî idareler, Türk idare 
yapısında vazgeçilmez yeri olan kuruluşlardır. Bu ku
ruluşların, yeterli gelir kaynaklarına kavuşturulması 
için, Hükümetin ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığının 
yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Mahallî ida-
ıtlerde çalışan personelin hizmet içi eğitime tabi tu
tulmaları elzemdir. Mahallî idareler personel1 kadro
larının standardizasyonu ile ilgili hazırlık çalışmala
rının Bakanlıkça yürütülmekte olduğunu memnuni
yetle kaydetmek isterim. 

Memnuniyetimizi mucip olan bir husus da, bakan
lığın bütün belediyelere eşit muamele etmeye azamî 
dikkati göstermekte olduğudur. Yine, .mahallî idare
lerimizle ilgili birçok kanun ve yönetmelikler-Bakan
lıkça tanzim edilerek bir kısmı çıkartilmış, geri kalan
ları ise zannediyorum Yüce Meclisle sevk edilmek üze
redir. 

Topyekûn savunmanın-bir parçası olan sivil savun
ma hizmetlerinin, Türkiye'nin en ücra köşelerinde da
hi uygulanabilir, daha gerçekçi bir planlama düzeyine 
gelmesi için bakanlığın yaptığı çalışmaları olumlu kar
şılıyoruz. 

Bu teşkilatımızın, araç, malzem ve teçhizatının ta
mamlanması için bakanlıkça hazırlanmış bulunan 10 
yıllık planın uygulamada aksatılmamasını, ayrıca mo
dern ikaz ve alarm sistemlerinin yurt sathında bir an 
evvel kurulmasını savunmamız açısından çok önemli 
addediyoruz. 
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Saym milletvekilleri, Türkiye bugün iç ve dış düş
manların müştereken tezgâhladıkları ideolojik bir sal
dırıyla karşı karşıyadır. Kaderde, kıvançta ve tasada 
birlik ve beraberlik içinde olan Yüce Türk Milleti, iç 
ve dış düşmanlarının planlı ve programlı çalışmalarıy
la bölünmek ve parçalanmak istenmektedir. Binlerce 
yıl bir arada yaşamış, aynı bayrak altında muhtelif 
cephelerde şehit olmak için birbirleriyle yarışmış 
memleket evlatlarını kamplara bölerek birbirine kır
dıran, vatanımızı parçalayarak emrinde oldukları dev
letlere peşkeş çekmeye gayret eden hiyaneti ve terörü 
elbirliği ile ortadan kaldırmak görevimizdir. Devleti
mizin, bunun kararlılığı içinde olduğuna şüphe yoktur. 
Devletin gücü, mutlaka terörün ve hiyanetin başını 
ezecektir. Hiçbir etnik veya mezhep ayrılığı ile Türk 
Milletini bölmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. (Al
kışlar) 

Devlet, kendi varlığını korumak iradesini her za
man açıkça ortaya koymak, dostu ve düşmanı buna 
inandırmak zorundadır. Türk Milletinin mensupları, 
eşkiya ve terör korkusunu devletine güvenerek zih
ninden silmelidir. 

Türklük âleminde, milliyetçi düşüncenin en büyük 
lideri Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini kurmakla milliyetçi şuurun en ihtişamlı örneğini 
fiilen ortaya koymuştur. İnanıyorum ki, Yüce Meclis, 
sonsuza kadar bu mümtaz emanetin bekçisi olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, güvenliğimizden sorumlu' 
İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerini vesile adde
derek geliniz dosta ve düşmana birlik ve beraberliği
mizi gösterelim. Bu günler, küçük hesapların görüle
ceği ve kısır çekişmelerin sergilenebileceği günler de
ğildir. Muhalif - muvafık hep beraber ses birliğimizi, 
gönül birliğimizi, nihayet millî birliğimizi tüm dünya
ya haykırafam. Yüce Türk Milleti bizden ilham ala
caktır. Bizim bu görüntümüzle, bu gücümüzle milleti
miz moral bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerime son vermeden önce, 
İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 1985 Malî 
Yılı Bütçesini yetersiz gördüğümüzü, ancak devlet İm
kânlarının da bundan fazlasına elvermediğini kabul 
ettiğimizi ifade etmek isterim. 

Bununla beraber, İçişleri Bakanlığımızın 1985 yı
lında mevcut imkânlarını en iyi şekilde değerlendire
rek azamî yararın sağlanmasına gayret edeceğinden 
şüphe etmiyoruz. 

1985 Malî Yılı Bütçesinin İçişleri Bakanlığına, 
vatana ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü

ce Meclisi şahsım ve Anavatan Partisi Grubu adına 
saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Namık Kemal Şentürk; buyurunuz efendim. (HP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmesine başlanılan İçişleri Bakanlığı ve 
bağlılarının 1985 Malî Yı'h Bütçesi üzerinde Milliyet
çi Demokrasi Partisi Grubu adına görüş ve temenni
lerimizi bildirmek üzere bendeniz huzurunuzdayım. 
Sizleri, şahsım ve partim adına saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

Bilindiği üzere, İçişleri, Bakanlığı, Anayasamızın 
sağladığı hak ve özgürlüklerle kamu düzeni ve genel 
ahlakı korumakla yükümlüdür. Bu bakanlık, yurdun 
iç güvenliğini ve asayişini sağlamak ve sürdürmekten, 
kaçakçılığın men ve takibinde, sımr, kıyı ve karasula
rımızın muhafaza ve emniyetinden, illerin genel yöne
timini düzenlemekten sorumludur. Bu bakanlık, ma
hallî idarelerin yönlendiritmesiiyle yurttaşların şahsî 
hal sicillerini tesis, nüfus hareketlerini takip etmek, 
vatandaşlık iş ve işlemlerini yürütmekle görevlidir. 
Nihayet, muhtemel savaş ve tabiî afetlere karşı yur
dun sivil savunmasını yapmak ve konuya ilişkin hiz-
mötleri eksiksiz yerine getirmekten ve koordinasyonu
nu sağlamaktan da içişleri Bakanlığı sorumludur. Her 
biri diğerinden önemli olduğundan kuşku bulunma
yan bu görevlerin ağırlığını ve önceliğini yine de gü
venlik hizmetleri teşkil etmektedir. Esasen yurdun 
genel emniyet ve asayişinden yasal olarak sorumlu 
bakanlık bütçesinin görüşülmesine, iç güvenlik ve asa
yişten ve güncelliğini maalesef yitirmemiş olan anarşi 
ve terörden söz ederek başlamak zorunlu bulunmak
tadır. 

12 Eylülün sağlamış olduğu huzur ve güvene ba
karak, 1 yıldan bu yana da sıkıyönetim yoluyla sür
dürülen nispî sükûne bel bağlayarak anarşinin, silahlı 
şiddet eylemlerinin, daha birtakım kanunsuz olayların 
üstesinden gelindiğini kabul etmeye imkân yoktur, Ni
tekim, hangi türlü teşhis konulursa konulsun, ayırıcı, 
bölücü olaylar belirli bölgelerde ve bir kısım illerimiz
de değişik boyutlarda ve çeşitli yollarla devam etmek
tedir; çapı şöyle veya böyle olsun, devam edeceğinden 
de şüphe edilmemelidir. Zira, yurdumuzda bu tür olay
ların hedefi tektir; ama sebebi tek değildir. Şiddete 
şiddetle mukabeleden beklenen olumlu sonucu alma
nın her zaman imkân dahilinde bulunmadığı da gö-
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rülmüştür. Bu ifadelerimle, bu vadide polisiye tedbir- | 
lcrin lazım ve fakat kâfi olmadığını söylemek istedi- I 
ğimi takdir buyurursunuz. I 

O sebeple, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez I 
bütünlüğüne, hür demokratik parlamenter düzene 
(kasteden; dış ve iç tahriklerle beslenen şiddet olay- I 
larının, anarşinin hortlamaması için, bu tahrikleri güç- I 
ilendiren, besleyen, vasatı, olgunlaştıran siyasî, sos
yal, ekonomik sorunları, aksaklıkları çözecek; top- I 
lumda huzursuzluk, hoşnutsuzluk yaratan etkenleri I 
giderici; vatandaşta her gün biraz daha artan geçim 
endişesini ve hayal kırıklığına yol açan uygulamaları 
önleyici, güven duygusunu artırıcı, daha geçerli ve I 
ciddî tedbirlerin alınması ve tatbikinin İsrarla kova- I 
lanması şarttır. I 

Sayın milletvekileni, saydığımız, sıraladığımız hu- I 
suslardan elbette yalnız İçişleri Bakanlığını sorum- I 
lu tutmak ve her şeyi ondan .beklemek doğru ol-
maz^ Ancak, olması lazım gelen geniş ve güvenilir 
haber alma imkânları ve yaygın taşra teşkilatı saye- I 
sinde, toplumun, .güven ve huzur açısından nabzını 
elinde tuttuğu, tutması gerektiği dikkate alınarak, I 
müşterek sorumluluk taşıdığı Hükümet İçerisinde ve I 
üyesi bulunduğu Millî Güvenlik Kurulunda ağırlığı- I 
nı her zaman hissettirmedi icap etmektedir. I 

Değerli arkadaşlar, şüphesiz ki, Devletin anagöre- I 
vi kamu düzenini temin, kamu hizmetlerinin idame- I 
sini sağlamak, yasaların eksiksiz ve adilane uygula- I 
masını mümkün kılmaktır. Gerek bu konuda, gerek I 
anarşi ve terör olaylarının tekrarını önlemede, ka- I 
nunsuz olayları süratle bastırmada mani zabıta ted- I 
birlerinin ittihazında doğrudan sorumluluk taşıyan I 
güvenlik kuvvetlerine düşen yükün ağırlığı ve önemi I 
büyüktür. Hele, sıkıyönetim sonrasında bu görevin, I 
bu sorumluluğun ağırlığı daha da artacaktır. Bakan- I 
lığın icap eden hazırlıklar içerisinde olduğunu, lü- I 
zumlu tertip ve tedbirler almakta bulunduğunu kabul I 
etsielk dahi, biz bu konudalkı fikirlerimizi, faydalı I 
olur düşüncesiyle söylemekten yine de kendimizi ala- I 
mıyoruz. Şöyle ki: Emniyet kuruluşunun ve men- I 
suplarının huzurlu hizmet yapacak halde tutulması I 
lazımdır. Maddî ve manevî yönden güçlendirilmesi I 
gereklidir.; Moralinin ve fizik kondisyonunun yük- I 
sek tutulması zorunludur. Saygınlığının korunması, I 
disiplininin sarsılmaması için her tertip ve tedbirin I 
alınması elzemdir. Polis, halkı yanına aldığı ölçüde, I 
onun sevgi ve saygısını kazandığı nispette başarılı I 
olur. Bu da tarafsız ve adil tutum, müşfik ve say- I 
gılı, nazik ve anlayışlı davranışla mümkündür. Bi- | 
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naenaleyh polisin tarafsızlığını zedeleyecek her tür
lü davranış ve hareketten kesinlikle berî kılınması, 
objektif sevk ve idare altında çalıştırılması hizmetin 
tabiî icabından olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. 

iDiğer taraftan karakollar, iyi niyetli vatandaşlar 
için korku ve kuşku ile seyredilen değil, sevgi ve gü
venle girilebilen, kanunî en yakın müracaat mer
cileri olmalıdır. Keza karakollar; personel, araç, ge
reç ve diğer teknik imkânlar bakımından bölgelerin
de vukua gelecek kanunsuz olaylara seri ve mües
sir şekilde müdahale edebilecek, suçluları, kanun ka
çaklarını süratle yakalayabilecek ve caydırıcılık yönü 
bakımından güçlü ve (kifayetli hale getirilmelidir. Bil
hassa, poliste sorgulama tekniği geliştirilmelidir. Pek 
ender ve münferit (vakalara inhisar etse de, işkence, 
ıb'ir Sayın Balkanın deyimiyle «psikolojik baskı» gibi, 
içte vatandaşı fevkalade rahatsız eden, dışta aleyhi
mize kuilanılagelen birtakım kanunsuz davranış ve 
olaylara sebebiyet verilmemesi behemehal temin olun
malıdır. 

özet olarak, iç güvenlik ve asayişin korunması, 
huzurun devam ettirilmesi, kanunsuz olaylarla mü
cadele sağlıklı başarının ancak mevcudu yeterli ve 
yetenekli, hareket kabiliyeti ve fizik kondisyonu yük
sek, organize ve sistemli şiddet olaylarında caydırıcı 
olabilecek eğitime ve teknik etkenliğe kavuşmuş, 
meslekî ve genel kültür yönünden yeni bir yöntemle, 
doyurucu biçimde eğitilmiş ve yetiştirilmiş, modern 
araç, gereç, silah ve teknolojiyle donatılmış, poli
tikadan mutlak surette arındırılmış, tarafsız ve adil, 
uhdesine tevdi edilmiş olan görevin önem ve özelli
ğine uygun bir lojistik sisteme kavuşturulmuş, sos
yal sorunları çözümlenmiş veya çözümlenme yoluna 
girilmiş, disiplinli bir polis teşkilatı ile teşkilatı bu se
viyeye çıkaracak güven verici yöneticilerle ve yöne
timde istikrarın muhafazasıyla mümkün bulunduğu
na inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu kaldar önemli konuları 
yerine getirmek göreviyle yükümlü bu teşkilatın ba
şına itimatla getirilen ve günün 24 saati hizmete yet
meyeceğine inandığımız bir üst düzey görevlisine ek 
görev verilmek suretiyle bu hizmetlerdeki gücünü 
azaltmaya matuf tutumu kesinlikle tasvip etmiyo
ruz. (İMDP sıralarından alkışlar) 

Ne var ki, saydığımız bütün bu hususların ger
çekleştirilmesi, büyük ölçüde bütçe imkânlarına bağ
lıdır. öyleyse Emniyet Genel Müdürlüğünün 1985 
Malî Yılı Bütçesi bu imkânı vermekte midir? Maale
sef hayır. Yeni yıl bütçesi, her ne kadar geçen yıla 
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nazaran, yıl içerisindeki verilen ek ödenekler dik
kate alınmak suretiyle, yüzde 26 nispetinde bir ar
tışla gelmiştir; ama bu bütçe ile geçen yıl kadar dahi 
hizmet ifası mümkün olmayacaktır. Neden? Zin» 
mevcut personele ilaveten 20 bin civarında yeni per
sonel alınmıştır. Kifayetli olmamakla beraber, me
mur maaşları katsayısı artırılmaktadır. Son çıkarılan 
kararnamelerle ek ve yan ödemeler yükseltilmiştir. 
Başını almış giden fiyatlar karşısında mal ve hiz
met alımları pahalılaşmaktadır. Bütün bu faktörlerin, 
bütçe harcamalarına inikası yüzde 26'lık nispetin çok 
üstündedir. Bu gerekçeler, İçişleri Bakanlığı ile di
ğer bağlı kuruluşlarının 1985 yılı bütçeleri için de 
geçerlidir, Yani 1985 'Malî Yılı Bütçesi kendisinden 
beklenilen görev ve hizmetleri yeterli seviyede yap
maya imkân verecek durumda değildir. Hatta, içinde 
bulunduğumuz yıl kadar dahi hizmet üreteceklerine 
inanmıyoruz. Çünkü, açıklanan resmî ifadelere göre 
halen yüzde 57,5*i bulmuş olan enlasyonun, bugün
kü ekonomik politika ve ıbu bütçe ile 1985 yılında 
aşağı çekileceğine inanmıyoruz. 

Yakın geçmişte acı tecrübeleriyle gördük ve ya
şadık ki, yurtta huzur ve güven kâmil şekilde sağlan
maz ise yatırım hevesleri kırılır, üretim artışı aksar; 
kısacası, ekonomi ayakta duramaz. En önemli hu
sus ise, kanaatimizce sıkıyönetimin tüm yurtta biran' 
evvel kaldırılarak normal düzene geçilebilmesinin 
şartı büyük ölçüde İçişleri Bakanlığının durumuna, 
tutumuna ve başarısına bağlı olmasıdır. Kendisin
den böylesine hizmetler ve görevler beklenilen, daha 
doğrusu yasal olarak istenen bakanlığa, 5,5 trilyon
luk genel bütçe içerisinden ayrılan pay fevkalade ye
tersizdir. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerinin ba
şarısında en büyük faktcırün haber alma olduğu 
tartışmasız kabul edilen bir husustur. O sayededir 
ki, önleyici kolluk hizmetleri etkili olur. O sayede
dir ki, olayların peşinde değil, önünde olma imkânı 
sağlanır. Binaenaleyh, haber alma hizmetleri bilinç
li olarak, özel tekniğine uygun ,şddlde geliştirilme
lidir. Benzeri ve eş teşkilatla koordinasyon ve uyum 
içerisinde bulunulmalıdır. Değerlendirmelerin daha 
'isabetli yapılmasına bilhassa itina gösterilmelidir. Bu 
meyanda geniş sızlanmalara ve hatta mağduriyetle
re sebep olan güvenlik soruşturmalarının hızlandırıl
ması için her halükârda gerekli tedbirler alınmalı
dır. 
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Diğer bir önemli konu da, halen bütün yurtta 
mevcudu 17 'bin kadar olan çarşı ve mahalle bekçi
leridir. Tamamen memur statüsüne alınmış ve özlük 
hakları genel bütçeden karşılanmakta olan bu küçüm
senmeyecek gücün, karakollarda ayak hizmetleri yap
maktan kurtarılarak daha etkili ve verimli bir yardım
cı zabıta kuvveti haline dönüştürülmesi, üzerinde 
ciddiyetle durulmaya değer bir husustur. 

Sayın milletvekilleri, iç güvenlik kuvvetlerimizin 
güçlü bir kolu da malum olduğu üzere jandarmamız-
dır. 2803 ve 6815 sayılı yasalarla kısaca, barışta, yurt 
içinde emniyet ve asayişi temin ve idame ettirmek, 
sınırların emniyetini temin ve gümrük bölgelerinde 
kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevlendirilen, 
komutanlığın, hizmette başarısını artırarak sürdürme
si için görevlerinin ve hizmet alanının yaygınlığı ve 
Ağırlığı ile mütenâsip olarak personel kaynağı yeter
li hale getirilmelidir, özellikle subay kadrosu ikmal 
olunmalıdır, REİMO projesi çerçevesinde noksanları 
giderilmeli, donatımı güçlendirilmelidir, modernizas
yonu hızlandırılmalıdır. Böylece hareket kabiliyet ve 
atış gücü herhalde artırılmalıdır. Eğitim programla
rı gözden geçirilerek, değişen ve .gelişen şartlar, or
ganize suçlar ve şiddet eylemleri, devlet düzenine 
karşı girişilen toplum hareketleri dikkate alınarak 
genişleyen görevin şümulüne cevap verecek hale 
ifrağ olunmalıdır. Emniyet teşkilatıyla ilgili kısım
larda karakollar ve sorgulamayla ilgili görüş ve te
mennilerimizin, jandarma teşkilatı için de geçerli 
olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bu vesileyle gerek sıkıyönetim 
güvenlik kuvvetlerinin, gerek sıkıyönetim dışındaki 
illerde polis ve jandarmanın son aylarda ve günler
de yürüttükleri başarılı operasyonlar ve elde ettik
leri olumlu sonuçlar nedeniyle memnuniyetimizi be
lirtmeyi de bir görev sayıyorum. 

2692 sayılı Yasayla 1982 yılında kurulan ve Jan
darma Genel Komutanlığına »bağlı şekilde faaliyetini 

' sürdüregelmekte 'olup 1985 yılı başından itibaren Iç-
İşleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapacak Sahil 
Güvenlik Komutanlığına şümullü ve önemli hizmet
lerin ifasında başarılar diliyoruz. İhdasından mem
nuniyet duygumuz genç teşkilatın bu ilik bütçesi hak
kında şimdilik Plan ve Bütçe Komisyonu raportör
lerinin teklif ve temennilerine katıldığımızı ve ha
yırlı olmasını ifadeyle yetiniyorum. 

Şimdi sözü, her yıl binlerce vatandaşımızın ca
nına mal olan, bir o kadarının sakat kalmasına yol 
açan, milyonlarca liralık millî servet ve işgücü kay-
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bina sebebiyet veren trafik faciasına, trafik anarşi
sine getirmek istiyorum. Çare olur diye bekleye dur
duğumuz yeni Trafik Kanunu nihayet geçen yıl çık
tı, fakat önemli hükümlerinin uygulanması bazı ciddî 
hazırlıklar yapılmasını gerektirdiğinden bir yıl erte
lendi. Müddetin bitimine pek az kala, biliyorsunuz 8 
aylılk yeniden bir süre istenmiş ve Yüce Meclisçe de 
<ka'bul edilmiştir. Evvela böyle hayatî önemi haiz ko
nuyla ilgili hazırlıklar neden 12 ayda bitirilememiştir? 
Kaldıki, hazırlanacak olan hususların büyük bir kıs
mı yönetmeliklerdir, 8 aylık sürenin sonu olan 1985 
Haziranında inşallah yeni mazeretlerle tekrar Mecli
simizin huzuruna gelinmez. Sayın Hükümetin hızım 
ve iş bitirieiliğini trafik konusunda da göstermesini 
'bilhassa bekliyoruz. 

Aslında önemli olan husus; yasaların dirayetle ve 
eksiksiz uygulanmasını sağlayacak personelin yetişti
rilmiş olmasıdır. Şayet, yine trafik kontrollarında sa
dece abus çehre ile ehliyet ve ruhsat sorma şeklin
deki anlayış ve tatbikat devam edecek ise, netice bu
günkünden farksız olur ve biz yine kusuru yasada, 
yasa boşluklarında ve noksanlıklarında aramaya ko
yuluruz. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik kuvvetlerimizle il
gili sözlerimizi böylece noktalarken Yüce Heyetini
zin de aynı hissiyatı paylaşacağı inancı içerisinde, 
devlet otoritesi ve rejim uğruna, polis ve jandarma 
kuruluşlarımızın ve Silahlı KuVvetler mensuplarımızın 
vermiş olduğu aziz görev şehitlerinin manevî huzur
larında saygıyla eğiliyor, üstün görev anlayışı ve va
tan sevgisiyle hizmet ifasına devam eden her sınıf ve 
derecedeki değerli mensuplarına takdir ve teşekkür
lerimi sunuyorum. 

Şimdi de bakanlığın diğer hizmetlerine dair gö
rüş ve temennilerimizi kalın çizgileriyle arz etimeye 
çalışacağım. 

'Bilindiği gibi Anayasamız, merkezî idarenin yurt 
ölçüsündeki kuruluşlarında il sistemini kabul etmiş
tir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu da, merkezî idare
nin taşrada il sistemine göre teşkilatlanması ve ille
rin yetki genişliği ilkesine uygun olarak yönetilme
sini esas alan bir düzen getirmiştir. Taşrada devlet 
ve hükümet vali ve kaymakam tarafından temsil 
edilir. Bu sıfatla, bölgesinde huzur ve güvenin sağlan
masından, kanunların, nizamların eksiksiz uygulan
masından, genel idare hizmetlerinin uyumlu şekilde 
yürütülmesinden, mülkî idare amiri sorumludur. Va
li, ne kadar belirli kıstaslara göre isabetli ve yete
nekli seçilir ise, mahallî sorunların çözümü o dere-
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ce kolaylaşır ve Hükümet Programında da ifade 
edildiği gibi, vatandaş işlerinin büyük bir kısmı An
kara'ya gelmeden mahallinde halledilir, devlet otori
tesi gücünü, saygınlığını korur, vatandaşın devlete 
güveninin artarak devamı sağlanmış olur. Esasen hu
zurun, kamu güvenliği ve nizamın korunmasında ana-
unsur; müessir, güçlü, dürüst, tarafsız ve adil bir ka
mu yönetimi ve yönetimde istikrardır. 

Hal böyle olmasına rağmen, geçmişte her iktidar 
değişikliğinde, istikrara en çok muhtaç mülkî idare 
amirleri arasında kitlevî değişiklik yapılması alışkan
lığından maalesef Özal Hükümeti de kendisini fcurta-
ramamış'tır. Elbette hükümetler, ilde devleti ve 'hükü
meti temsil eden, ayrı ayrı her bakanın mümessili 
olan valileri atamada, görevden almada bir serbestli
ğe sa'hip olacaklardır. Yasalar da bu imkânı vermiş
tir. Ancak, bu tasarrufların haklı nedenlerden, hizmet 
icaplarıridan, yetenekten ziyade, politik nedenler ve 
eğilimlerin ağırlığını hissettirir görüntülü olması, ida
re hayatımız için ciddî bir tehlike teşkil etmektedir. 
Bir Fransız devlet adamının dediği gibi : «Unutul
mamalıdır ki, hükümet ötmek parti vasıtasıyla olur 
ama, idare etmek ancak kabiliyet sahibi insan
lar eliyle mümkündür.» 

Değerli arkadaşlar, hatırlayacaksınız birkaç gün 
önce, personel hukukuyla ilgili 2 kararname yayın
landı. Bu kararnamelerin 243 sayılısı ile getirilen ma
kam tazminatından, hükümet taşrada kendi temsil
cisini, devleti temsil eden mahallin en büyük mülkî 
amirini mahrum bırakmış, her ne hikmetse, bunları 
böyle bir tazminata layık ve müstahak görmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, 5 dakikanız var efen
dim. 

ıNAMIK KEMAL ŞEINTÜRK (Devamla) — Top
luyorum efendim. 

'Makamı olmayanlara dahi verilmesi öngörülen 
bu tazminatın, asıl makam sahibi olan vali ve kay
makamlara da teşmili suretiyle hatanın tashihini, üzün
tülerin giderilmesini bekliyor ve Sayın Başbakanımız
dan bu hususa bir çözüm getirmesini hassaten rica 
ediyorum. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, önemli bulduğumuz 
diğer hususları da satırbaşları halinde sıralayarak 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Bakanlık, hizmetlerin daha süratli, sağlıklı ve ve
rimli, ekonomik ifası için, yönetimde temel unsurun 
personel olduğu göz önünde tutularak, bir personel 
istihdam politikası tespit edip, uygulamalıdır. Vali ve 
kaymakamların, bölgelerinde yaptıkları devir, teftiş ve 
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yatırımları izleme 'görevleri karşılığında, kendilerine 
Harcırah Kanununa göre ödeme yapılması yerine, 
yolluk karşılığı olarak her ay belirli bir ödenek veril
mesiyle ilgili çalışmaların bir an evvel kanunlaşma
sından yanayız. 

Esas itibariyle Osmanlı imparatorluğundan de
vir alınan bugünkü mülkî bölümlerimiz, Anayasanın 
126 ncı maddesindeki kriterler dikkate alınarak, bir 
düzenlemeye tabi tutulmadığı için, günümüzün ihti
yaç ve şartlarına ve özellikle planlı kalkınmanın ge
reklerine bir ölçüde cevap veremez hale gelmiştir. 
Anayasamızda öngörülen kıstaslar doğrultusunda ve 
çeşitli kamu kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap vere
cek optimum il ve ilçe alanı, azamî ve asgarî nüfus 
miktarları, gelir kaynakları ve bağlılarının sayıları
na ilişkin normlar tespit edilerek, elde mevcut il, ilçe 
ve bucak olma talepleri gerçekçi istikamette çözüme 
bağlanmalıdır. 

Öte yandan halka en yakın hizmet götürme biri
mi olan bucaklar hakkındaki görüşümüz, bunların 
tam teşekküllü hale getirilerek fonksiyon kazandırıl
ması yönündedir. 

'Bölge merkezi durumunda olan illerden başlamak 
üzere kademeli şekilde merkez ilçeler kurulması ger
çekleştirilmelidir ve ilçe teşkilatı toplum kalkınmasın
da aktif rol' oynayacak şekilde imkânlarla donatıl
malıdır. 

Bugün köy ve bağlılarıyla 80 bini aşan yerleş
me üniteleri mevcuttur. Bu durum beşerî ve ekono
mik gücün parçalanmasına neden olmakta, altyapı 
hizmetlerinin götürülmesini güçleştirmektedir. Bu iti
barla, son Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmelerinde 
de ifade ettiğim gibi, merkezî durumda olan köyle
rin ekibe edilerek yatırım ve hizmetlerin buralarda 
teksifini sağlayacak proje ve programlar üzerinde ça
lışılmalı ve kesin zorunluluk bulunmadıkça yeni köy 
kurulması cihetine gidilmemelidir. 

(Köy muhtarlarıyla çarşı ve mahalle muhtarları
na yapılan aylık ödemelerin artırılması, artık çok 
ciddî sosyal bir zorunluluk haline 'gelmiştir. 

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu değişen ve gelişen 
şartlar dikkate alınarak ve güçlendirilmiş il sistemi 
prensibine göre bir an evvel yenilenmeli, mülkî ida
re amirine sorumluluklarıyla orantılı sarih yetkiler ve
rilmeli ve bu yetkiler müteakip yasalarla tekrar işle
mez hale getirilmemelidir. 

Asayiş sorunu olmakta devam eden mera, yayla, 
orman ve çeşitli arazi anlaşmazlıklarından kaynak
lanan il, ilçe, bucak, belediye ve köy sınırı ihtilafla

rının süratle çözümlenmesi için idarî ve yasal tedbir
ler alınmalıdır. 

Nüfus ve aile kütüklerinin yenilenmesi artık ik
mal edilmeli ve Nüfus Kanununda yapılan son de
ğişiklikle getirilen kolaylaştırıcı hükümlerden yararla
nılarak, nüfusa kaydı olmayan vatandaşların nüfus 
kütüklerine kayıtlarıyla ilgili iş ve işlemler süratlen
dirilmelidir. Çok yerinde ve faydalı olacağına inan
dığımız ve kısaca MERNİS olarak ifade edilen mer
kezî nüfus idaresi sistemi ve kompütürize olma yo
lundaki gerek eğitim, gerek teknik ve gerekse idarî 
yönden çalışmaların ikmali ile sisteme mümkün olan 
süratle işlerlik kazandırılmalıdır. 

Kanımızca büyük önem taşıyan ve bir idarî ih
tiyaca cevâp verecek olan metropoliten hizmetler bir
liği ile ilgili hazırlıkların süratle yasalaşması temen
nisindeyiz. Böylece ıBüyük Şehir Belediyelerinin Yö
netimi Hakkındaki Yasadan beklenen tam fayda an
cak istihsal edilmiş olur. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken Sayın 
İçişleri Bakanının Plan ve Bütçe Komisyonunda yap
tıkları konuşmada ifade ettikleri; «"Bakanlığımızca 
parlamenter hizmete yeniden geçişimizden beri göz 
önünde tutulan temel husus, 12 Eylül 1980 tarihin
den sonra ülkemizde büyük çabalar sonucu sağlan
mış bulunan huzur ye güven ortamının sürdürülmesi, 
devlet otoritesi ve kanun hâkimiyetinin korunması ve 
halkımızın sorunlarına hızla çözüm getirecek taraf
sız, ekonomik ve sosyal kalkınmada itici gücü ola
bilecek, kırtasiyecilikten kurtulmuş, etkin ve dinamik 
bir idarenin oluşturulmasıdır» şeklindeki sözlerini ta
ahhüt kabul ediyor ve bu taahhüdün amansız takip
çisi olacağımızı bilhassa belirtmek istiyorum. 

Kamu yönetiminin bu önemli bakanlığı hakkın
daki konuşmamı böylece bitirirken, 1985 Malî Yılı 

"Bütçesinin memleketimize, İçişleri Bakanlığı, emniyet, 
jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarına ve bu .teş
kilatların her sınıf ve derecedeki mensuplarına ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şentürk. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. Şahısları adı

na söz alan arkadaşların bütçenin lehinde, aleyhinde 
veya üzerinde mi konuşacaklarını tespit edeceğiz. 

Sayın Hakkı Artukarslan? 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lehinde, 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Necat Tunçsiper? 
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NECAT TUNÇSÜPER (Balıkesir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Artukarslan; ko

nuşma süreniz 10 dakikadır. 
HAKKI ARTUKARSLAN (BingöJ) — Sayın 

Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri milletve
kili arkadaşlarım; bazı bütçeler kendine 'has bir heye
can taşır, görüşmekte olduğumuz bütçe de bilhassa 
bende kendine has bir heyecan yaratmıştır. Bu büt
çe üzerinde konuşmak üzere, demokrasiye geçtikten 
sonra 12 Eylül öncesinden gelişleri analiz etmek, has
sasiyetle meselelere parmak basmak gereğinde olan 
bir görüşle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Konuşmama geçerken, Anadolu'yu yurt seçen ec
dadımızın Orta Asya'dan başlayarak bugüne gelin
ceye kadar geçirdiği merhalelerden de kısaca bahset
mek ihtiyacını hissediyorum, iç denizin kurumasıy-
la Semerkant, Buhara ve civarında Selçuk Beyle baş
layan, oğlu Alparslan ve Melikşah'la gelişen; hudut
ları, Azarbeycan, Bağdat, İran, bugünkü Pakistan 
ve Afganistan'ı İçine alan Büyük Selçuklu Devleti 
bir amaç yeğliyordu; bu da, Anadolu'ya gelmek, bir 
kilidi açmak politikasıydı. îç denizi kurumuş büyük 
denizlere açılma politikası, akılda, mantıkta, asker
likte, coğrafyada siyasî olarak düşünülmüş ve rastge-
le bir hareket olmamak şartıyla bir plan üzerinde 
harekete geçilmişti. Sarı Hoca'sıyla, Alparslan'ıyla 
Anadolu yaylalarına doğru gelişmeler, Anadolu'da
ki Büyük Bizans İmparatorluğuyla başa çıkma hesa
bı, askerî bir tesadüf değildir. Buraya gelebilmek için 
vasatî 20 binin üzerinde Türk bilgini, Türk hocası, 
Türk askerine en azından Rumca öğretilmiş, kilise 
ve Hıristiyan dini üzerinde bilgiler edinmiş ve bun
lar evvela Anadolu'ya gönderilmişlerdir. 

Anadolu'ya gelindikten sonra merkezî istihbarat 
istanbul olarak görülmektedir. İstanbul'da vasati 20 
sene Kara Ahmet isminde bir Türk hocası, Türk is
tihbaratının beyni olmuş, Hun İmparatorluğundan 
artakalan Avrupa'daki Pomak, Boşnak ve Çeçenler
le, Hıristiyan olmalarına rağmen işbirliğini temin et
mek imkânlarını araştırmıştır. Böylece, Ayasofya 
Kilisesinde 20 seneye yakın imparatorun ve impara-
toriçenin takdisini yapmış, ayinlerini ve törenlerini 
idare etmiştir. Öyle görülüyor ki, tarih boyutunda 
Türk, askerliği yanında siyasette, istihbaratta, coğraf
yada fevkalade başarılar göstermiştir. 

İşte bunun neticesi olarak, Diyojen'le (D'iogenes'le) 
kapışan Alparslan'ın Anadolu'ya kılıç gibi girdiğini 
görüyoruz; Erzurum'dan başlayan, direkt Kayseri'ye 
geçen, oradan Konya'da kendini bulan Selçuklu İm

paratorluğunu görüyoruz. Bu imparatorluk aslında 
Müslüman ülkelerle fiilî işgale geçmemişse de; hi
lafete, sadece bir manevî değer olarak bulundurmak, 
sadaret ve yetk;yi elinde tutmak şartıyla müsaade et
miştir. 

Her şeyin zeval bulduğu gibi, Selçuklu İmpara
torluğuna da samanını doldurması üzerine yeniden 
bir can ve kan gerekmekteydi. Bu dağınıklık içeri
sinde, uç beyi olan, temeli Oğuz ve Kayı olan, Sö
ğüt'te yerleşen Osmanlı kıpırdanmasını görüyoruz. 
Ertuğrul Gaziden doğan Osman Bey, yavaş yavaş 
gidişatı beğenmiyor ve içine düşülmüş çıkmaz için 
çareler arıyordu. Tabiî ki, o zamanın Mevlâna'sı, Ha
cı Bektaş-i Voli'si de bo? durmuyor; Yunus ise bu 
işin, bu gergefin nakısını isliyordu. 

Görülen şu idi : Selçuklu İmparatorluğu bitmek 
üzere idi, yeni bir doğuş gerekiyordu. İşte bu doğuş, 
Osman Beyde kendisini göstermiştir. Osman Bey, 
idareyi devir aldıktan sonra büyük çaba ile bir üç
gen çizmeye çalıştı. Bu üçgende, Hazreti Muham-
med'in «Ne büyük askerdir, ne büyük kumandandır 
İstanbul'u fetheden» dediği hususu tahakkuk ettir
mek: Asya'dan başlayarak, bilhassa Osman Beyde, 
bu işleri tamamlama politikasını görüyoruz. 

Hedef Bursa idi. Ölmeden evvel Bursa'nın işga
lini görmeyi isteyen Osman Bey, oğlu Orhan'ı Bur-
sa'ya gönderiyor, Orhan-Bey de var gücüyle yük
leniyordu, Osman Bey ise Azrail'e, Bursa düşmeden 
canını teslim etmeme gayreti içinde oluyordu. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ata
türk'e gel. 

BA$KAN — Bir dakika efendim, müsaadenizle 
oraya da gelecek; ama vakit dolacak. >-. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Görü
len şu idi : Kayı Boyu fevkalade bir olay ile karşı 
karşıya idi; ulak, süratle gelmiş, yatağında can ver
mek üzere olan Osman Beye «Muştular olsun Os
man Beyim, Bı.rsa düştü» demişti. Osman Bey te
bessümle Allah'a canını teslim ediyordu. 

Orhan Bey ile Bursa'yı görüyoruz, Murat Hüda-
vendigâr ile Edirne'yi görüyoruz; sıra üçgenin üçün
cü ucuna gelmekte idi; İstanbul'a gelmek gerekiyor
du ve Fatih'i istanbul'da görüyoruz. 

Hep söylerim; Marmara Bölgesinde; Bursa, Edir
ne, İstanbul bir üçgendir. Bu üçgeni, Türk milleti 
güçlü tutmak ve her zaman buna dikkat etmek mec
buriyetindedir. 

Bu meseleyi kısa keserek Haçlılar konusunu ge
çiyorum. 
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içinde geliştiğimiz, büyüdüğümüz anayurdun bü
yümesi ve taşması, husumetleri de beraberinde geti
riyordu. Bütün dünya aleyhimizde birleşmiş, Birinci , 
Cihan Harbinde, mağlubiyet hakkımız olmamakla be
raber, maalesef mağlup duruma gelmiş ve vatan top
raklarının birçoğunu kaybetmiştik. 

İşte burada, devrini kapatan Osmanlı İmparator
luğunun yerine, biraz evvel arkadaşımın da işaret 
ettiği Bozkurt Mustafa 'Kemal çıkıyordu; sarı saçlı, 
şimşek gözlü Mustafa Kemal. Bitti denilen hasta ada
mın ölmeyeceğini söylüyordu. Biniyordu bir gemiye, 
derme çatma, çıkıyordu Samsun'a. İlk. işi, bilhassa 
benim mensup olduğum bölgeye gelmek oluyordu ve 
Doğuluya diyordu ki «Türkler buradan yurda girdi, 
şimdi Batıdan tazyik görüyoruz; siz ne yapıyorsu
nuz?» 

Erzurum'da, Hakkâri'den başlamak üzere; Ağ
rı'yı, Van'ı, Bitlis'i, Muş'u, Kiğı'yı, Bingöl'ü, Urfa' 
yi, Elâzığ'ı, Trabzon'u, Samsun'u, Artvin'i, Gümüşha
ne'yi Doğuda topluyordu. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz doldu. 
(HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hemen 

bitiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Mabadı gelecek bütçede efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Görü

len şu idi : Yepyeni bir vatan, yepyeni bir Cumhu
riyet kurulmuştu. Bütün zorluklara rağmen, dünya 
haritasından silinmeyen ililebet bir devlet' meydana 
gelmişti. Mustafa Kemal'in 193'8'de vefatı ile kendi
sinin kurduğu eserin neticelerini görmeden gidişi, 
Türk Milleti için en büyük mutsuzluk olmuştur* (Al
kışlar) . 

Bu Büyük Adam, demokrasiyi ve çok partili sis
temi görmeden giderken, arkadaşlarına demokrasi is
tikametini göstermiş bulunuyordu. 1950'lerde çok 
partili sisteme geçtikten sonra, görülen tablo şuidi : 
Yepyeni bir irade, yepyeni 'bir sistem teşekkül etmişti. 
O zaman ne yapmamız gerekiyordu; tecrübesiz ve de
mokrasiye yeni geçmiş bir toplumda, ister istemez 
çalkantılar olacaktı. İşte bu çalkantılar, 1960'i, onun 
devamı olarak 1972'yi ve onun da devamı olarak 
19801 getirdi; bunlar yaşanılması gereken şeylerdi. 
Bu virajlar dönüldü, Allah'a şükür, Türk Milleti bü
yük tecrübe ile büyük hedeflere doğru gitmek üzere 
tehlikeleri atlatmış bulunuyor. 

iBu durumda, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi görü
şülürken... 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yeni 

geliyorum efendim, 5 dakikanızı rica edeceğim. . 

Anadolu'da bize kefen biçenlerin, huduttan geçe
meyeceği bu anlattıklarımla görüldüğü zaman bir he
def yeğlenecek'ti. Aslında yeni başlayan bu stratejide 
savaşlar ateşli ve dışarıdan saldırı şeklinde değil, 
içten yıkma, içten vurma esasına dayanıyordu. Çün
kü (televizyonlar hudutları aşmış, radyo ve basın her 
yere girebilmiş, dışarıya gidip gelmeler olmuş, fikir
ler harmanı içerisinde Türk Milletine de husumet bes
leyenler bize içten el atmışlardır. İşte, 1960 ve 1980' 
de gözüken tablo budur ve Türk Milletini tarih bo
yunca içten çökertenler, bu sefer bilhassa 1970'den 
1980'e kadar alabildiğine köylüyü köylüye, şehirliyi, 
mahalleliyi birbirine, partileri partilere, doğuluyu ba
tılıya, batılıyı doğuluya tabiriyle, Türk Milletini ken-
kisirie, hocasını talebesine, talebesini hocasına, baba
sını çocuğuna düşman etmek suretiyle yepyeni bir 
model istiyorlardı ve bazı şeyler vaat etmekteydiler. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, vaktinizi bir hay
li geçtiniz; yani bana ait olsa size biraz daha za
man tanıyacağım, ama bizim aldığımız direktif muva
cehesinde bu sevimli konuşmanızı kesmek mecburiye
tindeyim. Siz bu konuşmanıza başlka bütçenin görü
şülmesinde devam edebilirsiniz. (Alkışlar) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hemen 
toparlıyorum efendim. , 

Sayın Başkanım, bu "bütçede bir talihsizlik oldu. 
Danışma Kurulumuz, ̂ geçen konuşmada da ifade et
tim, gerçekten milletvekilleri, grubu dışında kalanlar 
kadar konuşamaz hale geldiler... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen beni de müş
kül vaziyette bırakmayınız. 

'Sayın Artukarslan, o bakımdan konuşmalar 10 da
kika ile sınırlandırılmıştır. Süreniz bir hayli de geçti 
-söz aramızda, arkadaşlar duymasın- onun için mü
saadenizle konuşmanızı burada keselim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, eski bir arkadaşımız ba
na bir not gönderiyor, «Cumhuriyet Senatosunda ki
şisel konuşmalarda lehte, aleyhte, üzerinde olmak üze
re en az ikişer kişiye söz hakkı verilirdi. Şimdi 3 
kişiye söz veriyorsunuz. O zaman bu 3 üncü kişiye 
söz verilmesi hususu bir yeterlik önergesi ile sonuç
lanırdı» diyor. Yani bana eski başkanlığımı hatırlatı
yor arkadaşım, teşekkür ederim; ama biliyorsunuz bu 
tespitler bizim tarafımızdan, Başkanlık Divanı tara
fından yapılmıyor, bu tespitler Danışma Kurulu tara
fından yapılıyor. Danışma Kuruluna da bütün parti 
gruplarının yöneticileri katılıyor. 
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HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Efen
dim, kısaca 2 hususa işaret edip konuşmamı tamam
layacağım. 

Efendim, Yüce Meclis müsaade buyurürsa bir iki 
hususu İçişleri Bakanlığımızın ıttılaına arz etmek is
tiyorum. 

1. Ben Doğu Anadoluluyum. Doğuda hadiseler 
vuku bulmaktadır. Bu hadiseler Doğunun içinden de
ğil, Doğuya yakın olan hudutlardan içeriye doğru gel
mektedir. Bu ahval ve şerait içerisinde Devletimiz 
hainin başını ezmekle, elbetteki görevini yapacaktır. 
Ne var ki, bu tatbikatlarda bazen ifrata gidilerek bazr 
idarecilerin yanlış tutumları sonucu suçlu ve kusurlu 
olmayanların da rahatsız edilmeleri, aslında düşmanı
mızın sistematik olarak işleyip içte suçsuzu da mağdur 
hale düşürme politikalarına yardımcı olacağından bu 
gibi bir yanlışlığa meydan verilmemesini bilhassa rica 
ediyorum. 

2. Pasaport mevzuunda geçmişteki 'birikimden. 
doğan bir hal var. Haklı olarak, Türk Devletine iha
net edenlere pasaport verilmeyecektir, yurt dışına çı
karılmayacaktır. Bunun yanında, yasalarda olmamak
la beraber, emniyetimiz incelemelerinde eksiklik bıra
karak, bazen yakın akrabasından yurt dışına çıkması 
men edilenlere; akrabası olması dolayısıyla, başka bir 
suçu olmayanların da dışarı, çıkmasına müsaade et
memek gibi bir durum yaratılmaktadır. Buna da dik
kat edilmesini bilhassa rica ediyorum. 

Sözlerime son verirken, Yüce Türk Ordusunun, 
Türk Devletinin yeniden kurulmasında gösterdiği ye 
Sayın Reisicumhurumuzun da etkin bir şekilde de
vam ettirdiği, Yüce Meclisimizin de bu mevzuda be
raber olduğu Türk Vatanının birliği ve bütünlüğü 
mevzuunda gösterilen hassasiyete, Türk Ordusuna, 
Türk güvenlik kuvvetlerine buradan saygı ve şükran
larımı sunmayı şeref biliyorum ve yine İçişleri Bakan
lığımızın Bütçesinin Türk Milletine, İçişleri Bakanlığı
na hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, gelecek
te daha geniş konuşabilme dileğiyle hepinizi hürmet 
ve saygı ile selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, arkadaşlardan çok istirham' ediyorum, 

süreleri içerisinde konuşurlarsa hem bütçe sarkmaz, 
hem de sizler daha rahat dinlemek imkânına sahip 
olursunuz. 

* Aleyhte konuşmak üzere Sayın Hüseyin Aydemir; 
buyurunuz. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
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HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri sayın 
milletvekilleri; yüksek huzurlarınızda idarenin bazı 
önemli gördüğüm sorunlarını özet olarak arz etmek 
istiyorum. Bu vesile ile Yüksek Heyetinizi en derin 
hürmetlerimle ve en |yi duygularımla selamlıyorum. 

İçicileri Bakanlığının hükümet ve devlet teşkilatı 
içerisinde ayrı bir yeri ve önemi vardır, özel durumu; 
her şeyden önce vatandaşın can ve mal emniyetini, 
toplumumuzun huzur ve güvenliğini sağlamak ve bu 
arada anayasal haklarımızı ve özgürlüklerimizi koru
mak görevi bu bakanlığın sorumluluğuna tevdi edil
miştir. 

Bunun yanında devletin taşrada temsilcisi, hükü
metin temsilcisi olan valiler ile ilçe teşkilatında ^hü
kümetin temsilcisi durumunda olan kaymakamlarımı
zın sevk ve idaresi yine İçişleri Bakanlığının sorum
luluğu altındadır. 

Bu iki önemli fonksiyon yanında, mahallî idarele
rimizin idarî vesayet yetkisini kullanma sorumluluğu 
da yine İçişleri Bakanlığına mevdu görevler arasında
dır. 

Bu kadar önemli fonksiyonları olan bir bakanlığın 
bütçesi de bu fonksiyonları layıkıyla yerine getirecek 
heybette, ehemmiyette olmalıdır. Kaldıki, demokrasi
yi bütün müesseseleri ve şartları ile yerleştirmek süre
cini idrak ettiğimiz böyle bir dönem içerisinde İçişle
ri Bakanlığımızın omuzlarına yüklenen sorumluluk 
her türlü düşünce ve tahminlerin üstündedir. 

İşte bu fonksiyonu ve sorumluluğu yerine getire
cek olan teşkilatın bütçesi görüşülürken, ayrı bir so
rumluluğu hepimiz duyuyoruz ve bu sorumluluğun id
raki içerisinde her türlü imkânları seferber edip, ge
rek merkez, gerek taşra teşkilatımızda yeni idarenin 
gereklerini yerine getirmenin zorunlu olduğunu vurgu
luyoruz. 

Eskinin geleneksel idaresinin yanında yeni bir ida
re bugün bütün batı ülkelerinde uygulamaya konul
muştur. Bu yeni idare iktisadî idaredir. Artık taşra ida
resinde Devlet ve Hükümetin yürütme vasıtası, mer
ci, temsilcisi olan vali ve kaymakamlar sadece gele
neksel idarenin emniyet ve asayiş görevini yerine ge
tirmekle veyahut belirli dilekçeleri havale etmekle ye
tinmeme durumundadırlar. Ekonomik idarede vali ve 
kaymakam, mülkî idare amiri, animatör olarak, ko
ordinatör olarak ve enformatör olarak bulunduğu böl
genin ekonomik gücünü, ekonomik potansiyelini ha
rekete. getirmek, milletimizi müreffeh seviyeye ulaştır-
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mak, iktisadî ve içtimaî gelişmesini sağlamaktan bi
rinci derecede sorumlu bulunmaktadır. Bu sorum
luluğu mülkî idare teşkilatının yerine getirebilmesi için 
İçişleri Bakanlığının teşkilatı da, taşrada, illerde, ilçe
lerde, il idare sistemi içerisinde vali ve kaymakamlarla 
bu fonksiyonunu rahatlıkla yerine getirebilecek bir dü
zeye, iktisadî idarenin gerekli kıldığı seviyeye ulaşmak 
mevkiinde ve zorunluluğundadır. 

içişleri Bakanlığına ait olmak üzere, iç bünye içe
risinde, valilerin emrinde iktisadî koordinasyon plan
lama müdürlükleri, mahallî idareler denetim birimleri, 
bunun yanında halkla ilişkiler birimleri, bilhassa bü
rokrasiyi hızlandırma büroları gibi iç bünyede doğru
dan doğruya vali ve kaymakamlara bağlı olan İçişleri 
Bakanlığı teşkilatı kurulmalı ve vali ve kaymakamların 
yetkilerini toplum kalkınması ve köy kalkınmasındaki 
güçlerini rahatlıkla kullanmalarına imkân verecek her 
türlü vasıta, teşkilat, diğer medenî milletlerde olduğu 
gibi vali ve kaymakamın bürosunda, İçişleri Bakanlığı 
teşkilatı olarak hizmete girmelidir. 

Eğer bunlar yapılamazsa, ne kadar vali ve kay
makama yetki verirsek verelim, bu yetkiler bulundu
rulmuş birer kuvvet olarak kalır ve valinin emrine 
verilen bütün diğer bakanlıkların teşkilatları arasında 
koordinasyon sağlama, devletin fonksiyonlarını yeri
ne getirme görevi laftan ibaret kalır. Bu bakımdan, 
sadece 11 İdaresi Kanunuyla valinin yetkilerini artır
mak değil, artırılacak olan ve gayet yerinde bulu
nan bu yetkileri, vali ve kaymakamların rahatlıkla 
kullanmasına imkân sağlayacak, taşra teşkilatında, il 
sisteminde İçişleri Bkanlığının yardımcı birimlerini 
mutlaka ve en kısa zamanda gerçekleştirmek mev-
kiinde*ve durumundayız, 

/Burada önemle arz etmek istediğim bir konu da 
İstanbul'un idaresidir. İstanbul'daki merkezî idarenin, 
taşra teşkilatında il idaresiyle ilçe idaresi arasında bü
yük bir ahenksizlik vardır. Şehir içindeki ilçe kayma
kamlıkları, her türlü yetkilerine rağmen dondurul
muş birer kuvvettir. Üsküdar Kaymakamlığı, Beyoğlu 
Kaymakamlığı Fatih Kaymakamlığı, Kadıköy Kay
makamlığı, maalesef İçişleri Bakanlığı yardımcı bi
rimleri kurulamadığı için bu ilçe kaymakamlıkları don
durulmuş kuvvet halindedir ve vatandaşa hizmet su
namamaktadır. Bütün hizmetler il seviyesinde plan
lanmakta, emniyet ve asayiş hizmetleri de dahil ol
mak üzere, ildeki valinin emrindeki müdürler ka
nalı ile görülmektedir. Çünkü, İstanbul'da bir sağlık 
müdürünün emrinde 15 tane sağlık müdür muavini, 
emniyet müdürünün amfinde 5-6 tane müdür muavi-
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ni, millî eğitim, müdürünün emrinde 15-20 tane millî 
eğitim müdür muavini ve geniş teşkilatlar hizmet arz 
ederken, yerinde, merkez otoritesini, yetki genişliği 
prensibini kullanacak olan kaymakam, yanında sade
ce İçişleri Bakanlığının bir tahrirat kâtibiyle bu önem
li fonksiyonu yerine getirmek için vatandaşın müra
caatlarına muhatap olmaktadır. 

Anadolu'nun herhangi bir ilçesindeki kaymakam 
teşkilatıyla, İstanbul'un Beyoğlu'ndaki kaymakam teş
kilatı arasında fark yoktur. 4-5 milyon gibi büyük* 
bir nüfusu bağrında barındıran, ekonomimizin, tu
rizmimizin, kültür ve sağlığımızın merkezi olan bu 
müstesna yurt parçasındaki, bütün yurdu etkileyecek 

"olan hizmetler (merkezileşmekte, vilayet müdürleri içe
risinde kalmakta ve kaymakamlar koordinasyon gö
revini yapamamaktadır. O teşkilatı onlara vermediği
miz için hiçbir yetki kuUahılamamkta, böylece İstan
bul vatandaşı her gün sorunlar içinde bocalamakta ve 
çok güç durumlarda kalarak ilçede bitmesi gereken 
her işi valinin kapısına, müdürlerin kapısına götür
mekte ve 1 saatlik işi günlerce, aylarca uğraşarak bir 
türlü neticelendirememektedir. Bu bakımdan, İstan
bul'un özelliğine uygun, bilinen sorunları çözebile
cek, güçlü ve ileri yeni kadroları, ilçe kaymakamlık
larının emrine vermeli ve İstanbul'a has idarî rejimi 
diğer illerden farklı olarak mutlaka bu idarî refor
ma uygun olarak kurmak mevkiindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, bugün ekonomik kriz ve enf
lasyonun büyük etkileri neticesinde vatandaşlarımız 
güç durumdadır. Onlara, devletin kudretini olduğu 
kadar devletin şefkatini de mülkî idare amirleri arz 
edecektir. Birçok büyük sorunlarımız var. Bu sorun
ları her gün, hepimiz burada dile getiriyoruz. Va
tandaşımızı hayat pahalılığı içerisinde inleten, güç 
sorunlar devam ederken, vatandaşımız bürokrasinin 
ağır çarkı içerisinde güç durumlarda günlerini heba 
ederek kendi iç aleminde huzursuzluklara düşerken, 
sosyal yardım müesseselerinden yardım alma^ duru
munda olan vatandaş, Devletin bu imkânlarından 
mahrum kalırken, bu güç safhada hepimiz yeni bir 
anlayışla mülkî idare amirlerini, valileri, kaymakam
ları yeni teşkilatla teçhiz ederek, bu sorunların halli 
için devreye sokmak mecburiyetindeyiz. Evvela^ işsiz-" 
lik konusu; bugün 15 yaşından 25 yaşına kadar olan 
gençlerimizin 7 milyonu boş ve işsiz olarak kahve kö
şelerinde dolaşmaktadır. Bu 7 .milyon işsiz genci işe 
yönlendirmek, onların mevcut kapasitelerini değerlen
direrek, eğitimden geçirip, iş sahaları açmak için va
lileri devreye sokalım. Göreceksiniz, eğer kendilerine 
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o imkân verilir, o teşkilatla teçhiz edilirse valiler bu 
büyük sorunda, 15-25. yaş arasındaki 7 milyon gen
cimize sahip olacak, onları eğitimden geçirecek, kurs
tan geçirtecek ve mutlaka kısa zamanda iş sahibi ya-» 
pacaktır. Bu gücü valilerimize vermezsek hangi gücü 
vereceğiz, hangi teşkilatı vereceğiz? Bunları İçişleri 
Bakanlığı yapacak. 

Yine bu anlayış içerisinde eğer vali ve belediyele
rin her vilayette önderlik edeceği vakıflar; gençlere iş 
bulma vakfı, muhtaçlara yardım vakfı gibi vakıflar 
kurar ve kurduğumuz bu vakıflara, Vakıflar Genel 
Müdürlüğüne ait bütçeden diğer derneklere yaptık
ları gibi, cami derneklerine yapıldığı gibi, bu sosyal 
hizmet görecek vakıflara. Devlet yardım yapar ve so
rumlu olarak valilere de bu işi verirsek, herhalde o 
vilayetlerdeki, 6 taşradaki devletten şefkat bekleyen, 
yardım bekleyen, sosyal hizmet bekleyen ve bugün 
çok güç durumlarda kalan ailelerimiz mutlaka fe
rahlayacaklardır. 

/BAŞKAN — Lütfen bağlayalım efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bu hizmeti 

halkımız beklemektedir. Eğer vali bugün bu anlayış
la hizmete girmezse, ne zaman girecektir? 

'BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Yine son 

olarak bürokrasi canavarı bütün işleri güçleştirerek, 
bütün büyük boyutları ile hüküm sürmektedir. Va
lileri devreye sokmayan bir bürokrasi ile mücadele 
hiçbir surette başarılı olamaz. Çünkü Türkiye'de bü
rokrasinin hakkından gelecek olan en önemli mevki, 
içişleri Bakanlığına 'bağlı valilik ve kaymakamlık 
müessesesidir. 1946 yılından beri; 1950 - 1960 yılın
dan beri devamlı olarak İçişleri Bakanlığında yüz
lerce rapor hazırlanmış, etütler yapılmış, ilmî araş
tırmalar yapılmış, idarî reformun hangi noktalarda 
gerçekleştirileceği dosyalar halinde arşivlere kaldı
rılmıştır. Bu arşivlerden dosyalan çıkaralım, İçişleri 
Bakanlığına yepyeni (bir ruh vererek, yepyeni bir an
layışla' vali ve kaymakamları bürokrasiyi azaltmak 
için devreye sokalım. 

Yine vali ve kaymakamları ekonomik kalkınma
da bölge kalkındırma anonim şirketleri ile, halka 
açık kooperatifler kurarak, turizm ve ziraî potansi
yeli değerlendirecek hizmetlere sevk edelim. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Eğer bun

ları yapmazsak daha çok yıllar bekleriz ve hepimiz 
için netice hayal olmaktan öteye geçemez. Bu anla- I 
yışla, bu inançla İçişleri Bakanlığı Bütçemizin İçiş- | 

leri Bakanlığımıza, Yüce Milletimize, jandarma ve 
polis teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum,, 
hepinize en derin hürmetlerimi arz ediyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aydemir. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. (Alkışlar) 
Sayın Yıldırım Akbulut, süreniz yarım saat efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce 'Meclisin değerli 
üyeleri; İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 
1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısı üzerinde söz alan 
değerli konuşmacılara, olumlu katkılarına, tenkit ve 
tavsiyelerine teşekkür ediyor . ve Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Muhterem milletvekilleri, ülkede huzur ve güve
nin temini, vatandaşın can ve mal emniyetinin sağ
lanması, devletin ilk ve aslî görevidir. Bu görev ye
rine getirilmeden devletin varlığından söz edilemez. 
12 Eylülden bugüne gelinceye kadar, ülkemizde hu
zur ve güveni, can ve mal emniyetini sağlamaya ça
lışan kahraman, fedakâr, milletinin hizmetinde ol
maktan gurur duyan başta sıkıyönetim kamutanları 
ve mülkî idare amirleri olmak üzere, Silahlı Kuvvet
lerimiz ve güvenlik kuvvetlerimizin üstün gayret ve 
cansiperane çabaları, milletimizin en içten takdirine 
mazhar olmuştur, 

Atatürk ilkeleri ve inkılâplarına bağlı ve sadık 
olarak, ondan güç ve ilham alarak, vatandaşımızın 
can ve mal güvenliğini, huzur ve sükûnunu, kanun 
ve nizam hâkimiyetini tam manasıyla sağlamak ve 
devam ettirmek bakanlığımın tüm mensuplarının aslî 
vazifesidir. Bu kutsal ve şerefli vazifenin yerine ge
tirilmesinde tam bir tarafsızlıkla ve vatandaşın hiz
metinde olan mülkî idare amirlerimize büyük görev 
ve sorumluluklar düşmektedir. Görevin daha etkin 
bir biçimde ifası, mülkî idare amirlerimizin yetkile
rini artırıcı kanunî düzenlemelerle mümkün olacak
tır. Bunu teminen yapılan çalışmaların başında, şüp
hesiz İl İdaresi Kanununun yeniden düzenlenmesi gel
mektedir. Bu amaçla hazırlamakta olduğumuz yeni 
İl İdaresi Kanunu Tasarısı, kısa bir zamanda Yüce 
Meclise sunulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, temel hedefimiz; 12 Ey
lülden sonra sağlanan huzur ve güven ortamının 
sürdürülmesi, devlet otoritesi ve kanun hâkimiyetinin 
korunması, halkımızın sorunlarına hızla çözüm geti
recek tarafsız, adil, etkin ve dinamik bir idarenin ku
rulmasıdır. Bu hedefe ulaşmak için sadece mevzuat 
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çalışmaları yeterli değildir. Bu nedenle çok yönlü 
ve etkin ıbir çalışma dönemine girdiğimizi belirtmek 
istiyorum. 

Yurdun iç güvenliğinin <ve asayişin sağlanmasın
dan sorumlu" Bakanlığımız ve mülkî idare amirleri 
bu görevlerimi, emniyet ve jandarma teşkilatının fe-
daikâr personelinin üstün çalışmalarıyla yerine ge-
tirmektediri Bu teşkilatımızı güçlendirmek için, Hü
kümetimizin ve Yüce Meclisin gösterdiği hassasiyet, 
her türlü takdirin üstündedir. 

Konunun önemine binaen, güvenlik güçlerimizle 
ilgili çalışmalarımız hakkında bilgiler sunmak istiyo
rum:. 

Değerli milletvekilleri, halen 34 ilimizde sıkıyö
netim, 9 ilimizde olağanüstü hal uygulaması devam 
etmekte, 24 ilimizde normal yönetim uygulamasına 
geçilmiş bulunulmaktadır. Amacımız, tüm illerimiz
den kademeli olarak 'sıkıyönetimin ve olağanüstü ha
lin kaldırılmasıdır. 

Sıkıyönetimin kalkması şartlara ve güvenlik kuv
vetlerimizin her yönüyle güçlendirilmesine bağlıdır. 
Emniyet teşkilatımız için temin edilen 15 bini saklı 
olmak üzere, toplam 43 hin kadrodan 28 bin kadro
ya polis memuru alınmasına haşlanmış ve eğitimleri 
tamamlanan 2 875 polis memuru - yerii görevlerine 
atanmıştır. 9 088 polis memurunun eğitimine devam 
edilmektedir. 'Emniyet personelinin eğitimleri üzerin
de büyük bir hassasiyetle durmaktayız. Bu amaçla 
hazırladığımız Polis Akademisi Kanunu tasvipleriniz
den geçerek kısa bir süre önce yürürlüğe girmiştir. 
Yurt içi ve yurt dışı kurslarla, hizmet içi eğitimler 
sürdürülmektedir. 1985 yılında eğitim çalışmalarına 
artan bir hızla devam edeceğiz, bu cümleden olmak 
üzere 5 'ilde polis meslek lisesi açılması planlanmış
tır. 

Poliste önem verdiğimiz bir husus da disiplindir. 
Disiplinli bozucu davranışlar • şiddetle cezalandırıl
makta, başarılı personel ödüllendirilmektedir^ Hükü
metimizce benimsenen bu sistem 343 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile tüm kamu personeli için 
yürürlük kazanmış ve mülkî idare amirlerinin sicil 
ve disiplin amirliği yetkileri tartışmaya yer vermeye
cek biçimde yeniden düzenlenmiştir. 

Güvenlik kuwetlerinıiziın lojman sorununu etkin 
bir şekilde çözümlemek amacımızdır. Yüce Meclisin 
verdiği imkânlar azamî ölçüde değerlendirilmektedir. 
1984 yılı yatırım programındaki 3 950 polis lojma
nının ihalesi yapılmış olup, 9 675 dairenin inşaatı 
devam etmektedir. Ayrıca 703 lojman satın alınmış-

Görevi icabı kanun kaçakçılarının peşinde ko
şan, günlerce evine uğramayan, jandarma personeli
nin 1984 yılı sonunda lojman 'ihtiyacının yüzde 60 
giderileceği hesaplanmıştır. 1985 yılında 1320 polis 
lojmanı"inşaat.programına alınmıştır. Jandarma teşki
latında inşa halindeki 308 daire hizmete girecek, 108 
lojman inşaatına başlanacak ve 80 - 100 daire ka
pasiteli hazır lojman alınacaktır. Buna rağmen perso
nel kadrosundaki artışlar nedeniyle yıl sonunda loj
man durumu yüzde 60'lık düzeyini koruyacaktır. 

1984 yılı araç tedarik planımızın gerçekleştiril
mesi sonucu 1587 araç kadroya dahil edilmiş ve yüz
de 23'lük bir artış sağlanmıştır. 

. Emniyet teşkilatımızın muhabere imkânlarının ar-
- tırılması anahedefimizdir. Teleks bağlantısı olan il sa

yısı 44'e, SSP telsizle bağlantısı olan ilçe sayısı 439'a 
ulaşmıştır. Bu ay içinde 2.500 telsiz alımı yapılmıştır. 

Teşkilatın silah, araç ve gereçlerinin artırılması ve 
standart hale getirilmesi çalışmalarımız olumlu bir 
şekilde yürütülmektedir. 

Karakollarımız vatandaşların derdine çare buldu
ğu ve taleplerinin süratle sonuçlandmldığı anahizmet 
birimleri haline getirilmektedir. 

Pasaport işlemlerinde formaliteler asgarî düzeye in
dirilmiştir. Vatandaş nüfusa kayıtlı olduğu illerde 3 
gün içinde, başka bir ilde 7 gün içinde pasaport ala
bilmektedir, 

Değerli milletvekillerinin değişik vesilelerle değin
dikleri gibi, güvenlik soruşturmalarının gecikmesi doğ
rudur. Halen 20D binin üstünde güvenlik soruşturması 
talebi Emniyet Genel Müdürlüğünde işlem görmek
tedir. Kanaatim odur ki, güvenlik soruşturmasıyla 
emniyet soruşturması birbirleriyle karıştırılmaktadır. 
Hazırlanmakta olan yönetmelikle güvenlik soruşturma
sı yapılması gereken haller asgarî düzeye indirilmiş 
ve 1985 yılında bu tahkikatların kısa bir sürede sonuç
landırılabilmesi için gereken tedbirler alınmıştır. 

Sayın Başkan,- Yüce Meclisin sayın üyeleri; hepi
mizin bir an evvel çözümlenmesini arzu ettiği sorun
lardan birisi trafik sorunudur. 1984 yılında resmî ve 
sivil araç ve personelle imkânlar zorlanarak trafik 
kontrolleri yapılmıştır. Tüm bu çabalara rağmen tra
fik sorununu arzu edilir seviyede çözüme kavuşturmak 
yıllardan beri mümkün olamamıştır. Trafik sorununu 
çözümlemek için sadece trafik polisinin ve teşkilatı
nın çalışmaları da yeterli olmamaktadır. Her araç sa
hibinin yanına bir trafik polisi vermek de esasen müm
kün, değildir. Trafik, eğitime dayalı, altyapıya bağlı, 
vatandaşın dikkat ve kurallara uyumu ile yakından 



T, fi. M. M. fi: 45 

ilgili bir konudur. Halkın bu konuda eğitimi ve trafik 
denetlemelerinin etkin bir şekilde yürütülmesi çalış
malarını sürdürmek, hedefe ulaşmada bugün için en 
geçerli bir yol olarak görülmektedir. Vatandaşlarımı
zın trafik kurallarına uymalarını zorunlu kılacak ted
birlerin alınmasına devam edilecek, herkesin bu ted
birlere uymaları sağlanacaktır. Ayrıca, 1985 yılında 
araçlara takoğraf takılmak suretiyle hız kontrolleri 
yapılacaktır. Şehir içi ve bölge trafik şube müdür
lüklerini 1984 yılında bütün ilılerde tamamlamış, bölge 
trafik kontrol istasyon sayısını 56'ya, çocuk trafik 
eğitim parklarının sayısını da 29'a yükseltmiş bulun
maktayız. 

Yeni Karayolları Trafik Kanununa bağlı olarak 
uygulamaya yönelik tedbirler süratle alınacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekiilleri; 1985 yılı için
de Emniyet Teşkilatının güçlendirilmesi ve hizmet
lerin en iyi şekilde yürütülebilmesi için yasal düzen
lemeler yapılacak, hedeflerin gerçekleştirilmesine yö
nelik çalışmalara devam edilecek, bütçe imkânları 
ölçüsünde malzeme, araç ve gereç sağlanacaktır. 

Polis Teşkilatımızın görev alanı dışında kalan kırsal 
alanda ve polis teşkilatını kuramadığımız ilçe ve ka
sabalarda iç güvenlik görevi jandarma teşkilatımızca 
yerine getirilmektedir. Bu teşkilatımızın önemli gö
revi göz önünde tutularak güçlendirilmesine ve sıkı
yönetimin kaldırılmasından sonraki dönem için hazır
lanmasına büyük önem vermekteyiz. 

1984 yılında bazı birliklerimizin askerî zorunlu
luklar ve bazı olaylar dikkate alınarak başka bölge
lere intikali sağlanmış, bazı önemli yerlerde yeni bir
likler kurutmuştur. Ortaya çıkan ihtiyaçlar sonucu 
yeni asayiş karakolları kurulmuş, fonksiyonunu kay
beden bazı karakollar kaldırılmıştır. Karakol kurulma 
ve kaldırılmasında tamamen objektif ölçüler esas alın
maktadır. Anaprensibimıiz üç - beş kişilik sembolik 
karakollar yerine daha az sayıda güçlü karakollarla 
hizmetin yürütülmesidir. 

Jandarma Genel Komutanlığı, hizmet sahasının 
büyüklüğü ve dağınıklığına mukabil personel kaynak
larının yetersizliği sonucu i 984 yılında hizmetlerini 
çok dar bir kadro ile fedakârca yürütme çabası içinde 
olmuştur. Bir kısım ilçe jandarma birliklerimizde su
bay yerine yetişmiş, yetenekli astsubaylar hizmet gör
mektedir. 

Personel eksikliği eğitim faaliyetlerine ağırlık ve
rilerek kısmen telafi edilmektedir. Orta ve- uzun vade
de personel sorununun çözümü için çalışmalar ve 
planlamalar sürdürülmektedir. 
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Muhabere hizmetleri geliştirilmiş ve yıl içinde 27. 
ilde kurulan telsiz -şebekesiyle 48 ilimiz telsize ka
vuşmuştur. 1985 yılında 15 ilde daha telsiz sistemini 
kurarak yüzde 96'lık hedefe ulaşmış olacağız. PTT' 
den kiralanan hat sayısı 3 73'e ulaşmıştır. Bu sayı plan 
hedefterimizin yüzde 59'udur, 

Hava birliklerimiz yurt çapıdna sürekli görev yap
maktadır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
iklimi ve arazi yapısı havacılık birliklerimizin önemi
ni artırmakta ve hava araçlarının modern silah, araç 
ve gereçlerle teçhizini zorunlu kılmaktadır. 

Jandarma iç güvenlik birliklerimizde belirlenen 
araç hedefine 1984 yılında yüzde 70'lik bir düzeye 
ulaşacağız. Amacımız, bu hareket kabiliyetini yüzde 
100'e ulaştırmaktır. 

Suç örgütlerinin modern gereçlere sahip olduğu 
günümüzde bazı özel nitelikli araç ve gereçlerle 
jandarmanın da takviyesinde zorunluluk bulun
maktadır. Bu amaçla 1984'te yeni tip zırhlı personel 
taşıyıcıları, gece görüş sistemleri, dürbünler, koruyu
cu giyecekler temin edilmiş, böylece birlikler kanun 
kaçaklarına karşı daha güçlü hale getirilmiştir. 

Jandarmanın iskân konusu yüzde 88 oranında çö
zümlenmiştir. Kısaca Özetlemeye çalıştığım jandarma 
teşkilatımızı güçlendirmeye yönelik bu çalışmaları
mıza 1985 yılında da devam edeceğiz, 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; güney sınır
larımızda kaçakçılık, anarşi ve terör eylemlerine karşı 
fizikî engel sistemini oluşturmak kaçınılmaz hale gel
miştir. Bu nedenle, fizikî engel sistemimizi güçlendi
rici ve geliştirici çalışmalara diğer tedbirlerle birlikte 
önem veriyoruz. 1985 yılında güney sınırlarımızda 
oluşturulacak engel sisteminin inşaat faaliyetleri sür
dürülecektir. 

Değerli milletvekilleri, 1 Ocak 1985 tarihinden iti
baren Bakanlığımızın bağlı kuruluşu haline gelecek 
olan Sahil Güvenlik Komutanlığının ilk bütçe tasarısı 
huzurlarınıza gelmiştir. Yurdumuzun üç yanının de
nizlerle çevrili olması, karasularımızın 150-bin kilo
metrekareyi bulması bu komutanlığın görevinin öne
mini artırmaktadır. Kuruluş kanununa glöre kıyıla
rımızda ve karasularımızda denetim ve kontrol faa
liyetini yürüten bü komutanlığımız eldeki mevcut bot
larıyla yüzde 11,1 Tik bir bölümü devamlı denetim al
tında tutmuştur. Bu oranın yüzde 20'ye çıkarılması 
anahedefimizdir. Bu amaçla beş yıllık yatırım projesi 
yapılmıştır. 1984 yılında başlanan Muhabere Moder
nizasyon Projesi 1985 yılında tamamlanacaktır. 1984 
yılında Sahil Güvenlik Komutanlığı tesisleri yeterli 
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kapasiteye kavuşturulacaktır. 1985 yılından itibaren 
ikinci paket Sar - Bot'u Projesi yürürlüğe konulmuş
tur. Aynı yıl içinde bir adet botun inşaası planlanmış, 
devam eden birinci paket Sar - Bot'u Projesine göre 
iki adet botun inşaası da tamamlanacaktır. 500 tonluk 
yüzer havuzun inşasına da 1985 yılında başlanılacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığımız hizmet birim
leri içinde yej* alan Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve 
Bilgi Toplama Başkanlığı faaliyetlerine de kısaca de
ğinmek istiyorum, iç güvenliğin ve asayişin sağlan
masında istihbaratın önemli bir yeri vardır. Yeni oluş
turduğumuz bu .birimimiz 1984 yılında silah ve mü
himmat, uyuşturucu madde, gümrük ve tekel mad
deleri, . (kıymetli madenler, kültür ve tabiat varlıkları, 
tarihî eserler, vergi ve döviz kaçakçılıklarına ilişkin 
olarak bakanlık kurum ve kuruluşlarla vatandaşlar
dan alman bütün beher ve istihbar! 'bilgileri toplamış ve 
değerlendirmeye tabi tutmuştur. Bunlardan operasyo
nu gerektirenler ilgili icracı birimlere gönderilmiştir. 
İcracı birimlerden günlük olarak alınan her türlü 
kaçakçılık olay raporları kayda alınmış ve değerlen
dirilmesi yapılmıştır. Ayrıca her türlü ideolojik olay
lar, asayişe müessir suçlardan aranan kişiler ve suç 
işleyenler kayda alınmıştır. 1985 yılında bu faaliyet
lere etkin ıbir şekilde devam edilecektir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi de Bakanlığımızın' 
hizmet alanına giren diğer konulardaki çalışmaları
mız hakkında özet bilgiler sunacağım. 

Demokrasimizin temel taşlarından olan, mahallî 
idarelerimiz üzerinde doğrudan veya mülkî idare 
amirleri vasıtasıyla idarî vesayet yetkisini kullanan 
bakanlığımız bu idarelere büyük önem atfetmektedir. 

Plan ve 'Bütçe Komisyonunda da belirttiğim gibi, 
demokratik sistemi seçen ve benimseyen ülkemizde 
halkın en üst düzeyde ve en fazla sayıda yönetime 
katıldığı kuruluşlar, mahallî idarelerdir. Halkımız ka
rar organlarını bizzat seçmek suretiyle mahallî idare
lerin yönetimine katılmakta ve yönetimde görev ala
rak sorumluluğu paylaşmaktadır. 

1984 yılı, mahallî idarelerimiz açısından önemli 
yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir yıl olmuş
tur. 

İl özel idareleri, (Belediye ve Köy kanunları gü
nün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak hazır
lanmış ve Başbakanlığa sunulmuştur. Mahallî idare
lerimizi ilgilendiren anamevzuatın da hazırlık çalış
maları hızla sürdürülmektedir. 

iBu meyanda özellikle mahallî idarelerimizin proje
ye dayalı ekonomik ve sosyal kalkınmamıza katkıda 

bulunacak girişimleri, fonlardan yapılan yardımlarla 
desteklenmektedir. İl özel idarelerine 1984 yılında 130 
proje için 3,5 milyar liranın üstünde yardım yapıl
mıştır. 70 belediyemize yapılan yardım 600 milyo
nun üstündedir. Bu miktarların 230 milyon lirası kal
kınmada öncelikli yörelerimizdeki belediyelere veril
miştir. Yardımlar objektif ölçülere göre adil bir şekil
de yapılmaktadır. Müşterek trafik fonundan 11 ile 
130 milyon liralık yardım yapılmıştır. 

Değerli milletvekilleri, nüfus hizmetlerinin gelişti
rilmesi, sağlıklı ve doğru nüfus kayıtlarının tutulması 
ülke güvenliğiyle yakından ilgilidir. Bakanlığımızda 
üzerinde önemle durulan konulardan birisi de, bu 
amaçla geliştirilen MERNİS Projesidir. Kısaca «MER
NİS Projesi» diye isimlendirdiğimiz bu proje, nüfus 
kayıtlarının merkezde •'bilgi işlem makineleriyle elek
tronik ortamda tutulmasını öngörmektedir. Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşki
latı bu sisteme uygun olarak yeniden kurulmuş ve 
ihtiyaç duyulan kadrolar sağlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikanız var efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Bitirmeye çalışacağım Sayın Başkan. 

Personelin eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş, ha
zırlanan sistemi denemek ve geliştirmek amacına yö
nelik öncü ve pilot bölge uygulamaları başlatılmıştır. 
Çankaya İlçesine ait bütün nüfus kütük kayıtları 
1984 yılında bilgi işlem ortamına geçirilmiştir. Bu, 
öncü uygulamadır. 

Değişik bölgelerden seçilen 19 ilçede, 1 milyon 
kayıt üzerinde pilot bölge uygulamasına başlanması 
planlanmış ve çalışmalara geçilmiştir. Öncü ve pilot 
bölge uygulamalarında alınacak sonuçlara göre eksik
lik ve aksaklıklar giderildikten sonra, bütün Türkiye' 
de genel uygulamaya geçilecektir. 

Güvenlik kuvvetlerince alınan tedbirlerin başarı
ya ulaşmasında, vatandaşların tümüyle nüfus kütük
lerine geçirilmesi ve kendilerine birer nüfus cüzdanı 
verilmesi ve nüfus hareketlerinin izlenmesinin büyük 
rolü vardır. Bu amaçla, 164 ilçenin 2.580 köyünde 
tarama çalışmalarına başlanmıştır. 1985 yılında bu 
Çalışmalara yoğun bir şekilde devam edilecektir. 1984 
Ağustos ayı itibariyle, 243 ilçemizde nüfus cüzdanı 
değiştirme işlemi tamamlanmıştır. Halen 9 milyona 
yakın vatandaşımızın cüzdanı değiştirilememiştir. En 
geç 1986 yılı sonuna kadar bunların da değiştirilmesi 
planlanmıştır. 
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Kalkınmada öncelikli illerimizden başlamak üzere, 
nüfus idarelerimizin kasaba ve köylerde teşkilatlan
ması amaçlanmıştır. Bu çalışmalarda, 10 köy bir grup 
kabul edilmektedir. 18 ile bağlı 66 ilçenin bir bölü
münde 1985 yuh içinde pilot bölge uygulaması ya
pılacak ve alınacak sonuçlara göre de daha sonraki 
yıllarda uygulama genişletilecektir, 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığımızın önemli gö
revlerinden birini teşkil eden sivil savunma hizmet
leri, yurt çapında Sivil Savunma Genel Müdürlüğün
ce yürütülen çalışmalarla etkin hale getirilmekte ve 
buna paralel olarak, merkezde bakanlık ve kuruluş
ların olağanüstü hal ve savaş hazırlık planlamalarında 
aksamaları önlemek üzere çalışmalar yapılmaktadır 

Sivil savunmayla ilgili mevzuat çalışmaları gü
nün icaplarına uygun bir şekilde hizmet vermeyi sağ
lamaya yönelik olarak sürdürülmektedir. Yükümlü
lerin eğitimleri yapılmakta, teşkilatın araç ve gereç 
bakımından kuvvetlendirilmesi, hizmet ve faaliyetlerin 
planlanması konularında çalışmalara devam edilmek
tedir. 

7 ilimizde mevcut «Elektronik haber alma ve 
yayma ikaz - alarm sistemi»ne ilave olarak, tehlike 
haberlerinin yerli malzeme ve teknolojinin kullanıldı
ğı «ikaz - alarm sistemi» ile halka duyurulması amaç
lanmaktadır. ASELSAN ile .yapılan bir protokolle, iz
mit, Gölcük, Kırıkkale, Mersin Ve iskenderun'da, 
«Merkezî telsizle uzaktan kumandalı elektronik ikaz -
alarm sistemi» nin kurulmasına başlanmış bulunmak
tadır. 

Sivil savunma yükümlülerinin eğitimine devam 
edilmekte ve yurt sathında belirlenmiş programlara 
göre tatbikatlar yapılmaktadır. Sivil savunma fonu 
amacına uygun kullanılmakta ve sivil savunmayla il
gili alımlara, programlara göre devam edilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, personelin etkim ve verimli 
bir şekilde çalışması, onun huzur içinde bulunmasına 
bağlıdır. IBunuo tüm çalışmalarımızda göz önünde 
tuttuğumuz bir husus olduğunu özellikle vurgulamak' 
isterim. Bu huzurun sağlanmasında şüphesiz üzerinde 
durulacak ilk nokta, devletine bağlı, tarafsız ve göre
vini layıkıyla yapan personelin tedirgin edilmemesidir. 
Böylelikle arzuladığımız, memleketimizin her zaman 
ihtiyacı olan üstün görev anlayışı ve sorumluluk duy
gusuna sahip faziletli bir kadronun etkinlik ve verim
lilik içinde memleketimize hizmet vermesidir. Bu ana-
ilke doğrultusunda bakanlığımızca gerçekleştirilen dü
zenlemelerle, personele yönelik işlemlerin objektif esas
lara dayandırılması yolunda önemli adımlar atılmak

tadır. Bundan sonraki çalışmalarımızda da bu husus 
daima göz önünde bulundurulacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerçekten etkin ve dinamik 
bir idare oluşturmak ve böylelikle ülke kalkınmasına 
yardımcı olabilmek için, mülkî idare sistemini güçlen
dirmek ve özellikle nitelikli yöneticiler yetiştirmek; 
bunun için de personeli sürekli eğitmek gerekmekte
dir. Bu anlayışın doğal sonucu olarak, 1984 yıhnda 
yoğun bir eğitim faaliyeti sürdürülmüştür. 

Eğitim hizmetlerinin etkin bir biçimde yürütülebil
mesi amacıyla satın alınan bina eğitim merkezi ola
rak donatılmış ve 9 Nisan 1984 tarihinde hizmete 
açılmıştır. Binanın bulunduğu sahanın bir eğitim si
tesi haline getirilebilmesi için 1985 yılında çalışma
ları sürdüreceğiz. 

Değerli milletvekilleri, halen 48 ilçemizde kayma
kam bulunmaktadır. Dört ay sonra 28 ilçemize daha 
asil kaymakam tayin edeecğiz. Aslolan tüm ilçelerin 
asil kaymakamla dolduru'lmasıdır. 1985 yılında bu 
amacı gerçekleştireceğimize inanıyorum.-

Personele ilişkin bir başka konu da lojman soru
nudur. Bu alanda 1984 yılında önemli bir mesafe 
almış bulunuyoruz. Merkezde 110, taşrada 44 lojman 
satın alınmıştır, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 1984 yılında yürür
lüğe konulan kanun hükmündeki kararnamelerle ba
kanlığımızın teşkilat ve kadrolarının düzenlenmesi ça
lışmaları tamamlanarak bu konulardaki ihtiyaçlar 
önemli ölçüde giderilmiştir. 

Mülkî idare ve mahallî idarelerimiz üzerindeki de
netlemelerimizi 1984 yılında programına uygun olarak 
sürdürmüş bulunuyoruz. 1985 yılında hazırlanacak 
programa göre teftiş hizmetleri yürütülecektir. 1984 yı
lında mahallî idareler üzerinde yapılan teftişler ve 
soruşturmalarda, toplam 33 milyon lira dolayında 
zimmet suçu, 58 milyon dolayında rüşvet suçu tespit 
edilmiş olup, ilgili Cumhuriyet savcılıklarına intikal 
ettirilmiştir. 

İl planlama ve koordinasyon müdürlükleri teşki
latlı bir şekle sokulmuştur. Bunlarım yanı sıra hiz
metlerin daha iyi yürütülmesi için vali ve kaymakam
ların araç sıkıntısının giderilmesi yönünde eldeki im
kânlar ölçüsünde çaba gösterilmiş ve bu amaçla 1984 
yılında 133 adet yeni araç temin edilerek tahsisleri 
yapılmıştır. 

1985 yılında bu çalışmalarımız aynı dinamizmle 
sürdürülecek, gerek kamu yönetiminde yapılan dü
zenlemeler, gerekse Bakanlığımızın hizmetleri açısın
dan ortaya çıkan yeni gelişmeler nedeniyle mevzuatın 
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uygulamaya istenilen biçimde aktarılabilmesini sağla- I 
yıcı her türlü idarî ve yasal tedbirlerin alınmasına 
devam edilecektir. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen bağlayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çok önemli j 

görevler ifa eden Bakanlığımızın 'üzerinde hassasiyetle 
durduğu birkaç konuya daha değinmek istiyorum. 

Başta mülkî idare amirleri olmak üzere tüm yetki
li amirler rüşvet ve kanunsuzlukla acımasız ve ka
rarlı bir mücadele içinde olacaklardır. Kötü temayül
lere asla iltifat edilmeyecektir. Yetkilerin tamamı ce
saretle kullanılacak, olayların üzerine gecikmeden ve 
çekinmeden gidilecektir. Otorite zaafına asla müsaade 
edilmeyecektir. 

Vatandaşın sevgi, saygı ve güvenini sarsıcı tutum 
ve davranışlar içine girilmeyecektir. 

Denetlemeler aksatılmadan sürdürülecek, vatan
daşlara tarafsız ve adil hizmet sunmak teşkilatımızın 
anadüsturu olacaktır, 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 15 Ağustos
tan itibaren Doğu ve Güneydoğu Bölgesinde vuku 
bulan müessif olayları anmadan konuşmama nihayet 
vermek istemiyorum. Millet ve ülke bütünlüğünü 
zedelemeyi amaçlayan ve yurt dışı bağlantıları da bi
linen bu bölücü terör odakları ve destekçileri, dev
letimizce büyük bir kararlılıkla etkisiz hale getiril
miştir. Ancak, hu uğurda sivil ye asker şehit ve ya
ralı verdiğimizi de üzülerek belirtmek isterim. Hu
zurlarınızda kendilerine Allah'tan rahmet, yarakları
mıza da acil şifalar diliyorum. 

Son olarak şu hususu vurgulamak isterim, Mil
letimizin huzur ve güvenliği, devletimizin bekası için 
başta şahsım olmak üzere bakanlığımın tüm personeli 
her an görev başında olacak ve ülkemize yönelik 
kötü emellerin tahakkukuna kesimlikle fırsat verilme
yecek ve bunun içim hiçbir fedakârlıktan kaçınılma
yacaktır. 

Ülkemizin genel ekonomik durumu da göz önün
de tutularak hazırlanan bakanlığım ve bağlı kuruluş
larının bütçeleri Yüce Meclisimizce kabul edildiği 
takdirde, tahsis edilen kaynakların en tasarruflu ve 
en yararlı biçimde kullanılması için her türlü gayret 
gösterilecektir. 

Sözlerime son verirken, beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuzdan dolayı hepinize teşekkür eder, say
gılar sunarım, (Alkışlar) 

'BAŞKAN — (Teşekkür ederiz Sayın ©akan, | 

Efendim, sorular var; sırasıyla okutacağım. 
Sayını Murat Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sorularını okutuyorum: 
Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesindeki son 

olayda katledilen masum çocuk ve kadınların katilleri 
yakalandı mı? 

Yurdumuza dışarıdan sızan eşkiyanın tümünün 
akiböti ne olmuştur? 

'BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
Efendim, bu sorulara mutlaka şifahî cevap ver

meniz gerekmez; yazılı da cevaplandırabilirsiniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde vuku bulan olay
ların failleri emniyet güçlerimizce takip edilmektedir. 
Bunlardan mühimce bir kısmının 'takip sonucu ya
kalandığını ve bazılarının da anında tesirsiz hale ge
tirildiğini belirtmek isterim. Ancak, sayı itibariyle şu 
anda konuyu tam belirtmem mümkün değildir. Bu 
hususu yazılı olarak cevaplamamız mümkündür. 

BAŞKAN — (Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Tülay Öney, buyurun. 
TÜLAY ÖNEY (istanbul) — Sayın Başkan, yıl

larca önce memleketimizde bir sorun ortaya atılmış, 
bir mesele gündeme gelmişti; kadınların kaymakam 
olmaya hak kazanıp kazanamayacağı konusu. Bu o 
devirde yapılan tartışmalarda bir sonuca ulaşmamış^. 
IBugün yeniden gündemdedir. Sayın Bakanın bu ko
nuda bazı beyanları olmuştur. Bu yöndeki düşünce
ler ve hazırlıklar ne durumdadır? 

Bir izahat verirlerse memnun olurum, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Kadınlarımızın her türlü hizmeti ifa edebi-
ceği inancı içerisindeyim. (Alkışlar) 

Hizmetin özelliği ve (karşılaşılması muhtemel güç
lükler bayanlara bu görevin ifasını zorlaştırıcı bir 
durum arz ediyor ise ve görevin gereği gibi yerine 
getirilemeyeceği endişeleri taşınıyor ise,, şimdiye ka-
darki tatbikatın hangi gerekçelere dayandığı biraz 
evvel söylediklerimıle karşılaştırılmak suretiyle konu
ya bir açıklık getirilmeye çalışılacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
Sayım faik Tarımcıoğlu?.. Burada. 
Sorularını okultuyorum: -
1. 2330 sayılı Nakdî Tazminat Kanununun 8 inci 

maddesi, anarşik olaylarda şehit olan güvenlik güç-
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lerinin dul ye yetimlerine maaş bağlanmasına amir 
ise de, mahkeme kararından bahsedilmesi uygulamada 
ve özellikle çok uzun süren örgüt davalarından mahke
me kararının çok geç alınması, dul ve yetimleri 
fevkalade müşkül duruma düşürmektedir, açlığa duçar 
etmektedir. Sadece idarî tahkikatla veya savcılık ka
rarı ve tezkeresi ile ıbu maaşın avans kabilinden de 
olsa verilmesini düşünüyor musunuz? Emekli maaşı 
için de aynı yolun izlenmesi uygun değil midir? 

BAŞKAN — Önce bu soruyu cevaplandırın da 
efendim; ikinci soruyu sonra cevaplandırırsınız. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Anarşik olaylar nedeniyle şehit olanların 
ailelerine gerekli yardımın bir an evvel yapılabilmesi 
kanunlar çerçevesinde sağlanacaktır. 

BAŞKAN — 2 nci soruyu okutuyorum: 
2. Esenboğa'da Temmuz 1982'de meydana gelen 

ve bir ASALA militanının katlettiği güvenlik men
suplarının ailelerine, emekli dul ve yötim maaşı bağ
lanmış mıdır? 

Anarşik olaylarda şimdiye kadar kaç güvenlik 
mensubu ölmüş ve yaralanmıştır? 

İBAŞKAN *— Evet efendim; bunları yazılı mı 
cevaplandıracaksınız Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Sayın Başkan, anarşik olaylarda şimdiye 
kadar kaç ölü ve yaralı olduğundan bahseden soru 
pek şümullüdür. Hangi dönemi kapsadığı şu anda 
tespit edilememiştir. Bir açıklık getirildiği takdirde; 
rakamlara dayanan bu konunun yazılı olarak cevap
landırılması daha uygun olacaktır kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu burada mı efendim? 

Burada. 
Sorularını okutuyorum: 
1. Türkiyemizde idarî taksimat reformu yapma

yı ve bazı ilçeleri İL yapmayı düşünüyor musunuz? 
Bu konuda bakanlıkta yapılmış etütler var mıdır? 

ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Bazı ilçelerimizin il yapılması hakkında 
Bakanlığımızda herhangi bir çalışma yoktur. 

BAŞKAN — 2 nci soruyu okutuyorum: 
2. 'Bandırma, Akşehir, Karaman, Alanya, Kangal, 

Erciş, Ardahan ve Oltu ilçelerinin il'olma olanakları 
bakanlıkça inceleme konusu edilebilir mi? 

(BAŞKAN—Bu soruya cevap verilmiştir. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 0e-

vamla) —r- Cevap verilmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü soruyu okutuyorum: 
3. İllerdeki di ıgenel meclisi ile belediye meclisini 

birleştirerek hem özel idarenin, hem belediyelerin ko
nularını tetkik edecek yetkili bir «İl Meclisi» haline 
getirmek mümkün değil mi? 

BAŞKAN — Bunun da düşünülmesi lazım. (Gü
lüşmeler) Lütfen efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Efendim, il genel meclisi üyelerinin vazi-
feleriyle, belediye meclisi üyelerinin vazifelerinin ayrı 
olduğu kanaatindeyim. Bu nedenle her ikisini mecz 
edici bir kanun veyahut bir çalışma tarzının verimli 
olacağını düşünmüyorum. Ancak, mühim olan bu ko
nuların şu anda benim şahsî kanaatimle bir sonuca 
vardırılması da, benim anlayışıma göre pek doğru 
değildir. Bu konular gerekli platformlarda oluşturul
malı ve en yetkili platform olan Yüce Mecliste ka
rara bağlanmalıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
4 üncü soruyu okutuyorum: 
4.v İller İdaresi ve Belediyeler Yasası yeniden 

yapılması gerektiğine göre, bu konular etraflıca etüt 
edilebilir mi? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla)— Evet, demin arz etmeye çalıştığım düşün
celerimin içerisinde bu sorunun cevabı vardır. Bu, 
Meclisimizin halledeceği bir konudur. Bu bakımdan 
benim fikirlerimin pek de etkin olacağını zannetmi
yorum. 

BAŞKAN -T- Sayın Ruşan Işın burada, mı? Bu
rada. 

Sorularını okutuyorum: 
1.- Son günlerde bazı belediye başkanlarının ya

pılmakta olan partisine ait kongrelerde, belediyesine 
ait resmî otoları delege taşıma işlerinde görevlendir
dikleri tespit edilmiştir. 

(Bunlardan bir örnek : 
Keçiören Belediye Başkanı partisinin delege tes

pit kongresinde Belediyesine ait 06 LL 296 plakalı 
siyah Taunüs, 06 US 211 plakalı mavi pikap ve baş
kanlık makam otosunu delege taşıma işlerinde kul
landığı resmen tespit edilmiş, bu husus şikâyet ko
nusu olmuş ve görevli 4 polis memuru tarafından 
tutulan zabıt Ankara Valiliğine teslim edilmiştir. 

Konu hakkında bakanlık olarak ne gibi işlem ya
pılmıştır, açıklanması? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Konu bakanlığımıza intikal etmemiştir. 
Bakanlığımıza intikal ettiğimde gereği yapılacaktır. 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Bu bir İhbardır Sayın 
Bakan. 

İBAŞJKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
'Sayın Ruşan Işın'ın 2 nci sorusunu okutuyorum : 
İ2. Sivas'ta bulunan evimin telefonu 'birkaç defa 

meçhul bir yerden açılan telefonla rahatsız edilmiş ve 
esasta şalhsıımı hedef alan; ama. telefonumu açan ki
racımın eşine ağır hakaretler yapılmıştı. Telefon PTT 
idaresince tespit edildi ve karşımıza Sivas'ta bulunan 
Osman Nuri Gezgin Karakolu çıkmıştı. Bu husus da
ha öncede Meclis kürsüsünden açıklanmıştı. O za
manki İçişleri Bakanımız bu karakolda görevli 2 po
lis memurunun tespit edildiğini ve her 2 polis memu
runun da görevden uzaklaştırıldığını, haklarında açı
lan davanın da devam ettiğini açıklamışlardı. 

15.12.1984 günü Sivas'a gittiğimde her 2 polis 
memurunun da görevde olduklarını • öğrenmiş bulu
nuyorum. 

Bu durumu, bir milletvekilini hedef alarak tele
fona çıkan bir aileye isim vermeden hakaretlerde bu
lunan bir emniyet görevlisinin bir müddet açığa alın
dıktan sonra tekrar aynı bölgede göreve başlatılma
sını olumlu bir idarî takdir olarak değerlendirebilir 
misiniz?' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bu hadise hakkındaki tahkikat devam 
etmektedir. Ancak, konuya şahsen de eğilmek sure
tiyle kısa zamanda bir çözüm getireceğimi belirtmek 
isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ruşan Işın'ın 3 üncü sorusunu okutuyorum : 
3. Ülkemizde bulunan belediye başkanlarının öde

nek ve yollukları itibariyle birbirleriyle kıyaslanama
yacak ölçülerde farklı maaş durumları vardır. Bu hu
susta bakanlığınızca yeni bir dengeli düzenleme dü
şünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu hususta çalışmalar yapılacaktır. Bu 
çalışmalara başlanılmıştır. Sonucu yine Yüce Meclis 
olumlu bir şekilde karara bağlamış olacaktır. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Ruşan Işın'ın 4 üncü sorusunu okutuyorum : 

4. Özel idarelere yine 1985 Yılı Bütçesinde de 33 
milyar liralık bir ödenek ayrılmıştır;; 

özel idarelerin millî eğitim payları -bir özel ban
kada bloke edilmekteyken, özel idarelerin tüm para
ları bu özel bankada bloke edilmeye başlanmıştır. 

Özel idarelerin paralarının bu özel bankaya yatı
rılmasının sebebi nedir? özel bir sebep var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim, bu konudaki bilgim pek kifa
yetli değildir; fakat bir bankaya yatırma mecburiyeti 
olduğu kanaatini taşımıyorum. Ancak, bu hususu ya
zılı olarak cevaplandırmak isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ©akan. 
|Sayın Cevdet Karslı burada mı ef endim? Buradalar. 
Saym Cevdet Karslı'nın sorusunu okutuyorum : 
Can güvenliği yönünden hiçbir teminatı olmayan 

ve polise yardımcı olarak görev yapan gece bekçileri
nin, polislere ödenen yan ödemelerden yararlandırıl
masını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Gece bekçilerine, ifa ettikleri vazifeleri 
nedeniyle, polislerimiz gibi olmasa dahi, birtakım im
kânlar sağlanmış bulunmaktadır. Bunun kendilerini, 
polislerimizle mukayese edildiklerinde, mağdur edici 
bir ölçüde olduğu izlenimine henüz varmadım. Şayet 
böyle bir konunun haksızlık derecesine ulaştığı tespit 
edilirse, kendilerinin bu şekilde maddî desteğe kavuş
turulması hususunda gayret sarf edeceğimi Yüce Mec
lis huzurunda belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın İbrahim Taşdemir?.. Buradalar. ** 
Sorularını okutuyorum : 
1. Kaçakçılığı men ve takiple görevli zabıta men

suplarına tazminat verme yerine, kendilerinin başka 
'türlü taltifleri daha yerinde değil midir? 

Kaçakçılık davalarında zabıt mümzisi olan ve 
menfa'tleri dava sonucuna bağlı bulunan görevlilerin 
objektif şahitlik yapabileceklerini bir hukukçu olarak 
kabul ediyor musunuz? 

BAŞKAN"— Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ. BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu husus şimdiye kadar mevzuatımız
da yer almış bir konudur; vazifenin daha iyi bir bi
çimde yapılması amacına matuftur. Esasında ifa edi-
len tehlikeli bir görevin tam karşılığı olmasa bile 
bir başka şekilde ödüllendirilmesi olarak değerlendi
rilmiştir. 

Sayın milletvekilimizin ileri sürmüş olduğu husus 
da elbette ki, takdire şayandır. Böyle konuların, biraz 
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evvel söylediğim gibi, hemen bir Jcarara bağlanılması 
veyahut sökülüp atılması, kabul veya reddedilmesi 
doğru değildir. Yine, üzerinde yapılacak çalışmalarla 
bir sonuca varılması en salim yoldur. Buna gayret 
edeceğimi ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Taşdemir'in diğer sorusunu okutuyorum : 
2. Herhangi bir nedenle yurt dışına kaçmış ve

ya gitmiş olanların, Türkiye'ye dönmedikçe yakın
larına yurt dışına çıkma izni verilmediği doğru mu
dur? Doğru ise bu 'tahdit kaçıncı derece yakınlar 
içindir? Bu durumu Anayasanın 23 üncü maddesi, 
Türk Ceza Hukukunun şahsiliği prensibi ile İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesine imza koyan 'bir ül
kenin taahhüdü ile bağdaştırıyor musunuz? 

Gayri hukukî olan bu uygulamanın sona erdiril
mesi için herhangi 'bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Yurt dışına çıkışları, devletimizin be
kası, milletimizin güvenliği açısından izliyoruz veya
hut 'bu maksatla bazı kısıtlamalar getiriyoruz. Esas 
ölçü budur. Bunun, yurt dışında 'bulunan sanıkların 
yakınlarına tatbik edildiği şekliyle onlara hasredil
mesi doğru değildir. Aldığımız kıstas, memleketimizin 
bekası ve 'selameti açısındandır. Buna uygun görme
diğimiz çıkışlara müsaade etmiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Cahit Tutum?.. Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
1. Bu iktidar döneminde Emniyet Genel Mü

dürlüğü merkez teşkilatının üst kademe yöneticilerin
den '(Geneil müdür muavinliği, daire 'başkanlığı ve şu
be müdürlüğü düzeyinde) kaç kişi değiştirilmiştir, bu 
değişikliklerde hangi ölçü esas alınmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu soruyu yazılı olarak cevaplamak 
isterim. 

BAŞKAN -i— Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
IDiğer soruyu okutuyorum : . 
'2. — Bu iktidar döneminde .Emniyet Genel Mü

dürlüğü taşra teşkilatında kaç emniyet müdürü yer 
değiştirmiştir, bunlardan kaçı il emniyet müdürüdür? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Aynı şekilde bu soruyu da yazılı ola
rak cevaplandırmak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Diğer soruyu okutuyorum : 

3. Emniyet mensuplarının atanmaları İçin bir 
«komite» oluşturulduğu ve bu komitenin çalışmala-
jmda iktidar partisi yöneticilerinden birinin etkili rol 
oynadığı doğru mudur? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Sorular birbiriyle irtibatlı. Bu bakım
dan hepsinin yazılı olarak cevaplandırılmasında sa
kınca olmasa gerektir efendim. 

BAŞKAN — Diğer soruları okutuyorum : 
4. İçişleri Bakanlığı camiasında «müsteşar» ve 

«•Emniyet Genel 'Müdürü» dışında başka kurum ve 
kuruluşlarda ücretli ikinci görev almış üst kademe •-
yöneticisi var mıdır? İkinci görevin asil görevi ak
satacağını düşünmez imisiniz? -

5. Yeni alınan 20 bin adet polis kadrosuna ele
man alımı için nasıl bir yöntem uygulamaiktasınız? 
Bu konuda bir hizmete alım planı var mıdır? Varsa 
nasıl yürütülmektedir? 

BAŞKAN.— Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu hususları yazılı olarak cevaplandı
racağım efendim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim. 
Sayın Kâzım İpek?.. Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
1. Türkiye'deki bu trafik keşmekeşi ve faciaları 

karşısında ilik ve orta tedrisata trafik dersleri kon
masını düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Biz esasında bir trafik okulunun ku
rulmasından yanayız; ama bunun Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığı nezdinde veyahut bakanlığımız 
nezdinde kurulması henüz kesinlik kazanmamıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Salim Erel?.. Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
Konya Ereğlisinde 27 Mayıs 1984 tarihinde 100' 

den fazla vatandaş bazı emniyet mensuplarının ezi
yet ve işkencesine alenan maruz kalarak, Anayasa
mızın 17 nci maddesi ihlal «dilerek Anayasal bir suç 
işlenmiştir. Olay; 

a) 13 Haziran 1984 tarihinde ıgündem dışı ko
nuşma ile, 

b)_ 17 Ekim 1984 tarihinde sözlü soru ile Yüce 
Meclisimizin bilgilerine sunulmuştur. 

'Üzerinden 7 ay gibi uzun bir süre geçen olayın 
tahkikatı niçin sonuçlandırılmıyor veya sonuçlandırıl
mış ise sonuç hakkında bilgi verilmesi? 
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(BAŞKAN — 'Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu soruya yazılı cevap vermek istiyo
rum. 

BAŞKAN —.Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Rıdvan Yıldırım? Buradalar. 
Sorularını Okutuyorum : 
1. Güvenlik soruşturmalarının objektif kriteri ne

dir? Yoksa bu eksikliği gidermeyi düşünüyor musu
nuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Konuşmamda da arz ettiğim gibi, gü
venlik soruşturmalarının bundan böyle gizli, gizlilik 
derecesi olan hizmetler tiçin yapılmasından yana ol
duğumuzu belirtmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Diğer soruyu okutuyorum : 
2. 'Memurların yer değiştirmelerinde ya da as

kerlik dönüşlerinde yapılan yeni soruşturmanın hu
kukî dayanağı nedir? Bu uygulamayı kaldırmayı dü
şünüyor musunuz? -

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bu soru, biraz evvel verdiğim cevap 
içerisinde cevaplanmıştır. Güvenlik soruşturmasını, 
dediğimiz hizmetlere hasrettiğimiz 'takdirde bu sorun 
da kendiliğinden çözülecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
3 üncü soruyu okutuyorum : 
3. Bugün yapılan soruşturmaların sağlıklı olma

dığı herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu konu
da ne 'gibi düzenleyici tedbirler düşünüyorsunuz? . 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT-

(Devamla) — Bu sorunun da cevabı aynı cevap için
de mündemiçtir. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Diğer soruyu okutuyorum : 
4. Adlî sicilli esas allan bir uygulama hukuka 

daha uygun değil midir? Bu konuda bir çalışma var 
mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Devletin güvenliği açısından bazı so
ruşturmaların yapılmasında zaruret olduğu kanaatin
deyim. Bunun en iyi bir biçimde yapılması için 'gay
ret sarf edilecektir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Sorular (bitmiştir, buyurun efendim. 
HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkanım, usul olarak bir talebimi \ arz edebilir mi
yim? 

BAŞKAN — Sizinle biraz sonra görüşürüz. 
Son söz, Sayın Necat Tunçsiper'in. 
Buyurun efendim. 

' NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Sayın Baş
kam, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken Yüce 
Meclislimizin siz sayın üyelerini saygıyla selamlıyo
rum. 

Bugün 1985 Malî Yılı Bütçe tekliflerini görüş
mekte Olduğumuz İçişleri Bakanlığı- ve bağlı kuruluş
larının ne kadar önemli hizmetler 'ifa ettiğini hepi
miz biliyoruz. Bu sebeple, eğer ülkemizde kamu hiz
metlerimin etkin ve hızlı 'şekilde yürütülmesini istiyor
sak, vatandaşın huzur ve güven içinde yaşamasını; 
hem vatandaş ve hem de ekonomik kalkınmamız 
iç'in vazgeçilmez bir unsur olan bu huzur ve güven 
ortamının devamını ve bütün bunların bir sonucu 
olarak da hür demokratik sistemin üdamesini istiyor
sak, bu bakanlığın güçlendirilmesi için mümkün ola
bilecek her şeyi yapmaya mecburuz. 

Pek tabiî iktidarı ile muhalefeti ile aramızda fark
lı düşünce içinde olanlar bulunacaktır; ama huzur 
ve güvenlik konularında Yüce Meclisimfein tek bir 
kalp gibi birlik ve bütünlük içinde çarpması gerek
tiğine ve aslında da (böyle olduğuma içtenlikle 'inanı
yorum. Nitekim muhterem üyelerin burada konuş
maları bunu göstermiştir. 

Bilindiği igibi mülkî idare sistemi, yukarıda öne
mini belirttiğimiz hizmetlerin yerine getirilebilmesi 
bakımından her zaman etkili olmuş ve gerekli yetki 
ve imkânlarla teçhiz edildiği zaman, bu etkisini çok 
üstün düzeylere çıkarabileceğimi kanıtlamış bir sis
temdir. Ancak, 5442 sayılı II İdaresi Kanununun ge
tirmiş olduğu sistemden zaman içinde .görülen sap
malar, mülkî idare 'amirlerinin yetkilerini sınırlama
ya yönelik düzenlemeler, maalesef bu etkinliğin za
man zaman azalmasına ve bunun bir sonucu olarak 
da mülkî idare amirlerinim yetkilerinin tartışılmasına 
ortam hazırlamıştır. 

Kanaatimizce, etkin ve verimli çalışan bir yöne
tim mekanizmasının oluşturulması ve böylece halkı
mıza en iyi şekilde hizmet götürmek durumunda olan 
kamu kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyo
nun sağlanması, onların çalışmalarınım gözetimi, de
metimi ve yönlendirilmesi, kamu kaynaklarının en 
etkin bir şekilde kullanılabilmesi, mülkî idare çevre-
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lerinde huzur ve güvenin bihakkın sağlanması, mülkî 
idare amirinin fonksiyonlarımı yerine getirebilecek te
ceddütlere yer vermeyen yetkilerle donatılmasına bağ
lı bulunmaktadır. Bundan dolayı, ihalen îç işleri Ba
kanlığında çalışmaları son safhaya geldiği anlaşılan 
11 İdaresi Kanununda, taşrada devlet ve hükümeti
mizin temsilcisi durumunda bulunan mülkî idare 
amirlerinin görev ve yetkilerinin, bugünün ve yarı
nın ihtiyaçları da göz önünde tutularak düzenlendi
ğine inanıyoruz ve İçişleri Bakanlığından bunu bek
liyoruz. 

Bunun yanı sıra, hepimizce 'bilindiği gibi, planlı 
döneme geçildikten sonra vali ve kaymakamlarımız, 

. başta yatırımların izlenmesi olmak üzere, kalkınma 
plan ve programlarının hazırlanması, uygulanması ve 
izlenmesine ilişkin olarak ülkemizin sosyo - ekonomik 
kalkınmasında yeni ve önemli görevler üstlenmişler
dir. Aslında mülkî idare amirlerinin kalkınma çaba
ları, planlı dönemden önce de var olagelmiş, gerek 
altyapı ve gerekse ekonomik gelişme konularında 
onların öncülüğünde birçok eserler meydana getiril
miştir. Bu çok yönlü görevleri vali ve kaymakamla
rımızın 5442 sayılı 11 İdaresi Kanununda yer alan 
«Devir ve teftiş» görevlerini bihakkın yerine getir
melerini; yani il ve ilçeler içinde sık sık geziler yap-

. malarını ve bu suretle dinamik bir idarenin meydana 
getirilmesine hareketlilikleriyle örnek olmalarını ge
rekli kılmaktadır. 

BAŞKAN — Vakit doluyor efendim. 

NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — Elimde saa
tim var efendim; kontrol ediyorum. 

Başta iç güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere, İçiş
leri Bakanlığı personelinin lojman sorununa hızla çö-

v zum getirilmesi, personelin huzur içinde görev yap
masının sağlanması bakımından büyük önem taşı
maktadır. Temennimiz 1984 yılında İçişleri Bakanlı
ğında lojman konusunda görülen olumlu uygulamala
rın, önümüzdeki yıllarda da artırılarak sürdürülmesi
dir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; verimli ve sü
ratli bir hizm'etin temel şartı, nitelikli personelin yanı 
sıra araç, gereç bakımından da idarenin gerekli im
kânlara sahip kılınmasıdır, özellikle emniyet ve asa
yişe yönelik konularda bu hususun ne kadar önem 
taşıdığı hepimizin malumudur. B.u nedenle İçişleri Ba
kanlığı ve bağlı kuruluşlarının araç, gereç ve teçhi-
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zat yönünden güçlendirilmesine, bugüne kadar olduğu 
gibi, bundain sonra da devam edilmesi, özellikle sıkıyö
netim kalktıktan sonra anarşi ve terörle mücadelenin 
başarılı bir şekilde,yürütülmesi açısından zorunlu gö
rünmektedir. Söylemeliyim ki, vatandaşın huzur ve 
güveni'nin maliyeti söz konusu olamaz. Bunun sağ
lanması için ne gerekiyorsa tereddütsüz alınmalıdır, 
tereddütsüz yerine getirilmelidir. İçişleri Bakanlı
ğını bunun idraki içinde gördük; bu anlayış aynı 
tempo ile yürütülmelidir. 

Vatandaşların ahvali şahsiye kayıtlarının takibi 
ve buna dair kırtasiye işlemlerinin basitleştirilmesi 
bakımından İçişleri Bakanlığında, yoğun çalışmalar 
görüyoruz. Bütün bu iyi niyetli çalışmalara rağ
men, nüfus hizmetlerinin bihakkın vatandaşın aya
ğına kadar götürüldüğü pek söylenemez, örneğin; 
bu hizmetler halen köylere kadar uzatılmamış, ilçe 
seviyesinde tutulmuştur. Köy grup şeflikleri ihdası 
suretiyle bu hizmetlerin en ücra köylere kadar götü
rülmesi yönünde İçişleri Bakanlığında başlatıldığı 
anlaşılan çalışmalar kısa zamanda uygulama alanına 
sokulmalıdır. 

Bu arada nüfus kayıtlarının bir merkezde bilgi iş
lem makineleriyle elektronik ortamda tutulmasını 
öngören ve sadece Türkiye çapında değil, dünya ça
pında sayılı projelerden birisi olan Memis projesi 
mutlaka uygulama alanına sokulmalıdır. Bu konu
da mevcut olduğu görülen istikrarlı tutum bundan 
sonra da sürdürülmelidir. 

Nitelikli personel yetiştirilmesinde eğitimin rolü 
inkâr edilemez. Taşra idaremizde diğer personelin 
de âmiri durumunda olmaları itibariyle, özellikle 
mülkî idare âmirlerinin yetiştirilmesi, dinamik bir 

. idarenin oluşturulması için şarttır. 

'BAŞKAN — Sayın Tunçsiper, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı Bütçesinin 
ikmaline kadar belki çalışma süremizi 5 - 10ı dakika 
kadar geçmiş olabiliriz. Bu nedenle İçişleri Bakan
lığı Bütçesinin ikmaline kadar çalışma süremizin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Tunçsiper, devam ediniz efendim. 

NECAT TUNÇSİPER (Devamla) — İçişleri Ba
kanlığının içinde bulunduğumuz 1984 yılında sadece 
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mülkî idare âmirleri ile sınırlı kalmayarak belediye 
başkanları, il planlama ve koordinasyon müdürleri, 
nüfus ve vatandaşlık müdürleri ve müdür yardımcıla
rı, il yazı işleri müdürleri, belediye muhasipleri ve za
bıta memurları gibi değişik nitelikteki personeli de 
kapsayacak şekilde toplam 62 kurs ve seminer dü
zenlediğini tespit etmiş bulunuyoruz. Son derece 
isabetli olan bu tutuma bundan böyle de devam edil
melidir. 

Bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilâtımızın 
taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Bu nedenle il ve 
ilçe kademesinde yatırımların önerilmesi ve izlenme
si görevi valilerimize verilmiş ve onlara niyabeten de 
ilçelerimizde bu görev kaymakamlarımıza ait bulun
maktadır. Bu konuda mülkî idare amirlerine yardım
cı olmak üzere İçişleri Bakanlığının illerdfe müdürü, 
uzmanı ve gerekli memuru, il planlama ve koordinas-
yan müdürlüğü birimlerinin oluşturulması gayretlerini 
olumlu görüyoruz. Bu bürolar kısa zamanda fiilen iş
ler hale getirilmelidir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu kısa za
man içinde yapmaya çalıştığım açıklamalardan da an
laşılacağı üzere, ülkemizin temel ve hayatî hizmetleri
ni yerine getirmekle mükellef bir bakanlığın sorunla
rını görüşmekteyiz. Bakanlık bünyesinde bu sorunla
rın üstesinden gelinmesi yönünde yoğun ve istikrarlı 
çalışmalar yapılmakta olduğunu .görmek bizleri mut
lu kılmıştır. Bu çalışmaların bundan böyle de aynı he
yecanla sürdürülmesini vö bakanlık bütçesinin ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. .(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edrim Sayın Tunçsiper. 

Efendim, İçişleri Bakanlığı Bütçesi ve Kesinhesap-
ları üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

/. — İçişleri Bakanlığı 1985 MalUYılı Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prag. 
kodu Açıklama Lira 

101 

111 

112 

113 

90© 

Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Mahallî idareler hizmet
leri 
BAŞKAN •— Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. , 
Nüfus işleri hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Sivil savunma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

9 681 980 000 

2 362 762 00O 

4 555 847 OCO 

872 252 

169 069 OCO 

TOPLAM 17 641 910 000 

BAŞKAN —, IKabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir., 

2. — İçişleri Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — İçişleri Bakanlığına ait 1983 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
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(A) cetvelini okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

900 

A — CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..-, Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Mahallî idareler hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 
Nüfus işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri 
BAŞKAN.— Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Ödenek 
Lira 

5 247 797 000 

1 902 680 7GQ) 

2 964 647 373 

376 823 500 

185 060 GCÖ 

10 677 M8 573 

Gider 
Lira 

4 938 507 638 

1 872 634 707 

2 486 Ö67 725 

335 245 642 

114 113 733 

9 746 569 445 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 

309 289 362 

30 045 993 

478 579 648 

41 577 858 

70 946 267 

930 439 128 

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

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
/.. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi

nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerini okutuyorum : 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek 
hizmetten 72 560 800 OCO 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Güvenliği sağlama ve dü
zenleme hizmetleri 86 334 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden-
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

2C0 000 OÖO 

159 095 000 000 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Emniyet. Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 1983 Mali 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümler'ine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
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(A) cetvelini okutuyorum : 

Prog. ödeneğin çeşidi 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

İptal edilmesi 
gereken ödenek 

Lira 
« — • ' • . . . • 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği sağlama ve düzenleme hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

GENEL TOPLAM 

21 321 129 094 12 549 255 493 8 771 873 601 

50 697 769 385 49 043 850 245 1 653 919 140 

750 Ö68 8ÛÖ 621 609 035 128 459 765 

72 768 967 279 62 214 714 773 10 554 252 506 

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

Bu suretle 1983 Malî Yılı Emniyet Genel Müdür
lüğü Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabıil edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Prog. 
kodu 

111 

Açıklama 

Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

85 097 290 GCfl 

Prog. 
Kodu 

112 

Açıklama 

Jandarma Genel Komu
tanlığının yeniden teşkilat
lanması ve modernizasyo
nu (RE-MO) 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

1 967 OCO 000 

TOPLAM 87 064 290 OCO 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1983 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 1983 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A) cetvelini okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

111 Güvenlik hizmetleri 47 263 638 751 33 057 900 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel Komutanlığınm yeniden 
teşkilatlanması ve modernizasyonu 2 475 983 528 283 158 694 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

1 Kabul edilmiştir. 
g 113 Sahil Güvenlik hizmetleri 3 007 941 000 1 473 479 721 
• BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürü

tülmesi 35 555 217 34 726 766 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 52 783 118 496 34 849 265 961 

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

Bu surette 1983 Malî Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

Ertesi yıla d 
rolunan öden 

Lira 

8 678 654 6 

2 192 824 8 

1 338 475 3 

12 209 954 8 
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c) Sahil Muhafaza Komutanlığı 

/. — Sahil Muhafaza Komutanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 

BAŞKAN — Sahil Muhafaza Komutanlığı Büt-. 
çesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlteri okutuyorum : 

1. — 1985 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İda
reler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/608, 1/609, 1/558, 3/595) 
(S. Sayısı : 149, 150, 220) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçesi 

2 — Bayındırlık Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-
hesabı . 

3. — İmar ve İskân Bakanlığı 1983 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî 
Yılı Bütçesi 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî 
Yılı Kesinhesabı (3/584, 1/582) (S. Sayısı : 204) 

A — CETVELİ 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Sahil güvenlik hizmetleri 9 499 019 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Böylece, İçişleri Bakanlığı Bütçe görüşmeleri bit
miştir. Bütçenin, memleketimize, milletimize ve ba
kanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saat 14.15'te toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 13.10 

İSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Programa göre Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığının 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı ile 1983 Malî Yılı Kesinhesapları üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

grupları adına söz alanları okuyorum. 
Anavatan Partisi Grubu adına Fuat Öztekin ve 

Mümtaz Güler; Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına A. Mazhar Haznedar ve Fehmi Memişoğlu; 
Halkçı Parti Grubu adına Hilmi Nalbantoğlu ve Ay
han Fırat. 

Şahısları adına söz alanlar : Hakkı Artukarslan, 
Altınok Esen, Hilmi Nalbantoğlu, Ülkü Söylemez-
oğlu, Haydar Koyuncu, Paşa Sarıoğlu, Mehmet Ab-
durrezak Ceylan, Muzaffer ilhan, Yavuz Köymen, 
Lutfullah Kayalar, Ahmet Yılmaz, Mustafa Murat 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.15 

BAŞKAN : Başkanvekili İskender Cenap Ege 
KÂTİP ÜYELER : Saffet Sakarya (Çankırı), Mustafa Murat Sökmenoghı (Hatay) 

BAŞKAN — Tür'kiye Büyük Millet Meclisinin 45 inci Birleşiminin ikinci Oturumunu açıyorum. 

in . — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOI 
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Sökmenoğlu, İsmail Saruhan, Necip Oğuzhan Artuk-
oğlu, Aziz Kaygısız, Şaban Küçükoğlu. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Sayın Başkan, bir yanlışlık oldu galiba; ben bütçe 
üzerinde konuşmak için değil, soru sormak için söz 
almıştım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Gruplar adına bir saatlik konuşmayı bazı grup

lar ikiye bölüyorlar; yarım saat biri, diğer yarım sa
at de başkası konuşuyor. Ya da birisi fazla konuşu
yor, diğeri az konuşuyor. Bu yüzden lütfen baştan sü
relerinizi belirtiniz de, kürsüye çıktığınızda, 'ben de 
burada tespit etmek imkânına sahip olayım. 

Şimdi, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Fuat 
Öztekin; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın öztefcin, konuşma süreniz ne kadar olacak? 
ANAP GRUBU ADINA FUAT ÖZTEKİN (Bo

lu) — Yarım saat efendim. 

ki ve sorumlulukların dağınıklıktan kurtarılarak teş
kilatlanmada sadeleşmeye gidilmesi, bakanlık ve her 
seviyede teşkilat sayısının asgariye indirilmesi espri
sinden hareketle Bayındırlık Bakanlığı ile İmar ve 
iskân Bakanlığı, «Bayındırlık ve İskân Bakanlığı» adı 
altında birleştirilmiştir. Böylece bakanlık teşkilatı bü
tün unsurlarıyla yetki ve sorumluluğun paylaşıldığı 
bir karar ve uygulama sistemi içinde mütalaa edile
bilir hale gelmiş ve devletin daha müessir altyapı 
hizmetli götürmesi hedeflenmiştir. 

Devletin aslî görevleri olarak telakki ettiğimiz ener
ji, sulama, kara ve demiryolu, liman, yurt içi ve yurt 
dışı haberleşme, kara, hava, deniz ulaştırması gibi 
temel altyapı yatırımlarının süratle gerçekleştirilme
sini sağlamak hedeflerine Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının merkez ve taşra teşkilatları ile süratle uyum 
sağladığını burada iftiharla belirtebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, 1985 Yılı Bütçesinin yatı
rımlarının gerek sayı ve gerekse yıllık toplam har
cama miktarı ile kaynaklar arasında gerçekçi bir iliş
ki kurarak yatırımlarını en kısa zamanda tamamla
yıp, işletmeye alınmasını sağlayacak bir programla 
hazırlandığını görüyoruz. Böylece geçmiş dönemler
deki kaynak israfına neden olan, üretim yapmayan, 
hizmet vermeyen inşaatı ve tesisatı yarım kalmış te
sisler ortaya çıkmayacaktır. 1984 yılı uygulamaların
da da aynı espriden hareketle özellikle Karayolları 
Genel Müdürlüğü ile Afet İşleri Genel Müdürlüğü
nün başarılı örnekler verdiğini görüyoruz. 

1984 yılında izmit-Gebze arasındaki otoyol ya
pımına büyük bir hız verilerek İzmit - Kirazlıyalı 
kesimi paralı otoyol olarak trafiğe açılmış, Kirazlı
yalı - Gebze arasındaki 20 kilometrelik kısmının da 
bugünlerde trafiğe açılması beklenmektedir. Böylece 
1986 yılında bitirilmesi öngörülen İzmit-Gebze ara
sındaki bu Türkiye'nin en önemli yolu süresinden iki 
yıl önce tamamlanacaktır. 

Ulaştırma anaplanı hedefleri doğrultusunda Hükü
met Programına uygun olarak işletme geliri sağlaya
cak istanbul ikinci Boğaz karayolu köprüsü ile, pa
ralı otoyol projelerine büyük bir önem ve öncelik 
verilmiş olduğunu bu bütçede görüyoruz. 

Ulaştırma Anaplanı hedeflerinin gerçekleştirilebil
mesi için gerek iç kaynaklardan yeni fon yaratılması 
ve gerekse dış kaynakların harekete geçirilmesi; ay
rıca Akaryakıt Fonundan kaynak sağlama hususu da 
gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

1983 yılında Erzurum ve Kars illerinde meydana 
gelen deprem afetinin maddî yaralan, bakanlığın bu 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
FUAT ÖZTEKİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi bildirmek üzere huzurunuzdayım. Sözle
rime başlamadan önce Yüce Meclisi Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, konuşma sürem içerisin
de bakanlık bütçesi üzerindeki rakamlardan ziyade 
gerek seçim beyannamemizde partimiz görüşleriyle, 
Hükümet Programındaki Bakanlığı ilgilendiren ko
nularla ilgili icraat ve bugüne kadar yapılabilenler ve 
önümüzdeki yıllarda yapılacakları özetlemeye çalışa
cağım. 

Şunu belirtmem gerekir ki, hükümetimizin hazır
lamış olduğu ilk bütçenin seçim meydanlarında bü
yük milletimize sunduğumuz seçim beyannamesi ve 
Yüce Meclisin itimadına mal olmuş Hükümet Prog
ramına göre hazırlanmış olduğunu iftiharla söyleye
biliriz. 

Özellikle bugüne kadar Meclisten geçen bütçeler
de muhalefet sözcülerinin her bakanlığın bütçe top-
lamlarındaki yatırım ödeneklerinin az olduğu görüş
lerine katılmadığımızı, seçim meydanlarında vatanda
şımıza söylediğimiz «Olmayan zenginliği devlet zo
ruyla dahi dağıtamazsınız» cümlesiyle dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet Programımızdaki 
değişik birimler tarafından aynı maksada dönük ola
rak yürütülen hizmetlerin bir arada toplanması, yet-
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meseleye çok akıllı bir şekilde yaklaşması neticesin
de 1 654 konut beş ay gibi kısa bir sürede bitiril
miş, hak sahiplerine dağıtılmış; geri kalan konutların 
da bugünlerde teslim edilmesi beklenmektedir. Ay
rıca devlet - millet işbirliğinin çok iyi örnekleri yine 
bu yıl o bölgede verilmiş, afet bölgelerindeki sosyal 
tesislerin yapılması hibe olarak gerçekleştirilmiştir. 

önümüzdeki yıldan itibaren, Afet İşleri Genel Mü
dürlüğünün yeni bir uygulama ile afete maruz bölge
lerdeki yerleşme yerlerinin, konutların çağın teknik 
icaplarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar ya
pacağını öğrendik. Böylece çok ufak depremlerde bile 
can ve mal kaybına neden olan yanlış yapılaşmanın, 
afet gelmeden önce yapılacak çalışmalarla tekniğin 
icaplarına uygun hale getirilecek yeni binalarla daha 
az kayıpla geçiştirilmesi sağlanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 1984 yılında Yüce Mecli
sin kabul ettiği, gerek Meclisimizde, gerekse basında 
büyük tartışmalara neden olan bazı kanunların uy
gulaması konusundaki görüşlerimizi belirtmek istiyo
rum. 

Memleketimizin en önemli sorunlarından biri, ko
nut meselesidir. İnşaat sektöründe çarpık uygulamalar 
vardır. Bakınız 1984 yılında bunlarla ilgili hangi ka
nunlar Yüce Meclisten geçmiştir, hangi Bakanlar Ku
rulu kararları alınmıştır ve uygulama sonuçları ne ol
muştur; bunları sırası ile Yüce Meclise sunuyorum : 

1. İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapı
lara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı imar 
Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun veya İmar Affı Kanunu, 

2. Konut İnşaatlarında Vergi, Resim ve Harç 
istisnası ve Muaflıkları Hakkında Kanun, 

3. Toplu Konut Kanunu, 
4. Devlet İhale Kanununun Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun, 
5. Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden 

Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 
6. Kıyı Kanunu, 
7. Erzurum ve Kars yöresindeki deprem felake

ti ile ilgili olarak çıkartılan pratik Bakanlar Kurulu 
kararları, 

8. Karayolları Genel Müdürlüğünün çabuk proje 
üretebilmesi için çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı, 

9. Devam eden taahhüt işlerinde 1984 yılında 
ödenmesi gereken fiyat farklarına uygulanacak indi
rim oranları hakkında Bakanlar Kurulu kararı ve bu 
kanun ve kararnamelerle ilgili olarak yayınlanan tü
zük ve yönetmelikler. 

Değerli milletvekilleri, imar affı ile yıllardır hal-
ledilemeyen kaçak yapılar yasal düzenlemeye alın
mıştır. Bu konudaki geçmiş dönemin uygulamalarına 
şöyle bakmak mümkündür : 

Devlet her konuda vatandaşın öncüsü olması la
zım, hizmeti önce getirmesi lazım, planlamayı önce 
yapması lazım. Özellikle imar planlamasında vatan
daşa hizmeti öncü olarak getirmesi gerekir. Halbu
ki, geçmiş dönemde merkezî yetkilerle belediyelerin 
imar planlarının, gerek yapımlarının ve gerekse tadi
latlarının yıllarca sürdüğünü hepimiz henüz unutma
dık. Herhalde, plan gecikmesinin neticesinde ortaya 
çıkan sorunları vatandaşın sırtına yüklemeye kimsenin 
hakkı yoktur. O zaman vatandaş, imar planı olmayan 
yerlere elbette yuvasını kuracak, binasını yapacak, 
belki gecekondusunu yapacaktır., 

işte imar Affı Kanunu bu espri içinde hazırlan
mış ve memleketin çok önemli bir meselesi kökün
den halledilmiştir. 

Partimizin, millete güvenmek esasına dayalı prog
ramına uygun olarak hazırlanan imar Kanunu Ta
sarısı da pek yakında Yüce Heyetinize gelerek ka
nunlaşacak ve bundan sonra Devlet, vatandaşın önün
den gidecektir. 

Konut inşaatlarının teşviki ve kredilendirmesiyle 
ilgili birçok kanun çıkarılmıştır ve geçtiğimiz yıl 
içinde bunların çok iyi uygulamalarını gördük, özel
likle fonun bütçe dışı kaynaklardan faydalanarak ve 
önümüzdeki yıllarda kartopu misali büyüyeceğini dü
şünürsek; bu meselenin halli konusunda cesaretli ve 
dev adımların atıldığım görmüş oluruz. 

İhale Kanununda yapılan değişiklikle yüksek ten
zilatlara son verilmiştir. Yeni kanuna göre ihale edil
miş işlerin gerçekleşme oranlarının geçmiş yıllara gö
re oldukça yüksek olduğunu bu uygulama yılında gö
rüyoruz. ilk uygulama yılı olması dolayısıyla tartış
malara sebep olan müteahhit tercihi konusundaki kri
terlerin uygulama aksaklıkları göz önüne alınarak ye
niden gözden geçirilebileceğini belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığının bir yıllık uygulamaları sonunda partimizin Se
çim Beyannamesi ve Hükümet Programı doğrultusun
da başarılı uygulamalar yaptığını yukarıdaki kısa açık
lamalarımda belirtmeye çalıştım. 

Konuşmalarıma, teşkilatın geçmiş dönemlerinden 
gelen sorunları ve Türkiye'deki inşaat sektörünün so
runları ve bu husustaki bakanlık çalışmalarıyla ilgili 
olarak Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini belir
terek devam etmek istiyorum. 
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Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda da kısmen 
belirtildiği gibi, kamu sektöründe son 5 yıl içerisinde 
büyük bir kalifiye teknik eleman açığı ortaya çıkmış
tır. Bugün, kamu sektörü inşaat yatırımlarındaki ak
saklıkların ananedeni budur; özellikle geçmiş dönem
lerde sosyal tesis ve imkânlardan en az faydalanan 
kesim teknik personellerimizdir. 1985 yılı için Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına lojman ya
pılması için imkânlar ölçüsünde bütçede ödenek ay
rılması sevindiricidir. Memleketimizin imkânları nis
petinde teknik personelin ücreti ve sosyal tesis ve im
kânlarından en fazla faydalanması hususunda çalış
malar yapılması en büyük temennimizdir. 

Ayrıca, Bakanlık merkez teşkilatının, çağdaş tek
nolojiyi takip edebilmek, çıkan kanun ve yönetmelik
lerin tatbikatında birlik ve beraberlik sağlamak için 
yoğun bir hizmet içi eğitim çalışması yapması gerek
tiğine inanıyoruz. 

Bugün müteahhide kötü gözle bakmayan, meşru 
kazancını hak kabul eden, Türk müteşebbisine ina
nan, güvenen, destekleyen bir iktidar işbaşındadır. 
Müteahhidin sorunları, bakanlığın sorunlarıdır. Çün
kü yapılan yollar, köprüler, barajlar, santrallar hep
si milletin eseridir. Hedefimiz zengin millet, güçlü 
devlettir. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizdeki inşaat 
sektörünün sorunlarına değinmek istiyorum. Bugün 
yurt içi müteahhitlerimizin sayısı 20 bini aşmıştır. 
Yurt dışında 200'e yakın müteahhidimiz bugün 15 
milyar dolara yaklaşan bir taahhüdü yüklenmiş du
rumdalar. Bu sektörün geçmiş dönemlerden gelen bü
yük sorunları var. Bu sorunları biz Anavatan Partisi 
Grubu olarak biliyoruz. Sorunların üstüne, bu sene 
gidildiği gibi, önümüzdeki dönemde de gidilerek; ge
rek kanun, gerekse yönetmelik ve tüzük değişiklikle
riyle halledileceğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, memleketimizde sayıları 20 
bini aşan müteahhitlerin sorunlarının halli için geç
miş dönemlerde, Danışma Meclisi zamanında müte
ahhitler odası kurulması için bir tasarı hazırlanmış, 
fakat Meclisten geçmemiştir. Bu konudaki geçmiş ça
lışmaları da nazarı itibara alarak Anavatan Partisi 
Grubu olarak Türkiye'de bir müteahhitler odası ku
rulması fikrini benimsiyoruz. Bu oda, mevcut Ticaret 
ve Sanayi Odaları bünyesinde, Odalar Birliğine bağlı 
şekilde olacaktır. Bu şekilde, ekonominin lokomotifi 
kabul edilen inşaat sektörünün birçok sorununun hal
ledileceğine inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bakanlık bünyesinde bulu
nan yeni teşkilatlanmada da aynı görevler verilmiş 
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bulunan Yüksek Fen Kurulu konusunda görüşlerimizi 
belirtmek istiyorum : 

Yüksek Fen Kurulu, Türkiye'de inşaat sektörü
nün odak noktasıdır, yargıtayıdır, her şeyidir diye
biliriz; fakat geçmiş dönemlerde bu kurulun, maale
sef politik mülahazalarla veya başka nedenlerle çok 
yıpratıldığını gördük. 

Bu kurul ne yapar, ne yapması lazım; bunları hu
zurunuzda açıklamak istiyorum : 

Değerli milletvekilleri, Yüksek Fen Kurulunun en 
önemli görevleri; müteahhit karnelerini vermek, sicil
lerini tutmak, yeni fiyatları tespit etmek ve idare ile 
müteahhitler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları 
mahkemeye intikal etmeden çözebilmektir. Bu görev
leri yapacak bir kurulun, yeni düzenlemesinin aşağı
da anlatacağım şekilde yapılmasını arzu ediyoruz : 

Bugün görüşmekte olduğumuz Bayındırlık Bakan
lığı Bütçesinin diğer bütün bakanlık bütçeleriyle ala
kası vardır; çünkü Devletin bütün altyapı tesislerini, 
kamu kuruluşlarının inşaatlarını yapan bir bakanlık
tır Bayındırlık Bakanlığı. Aynı zamanda, Devlet Su 
işleri gibi, iller Bankası gibi yatırım yapan diğer teş
kilat ve kuruluşların ellerindeki fiyat dokümanlarını 
hazırlayan bir kurumdur. Bütün ihalelerde gördüğü
müz gibi, belgelerin başında, «Bayındırlık Bakanlığı 
birim fiyatlarına göre ihale edilecektir» sözü vardır. 
Demek ki, bu fiyatları, bu kurul hazırlamaktadır. 

Geçmiş dönemlerde yapılan hatalar şunlardır : 
Yeni fiyatların tespiti, gerçek piyasa fiyatlarını 

aksettirmemiş ve yeni teknolojilere uygun fiyatlar, 
birim fiyatlara dahil edilmemiştir. Bu dönemde yapı
lacak olan düzenlemede bilhassa, Ticaret Odası, ba
kanlık elemanları ve piyasadan temin edilecek ele
manlarla Yüksek Fen Kurulunun, Türkiye'de buna 
örnek bir kuruluş olabilecek Türk Standartları Ensti
tüsü tipinde bir enstitü halinde teşkil edilmesi lazım
dır. Bu takdirde gerçeklere uygun olarak fiyatların 
tespit edileceğine inanıyoruz. 

BAŞKAN — Üç dakikanız var efendim.| 

FUAT ÖZTEKIN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Değerli milletvekilleri, benden sonra konuşacak 
olan arkadaşım inşaat sektörünün sorunlarına eğile
cektir. Bakanlıkta bu sene yapılan çalışmalarla as
lında Hükümet, anabakış açısını inşaat sektörüne gös
termiştir. Fakat önümüzdeki yıllarda bu yaklaşımın 
daha gerçekçi olacağına biz inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, müteahhit karne ve sicille
rinin tutulmasındaki aksaklıkları düzeltmek için, ba-
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kanlıkta bir bilgi-işlem merkezi kurulmuştur, önü
müzdeki seneden itibaren çalışmaya başlayacak olan 
bu işlem merkezi sayesinde bu sorunların esas nede
ni olan müteahhit seçme meselesine daha akıllı bir şe
kilde yaklaşılacağına inanıyoruz. 

Bu bütçenin hazırlanmasında emeği geçen bakan
lık mensuplarına, Devlet Planlama Teşkilatı mensup
larına, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine grubum 
ve şahsım adına teşekkür eder, bütçenin memleketi
mize, milletimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öztekin. 
ANAP Grubu adına Sayın Güler buyurun; süreniz 

30 dakikadır efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ GÜLER 

(Uşak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyeleri; Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçesinin milletimize ve bakanlığımıza hayırlı ve 
uğurlu olması dileklerimle sözlerime başlarken, Ana
vatan Partisi Grubu adına hepinizi saygı ile selam
larım. (Alkışlar) 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı son kanunî düzen
lemelerden sonra, kendi sahasına giren konularda da
ha iyi hizmet verecek; ayrıca yılların getirdiği ağır 
problemleri bertaraf edebilecek, dinamik ve rasyonel 
bir yapıya kavuşmuştur. Hizmetleri yürüten teşkilat 
ve görevler dağınıklıktan kurtarılmış, genel müdürlük
lerin sayısı azaltılmış, hizmetlerde azamî verimlilik 
sağlanması maksadıyla yetki ve sorumlulukların to
parlanmasına gayret gösterilmiştir. Bütün bunlardan 
sonra, bakanlığın gerçekten yoğun ve ciddî bir çalış
ıma temposu içine girdiğini görmekten mutluluk du
yuyoruz. önümüzdeki yıllarda bu temponun yükse
lerek devam edeceğine inancımız tamdır. 

1984 yılı bu görünüm içerisinde tamamlanmak üze
redir. Fakat bütün bunlara rağmen bu bakanlığımı
zın vermekte olduğu hizmetlerde bazı tıkanmalar ve 
geçmişten gelen birtakım problem ve alışkanlıkların 
ortaya çıkardığı bazı engeller hâlâ devam edegelmek-
tedir. Ancak yapılan bu kadar köklü ve geniş muhte
valı değişikliklerden sonra, birtakım aksaklıkları mü
samaha ile karşılamak mecburiyetinde olduğumuzun 
idraki içindeyiz, inanıyoruz ki Sayın özal Hükümeti
nin cesur, azimli ve kararlı tutumu ile, bütün prob
lemlerin üstesinden gelinecektir. 

Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak görüşümüz 
odur ki, bütçe demokratik rejimin vazgeçilmez bir 
unsuru olmakla birlikte, aynı zamanda onun ana-
platformudur. Genelde siyasî tercihler bütçeyle sergi
lenir. Çok partili siyasî hayata girdiğimizden bu ya
na bütçe, milletin ilgisini en çok çeken müessese 

olmuştur. Bütçe müzakereleri daima geniş bir alakay
la takip edilmiştir. Hep beraber görüyoruz ki, Sayın 
özal Hükümeti birçok konuda olduğu gibi modern 
bütçeciliğin öncülüğünü de yapmaktadır. Çağımızda 
medenî toplumlar iktisadî planlamayla, bütçeyi bir
birinden ayırmamışlardır. Ayrıca, bütçenin ekonomik 
olduğu kadar, siyasî yönü de vardır. Geçmiş toplum
larda siyasî iktidarlar değiştikçe bütçenin vasıfları da 
değişmiştir. Sayın özal Hükümeti hür demokratik re
jimin tam manasıyla yerleştirilmesine, sosyal haya
tın geliştirilmesi zaruretine inanan sosyo - ekonomik 
ve teknik konularda hamleler yapmaya ağırlık veren 
bir görünüm içindedir. Bunun için de, siyasî hayatı
mıza yine ilk defa Anavatan iktidarınca getirilen, 
«Yap, işlet, devret» prensibinin bu projelere de tat
bikini takdirle karşılarken, ülke yararına bu prensi
bin diğer sahalara da teşmilini bekliyoruz. Bayındır
lık ve iskân Bakanlığı da bu çerçeve içerisinde, Bü
yük Türk Milletine hizmet yolunda üzerine düşeni 
eminiz ki, daha büyük bir şevk ve azimle yerine ge
tirme gayreti içerisinde olacaktır. Esasen, bu bakan
lığın problemleri de meçhulümüz olmayıp, ilmen ve 
laboratuvar ölçüleri içerisinde tespit edilmiştir. Bu
nun neticesi olarak, görüyoruz ki, bütçenin geneliyle 
birlikte, diğer bakanlıklarda olduğu gibi, bu bakanlık
ta da modern ve dinamik bütçe anlayışı hâkimdir. 

Muhterem milletvekilleri, Bayındırlık ve iskân Ba
kanlığının 1985 Yılı Bütçesini incelemeye başlama
dan önce, bir hususa ehemmiyetle parmak basmak 
istiyorum. Bu da insan faktörüdür. Bilindiği gibi, Ba
yındırlık ve tskân Bakanlığı maddî yatırım faaliyet
leriyle uğraşır. Kara ve demiryolları, bütün kamu bi
naları, köprüler vesaire gibi. Bütün bunlar maddî 
yatırımlar olmakla birlikte, hepsi de insan içindir. Ya
pan da insandır, istifade eden de insandır. O sebep
ledir ki,.bütün bu yatırımlar insanca, insana layık ol
mak mecburiyetindedir. Bizim hizmet götüreceğimiz 
insanımızın temel vasıfları da bellidir. Bizim insanı
mız Müslümandır. Bizim insanımız Türktür. Buna 
göre yaptığımız her şey Müslümanca, ortaya çıkar
dığımız her eser Türk'e göre olacaktır. («Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığı da, en başta bakan
dan, en alt kademedeki memuruna kadar bu şuur ve 
anlayış içinde olmak mecburiyetindedir. Ancak, bu 
sayede başarı göstermek, hedefleri aşmak, takdirle yâd 
edilmek, tarihe geçmek mümkün olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Türk siyasî hayatına ilk de
fa Anavatan Partisi ve özal Hükümeti vasıtasıyla 
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giren, umuma verilen birtakım hizmetlerden az da 
olsa bir ücret almak ve sağlanan gelirlerle yeni hiz
met sahalarına girmek prensibinin ne kadar haklı ve 
tutarlı, memleket menfaatlarına ne kadar uygun ol
duğu bir sene gibi çok kısa bir müddet zarfında an
laşılmıştır. Bu meyanda Bayındırlık ve iskân Bakan
lığının faaliyet sahasına giren istanbul ikinci Boğaz 
köprüsüyle, paralı oto - yol projelerinde kaydedilen 
gelişmeleri de Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak 
takdirle yâd etmeyi bir vazife addediyoruz. Paralı 
oto - yol projeleri muvacehesinde 20 kilometrelik İz
mit - Kirazlıyalı kesiminin trafiğe açılması, 20 kilo
metrelik Kirazlıyalı - Gebze kesiminin de bugünlerde 
hizmete girecek olması, böylece programa göre 1986 
sonunda' tamamlanması icap eden işlerin 2 yıl önce 
bitirilmesi Anavatan Partisi iktidarının iş bitirici vas
fını ortaya koyan en güzel ve en canlı örnek olmuş
tur. Hizmeti geçen herkesi Anavatan Partisi Millet 
Meclisi Grubu adına huzurunuzda tebrik etmekten 
şeref duyarım. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman hepimizi mil
letçe büyük elemlere gark eden, tabiî felaketlere 
maalesef maruz kalıyoruz. Bu afetlerin hemen aka
binde, devlet ve millet kaynaşmasının en asil ve en 
manalı örnekleri husule gelmekte, milletimizin hami-
yetperverlik ruhu şahlanmakta, kısa zamanda yardım 
faaliyetlerine girişilmekte; fakat başlanan işlerin so
nunun bir türlü getirilememekte olduğu malumunuz
dur. 

Yine ilk defa, Anavatan Partisi İktidarının iş bi-
tiricilik ve takipçilik vasıflarının tecellisi neticesin
de serhat kalelerimiz olan Erzurum ve Kars'ta 
30.10.1983'te meydana gelen ve hepimizi büyük acı
lara gark eden deprem felaketinden sonra, ilk defa 
aradan 1 seneden az zaman geçtiği halde devletin 
başladığı işleri, peşini bırakmayıp, ısrarla takip etti
ğinin ve bölgenin bütün namüsait inşaat şartlarına 
rağmen inanılmayacak kadar kısa müddet içerisinde 
neticelendirdiğinin şahidi olmuş bulunuyoruz. Nitekim, 
Erzurum ve Kars depreminden mutazarrır olanlar 
için 72 ayrı yerde inşaatına başlanan 2 932 evin ta
mamı bitirilmiştir. Bu hususu da takdirle karşılıyo
ruz. 

Tabiî afetlere uğraması muhtemel bölgelerde fe
laketlere maruz kalmadan önce, mevcut yapıların ıs
lahı ve bölgenin tabiî şartlarıyla insanların örf, âdet 
ve inançlarına uygun olan yeni yapıların ikamesi mak
sadıyla hükümetçe lüzumlu hazırlıkların tamamlan
mak üzere olduğunu ve pek yakında Yüce Meclise 
getirileceğini söylemekle mutluluk- duyuyoruz. 
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Yine, bu arada Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, 
1984 yılı yatırımları cümlesinden olarak yapım faa
liyetleri çerçevesinde 2 211 daireli 204 muhtelif loj
manın, 167 muhtelif eğitim ve öğretim yapısının, 87 
tarım tesisiyle 104 sağlık yapısının, afet yatırımları 
çerçevesinde 7 171 meskenin ihale edilip, 5 000 den 
fazlasının ikmal edilmesini, mesken işleri muvacehe
sinde 901 kooperatifin 60 977 üyesine 103,5 milyar 
Türk Lirası kredi açılıp, daha önceden inşaatı devam 
eden 191 kooperatifin 17 852 üyesine de 5,5 milyar 
Türk Liralık ek kredi sağlanmasını; keza başta asfalt
lama ve sanat yapıları olmak üzere yürütülen kara
yolları faaliyetlerini de zikretmeden geçemeyeceğim. 

Milletçe içinde bulunduğumuz ihracaat seferberli
ğinde başarılı olmak için, demiryolları ağımızın daha 
rasyonel hale getirilmesi, liman kapasitelerimizin ar
tırılması ve adetlerinin çoğaltılması, hava meydanları
mızın standartlara uydurularak uluslararası hale ge
tirilmesi konularının özellikle ekonomimizi müspet 
yönde etkileyeceği yatırımlar olarak ele alınmasını 
takdirle karşılıyoruz, imar planlarının hazırlanma
sında mahallere yetki vererek, meselelerin yerinde 
çözümü yoluna gidilmesini de bir reform olarak gö
rüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, mühim olan başlamak 
değil, bitirmektir. Bir çok işe birden el atıp, sonra 
bunların hepsini yarım bırakmaktansa, mevcut işlef 
arasında bir sıralama yaptıktan sonra en mühimlerin 
ele alıp kısa zamanda tamamlamayı, memleket men 
faatlarına daha uygun görüyoruz. 

Millî servet ve kaynakların heba edilmemesi, ya
tırımların yerde kalmaması, ancak böyle mümkün ola
bilir. Bu bakımdan Bayındırlık ve iskân Bakanlığı
nın 1985 Yılı Yatırım Programında geçen yıllardan 
devam eden ve öncelikle ikmalinde fayda görülen 
projelere ağırlık verilmesini memleket hayrına, isa
betli bir karar olarak görüyoruz. 

Hepimizin bildiği gibi, bizde söz mukaddestir. 
Söz verilen şey, yapılır; sözde durulur; söz senettir; 
yapılmayacak iş için söz verilmez. Bu anlayış muva
cehesinde, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 1985 Yılı 
Yatırım Programında yer alan işlerin zamanında ta
mamlanmasını bekliyoruz. 

Bütçeler, hükümetlerin millete verdikleri sözdür; 
tutulması lazım gelir. Türk Milletini temsilen burada 
bulunan Anavatan Partisi Meclis Grubu olarak veri
len bu sözlerin amansız takipçisi olduğumuzu, yapı
lanları takdir etmekle birlikte yapılmayanların hesa
bını soracağımızı, bunda kesin kararlı olduğumuzu 
bilhassa ifade etmek istiyorum. 
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Aziz milletvekilleri, yine millete verdiğimiz söz- j 
ler cümlesinden olarak İstanbul ikinci Boğaz köprü
sünün, bundan sonra her zaman tekrarlayacağımız, 
asla dilimizden düşürmeyeceğimiz, milletimiz tarafın
dan şimdiden kabul edilip benimsenmekle, tarih kütü
ğüne kaydı yapılan ifadesiyle Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsünün en kısa zamanda ihalesinin yapılarak 
inşaatına başlanması bütün milletimizin müşterek ar
zusudur. (ANAP sıralarından alkışlar) Hükümetimizin, 
gereğine derhal tevessül edeceğine inanıyoruz. 

Paralı oto - yol projelerine de aynı şevk ve gay
retle devam edilmesini ve bir an evvel tamamlamaya 
çalışılmasını talep etmekteyiz. Hem program hedef
lerine ulaşacağı, hem de gelir getireceği vakıası göz 
önünde bulundurulursa, konunun ehemmiyeti daha 
da iyi anlaşılır. Bu bakımdan programda yer alan 
paralı oto - yolların, zamanında hatta zamanından 
önce bitirilmesine gayret gösterilmelidir. 

Ulaştırma Anaplanı hedeflerine kısa zamanda eri
şilmesini teminen ödeneklerin zamanında tahsisi ve 
yerinde kullanılmasıyla birlikte bilhassa bütçe dışı 
kaynakların iyice araştırılmasını ve kısa zamanda 
kullanılabilir hale getirilmesini zarurî görüyoruz. 

Gerçekleştirilmesinde memleketimiz için büyük fay
dalar gördüğümüz ve yakından takipçisi olacağımız 
konulardan biri de Türkiye Transit Karayolu (TTK) j 
Projesidir. Bu konuda temin edilmiş dış kaynaklı kre
dilerin en iyi şekilde değerlendirilmesini, konunun ıs
rarla üzerinde durulmasını bekliyoruz. 

Daha önce de üzerinde durduğumuz gibi afetler, 
milletçe hassasiyet gösterdiğimiz konulardır. Bu se
beple hükümet ve bakanlığın da fevkalade dikkatli ı 
olmasını istiyoruz. Buna göre Erzurum, Kars felaket
zedelerinin ev ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında 
gösterilen dikkat, gayret ve çabukluğun diğer afet 
bölgelerine de teşmil edilmesi ve oralarda yarım aka
lan işlerin de bir an evvel ve en iyi şekilde tamamlan
ması temennimizdir. 

Memurlarımızın durumlarının iyi olmadığı, hakla
rının tam manasıyla ödenmediği, geçim zorluğu için- J 
de bulundukları inkârı mümkün olmayan bir vakıa
dır. Bu sebeple, memurların lojman meselesinin de ev-
veliyetle ve ciddiyetle ele alınarak azamî gayretin gös
terilmesini ısrarla talep ediyoruz. Bu meyanda, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Yılı Yatırım Progra
mında, 9 682 daireli 599 muhtelif lojman inşaatının | 
yer almasını, sevindirici bir gelişme olarak görüyo- i 
ruz. Süratle ele alınarak tamamlanmasına çalışılaca
ğına inanıyoruz. Esasen yıllardır devam edegelen [ 

konut açığı meselemizin, hükümetimizin halletmek 
üzere devamlı gündeminde bulunan konuların ara
sında olduğunu da biliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, maddî yatırımlarda in
san faktörünün ne kadar önemli olduğuna daha önce 
temas etmiştik. Kâğıt üzerinde ne kadar güzel plan, 
proje ve bütçeler hazırlarsak hazırlayalım, bunları 
tatbik edecek vasıflı insangücüne sahip olmadıkça, 
hedeflere ulaşmamız, başarı göstermemiz mümkün 
olamaz. Bu sebeple, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
nın her kademedeki personelinin hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitimlerine büyük ağırlık verilmesi ve bu 
faaliyetlerin ciddiyetle yürütülmesi zarurîdir. Ancak, 
manevî kıymet ve müspet bilgilerle mücehhez yük
sek vasıflı insangücüyle ayakta durabiliriz; bakanlığın 
da konunun ehemmiyetini müdrik olduğuna inanıyo
ruz. 

Sayın milletvekilleri, yapılan yeniden düzenleme
den sonra daha rasyonel bir yapıya kavuşan Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığının yeni bir şevkle işe 
koyularak yatırım programlarında yer alan faaliyet
leri gerçekleştirme gayretinde olacağına inanıyoruz. 

Bir bölümünü yukarıda zikrettiğimiz faaliyetleriy
le, Hükümetin Türkiye'yi bir şantiye haline getirme 
gayretinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığı da üzerine 
düşen vazifeyi yapacaktır. Özellikle geri kalmış böl
gelerdeki memurlarımızı teşvik edici ve imkân sağ
layıcı tedbirlerde, faaliyetlerde yardımcı olacaktır. 

Anavatan Partisini iktidar kılan Seçim Beyanna
memizi, 24.12.1983 günü Yüce Meclisin güvenoyu
na mazhar olan Hükümet Programını, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının ilk dilimi olarak millete sun
makta olduğumuz 1985 Malî Yılı Bütçesini Anavatan 
iktidarı ile Türk Milleti arasında bir mukavele sayıyor 
ve hükümetin buna riayet edeceğine inanıyoruz. 

Bu anlayış içerisinde, işlerin zamanında ve en iyi * 
şekilde yapılmasının yakından takipçisi olacağımızı ve 
işin peşini bırakmayacağımızı bir kere daha hatırla
tarak, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Yılı Bütçe
sinin devletimize ve milletimize hayırlı, uğurlu olma
sını Allah'tan diliyor, Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güler. 
Milliyetçi Demo'krasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ali Mazlhar Haznedar. (MDP sıralarından alkışlar) 
Sayın Haznedar, konuşmanız ne kadar sürecek? 
MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ

NEDAR (Ordu) — Takriben 35-40 da'kika efendim. 
BAŞKAN — 40 da'kika; peki, buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA ALİ MAZHAR HAZ-
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NBDAR (Ordu) ^- Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı 
Bütçe müzakereleri vesilesiyle, bu bakanlığın faali
yetleriyle ilgili görüş -ve önerilerimizi Milliyetçi De
mokrasi Partisi adına arkadaşımla ortaklaşa olarak 
bildireceğiz. Ben, bakanlığın genel faaliyetlerine de
ğindikten sonra, özellikle önemli olduğuna inandığım 
iki konu; konut ve kentsel altyapı konuları üzerinde 
zamanın müsaadesi nispetinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığı, 13.12.1983 tarih ve 180 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnameyle kurulmuştur. Bu kararnameye gö
re, imar ve iskân Bakanlığı ile Bayındırlık Bakan
lığı birleştiriliyor; fakat her iki bakanlığın yürüttüğü 
görevler ve yetkiler, mevcut teşkilat aynen kalıyor
du. Daha sonra 8 Haziran 1984 tarih ve 209 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameyle Bayındırlık ve is
kân Bakanlığının yetkilerinde köklü değişiklikler 
yapıldığı gibi, merkez teşkilatında da; eskiden imar 
ve iskân Bakanlığının bünyesi içinde bulunan Plan
lama ve İmar, Mesken, Belediye Teknik Hizmetleri, 
Yapı Malzemesi Genel .Müdürlükleriyle Deprem Araş
tırma Enstitüsü lağvediliyor ve görevlerin bir kısmı 
Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü 
bünyesinde muhafaza edilerek İmar ve iskân Bakan
lığının özellikle planlama ve konut politikası konu
sundaki önemli yetkilerinden vazgeçiliyordu. Filha
kika, evvelce ülkenin bünyesine uygun konut politi
kası ilkelerini tespit etmek, konut yapmak, yaptır
mak ve hızlı konut inşaatı için gerekli uygulama ve 
teşvik tedbirleri ile ilgili çalışmaları yapma görevi, 
209 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, sa
dece konut politikası ilkelerine göre konut yapmak, 
yaptırmak fonksiyonuna inhisar ettiriliyor ve konut 
yapmak, yaptırmak görevinin de kararnamenin muh
tevasından, Yapı işleri Genel Müdürlüğüne verilen 
kamu konutları yaptırma görevinden ibaret kalacağı 
anlaşılıyordu. 

Yine evvelce, ülkenin bölge ve köylerinin harita 
ve imar planlarını hazırlamak, hazırlatmak ve bele
diyelerce hazırlanan veya hazırlatılan imar planlarını 
onaylamak, imar için her türlü tedbiri almak ve 'bun
ların uygulanmasını sağlamak, takip etmek şeklinde 
ifade edilen temel görevlerinden biri de sadece çe
şitli özellik ve ölçekteki imar planlarının standartla
rını hazırlamak ve bazı özel ve istisnaî hallerde imar 
planlarını yapmak, yaptırmak ve resen tasdik etmek 
gi'bi bir niteliğe bürünüyor; yani bakanlık, imar planı 
ve değişikliklerini tasdik etme yetkisini hemen tama
men terk ederek, bunları belediyelere bırakıyor, ken-
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d'is'i de sadece plan normlarını hazırlamakta yetini
yordu. Türkiye'nin gerçeklerinden ha'bersiz, ieorübe-
siz bir yönetimin tescil ve teşhisi için bundan güzel 
bir misal gösterilemez sanırım. 

Belediyelerin teknik kadrolarının ne durumda ol
duğu herkesçe bilinirken ve mahallî politik mülaha
zaların tasdik yetkisi bakanlık tarafından kullanıldığı 
zamanlarda dahi, planlar üzerindeki şehircilik esasla
rına uymayan, haksız zorlamalarına ait misaller or
tada dururken, yetkileri dağıtmak ilkesini uygulaya
cağım diye ıbu şekilde bir tasarrufa yönelmenin ve 
bunda ısrarlı olmanın mantığını ve rahatlığını anla
manın çok zor olduğunu doğrusu itiraf etmeliyim. Bu 
kararda ısrar edildiği takdirde, kısa süre içinde haksız 
uygulamaların kentlerimizde neden olacağı ihtilafların 
da hangi boyutlara ulaşabileceğini düşünmek dahi, 
tecrübe sahibi kimseleri ve bilenleri dehşetten titret
meye yetecektir. 

Sayın m'illetvekilleri, Bayındırlık ve iskân Bakan
lığı halen 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
esaslarına göre, 'başlıca hizmet 'birimleri olarak, Yapı 
İşleri Genel Müdürlüğü, Demiryolları, Limanlar ve 
Hava Meydanları inşaatı Genel Müdürlüğü, Afet iş
leri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma ve Uygu
lama Genel Müdürlüğünden oluşmakta; ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğü, Arsa Ofisi Genel Müdür
lüğü bağlı kuruluşlarını teşkil etmektedir, iller Ban
kası Genel Müdürlüğü ile Türkiye Emlak Kredi Ban
kası Genel Müdürlüğü de bakanlıkla ilgili kuruluşlar
dır. 

Bakanlık bu yapısıyla devrettiği, vazgeçtiği birçok 
temel görevlerine rağmen, yine de inşaat faaliyetleri 
ve bu konudaki düzenleyici fonksiyonları yönünden 
devlet teşkilatı içinde çok önemli bir yer işgal etmek
tedir. Filhakika yukarıda imar faaliyetleri ve konut 
yatırımları konusunda açıklamaya çalıştığım daraltılmış 
fonksiyonu dışında, ülkenin altyapı ihtiyacını karşıla
mak üzere bilcümle kamu yapılarının, karayollarının, 
demiryollarının, limanlar ve kıyı yapılarının, hava 
meydanlarının, akaryakıt ve doğal gaz boru hatları 
ve tesislerinin inşaat ve esaslı onarımlarının yapılması 
ve yaptırılmasıyla ülkenin şartlarına uygun inşaat 
malzemesi sistemi ve teknolojilerinin araştırılması, 
depremlerin incelenmesi ve zararlarının azaltılması hu
susunda gerekli tedbirlerin alınması, şehir altyapı te
sislerinde projeye esas alınacak standartlarının hazır
lanması, doğal afetlerde acil yardım uygulaması, ge
çidi ve daimî yerleşme sorunlarıyla uğraşılması gibi, 
faaliyetler bu bakanlığın başlıca görevlerini teşkü et
mektedir. 
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'Bakanlığın Karayolları Genel Müdürlüğü istisna 
edilirse, inşaat sektöründeki bazı önemli sayılabile
cek yatırımlar dışında asıl fonksiyonu bu konudaki 
düzenleyici faaliyetlerdir. Ülkemizdeki yatırımcı bü
tün kamu kuruluşlarının kullandığı analizler, rayiçler, 
birim fiyatlar ve genel şartnamelerin hazırlanması, 
müteahhit sicillerinin tutuması, müteahhitlere karne 
verilmesi, mukavele uygulamalarından doğan ihtilaf
ların, aynı mukaveleyi uygulayan kuruluşların iş
lemlerine örnek teşkil edecek şekilde sonuca bağ
lanması, bu konulardaki usul ve esasların tespiti, 
inşaat işleriyle 'ilgili ülke genelinde uygulanacak ni
telikte genel kararlanın alınması bakanlığın, kanım
ca yatırımlarının da ötesinde kayda değer temel ve 
çok önemli düzenleyici, yönlendirici görevleridir. 

Bakanlığın yatırım faaliyetleri ise, teknik kadro
nun arzulanan nitelikte elemanlarla takviye imkânı
nın bulunamaması, finansman yetersizlikleri ve büt
çe ödeneklerinin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca 
zamanında, - yeterli miktarda tahakkuk ve tediyesin
de, özellikle son yıllarda kronik bir faal alan nakit 
sıkıntıları nedeniyle görülen gecikme ve düzensiz
liklerin etkisiyle bir türlü gelişememiştir. Nitekim, 
bakanlığın çeşitli genel müdürlüklerinin programın
da bulunan ıbaşlıca projelerin yatırım gerçekleşme 
oranlarına ve projelerin tahakkuk sürelerine baktığı
mız takdirde gerçekleşmenin çok düşük ve proje sü
relerinin işin hacmiyle orantısı kurulamayacak bü
yüklükte olduğu görülmektedir. Misal olarak, İstan
bul - Ankara hattının demiryolları şebekemizde bü
yük bir darboğaz oluşturması nedeniyle 1976 yılın-. 
da programa alınan Arifiye - Sincan demiryolu pro
jesi için, bütün ilavelere rağmen, 1984 ödeneğinin 
dahi projenin toplam bedeli yanında fevkalade kü
çük kaldığı, işin bitim süresinin de 20 yıl olarak 
düşünüldüğü görülmektedir; 20 yıllık bir süre. 

Divriği - Sivas demiryolu 1973 yılında başla
mış olup, bitim tarihi 1988'dir; yani 5 yıl. Bedir-
M - Bostankaya hattı için de 1978 - 1988 yılları ara
sında 10 yilık bir süre öngörülmektedir. 

190 metre uzunulğunda ve 10 metre derinliğinde 
bir rıhtım inşaatından ibaret olan Hopa Limanı uzun 
süredir bitirilememiştir. 

Yine 300 metre dalgakıran uzatması, 400 met
relik rıhtımdan oluşan Trabzon Limanı ikmali 
1978 - 1986 yılları arasında 8 yılda tamamlanacak
tır. 

Samsun Limanı ikmal inşaatı için 1970 - 1988 
yılları arasında 18 yıl, izmir Limanı tevsii için 1975 -

1987 arasında 12 yıl, Antalya Limanındaki 200 met
re uzunluğunda, Topraık Mahsulleri Ofisi rıhtımı ile 
80 metre uzunluğunda yolcu rıhtımı için 1973 - 1986 
arasında 13 yıl inşaat süresi düşünülmektedir. 

Yine, yıllar süren faaliyetler sonunda kısmen hiz
mete açılan Yeşilköy Havaalanı yeni tesisleri, 1973 -
1985 yıllan arasında 12 senede ikmaline çalışılan 
Adana Havaalanı tevsii inşaatı, 1976 - 1987 arasın
da 11 yılda 500 bin yolcu/yıl kapasiteye ulaşacak 
Dalaman Havaalanı ve Terminali inşaatı iş hacmine 
nazaran çok uzun süre için planlanan bu gibi in
şaatlara örnek tesislerdir^ 

Bakanlığın, yıl içi harcamaları da yukarıda be
lirtmeye çalıştığımız nedenlere dayalı olarak gayet 
düşük düzeyde tahakkuk etmiştir. 1984 yılı Eylül 
ayı sonu itibariyle toplam olarak 90 milyar 295 
milyon 200 'bin Türk Liralık yatırımın ınakit gerçek
leşmesi 46 milyar 582 milyon 753 bin lirayı bula
bilmiştir. Bu, 9 aylık yatırım süresi içinde yüzde 52 
oranında bir tahakkuk demektir ki, fevkalade azdır. 
Yine, Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, diğer kamu 
kurumu ve kuruluşlarından aktarılan 103,8 milyar 
liranın sadece 33 milyar lirası harcanabilmiştir ki, 
yüzde 32 gerçekleşme anlamına gelir. Bu gerçekleş
meler, Afet İşlerinde yüzde 12,5, kaldırılan Mesken 
Genel Müdürlüğünde yüzde 23, Yapı Malzemesi Ge
nel Müdürlüğünde yüzde 21, Planlama ve İmar Ge
nel Müdürlüğünde yüzde 13, Belediyeler Teknik Hiz
metleri Genel Müdürlüğü harcamalarında 4,4 mil
yara karşılık, 570 milyon lirayla yüzde 13 oranında 
bulunmaktadır. Görüldüğü üzere, bu gerçekleşmeler 
çok azdır. 
Bakanlık, 1985 yılında da benzer bir sonuçtan ka

çınmak için mevcut elemanlarını yeni örgütsel dü
zenlemeler nedeniyle içine itildikleri ümitsizlik, en
dişe ve kırgınlık haleti ruhiyesinden kurtarmanın 
ötesinde, teknik kadrosunu nitelikli elemanlarla tak
viye imkânını mutlaka bulmalı ve yatırımlar için 
müteahhitlerine güven verecek şekilde para akımını 
sağlayacak tedbirleri almalıdır. Bu hususlar yerine 
getirilmediği takdirde, yatırımlarda, 1985 yılında gö
rüldüğü gibi, reel olarak önemli ölçüde gerileme ya
nında (çünkü bunu izah için şu rakamları vermek 
kabil: 1985 yılında toplam yatırım miktarı, 1984 yı
lındaki 90 milyar 295 milyon liraya mukabil, sade
ce yüzde 2 artışla 92 milyar 246 milyon liradan oluş
maktadır. Bu, yüzde 451ere ulaşan - yüzde 50 de
miyorum - fiyat artışları muvacehesinde aslında reel 
olarak 1984 yılına göre yüzde 29,5 azalmaya teka
bül etmektedir. Diğer kuruluşlardan aktarılacak olan-
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ların dışında, Bayındırlık Bakanlığının 1985 yıl: 
yatırım bütçesi budur) işlerin, belirlenen ve aslında 
çok uzun tutulmuş süreler içinde de bitirilebilmesi 
imkânı kalmayacalk, mevcut teknik kadro ve kapasite 
gelecek yıllarda, 'bu günleri de aratacak bir duru
ma düşecektir. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakan
lığımın genel olarak kuruluş, görev ve faaliyetlerine 
bu şekilde kısaca değindikten sonra, şimdi de konut 
sorunuyla ilgili bazı tespit ve gorillerimizi arz et
meye çalışacağım. 

Konut sorunu, hep bildiğiniz gibi, ülkemizin en 
önde gelen sorunlarından biridir, insanın açlığını gi
derme duygusunu hemen takip eden barınma ihtiya
cı, insanoğlunun, zuhurundan bu yana önemle üze
rinde durduğu, özlemini çektiği vazgeçilmez bir ih
tiyacıdır. Medeniyetin ilerlemesiyle bu barınma duy
gusu yerini, ferdin birçok ihtiyacına cevap veren, 
içinde kendisini ve ailesini güvenlikte ve mutlu his
sedeceği bir eve sahip olma arzusuna bırakmıştır. Ül
kemizde, tarihin ilk dönemlerindeki barınma şekline 
benzer iskân ünitelerine, kovuklarda, mağaralarda ya
şayan insanlara hâlâ rastlanmakta ise de, bu büyük 
imkânsızlıklar ve çaresizlikler içinde yaşayan yurt
taşlarımızın dahi bir eve, bir yuvaya sahip olma 
özleminin yine de mevcut olduğunu söylemek şüphe
siz yanlış olmayacak. 

Bu nedenledir ki, konut sorunu ülkemizde her za
man ağırlığını hissettirmiş ve Sayın Özal Hüküme
tinin Programında da en önde gelen hedeflerden biri 
olarak yer almıştır. Ancak, ne var iki, Hükümetin 
bu konudaki icraatı yeterli ve tutarlı olmamıştır. Fil
hakika biraz önce de kısaca ifadeye çalıştığım gibi, 
Hükümet önce konut konusunda politika tespit eden, 
uygulayan ve takip eden bir bakanlık varken onu 
kaldırmakla işe başlamış ve giderek konut konusu
nun ta'kip ve intacını bakanlığın bünyesi dışında 
oluşturulan bir başkanlığa, Toplu Konut ve Kamu 
idaresi Başkanlığına bıralkma yoluna gitmiştir. As
lında bu hususta halen mevzuatımızda tam bir be
lirsizlik hüküm sürmektedir. Toplu Konut Fonunun 
idaresi bakanlığın inisiyatifinden çıkmıştır. Bayındır
lık ve iskân Bakanı sadece Toplu Konut ve Kamu 
idaresi Kurulunun diğer 9 ya da 10 bakan gibi bir 
üyesi olmuş, bunun üzerindeki hâkimiyeti tamamen 
kaybolmuştur, 

Görünüşe göre, hükümet gerek programı, gerek 
devamlı olarak yetkili ağızlardan yaptığı beyanlarla 
konut sorununa önem verdiği imajını yaratırken, bir 
yandan da konunun önemine paralel olarak kurul-
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muş bir bakanlığı ortadan kaldırıp, bu görevi bakan
lık düzeyinin altında bir başkanlığa bırakma yoluna 
gitmiştir. Bu başkanlığın gerektiğinde Başbakanın biz
zat başkanlık edeceği bir kurulun (kararlarını uygu
lamakta olduğu, bu nedenle bakanlık düzeyinin de 
üzerinde olduğu şeklinde telâkki edilebilmesi gibi 
bir cevabı tatminkâr bulmak kabil değildir, çünkü 
belirli zamanlarda toplanacak bu kurulun kararlarını 
kendi yorumu ve inisiyatifiyle sonuçta bir bakanlık 
yerine başkanlık yürütecek. Kaldıki, eski mevzuata 
göre de bakanlık varken, yani İmar ve iskân Bakan
lığı mevcutken de bahis konusu kurula benzer ve 
yine Sayın Başbakanın başkanlığında toplanan aynı 
düzeyde bir Toplu Konut Yüksek Kurulu mevcut
tur. Bu nedenle teşkilata verilen bu şekil, hüküme
tin konuya verir göründüğü önemle katiyen mütena
sip değildir; biz bu kanıdayız. Bu olayda Hükümetin 
fiilî ile kavli uyum içinde görülmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, konut sorununa «Konut 
Açığı» başlığı altında değinmek istiyorum, çünkü bun
dan bir evvelki «icraatın içinden» progrmında Sa
yın Başbakan, yaygın bir yanılgı niteliğinde gördüğü 
bu konuyu «Türkiye'de konut açığı yoktur» diye
rek kestirip attı. Şu anda ülkemiz insanlarının özle
mi, Sayın Başbakana göre sadece altyapısı tamam
lanmış bir konutta yaşamaktan ibarettir. Bu kanısına 
delil olarak da, Türkiye'de açıikta kalmış vatandaşı
mızın olmadığı vakıasını göstermektedir. 

Burada bir parantez açmaik istiyorum; som zaman
larda Sayın Başbalkan çok basit vakıaları ve bazı 
basit müşahedeleri mesnet teşlkil ederek çok yadır
gadığımız birtakım sonuçlara ulaşmaktadır. Onlar
dan bir tanesini burada görüyoruz; sokakta yatan, 
açıkta kalan vatandaşımız olmadığına göre konut 
açığı bahis konusu değildir diyorlar. Bir başkasını 
çok iyi hatırlayacaksınız, bütçenin tümü üzerindeki 
görüşmeler sırasında Sayın Başbakan bu kürsüden 
ifade ettiler; Türkiye'mde vatandaşın büyük bir ge
çim sıkıntısı içinde olduğu yolundaki milletvekillerin-
den ve grup sözcülerinden gelen ithamlara karşı Sa
yın Başbakan buradan aynen şunu söyledi ;mealen 
arz ediyorum; «Ben son zamanlarda Türkiye'nin pek 
çok yöresine seyahatte bulundum, pek çok kimse 
ile düşüp, kalktım, görüştüm. Çevremde gördüğüm 
hiç kimsenin giyinişi ve kuşamı öyle sizin dediğiniz 
gibi vatandaşın sıkılıkta olduğunu ifade edecek nite
likte değildir.» Yani, diyorlar ki, üstünde giyinecek, 
kuşanacak ve bunları yapabilecek parası olan insa
nın malî yönden geçim sıkıntısı içinde olduğunu ifa
de etmek kabil değildir. Eğer müsaade ederseniz ço-
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çulluğumdan heri hâlâ hafızamdan çıkmayan bir hi
kâyeyi anlatmak istiyorum. Hikâye şöyle; vatandaş 
bilim adamlarına t>ir mektup yazaralk soruyor, di
yor ki; «Gazetelerde okudum, geçenlerde Mısır'da 
yapılan bir kazıda binlerce sene evveline ait bir bö
lüm kazılırken, içinden !bir tel parçası çıkmış. Bu 
tel parçası nedeniyle alimler, binlerce sene evvelden 
beri Mısır'de telefonun icat edildiği şeklinde bir ne
ticeye ulaşmışlar. Benim bildiğim kadarıyla, İran'da 
geçenlerde aynı nitelikte bir kazı yapıldı, hiçbir şey 
çıkmadı. Bundan da acaba İranlıların binlerce sene 
evvel telsiz telefonu icat ettiği sonucu çıkarılamaz 
mı?» 

Şimdi, tam benzetmek gibi, olmasın ama Sayın 
Başbakanın şu çıkardığı neticeyi aşağı yukarı aynı 
paralelde görüyorum. Demek iki, Sayın Başbakanı 'bu 
ülkede konut açığı olduğuna inandırabilmek için, 
sokaklarımızın, kaldırımlarımızın, meydanlarımızın 
ve parklarımızın geceleri, oraları kendisine mesken 
edinmiş insanlarla dolu olması lazım ya da vatan
daşlarımızın ekonomik yönden geçim sıkıntısı için
de olduğunu tespit için, mutlaka ayağında ayakka
bısı olmayacak, ayağında keza bir pantolonu veya 
etekliği, üstünde ceketi veya başını örteceği bir pe
lerini bulunmayacak; ölçü bu. Vatandaşın çaresizliği
nin ve fakirliğinin kriteri, ölçüsü, Sayın Başbakanın 
nazarında bunlar oluyor. 

Aslında 'burada 'bir çelişki de var; konuyu fazla 
uzatmamak için o çelişkiye girmiyorum. Sayın Baş
bakanın daha önceki söyledikleriyle bu mantık yönün
den birbiriyle çelişir nitelikte; ama o yönünü bir 
tarafa bırakıyorum ve özellike büyük sıkıntı içinde 
bulunan geniş kitlelerin çektiği 'bu ıstıraba bigâne 
kalmak, onların bu sorunlarıyla ilgilenmemek şek
linde nitelendirilebilecek bu nevi sözlerin Sayın Baş
bakan tarafından sarf edilmemesinin daha doğru 
olacağını düşünüyorum. Aksi takdirde, o çaresiz in
sanları büsbütün umutsuzluğa iteriz. Umutsuz hale 
düşmüş insanların da, yarım öbür gün bu memle
kette neler yapabileceğini buradan ifade etmek ve
ya tasavvur etmek daıh'i mümkün değildir. Herhalde 
ülkenin yararına olmaz. 

Şimdi Sayın Başbakanın 'bu tespitlerinin • ekono
mik kısmını bir tarafa bırakıyorum; ama konutla 
ilgili hususlarda [gerçeklerin ne olduğunu ifade et
meye çalışacağım. 

Balkınız, Devletin resmî rakamları şöyle: Dördün
cü Beş Yıllık Planın sonunda - planda ifade edildi
ğine göre - 1 milyon 157 bin birim konut açı-
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| ğı olacak. Beşinci Beş Yıllık Plan çok kısa 
I bir süre önce buradan geçti. Oradaki - bu Hü-
I kümet tarafındn hazırlanmış olan rakamları arz 
I ediyorum: Beşinci Beş Yıllık Planın sonun-
I da (1984 yılı dahil) nüfusu 200 binin üzerin-
I deki kentlerimizde konut açığı 437 bin birime ula-
I saçaktır diyor. Bu plan buradan geçti, gördük bu 
I rakamları, Öte yandan, nüfusu 20 binin üzerindeki 
I kentlerimizde 1980 sayımına göre, sadece 18 milyon 
I nüfusun mevcut olduğunu nazarı itibare alırsanız, 
I bu tespit o tarihteki, yani 1980 senesindeki 26 mil-
I yon nüfusu tasnif dışı bırakan bir tespit oluyor. 
I Binaenaleyh, nüfusu 20 binin altındaki kentlerimi-
I zin, en azımdan nüfus artışından doğan (Bırakın ye-
I rtileme ihtiyacından doğanı) konut ihtiyacını da na-
I zarı itibare alırsanız ve bu rakamların üzerine ekler

seniz, (Hükümetin getirdiği rakamlar olarak ifade 
ediyorum) geçen dönemlerden 'birikmişi Ibir tarafa it
tiğiniz takdirde dahi, 1989 yılında (Bırakın bugün 

I konut açığı olmadığı hâdisesini) bütün gayretlere 
I rağmen, yarım milyonun üzerinde (Yalnız bu 5 yıl 
I içinde) konut açığı yeniden mevcutlara ilave olacak

tır. Diğer taraftan, elimizde bulunan en son değer-
I lendirmelere ve Devlet istatistik Enstitüsünün resmî 

rakamlarına göre, 1975 yılında ülkemizde 4 nüfus
lu 150 975 aile, 5 nüfuslu 137 362 aile, 6 nüfuslu 

I 114 487 aile, 7 ve daha çok nüfuslu 230 982 aile tek 
I bir odada oturmaktadır. 

I Sayın Başbakanın yorumuna göre, (Ben size bu-
I rada garanti vereyim) eğer buna bir eve sahip ol-
I mak, 'bir konuta sahip olmak, bir yuvaya sahip ol

mak denebiliyor ise... Bu gümrük antrepoları gibi 
I bir şey. Yunanistan'ın bütün nüfusunu bugün Tür-
I kiye'ye getirin, bundan iyi şartlar içinde onları mev-
I cut evlerimizde misafir etmek imkânına sahibiz. Bu, 

Türkiye'de konut açığı olmadığı şeklinde kesinlikle 
I yorumlanamaz ve bu söylenemez. 

I Devam ediyorum. 6 nüfuslu 360 884 aile, 7 ve 
daha çok nüfuslu 698 160 aile. Bunları toplamanız 
nüfusumuzun yüzde 25'i ediyor. Bu aileler en az 4 

I veya 7 kişi olarak bir tek odada oturmaktadırlar. 
Bunun ortaya çıkaracağı ahlakî ve sosyal sorunları 
bir tarafa itin; ama hâdise böyle iken ve resmî ra
kamlar 'bunları verir ülken, Sayın Başbakan tutup, 

I «Mademki sokakta yatan kimse yoktur, o halde 
I Türkiye'de de konut açığı yoktur» gibi bir neticeye 
I lütfen ulaşmasın. Bırakınız tarih öncesi dönemlerde-
I ki gibi kovuklarda, mağaralarda barınanları; bırakı-
I nız çok büyük bir bölümü birinci derece deprem böl-
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gesinde, en basit yapı statiği ve inşaat tekniği kurul
larına uygun olarak yapılmadığı için hafif deprem
lerde bile yerle bir olma tehlikesiyle karşıya (kar
şıya olan konutlarda hayatî tehlike içinde yaşayan 
vatandaşlarımızı; şu tablo dahi ülkemizdeki konut 
açığının hangi boyutlara ulaştığını çok açık ve acı 
bir şekilde göstermekte iken, Sayın Başbakanın «Ko
nut açığı yoktur» diyebilmesi doğrusu anlaşılabilir bir 
şey değildir. (MDP sıralarından alkışlar) 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Haksızlık 
ediyorsunuz haksızlık, biraz sonra balkan cevabını 
verecek. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müsaade ediniz. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bu

yurun siz verin. Bunları ben uydurmuyorum, rakam
larınız söylüyor. 

Sayın Başkan, lütfen... 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — 100 bin 
konutu programa koyduk. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale ötmeyelim efen
dim, 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Şim
di oraya da geleceğim, müsaade ediniz. 

ÖMER FERRUH İLTER (İstanbul) — Yarım 
saattir 'Başbakana çatıyorsunuz. 

lALİ MAZHAR HAZNEDAR '(Devamla) — Çat
mıyorum, politikayı anlatıyorum. (ANAP sıraların
dan «Ne politikası?» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, devam buyurun 
efendim. 

üç yılda, 102, 105 ve 108 metrekare olmuştur. İnşaat 
ruhsatı müracaatlarında da aynı durum gözlenmek
tedir. 1979 - 1983 yılları arasında bu hususta yapı
lan müracaatlarda ortalama konut büyüklükleri, 1981 
yılındaki 107 metrekare ile en laz ve 1983 yılında 
112,2 metrekare ile en yüksek düzeye ulaşmıştır. Bu 
5 yıl içinde inşaat ruhsatı için müracaat 929 344 adet 
ve 101 milyon 520 bin metrekare için olmuştur. İn
şaat ruhsatı taleplerine göre ortalama konut büyük
lüğü 109 metrekaredir. Bu dönemde biten konut top
lamı 611 721 iadet ve 62 milyon 940 bin metrekare
dir. Kullanma 'izni alan konutlarda ortalama konut 
birimi büyüklüğü 103 metrekaredir. 

Bu tespitlerden de anlaşılacağı üzere, inşaatına 
başlanan konutların yaklaşık yüzde 35'i için kullan
ma izni alınamamaktadır. Bu durum 2 nedenle ola
bilir.; Birincisi, konutların inşasından maddî imkân
sızlık başta olmak üzere, çeşitli nedenlerle vazge-
çilmektedir ki, bunların sayısının çok fazla olmadığı 
tahmin edilmektedir. Ancak Toplu Konut Fonunun 
güçlenmesi bu bakımdan fevkalade yararlı olacaktır^ 
İkinci husus, inşaatı biten konutlar (için, ruhsata ay
kırı olmaları nedeniyle kullanma izni alınamamakta
dır. Istatistikî bilgilerin ortaya koyduğu sonucun da
ha çok bu nedenden kaynaklandığı sanılmakta, bu 
görüşü ruhsatsız, mevzuata aykırı kaçak yapılarla 
ilgili sayısal değerler de teyit etmektedir. Bu şekilde 
imar nizamına aykırı yapılar gittikçe çoğalmaktadır. 
Bu yapılara, ruhsatsız başlanan konutlarla gecekon
duları da eklersdk, imar anarşisinin boyutları hak
kında bir fikir sahibi olabiliriz. 

Ülkemizin geleneksel aile yapısı ve yaşama alış
kanlıkları nedeniyle bütün olumsuz şartlara rağmen, 
bu dönemde konut büyüklükleri 100 metrekarenin 
altına inmemiştir. Son yıllarda ortalama konut alanı 
büyüklükleri daha da artmıştır. Bu son tespitten ba
zı sonuçlar çıkmaktadır. Maddî imkânsızlıklar dar ge
lirlileri büyük konut yapmaktan alıkoyduğuna gö
re, buna rağmen, birim alanda büyüme görülmesi, 
dar ve alt orta gelir grubuna mensup kesimlerin ko
nut taleplerinin azaldığını, buna mukabil orta ve üst 
gelir grubuna mensup kimselerin son yıllarda konut 
talebinde ağırlık kazandıklarını göstermektedir. 

1979 - 1983 döneminde inşaat ruhsatı müracaat
ları, 1979 yılındaki 251 846 konut biriminden, 1980 -
1981 yıllarındaki vaki büyük enflasyonun etkisiyle 
büyük bir düşüş göstererek 1981 yılında 144 394 ko
nut birimine inmiştir. Son yıllarda inşaat maliyetle
rindeki nispî yavaşlamanın ve 2487 sayılı Toplu Ko-

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Kim-
bilir belki de biz, tahammül hududunun altına inmiş 
cefakâr halkımızın bu durumunu onun kaderi olarak 
kabul edemediğimiz için konut 'açığı vardır diyoruz. 
(MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, 1979 - 1983 yıllarını kap
sayan konut inşaatı istatistiklerinden şu sonuçlar çı
karılmaktadır: 1979 - 1983 döneminde her yıl kul
lanma izni alınan konut sayısı, 1980 yılındaki 13 
milyon 980 bin metrekare nazara alınmazsa, hep bir
birine çok yakın olarak, 12,2 milyon metrekare dü
zeyini korumuştur. Konut sayısı ise, alan eşitliğine 
karşın değişiklik göstermektedir. Filhakika biten ko
nut sayısı 1981, 1982, 1983 yıllarında sırasıyla 
118 778, 115 986, 113 453 olmuştur. Alan eşitliği
ne rağmen, biten konut sayışımın bu şekilde gittikçe 
azalması, konut birim alanında bir büyümeyi göster
mektedir. Nitekim, 1979 ve 1980 yıllarında 100 met
rekare olan ortalama konut büyüklüğü müteakip ilk 
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ntft Kanununun verdiği güvenlin sonucu olarak, ko
nut iç'in inşaat ruhsatı taleplerinde bir kıpırdanma 
müşahede edilmektedir. Nitekim, bu müracaatların 
sayısı, 1982 yılında 160 078'e ve 1983 yılında 
169 037'ye yükselmiştir. Gerek igenel olaraik konut 
inşaatı taleplerindeki bu yetersizlikler, gerekse dar 
gelirli ve alt, orta gelir grubuna mensup fconutsuz 
vatandaşların konut inşaatı taleplerindeki bu azalma
da, uzun süredir şiddetini Ikaybetmeyen enflasyon 
yanında, büitün vaatlere rağmen, konut kredilerine 
yeterli düzeyde işlerlik Ikazandırılamamış olmasının 
da etkisi büyüktür. 

MEHMET DELÎCEOĞLU (Adıyaman) — 1984' 
4in rakamlarını da verebilir misiniz? 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Söy
leyeceğim, müsaade ederseniz. Bu söylediklerim - hak
lısınız - 1983 yılına aitti, bir evvelki Toplu Konut 
Kanunuyla ilişkiliydi, bütçeden kaynak gelirken idi. 
Şimdi 1984 yılına geliyorum. 

HAYRETTİN ELMAS '(İstanbul) — ihtiyaçlar 
da o yıllara ait değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efen
dim,.. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ni
tekim, büyük gürültülerle propagandası yapılan ve 
yapılmasına da devam olunan Toplu Konut Fonun
da, kanunun yürürlüğe girmesindan sonra Kasım ayı
na kadar geçen 7,5 ay içinde - lütfen dikkat edin, 
Kasım ayını alıyorum - toplanan para miktarı res
mî rakamlara göre 49 milyar 997 milyon 424 bin li
ra olmuş, bunun da 1 Kasım tarihi itibariyle koope
ratiflere ve ferdî kredi talep eden müracaatçılara 
sadece 29 milyar 676 milyon 290 bin lirası ödenmiş-
tiir. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Bütçe dışım
dan değil mi? 

BAŞKAN — Müsaade ©din efendim, müsaade 
edin. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Ay
rıca, turizm altyapıları, kamulaştırma ve idarî mas
raflar karşılığı olaraik 2 milyar 781 milyon 464 bin 
lira sarf edilmiştir. Buna göre toplandığı belirtilen 
meblağın yaklaşık yüzde 40'ına tekabül eden 20 mil
yar lira, pek çok talep olmasına rağmen, hak sa
hiplerine ödenmemökte, ya da başka maksatlarla sarf 
edilmektedir. 

Yine Başbakanlığın verdiği bilgilere göre, 20 Ekim 
1984 tarihine kadar ferdî konut kredisi talebinde bu
lunan müracaatçı sayısı 19 886'dır. Bu müracaatçı

ların asgari bir hesapla talep ettikleri kredi mikta
rının 35 milyar lira seviyesinde olması gerekirken, 
bunlara 1 Kasım 1984 tarihine kadar sadece 1 mil
yar 400 milyon lira ödenmiştir; yani talep edilen mik
tarın sadece yüzde 4'ü karşılanmıştır. Sayın Başba
kan iki gün evvel yapmış olduğu basın toplantısın
da bu rakamın arttığını ifade etmişlerdir ve yanıl
mıyorsam «10 milyar» demişlerdir. Toplu Konut 
Kanunu Tüzük ve Yönetmeliğine göre, bu tarz mü
racaatta bulunanların büyük bir ekseriyeti konut alı
cısı durumunda; yani inşaatı bitmiş, hatta yapı kul
lanma izni alınmış konutlar için müracaat etmiş kim
seler olduklarından ödemenin büyük bir bölümünün 
derhal yapılması bahis konusu olduğu halde çok az 
ödeme yapılması, Toplu Konut Fonunun toplandığı 
Merkez Bankasından Türkiye Emlak Kredi Bankası
na para akımının çok yavaş gittiğini göstermektedir. 
Onun için biz demiştik ki, bu para Türkiye Emlak 
Kredi Bankasında toplansın, Merkez Bankasında de
ğil. 

Diğer taraftan, Toplu Konut Fonunda yıllık biri
kimin, yeni kaynaklar bulunmazsa, Sayın Başbaka
nın bütün iddialarına rağmen, 100 milyar liranın 
biraz üzerinde ve herhalde 150 milyar liranın altın
da kalacağı anlaşılmaktadır. Bu miktar kesinlikle 
yeterli değildir; neden değildir? Hesabı gayet basit. 
Azamî rakam olarak veriyorum, 150 milyar lira ol
duğunu kabul edin; inşaatçılarımız var, 1985 yılı fi
yatlarının neler olabileceğini de biliyorlar, bir ko
nutun en az 3 milyon liraya çıktığını düşünseniz, 
bununla 50 bin konut yapılır. 50 binde vatandaşın 
kendi katkısıyla yaptığı konutları buna ilave ettiği
niz takdirde yıllık konut miktarı 100 bine çıkar ki, 
Sayın Başvekil de zaten aynı rakamı verdiler. 100 
bin konut, Türkiye'nin konut ihtiyacına ve yeni ka
bul ettiğimiz Beşinci Beş Yıllık Planın ilk yılında 
yapılması öngörülen konut miktarına nazaran fev
kalade düşüktür, onun için bu miktarlar yeterli de
ğildir. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Eskiyle kı
yaslayarak bir rakam getirin. 

BAŞKAN — Müsaade edin efendim, size göre 
konuşmuyor, kendisine göre konuşuyor. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Kı
yaslaması da işte burada. 

İnşaatlardaki fiyat artışının nedenini söyleyeyim: 
Biraz önce de işaret ettiğim gibi, son yıllarda konut 
talebinde, birim konut alanında büyüme temayülü 
görülmektedir. Bakınız, taleplerin çoğu 100 rnetre-
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karenin üzerine çıkmış; son yılda değil, mütemadi
yen bu şekilde çıkıyor; bizim aile yaşantımız böyle 
de onun için. Konut büyüyor, konut büyüyünce de 
maliyeti artar. 

Nitekim, ferdî konut kredisi için müracaat eden 
19 086 kişiden sadece 406'sı 60 metrekarenin altın
daki konut için talepte bulunmuş, 8 249 müracaat 
-sahibi de 101 metrekarenin üzerindeki konutlar için 
müracaat etmiştir. Bu genel temayül belli; bunu 
değiştirmek kısa zamanda mümkün değildir. 

Gerek büyüyen birim alanlar, gerekse artan fi
yatlar nedeniyle, konut maliyetleri büyüyecektir. Bu 
nedenle de finansman ihtiyacı 1984'e nazaran çok 
daha fazla artacaktır. Arz etmek istediğim husus 
budur. 

Bu durum muvacehesinde, mevcut yönetmeliğe 
göre, toplu konut kredisi olarak verilmesi öngörü
len miktarları önemli ölçüde yükseltirken, kanımız
ca vade ve faizlerde de vatandaş lehine büyük de
ğişiklikler yapmak gerekecektir. Çünkü, dar ve orta 
gelir gruplarına giren kesimler, hızlı enflasyon ve 
gelirlerin bunu takip edememesi sonucu, 1984 yılına 
kıyasla daha da fakirleşmişlerdir. Bu nedenle, artan 
kredi diliminin gerektireceği yıllık taksitleri ödeme
leri imkânı çok zayıflamıştır. Bu da, konuta karşı 
talebi azaltmış ve konut sektöründeki, sadece propa
gandası yapılan canlanmayı geciktirmiştir. 

Hükümet Programında konut sorunu en önde 
gelen konulardan biri olarak zikredilmiş olmasına 
ve bu konuya büyük ağırlık verilerek kısa sürede 
halli imkânlarının aranacağının devamlı olarak vaat 
edilmiş bulunmasına rağmen, konutsuz vatandaşların 
konut inşaatına gerekli ilgiyi göstermemesi, Hükü
metin vaatlerinin sözde kaldığı, icraatının, sözlerini 
teyit etmediği ve inandın». ı olamadığı izlenimini ya
ratmaktadır. 

Bunun tehlikesi büyüktür. Halkın, kendisini yöne
tenlere karşı güvenini yitirmesi, izahına çalıştığımı 
konunun da ötesinde, siyasal ve sosyal bakımlardan 
rejimim'iz ve ülkemiz için hayırlı olmayacak arzulan
mayan sonuçların da ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Bu bakımdan, Hükümetin konuya gerekli önem ve 
ciddiyetle eğilmesi, halkımıza boş ümitler vermemesi, 
gerçekleşmesi mümkün olan hususlarda da mutlaka 
sonuca götürecek önlemleri alması şarttır. Aksi tak
dirde, Hükümet bugüne kadar gözlenen gayri ciddî 
tutum ve davranışının devamı halinde, ortaya çıkacak 
sonuçların ağır vebalin'i taşıyacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; zannediyorum 
zamanım epeyce daraldı; bir iki cümle ile kentsel alt
yapı konusuna da temas etmek suretiyle sözlerimi bi
tirmek istiyorum. 

Sadece birkaç çarpıcı cümle ile İller Bankasından 
bahsedeceğim. İller Bankasının ne görev yaptığını 
bütün arkadaşlarımın yakinen bildiğine eminim. Be
lediyelerin, kendilerine kanunla verilmiş olan tüm ya-
tınmlarının finansmanı ve teknik yardımı İller Ban
kası tarafından yapılır ve bu niteliği ile İller Bankası, 
aslında dünya yüzünde görülen benzerlerine nazaran 
fevkalade büyük ayrıcalık arz eder. 

1982 yılında çıkan bir kanunla, belediye elektrik 
tesisleri Türkiye Elektrik Kurumunun bünyesine alın
dığı 'için, İller Bankası, şu anda kentsel altyapı olarak 
nitelendirebileceğimiz (ağırlıklı olarak ifade ediyo
rum), içme suyu ve kanalizasyon tesisleriyle uğraş
makta ve yatırımlarının büyük bir bölümünü buna 
ayırmış bulunmaktadır. 

İller Bankasının 1985 yılına intikal edecek sadece 
orogramındaki işlerin, geçmiş yıllar harcamaları dı
şı nda kalan ve 1985 ve daha sonraki yıllarda ödenme
si iktiza eden keşif bedelleri tutarı 8CÖ milyar Türk 
lirasıdır. Buna mukabil, İller Bankasının 1985 Prog
ramı 78 milyar 175 milyon lira olarak tespit edilmiş
tir. Yani, bir yanda 8C0 milyar, öte yanda 78 milyar, 
bilemediniz 80 milyar; onda biri. 800 milyar lira de
diğim bu rakam, 1984 fiyatlarına göredir. 

Hemen ifade edeyim, 1985 yılındaki fiyat artış
ları nedeniyle şu 80 milyar lira da sarf edilse, 1986 
vılına girerken, İller Bankasının mevcut programında 
'•'ulunan projelerin tutarı, 8CO milyar değil, belki 1 tril
yonu aşacaktır; 80 milyar sarf edilmiş olmasına rağ
men. Şu gerçek göstermektedir ki, bu ölçüdeki yatı
rımlarla İller Bankasının programında bulunan ve 
çoğu, çok masum içme suyu isteklerini oluşturan, 
sağlık yönünden fevkalade önemli kanalizasyon istek
lerini oluşturan yatırımların tahakkuku mümkün de
ğildir. 

Bu nedenle, bu sene yapılacak b'ir şey yok, maa
lesef program yapıldı bitti, bütçe ona göre dengesini 
buldu; fakat gelecek yıllarda da aynı hayata düşül
memesi için, ta 1962 yılından beri (yani planlı döne
me geçtiğimizden bir evvelki yıl, o yıl bir deneme yılı 
olmuştu, o yıldan beri) uygulanmakta olan bir sistem
den lütfen vazgeçilmesin. Gerçi belediyelerin gelirle
rinde bu hükümet zamanında önemli ölçüde artışlar 
sağlandı; ama gene de yeterli değil, bunu kesinlikle 
hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Bu nedenle belediyelere 
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mutlak yardım yapılmalıdır. Belediyelerin bu nevi ya
tırımları için evvelce bütçeden yardım yapılır idi. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen konuşmanızı tamam
layınız, kullandığınız süre 40 dakikayı buldu. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — Bitti 
Sayın Başkanım. 

22 yıldır uygulanan bu sistemi Hükümet gelecek 
yıllarda da gene işletmeye devam ederse, vatandaşın 
ıstırabının süratle nihayete ermesi bakımından fevka
lade yararlı bir iş yapmış olur. 

Bakanlığın 1985 Yılı Bütçesinin ülkemize, milleti
mize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise derin say
gılarımı sunuyorum. (MDP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Memişoğlu, buyurun efendim; süreniz 22 

dakikadır. 
MDP GRUBU ADINA FEHMÎ MEMİŞOĞLU 

(Rize) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi
nizi saygılarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Demokrasi Parti
si Grubu adına tekrar en derin saygılarımı sunuyorum. 

Görüşmekte olduğumuz Bayındırlık ve tskân Ba
kanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün 1985 Ma
lî Yılı Bütçe Kanun Tasarısı hakkında maruzatta bu
lunmadan önce, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 
uygulanmasından sonra görülen bazı aksaklıkları dile 
getirmek istiyorum. 

1984 yılı içinde uygulanan ve ihalelerde önceden 
tespit edilen ve bazı huzursuzluklara neden olan yüz
de 20 uygun bedelin çeşitli sakıncaları ve mahzurları 
görülmüştür. Şöyleki : 

Kuruluşların bünyelerinde oluşturulan belge ko
misyonları, müracaat eden müteahhitlerin daha önce 
idarelere yaptığı işlerden, varsa gizli sicilleri dosyala
rından incelendikten ve gerekli değerlendirmeler ya
pıldıktan sonra işi yapabileceklere ihaleye giriş bel
geleri verilmektedir. Yapabilirlik belgeleriyle ihaleye 
giren müteahhitlerin tenzilat yarışmasında bir insiya-
tifleri kalmamaktadır. Dana önce 1984 yılı için Ba
kanlıkça tespit edilerek ilan edilmiş olan yüzde 20 
uygun bedellere bağımlı kalınmakta, ihale komisyon
larının gizli sicil ve değerlendirme puanları neticeyi 
tayin etmektedir. 

'Bu durum ise, müteahhitlerin, ihalelerin önceden 
kazanılmasına esas olacak fazla puan alma yarışını 
başlatmalarına, sosyal ve politik faaliyetlerini puan 
verecek yetkililerin üzerine teksif etmelerine, idarele
rin töhmet altına girmelerine ve yıpranmalarına se
bep olmaktadırlar. Bu yüzden çeşitli ihtilaflar doğ

makta, çoğu kere ihalelerin iptal edilmesine ve za
man kaybına yol açmaktadır. 

Bu itibarla, ihalelerden müteahhit değerlendirme, 
puan usullerinin yanında, tenzilat da serbest bırakıl
malıdır. Giriş belgesi alalbilen her müteahhidin tek
nolojik gelişmeleri ve tecrübe birikimlerini de dikka
te alarak iyi bir hesap neticesinde devletin lehine ya
pabileceği daha fazla tenzilat teklifi engellenmemeli-
dir; ancak bu, suretle ihale kargaşasından, idareleri 
yıpranmaktan ve töhmet altına girmekten kurtarmak 
mümkün olabilecektir. 

Bunun yanında aşırı tenzilatla işin yapılamayaca
ğını bile bile sonunda bir yolunu bulup kurtulurum 
hesabını yapanlara bir daha ihalelere katılmaya hak
lan kalmayacaklarını bildirecek devlet otoritesi de 
mutlaka kurulmalıdır. 

Sayın 'milletvekilleri, şimdi de Karayolları Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanun Tasarısı hakkında görüşle
rimi arz etmeye çalışacağım. 

Bilindiği üzere, Karayolları Genel Müdürlüğümüz 
16.2.1950 tarih ve 5539 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
teşkilatlanmıştır. Bugünkü durumda 17 bölge müdür
lüğü kuruluşları ile ülke çapında hizmet veren bu teş
kilatımız kuruluş kanunu ile kişilere alabildiğine insi-
yatif tanıyarak, iyi niyete ve itimada istinat ederek, 
karşılıklı sevgi ve saygıyla bir aile ocağına dönüş

müştür. İşte bu sayededir ki, ülke çapında verdiği ba
şarılı hizmetlerle halkımızın sevgi ve güvenini kazan
mıştır. Ayrıca, eğitim sistemi ile gelişmiş teknolojileri 
uygulayarak bir üniversite misali mezun ettiği iş'adam-
ları bugün yurt içinde ve yurt dışında başarıları ile 
yüzlümüzü güldürmektedirler. Ancak ne var ki, 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olunduktan 
sonra büyük ölçüde kaliteli ve tecrübeli elemanlarım 
kaçırmış, diğer kamu kuruluşları gibi, bu güzide teş
kilatımız da erozyona uğramaktan kurtulamamıştır. 

Yeni çıkartılan ve uygulamaya konan kadro ka
nunu ile de Genel Müdürlük Merkez Teşkilatında, 
özellikle ihtisas isteyen fen heyeti müdürlükleri sevi
yesinde hiyerarşik düzen aleyhte bozulmuş, aktarıl
dıkları şube müdürü pozisyonları ile taşrada amiri 
bulundukları servis şeflerinin de altında kalan ünite 
amirleri seviyesine indirilmişlerdir. Huzursuzluk ya
ratan bu durumun tashih edilmesini bilhassa rica edi
yoruz. 

Yeri gelmişken şunu da ifade etmek isterim ki; 
çok sağlam temellere dayandırılarak kurulmuş karayol
ları teşkilatımız, zaman zaman siyasî ve ideolojik bas
kılara maruz kalmış olmasına rağmen, tahrip edileme-
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miş, sağlam olarak aya'kta kalmayı başarabilmiştir. 
Bugün de siyasî baskılardan özenle korunmakta, ken
di hiyerarşik düzeni içerisinde işlevini sürdürmektedir. 
Bu konuda Sayın Bakanı ve yetkilileri kutlamak is
tiyorum. 

Gere'k kalkınmada öncelikli yörelerde ve gerekse 
ülke çapında bir yatırım seferberliğini başlatmak isti
yorsak, teknik eleman camiasını saatli memur duru
mundan çıkartıp geceli gündüzlü çalışacak ceztoedici 
yeni bir teknik eleman statüsüne kavuşturmak zorun
dayız ve kavuşturmalıyız. 

Sayın milletvekilleri, halen karayolları ağında 61 
kilometresi, yani yüzde 14'ü asfaltlanabilmiş 437 ki
lometre otoyol, 26 250 kilometresi yani yüzde 84'ü 
asfaltlanabilmiş 31 210 kilometre devlet yolu, 13 173 
kilometresi, yani yüzde 47'si asfaltlanmış 28 080 ki
lometre il yolu olmak üzere, toplam 59 743 kilometre 
uzunluğunda yol mevcuttur. 

1983-1993 Ulaştırma Anaplanında devlet yolları
mızın tamamı, il yollarımızın ise, yüzde 70'inin asfalt
lanması öngörülmüştür. Bütçe ödeneklerine bakıldığın
da 1984 yılında toplam bütçe ödeneği 183 milyar iken 
1985 yılında 191 milyar, yatırım ödeneği ise 1984 yı
lında 108 milyar iken 1985 yılında 105 milyar Türk 
Lirasıdır. 

Görülüyor ki, 1985 yılı için öngörülmüş bütçe öde
neği çok azdır. Bu ödeneklerle öngörülmüş hedeflere 
varmak da mümkün değildir. Bununla birlikte, gerek 
akaryakıt fonundan ve gere'kse geçici paralı yol olan 
diğer yollarımızdan gerekli olan ödeneğin temin edi
leceği ve bu teşkilatımızın malî sıkıntıdan kurtula
bileceği ümit edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde yapılan 
toplam yük taşımada karayolu payı yuvarlak olarak 
yüzde 72'dir; demiryolları payı yüzde 10, denizyol
ları payı ise yüzde 16'dır. Yolcu taşımacılığında ise 
karayolları payı yuvarlak olarak yüzde 94, demir
yolu payı yüzde 4, denizyolu payı yüzde 1, havayo
lu payı ise yüzde 0,74 civarındadır. Yurdumuzun 
3 tarafı denizle çevrili olduğu halde, denizyolları 
yük taşımacılığında yüzde 15'lik bir pay fevkalâde 
azdır. Keza, demiryollarımızın da yük taşımacılığın-
de yüzde 10 gibi bir pay alması gene fevkalade ye
tersizdir. Bu durum, pahalı taşımacılığın yanında, 
karayollarımızın ağır yük taşıyan kamyon ve TIR 
araçlarının altında tahrip olmasına, ayrıca kamyon 
ve uzun TIR araçlarının çokluğu yüzünden kazala
rın ve can kayıplarının çoğalmasına, kış aylarında 
da yollarımızın sık sık kapanmasına sebep olmak
tadır, 
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Cumhuriyetimizin ilk 15 yılında, demiryolu ya
pımıyla demiryoluna verilen önem, son yıllarda ya
pılan iyileştirme ve sinyalizasyon çalışmaları hariç; 
nedense son 45 yılda pek önem verilmemiştir. Bu 
cümleden olarak, Büyük Önder Atatürk'ün, 1.926 yı
lında Trabzon'a teşriflerinde Doğu Karadenizin de
miryoluyla iç hatlara bağlanmasının kaçınılmaz ol
duğunu vurgulamıştır. Keza, tç Anadoluda da, Kah
ramanmaraş, Kayseri ve o civarlarda ihtiyaç olduğu 
halde, demiryollarının yapımına veya yapılmasıyla 
ilgili planlamaya henüz başlanmamış olduğunu gör
mekten üzüntü duyuyoruz. 

Petrolün alabildiğine pahalı olduğu ve sonunda 
tükeneceği belli olan günümüzde, en rantabl taşı
macılık, bilindiği gibi, deniz ayağı en uzun, kara 
ayağı en kısa olan taşımacılıktır. Bu sebeple, ileride 
transit ve yurt içi taşımacılıkta Doğu Karadenizin 
transit limanlarını demiryollarıyla irtibatlandırmak 
gerekeceğinden, fizibilite raporları hazırlanmalı, pro
jelendirilerek uzun vadeli planlarda dikkate alın
malıdır. Nitekim, uzun vadeli ulaşım planının sonu 
olan 1993 yılına kadar yük taşımada karayolları pa
yının yüzde 72'den yüzde 36'ya indirilmesi, demir
yolları payının yüzde lO'dan yüzde 27,5'a, denizyolu 
payının ise yüzde 15'ten yüzde 32'ye çıkartılması he
deflenmiştir. Yolcu taşımacılığında ise, karayolları 
en rantabl taşımacılık olarak durumunu muhafaza 
etmektedir. 

Büyük emek ve uğraşılardan sonra meydana ge
tirilmiş olan Ulaştırma Anaplanında, oldukça iyi se
çilmiş bu hedeflere titizlikle varılmalı, yük taşıma
cılığı, deniz ve demiryollarımıza mutlaka kaydırıl
malıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de mevcut Boğaz Köp
rüsü hakkında bir hususu dile getirmek istiyorum : 
Bugüne kadar Boğaziçi Köprüsü geçiş ücretlerinin 
tespiti bir amme hizmeti niteliği taşıdığından, gün
lük yaşamında zorunlu olarak köprüyü kullanan hal
kımıza fazla yük olmayacak şekilde daha çok sosyal 
amaç gözetilmiştir. Şimdi de gelir ortaklığı senetle
rinin satışından sonra, bu amaç muhtemelen tersine 
dönecek ve daha fazla kâr getirmesi için köprünün 
bir ticaret amacı haline getirilmesi; sürekli zam yap
mak suretiyle halkımızın fahiş geçiş ücretleriyle/ kar
şı karşıya bırakılmamasını özenle istiyoruz ve bu 
dengenin mutlaka bozulmamasını yürekten temenni 
ediyoruz. 

ÖMER FERRUH ÎLTER (îstanbun — ikinci 
köprü lazım, 
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FEHMİ MEMÎŞOĞLU (Devamla) — Temenni
miz müşterektir. 

Sayın milletvekilleri, Trafik Yasasına ve Karayol
ları Trafik Kanununa göre, genel müdürlüğümüzün 
bazı sorumlulukları vardır. Yol boyunca yapılan ya
pım, bakım ve onarım faaliyetleri ile ilgili trafik işa
retlemeleri ve ledbirleri tam olarak alınmalıdır. Araç 
muayene istasyonlarına, yol boyunca araç tamiri ve 
diğer işyerlerine, araç imal ve tescil ve montaj işle
rine teknik şartların uygulanmasında 'gereken titiz
liğin gösterilmesini ve bütün tedbirlerin alınmasını, 
özellikle rica ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdür
lüğü teşkilatımız şimdiye kadar olduğu gibi, bundan 
sonra da üzerine düşen görevi layıkıyla yapacağına 
inanıyor ve güveniyoruz. Bu duygularla 1985 Malî 
Yılı Bütçesinin milletimize ve karayolları camiasına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, tekrar Yüce Mec
lisi grubum adına saygılarımla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Memişoğlu. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Nalbantoğlu. (Al

kışlar) 
Sayın Nalbantoğlu, süreniz ne kadar olacak efen

dim?.. 

HP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 
(Erzurum) — Yarım saatte ancak konuşurum. 

BAŞKAN — Efendim, yani yarımşar saat bölüş
tünüz. Yarım saat olunca keserim; ona göre buyurun 
efendim. 

HP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; he
pinizi grubum ve şahsım adına selamlarım. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Yılı Bütçesi 
hakkında Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üze
re söz almış bulunuyorum, Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının teşkilat ve görevleri 8 Haziran 1984 gün 
ve 209 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile be
lirtilmiştir. Eski iki bakanlığın birleştirilmesi ile teş
kilatının kazandığı yeni boyut ve gerekse görevleri
nin de çoğalması nedeniyle bu yeni Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının henüz oturmamış yapısıyla gö
revlerinin aksayan taraflarını bu yıl için pek fazla il
zam yoluna gitmeyeceğiz. 

Sadece, yurdumuz kalkınmasında ağırlığı olan bu 
bakanlığın bir un önce teşkilat bakımından istikrara, 
yatırım bakımından dinamizme kavuşmasını arzula
dığımızı vurgulamak isteriz. 

Bakanlık teşkilat ve görevlerini belirleyen kanun 
hükmündeki kararnamenin bir an önce Yüce Mecli
simize getirilmesini temenni ve talep etmekteyiz. 

Bakanlığın teşkilat şeması gözden geçirilirse bün
yesinde Yapı işleri Genel Müdürlüğü, Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları İnşaat Genel Müdür
lüğü ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü gibi, ayrıca 
bağlı kuruluşlardan Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
özel bütçeli Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ve ilgili 
kuruluşlardan İller Bankası Genel Müdürlüğü ile 
Türkiye Emlak Kredi Bankası .Genel Müdürlüğü gi-

• bi Türkiyemizin kalkınmasında hakikaten etkinliği 
olan kuruluşların bulunması, bu Bakanlığın Önemini 
şimdi daha çok artırmıştır. 

Bu bakımdan, bakanlık yatırım ve çalışmalarının 
iyiye doğru gelişmesi hepimizin arzusu ve üzerinde 
dikkatle, titizlikle durmamız gereken konu olmuştur. 
Önce bakanlığın bütçesini gözden geçirelim. 

Bakanlığın 1985 yılı toplam bütçe ödeneği 124 
milyar olup, bunun 22 milyar Türk Lirası cari har
camalar, (küsurlarını okumuyorum biraz zaman ka
zanmak için) 92 milyar Türk Lirası da yatırım har
camaları. Yatırım harcamaları kalemi içerisinde 77 
milyar civarındaki kısmı yapı, tesis ve büyük onarım 
giderlerine, 2 milyar 913 milyon Türk Lirası ise, ma
kine, teçhizat, taşıt alımlarına ayrılmıştır ki, bakanlık 
merkez teşkilatında ve bünyesindeki genel müdürlük
lerinde şu kadar vasıta varken, 1985 yılında yeni
den alınacak 68 adet station - vagon, 10 adet pikap 
gibi vasıtaların hangi hizmet artırımı için alındığını 
da bilmek istiyoruz. Bakanlık bütçesine göre, yatı
rım oranı kabıca 92/124, yüzde 75 civarında ol
maktadır, ki ba rakamın yüzde 80 - 85 civarında ol
masını arzu ederiz. 

Taşıt alımları 19S3'te 1 milyar 277 milyon, 1984' 
te 2 milyar 11 milyon, 1985'te de 2 milyar 913 mil
yondur ki, her yıl artmakta; halbuki petrol ve ben
zine harcayacak dövizim'izse kıttır, biraz tasarruf 
sağlansa iyi olur kanısındayız. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün, özel idareler, 
belediyeler, şehir ve köy okulları, kurum ve mües
seseleriyle, ödemeleri fonlardan yapılan konutların 
dışında sadece bütçesine aktarılan ödeneklerle yürüt
tüğü yatırım hacmi 1984 yılında 113 milyar iken, 
1985 yılında 190 milyarı aşacağı tahmin edilmekte 
olup ve 1984 yılından 2 554 adet yatırım projesi dev
retmiş ve 1985 yılında da belki 5 bin adet yeni pro
jenin yatırım uygulamasını yapacağına göre, işi ol
dukça yüklüdür. Bu Genel Müdürlüğü eski teşkilat 
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yapısında bırakmak kanımızca daha uygun olacak
tır. Bölge müdürlüklerinin kaldırılması hatalı ol
muştur. 

Yapı işleri Genel Müdürlüğünce yürütülen diğer 
kamu kuruluşlarının işleri için, 1984 yılında 103 mil
yar Türk Lirası yatırım^ ödeneği bütçesine aktarıl
mış ve-fakat-33 milyar lirası harcanmıştır; yani ger
çekleşme yüzde 33'tür; hızı çok az. Genel Müdürlük 
bölge teşkilatlarını da kaldırırsanız, daha güdük bir 
örgüt haline getirirsiniz. Bu bakımdan eski teşkilat 
halinde kalmasını tabiî önermiştik. Kendi bütçesin
deki yatırımlarda bile gerçekleşme oranı yüzde 50' 
dir, 

Ulaşım - inşaat kısmına geçiyoruz : 
Tabiî bu bakanlık bünyesinde, bu uğraş ünite

sinde anaplan çalışmaları doğrultusunda 1985 yılı 
yatırım programında toplu taşımacılık politikasının 
ön planda tutulmuş olm?sını olumlu bulmaktayız. 
Ancak bu politika gereği yatırım uygulamalarının 
gereği şekilde ön planda tutulmuş olduğunu da söy
leyemeyiz. 

Karayolu taşımacılığında büyük projelerden ba
zıları için söyleyebileceklerimiz henüz saklı kalmak
la birlikte, bu konuda sadece Arif iye - Sincan çift 
hatlı demiryolunun yapımı ile şehir içi raylı ulaşım 
sistemleri ve metro yapımına bile önem verildiği ka
nısında değilim. Arifiye - Sincan çift hatlı demiryo
lu yapımı galiba 300 milyara varacak bir para ile bi
tecek; halbuki her sene 6 veya 10 milyar gibi öde
neklerle bu iş çok sürüncemede kalacak ve toplu ta
şımacılığa geçişi hızlı götürüyorum demeye herhalde 
hak kazandırmayacaktır. 

Ancak dün akşam radyoda benim dünkü kişisel 
konuşmamdaki görüşüm ters yansıtıldığı için, bura
dan antrparantez küçük bir açıklama arz etmek isti-, 
yorum : 

Aslında ben kişisel olarak bu yolun savunucu
luğunu yapmadım. Ankara - İstanbul arasında tren
ler 8 - 10 saatte gidip gelmektedir; fakat Ankara' 
dan Erzurum'ı hâlâ 24 - 30 saat gibi biı sürede git
mekteyiz. Ankara'dan, Kayseri'ye uğramadan kısa 
bir güzergâh ile tek hat bile olsa, elektriksiz de olsa, 
Erzurum'a 15 - 16 saatte götürecek ve o yüzden o 
yüzlerce otobüs katarını kaldıracak, petrol sarfiyatı
nı azaltacak demiryolu hattı yapılmadıktan sonra, 
neyleyim istanbul'a yolculuğu 4 - 5 saate indirecek 
Sincan - Arifiye yolunu? Bu sözlerim antrparantez-
dir, 

Arifiye - Sincan demiryolu hattı 1976 yılında baş
lamış olup, ancak 1996 yılında bitirilmesine çalışı
lacaktır denmektedir. Ayrıca, Divriği - Sivas - Te-
cer - Kangal demiryolu ise 1973 yılında başlamış 
olup 1988 yılında bitirileceği söylenmektedir. Bu hız
la toplu taşımacılığa önem verildiği söylenemez. 

Ayrıca, Bedirli - Bostankaya demiryolunun etüt 
aplikasyon hizmetleri 1982 yılında başladığı halde, 
1985'te ihale edilecek ve eğer bitirilebilirse 1988'de 
bitirilecek. Sincan - Yenikent demiryolu bağlantısının 
askerî yönden önemini ise anlayamadım. 

Toplu taşımacılık bakımından büyük şehirlerimiz
de metro ve raylı sistem taşımacılığını devlet üstlen
melidir. Bu yatırımları belediyelere bıraikımak, soru
nun çözümünü askıya almak demektir. 

Toplu demiryolu yük taşımacılığında önemli olan 
bir hat da Kurtalan'a kadar uzanmış olan demiryolu
nun 30-40 kilometre ilerideki Siirt'e vardırılmasıdır. 
(HP sıralarından «ses, ses» sesleri.) 

Sesimiz fazla çılkarsa defler ki sert konuşuyorsun, 
biz yapıcı konuşacağımızı arz ettik efendim, sesimiz 
de tatlı olsun. (HP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HtLMÎ NALBANTOÖLU (Devamla) — Türki-

vemizde 195ö*den 'beri .karayolu yapımına ağırlık ve
rilmektedir. Ulaşımcılikta karayolları yapımının payı 
vüzde 70-80 demiryolu yapım payı ise yüzde 10-15 
civarındadır, liman ve hava meydanları yapım payı 
ise, ulaşııma ayrılan paranın yüzde 5-10'u civarında 
'kalmıştır. Karayolu taşımacılığının da tabiî ki bu oran
larda (ki, demin arkadaşım arz etti) yüzde 94 oranın
da taşımacılılkta payı vardır. Halbuki, petrolümüz 
yoktur ve bu sebeple karayolu taşımacılığı bizi de
vamlı dışa bağımlı hale götürmüştür. Bu nedenle de-
mtiryolu yapımına ve 8 'bin kilometrelik sahillerimiz 
nedeniyle de rıhtım ve liman yapımına ve dolayısıyla 
deniz taşımacılığına önem vermemiz gerektiği ortada
dır. 

Demiryolu ulaşımında altyapı inşaatı ve işletme 
konusu var. Bakanlık altyapı inşaatını Demiryolları, 
Limanlar ve Hava Meydanları inşaatı Genel Müdür
lüğü eliyle yapıyor, işletme ise Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı. Acaba bu inşaat ünitesini de Ulaştırma Balkan- > 
lığına bağlamak, yapım lile işletme koordinasyonu ba
kımından uygun olmaz mı?, öneriyoruz. 

Bu bakanlık 'bünyesindeki Afet İşleri Genel Mü
dürlüğü, hiçbir devrede kendisinden beklenen sıhhî 
aiktiviteye ne yazık ki kavuşmamıştır. Deprem konut
larının ister acele, ister aheste yapımlarında, ihalele-
inde, ihale takip ve ödemelerinde behemehal aksak-

— 268 — 



T. B. M. M. B: 45 17 s 12 , 1984 O : 2 

lıklar, eksikler olmuştur, olma'kta devam etımektedıir 
ve belki bundan sonra da devam edecektir. Neden?. 
Bu kurumun yapısal bir özeleştirisi yapılmıyor, ge
rekli yapı ve mevzuat değişiklikleri de yapılmıyor, 
bunlar yapılmadıdır. 

Türkiyemiz deprem kuşağı üzerindedir. Bu sebep
le, deprem olduktan sonra (konut yapılması yerine 
(mademki deprem kuşağı üzerindeyiz) depremden 
önce dayanıklı konutlar yapmak ve bu yolda önlem 
almak gerekir. Japonya ve diğer ülkeler neler yapı
yorlar; bu konuda bakanlıkça çalışmalar yapılmalı
dır. Sanırım sayın bakan bu sebeple Japonya'ya ka
dar gittiler. 

'Bakanlığın ve bünyesindeki genel müdürlüklerin 
toplam 13 266 personeli vardır. Bunun 4 538 adedi 
genel idare hizmetleri sınıfında, 1 072 adedi yardım
cı hizmetler sınıfında, 7 623 adedi ise teknik hizmet
ler sınıfındadır. Biz bu adetleri uyumlu bulmuyoruz. 
Bir teknik personele karşı bir genel idare hizmetler 
ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli düşüyor. Bu 
sayının, teknik personel adedinin artırılması yönün
de geliştirilmesini öneriyoruz. Bu suretle yapım ve 
'kontrol personelinin etkinliğinin sağlanması yoluna 
gidilmiş olacaktır. 

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarına geçmeden 
önce şunları belirtmekte yarar görüyoruz : Bakanlığa 
bağlı kuruluşların yatırımları gerekiyor, program he
deflerine ulaşılamıyor, senelik gerçekleşme oranları 
düşük kalıyor, örneğin, 1984 yılında Yapı İşleri Ge
nel Müdürlüğünce yürütülen yatırımlarda, diğer ku
ruluşlara ait işlerle birlikte yüzde 33 gerçekleşıme sağ
lanmıştır. Genel müdürlüğün kendi bütçesindeki yatı
rımlarda ise gerçekleşme, demin de arz ettim) yüzde 
50 civarındadır. Demiryolları, Limanlar ve Hava 
Meydanları yatırımlarında ise yüzde 38 ve Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü yatırımlarında da gerçekleşme yüz
desi yüzde 36'dır. Mesken Genel Müdürlüğünde ise 
yüzde 48 sağlanabilmiştir. Eğer bazı yanlışlıklar varsa 
özür dilerim. Bakanlığın önemle üzerinde duracağı 
konulardan birisi, işte bu gerçekleşme yüzdelerinin ar
tırılması çaresini aramasıdır. 

Gerek Mesken Genel Müdürlüğü, gerekse Emlak 
Kredi Bankası uygulamaları yurt sathında dengeli bir 
yatırım görünümünü vermemiştir. Sayın Bakanımdan 
sorduğum soruya gelen cevaptaki tablolarda bu tespit 
olunmuş durumdadır. Sanırım sayın bakanımızın da 
buna gönlü yanmaktadır. 

Türkiyemizde sıhhî ve ucuz konuta ihtiyaç vardır. 
Lüks konuta ihtiyaç duyanlar kendileri yapabilirler. 

1,5 milyon gecekondu olduğunu söyler dururuz. Or-
tadirekten yana olduğunuzu da tabiî her zaman söy
lersiniz. Bu ne pehriz ne lahana turşusu; elbet çıkar 
kokusu. Bu da küçük bir şiir oldu. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Ayrıca yapılan konutlar hep İstanbul, İzmir, An
kara üçgeni içerisinde kalmıştır. Yurdun diğer illeri
ne de mesken yapıp ağırlığını taşımak lazımdır. 

2980 sayılı Yasa çıkarıldı. Bununla ilgili uygula
ma, yeminli özel bürolar ve fon yönetmelikleri, kanu
nun ruhuna uygun çıkarılmadığından yasadan umu
lan gerçekleşmedi. Bu arada yasanın da süresi hiç ol
mazsa altı ay uzatılmalıydı, o da yapılmadı. Belki sa
kıncaları da vardı, bilmiyorum. 

2490 sayılı Yasa da değiştirildi. Yeni yasada uy-
Tun bedel tarifi iyi konmadığı ve bununla ilgili yönet
melikler müphemiyet yarattığından ihale mafiası ida
re dışındayken ihale kurulları içine taşınmış oldu. 

MEHMET ONUR (Kahramanmaraş) — Nasıl 
oluyor o? 

CEVDET KARSLI (Giresun) — Sormayın da söy
lemesin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Arif 
olan anlar. 

BAŞKAN — Sonra zaptı okursunuz efendim, de
vam buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İhale 
mafiası idare dışındayken ihale kurulları içine taşın
mış oldu. İdareleri şaibe altında bırakan büyük sıkın
tılar olmuştur, ve hâlâ da artarak gitmektedir. Birçok 
idareci sanırım nefesini karakolda alacaktır. Müteah
hit seçme kriterleri ve üstenci belirleme şekli ve yüz
de 22 gibi fisk bir kırma kuralı yanlıştır. Uygun be
del, ancak teklif vermek suretiyle birim fiyat ve di
ğer hususların belirlenmesi hallerinde uygulanır. Bu 
konularda sadece biz değil, Sayın Millî Savunma Ba
kanımız da şikâyetçidirler; sıkıntıları dile getirmişler
dir. Bunun için bu konular tekrar gözden geçirilme
lidir. Bilhassa üstenci belirleme şekli, puanlama şekli 
birçok şaibeyi idarelerin üzerine (yoksa bile) davet et
miştir. 

Ayrıca birim fiyatlar da gözden geçirilmelidir. Fi
yat analizlerini de günün koşullarına göre gözden ge
çirmek gerekmektedir. Yeni birim fiyatları yapılırken 
malzeme ve işçilik rayiçlerini dürüstçe saptamak ge
reklidir. Resmî rayiçler çoğu kez piyasa rayiçlerine 
uymamaktadır. Örneğin, düz işçi saat ücreti bile fiilî 
ücretle uyarlı değildir. Malzeme rayiç fiyatları tespit
lerinde, neden fabrika çıkış maliyet fiyatları için ana-
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lizler yapılmaz da, piyasada keyfî olarak verilen fiyat
lar rayiç bedel olarak alınır? Pahalılık ve enflasyon 
biraz da buradan kaynaklanmaktadır. Yılın enflasyon 
oranı yüzde 50 olacaksa, yüzde 25 artırılarak yapılan 
birim fiyat objektif olmaz. Bu gibi hallerde zaten 
1977'den beri müteahhitlere fiyat farkı vermek gerek
miştir. Uygulanan-bu fiyat farklarında bile gerçeklere 
itibar olunmamıştır, ya yöneticilerin çoğu Sayıştaya 
hesap vermek zorunda kalmış, yahut müteahhit zara
rını kurtaramamış yahut da iş mahkemeye aksetmiş
tir, düşmüştür. 

1984 yılı ihalelerinde yüzde 20 tenzilat uygun be
deli belirleyici olarak alındığına göre, müteahhitlerden 
sabit ve standart bir tenzilat yapması istendiği halde, 
yine bir sürü sorunlar, çelişkiler doğmuştur. Bu yüz
dendir ki, müteahhitlik müessesesi zedelenmiş ve bü
yük krize düşmüştür. Biz bu müesseseyi müdafaa et
miyoruz; ancak bir müessese olarak kabul ediliyorsa 
koşul ve kuralları iyi saptanmalıdır, aksi takdirde kal
dırılmalıdır. Mevcut her müessesesinin bir onuru var
dır. Herkeste olduğu gibi her müessese de haysiyetiy
le var kabul edilmeli, ya kaldırılmalı yahut sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulmalıdır. Muhafaza edilecekse Tür
kiye'de müteahhitler odası behemehal kurulmalıdır. 
Her önüne gelen de müteahhit olmamalı, olanlar da 
şamar oğlanı durumundan kurtarılmak zorunluluğun
dadır. Devletin bazı firmaları imtiyazlı hale getirmesi 
de çok sakıncalıdır. 

Şimdi biraz da Karayolları Genel Müdürlüğümüze 
geçiyorum. Ben de eski bir karayolcu olarak tabiatıyla 
öveceğim. 

Bu genel müdürlük 5539 sayılı Yasayla kurulmuş 
bakanlığa bağlı bir kuruluştur. Görevi ise hepimizce 
bilindiği üzere, özetle, devlet, il ve oto yollarını yap
mak, bakmak, kışın kapanmamalarını, yani açılma
larını sağlamaktır. Bu genel müdürlüğün 19601ı yıllar
da personel ve işçi kadrosu sanırım 201 - 21 bin civarın
da idi. Bu sayının 1985 yılında 33 481 daimî işçiye, 
9 940 muvakkat işçiye, memur sayısının ise 6 250'ye 
yükselmiş olmasını çok olumsuz bir gelişme olarak 
gördüğümü ifade edersem, yeni sayın genel müdürüm 
tabiatıyla buna kızmayacaktır, kendisi bir çaresini bu
lacaktır. Bu miktarlara karşın 772 inşaat mühendisi 
ve 318 adet de tekniker var ki, bu teknik kadro da 
çok azdır veya işçi ve memur sayısı çok çok fazla
dır. 1985 yılı 'bütçesi ise 191 milyar olup bunun 77 
milyarı, yani yüzde 43'ü ve transfer harcamaları ile 
birlikte de yüzde 45'i cari harcamaya gitmektedir. 
Yatırım harcaması, 105 milyar civarında olup, oranı 

ı yüzde 55 olmaktadır ve bu çok küçük bir orandır. 
Çünkü bu şekilde ancak yüzde 55 yatırım imkânı sağ
lamak, bu müesseseyi çalışmamaya mahkûm ötmek 
demektir; çünkü yatırım harcamaları azdır. Binaena
leyh, bu müessesenin yatırım harcama nispetini yüzde 
80'e yükseltmek gerekir kanısındayım. Ayrıca, bu şe
kil bir yatırım payıyla ülke sorunlarının üstesinden 
de gelinmez, yurdun yapılacak yolları da bitmez. 
Personel çok, iş yak. Daha doğrusu cari giderleri 
azaltmanın veya yatırım ödeneklerini çoğaltmanın ça
resi bulunmalıdır ki, yurdun gerefcsinımesi olan yol 
sorunu çözümlenmiş olsun. Bu genel müdürlüğü en 
ait kapasitede çalıştırmaya kimsenin gönlü razı ola
maz. Altyapı yatırımlarına önem vermek bu mudur? 

Büyük projelerden TBTBK Projesine, otoyol pro
jelerine ve limanları hudut kapılarına bağlayan pro
jelere ağırlık verilmesini olumlu karşılıyoruz. Kara
deniz ve Akdeniz sahillerinde de çift şeritli yollar ya
pımına kalkılırsa felaket olur. Bu sahillerimizde ne
den liman yapımlarına önem verilerek deniz taşıma
cılığına ağırlık verilmemiştir, hâlâ anlayamıyoruz? 
Bütün doğu-batı ve hatta kuzey-güney istikametindeki 
yollardan ve bunların alternatifi olan güzergâh yol
lar yapılmadan çift şeritli yollara para ayırmayı uy
gun bulmadığımızı belirtmek istiyoruz. Herhalde Ulaş
tırma Anaplanı tekrar gözden geçirilmeli ve bunun 
için Meclisimizin tümüne veya teknik kökenli üye
lerine bir brifing verilmesi de uygun olur kanısın
dayız. 

Kalkınmada öncelikli yöre illerimizde yol yapım, 
bakım, asfaltlama çalışmaları için verilen ödeneklerin 
iller itibariyle TL/Nüfus veya Yol Km./Mesaha gibi 
miktarları elimizde olsaydı, bazı haksızlıkları da or
taya koyabilecektik veya nazarı dikkatinizi çekebile
cektik. Umuyoruz ki, bu haksızlıklar bu yılki bütçey
le başlanarak ileriki yıllarda telafi edilmiş olsun, Zi
ra alt temel yapılarına önem vereceğini söyleyen bir 
hükümetten (Beşinci Beş Yıllık Programında taahhüt 
ettiğine, hatta parti programında da ortadireği göze
teceğini söylediğine göre) bu orta altı direklerin ille
rine daha çok ilgi beklemek hakkımızdır. 

Söz buraya gelmişken hem kalkınmada öncelikli 
yöre, hem de bir kuzey-güney istikamet bağlantısı olan 
yollar olması nedeniyle Trabzon-Brzurum yolu üze
rinde Zigana Tüneliyle Artvin-Batman istikameti üze
rindeki Narman-Pasinler yolu neden bitirilmez, so
rabilir miyiz? 

Bu yatırımcı kuruluşların genelde işgücü potansi
yelleri düşük olduğu gibi, özel'de karayollarının da şu 
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10-15 yıldan beri işgücü potansiyelini artırmak için 
eğitim hizmetlerine önem verilmelidir. 

Bu genel müdürlüğün personel sayısı ve kalitesi 
zayıflamıştır. Halen çalışan mühendis kadrosunda 20 
yılın üstünde çalışanlarla, ancak 3-5 senelik henüz 
tecrübesiz olanlar vardır. Ara teknik personel boşal
mıştır. ıBu ara kadrolar süratle doldurulmalı ve ka
rayolları hizmet amacına uygun olarak eğitmeye 
gayret göstermelidir. 

(Karayolları için inşaat mevsimine göre nakit akış 
planına uygun nakit temin edilmemesi, 10-12 yıldan 
'beri genel müdürlüğü eylül-ekim aylarında müteahhit
lere borçlu bırakmakta, müteahhitleri iflas ettirmekte 
ve ayrıca müessesenin ve hatta devletin saygınlığını 
da yitirtmektedir. 1984 yılı içinde bile halen eylül so
nu itibariyle 20 milyar borcu olması, bu durumun 
devam ettiğini göstermektedir. Genel müdürlük uy
gulamalarının gereği, yatırımlara ait harcama kalemi 
ödeneklerinin malî yılbaşında tamamen serbest bıra
kılması gerekmektedir. Gerek bakanlığın diğer yatı
rım birimlerinde, gerekse Karayolları Genel Müdür
lüğünün ihaleli işlerinde, yüksek rakımlı yerler ile 
özellikle de Doğu Anadolu'daki ihaleleri mevsim baş
larında öncelikle yapmalı ve nisan, mayıs aylarında 
inşaatlara başlanmalı, inşaat mevsimi kısa olduğun
dan bu süreden yararlanılmalıdır. Temmuz, ağustos, 
aylarında başlanan inşaatlarda, ancak mevsim için
de 2, azamî 3 ay çalışılıyor ve gerçekleşme yüzdeleri 
de, deminki ortalamaların altına düşüyor, işler de za
manında bitmiyor. Buna da özen gösterilmelidir. 

Bu kısa süre içerisinde söyleyeceklerim bundan 
ibaret. Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının 1985 yılı 
bütçelerinin memleketimize, milletimize ve personeli
ne hayırlı olmasını ve başarılı bir yıl geçirmelerini 
diler, Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına tekrar he
pinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sağolun, teşekkür ederiz Sayın Nal-
bantoğlu. 

(Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat; 
buyurunuz. 

HiP GRUBU ADINA AYHAN FIRAT (Malat
ya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayı üyeleri; 
Halkçı Parti Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise en
iğin saygılar sunarım. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi veya Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün Bütçesi, 1985 Konsolide Devlet 
Bütçesinin tipik bir benzeridir. Bu bakanlık geçen 
seneye kadar müstakil bir bakanlıktı; fakat bu sene 
iki bakanlığı içerisinde toplamıştır. Yani şu anda iki 
bakanlığın bütçesini birlikte görüşüyoruz, I 
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Genelde 1985 bütçesi, 1984 bütçesine nazaran yüz
de 60 revize 1984 bütçesine nazaran da yüzde 30 
oranında bir artışla karşımıza gelmiştir. Hükümet 
1985 bütçesini hazırlarken, 1985 yılındaki enflasyon 
oranını yüzde 25 ve buna ilaveten de yüzde 5 kal
kınma hızını hesaplayarak 1984'teki rakamları yüz
de 30 artırmış ve 1985 bütçesi rakamını bulmuştur. 
Yani 1985 bütçesi bu haliyle, 1984 bütçesine naza
ran aktif bir bütçe değildir, büyük bir bütçe değildir; 
bilakis daha küçük bir bütçedir. 

O halde 1984 harcama bütçesi, eğer 1984'teki yüz
de 50 enflasyon oranında artırılsaydı ve üstüne yüzde 
5 de kalkınma hızı konsaydı, ancak o zaman reel 
olarak 1984 bütçesine eşit bir bütçe elde edilebilirdi. 

Muhterem arkadaşlarım, 1985 bütçesi bu haliyle 
bile, en az 1,1 trilyon açık verecek bir bütçedir. Bu
nun 500 milyarı iç istikraz ile karşılandığı takdirde, 
600 milyarlık para basmak mecburiyeti hâsıl ola
caktır. 

Bu bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçesine de şöyle bir bakmak istiyoruz. Bu genel 
müdürlüğün 1984 yatırım ödeneği 108 milyar, 1985 
bütçesindeki yatırım ödeneği ise, 105 milyardır. Yani 
enflasyonu da düşünecek olursak, yüzde 40 bir artış
la 150 milyar olması gereken bütçe, 1984 bütçesin
den rakamsal olarak da küçük bir bütçedir. 

Bu iktidar, devletin, yalnız altyapıyı yapmasını 
ve diğer sanayi sektörlerinin de devletin yerine özel 
sektöre bırakmasını öngören bir iktidardır. Ancak ba
kıyorsunuz ki, altyapıyı yapan en mühim bir genel 
müdürlüğün yatırımları bile 1984 yatırımlarının reel 
olarak yüzde 30 gerisinde kalmıştır. Ayrıca, karayol
larının genel bütçedeki payı 1984 yılında yüzde 5 
iken, 1985 bütçesinde yüzde 3,6'ya düşmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, bütün bunların anlamı; 
1984'te Karayolları Genel Müdürlüğünde kişi basma 
düşen yatırım miktarı 10 milyon TL iken, 1985'te bu 
miktarın reel olarak 6 - 7 milyon TL'na düşmesidir. 
Yani ıgenel müdürlüklerde eleman var, proje var, ma
kine var, kapasite var; ancak parasızlıktan, bu potansi
yelin yüzde 40'ı atıl kapasite olarak bekleyecektir. 

Bu hükümet bütün gücüyle memurun, esnafın, iş
çinin, emekli, dul ve yetimin üstüne gitmiş, tüm fa
turaları onlara çıkarmıştır. Onların lokmalarını el* 
lerinden almış; fakat yüksek gelir gruplarının üzeri
ne gitmekten bilhassa kaçınmıştır. (HP sıralarından 
alkışlar) Bugün ülkede iki trilyona varan vergi ziyaı 
veya açıkçası, vergi kaçırma varken; bu iktidar katiyen 
onların, yani güçlülerin, vergi kaçıranların üzerine 
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gidememiştir. Onun için ide 1985 bütçesi bugünkü ha- ? 
liyle kısır ve güdük bir bütçedir. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, bu iktidar, bu haliyle 
boş ve kifayetsiz olan ve bundan sonraki yıllarda da 
daha da boşalacak olan devlet hazinesiyle, kifayetsiz | 
bakanlık ve genel müdürlük bütçeleriyle 5 0 - 5 5 
milyonluk Türkiye'de beklenilen hizmetleri yerine ge
tirmekten uzak kalacaktır. Palyatif .tedbirler işlerin 
uzun süre sürüncemede kalmasına neden olacak ve 
neticede, uzayan yatırımlara harcanan paraların enf-
lasyonist baskılarını fakir halik çekecektir. i 

ANAP'lı milletvekili arkadaşların bu kürsüden öz- ı 
lemini belirttikleri gibi, bu ekonomik yapının 
ve tatbikatın bir neticesi; devlet bir polis, jandarma 
veya gümrükçü devleti haline gelecektir. Onun için
dir ki hükümet, devletin hazinesini dolduracak olan 
KİT'leri ve diğer tesisleri özel sektöre satma peşin
dedir. Ayrıca onlar özel sektöre zarar eden kuruluş
ları da fakir milletin milyarları ile devlete satın al
dırmışlardır. Asil Çelik ve Güney Sanayiin devlet
leştirilmesinin altında yine bu hükümetin önde ge
len sorumlularının imzaları vardır. Yani onlar yer- j 
lerini gayet iyi tespit etmişlerdir. Onların yeri faki
rin yanı değil, zenginin konağıdır. J 

(Muhterem arkadaşlarım, ayrıca bu kifayetsiz büt- i 
çeler bir yana, bir de Maliye Bakanlığının birkaç se- I 
nedir yaptığı bir tatbikat vardır. Mesela, karayolları j 
her yatırım yılı başında aylara göre yatırım ihtiyacını 
bakanlığa intikal ettirir ve inşaat durumuna göre 
bakanlıkça bu ihtiyacının karşılanmasını bekler. An
cak, bakanlık bu nakdi temin edemediğinden müteah
hitler kanalıyla yapılan yatırımlar büyük oranda ak
samaya başlar. Mesela, 1984 Eylülünde karayolları
nın müteahhitlere olan borcu 20 milyar civarındadır. 
Yüce Meclisten bütçeler çıktıktan sonra yatırım öde
nekleri derhal gerektiği kadar serbest bırakılmalıdır. 
Aksi halde yatırımlar büyük oranda aksayacak ve 
maliyenin gelirine göre giderini ayarlaması neticesi 
bütçenin de ciddiyeti kaybolacak ve yatırımlar da 
yukarıda belirttiğimiz gibi büyük oranda aksayacaktır. 
Aslında bu durum, Maliye Bakanlığının ve hükümetin 
gelir kaynaklarının gerçekçi olmadığının bariz bir I 
işaretidir. Devletin 9 aylık ithalatına bir göz atarsak, I 
bugüne kadar söylendiği gibi, yatırım mallarındaki 
ithalat artışının 1983'ite 1984'e nazaran ancak yüzde 
4 civarında olduğunu görürüz. Bu artış, Avrupa'daki I 
fiyat artışını karşılamadığı gibi, dolardaki değer dü
şüşünün de çok altındadır. Yani ithalatta yatırım mal
larının payı 1983'e nazaran reel olarak yüzde 25 | 

s oranında düşmüştür. Halbuki tüketim mallarındaki 
artış 143 -milyondan, 322 milyona çıkmıştır. İşte birkaç 
ıgün önce, ANAP'lı bazı milletvekili ve sayın balkan
ların iddialarının hilaf una, 1984 yılı ithalatındaki ya
tırım malları oranının ne durumda olduğu ve tüketim 

I mallarnın ne miktara ulaştığı, Devlet İstatistik Ensti-
j tüsünün 6.11.1984 tarihli yayınının birinci sayfasında 

yer almış durumdadır. 
Sayın milletvekilleri, diğer bir konu da - dün de 

bahsettiğim gibi - Arifiye - Sincan çifıt hatlı demiryolu 
projesidir. 1892 yılında servise girmiş olan bu hattan 
bugün 26 çift tren zorlamayla, beklemeyle, tehirle 
geçer. Ancak, bu çift hatlı proje yapıldığı takdirde 
buradan geçecek tren, çift tren olarak 168 mertebe
sine çıkmaktadır. Bugün Ankara - İstanbul arasında 
kaşıkla şeker taşır gibi onbinlerce kamyon, otobüs, 
minibüs, taksi ve tanker servis yapmaktadır. Bunların 
ülkeye maliyetini iyi düşünmek gerekir. İşte bu de
miryolu 577 kilometrelik Ankara - İstanbul arasını 
üçte bir oranında kısaltarak 423 kilometreye indire
cektir. Bugün 80-100 kilometre sürat yapılan hatta, 
200 kilometre sürat yapılabilecektir ve seyahat süresi 

I 3 - 4 saate inebilecektir. İşte muhterem arkadaşlarım, 
bugün 300 metrelik kurvları crlan bu hatta, 2.500 met
relik kurvlar yer alacak ve binde 25 olarak planlanıp 

I yapılmış olan hat meyilleri binde 12,5'a düşecektir. 
Muhterem milletvekilleri, 100 kamyonun taşıdığı 

yükü, bir marşandiz, bir tren katarı taşır. Bu durumda 
düşünün, günde 20 bin kamyon ve tankerin geçtiği 
yolun yükünün (yalnız yük taşımasında) eğer yarısı 
tren yoluna nakledilebilse, ülkenin kazancı yılda yalnız 
yakılfctan 100 milyara yaklaşır. Oturup elinize kalem 
alın, hesap edin. Niçin bu projenin üzerine gidilmi
yor, neden gidilmiyor? İzmit civarında 20 kilometre 
yol yapmışsınız, 20 gündür 20 kere bahsettiniz, niçin 
bu projeden bir kere bahsedemiyorsunuz? Bahsede
mezsiniz, çünkü sizin işinize gelmez. 

Muhterem arkadaşlarım, medenî ülkeler bile toplu 
taşımacılığa yönelmiş iken, ülkemizin bu en mühim, 
toplu taşımacılığın simgesi olan bu projeye, bu hü
kümetin yönelmemesini anlamak mümkün değildir, 
(ANAP sıralarından «Anlayamazsın» sesleri) 

I Anlayamayız, çünkü biz şirketlerin temsilcisi de-
I ğiliz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlarım, Türkiye'nin en büyük tüneli 10 500 met
relik Ayaş Tünelidir. Bunun yarıya yakın kısmı ne
rede ise bitmiştir. İkinci tünel 7 150 metrelik Çayırhan 

J Tünelidir. Bunun da dörtte veya beşte birini bitmiş 
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kabul edelim, zaten Ankara tarafından 30 kilomet
resi, İstanbul tarafından da 130 kilometresi bitmiş 
olan bu hatta, 160 kilometrelik bir ilave yapmak ge
rekiyor. Neden bundan kaçınılıyor? Bu sene yalnız 
TETBK Projesine, E - 5 karayolunun altarnatifi olan 
TETEK Projesine hükümetin ayırdığı meblağ. 7,5 
milyarı dış kredi olmak üzere 15,5 milyar liradır. 
Bugün 300 milyar lira yatırılması gereken bu büyük 
projeye hükümetin ayırdığı miktar da 7,5 milyar li
radır. Bu proje 30 sene daha bitmez, 40 sene daha 
bitmez, çünkü masrafın bir kısmı yapılan yerlerin ba
kımına gider. 

Muhterem arkadaşlarım, işte enflasyonu artıran 
sebepler; bir proje 30 sene, 40 sene uzarsa, buraya 
sarf ettiğiniz liraların ekonomiye bir katkısı olmadığı 
gibi, enflasyonist baskısı vardır. Bu enflasyonun bede
lini de sizin ortadirek dediğiniz, bizim orta sınıf de
diğimiz sınıfa ödetiyorsunuz, buna hakkınız yok. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Umumî Heyete hitap edin 
lütfen. 

AYHAN FIRAT Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; bundan üç ay önce çıkar
dığımız yüzde 6 oranındaki Akaryakıt İstihsal Ver
gisinin ülkeye yılda temin edecek yıllık gelir, malu
munuz olduğu üzere, 140 - 150 milyar liradır. Eğer 
hükümet bunun üçte birini, dörtte birini bu projeye 
tahsis etse idi, bu proje 1993'te biterdi, zamanında 
biterdi. Ama, malumunuz olduğu üzere, o fonun 
büyükçe bir miktarı Meclis denetiminin dışına alındı 
ve «Belediyelere yardım» adı altında, nereye gideceği 
belirsiz hale getirildi. (ANAP sıralarından, «»Belediye
lere» sesleri) Hangi belediyeye gideceği sizce malum. 
(ANAP sıralarından «Bütün belediyelere» sesleri) 
Muhterem arkadaşlarım, misalleri bugün elimizde 
var. (ANAP sıralarından, «Hayalî konuşuyorsunuz 
göster» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayı bıra
kınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, «Göster» dediler söylüyor; Akçadağ Be
lediyesine yapılan yardım 25 milyon, yanındaki Halk
çı belediyeye yapılan yardım ise.3 750 000 liradır. İşte 
misali, açın bakın. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lütfen devam edin efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem mil

letvekilleri, çok rica ediyorum dinleme zahmetine 
katlanın. 

BAŞKAN — Siz devam buyurun efendim. 
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ı AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem ar-
I kadaşlar, bu demiryolu, karayollarının her gün ölüm 

ve yaralanmalara artarak sebebiyet veren, yükünü 
hafiflettiği gibi, karda, kışta, fırtınada, havayolundan 
da daha emin ve tercihe şayan garantili, bir yoluculuk 
vaalt etmektedir. Zaten Ankara, şehir içinden Esenbo-
ğa'ya, İstanbul Yeşilköy'den de şehre intikalde ve 
hava yolunda geçecek olan 4 saatlik süre. ile İstanbul'a 
gitmek mümkün olacaktır. Sayın Ulaştırma Bakanının, 
bu projede bizlerle hemfikir olmasını büyük bir mem
nuniyetle karşdıyoruz; ancak Sayın Bayındırlık Ba
kanımızın, bu projenin belki Çayırhan'da bitirilebile
ceği ve bilhassa kömür taşımaya tahsis edileceği hu
susundaki beyanlarını, üzülerek söyleyeyim, kabul et
miyoruz. Çünkü, bugüne kadar, bugünkü para biri
miyle 90 milyar sarf edilmiştir. Bu ülke, böyle 100 -
150 bin ton kömür taşımak için 90 milyar lira sarf 
edecek kadar zengin değildir. 

Muhterem milletvekilleri, bir nebze de konut so
rununa değinmek işitiyorum. Sayın (Başbakan, ülkede 
konut açığı olmadığını söylediler. Doğrudur, belki 
yoktur. Eğer ülkede konut açığı yoksa Beş Yıllık Pla
na bakıyoruz, ANAP iktidarının son yılına kadar, 
1985'te 97 bin, 1986'da 87 bin, 1987'de 70 bin, 1988'de 
49 bin, 1989'da da 27 bin olmak üzere 330 bin konut 
açığı olacağı ve 1984'te de 107 bin konut açığı olduğu 
Sayın Başbakanın imzasıyla yayınlanan kitaplarda 
mevcuttur. O halde konut açığı olmayan bir ülkede 
ANAP iktidarı, iktidarı süresince yanm milyon konut 
açığı meydana getirmiş oluyor. (ANAP sıralarından, 
«Ne demek?» sesleri) 

Ne demek olduğunu arz edeyim efendim. Konut 
açığı yok ise, 5 yıl içinde yarım milyon konut açığı 
yapıyorsunuz. Halbuki Dördüncü Beş Yıllık Planda, 
1983 yılı itibariyle bakarsanız, 1,1 milyon konut açığı 
olacağı söylenmiştir. 1984'teki konut açığı 100 küsur 
bindir muhterem arkadaşlarım. Beşinci Beş Yıllık Plan 
dönemindeki konut açığı da burada belirtildiği gibi 
330 bin olarak hesap edilince, Beşinci Beş Yıllık Plan 
dönemi sonunda ülkedeki konut açığının miktarı 1,9 
veya 2 milyona yaklaşır. 

Muhterem arkadaşlarım, deniyor ki «ANAP Hü
kümeti iktidara geldiği zaman 2 konuya değindi: Bi
risi, enflasyonu aşağıya çekmek; ikincisi de konut açı
ğını kapatmak.» (ANAP sıralarından «Altı» sesleri) 

Ben ikisinden bahsedeyim. 
' Muhterem arkadaşlarım, enflasyonu ne derece 

aşağıya çektiğiniz görüldü; yüzde 50. 
Gelelim konut açığına: Açın bakın, «1985 Yılı 

Program Tatbiki» kitabı, Ekim ayında yayınlandı, 
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lütfen açın bakın: 1984'üri dik 6 ayında iskân müsaa
desi alınan konut sayısı, 1983'ün 6 ayında iskân mü
saadesi alınan konut sayısından «daha çoktur» diye
ceksiniz değil mi? Maalesef, yüzde 10 daha azdır. 
Hani bu kadar tedbir aldınız?.. 

FAHİR SABUNİŞ (Bursa) — İkinci 6 ayı bekle. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Ha, «İkinci 6 ayı 

bekleyim» değil mi?.. Bekleriz, bekleriz arkadaşlar. 
(HP sıralarından alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, birinci 6 ayda iskân mü
saadesi alınan konut sayısı 45 bin, 19'83'te ise 50 bin
dir; yani yüzde 10 düşmüş. Diyelim ki ikinci 6 ayda 
yüzde 50 artırdınız ve 80 bin konuta daha iskân mü
saadesi verdiniz, etti 120 bin. Peki, isiz burada planda 
«165 bin konut açığı» demişsiniz; oysa açığın 200 
bini aşacağı anlaşılıyor. Nasıl bir tedbir aldınız da, 
6 ay önce aldığınız bu tedbirle yazdığınız kitap arasın
da 6 ay sonra fire verdiniz? 'Bu Beş Yıllık Planı 
lütfen revize edin arkadaşlarım. 

Muhterem milletvekilleri, Halkçı Parti olarak dü
şüncemiz odur ki, toplu konut kredilerinin düşük ve 
orta (gelirli ailelere avantajlı şartlarla verilmesiyle, 
tüketime yönelik harcamalardan veya verimsiz yatı
rımlardan, konut yatırımlarına bir kayma olabile
cektir. Bu husus planda da aynen yer almıştır. 

Şimdi öğrenmek istiyoruz: Hükümet konut kre
dilerinin, daha çok düşük ve orta gelirli ailelere ve
rilmesi için ne gibi tedbirler almıştır, ne çaba gös
termektedir? Ayrıca, planın ilkelerinden olan koope
ratiflere öncelik verilmesi ve kredi faizlerinin düşük 
tutulması hususunda ne gibi bir çalışma yapılmıştır? 
Yine planın ilke ve hedeflerinden olan, «Dördüncü 
Plan döneminde büyüyen konut ortalama alanlarının 
Türk aile yapısına ve hayat tarzına uygun fonksiyo-
nellik ve iktisadiyat prensiplerini bağdaştıran makul 
seviyelere düşürülmesi teşvik edilecektir» prensibe hü
kümet uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu öğrenmek is
tiyoruz. Eğer uyuyorsa neden Katma Değer Vergisin
de 150 metrekareyi vergi dışı tuttular? Neden toplu 
konut kredilerini net 150 metreye de veriyorlar? Kim 
oturuyor net 150 metrekarelik konutlarda bu ülkede? 

Muhterem milletvekilleri, gecekondulara altyapı 
yapılmasına ve ıslah edilmesine öncelik verecek misi
niz? Hükümetten bunu öğrenmek işitiyorum. 

Birinci derecede afete maruz; sel, toprak kayması 
ve zelzele bölgelerinde, köy konutlarının ıslahına ve 
afetten önce yeni yerleşim birimlerinin tesisine ve 
oralara geçmelerine öncelik verecek misiniz? Bütün bu 
hususlar bu bütçelerle olmaz arkadaşlar. Çünkü bu 
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bütçelerdeki rakamlar bunları karşılamaya müsait de
ğildir. 

Diğer bir konu da lojman meselesidir. Muhterem 
arkadaşlarım, bazı kurumların en küçük memuruna 
lojmana taşınma imkânı doğmuşken, bazı kurumla
rın genel müdürlerinin biıle lojmanı olmaması 'izah 
edilemez. Devlet lojman yapımını veya bina satın 
alınmasını ve dağıtımın mümkünse tek elden yapmalı, 
ihtiyaç mahallerinde, Saraçoğlu Mahallesi gibi toplu 
devlet konutları inşa ettirilmelidir. Lojman inşaatla
rında maliyeti düşürücü tedbirler muhakkak alınma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye Emlak Kredi 
Bankasının konut yapımları hususunda da bir noktaya 
işaret etmek istiyorum. Ülkenin sorunu kâfi miktarda 
ucuz ve sıhhî konut sorunudur. O nedenle bankanın 
malî kaynaklarını daha ziyade ucuz ve sıhhî sosyal 
konutlara ayırmasını, sanayi ve ticarî kredi vermeyi 
ikinci plana atmasını, ılüks konut yapımına daha az 
yer vermesini diliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de 10 uncu ayda Şen-
kaya'da meydana gelen zelzele neticesinde, halen 150 
civarında ailenin çadırda oturduğuna dair bir bilgi-, 
miz vardır. Bunun ne derece doğru olduğunu öğren
mek isteriz.. 

Muhterem milletvekilleri, bu Yüce Meclisten «Ge
cekondu sorununu halledeceğiz» diye, daha önce Da
nışma Meclisinden de geçmiş olan 2805 sayılı Yasa
dan sonra, 2981 sayılı Yasayı çıkardık. Bildiğiniz gibi 
ülkemizde iki türlü söylenti vardır; «1,5 - 2 - 2,5 
milyon kaçak yapı vardır» denmektedir. Gecekondu 
miktarının ne kadar olduğuna dair kati bir rakamı
mız yoktur. Ancak, 1 milyon civarında olduğu söy
lenmektedir. Şimdi, konuya girmek istiyorum; 2805 
sayılı İmar Affı Yasasına göre iki sene önce mü- * 
racaat edenlerin sayısı, 1,2 milyonun üzerindedir. 2981 
sayılı Kanun, malumunuz olduğu üzere bu Yüce Mec
listen çıktı ve 6 ay süre tanındı. Bu 6 aylık süre 
içerisinde müracaat edenlerin sayısı 100 bindir muh
terem milletvekilleri, Daha sonra bu süre 20 gün 
daha uzatılmış ve bu 20 günlük süre içerisinde 150 
bin kişi daha müracaat etmiştir. Yani bu yasa ile 
birlikte müracaat edenlerin sayısı (2805 sayılı Yasa 
ile birlikte) 1 milyon 550 bin olmuştur. 2981 sayılı 
Kanunun tatbikatıyla ilgili olarak da 3 yönetmelik 
çıkarılmıştır. Bunlardan bir tanesi Uygulama Yö
netmeliği, ikincisi Yeminli Özel Bürolar yönetme
liği, üçüncüsü de Fon Yönetmeliğidir. Bu yö
netmeliklerin maddeleri arasında çelişkiler olduğu gibi, 
kanunun maddeleriyle de bir hayli çelişkileri vardır. 
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Bir örnek verelim; 2981 sayılı Yasanın 8 inci maddesi, 
gecekondunun tespiti için sadece o gecekondunun fennî 
sorumluluğunu üstlenmiş özel büroların yapacağı rö-
leve planını yeterli görmüşken, yönetmelik röperli 
krokinin yapılması şartını getirmiştir. 

BAŞKAN — 3, dakikanız var efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Röperli kroki

nin yapılması apayrı bir çalışma ister. Bir 
gecekondunun oturduğu arsanın röperli krokisinin ya
pılabilmesi (için memleket nirengi ağına göre tesis 
edilecek poligon ve röper noktasının tespiti gerekir. 
Böyle bir çalışmaya ciddî yeminli bürolar girmemiş
ler veya 100 - 150 - 200 bin lira istemişlerdir. Ge
cekondu sahiplerine de çok gelen bu miktar karşısın
da bu gecekondu sahipleri 5 - 1 0 bin lira peşin olarak 
«25 - 30 bin liraya bu işi yaparım» diyen ve işin ni
teliğini bilmeyen bürolara gitmişlerdir. (ANAP sı
ralarından «Yanlış biliyorsun» sesleri) 

AYHAN FIRAT (Devamla) — «Yanlış» diyen 
arkadaşım, hepsini madde madde okuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca fon yönetmeliği
nin 6 ncı maddesi belediye hudutları içinde veya dı
şındaki yapılardan alınacak harçların valilikçe tahsi
lini öngörürken, 7 nci maddesinde (bakın arkadaş
lar, bir yönetmeliğin içinde birbiriyle çelişen peşpeşe 
iki madde vardır) «Ceza ve ilave harçlar belediyeler
ce tahsil edilir ve kendilerine gelir kaydedilir» diyerek 
büyük bir çelişki yaratmıştır. 

imar Affı Kanununun 18 inci maddesi açıkça, 
bina inşaat harcının iki kat alınmasını öngörmekte 
iken, fon yönetmeliğinin 5 inci maddesi, inşaat har
cıyla birlikte iskân harcının da iki kat cezalı alın
masını öngörmüştür. Netice olarak, kanun işi ne 
kadar basite irca etmişse, yönetmelikler, tabir caizse, 
işleri o derece yokuşa sürmüştür. 

Esasen bir bina, inşaat ruhsatı aldıktan ve ruhsat
sız olduğu için harcı cezalı ödendikten sonra meşrui
yet kazanmıştır, iskân ruhsatı aşamasında bu binadan 
cezalı iskân harcı alınması genel hukuk prensipleri
ne aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlar, çok calibi dikkat bir nok
tadan daha bahsedeceğim; yine bu fon yönetmeliğinin 
9/e maddesinin «Sanayi, ticaret tesislerinden cezalı 
ilave harç alınmaz» hükmü ile tüm ticarî ve sanayi 
tesisleri, Meclisten çıkan ikamın hilafına cezalı harç
lardan muaf tutulmuştur. Muhterem arkadaşlarım, 
esas hedef olarak gecekondu semtinde oturanlar gös
terilmiştir. Onlardan inşaat harcı iki misli cezalı alı
nıyor, olmadığı halde iskân harcı iki misli cezalı alı

nıyor, sanayi ve ticaret mensuplarının yapıları da affa 
dahil ediliyor. Gecekonduculardan bu şekilde katmer
li alacaksın, sanayicileri affedeceksin; işte hükümetin 
genel politikası bu. Halkçı Parti olarak her zaman 
bunun karşısına çıkacağız arkadaşlar. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Ayrıca, imar affı veya toplu tahsis belgesi alabil
mek için müracaat şekli kanunda son derece kolay 
iken, uygulama yönetmeliği bu müracaatların işlemi
ni 5 kademeye çıkarmış ve müracaat işini türlü for
malitelere bağlamıştır. Oysa 2981 sayılı Kanun şu 
prensiplerden hareket etmiştir: Yeminli büroların be
yanının esas alınması, harçların bu beyana görp öden
mesi ve tapu tahsis belgesinin verilmesi. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Fırat, lütfen 
bağlayınız. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — iSayın Başkanım, 
son sayfadayım, müsaade ederseniz tamamlıyorum. 

Muhterem Milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı 
önemli yatırımcı bir bakanlıktır. Bu bakanlık yatırım
larını emanet usulüyle kendisi değil, müteahhitler va
sıtasıyla yapar. O halde bu bakanlık büyük oranda 
müteahhitlerle teşriki mesai durumundadır. Geçen se
neye kadar 1930'lu yıllarda çıkarılmış olan 2490 sayılı 
Devlet İhale Kanunu ile ihale yapılırdı. Buna göre, 
bir ihale için müteahhitler seçilir, ehil olanlara şart
nameler gönderilir ve alınan teklifler sonucunda ihale 
en ucuz teklifin sahibine verilirdi. Ancak, son yıl
larda, «Çok kırıyorlar, işleri yapmıyorlar ve ülkenin 
zararı oluyor» şeklinde şikâyetler üzerine yeni bir 
esas ve bu esasla birlikte de «Uygun bedfel» tabiri 
getirildi. 

Muhterem arkadaşlar, önce yıllık fiyatların nasıl 
tespit edildiğine bakalım: Hükümet 1983 veya 1984 
fiyatını alıyor. 1984'te ne kadar enflasyon olacak; 
yüzde 25 diyelim, bunun üzerine 1983 fiyatını yüzde 
25 artırıp, «1984 birim fiyatı» diye yazıyor. Bu sene, 
1984'te yüzde 50 enflasyon oldu. Yani, 100 birimi 
125 yapıp fiyat olarak tespit ediyor; ama enflasyon 
yüzde 50 olunca, birim fiyatın 150 olması gerekirken 
konulan fiyat 125'dir. 

BAŞKAN — Efendim lütfen bağlayınız, süreniz 
çok geçiyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

Müteahhitlere, «Sen bundan yüzde 20 kır» de
niliyor. Müteahhitler yüzde 20 kırıyor ve aynı seviyeye 
geliyor. Ondan sonra sübjektif uygulama başlıyor. 
Hepsi aynı seviyede olduğu için puanlama başlıyor. 
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Puanlama, iki dudağın arasında, kim ANAP'lı ise 
ihaleyi o kazanıyor, tatbikatı var. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ıBÜLENT AKARCALI (istanbul) — Ayıp, ayıp; 
bu Meclise hakaret ediyor. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sübjektif döne

llere inhisar ettiremezsiniz, 
Muhterem milletvekilleri, namuslu, dürüst yöneti

ciler bu sistemden büyük oranda şikâyetçiler. Halbu
ki, ehil, o işi yapabilecek müteahhitleri seçeceksin, 
ondan sonra... s 

BÜLENT AKARCALI (istanbul) — Bu Meclise 
hakaret ediyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Neden dinlemi
yorsun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Bağlayınız lütfen. 
-BÜLENT AKARCALI (İstanbul) — İsim ver

meden itham ediyor, yalancıdır bu arkadaş. 
AYHAN FIRAT (Devamda) — Yalancı olan sen

isin, dinleyin. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayınız, sözünüzü kesi

yorum, konuşamayacaksınız. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Bağlıyorum Sa

yın Başkanım. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Sizin sisteminizde serbest rekabet yok mu? Bırakın, 

serbest rekabet koşulları altında en ucuz veren alsın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, sözünüzü kesiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler, közünü geri alsın» 
sesleri) 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Hazineyi koru
yun, kamuyu koruyun, (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ıBAŞKAN — Sözünüzü kesiyorum, lütfen efendim. 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletvekil

leri, durum budur, yalan söylemiyorum. (ANAP sı
ralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sözünüzü kestim efendim, buyurun. 
(ANAP sıralarından gürültüler, «Sözünü geri alsın» 
sesleri) 

Lütfen efendim, lütfen, 
AYHAN FIRAT (Devamla) — Hepinizi saygı 

HQ selamlıyorum. (HP sıralarından alkışlar, gürültü
ler) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Sayın Başkan, sö
zünü geri alsın. Sayın Başkan, arkadaşımızın lafı zapta 
geçti, yalan söylüyor, lütfen geri alsın sözünü. 
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BAŞKAN — Siz de «Yalan» dediniz. 
HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Hayır efendim, ar

kadaşlarımızı yalancukkla itham etti, lütfen geri alsın 
sözünü, belgeleri getirsinler. Yalan söylüyorlar, lütfen 
sözünü geri alsın, 

BAŞKAN — Siz de onu yalancukkla itham edi
yorsunuz. Bırakınız efendim. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — ANAP Grubunu 
itham etmişlerdir, arkadaşlarımızı itham etmişlerdir. 
Bir olay varsa getirir beraber tartışırız efendim; ama 
milletvekili arkadaşlarım yalancı değildir. Bunu söy
leyen yalancıdır. 

BAŞKAN — Peki tamam, oturunuz yerinize, 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Lütfen sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz daha ağırını 
söylediniz, daha ne söyleyeceksiniz yani. Birbirinizi 
dövecekseniz buyurun. 

HALİL ŞIVGIN (Ankara) — Hayır, biz kabadayı 
değiliz. 

BAŞKAN — Yeter. 
İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sö

zünü kesebilirdiniz, 
BAŞKAN —Sözü kesildi, müsaade edin efendim. 
Birbirimize biraz tahammül edelim, çok rica edi

yorum, yani şu MecMsi bir ahenk içinde yürütmek 
için gayret sarf ediyoruz, ama sizin... 

İSMAİL ÜÖDÜL (Edirne) — Ahengi bozuyorlar. 
BAŞKAN — Yok, biraz da mütehammil olun; 

bunlar karşılıklı söylenir. Siz zabıtları açın eskiden 
neler söylenmiş, neler edilmiş, bakın, görün. (ANAP 
sıralarından «Eskiyi bırakın» sesleri, gürültüler) 

Bir dakika, lütfen. Muhalefet muhalefetliğini bi
lecek, iktidar iktidarhğını bilecek, başka türlü olmaz 
bu. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen,., 
Şahsı adına Sayın Hakkı Artukarslan; lehinde mi, 

aleyhinde mi? 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lehinde. 
(BAŞKAN — Sayın Esen Altınok?.. 
ESEN ALTINOK (Konya) — Üzerinde. 
Sayın Nalbantoğlu?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aleyhin

de, 
BAŞKAN — Sayın Artukarslan buyurun efen

dim, söz süreniz 10 dakikadır. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 

Başkan, millî iradenin mümtaz temsilcileri milletve-
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kili arkadaşlarım; Yüce Meclisi saygı ile selamlayıp 
konuşmama geçmek istiyorum. 

Meclis açıldığı gündenberi nezaket kuralları ve id
diaların vesikaya dayanan ispatlarına norm cevapla
rın verildiğini gördük. Şimdi de görüyoruz ki, geç
mişte olduğu gibi bazı tahriklerle Mecliste sinirli bir 
hava yaratmak isteyen arkadaşlarımızın hareketleri 
söz konusu oluyor. Bu bizi çok büyük çapta üzmek
tedir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tansiyon nereden 
yükseliyor dikkat et. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Ana
vatan Partisi hiçbir zaman... 

BAŞKAN — Efendim, siz lütfen bütçe üzerinde 
konuşun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — ... Ya
saların dışındaki kişileri himaye etmek gibi, gelmiş 
geçmiş politikada... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Lütfen bütçe üze
rinde konuşun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Lütfen 
dinleyiniz. 

... Gelmiş geçmiş politikada hiç kimsenin göster
mediği bir basiret göstererek kimseyi kadrolaştırmak, 
kimseye kâr ve menfaat temin etmek mevzuunda, hiç 
kimsenin yapmadığını yaparak bunun karşısına çık
mış, vatan ve memleket lehine olabilecek her türlü 
menfaatin yanında bulunmuştur. Yazıktır ki 15 yıl
dır açılamayanı açan, 20 senedir Doğu Anadoluda 
yapılmayanı 1984'te bitiren, santralları ve fabrikaları 
açan ve bugüne kadar tüm kooperatifler olarak yatıp 

-— yarıda kalan, konut inşaatlarına imkân hazırlayan ve 
bu sene kalkınmada resmî istatistiklere göre yüzde 
5,7 oranında başarı gösteren bir iktidar, buraya çı
kıp, gözlerini kapatarak görmemezlikten gelerek it
ham etmek ne aklın, ne mantığın ne de vicdanın ka
bul edebileceği bir şey değildir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). Hele hele, iktidarı esas ala
rak Devlet memurlarının, Devlet bürokrasisi ve ida
resinin yan tutarak normal ihalelerde dahi taraf tut
tuğunu söylemek, buraya gelip söylenecek söz değil
dir. Vesikaları getirip ispat etmek lazımdır. Aksi tak
dirde ben de buradan, çok kıymetli gördüğüm muha
lefet gruplarını itham edersem, o takdirde karşılıklı 
ithamlar burada kavgaya müncer olacaktır. Bunun 
geçmişi hortlatmanın bir işareti olmamasını diliyo
rum. 

Bütçesini görüştüğümüz bakanlık, Türk Devleti
nin kuruluşunda Mustafa Kemal ile, bayındır yapıl
ması bakımından ismini almış, hizmetleri yönünden 
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j Türkiye'de çok çok büyük ve ehemmiyetli bir ba-
I kanlıktır. Alt yapıda birinci sırada olan karayolları, 
I limanlar, hava meydanları, devlet yapı ve yatırımları 
I gibi ağır hizmetleri yürütmüştür ve yürütmektedir. 
j Bu senede yol mevzuunda bugüne kadar hiçbir hükü-
I mete nasip olmayan büyük başarılar göstermiştir. 
I Doğu Anadolulu olarak bir hususu bilgilerinize 
i arz edeceğim: 1971 Bingöl depreminden sonra, Kar-
I lıova'da, Solhan'da, Genç'te, Merkez kazada ve Li-
I ce'de vasat olarak 3 bin konut 13 senedir ya yarıda, 

ya tabanda, ya temelde ya çatıda beklemektedir. Yi-
I ne Lice ve Diyarbakır'da durum aynıdır, Muş ve 
I Varto da aynıdır, Van'da durum aynıdır. İlk iktidar 
I zamanında bir afetle karşılaşan Anavatan Partisi, Er-
I zurum depremini beş ayda bugüne kadar Cumhuri-
I yet hükümetleri zamanında vuku bulmamış bir ace-
I lecilik içerisinde, bir ciddiyet içerisinde halletmiş ve 
I Erzurumlu vatandaşa hiç beklenmedik bir şekilde, söz 
I verdiği gibi 29 Ekimde «Buyurun» diyebilmiştir. Bu-
J nu takdir etmek mi lazım, yoksa çıkıp burada itham 

etmek mi lazım? (ANAP sıralarından «Bravo» ses-
I leri, alkışlar). 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O iftihar ettiğin şey-
I leri git de gör, gör ki senin de benim gibi ciğerin 
I yansın. (ANAP sıralarından gürültüler «Otur, otur» 
I sesleri). 
I BAŞKAN — Müsaade ediniz efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bilhas-
I sa Sayın Başbakanım geçen gün bütçe genel görüş-
I meleri sırasında burada konuşurken bir hususa işaret 
I ettiler ve dediler ki, «Deprem vuku bulmadan, can 
I ve mal gitmeden, fay hattı üzerinde olan Güneydoğu 
I ve Doğu Anadoudaki vatandaşı bu yapının altından 
I kurtarmamız lazımdır.» Bu büyük bir müjdedir. Çün-
j kü, biz Doğu Anadoluda yıllardır, bağlantısı çamur, 
I yuvarlak taştan örülme, kuşaksız, üzerine cisil atıl-
I mış, tonlarca toprağın altında hayatımızı sürdürmeye 
I çalışan yörenin çocuklarıyız. Deprem olduğu zaman 
I - bizde silindire loğ tabir edilir - yağmur yağdığı za-
I man alabildiğine loğ taşını götürür getiririz, binanın 
I temelleri sallanır. Bir de deprem geldi mi bomba gibi 
I patlar, can ve mal gider. îlk olarak bunu Başbakan 
I Turgut özal görmüş ve buna parmak basmıştır. Ba-
I yındırlık Bakanlığımızın da bu istikamette, gerek 
I Afetler Genel Müdürlüğü, gerekse Tarım, Orman ve 
I Köy İşleri Bakanlığına bağlı İskân Müdürlüğünü bu 
I istikamette inşallah görevlendirecek ve Doğu Anado-
I lulu yıllardır bulunduğu deprem fayından ve tonlar-
I ca toprağın altından da kurtarılmış olacaktır. Hizmet-
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leri elbetteki takdir edeceğiz, eksiklikleri de söyle
mek elbetteki muhalefetin görevidir. Biz eksiklikleri 
söyleyen muhalefete hürmet etmeye devam edeceğiz; 
ama çıkıp burada hiçbir şeye istinat etmeden bir gru
bu, bir hükümeti itham edecek kadar yanlış söyle
yenlere de gereken cevabı vereceğiz. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Acaba Bingöl' 
de böyle bir yatırım oldu mu? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bingöl -
Diyarbakır yolu tam 20 senedir asfaltsız vaziyette 
idi. Bu sene o yol asfaltlanmış, Allah'a şükür geç
mekteyiz. 

KADİR NARIN (Diyarbakır) — Diyarbakır'da 
olmadı. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Yine 
Bingöl-Erzurum yolu 25 senedir «açıldı, açılacak» de
niyordu. Ayriyeten Güneydoğu ve Doğudaki 'bu yol, 
stratejik bakılmadan büyük ehemmiyet arz etmektedir. 
Bu sene 'bu yol açılmış ve 1985 yılına da 372 milyon 
liralık altyapı malzemesi 'ihale edilerek girilmiştir. Bu 
ihaleyi ve gelecek hizmetleri biribirine metodu ile 
(komple bitire'bulecek hükümet işte 'bu 'hükümettir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Biraz 
sabrediniz ve göreceksiniz bir yıl içerisinde süregeiip, 
burada geçmiş dönemlerde milletvekili olan arkada
şımız yılların birikimi olup açılmayan İstanbul - İz
mit yolunu 'küçümserken, ikendisi zamanında açılma
yan bu yolu, «Siz kendi kendinize 'kalkmış, 20 kilo
metre yol yapmışsınız, 'bununla gurur duyuyorsunuz» 
diyor; neredeydiler, bu 'kürsü 'bir sene evvel k'endile-
rindeydi, oradaki iktidarda da 'kendileri vardı. Biz 
geçmiş o hükümetten yerden göğe kadar memnunuz, 
o hükümet bu memlekete başarılı hizmetler vermiş
tir; fakat sayın milletvekili... 

BAŞKAN — Sayın Artu'karslan, bir dakika mü
saade eder misiniz?. 

Hem usule uygun gidelim diyorsunuz, hem usulü 
karşılıklı 'bozmaya çalışıyorsunuz. Siz hükümet dê  
ğilsıiniz, bunlara gelip bakan cevap verir. Siz bu büt
çe üzerinde bir görüşünüz varsa, lütfen onu ifade 
edin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hiçbir 
zaman için hükümetim demiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, sözümü 'bitilmedim. 
Milletvekili milletvekiline kürsüden cevap vermez, 

o cevap hakkı hükümete aittir. >Siz görüşlerinizi ifade 
edin ve süreniz de zaten doldu. 

| VEYSEL VAROL (Erzincan) — öğrensin, öğ-
I rensin. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Teşek-
I kür ederim; fa'kat gru'bu esas alarak, hükümeti de 
I esas alarak, ANAP iktidarını da İtham ederek.... 
I BAŞKAN — Hükümet âciz değil, cevap verir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Konu-
I şanlara karşı konuşmadan yapamıyorum. Bundan son-
I ra biraz daha dikkatli olacağım. 
I Teşekkür ederim. 
I BAŞKAN — Teşekür ederim, sağolun. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bakı-
I nız ben bir ANAP milletvekiliyim, Gerek komisyon-
I da, gerekse Mecliste bu hükümetten taleplerimi bir 
I muhalefet milletvekili gi'bi istedim ve istemeye devam 
i edeceğim. Zaman zaman da konuşmalarım sırasında 
I muhalefetin alkışlarını .aldım. Yine iddia ediyorum; 
I bir, iki veya üç arkadaşımızın burada hislerine kapı-
I larak söylediklerini geri almaları kibarlık olurdu, bu-
I nu beklerdim, öyle zannediyorum ki, ikinci 'bir konuş-
I masında bu arkadaşımız sözlerini geri alacak ve in

şallah aramızda h'iç yoktan meydana gelmiş 'bu sür
tüşme de geçecektir. 

BAŞKAN — Süreniz b'M efendim, 'bağlayı-
I nız. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan da sıkıştırıyor. Güneydoğu ve Doğu Anadolu-
yu tamamen arz etmeden 'hepinize saygılarımı suna-

I rak ve söylediğim sözlerde bir acı söz varsa geri al-
J mak şartıyla, sözlerimi bitiriyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın ArtukarsTan. 
I Aleyhinde öaym Nal'bantoğlu, buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Vaz geç
tim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhinde Sayın ülkü Söylemezoğ-
I lu; buyurun efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; görüş
melerin bu geç saatinde sizlere üzüntülü şeylerden 

I 'bahsedeceğim için fevkalade üzgünüm. Ne var ki, 
şu anda bu 'konuşmamda, 'bir 'kitabe-i sengİ mezar-

I dan pasajlar okuyacağım. Bu mezar taşı, henüz 25 
î yaşını dolduramamış, millete hizmete duyamamış 
I İmar ve İskân Bakanlığının mezar taşıdır. (Alkışlar) 

1958 senesinde, o zamanın aydın, memleketin me-
I selelerini bilen 'insanları, yerleşmeye, şehirleşmeye ve 
} konut meselesine sahip çıkmak üzere İmar ve İskân 

Bakanlığını kurdular; o 'kafalar keşke bugün de ol-
1 saydı. Orada, ülke fizikî yerleşmfesinden, 'bölge pl'an-
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lamasından, konut sorununun çözümünden, plandan, 
programdan 'bahsediliyordu, kaynaklardan 'bahsedili
yordu ve bu amaçla bir ihtisas bakanlığı kurüllmuştu. 
Ne Var ki, bugün, hem de Sayın Başbakanın; «İmar 
Bakanlığı ile, Bayındırlık Bakanlığını birleştirdik, iyi 
ettik, çok bakanlık vardı» gibi, hiçbir anlam ifade 
etmeyen gerekçesiyle bir ihtisas bakanlığı kapatılmış
tır. Kapatılmıştır; 1 4)35 kişi kaderini beklemektedir 
ve iflasına karar verilmiş olan 'bu 'bakanlığa, tasfi
ye masası gibi birde genel müdürlük kurulmuştur; 
adı da, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Mü
dürlüğüdür. Birtakım değerli arkadaşlar oraya alın
mış, ancak alabilecekleri kadro adedi 400'dür. diğer 
yetişmiş ve devlete bunca yıl hizmet vermiş olan in
sanlar ise, ne olacağını 'beklemektedirler ve iki bi
na, senelerini devlet hizmetine vermiş insanların de
posu haline getirilmiştir. Üst ve orta kademede olan
lar; Gençlik Caddesi üzerindeki bir binada, diğer
leri ise, Necatibey Caddesindeki bir binada depo edil
miştir, paketlenip İhracata hazırlanacağını zannedi
yorum. 

İmar ve İskân Bakanlığının taşra 'teşkilatındaki 
imar müdürlüklerinde işçi statüsünde çalışan arka
daşlarım, daha evvel toplu sözleşmelerini yapan sen
dikaya, «Bu işyeri kapatılmıştır, Bayındırlık Bakan
lığının içine girmiştir» diye cevap verilmektedir ve 
burada çalışan arkadaşlar, nakil işlemi yapılıyormuş 
gibi, mükteseplerinede bakılmadan yeni işe başlayan
lar gibi işlem görmektedirler. Bütün bunlardan anla
şılmaktadır ki, bunca hizmeti geçmiş bir bakanlık, 
25 yaşını doldururken kapatılmıştır. Kapatılmıştır da 
ne olmuştur?. İzin verirseniz bunu bir inceleyelim : 

13.12.1983 tarihinde, hükümetin kuruluşunu ta
kiben çıkarılan 180 sayılı Kanun Kuvvetindeki Ka
rarname ile, sanıyorum o zaman bu işi bilenlere de 
sorularak bayağı meseley: derli toplu olarak ele al
mış ve hizmet yapan genel müdürlükleri muhafaza 
etmiş, hatta hizmetlerin bütünlüğünü sağlayan çok 
güzel ifadeler de bu kararnamede yer almıştır. Ne 
var ki, bir süre sonra idat î reform anlayışı, herhalde 
ancak kapatmakla, biçmekle, küçültmekle mümkün 
olur zihniyetini doğurdu ki, 18 Haziran 1984 günü 
209 No. lu Kararname ile bu Bakanlığın tüm hiz
met üniteleri ortadan kaldırılmış - biraz önce söy
lediğim gibi - geriye bir Teknik Araştırma Uygula
ma Genel Müdürlüğü ile, bir de Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü ortada kalmıştır. Bütçe raporunu hazır
layan raportör arkadaşlarımın rakamlarını söylüyo
rum, 1984 yılında bu bakanlığın ortalama olarak ya
tırım gerçekleşme oranı yüzde 33'tür. Bakanlığı bir

leştireyim derken, hizmetlerin ve yatırımların aksa
masına sebep olunmuş, henüz taşra teşkilatı yerine 
oturtulamamıştır. 

Değerli milletvekilleri, daha önceki 180 sayılı Ka
nun Gücünde Kararnamede tüm yapı kooperatifleri 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevi içine alın
mış, «Kuruluşu, denetimi tümüyle bu bakanlıkça yü
rütülecek» denmişti. Ticaret Bakanlığından binlerce 
kooperatifin arşivi getirilmiş Mesken Genel Müdür
lüğünün altında bir sürü para harcanarak saklan
mıştı. 209 sayılı Kararnamede bu konu unutuldu ve 
bu görevi kimin yürüteceği belli değil. Ticaret Ba
kanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlğı arasındaki 
uzun yazışmalar sonunda Ticaret Bakanlığı sadece 
kuruluş konusunu lütfen aldı, ama denetim ortada 
kaldı. Sahillerdekiler de dahil halen işler vaziyetteki 
20 bin kooperatifin denetimini kimin yapacağı belli 
değil ve bu amaçla alınmış kontrolör kadrolarındaki 
arkadaşlarım boş oturuyorlar. 

İmar ve İskân Bakanlığı belediyelerin fen ve 
imar konusundaki teknik işlerdeki denetimini yapar
dı. Son kararnamede bu konu da unutulmuştur. Be
lediyeler bu tür denetim istemektedirler ve şu anda 
bakanlıkta bu işi kimin yapacağı belli değildir; Tef
tiş Kurulu Başkanlığı mevcut kanun gücünde karar
name karşısında böyle bir yetkisi olmadığını resmen 
ifade etmiştir, bu iş ortada kalmıştır., 

Değerli milletvekilleri, birtakım hizmetlerin ya
pılması, hükümetlerin bu meselelerin üzerine gitme
si doğaldır. Birtakım sonuçlar alınırsa, bunların 
Övünülerek açıklanmasını da bir ölçüde normal kar
şılarız; ancak geçmiş dönemlerde hizmet etmiş in
sanların hizmetlerini de inkâr etmemek gerekir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü 1961 senesinden bu 
seneye kadar toplam olarak 130, 140 bin konutun 
yapılmasını gerçekleştirmiş bir genel müdürlüktür. 
Öyle büyük depremler olmuştur ki, size bunlardan 
bir, iki tanesini örnek vereyim : 24 Kasım 1976 ta
rihinde meydana gelen Van - Ağrı depreminde 9 138 
konut, 320 işyeri yıkılmıştır. O zamanki Başbakan 
dahil tüm bakanlar ve İmar İskân Bakanlığının tüm 
kadrosu buraya inmiş ve 29 Ekim tarihinde, yani bir 
sene dolmadan burada vatandaşlar iskân edilmişti, 
büyük bir seferberlik açılmış, büyük bir hizmet ya
pılmıştı ve bu afet sonucu yıkılanların yerine 9 330 
konut ve 50 işyeri yapılmış bitmiştir. Buna benzer 
bir afet de Diyarbakır - Lice depremidir. Burada 
da 5 275 konut bir seferberlik anlayışı ile bitirilmiş, 
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vatandaşlar içine sokulmuştur. Bu hizmetleri, geçmi
şi inkâr etmemek lazım. 

Şimdi, size son yapılan 3 bin konuttan bahsede
yim. Bu 3 bin konuta 14 milyar lira para harcan
dığını Sayın Bakan, Bütçe Komisyonunda ifade et
mişlerdir. Gene Sayın Bakanın verdiği rakama göre 
bu 14 milyar lira ile ancak 1 550 yapılabilmiş, va
tandaşa verilmiş, gerisinin yapımı devam edecek. 
Acaba daha kaç milyar lira harcanacak, tanesi 5 mil
yona çıkacak bu konutların. Sayın Başbakan demiş
tir ki; «Maliyet önemli değil» Millet kesesinden ağa
lık yapılmaz değerli milletvekilleri. 

Şu anda, birinci deprem kuşağında en az 50 bin 
konut -"facık bir depremle yerle yeksan olmak teh
likesi ile karşı karşıya. Bu Devletten en az 30 - 40 
bin hak sahibi konutunu beklemektedir ve bu muaz
zam tablo karşısında vatandaşın da bir miktar da 
olsa para - ki, bu kredi'er faizsizdir, hatta kısmen 
hibe de yapılabilir - ödemesi gerekir. Bütçenin öde
yeceği, millî ekonominin kaldıracağı mantık içeri
sinde bu meseleleri ele almak lazımdır. Yoksa, bu 
meseleyi gösteriş projesi haline sokup bu 3 bin ko-
nufun her birine 5'er milyon lira harcayarak bir ye
re varmamız mümkün değildir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU (Devamla) — Bütün 
meseleleri programlı şekilde ele alıp yürütmek gere
kir. 

Geri Kalmış Yöreler Projesi diye bir proje var
dır. Bu yolla 586 belediyede 6 986 konuta başlanmış 
ve bunun 6 bini bitirilmişti. Bununla, kasabalar, kü
çük belediyeler bir çeşit lojman ihtiyacını karşılıyor
du. Bu sene bütçesinde yeni bir işe başlama imkânı 
verilmemişti, ancak, 1985 yılı için 517 belediyenin 
bu projeden konut talebi vardır. Bu proje önemli 
bir ihtiyacı karşılayan pı ojedir ve şu anda yürütül
mekte olan memur lojmanları projesi ile bu işin üs
tesinden gelinmesi mümkün değildir. Yeni düzenle
mede 775 sayılı Gecekondu Kanunu, onun uygula
ması ve 17 bin hektarlık alan, bugüne kadar yapıl
mış 125 bin uygulama unutulmuştur. 

Gecekondu Kanununu işletmez, sadece meseleyi 
Toplu Konut Kanununa bağlarsanız, Toplu Konut 
Kanunundan ancak bu ödeme şartlarıyla, bu ön bi
rikimi ile belli bir gelir dilimi yararlanabilir. Asıl ge
cekondu yapma durumunda, hatta bugün yapamayıp 
bir odasına sığınma durumunda olan kesimlerin ko
nut ihtiyacı nasıl karşılanacak sayın milletvekilleri? 
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Eğer, Toplu Konut Fonunda 100 milyar lira top
lasanız, senede yapılabilecek konut miktarı ancak 
3 0 - 4 0 bindir. Bu ülkenin, şehir ölçüsü 20 bin nü
fusa çıkarılmış olmasına rağmen, yılda 350 bin ko
nuta ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç nasıl karşılanacak? 
Sayın Başbakanın son günlerde yaptığı «Konut ihti
yacı yoktur, fon kurduk konut sorunu halloldu, çift
çi altın yılını yaşıyor» şeklindeki esprileri, yokluk
tan perişan hale düşmüş milleti güldüren espriler şek
line geldi. Bu meselelere ciddî yaklaşmak, asıl Dev
lete ihtiyaç duyan kesimlerin ihtiyacını karşılayacak 
çareler bulmak lazımdır ve bunun en uygun yolu da 
Gecekondu Kanununda getirilmiş sistemlerdi. Bun
ları unutup bir kenara atmamak lazımdır sayın mil
letvekilleri. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası, aslında Türkiye'de 
konut finansmanının ihtisas bankası diye kurulmuş
tur. Asıl amacı, tüm dünyada bu meselelerin çözü
müne esas olan yapı tasarruf sistemini işletmektir; 
ama, bu bir kenara atılmıştır. Bir zamanlar hatırlar
sınız bankaya 10 bin lira yatırıp, 40 bin lira alan 
bir sürü vatandaş ev sahibi olurdu, tşte bu sistem 
vapı tasarruf sistemiydi. Bu işleseydi, bugün Tür
kiye'de önemli bir sorun hallolurdu. Ama, bu banka 
bu özelliğinden uzaklaştınimış, sanki konut yapmak 
için, sanki diğer kredi işlemlerini yapmak için kurul
muş banka haline getirilmiştir ve sayın bakan Plan 
ve Bütçe Komisyonunda, «Banka kendi kaynakların
dan yaptığı konutu ucuza satamaz» diyor. 

Eğer bir banka «kârlı çalışsın» denirse doğrudur; 
ancak, bir sosyal amaç verilirse, hele asıl görevine 
döner ve yapı tasarruf sistemini işletirse bir ihtisas 
bankası olur, bir kaynak bankası olur ve bu mese
leye çözüm getirir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla)—Değer

li milletvekilleri, meseleleri ele alırken geniş bir yel
paze içerisinde orada çalışan insanları da görüp gö
zeterek ele almak gerekir ve meselelerin çözümüne 
yalınkat 'bakarak değil, geniş bir perspektifle plan ve 
program anlayışı ile bakmak gerekir ve insanlarla 
oynarken gönül kırdığınız, bilmek gerekir ve umarım 
ki, gelecek dö ıemlerde bunlar giderilir. Giderilmez
se bu meseleleri bilenlerir bir gün gidereceğini ümit 
eder saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu. 

Bayındırlık ve iskân Bakanı Sayın tsmail Safa 
Giray; buyurunuz efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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Sayın Bakan, süreniz bir saat efendıim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI. İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Teşekkür ederim efen
dim. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekil
leri; sözlerime başlamadan evvel sayın milletvekille
rine, Bakanlığımla ilgili konulara gösterdikleri büyük 
ilgiden dolayı burada teşekkür etmek isterim. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ve Karayolları 
Genel Müdürlüğünün 1985 Malî Yılı Bütçe Tasarısı 
ve 1984 yılındaki çalışmalarımız hakkında bilgi sun
madan önce hepinizi saygılarla selamlarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar)' 

Ülkemizin her türlü alanda ihtiyacı olan altyapı 
tesislerini kurmak ve bu suretle önemli ve geniş bir 
hizmet sahasında yurdun jıer tarafını rahatça ulaşı
labilir, ikâmet edilebilir, çalışılabilir, ekonomik fonk
siyonlar görülebilir, mamur yerler haline getirmek 
amacında olan Bakanlığımız, ekonomik, sosyal ve 
kültürel kalkınmamızda önemli görevler yüklenmiş
tir. Türkiye'nin kalkınma gündeminde ağırlık taşıyan 
hizmetlerimizin süratli ve sağlıklı şekilde yerine ge
tirilmesini sağlayıcı tedbirlerin bir an-evvel alınması 
kaçınılmaz olmuştur. Bütün vatandaşlarımız da, bu 
konudaki sabırsızlığı müşahede etmemek ve sayın 
milletvekillerinde de bu sabırsızlığın aksini görme
mek mümkün ceğil, 

Bu amaçla, yeni politikaların şeki'Uendirildiği bu 
dönemde, organizasyon, mevzuat, finansman gibi ko
nularda çözümler aranmış, yeni düzenlemeler yapıl
mış ve yapılm&ktadır. Bu çalışmalarımıza özetle de
ğineceğim. 

Kamu kuruluşlarının yeniden düzenlenmesi çalış
maları kapsamında, 209 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile yeniden tespit edilen Bakanlığımızın teş
kilat ve görevleri dağınıklıktan kurtarılarak, genel 
müdürlük sayısı azaltılmış, gerek merkezde gerek
se taşrada görevlerin mümkün olduğunca bir arada 
ve tek elde toplanılmasına özen gösterilmiştir. 

Türkiye Emlak Kredi Bankası ana statüsü yürür
lüğe girmiş olup, Karayolları, İller Bankası ve Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüklerinin kuruluş kanunlarında 
değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalar ise sürdürül
mektedir. 

Tabiatıyla, bir 'bakanlığın bünyesinde, iki bakanlık 
birleştirilerek, altı tane genel müdürlük kaldırılarak ya
pılan büyük operasyon sonucunda, bugün burada ya
pıldığı gibi ve bu operasyonların yapıldığı tarihten bu 
yana - kamuoyunda yapıldığı gibi - büyük münakaşa

lar ortaya çıkacaktır. Bunun çıkmaması diye bir şey 
düşünülemez. Elbette 25 yıl boyunca çalışmış bir ba
kanlık vardı; bu bakanlık birtakım faaliyetler göster
mişti, iyi veya kötü sonuçları da vardı. Bugün biz, 
bu iki bakanlığı birleştirdik ve bazı fonksiyonları bu 
yeni bakanlığın üzerinden aldık; götürdük, birtakım 
fonksiyonları mahallî idarelere verdik, birtakım fonk
siyonları da, sayın arkadaşlarımdan birinin ifade et
tiği gi'bi, ortada bırakmadık; ama aslında bulunması 
lazım gelen yere bıraktık. Ticaret Kanunu ile ilgili, ti
caret hukuku çerçevesinde yapılan işleri, kontrolleri, 
denetimleri Ticaret Bakanlığına bıraktık. Elbette bu
nun münakaşası yapılacaktır. 

* Biz ortaya koyduğumuz seçim -beyannamemizde, 
bilahara sizlerin de tasdik ettiğiniz, kabul ettiğiniz ve 
itimatlarınızı bildirdiğiniz Hükümet Programımızda 
ifade ettiğimiz şekilde bu değişikliği yaptık. Daha da 
yapmaya devam edeceğiz. 

Esas itibariyle plan yapma, şehir planı yapma gö
revi belediyelerindir. Eski İmar İskân Bakanlığı, ya-
oılan planlan tasdikle mükellefti. Tabiî ki tasdik eder
ken; şöyle yap, böyle yap diye yol da gösteriyordu. 
Biz bugün sadece yol göstermeyi, plan yapmanın ana 
unsurlarını ortaya koyup, plan yapanların kendi ken
dilerine bunu yapıp tasdik etmelerini esas itibariyle 
kabul ediyoruz ve mahallî idarelerin bunu çok daha 
iyi yapacağı kanaatindeyiz. 

Mahallî idare birimlerine seçilmiş olan insanlarımı
zın, kendi yörelerinde kendilerine rey verenlere karşı 
çok daha sorumlu bir şekilde davranacakları kanaar 
tindeyiz. 

Bu bakımdan hazırlamakta olduğumuz İmar Ka
nunu bunu kesinleştirecektir. Bu konuda, İmar ve İs
kân Bakanlığının devrede bulunduğu süre içerisinde, 
hepinizin kendi seçim bölgelerindeki şehirlerde, kasa
balarda ve bütün belediyelerde bildiğiniz gibi, plan
lar ya yıllarca sürmüş, beş sene, altı sene, sekiz sene, 
dokuz sene gibi süre geçmesine rağmen hâlâ çıkma
mıştır : «Var» denilen planlar orada yaşayan nüfusun 
yüzde 50'sini, 60'ını kapsamıştır, geri kalan nüfusa 
yer gösterilememiştir, ilave olarak plan yapılamamış
tır. Bugün eğer İmar ve İskân Bakanlığı kayıtlarına 
bakarsanız 1 700 belediyenin 1 690 tanesinde plan 
vardır; ama bu 1 690 planın 1 690' tanesi o illerde, o 
ilçelerde, o belediyelerde yaşayan insanların nüfusuna 
yetmemektedir. Bunun ne durumda olduğunu bütün 
arkadaşlarımız biliyor. Muvaffak olmuş bir düzen 
midir, Türkiye imar mı olmuştur? 
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Biz bu konudaki seçeneğimizî  tercihimizi Sayın 
Başbakanımızın ağzından televizyonda millete söyle
dik ve reyi öyle aldık. (HP ve MDP sıralarından «Mil
leti öyle kandırdınız» sesleri, alkışlar) 

1984 yılı içerisinde bildiğiniz gibi imar, geckondu, 
konut ve ihale mevzuatına ilişkin önemli düzenleme
ler yapılmıştır. Bu yapılan düzenlemeleri, çıkartılan 
kanun ve kararnameleri arkadaşlarım daha önce bu 
kürsüden ifade ettikleri için ben tekrar sayıp, vaktini
zi almak istemiyorum. 

Tabiatıyla Bakanlığımız gerek kanunların, gerek
se kararnamelerin, yönetmeliklerin ve tebliğlerin ha
zırlanmasında üzerine düşen görevleri yapmıştır. . 

Bu arada bir sayın arkadaşımızın değindiği bir 
konuya açıklık getirmekte fayda gördüm. Bir yönet
meliğin 6 ncı maddesinde, «Tahsil edilen arsa parala
rının fona yatacağı» 7 nci maddesinde de, «Bunların 
belediyeye bir gelir sağlayacağı» tarzında bir çelişki 
bulunduğundan bahsettiler. Gerçekten arsa paralan 
kanunun getirdiği bu fona yatmaktadır; fakat ruhsat 
harçları ve onların cezaları belediyeye gelir olmakta
dır. Aslında kanun da öyledir; arsanın sahibi devlet
tir, Hazinedir fona yatar parası; fakat ruhsat bedelleri 
ve harçları Belediye Gelirleri Kanununa göre beledi
yeye yatar. O yüzden öyle olmuştur, çelişki yoktur 
sayın arkadaşım. 

Yatırım çalışmalarımıza gelince : 1984 yılında ve 
gerekse 1985 yılı yatırım programlarımızda, geçmiş 
yıllardan kalan yatırımların süratle bitirilmesi ve bir 
an önce ekonomik ve sosyal kalkınmamıza katkıda 
bulunmalarının sağlanması hedef alınmıştır. Bu ne
denle çok zorunlu bazı projeler dışında programları
mızda yeni iş yer almamış, öncelikle bitmesi gereken 
projelerin ödeneklerine ağırlık verilmesine çalışıl
mıştır. 

Ulaştırma sektöründeki yatırımlarımızın program
lanmasında ise, Ulaştırma Anaplanı hedef ve ilke
leri dikkâte alınmıştır, özellikle Türkiyemiz gibi kı
talararası geçiş noktasında bulunan bîr ülke için, dış 
ülkelerle ekonomik İlişkilerimiz ve buna paralel bü
tün ilişkilerimizde önemi büyük olan ulaşım sistemi
miz;!, üzerinde bulunduğumuz kıtaların ulaşım sistem
leriyle bağdaştırma konusunun ciddiyetle ele alınması 
gerekmektedir. Ayrıca, asrımızın özelliklerinden olan 
büyük şehirler içerisindeki nüfus 'hareketleriyle ba
ğımlı ulaşım sistemleri de dünyada ayrı modeller 
olarak gelişmiştir. Şehirleşmenin ve şehirlerin üstlen
diği fonksiyonların gerçekleşmesi için, anaulaşım ya
pılarına' mutlaka ihtiyaç vardır. İleriye dönük plan

lar yapılırken, bu hususları dikkate alarak konuya 
bakış açımızı genişletmek zorundayız. 

Mevcut Ulaştırma Anaplanı hazırlanırken, tabiî 
ki, o zaman görülebilen kaynak imkânları dikkate 
alınmıştır. Ancak şu ana kadar öngörülen ödenek
ler dahi sağlanamadığından, plana uyma imkânı esa
sen kaybedilmiştir. Anaplan hedeflerinin zamanında 
gerçekleştirilebilmesi için öngörülen ödeneklerin tah
sisi şarttır. 'Bu ödenekleri özellikle bütçe dışı kay
naklardan sağlamak üzere kaynak araştırması yapıl
mıştır ve yapılmaktadır. İşletme gelirlerine bütçe dışı 
kaynak bulmada karşılık olarak kullanılması fikrin
den hareketle, bilindiği gibi tasarrufların teşviki ve ka
mu yatırımlarının hızlandırılması hakkında 2983 sayılı 
Kanunu çıkartmış bulunuyoruz. Ayrıca 3074 sayılı 
Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu ile de bütçe dışı 
kaynak sağlanması yoluna gidilmiş'tür. 

Kaynak imkânlarını artırabildlğimize göre, planı 
da değiştirmek mümkün olabilecektir. Ortaya çıkan 
yeni kaynaklar dikkate alınarak Ulaştırma Anaplanı 
revizyonunun kısa zamanda yapılması planlanmak
tadır ve bu işe de başlanmıştır. Böylece Türkiye'nin 
ulaşım sistemi tablosunu, önümüzdeki 10 yıl içerisin
de daha .değişik ve sağlıklı bir hale getirme imkânını 
bulacağımıza inanıyoruz. 

Şimdi sizlere, görüşülmekte olan hakanlığımız ve 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Bütçe 
Tasarısının genel görünümünü sunmak, bu arada 
1984 ve 1985 yılları yatırım faaliyetlerimizin özet
lerini vermek istiyorum. 

Bakanlığın 1985 yılı toplam hütçe ödeneği 124 mil
yar 351 milyon 295 bin liradır; bunun 22 milyar 238 
milyon lirası cari, 92 milyar 246 milyon lirası yatı
rım, 9 milyar 866 milyon lirası transfer ödeneği olup, 
'transfer ödeneği içinde kamulaştırma için ayrılan 
miktar 9 milyar 350 milyon liradır. Çeşitli kamu ku
ruluşlarının inşaatlarını da yürüten Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğümüzün 'bütçesine, bu kuruluşlardan akta
rılacak ödeneğin 125 milyar lira civarında olabileceği 
düşünülürse; bakanlık bütçesinin 250 milyar Türk Li
rasına ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1985 yılı top
lam bütçe ödeneği ise, 191 milyar 589 milyon 270 bin 
liradır; bu ödeneğin 77 milyar lirası cari, 105 milyar 
490 milyon lirası yatırım, 9 milyar 99 milyon 270 
hin lirası transfer ödeneği olup, transfer içinde ka
mulaştırma için ayrılan miktar, 7,8 milyar Türk Li
rasıdır. 

Bunun dışında, Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesine ve yatırım tavanına dâhil olmamakla beraber, 
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TETEK (Türkiye Transit Karayolu) Projesinin dış 
kredi karşılığı olan 7,9 milyar lira ile Kamu Ortak
lığı Fonu olarak tespit edilen 12 milyar lira ve Akar
yakıt Tüketim Verdisinden Karayollarına ayrılması 
kanunla kararlaştırılmış bulunan ve bu sene için tak
riben 20 milyar lira olacağını tahmin ettiğimiz ra
kamla beraber, 191 milyar lira olan 'bu bütçemiz 241 
milyar liraya yükselmektedir ve yatırım bütçesi de, 
105,5 m'ilyar liradan, bu ilave 40 milyar l'ira İle 'be
raber yatırım bütçesi 145,5 milyar liraya yükselmek
tedir. Esas itibariyle geçen seneki 108 milyar lira ile 
mukayese edildiği takdirde, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün yatırım bütçesi 108 milyar liradan 145,5 
milyar liraya yükselmiş olmaktadır. Dikkatlerinizi bu 
hususa çekmek isterim. 
. (Bakanlığımızın Yapı işleri Genel Müdürlüğü, 
bütün devlet binalarının etüt, proje, keşif, inşaat ve 
onarım çalışmalarını yürüten ve ülkemizin bina ya
pımı ile ilgili faaliyetlerinde yol gösterici sorumlulu
ğu olan bir kuruluşumuzdur. Yapıların ülke ve böl
ge şartlarıyla, günün teknolojisine uygun olarak pro
jelendirilmesi ve etüt safhasından fizikî hale getiri
linceye kadar amacına uygun, uzun ömürlü olarak 
gerçekleştirilmesi hedef alınmıştır. 1984 yılında 9 sek
törde 3 600 yapım ve onarım çalışmasını sürdüren 
Yapı işleri Genel Müdürlüğünün yatırım tutarı, di
ğer kuruluşlardan aktarılan ödeneklerle birlikte 113,4 
milyar lirayı bulmaktadır 80 milyar Türk Lirası ke
şif bedelli 1 390 iş ihale edilmiş, yapım ve onarım 
olarak 46 milyar Türk Lirası, proje bedelli 1 096 
işin yıl sonuna kadar ikmali planlanmıştır, ikmal 
edilecek işler arasında toplam 2 211 daireli 204 adet 
muhtelif lojman, 167 adet çeşitli eğitim ve öğretim 
yapısı, 87 tarım tesisi, 104 sağlık yapısıyla çeşitli 
genel idare ve hizmet binaları bulunmaktadır. 

Yapı işleri Genel Müdürlüğünün 1985 yılında 
kendi bütçesinde yer alan yatırımlar için 16,5 milyar 
lira ödenek ayrılmış olup, diğer yatırımcı kuruluş
ların bütçelerinden yıl içinde aktarılacak ödeneklerle 
birlikte yatırım tutarının 140 milyar lirayı aşacağı tah
min edilmektedir. Bu 140 milyar lira da 1984 yılın
daki 113 milyar lira ile mukayese edilmek durumun
dadır. Bu ödenekle yaklaşık 3 500 proje üzerinde ça
lışılacak olup, 1985 yılı sonuna kadar toplam 192 
milyar Türk Lirası proje bedelli 2 195 işin ikmal 
edilerek hizmete açılması planlanmıştır. Bu işler ara
sında 9 682 daireli 599 adet muhtelif lojman, 251 
adet eğitim ve öğretim yapısı, 394 tarım tesisi, 365 
sağlık yapısıyla çeşitli genel idare ve hizmet binaları 
bulunmaktadır. 
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Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları inşaa
tı Genel Müdürlüğümüzce; ulaştırma, tarım, turizm, 
imalat sanayi ve konut sektörlerinde sürdürülen ça
lışmalarla yük ve yolcu taşımacılığında dengeli bir 
ulaşım ağı oluşturulması, ulaşım sisteminin artan yük 
ve yolcu taleplerini karşılayacak ve uluslararası stan
dartlara kavuşturulacak düzeye getirilmesi, halkın ge
çimini balıkçılığa bağladığı yörelerde balıkçı barınak
ları ve turizm amaçlı, liman ve iskele yapımlarının ger-
çekleştirilimesi suretiyle yurt ekonomisine önemli kat
kıların sağlanıması hedef alınmıştır. 1984 Yılı Bütçe
sinde bu yatırımlar için ek ödeneklerle birlikte 45,7 
milyar Türk Lirası yer almakta olup, bu miktarın 15,8 
milyar Türk Lirası demiryolları, 16,9 milyar Türk 
Lirası limanlar, 12,9 milyar Türk Lirası hava mey
danları ve akaryakıt tesis işlerine ayrılmıştır. 

Kendi programlarında bulunmayıp genel müdür
lükçe yürütülen diğer işler için ise, 10 milyar Türk 
Lirası bütçemize aktarılmıştır. 

Önemli projelerden Arifiye-Sincan demiryolu pro
jesi içlin 1984 yılında 5,9 milyar Türk Lirası ödenek 
ayrılmış; yıl içinde alınan 2 milyar Türk Lirasıyla 
birlikte -tamamı harcanarak- ayrıca projelerarası ak
tarmalarla 3,8 milyar Türk Lirası ödenek temin edil
miştir. Böylece, 11,7 milyar Türk Lirasına yükselen, 
ödeneğinde ve harcamasında yüzde 100'lük artış ve 
gerçekleşme sağlanan bu projenin, Sincan-Çayırhan 
arasındaki çalışmaları hızla sürdürülmektedir. Henüz 
projesi bulunmayan Çayıriıan'dan sonraki kesimi ise, 
daha akılcı bir şekilde ele alınmak üzere, üzerinde 
etütler yapılmaktadır. 

Aslında bu konuya daha derinlemesine bakılırsa, 
sadece Arifiye-Sincan demiryolunun tamamlanması
nın, Türkiye'de demiryolu ulaşımı açısından başlıba-
şına bir önem taşımayacağı aşikârdır. Demiryolu 
ulaşımını bilhassa yük taşımacılığı olarak ele almak 
lazımdır. Yolcu taşımacılığında, burada ifade edilen
lerin dışında demiryolu taşımacılığı ekonomik değil
dir, uçak taşmacılığından da'ha pahalıdır; karayolu 
ile yolcu taşımacılığı en ekonomik olanıdır. 

Sayın milletvekilleri, yük taşımacılığında, demir
yollarının her yükü taşıyamayacağının da nazarı iti-
bare alınması lazımdır. Demiryollar maden ve cevher 
taşımasında, demir, çelik taşınmasında, kömür taşın

ı l 
masında ve dökme hububat gibi yükler taşınmasın
da ekonomik olarak faaliyet gösterebilir; dünya ça
pında da bu böyledir. Yolcu taşınmasında demiryol
ları ekonomik değildir. Onun için biz, demiryollarını 
yolcu 'trenleri için düşünmüyoruz. Bugün, Ulaştırma 
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Bakanlığı Bütçesi görüşülürken hafızanızda kaldıysa, 
Türkiye'de demiryolları ile 13 milyon ton yük taşın
dığı belirtilmiştir. Demin bir arkadaşımızın burada 
ifade ettiği gibi, bu miktar, Türk'iye'deki toplam yü
kün yüzde 4'ünü veya yüzde 5'ini tutar. 

Demiryollarını sistem olarak ele almadıkça, üze
rinden yük çekmedikçe, üzerinden yü'k çekecek şe
kilde projelendirmedikçe, planlamadıkça, demiryolla
rından beklenen faydayı 'bulmanız mümkün değildir 
ve 'bahsedilen tasarrufları temin etmeniz hayal olur. 

Arifiye-Sinoan demiryolu için 11,7 milyar lirası 
1984 yılında ve 1984 fiyatlarıyla olmak kaydıyla, <bu-
güne kadar harcanmış olan para 39 milyar liradır. 
Arifiye-Sincan demiryolu 1976'da haşlamış dev bir 
projedir ve 1983 sonuna kadar harcanmış paranın 
toplamı 27 milyar liradır. Arıfiye-Sincan demiryolu
nu tamamlamak için hugünden itibaren gereken para 
4ÖQ milyar liradır. 

ıSayın arkadaşlarım, hu konu, gayet eiddî şekilde 
etüt edilmesi gereken ve hiçbir suretle polemiğe ta
hammülü olmayan bir konudur, çok ciddî bir mühen
dislik etüdüdür. Aröfiye-Sincan demiryolunda işe haş
lanırken, yolu 160 kilometre kısaltacağım diye 72 ki
lometre tünel konulmuştur; 'bunu tünel inşaatı ya
panlar, yol inşaatı yapanlar ne demektir bilirler, ilk 
olarak başlanan Sincan Çayırhan bölümünde bu tü
nellerin 20 küsur kilometresi vardır. 1976 yılından 
beri o tünellerin içinde dönüp duruyoruz ve daha ge
ride 52 kilometre tünel vardır yapılacak. Onun için 
müsaadenizle bu projelere çok dikkatli bakmak zo
rundayız. Türkiye'nin parası buralarda öldükçe enf
lasyonu durduramazsınız. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Acele edin Sayın 
Bakan, iş bitireceksiniz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Evet. 

Bir sayin arkadaşımın gene burada bahsettiği gi
bi; 20 kilometre yol yaptık, 20 defa söyledik. Doğru
dur, o 20 kilometre yolu yapıp 20 değil, daha 200 
defa da söyleriz. O yol 1972 yılında başlamıştır ve 
1986 sonuna planlanmıştır. Türkiye'nin 40 milyar li
rası o yolda yatmaktadır; 40 milyar lira. Biz bu yo
lu 1984 içinde bitirdik. Şu anda yol üzerinden geçili
yor, açılış merasimini yapmadık. Ayın 28'inde hepi
niz davetlisiniz; buyurun. (Alkışlar) 
- Yük taşımacılığı; Arif iye - Sincan demiryolunun 
tamamlanması halinde bugünkünden farklı bir tablo 
göstermeyecektir. Türkiye'ye Kapıkule'den giren yük 
treni, eğer Irak'a veya İran'a kısa sürede geçebilirse, 

bugüne göre 100 misli yük taşımak mümkün olur. 
Ama bugün Edirne'den Habur'a kadar yük taşıma
nın süresi 24 gündür. Arifiye - Sincan arasını ben 
yarım güne indirirsem, bu 24 gün 23,5 güne iner. Ya
hut 22 güne iner. Esas halledilecek bunun topudur. 
Yalnız Arifiye - Sincan'ı yaparsam; böyle bir projeyi 
bitirirsem, sonucu hiç değiştirmiş olmam. Sistemi ele 
almak lazım. 

Türkiye üzerinden, gerçekten sayın arkadaşlarım 
çok büyük potansiyelle büyük yüklerin geçirilmesi 
mümkündür. Onun için bu projeye mutlaka bir çö
züm bulunacaktır. Bunun üzerinde çalışmaktayız. El
bette çok geniş kapsamlı olan bu konuyu, fizibilite 
seviyesinden başlayarak ele almak ve en iyi çözüm
leri getirmek gayreti içerisindeyiz. 

Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İn*-
şaatı Genel Müdürlüğünce, 1984 yılında demiryolla
rından Soğütlüçeşme İstasyon tadilatı ve tevsii pro
jesi içinde yer alan ikmal tesisleriyle, Samsun Bakır 
Kompleksi ve Suni Gübre Tesisleri demiryolu bağ
lantısı ikmal tesislerinin geçici kabulleri yapılarak, il
gili kuruluşa devredilmiştir. 

Demiryolunun tünelle Boğazdan geçişi ve İstanbul 
Metrosu fizibilite etüdü ve avam projelerinin yapımı 
için bir Amerikan - Türk ortak girişimi ile ekim ayın
da anlaşma sağlanmıştır. Bu iş kapsamnıda yapıla
cak ulaşım etüdü sonucu, İstanbul metropolünün uzun, 
vadeli ulaşım ihtiyaçlarına hizmet verecek sistemler 
de belirlenmiş olacaktır. 1,4 milyon Amerikan Doları 
ve aşağı yukarı iki milyar Türk Lirası maliyeti olan 
projenin yabancı para kısmı, Amerikan Milletlera
rası Ticaret Kalkınma Programınca finanse edilecek
tir. 

Liman inşaatlarından Hopa, Trabzon, Samsun, 
Haydarpaşa, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun 
limanlarında çalışmalar sürdürülmekte olup; Trab
zon ve Samsun limanlarındaki Ro - Ro tesisleri, orta 
Avrupa'dan gelecek yükün Irak ve İran'a ulaşması
na kolaylık ve hız kazandıracaktır. 

Muhterem milletvekilleri, burada bir konu aklıma 
geldi; gerçekten liman inşaatlarımız çok uzun sürü
yor, bu doğru. Onun için liman inşaatlarımızın ya
vaş yürüyüşünü tenkit etmek lazım; ben de ediyo
rum. Fakat liman inşaatlarının hızlandırılması halin
de dahi, liman inşaatlarının bitmeyeceğini de burada 
ifade etmek istiyorum. 

Teknik Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız; 
daha doğrusu hocamız Rıza Berken'in talebesi olan
ların hocanın lafını hatırlamaları lazım. «Bir liman 
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inşaatı başlar, hiçbir zaman bitmez. Büyüyen ihtiya
ca göre büyüyerek devam eder.» Bu bizim hocamı
zın lafıdır, liman bitmez gerçekten. Şimdi bu konuda 
sayın arkadaşlarım, mesela; Samsun Limanına baş
lanırken kaç ton diye başlandı, bugün kaçıncı tonun
da, Trabzon Limanına başlanırken kaç ton diye baş
landı, bugün kaçıncı tonunda diye sorulurken; bun
lara bir dikkat edilirse işin bitmediğinin yanında, ha
kikaten limanın da devamlı büyümekte olduğunu ve 
büyümenin bitmediğini de görmeleri lazım. Bunu ha
tırlatmak istedim. Buna rağmen, biz gene de başla
dığımız işleri en hızlı şekilde bitirtmek için elbette ge
rekenleri yapacağız. 

Limanlarımızdaki yükleme, boşaltma kapasiteleri
nin istenilen seviyeye ulaşması için gerekli olan vinç
lerden Hopa, Trabzon, Samsun ve iskenderun Li
manlarına ait olanların bu ay içerisinde ihalesi yapı
lacaktır. Yıl içinde Haydarpaşa Liman projesi kap
samındaki yeni mol ilavesi ve ikinci feri iskelesi* Çı
narcık ve İbrice balıkçı barınaklarıyla, Akdamar, 
Gevaş iskele inşaatları bitirilmiş, Taşucu balıkçı ba
rınağı ise, yıl sonuna, kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Hava meydanları inşaatlarından Esenboğa Hava
alanı projesi içindeki apron ilavesi ve müteferrik iş
ler, Yeşilköy Havaalanı projesi içindeki nötralizas-
yon tesisleriyle, aydınlatma tesisatı. Cumaovası Ha
vaalanındaki paralel pist inşaatları ikmal edilmiş, di
ğer işler hızla sürdürülmektedir. Esenboğa Havaalanı 
iç hatlar terminal binası ikmali, Dalaman Havaalanı 
emniyet, jandarma karakol binası, kaza, yangın ve 
bekçi kulübeleri, otopark beton kaplama işi, Çiğli 
Havaalanı apron ve terminal tevsiiyle, Trabzon Ha
vaalanı inşaatları bu yıl sonuna kadar tamamlanmış 
olacaktır. 

Demiryolu, liman ve hava meydanı altyapı inşaat
larının gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan dış pa
ranın temini konusunda Dünya Bankasıyla temaslar. 
sürdürülmektedir. Liman inşaatlarının yapımında 
önemli bir yer tutan ve bugün için yetersiz bulunan 
deniz ekipmanlarımızın en kısa zamanda yenilenmesi 
gerekmektedir. Bu projeyle birlikte İzmir Limanı ta
raması konusunda kredi temini için sürdürülen gö
rüşmeler olumlu bir safhada bulunmaktadır. 

1985 yılında Demiryollar Limanlar ve Hava Mey
danları İnşaatı Genel Müdürlüğümüzün yatırımları 
için toplam 64,2 milyar lira ödenek ayrılmış olup, 
bunun 14,5 milyar lirası demiryolu, 21,1 milyar lira
sı liman, 28,6* milyar lirası havameydanı ve akarya
kıt tesisi yatırımlarına aittir. 1985 yılı programında 
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genel olarak devam eden projelere öncelik verilmiş. 
Türkiye Irak doğrudan demiryolu hattı etüt, aplikas
yon ve proje hizmetleri, Samsun Havaalanı etüdü» 
Bodrum yolcu iskelesi, Kaş Yat Limanı, Antalya -
Titreyengöl düzenlemesi ve yat yanaşma yeriyle Isı-
su - Köyceğiz düzenlemesi projeleri programa alın
mıştır. Ayrıca, 1985 yılında Yeşilköy ikinci ünitesi de 
kredili olarak ihaleye çıkarılacaktır. 

1985 yılı sonuna kadar Samsun bakır kompleksi 
ve sunî gübre tesisleri için demiryolu bağlantısı pro
jesinin müteferrik işleri, İzmir Limanı altyapı inşaa
tı, Antalya Yat Limanı tevsii, Keban Gölü Feribot 
iskelesi, inebolu Limanı tamamlanması, iskenderun 
Liman yolları ve askerî liman inşaatıyla, 19 adet ba
lıkçı barınağı, Esenboğa, Malatya ve Van Havaalanı 
inşaatları, Kars Havaalanı altyapısı, Antalya Havaa
lanı kargo binası, Yeşilköy Havaalanı TV temin ve 
montajıyla, Türk Havayolları sağlık eğitim ve muha
bere merkezi inşaatlarının ikmali planlanmıştır. Tür
kiye'nin en önemli hava limanı olan Yeşilköy'deki 
yeni terminal binası ikinci ünite inşaatıyla, Samsun 
Çarşamba Havaalanı da etüt edilerek 86 yılında ele 
alınmış olacaktır. 

Afet işleri Genel Müdürlüğümüzün 1984 yılı ya
tırım tutarı; genel bütçe ödeneği, ek ödenek, geçen 
yıldan devreden ve fon geliri olarak tespit edilen mik
tarla birlikte 34,8 milyar Türk Lirasını bulmaktadır. 
Çeşitli afetler ve bilhassa deprem kuşağında bulunan 
ülkemizde meydana gelen depremler sonucu ortada 
kalan afetzedelerimizin yeni evlerine yerleştirilmesi 
konusunda 1984 yılında eskiye nazaran çok farklı ve 
hızlı bir tutum ortaya konulmuştur. Bilhassa 
30.10.1983 tarihinde Erzurum ve Kars yörelerinde 
meydana gelen depremin yarattığı büyük hasarın gi
derilmesi önemle ele alınmış, 1984 Nisan ayında çı
karılan Bakanlar Kurulu kararıyla bu depremden ha
sar gören ve yeniden yapılması gereken konutların, 
bu konutların yer aldığı bölgelere ait yolların ve te
sisatın Emlak Kredi Bankasınca, elektrik, su, kana
lizasyon gibi her türlü alt yapı- tesisinin de iller Ban
kasınca yaptırılmasına, yapım süresinin, bölgedeki 
inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yaptırılacak 
işlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri 
dışında kalınmasına, inşaatların devamı süresince adı 
geçen bankaların yevmiyeli veya sözleşmeli personel 
istihdam etmelerine Bakanlığımız yetkili kılınmış; iş
lem ve uygulamalara kolaylık ve hız kazandırılmış
tır. 

Söz konusu deprem nedeniyle zarar gören ailelere 
72 yerde 2 932 konutun yapımı ihaleli olarak sürdü-

— 285 — 



% B. M, M. B : 4$ 

rülmüştür. Bunların 2 835 adedi halen sahiplerine 
dağıtılmıştır. Çeşitli başka rakamlar veriliyor; bunlar 
2 Ö3D taneüir ve sanıplerıne dağıtılmıştır. Bütün bun
lar ümıak Kredi Bankası kanalıyla yaptırılmış olan 
bölümüdür. Ayrıca, fona hibe olarak 143 adet yapıl
mış konut vardır; bunlar da sahiplerine teslim edil
miştir. bu suretle teslim edilmiş olan konutların sa
yısı binin üzerindedir. Ayrıca «Kendi evine yapana 
yardım» metoduyla yapılmış olan konutlar da var
dır. 

Yüce Mecliste arkadaşların düşüncelerine birta
kım şüpheler sokulacak şekilde burada iddialar ya
pılmıştır. Geçen gün Sayın Başbakanımızın söylediği 
bir söz burada aklıma geldi. Sayın Başbakanımız b,ir 
davet çıkartmıştı; demişti ki, «Arzu eden milletvekil
lerini oraya götürürz, yapılmış olan evleri gösteririz.» 
Ben bu daveti tekrarlıyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Çok isabetli olur Sa
yın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Evet, bu daveti tekrar
lıyorum. Orada bütün arkadaşlarımıza ne yapıldığını 
göstermek istiyorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Fiyatlar hakkında da 
bilgi verirseniz çok isabetli olur. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Fiyatlar hakkında bil
gi verilmiştir. Borçlandırılan evlerin tanesi 4 milyon 
liradır. Evler 130 küsur metrekaredir. Bu 4 milyon 
lira da, Afet Fonunun şartları içerisinde 20 senede 
faizsiz olarak ödenecektir. Fiyatları böyledir. Mali
yetlerini de, arzu eden arkadaşlarımızı oraya götürüp 
gösterebiliriz. 

Burada bu konuda karşılıklı iddialara girerek faz
la vaktinizi almak istemiyorum. Hem iddia sahibi 
olan arkadaşlarımı, hem de müşahit olarak gelip gör
mek isteyen arkadaşlarımı oraya davet ediyorum. 
(Alkışlar) 

Bu arada şunu da arz edeyim : Olur ve Şenkaya 
ilçelerinde bildiğiniz gibi 18 Eylül 1984 günü bir dep
rem oldu. Arkasından da... 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Ben de sizi Er
zincan'a davet ediyorum. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Beyefendi, o 1939 yı
lında olmuş bir depremdir. 

VEYSEL VAROL (Erzincan) — Ama kalan hiz
metler size intikal etti. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Demin iddialar vardı; 
«Daha önce de böyle şeyler yapıldı» diye. O, 1939 
yılının problemidir. 

BAŞKAN —- Sayın Bakan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım. Süreniz doluyor efendim. 

Arkadaşlar, siz de lütfen dinleyiniz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Olur ve Şenkaya ilçe
lerinde 18 Eylül 1984 günü bir deprem meydana gel
di ve bu depremden dolayı Afet Kanununa göre 139 
prefabrika konut yapmak durumunda kaldık. Halen 
bunlardan 100 tanesi sahiplerine teslim edilmiştir. 
18 Ekim 1984 günü, tekrar aynı yerde zelzele meyda
na geldi. Bu defa 164 konut yıkıldı ve bunlardan 159 
kişi borçlanıp ev' sahibi olmak istediğini söyledi. 
Bunların üzerinde de halen çalışmaktayız. 

18 Kasım 1983 tarihinde Erzincan'da meydana 
gelen depremde 18 yerde 33 tane konut afet konusu 
olmuştur. Bu 33 konutun yapımına, «Kendi evini ya
pana yardım» usulüyle devam edilmektedir. 

Bu deprem konutlarının dışında 1984 yılında prog
rama alınmış olan 187 yerde; eski depremlerden ya 
da eski afetlerden bakanlığın borçları yahut Afetler 
Fonunun borçları içerisine giren konutlardan 3 -869 
tane konutun ve işyerinin yapımının bir kısmı ihaleli 
olarak, bir kısmı da «Evini yapana yardım» usulüyle 
sürdürülmekte olup, bu konutlardan 2 553 adedi ta
mamlanmıştır. Bunların 2 200 adedi dağıtılmış, di
ğerlerinin dağıtım işlemleri de sürdürülmektedir. 

Ayrıca yıl içinde çeşitli afetlerden 66 yerleşim ye
rinde 108 konutun zarar- gördüğü, 1 412 konutun 
muhtemel afetten zarar görebileceği tespit edilmiş ve 
zarar gören 18 yere 96 milyon 375 bin Türk Lirası 
acil yardım ödeneği gönderilmiştir. 

Son yıllarda meydana gelen büyük afetler üzeri
ne Kızılayın azalan çadır stoklarını takviye edebil
mek amacıyla Sümerbank Genel Müdürlüğüne yak
laşık 300 milyon Türk Lirası tutarında çadır bezi si
parişi verilmiş ve halen 111 milyon Türk Lirası tuta
rında 128 bin metrelik kumaş Kızılaya teslim edil
miştir. 

Afet yatırımları için 1985 yılında genel bütçeden 
2,5 milyar Türk Lirası ödenek ayrılmış olup, geri ka
lan ihtiyaçlarımız Afetler Fonu kaynaklarından sağ
lanacaktır. 

Yıl içinde, 1984 yılında devredecek 1 000-1 500 
kadar konut yapımına ilaveten 5 000 konutun daha 
yapımına başlanabilecektir. 
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Kuzeydoğu Anadolu Deprem Kuşağı Kırsal Kal
kınma Projesi için Avrupa Konseyi İskân Fonundan 
55 milyar lira tutarında kredi temin edilmiş olup, bu 
kredi ile 5 yıl içerisinde kalkınmada öncelikli 11 ilde 
(Ki, şimdi arttı bu rakam biliyorsunuz) 12 000 konu
tun yapımı hedeflenmiştir. Bu da, zelzele olmadan 
yapmayı tasarladığımız evlerdir. Halen bu fondan 
6,8 milyar liralık kısmının Afetler Fonuna aktarıl
masına başlanmıştır. 

1985 yılında 11 ilde inşa edilecek 3 000 konut bu 
projeden finanse edilecek, bunun dışında büyük bir 
kısmı yine kalkınmada öncelikli illerde olmak üzere 
2 000 konutun inşaatına başlanacaktır. 

Ayrıca, afet önleyici tedbir, acil yardım ve geçi
ci iskân uygulamalarında hizmetin çabuklaştırılması 
yolunda gerekli tedbirler alınacaktır. 

Yeni kurulan Teknik Araştırma ve Uygulama Ge
nel Müdürlüğünce 1984 yılında mesken işleri, deprem 
zararlarının azaltılması, deprem kayıt şebekelerinin 
geliştirilmesi, çeşitli ölçek ve özellikteki imar planla
rının hazırlanması, belediyelerin imar uygulamalarıy
la îlgili yardımlara ilişkin konularda çalışmalara de
vam edilmiştir. 

Bunların yanı sıra, Bakanlık teşkilatının hizmet 
öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının hazırlana
rak geliştirilmesi, bilgi işlem ve değerlendirme çalış
malarının yapılması da Genel Müdürlüğün görevleri 
arasında yer almıştır. 

Şehirleşmede en önemli görevlerin, esas itibariyle 
şehrin esas sahibi olan belediyelere ait olduğu mu
hakkaktır. Temsil ettikleri şehir halkının sesini du
yurmak, onlara, temiz bir çevrede rahat yaşama şart
ları sağlamak görev ve sorumluluğunu taşıyan bele
diyeler, kendi yerleşmelerine ait problemleri çözüm
lemede karar verme hakkına ve bunu gerçekleştirecek 
malî imkânlara kavuşmak zorundadır. 

Bu noktadan hareketle Hükümetimizce belediye
lerimizin kendi kendilerine yeterli kuruluşlar haline 
gelmesi yolunda gelirlerini ve yetkilerini artırıcı dü
zenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla 3004 sayılı Ka
nunla belediyelere ve il özel idarelerine genel bütçe 
vergi gelirlerinden ayrılan pay artırılmış, yıllar itiba
riyle geleceğe dönük çalışmalar yapılmış ve buna iliş
kin fon yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir. Ayrıca 
biliyorsunuz, bundan takriben 1 hafta -10 gün evvel 
kabul edilen bir kanunla Petrol Tüketim Vergisinden 
1985 yılında belediyelere ayrılması mümkün olacak 
aşağı yukarı 20 milyar lira gibi bir rakam daha orta
ya çıkarılmıştır. 
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Hükümetimizce çıkartılan büyük şehir belediyele

rinin yönetimine ilişkin 3030 sayıiı Kanun da yine bu 
amaca yönelik düzenlemeler getirmiş ve böylece be
lediye gelirlerinde büyük artışlar sağlanmıştır. 

tiler Bankasının bütçesinde görülen 78 milyar li
ranın üzerine, belediyelere bu suretle verilen imkân
ları ilave ettiğiniz zaman, rakamın o kadar da, ge
çen seneki bütçeyle mukayese edildiğinde küçük kal
madığı görülecektir. Ayrıca, tabiatıyla İller Bankası
nın harcayacağı 78 milyar lirayla birtakım işler biti
rilmiş olacaktır. 

Bakanlığımızca planlı ve düzenli bir kentleşmenin 
temini için ve özellikle geri kalmış ve kalkınmada 
öncelikli yöre belediyelerinin imar uygulamalarına 
Katkıda buluriulnjıakta, belediyelerimizin düzenledik
leri projeler malî yardımla desteklenmekte, ayrıca 
teknik elemanı bulunmayan veya yetersiz olan bele
diyelere, mahalline gidilerek proje ve imar program
ları düzenlemek suretiyle teknik açıdan yardımcı 
olunmaktadır ve bu yardımlarda, gerek malî, gerek 
teknik; hiçbir iddiayı kabul edemem, herhangi bir 
parti düşüncesi yer almamıştır sayın arkadaşlarım; 
şiddetle reddederim. Bütün belediyelere ihtiyacına 
göre yardım edilmiştir. Bunların üsteleri bakanlığımız
da vardır. İsteyeh arkadaşlarımız orada görebilirler! 
Hizim bakanlığımızda bu görevi yapan genel müdür
lük hangi belediyenin Halkçı Partiden, hangi beledi
yenin MDP'den, i hangi belediyenin Anavatandan ol
duğunu bile doğru dürüst bilmez. Çünkü o konuya 
önem verilmemiştir. 

Bakanlığımızca 1984 yılında, özellikle geri kalmış 
ve kalkınmada öncelikli yöreler ile tarihî ve turistik 
yöreler başta olmıak üzere 268 belediyeye 741 milyon 
372 bin Türk Lirası bütçe ödeneğimizden... 

BAŞKAN —! Efendim 5 dakikanız kaldı; 50'ye 
yakın da soru var. 

Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — 355 belediyeye de 1 
milyar 131 milyon 550 bin Türk Lirası genel bütçe 
vergi gelirlerinden olmak üzere toplam 1 milyar 872 
milyon Türk Lirası nakit gönderilmiştir. Aynı fon
dan yılbaşına kadar 500 milyon lira daha nakit sağ
lanacağı tahmin edilmekte olup, bu ödeneğin de ge
reken belediyelere dağıtımı yapılacaktır. 

1985 yılında belediyelere yardım ödeneği olarak 
bütçemizde yer alan 922,5 milyon lira düzenleme 
ödeneği ve 2,6 milyar lira kamulaştırma ödeneği ile 
genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanacağı tahmin 
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edilen 5,5 milyar lira olmak üzere toplam 9 milyar 
lira ödeneğin yine geri kalmış ve kalkınmada önce
likli iller ile tarihi ve turistik yönden önem arz eden 
yöreler başta olmak üzere, proje karşılığında beledi
yelere dağıtımı sağlanacaktır. Böylece belediyelerimiz 
imar uygulamaları nedeniyle yapacakları yol, mey
dan, park, yeşil alan, açık pazar yerleri, tarihî ve tu
ristik eserlerin ve anıt çevrelerinin düzenlenmesi iş
lerini önemli ölçüde gerçekleştirme imkânına kavuş
turulmuş bulunmaktadır. 

Ayrıca İller Bankası Kanununun 19 uncu madde
si gereğince banka safî kazancının yüzde 50 miktarı
nın köy gelirlerini artıracak tesislerin yapımHçin köy 
tüzelkişileri adına köy kalkınma payı olarak ayrıldığı 
da malumunuzdur. 1984 yılında bu amaçla ayrılan 1 
milyar 91 milyon Türk Lirasının 542 milyon Türk 
Lirası 38 ilin 68 köyüne değirmen, fırın, lokanta, ha
lı dokuma atölyesi, çeşitli imalathane, köy konağı, 
besiciliğin geliştirilmesi için gerekli tesislerin yapımı
na sarf edilmek üzere gönderilmiş, geri kalan kısmı 
ise, valilik tekliflerinin incelenmesi sonucu tahsis edi
lecektir. 

1983 yılı köy kalkınma payından kalan ödenek
lerin ise, yine geri kalmış yörelerden başlanmak üze
re yarım kalmış tesislerin bitirilmesi için tahsisi plan
lanmaktadır. 

Mesken işleriyle ilgili olarak 1984 yılında, önceki 
yıllarda başlatılan işlerden gecekondu önleme bölge
lerinden arsa.tahsis edilen konut kooperatiflerine ge
cekondu fonundan açılan kredilerin bakiyelerinin 
ödenmesine, bu bölgelerdeki alanların kamulaştırma, 
plan, proje, harita ve altyapı tesisleriyle 775 sayılı 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte gecekondu ıslah 
bölgesi olarak belirlenen alanların yaşam şartlarının 
iyileştirilmesi amacıyla başlatılan teknik altyapı ça
lışmalarına, alt ve orta gelir grubuna giren ailelerin 
konut ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başlanan 
8 500 konut inşaatına ve gecekondulaşma olayı ol
mayan, ancak kamu eliyle konut yapılması zorunlu 
geri kalmış il, ilçe ve belediye teşkilatı olan yöreler
de 1 022 ünitelik halk konutu inşaatına devam edil
miştir. 

Devlet memurlarının lojman ihtiyacını karşılamak 
amacıyla öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir'de ya
pımı planlanan 3 500 dairelik lojmanlardan Ankara' 
daki 420 dairenin inşaatı tamamlanmak üzeredir. 
1985 yılında, önceki yıllarda başlatılan kiralık mülk 
konutu veya halk konutu inşaatlarının önemli bir bö
lümü tamamlanarak hizmete sunulacak, 800 kiralık 

konut ile Ankara, İstanbul, îzmir illerindeki 3 080 
dairelik, lojman ihaleleri gerçekleştirilecek, 775 sayılı 
Kanuna göre gecekondu önleme bölgesi olarak be
lirlenen alanların kamulaştırma, planlama, altyapı te
sisi işleri yapılarak bu alanların süratle konut inşası
na hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Ayrıca bu alanlardan arsa tahsis edilmiş ve edile
cek olan konut kooperatiflerinin kredi ihtiyacını kar
şılamak üzere, üye başına 1 milyon 750 bin Türk Li
rası üzerinden 1 000 üyeye kredi açılması için ayrıl
mış olan kaynak kullandırılacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1984 faaliyetlerine 
gelince : 

Bilindiği gibi ekonomik kalkınmanın temelini oluş
turan en önemli unsurlardan olan ulaşım altyapıları, 
günümüzde büyük gelişmeler göstermiştir. Her türlü 
ulaşımın başlangıç ve sonucunda, kısa mesafe bile ol
sa, bir karayoluna ihtiyaç olduğu şüphesizdir. Ancak, 
ulaşım sistemlerinin birbirini tamamlaması ve alter
natifi olması lazımdır. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz doluyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Karayollarını tamam
lamama müsaade ediniz. -

BAŞKAN — Efendim, çok rica edeceğim; zaten • 
sualler var, bunların hepsini soruyorlar tekrar. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, demin de ifa
de ettiğim gibi, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1984 Yılı Bütçesinin tamamı kullanılmıştır. Sayın ar
kadaşların bazıları, «Yapı işlerinde gerçekleşme çok 
düşüktür» dediler. Doğrudur. 1984'ün sonunda, bu 
ayın sonunda gerçekleşmenin yüzde 60'ın çok az üze
rinde olacağını tahmin ediyoruz; fakat yapı işlerinin 
bütçelerine bakarsanız; yıllardan beri yapı işlerinin 
bütçeleri daima yüzde 60 civarında gerçekleşme gös-
teregelmiştir. Fakat, Karayolları hiçbir zaman bu se-
neki kadar tam bir harcama yapmamıştır. Bütçede 
gösterilen rakamın üzerinde yıl içerisinde aldığımız 
ilave ödeneklerin tamamı da harcanmış ve hatta azı
cık da geçilmiştir. Karayolları bu şekilde gerçekleş
me göstermiştir. 

Demin de arz ettiğim gibi, 1985 yılında, 1984'teki 
108 milyar liralık yatırım programına karşılık, 145 
milyar liralık fiilî, bilfiil yatırıma gidecek para ola
caktır. Bu bakımdan, takriben yüzde 40 nispetinde 
karayolları bütçesinde artış vardır. Yeni paralı yollar 
inşa edildikçe bu suretle karayollarının yıllık kazanç
ları çok kısa bir zaman içerisinde artış gösterecek ve 
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bu konuda bütçeden alınacak para miktarı azalmış 
olacaktır. O bakımdan, yeni paralı yollara çok önem 
vermekteyiz. 

Bu arada bir sayın arkadaşım, «Zigana Tüneli ne
den bitmez?» dediler. 1985 yılı sonundan evvel in
şallah bitirip, kendisine müjde veririz; onun için ça
lışıyoruz. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, hepinize saygılar 
sunarım. Sorulara cevap verirken, muhtemelen bun
dan sonra eksik kalan yerleri de tamamlamış olu
rum. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, soru sormak süresi dol

muştur. 
Sayın Bakanım, şimdi soruları okutacağım veya 

arkadaşlar yerinden soracaklar. Eğer konuşmalarınız
da değindiyseniz, lütfen tekrarlamamanızı istirham 
edeceğim? vaktimiz çok daralıyor. 

ikincisi; yazılı cevap vermek icap ediyorsa, on
ları da rica edeyim. Maalesef, soruların çoğu mahal
lidir; o da şimdi ortaya çıkacak. Onları da birer iki
şer kelimeyle cevaplarsanız memnun olacağım. 

Şimdi, Sayın Murat Sökmenoğlu'nun sorusunu 
okutuyorum : 

Toplukonut Fonundan ne kadar vatandaşımız is
tifade etmiştir? 

Bu sayıları yeterli buluyor musunuz? 
Devletimizin müteahhitlere ne kadar borcu var? 
Bakanlığınız bu borcun ne kadarını bu yıl sonun

da ödeyecek, ne kadarı ertesi yıla devrolacaktır? Öde
nen bu borcun ne kadarı devlet bonosu ile ödenmiş
tir? 

Bu bonolarla yatırımlar, inşaatlar nasıl devam 
edecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, efendim, soru
ların önemli bir kısmı büyük rakamlar gerektiriyor. 
Mesela, şu anda devletin müteahhitlere ne kadar bor
cu vardır; bunu ancak yazılı verebilirim. Yalnız şu 
kooperatif kredileri konusu önemli olduğu için, ora
ya bir açıklık getirip, bırakayım efendim. 

Eskiden kendilerine kredi açılmış olan 66 bin üyeli 
kooperatiflere ödenen para 53,5 milyar lira idi. Yeni 
Toplu Konut Kanunu, evvelce kredi açılmış olan bu 
kooperatiflere para vermeye devam etmiştir. Yeni Ka
nuna göre, 65 bin üyeli kooperatiflere 111 milyar 103 
milyon liralık yeni kredi açılmıştır. Bu suretle top- ; 
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lam, aşağı-yukarı 133 bin kişiye 164 milyar 751 mil
yon lira kredi açılmıştır. Bu kredilere mukabil bu 
sene 62 milyar 695 milyon Türk lirası bilfiil ödenmiş-

• tir. Ödemeler, inşaat ilerledikçe istihkak şeklinde ya
pılmaktadır. Onun için, 164 milyar liralık kredi açıl
mıştır; ama inşaat yürüdükçe 62,5 milyar ödenmiştir. 

Ferdi kredilere gelince : 17 . 12 . 1984 tarihine 
kadar,- yani bugün öğleyin aldığım son rakama göre, 
13 milyar 713 milyon Türk Lirası bilfiil ödenmiştir. 
Ferdî kredilerin başlangıç tarihi 15 Eylüldür. 3 aylık 
dilimler halinde, yani 15 Ekim, 15 Kasım, 15 Aralık 
olmak üzere 3 ayda 13,7 milyar lira ferdî kredi öden
miştir. Bu, yukarıdaki rakamın dışındadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Necip Oğuzhan Artukoğlu, buyurun sorunu

zu sorun. 
NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 

Sayın Başkan, Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1979 - 1989 dönemi ıslah programına alınmış olan 
Antalya, Burdur, Afyon ve izmir devlet karayolu üze
rinde-bulunan 52 kilometrelik yola ait son 24 kilome-
relik kısmın, bölgecilik maksadıyla planın iktisadî ve 
sosyal hedefinden saptırılarak dörtte bire inen bir 
trafiğin geçtiği mevcut yola ilaveten muvazi 2 nci bir 
yol inşaatına doğru kaydırılacağını 11 ay evvel öğren
miştik. Plan ve Bütçe Komisyonunda... 

BAŞKAN — Lütfen sual sorunuz. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
Sual geliyor efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bu 3 sayfa izahat, ondan 
sonra sual... Bu nereye varır? Lütfen efendim. 

NECİP OĞUZHAN ARTUKOĞLU (Burdur) — 
13 milletvekilinin bu mevzuda verdikleri temenniyle 
ilgili olarak şu sorumu yöneltiyorum : 

Karayolları Genel Müdürlüğünde, bu temenniye 
muvazi olarak yürütülen tetkik ve araştırmalar üze
rinde bugün de bölgecilik maksadıyla menfi bir si
yasî baskı var mıdır? idarenin bu programı düzelt
me ile ilgili çalışmaları ne zaman neticelenecektir? 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Sayın arkadaşımızın so
rusuyla ilgili konusunu, kendisinden daha önce aldım. 
Çizdiği yol krokisi çantamdadır. Üzerinde çalışıyo
ruz. 

Şunu burada ifade etmek istiyorum; bizim zama
nımızda herhangi bir siyasî baskı yoktur. Fakat şu-
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nu da ayrıca söylemek isterim; karayolları üzerinde 
bizden evvelki zamanda da siyasî baskı olduğu kana
atinde değilim. Yani, karayolları güzergâh tespit eder
ken siyasî baskı altında kalarak güzergâh tespit et
miştir, demek mümkün değildir. Kenuya bakılmakta
dır. Sayın arkadaşımızla görüşürüz; cevabımızı yazılı 
da yaparız. Bu konu üzerinde bu şekilde durmamala
rını rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Doğru burada mı? Buradalar. 
Sorularını okutuyorum: 
1. thale Kanununun değiştirilmesi ile uygulama

ya konulan yerli sistemde Devlet yatırımlarının zama
nında bitirilmesi yönünden müspet bir sonuca varılmış 
mıdır? 

2. Yeni ihale sisteminde ihaleye iştirak eden mü
teahhitlerin yüzde 20'nin üzerinde indirim yapmala
rının mümkün olmadığı malumlarıdır. Müteahhitlerin 
tümünün yüzde 20 kırmaları halinde müteahhit seçi
minde haklı veya haksız bazı suçlamaların yaygın ha
le, geldiği görülmektedir. Bu gibi ithamların önlenme
si konusunda görüşünüz nedir ve ne olmalıdır .. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) -r- Biliyorsunuz, 2886 sa
yılı Kanunun değişik 28 inci maddesinin (Maddeyi) 
yanlış hatırlamıyorsam) gereği belli bakanlardan olu
şan bir kurul aracılığı ile bir tebliğ neşredilmiştir. O 
tebliğde uygun fiyat tarif edilmiştir. Denmiştir ki, 
«1984 yılı içerisinde yüzde 20'den daha fazla tenzilat 
yapılırsa, o teklif kabul edilmez.» 

Tabiî yüzde 20 dediğimiz zaman, herkes yüzde 
20 verdiği takdirde ne olacak, konusu vardır. Bu ko
nu, bir noktada da eğer herkes eşitse, kanuna göre 
kura çökmeyle çözülür; fakat eğer herkes eşit değil
se, bunu biz bir puanlama getirmek suretiyle ortaya 
koyduk, o puanlama vasıtasıyla derecelendirilir. 
Böyle bir konuda her türlü dedikodunun olabileceği 
baştan beri zaten bilinmekteydi; ama bundan daha 
iyi bir öneriyi kimse getirebilmıiş değildir. Ayrıca şu
nu söyleyeyim; Millî Savunma Balkanının öyle bir 
şeyi yoktur, gazetede çıkan tamamen uydurmadır, 
ondan haberiniz olsun. Millî Savunma Bakanımız bu
radaysa, kendisinden de ayrıca tahkik edebilirsiniz. 

Şimdi bü tebliğin iyiliği konusunda size sadece 
şunu söyleyeyim : Bakanlığımızda 'bu tebliğ uyarın
ca bu sene 1 750 adet ihale yapılmıştır. Bunlardan 
yalnızca 46 tanesi dptal edilmiştir. Üzerinde dedikodu 

çıkanlar o kadardır. Hatta 46'nın tamamında da de
dikodu çıkmamıştır. Öyle zannediyorum ki, bu getiri
len metotdan aslında müteahhitle^ de, idareler de 
memnundurlar. Elbette her sene bu tekrar gözden ge
çirilip, tebliğ yenilenecektir. Onun iiçin şu anda biz 
de gözden geçirmekteyiz. Yalnız tek bakanlık olarak 
değildir; bütün bakanlıklar, müteahhit birlikleri, oda
lar vesaire 'bu. gözden geçirmeye tamamıyla dahildir. 
Her vatandaş da, önerisi varsa söyleyebilir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın İbrahim Ur al burada mı?. Burada. 
Sorularını okutuyorum1 : 
1. Urfa Hava Meydanı konusunda 'başlayan bir 

çalışma var mıdır, varsa ne safhadadır?. 
2. Viranşehir - Diyarbakır yolu (Takriben 70 

kilometre) konusunda bir çalışma var mıdır?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE JCKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, Urfa Hava 
Meydamyla ilgili bir çalışmamız vardır; fakat bu 
soruya yazılı cevap vermekte fayda var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Arif Atalay 'burada mı?. Burada. 

Sorularını outuyorum : 
Besni - Araban yolunun asfaltlanması 1984 yılı 

programında olduğu halde şu ana kadar yapılmamış
tır. 1985 yılında akıbetinin ne Olacağı ve Besni çı
kışındaki köprü ihale edildiği halde yine şu ana ka
dar herhangi bir faaliyet yoktur. Bu köprünün de 
alki'betinin ne olacağı hususunun bildirilmesini rica 
ederim?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İI3KÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, Besni - Ara
ban yolunun Gölbaşı girişlinde 5 kilometre asfalt ye
nilemesi yapıldı. Araban çıkışında bir heyelan oldu
ğundan, burada güzergâh değiştirilmesinin gerekmesi 
üzerine, güzergâh değiştirme çalışması yapılıyor; as
faltlama tabiî ondan sonra olacak. 1985 yılı progra
mındadır. 

Köprü, heyelanın giderilmesi içiin düşünülmüş; 
ancak yapılan tetkikte bunun çözüm olmayacağı an
laşıldığından ihalesi iptal edilmiştir. Yani, köprü ya
pılmayacak. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Mehmet Koca'baş'ın sorusu var; buyurun 

efendim. 
MEHMET KOCABAŞ (içel) — Sayın Bakan; 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde konuşurken, Bayın-
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dırlılk ve iskân Bakanlığına bağlı Demiryolları, Li
manlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlü
ğünün Bayındırlık Bakanlığında kalmasının esprisinin 
ne olduğunu sormuş ve Payın Başbakan da burada 
olduğu için karar herhalde Hükümet politikasıyla 'il
gili olacalk) Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasının ge
rek işlerin hızlanması ve gerekse işlerin 'koordinasyo
nu bakımından daha faydalı olacağını 'belirtmiştim. 
Bu Genel Müdürlüğün Ulaştırma Bakanlığına bağ
lanmasının bir sakıncası var mıdır veyahut da unu
tulmuş mudur?. 

2 nci sorum : Dünyanın çok yerinde 'karayolları 
genel müdürlükleri ulaştırma bakanlıklarına bağlı
dır. Bu, hizmetlerin koordinasyonu ve kontrolü ba
kımından önemli olduğu için, Karayolları Genel Mü
dürlüğünün Ulaştırma Bakanlığına bağlanmasının 
fayda getireceğine inanıyorum. Bu konudaki görüş-
leriniziıde almak istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurunuz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE feKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, tabiî bu çeşit 
münakaşalar devamlı ola gelmiştir. Aslında eskiden 
hepsi Nafıa Vekâletinin kapsamının içindeydi; Ulaş
tırma Bakanlığı da; fakat sonradan ayrıldı. Biz Hü
kümet olarak biliyorsunuz konuları belli yerlerde top
lama düşüncesiyle bu şekilde hareket ettik. Konu ma
demki Yüce Mecliste teklif edilmiştir, elbette hükü
mette yeniden görüşülür. Ben kendi bilgilerim tah
tında, bugüne kadar hükümette yapılmış olan görüş
melere göre bu konuya cevap vereyim. 

Biz Bayındırlık Bakanlığı olarak inşaat yapıyo
ruz. Biliyorsunuz sadece demiryolu, hava meydanı 
inşaatı ıda yapmıyoruz. Mesela okul yapıyoruz, has
tane yapıyoruz, ilgili bakanlıklara veriyoruz; jandar
ma karakolu yapıyoruz, jandarmaya veriyoruz. Eğer 
bu söylediğiniz düşünceyi genişletirsek, herkes kendi 
inşaatını yapsın deyip çıkmak vardır; bir de o var. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Bu işin 
özelliği var Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
BAYINDIRLIK VE İ3KÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Bu işin özelliği nedir?. 
Eğer bu işe bir özellik-tanıyacak olursak, o zaman 
inşaat konusunda ihtisaslaşmış olan yerde toplamak 
daha önemli hale gelir. O bakımdan, şimdiye ka
dar hükümetimizde yapılan değerlendirmelerde, bu 
konunun Bayındırlık ve İskân Bakanlığında bulun
ması ve buna devam edilmesi kabul edilmiştir; fa-

17 . 12 . 1984 0 : 2 

kat her konu her zaman tekrardan görüşülür ve en 
iyisi bulununcaya kadar devam edilir. 

(Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Veysel Varol?... Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
1. Türkiye çapında deprem ve heyelandan zarar 

gören, bunlardan 1984 yılı programına alınışta iha
lesi yapılamamış kaç köy vardır?. İhale edilememiş 
ise sebepleri nelerdir?. 

2. 1939 yılında Broincan'da vukubulan deprem
de olağanüstü şartlar içerisinde yapılan ve halen de 
bu gayri müsait konutlarda oturanlar hakkında ne 
düşünülmektedir?. 

3. Kalkınmada öncelik tanınan Erzincan İli için 
bakanlığınızca alınması düşünülen tedbirler neler
dir?. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, sorunun kap
samı çok geniş, o nedenle yazılı cevap vermek isti
yorum. Yalnız eski depremlerden,- eski afetlerden ka
lan borcun 32 bin adet ev olduğunu ifade edeyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ömer Kuşhan?... Burada. 
Sorularını okutuyorum : 
1. 30 Ekim 1983 tarihinde vukubulan ve Er

zurum ile Kars İlinin bir bölümünü etkileyen dep
remde evleri yıkılmış vatandaşlarımıza devletçe yap
tırılan evleri yapmayı hangi şirketler üstlenmiştir?. 

2. Bu müteahhit firmaların her birinin ev ma
liyetleri kaç milyon liradır?. 

3. Her firmaya kaç ev yapma görevi verilmiş
tir?. 

4. Bugün itibariyle bu firmalardan devletten 
alacaklı olanlar var mıdır?. 

.5. Sarıkamış İlçesinin Isısu Köyünde inşa edi
len deprem evlerinin temel dolgularının şartnameye 
uygun olmadığı görevlilerce de tespit edilmiş olması 
karşısında, müteahhit firma binaların duvarlarının 
dış yanlarını koyarak, dış kısma beton dökerek ko
nuyu âdeta kamufle etmeye çalışmıştır. Bu husus ta
rafımdan yerinde yapılan inceleme ile saptanmış ve 
konu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile 
getirilmiştir. Sayın Bakanlık bu hususta ne gibi bir 
önlem almıştır?. 

6. Yüksek malumları olduğu üzere, deprem ev
lerinde orta hasarlı olarak nitelenen; fakat içinde 
oturulması mümkün olmayan evlerin sahiplerine de 
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ev yaptırmak için sayın bakanlığınızca yürütülen bir 
çalışma var mıdır?. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAÎL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, deprem ev
lerinin müteahhidi esas itibariyle Türkiye Emlak Kre
di Bankasıdır. Ancak, Emlak Kredi Bankası, Tem'el 
Yapı, Sutek, Tepe, Eska, Doğan Dölcel, Ağaceylan, 
Özdemir İnşaat olmak üzere 7 tane taşeron" firma 
tutarak bu işi yapmıştır. 

Bölgelere göre maliyetlerde 300 bin lira merte
besinde değişme olacaktır; yola yakındır, dağın ba
şındadır vesaire gibi sebeplerle maliyet farkı elbette 
vardır. Maliyetleı takriben 3,6 ilâ 3,9 milyon merte
belerindedir, 

Firmalara verilen ev sayıları; Temel Yapı 421, 
Sutek 610, Tepe 216, Es?:a 360, Doğan Dölcel 257, 
Ağaceylan 479, Özdemir İnşaat 589'dur. Bunların da
ğıtımlarında, ikmal şartları, yol durumları nazarı iti
bara alınarak pruplandırılmıştır; yani 72 yer 7 gruba 
bölünmüştür. Aslında bu şekilde 9 gruptur; Kutlu-
taş Firmasının yaptığı bir köy vardır. Kutlutaş Fir
ması (Burada saymadım) köyü bedava yapmıştır, ta
mamen hibedir; o bakımdan onun adını okumuş ol
madım, aslında onları da saymak lazımdı. Gerçi o 
Emlak Kredi Bankasının taşeronu değildir, doğrudan 
doğruya Bakanlığa 125 hanelik bir köy yapıp hediye 
etmiştir. Harcadığı para aşağı yukarı 700 milyon lira 
civarındadır. 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Acaba Kutlu-
taş'ın kaç milyarlık işi var? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Türkiye'de yok, dışa-
rıda var işleri. 

Bugün hakedişi gelip ödenmeyen, Emlak Kredi 
Bankasından alacaklı bir müteahhit yoktur. 

Isısu Köyünde temel bakımından mevcut projeye, 
uygun olmayan 4 ev tespit edilmiştir. Bunların temel
lerinde takviye yapılmıştır. Aslında takviye yapılma
sa da önemli değildi; fakat psikolojik olarak orada 
yaratılan ortam yüzünden takviye yapmak tercih 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Sayın Sururi Baykal?. Burada. 
Sorularını okutuyorum : 
1979 yılında inşaatına başlanan ve 35 milyon 

Türk Lirası dolayında harcama yapılan, 79/E/010/720I 
proje numaralı Kalecik - Sulakyurt - Sungurlu TCK 
yolu yapım programından çıkarılmıştır. Ancak, Sa

yın Cumhurbaşkanımızın, ekim ayı sonunda Sulak
yurt ilçesine yaptığı gezide, «Ankara'nın bu denli 
geri kalmış bir ilçesinin olduğunu düşünemiyordum 
ve düşünmemiştim» diyerek, kendisine verilen buke
ti, «Açıkladığım gerekçeden dolayı almayacağım» 
demişlerdi ve söz konusu yolun da bir an önce yapıl
ması yolunda ilgililere" direktif vereceğini söylemiş
lerdi. Bu konudaki haberler basında da yer almıştı* 
Bu durumda : 

a) Söz konusu 79/F/Ol 0/720 DPT projeli yol 
niçin yapım programından çıkarılmıştır? 

b) Anılan yolun, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
görüş ve istekleri doğrultusunda bir an evvel yapıl
ması düşünülüyor mu? Yapılacaksa, yeniden yapımı
na ne zaman başlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, bu Ulaştır
ma Anaplanındaki hedeflerin dışında kaldığı için 
Planlamaca programdan çıkarılmış bir yoldur. Bu 
sene Ulaştırma Anaplanı tekrar ele alınmaktadır ve 
tekrar programa konması imkânı üzerinde durulur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Rıfat Bayazıt sorularını yerinden sormak 

istiyor, buyurun efendim. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkanım, sorum karayollarına ilişkindir: daha doğ
rusu Kahramanmaraş - Andırın Karayoluyla ilgilidir. 
Kahramanmaraş'tan Andırın'a gitmek için, Türk oğ
lu, İslahiye, Bahçe, Osmaniye, Kadirli ilçelerinden 
geçerek 250 kilometrelik bir yol kat etmek suretiyle 
ilden ilçeye ancak gidilmektedir. Halbuki Kahraman
maraş ile Andırın arasında 50 kilometrelik bir ham 
yol vardır. Senelerce bu yol, yazın tozdan, sonba
harda yağmurdan, kışın da kardan geçilememekte
dir. Acaba bu karayolu ne zaman yapılacaktır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, bu yol aslın
da programımızdadır. Ancak, heyelanlı bir arazidir. 
Onun için güzergâh çalışmaları yere tatbik edildi
ğinde tekrar heyelana düştüğü için, yeniden etüt 
edilmektedir. Bu yol yapılacak. 

Sayın milletvekilleri, zaman zaman hepinize söy
lemişimdir; aslında ben Türkiye'de mevcut olması 
gereken yolun ancak yirmide birine, otuzda birine 
sahip olduğumuz kanaatindeyim. Onun için, prog
ramımızda olsun olmasın, imkân bulduğumuz anda 
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yolunuz yapılır. Çünkü bunların eksik olduğunu bi
liyoruz; ama biz 100 senedir millet olarak şikâyet 
ediyoruz. Zamanında şairimiz gitmiş demiş ki, : 

«Diyarı küfrü gezdim, beldeler kâşaneler gör
düm; 

Dolaştım mülkü İslamı, serapa viraneler gör
düm.» 

100 senedir bunu deriz. Ben de şunu arz ediyo
rum : Buradaki bütün sayın arkadaşlarımızın arzuları- • 
nın, sabırsızlıklarının ne olduğunu hepsinden iyi bili
yorum. Ben at sırtında vesaire ile Türkiye'yi çok gez
dim; keşke şu Türkiye'de î 000 dolar değil de 10 000 
dolar mertebesinde millî gelirimiz olsaydı, inşallah 
o da olacak. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayazıt, diğer soru
nuzu sorunuz. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Gök
sün - Elbistan bağlantısında Çamiçi yolu ihale edil
mişti. Yapılmak üzere iken bu yolun yapımı 'durdu
ruldu. Acaba bu yol ne zaman yapılacaktır? 

Üçüncü sorum : 5 inci Bölgeye dahil yine Kö-
mürler'den geçmek suretiyle Türkoğlu'na ve oradan da 
Kahramanmaraş'ı katedip İran hududuna kadar gi
den yolda, bilhassa Kömürler'le Türkoğlu arasındaki 
yol 5 aydan beri hakikaten geçilmez bir haldedir. 
Kışın da geçilmez bir h^le gelecektir. Bu durumla. 
ne zaman meşgul olunacaktır? 

Bunları arz ediyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Notu yazılı olarak ala
yım, size yazılı cevap vereyim efendim. Şu anda bu 
sorulara hafızamdan cevap vermem mümkün değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Mahmud Altunakar?.. Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
1. Diyarbakır'da Dicle Üniversitesini şehir mer

kezine bağlayacak köprü inşası 1985 yılı programına 
alınmış mıdır? 

2. Bir müddet evvel tevcih ettiğim sual müna
sebetiyle, temas ettiğiniz Ovabağ - Demirci - Viran
şehir yolunun 1985 yılında asfaltlanması, programa 
alınmış mıdır? 

3. Lice - Kulp - Kızılağa - Muş karayolu inşa 
çalışmalarına 1985 yılında devam edilecek midir? 

4. Vukubulan zelzeley; müteakip Hani - Lice -
Kulp kazalarında 1976 yılında başlanan «sosyal ko
nut» tesislerinin inşası bitmiş midir? Bitmedi ise ne 
zaman ikmal edilecektir? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, Diyarbakır' 
da Dicle Üniversitesini şehir merkezine bağlayacak 
köprü inşaatı incelenmektedir. Etüdü, projesi yapıla
cak ve onu yapacağız. 

İkinci soruyu cevaplandırıyorum : Demirci - Vi
ranşehir arası yolu 1985 yılı asfalt programındadır. 
Ovabağ - Demirci arası ham yol olup, detay plana 
göre 1987 yılında yatırım programına alınacaktır. 
Programa aldıktan sonra çabuk bitiririz. Tabiî, Ulaş
tırma Anaplanı revize edilecektir bu önümüzdeki bir
kaç ay içerisinde. O esnada öne alabileceğimiz her 
projeyi alacağız. 

Üçüncü soruya cevap veriyorum : Lice - Kulp -
Muş yolu 1985 Yılı Yatırım Programında yer almak
tadır. 1985 yılı ödeneği 91 milyon liradır. Bu yol 
üzerinde iki ayrı şantiyemiz vardır. 1989 yılında ta
mamen bitmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan.-
Sayın İbrahim Turan?.. Buradalar. 
Sayın Turan'ın sorularını okutuyorum : 
1. Gümüşhane - Kelkit yolu yapımı düşünülü

yor mu? 
2. Yukarıda arz ettiğim Karadenizi Akdenize 

bağlayan hayatî bir yol için herhangi bir tahsisat 
ayrılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, bu soruya ya
zılı cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür, ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Akif Kocaman burada mı efendim?.. Bu

radalar. 
Sayın Kocaman'ın sorularını okutuyorum : 
Bayburt - Araklı yolu ne zaman ikmal edilecek

tir? 
Şimdiye kadar ne miktar tahsisat verilmiştir? 
Yolun yapımının ne kadarı gerçekleşmiştir? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla) — Efendim, hafızamdan 
söylemem mümkün değil. Müsaade ederseniz bu so
runun cevabını da yazılı olarak vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ebübekir Akay?.. Buradalar. 
Sayın Akay'ın sorularını okutuyorum : 
1. Afet İşleri Genel Müdürlüğünde 150 adet 

kamyon mevcut iken Erzurum deprem inşaatı mal-
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zemelerinin şevkine nakliye bedeli neden ödenmiş
tir? 

2. Sarıkamış'tan tahsis edilen kereste, Erzurum' 
dafci kereste atölyeleri mevcut iken, iki başlı nakliye 
ödenmek suretiyle Ankara'ya neden sevk edilmiştir? 
Kaç metreküp kereste tahsis edilmiş ve ne kadar ma
mul kereste deprem bölgesine gitmiştir? 

3. Afet işleri Oenel Müdürlüğünün yapmış ol
duğu deprem evleri (Batıda mevcut) halkın beğenisi
ni kazandığı halde Emlak Kredi Bankası marifetiyle 
neden yaptırılmıştır? 

4. Erzurum'da inşa edilen deprem evlerinin bi
risinin maliyeti nedir? Bitirilmeyen kaç ev vardır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, efendim soru
nun her tarafını aynı derecede anlayabildiğimi söyle
yemem. Yalnız, müsaade ederseniz şunu söyleyeyim: 

Efendim, biz Erzurum depremi dolayısıyla 25 mil
yonun üzerinde tuğla kullandık. Sayin milletvekilinin 
bahşettiği Erzurum'daki tuğlacıların kapasitesi 300 
'bindir. Bunu lütfen tahkik etsinler. Onun için, tuğla 
Çorum'dan gelmiştir büyük çoğunlukla. Biz, civar
daki bütün tuğla fabrikalarının yıllık kapasitelerini, 
üretim durumlarını bu işe başlamadan evvel etüt et
tik ve tuğlayı rereden getirebileceğimizi gördük. 

Kereste Sarıkamış'tan yahut Artvin'den alınıp 
Ankara'ya nakledilmemiştir. Ankara'da bu müteah-
lerden Tepe Mobilyanın yaptığı doğrama işleri ve bi
zim Afet İşleri Genel Müdürlüğü atölyesinin yaptı
ğı doğrama işleri için gerekli kereste Bolu'dan alın-

• rnıştır. Bunların hepsinin belgeleri vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Münir Sevinç burada mı efendim? Bu

radalar. • 
Sayın Sevinç'in sorularını okutuyorum : 
Bugünkü İhale Kanununu değiştirmeyi veya ıs

lah etmeyi düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla> — Efendim, biz her şeyi 
ıslah etmeyi düşünürüz. Bugünkü İhale Kanunu ye
ni bir kanundur. Bundan evvelki kanun 50 sene ya
şamıştır. Bugünkü kanun da; büyük iddialarla ve bil
diğiniz gibi bizim de yılbaşında getirdiğimiz birta
kım değişikliklerle, bu işe daha iyi bir çözüm geti
receği iddiasıyla gelmiş bir kanundur. Bu kanunu he
men değiştirmek için ortaya çıkmamak lazım; evve

la birazcık gözlemek lazım, sonuçlar almak lazım. 
O sonuçları alırız, eğer değiştirilecek yerleri varsa 
her zaman, her şeyi ıslah ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Fehmi Meımişoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Memişoğlu'nun sorularını okutuyorum : 
1983 - 1993 Ulaştırma Anaplanı revize çalışma

larında Rize İlinde transit yük taşımacılığına uygun 
şekilde bir ulaştırma limanı yapılması düşünülmekte 
midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA, GİRAY (Devamla) — Efendim, müsaade 
ederseniz bu somya da yazılı cevap vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Sayın Fehmi Memişoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Çakırefe'nin sorularını okutuyorum : 
l1. Boğaz Köprüsünden şimdiye kadar kaç kişi 

hisse senedi almıştır? 
2. 50 milyon.vatandasın malı ve vatandaşın ver

gisiyle yapılan köprünün bugün 60 milyar, yarın 100 
milyar liralık kârı, milletin tümüne hizmet yerine, 
muayyen parası olan hibte senedi alanlara tembel 
para kazanmalarının sağlanmasını nasıl karşılıyorsu
nuz? 

3. Gerek Başbakan, gerekse ilgili bakan «Yılda 
100 bin konut yapmak suretiyle konut sorununa çö
züm getireceğiz.» diyorlar. 

Memleketimizde 2 milyonun üstünde konut soru
nu olduğuna göre ve nüfus artışını da göz önünde 
tutarsak nasıl ve kaç yılda çözümlenecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi efendim, Boğaz
içi Köprüsünün satışı yahut da köprünün gelirleri
nin hisselere bölünüp satışı işi Bayındırlık ve İskân 
Bakanlığının konusu değildir. Sayın arkadaşlarım 
hep bunu böyle zannedivorlar. Bu, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığının işi değildir; Hazinenin işidir. 
Onun için, kaç kişi aldı, ne etti, bunu ben bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Devamla^ — Ama şunu söyleyeyim; 
bu konu bundan daha değişik platformlarda çok mü
nakaşa edilmiştir. Burada Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının Bütçesi ile alakası olan bir konu değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan; kâfi, 
teşekkür ediyoruz, sağolun, 
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Sayın Hüsevin Avni Sağesen burada mı?.. Bu
radalar. 

Buyurun efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Benim 

bir sorum kaldı. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efen

dim 1978 - 1933 yılları karayolları yatırım ödeneği
ni etüt ettiğimizde Ordu Jli hudutlarına ayrılan ya
tırım 100 binde 37*dir. Bunun altını çizerek söylü
yorum; 100 binde 37'dir. Bu çerçevede sorularımın 
değerlendirilmesini diliyorum.. 

Ordu - Sivas karayolu veya Ordu - Sivas bağlantısı
nı sağlayan yol 19 uncu avrın sonlarında yapılmıştır ve 
hâlâ aynı güzergâhı muhafaza etmektedir. Ordu -
Sivas dere yolunun yapımı ne zaman başlayacaktır; 
yani yeni güzergâhtan yol yapımı ne zaman başla
yacaktır? 

2 nci sorum : Ordu, Karadeniz Bölgesinde birin
ci, Türkiye genelinde döıdüncü sırada ihraç malı 
üreten ve kendi malını ihraç eden bir ilimizdir; hâlâ 
limanı yoktur. Liman ne zaman yapılacaktır? 

3 üncü sorum : Karayollarındaki tartı istasyonu 
faaliyetlerinin durduğunu müşahede etmekteyim. Bu 
tartı istasyonlarının faaliyetlerinin durdurulma ne
deni nedir? Altyapı oldukça pahalı bir iştir. 

BAŞKAN — Bu kadar mı efendim sorularınız? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Var 
efendim. 

Ordu'nun balıkçı barınağına ihtiyacı vardır. Bu 
ne zaman yapılacaktır? Bu husus birçok defa Bakan
lığa intikal ettirildi. 

5 inci sorumu sormuşlardı efendim; yine inşaat
larla ilgilidir, 

Türkiye karayolları üzerinde ve kapıdan kapıya 
yapılan ağır yük taşımacılığında ücret almanın ya
rarına inanıyor musunuz? Bu konuda çalışmalarınız 
var mıdır? Biliyorsunuz ağır taşımacılık devamlı tah
ribata yöneliktir. Kapıdan kapıya olursa fayda sağ
lıyor mu? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi efendim, kara
yollarının yatırım bütçesi programı ile sınırları bazın
da değildir; iller arasıdır yolu. Onun için bilmiyo
rum, siz Ordu'dan geçen yolu öbür il'e mi koyuyor
sunuz? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hayır 
efendim, 60 kilometre yolumuz var. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen karşılıklı ko
nuşmayalım efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Şimdi, bu sorunuzu 
yazılı olarak alayım da, hepsine yazılı cevap vere
yim. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazılı olarak cevap 
verebilirsiniz. 

Efendim, burada Sayın Çakırefe'nin bir sorusu 
ortada kaldı. 

Sayın Çakırefe buradalar mı? Yok. (HP sırala
rından «Yazılı verecek» sesleri) 

Peki efendim. 
Sayın Lezgin Önal burada mı Burada. 
Sayın Lezgin Ünal'ın sorularını okutuyorum : 
Ankara - İstanbul demiryolu güzergâhında tü

nellerde tek hat, diğer ksımlarda çift olarak dü
zenlenirse, taşıma kapasitesi artırılamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Tabiî çök elektronik 
bir işletme yaparsanız, çift hatlı yerlerde trenleri bek
letir, tünellerden teker teker geçirirseniz belki olur. 
Bu, hesap işi efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 
Sayın Selçuk Akıncı, burada mı? Buradalar. 
Sorularını okutuyorum : 
2886 sayılı İhale Kanununda bir değişiklik dü

şünülüyor mu? 
Bu Kanunla ihale örn esi yeterlik belgesi veren 

komisyonların teşekkülünde ve icraatlarında müteah
hitlerin etken olduğu söylenmekte, puanların sıra
lanmasında maddî menfaatlerin rol oynadığı söylen
mektedir. Bu durumda Devlet zarara sokulmakta mı
dır? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla"* — Demin cevap vermiş
tim efendim, 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederiz. 
Sayın Yavuz Köymen?.. Burada. 
Sayın Yavuz Köymen'in sorusunu okutuyorum: 
1. Giresun - Şebinkarahisar yolu ne zaman baş

lamıştır, ne zaman bitirilmesi düşünülüyor? 
2.; Giresun Limanının kapasitesinin genişletilme

si hakkında ne düşünüyorsunuz? 
BAŞKAN — Buyurunuz Saym Bakan. 
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla — Efendim yazılı olarak 
cevap vereyim. Çünkü, bı. bahsettikleri yola 27 sene 
evvel 'başlanmış. Bir zorluk var her halde, neden bit
memiş, ona iyi bakayım da öyle cevap vereyim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ahmet Yılmaz?.. Buradalar. 
Sayın Ahmet Yılmaz'm sorusunu okutuyorum : 

Tirebolu - Harşit yolu ne zaman bitirilecektir? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bu soruya da yazılı 
olarak cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak cevap ve
recekler. 

Sayın Bakan, teşekkür ederiz efendim. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Bitti mi efendim soru
lar? 

BAŞKAN — Evet efendim, teşekkür ederiz. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Devamla) — Muhterem milletvekil
leri, hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim, {ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sağolun, biz de teşekkür ederiz. 
Son söz Sayın Altınok Esen'in. 
Buyurunuz efendim, üzerinde söz istemiştiniz; sü

reniz 10 dakikadır. 

ALTINOK ESEN (Konya) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Bütçesi üzerinde 
görüşlerimizi arz etmeden önce, hepinizi en derin say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İlgili bakanlığın 1 yıllık uygulamasının muhase'be-
siyle, gelecdk yılda yapacaklarının sergilendiği bütçe 
üzerinde yeterli ve yönlendirici bilgiler verildi. Ben, 
sadece Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevlerini 
yaparken, görünüşte önemsiz olan, ancak uygulamada 
engeller çıkaran birkaç konuda önerilerimi arz etmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde şehirleşmenin hızla 
gelişmesi, teknik, ekonomik ve sosyal sorunları da 
beraberinde getirmiştir. Başlangıçta imar planları, yol, 
su, elektrik, kanalizasyon gibi altyapı projeleri hazır
lanırken yapılan kabuller, şehirlerdeki yapılanma hızı
nın çok gerilerinde kalmıştır. İmar planları ve altyapı 

.tesislerinin yetersizliği ve ihtiyaca cevap vermemesi; 

plansız, düzensiz, sağlıksız şehirleşme olgusunu orta
ya çıkarmıştır. Şehirlerimizin etrafını çember gibi sa
ran altyapıdan yoksun gecekondu halkaları, bu hızlı 
şehirleşmenin sağlıksız sonuçlarıdır. 

Yılların birikimi dan bu problemi çözmek ama
cıyla 2981 sayılı İmar Affı Yasası hazırlanarak, Yüce 
Meclisin onayından geçirilmiş ve halkın hizmetine su
nulmuştur. Sadece kanunun çıkarılması ile kalınma
mış, uygulama titizlikle ele alınarak meselenin çözü
münde başarı sağlanmıştır. Halka huzur getiren bu 
çok önemli yasanın uygulanmasını, bakanlığın 1985 
yılında daha yakından takip ederek, uygulamacı va
lilik ve belediyelere gerekli yardımı yaparak, güçlük
leri, kesin görüş ve kararları ile kolaylaştırmasını te
menni ediyorum. Kalkınmanın hedefi, kalkınmaya 
sarf edilen gayretler, insanlarımıza daha fazla refah, 
mutluluk ve huzur temin etmek amacına yöneliktir. 

Sayın milletvekilleri, • yıllarca enflasyonu artırıcı 
bir yatırım olarak yorumlanan konut yapımının, sos-
yo - ekonomik kalkınmadaki önemi tam anlamıyla 
değerlendirilmiş ve bu konuda da sağlam kaynaklar 
getirilmiştir. Konutun, enflasyonu artırıcı ölü bir ya
tırım olmadığı yavaş yavaş anlaşılmaya başlanmıştır. 
Konut, bilfiil üretim yapmaz; ancak üretim yapan
lara sağlayacağı refah ile üretimi büyük ölçüde artı
ran bir etkendir. Konutun sosyal amacı budur. 

Bir de ekonomik yönden bakarsak, konut sektörü 
istihdam sahasında en önemli yeri işgal etmektedir. 
Konut sektörünü destekleyen kanunların uygulaması
nın, Bakanlıkça titizlikle takip edilerek, neticenin en 
iyi şekilde alınmasını temenni eder, başarılarını can
dan kutlarım. 

1982 Anayasamız «Devlet, şehirlerin özelliklerini 
ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde 
konut • ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca 
toplu konut teşebbüslerini destekler» derken, konu
nun ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar ülkemizde şe
hircilik mevzuatı dağınık olarak çeşitli kanun, tüzük 
ve yönetmeliklerle düzenlenmiştir. Bunlar, İmar, Be
lediye Gelirleri, Kamulaştırma, Devlet İhale, Arsa 
Ofisi, Gecekondu kanunları gibi kanunlardır. Bu ka
nunlar arasında kordinasyönu ve ilişkiyi kurarak uy
gulamanın bütünlüğünü sağlamak oldukça zordur. Ba
yındırlık ve iskân Bakanlığının tüm meseleleri daha 
iyi çözebilmek için hazırladığı imar Kanunu Tasarı
sını memnuniyetle karşılıyor ve en kısa zamanda Yü
ce Meclisin tensiplerine sunulmasını arzu ediyor, bu 
çok önemli çabalarından dolayı kutluyorum. 
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Tasarıda, özellikle şehir imar planı tasdiklerinin 
bakanlığın tespit edeceği esaslar çerçevesinde valilikle
re verileceğinin belirtilmesi mahallî idarelerce mem
nuniyetle karşılanmaktadır. Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığının yetişmiş teknik elemanları ile ülke çapında 
en iyi hizmeti vereceğine inancım tamdır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve tskân Bakan
lığı, bünyesindeki kuruluşları, bağlı ve ilgili kuruluş
larıyla inşaat yapımını üstlenmiş bir bakanlık olup, 
yatırımlarının önemli bir bölümünü müteahhitler va
sıtasıyla gerçekleştirmektedir. Yapı Tesis ve Onarım 
İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği 1955 yılından 
başlayarak müteahhitlik karnesine ilişkin esasları dü
zenlemiş ve birçok değişikliklerden sonra, son olarak 
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 16 ncı maddesi 
uyarınca yönetmeliğin tüzük haline getirilmesi çalış
malarına başlanmıştır. Ancak, enflasyonun tırmanışa 
geçtiği 197ÖTI yılların sonunda, ihalelerde tatbik edi
len fiyat farkı kararnamelerinin önceden tahmin edil
meyen aksaklıkları, bazen yüksek inşaat maliyetleri
nin sebebi olmuş, müteahhitlere de normalin üzerinde 
kârlar sağlamıştır. Bu durum, kaynak sıkıntısı çeken 
her çevreden işadamının müteahhitliğe geçmesine ne
den olmuş, aşırı birikim sonucunda bugünkü duruma 
gelinmiştir; 25 bin müteahhit. Yalnızca 1984 yılında 
bu müteahhitler ordusuna katılanların sayısı 2 5Cr" 
dür. 

Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanının Güney Ko
re'den döndüklerinde, yanlış hatırlamıyorsam, orası 
için verdikleri sayı 5CÖ firma idi, 2 50Ö kadar da yar
dımcı taşeron firma. Kendi ülkelerinden başka dış ül
kelerde bizim müteahhitlerimizin aldığının iki katı ta

ahhüt işi çok daha az firmayla gerçekleştirilmektedir. 
Bizde ise bu sayısal artış yüksek tenzilatlı ve kalitesiz 
Devlet yapılarının oluşmasına neden olmuş, firma if
lasları ve yarım kalan tesisleri doğurmuştur. 2886 sa
yılı Kanunla ihale şekli bir düzene konulmuş ise de, 
müteahhit sayısının çokluğuna ve düzensizliğine bir 
çözüm getirilmemiştir. Ülke kalkınmasında önemli bir 
yeri olan müteahhitlerin yurt içi ve yurt dışı işlerine 
ait bilgilerinin sağlıklı olarak derlenmesi ve değerlen
dirilmesi için, bilgi akımını ve denetimini sağlayacak 
tedbirlerin Bakanlıkça alınması ve ayrıca gerekli ka
nunî düzenlemelerin yapılarak bir müteahhitler oda
sının kurulmasının teminini temenni ediyorum. 

17 i 12 . 1984 O : 2 

Bilindiği gibi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca 
ihale yoluyla yaptırılan tesislerin ödemeleri genel fi
yat analizine dayanan birim fiyatlar yoluyla yapıl
maktadır. Ancak, bugünkü şartlara ve gelişen teknolo
jiye uymayan, çok eski yıllarda düzenlenen genel fi
yat analizlerinin ülkemizin şartlarına, teknolojisine 
ve malzeme türlerine göre yeniden ele alınması, mes
lek odaları ve üniversitelerle görüş alış - verişinde bu
lunularak düzenlenmesinde zaruret vardır. Bu düzen
leme, ileri ülkelerde uygulanan ve ihaleden önce yo
ğun bir teknik çalışmayı gerektiren, analize dayalı fi
yat teklifleri ile ihaleye çıkılması uygulamasına da 
sağlam bir zemin hazırlayacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 

ALT1NOK ESEN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Serbest çalışan teknik elemanların hizmetlerinin 
ücret oranlarını düzenleyen cetvellerin günün şartları
na uygun hale getirilmesini, inşaat maliyeti yerine, 
inşaat alanı esasına göre tanzimini temenni olarak be
lirtiyorum. 

Sayın milletvekilleri, kamu kuruluşlarının yeniden 
düzenlenmesi çalışmaları kapsamında, Bayındırlık ve 
lökân Bakanlığında yapılan düzenlemelerle teşkilat ve 
görevleri önemli ölçüde bir araya getirilmiştir. Bu dü
zenlemenin iş ve işlemlere hız kazandırarak önümüz
deki yıl daha da olumlu sonuçlar vermesi beklenmek
tedir. Yatırımların yürütülmesinde önemli rolü olan 
nakit akışının daha düzenli şekilde temin edilmesi, 
bütçe dışı kaynaklarla ödeneklerin takviye edilmesi, 
yeni Devlet İhale Kanununa intibakın sağlanması ile 
yatırımlarda önümüzdeki yıl çok daha sağlıklı sonuç
lar alınacağına inanmaktayım. 

Hizmetin bütünlüğü içinde devletin vatandaşa, va
tandaşın devlete güvencesinin en güzel örneğini vere
ceğine inandığım Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
1985 Yılı Bütçesinin hayırlı olmasını diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Esen. 
Efendim, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

üzerindeki müzakereler son bulmuştur. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
/. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı 

Bütçesi 
A — CETVELİ 

Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ulaştırma İnşaat İşleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Doğal afetlerin zararlarını 
önleme ve giderme hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 557 251 000. 

32 751 131 OÛO 

73 097 136 000 

3 4Ö0 183 000 

Prog. 
Kodu 

114 

900 

Açıklama Lira 

Teknik araştırma ve uygu
lama hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 

BAŞKAN — Kabul eden
ler..; Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13 028 844 000 

516 750 C0O 

2. -
hesabı 

TOPLAM 124 351 295 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

- Bayındırlık Bakanlığı 1983 Malî Yılı Kesin-

BAŞKAN — 1983 Malî Yılı Bayındırlık Bakan
lığı Kesinhesap Kanun Tasarısının (bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum : Ka'bul edenler... 
Ka'bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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(A) Cetvelini okutuyorum : 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 247 096 000 185 048 066 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Devlet yapı işleri * 97 640 126 '536 52 171 690 034 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ulaştırma inşaatı işleri 46 502 481283 27 929 914 916 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... . Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan • transferler 1 077 500 000 959 196 651 
BAŞKAN — Kabul eden- , 
Her... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir/ 

990 özel ödeneklere ilişkin hiz
metlerin yürütülmesi 744 736 566 151 476 036 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 146 211 940 385 81 397 325 703 

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

Ertesi yıla dev- İptal edilmesi 
rolunan ödenek gereken ödenek 

Lira Lira 

588 596 910 

62 047 934 

45 468 436 502 

18 572 566 367 

118 303 349 

4- 663 620 

588 596 910 64 226 017 772 

3. — İmar ve İskân Bakanlığı 19Ş3 Malî Yılı Ke-
sinhesabı 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığının 1983 

Yılı Kesinlhesap Kanun Tasarısının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A) 

Prog. 

101 

Ts B. Ms M. 

Cetvelini okultuyorum : 

ödeneğin Çeşidi 

Genel yönetim ve desftek hizmet 

B : 45 17 « 12 a 1984 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

leri 2 016 '285 265 

O : 2 

1 

Gider 
Lira 

1 703 782 959 

İptal edilmesi 
'gereken ödenek 

Lira 

312 502 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
İKalbul edilmiştir. 

111' Bölge metropoliten alan şehir imar planları
nın yapılması ve belediyelere teknik yardımın 
yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Kalbul edilmiştir. 

112! (Kentsel aianllardan konutların düzenlenmesi 
ve yapı malzemesi standartlarının tespiti 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

113 Doğal afetlerin zararlarını önleyici ve giderici 
işler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
İKalbul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan trans
ferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
(Kalbul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

3 360 011 100 1 877 815 659 1 482 195 441 

8 382 423 660 7 273 215 112 1 109 208 548 

2 479 027 500 2 149 189 704 

97 858 100 663 066 

329 837 796 

9 195 034 

16 335 605 625 13 092 666 500 3 242 939 125 

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

Bu surette 1983 Malî Yılı İmar ve İskân Bakanlığı 
Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî 
Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Efendim, Karayolları Bütçesinin 
'bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler. . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Giderlerle ilgili bölümü okutuyorum : 

Prog. 
Kodu 

A — CETVELİ 

Açıklama Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri , 8 174 690 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul1 edil-
mlişjtir. 
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Prog. 
Kodu Açıklama Lira 

111 Karayolları Planlama, Pro
je ve Keşif Hizmetleri 4 752 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediil-
mlişmir. 

112 Karayolları Yatırım Hizmet
leri 108 537 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul ediil-
miişltlir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmet
leri 68 825 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediil-
mlişltlir. 

900 Hizmet Programlarına Da-
ğıMaJmıayan Transferler 1 299 270 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediil-
rnlişltür. 

TOPLAM 191 589 270 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabuü ediil-
miişlir. 

(B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Açdcliamai Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 2 291 000 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edil
miştir. ' 

Gelir 
Türü Açıklama Lira 

3 özel Gelirler ve Hazine Yar
dımı 189 298 270 000 

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

TOPLAM 191 589 270 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediil-
mlişltir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983Malî Yı
lı Kesinhesabı (3/584, 1/582) (S. Saym : 204) (1) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısının maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Karayolları Gene] Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler 
MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı güderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (45 924 573 510) lirası cari, (76 492 736 279) 
lirası yatırım, (1 688 724 785) lirası sermaye teşküli ve 
transfer, (2 958 332 316) lirası da özel kanun harca
malarına ait olmak üzere toplam (127 064 366 890) 
liradır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 

(1) 204 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

301 — 



T. B. M, M. B: 45 17 , 12 s 1984 O : 2 

Ekli (A) cetvelini okutuyorum : 

Prog. 

101 

111 

112 

113 

900 

990 

Açıklama 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
'edilmiştir. 
Karayolları Planlama, Pro
je ve Keşif Hizmetleri 
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
©dikniiştir. 
Karayolları Yatırım Hiz
metleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
Bakım ve İşletme Hizmet
leri 
(BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Da
ğıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 
Özel Yatırım Harcamaları 
'BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. . 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

3 406 653 960 2 912 312 386 

3 291 018 640 2 573 449 329 

81 867 959 973 73 919 286 950 

46 168 264 546 43 012 261 124 

2 191 464 012 1 688 724 785 

8 036 629 815 2 958 332 316 

Ertesi yıla dev- İptal edilmesi 
rölunan ödenek gereken ödenek 

Lira Lira 

494 341 574 

717 569 311 

7 948 673 023 

3 156 003 422 

502 739 227 

5 078 297 499 

GENEL TOPLAM 144 961 990 946 127 064 366 890 5 078 297 499 12 819 326 557 

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

Maddeyi cetveliyle 'birlikte oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelirlers 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (5 768 973 725) lirası vergi dışı ve 
(113 956 594 129) lirası da özel gelirlere ait olmak 
üzere toplam (119 725 567 854) liradır. 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi Türü 
Gelir 

Vergi Dışı Normal Gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Özel Kanunlar Gereğince Tahsil Edilen Para 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Proje Kredisi (TETEK) 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
1984 Yılına Devreden 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
özel Kanunlar Gereğince 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 
Proje Kredisi (TETEK) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 

Tahmin 
Lira 

1 416 000 000 

128 563 000 000 

129 979 001» 000 

• 

129 979 000 000 

Tahsilat 
Lira 

5 768 973 725 

110 919 261 813 

7 626 488 753 

1 462 488 354 

125 777 212 645 

6 051 644 791 

4 964 552 684 

1 087 092 107 

119 725 567 854 

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

2 nci maddeyi cetveliyle beraber oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştiirı 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

Gelir - gider dengesi 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
birinci maddede yazılı giderler (ile ikinci mad
dede yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan 
(7 338 799 036) lira gider fazlası olarak gerçekleş
miştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... .Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
Ertesi yıla devreden ödenek 
MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı içinde harcanamayan ve özel kanunlar ge
reğince ertesi yıla devrine izin verilen (5 078 297 499) 
liralık ödeneği 1984 yılına devredilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
İptal edilen ödenek 
MADDE 5 — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (144 961 990 946) lira olup, bu tutardan 
yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin 
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dışında kalan (12 819 326 557) liralık ödeneği iptal 
edilmiştir. İptal edilen ödenekten akreditif (veya ak
reditif ve taahhüt) artığına ilişkin (1 377 606 906) li
rasının ertesi yılda açılacak özel bir tertibe ödenek 
kaydolunması gerekir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 

Yürürlük 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme 
MADDE 7; — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 

ile Bayındırlık ve İskân bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, tasarı açık oya 'sunulacaktır. Kupaların 

sıralar arasında gezdirilmesi suretiyle oyların toplan
ması hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. Kabul 
beyaz, ret kırmızı, çekimser yeşildir. Yanında oy pu
sulası olmayanlar bir kâğıdın üzerine «kabu'l», «ret», 
«çekimser» yazar, isJm'ini, seçiiırn bölgesini yazdıktan 
sonra mutlaka imza ederler ve öyle atarlar. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Efendim, bir vaziyetin düzeltilmesi 
gerekiyor; İçişleri 'Bakanlığı Bütçesinde söz alan Sa
yın Artukarslan, konuşması esnasında bir sıfat kul
lanmıştır. 'Bu sıfat «Bozkurt Mustafa Kemal» şeklin
de ifade edllmiştiir. Hepinizin malumu, Mustafa Ke
mali Atatürk'ün, 'başka 'bir sıfatı yoktur, (HP sıra
larından alkışlar.) 

(Sayın Artukarslan, sadece burayı ifade etmek ve 
tasrih etmek üzere, zabıtlara doğrusunun tescili için 
size kısaca söz veriyorum; buyurun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın 
Bakan, muhterem milletvekilleri; içişleri Bakanlığı 
'Bütçesi görüşülürken, Anadolu'ya gelişimizi sıralan
dırarak gelirken, bilhassa «Osmanlı Devletinin ku
rucusu Osman Bey, Orhan Bey, Murat Hüdaverdigâr 
ve arkasından da Fatih» dediğim,zaman (Halkçı Parti 
sıralarından «Atatürk» diye soruldu... 

BAŞKAN — Efendim, lütfen efendim; şimdi on
ların hiçbirisine lüzum yok. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamlla) — GeHi-
yorulm, bir dakika Sayın Başkan, tasrihi için mü
saadenizle... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bir şe

yi mutlak surette halletmeliyiz. Bozkurt, üç 'hilal, bu
na benzer Ergenekon, millî marşlar, hiç kimsenin, 
hiçbir partinin, hiçbir İdeolojinin malı değüldlir; ezan, 
Kur'an, din hiçbir partinin, hiçbir toplumun, hiç'bir 
ideolojinin malı değildir, Türk Milletinin müşterek 
malıdır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Sağın da malıdır, solun da malıdır Maalesef 
geçmişte bu sloganlara muayyen klikler sahip çık
mış ve yanlış kullanılmışlardır. Eğer hatırlarsanız -yaş
lılar 'içimizde- Mustafa Kemal'in zamanında 'beş li
ralarda bozkurt resmi vardır... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Artukarslan, 
lütfen... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum efendim. 

Ben «Gazi Mustafa Kemal» sözünü tamamlamak 
isterken, o 'heyecanın içerisinde; bizde mahallen «Bir 
bozkurt misali aslanım daldı» derler; ben de Mus
tafa Kemal'in Samsun'a çıkışını izah ederken «Ga
zi Mustafa Kemal bir bozkurt gibi» sözünü, o anda 
Sayın Başkan yine beni sıkıştırdığı için,, böylece kul
lanmış old'umL (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) Türk Milleti için yekvücut olarak Atatürk, 
Türk Milletinin malıdır, Türk'ün büyüğüdür. Kur'an, 
ayet, bayrak, hilal Türk Milletinin müşterek malı
dır, hiç kimseye ayrıcalığı yoktur. Hepinize saygılar 
sunarım 

Bahusus... 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Artukarslan. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Bahu

sus Halkçı Partiden; onu da arz edeceğim ... 
BAŞKAN —. Çok rica edeceğim, tamam ama, 

tamam, kapatıyorum... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Sayın 

Şerefin soyadı da Bozkurt'tur; onu da selamlarımı, o 
da bozkurttur, hiçbir mahzuru yoktur. Biz bozlkurtu 
slogan kabul etmiyoruz... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Hepi

nize saygılar sunuyorum; sağolun, var olun. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Böyle zora geldikçe Başkanlığa atın. 
Sayın arkadaşlar, oylama neticelenmeden lütfen 

yerlerinizi terk etmeyiniz. Meclis daha kapanmadı. 
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Çalışma saatimiz sona ererse, oylamanın neticesini 
alıncaya kadar süreyi uzatmak, durumundayız; lütfen 
yerlerinize oturunuz efendim. 

Oyunu kullanmayan var mı efendim?... Yok. 
Oylama işlemi son bulmuştur, kupaları getirin. 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — 204 sıra sayılı, 1983 Malî Yılı Kara
yolları Genel Müdürlüğü Kesinhesap Kanun Tasarı
sının oylama neticesini açıklıyorum : 

Oylamaya 316 sayın üye katılmış; 299 kabul, 12 
ret, 5 çekimser oy kullanılmıştır. 

Böylelikle, 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesap Kanun Tasarısı kabul edilmiş 
ve kanunlaşmıştır. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Bütçesi de 'böyle
ce tamamlanmıştır. Milletimize ve memleketimize ha
yırlı olsun. (Alkışlar) 

Programımız tamamlanmıştır, çalışma süremiz de 
dolmak üzeredir Bu nedenle, yarınki programa de
vam edebilmek için, 18 Aralık 1984 Salı günü saat 
10.00'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.40 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum Et Kombinasınça hayvan alımlarının durdu
rulma nedenine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm yazılı cevabı 
(7/282) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum Et Kombinasında hayvan alım
ları neden durduruldu?. 

Soru 2. Hayvan alımlarının ödenek yokluğu ne
deniyle durdurulduğu doğru mudur?. 

Soru 3. Kombina aldığı hayvanların parasını ke
sip satım yaptıktan itibaren 2-3 ay sonra ödediğine 
göre ödenek ya da para sıkıntısı neden oluyor?. 

Soru 4. Kombinanın et üreticilerine Ağustos 
1984'ten itibaren 'bir milyar beşyüz milyon borcu ol
duğu doğru mudur?. Kombina bu borcunu ne zaman 
ödeyecektir? 

Soru 5. Kombinaların ve özellikle de Erzurum 
Et Kombinasının gerek et alımlarında, gerek taban 
fiyatlarını indirip - çıkarmak gibi keyfî davranışları 
sebebiyle et piyasasını alt üst etmelerine, gerekse al
dığı malların bedelini zamanında ödeme konuların
da bir istikrar uygulaması oluşturması için Bakanlık
ça etkin bir denetleme yapılamaz mı?. 

T.C. 
Tarım Orman ve 17.12.1984 

Köy İşleri Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM - 2 - 1649 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. K. K. Dai. Bşk. lığının 26 Kasım 
1984 tarih ve 7/282-2363/09052 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Erzurum Et Kombina
sında hayvan alımlarının durdurulması» hakkındaki 
yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmek
tedir 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri 
Balkanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Gevabı 

Cevap 1. Erzurum Et Kombinasında hayvan 
alımları durdurulmamış ancak hayvan akımında ge
çici bir azalma olmuştur. 

Cevap 2. Ödenek yokluğu gibi bir sebepten do
layı hayvan alımlarının durdurulması bahis konusu 
değildir. 

Cevap 3. İşletme sermayesi sıkıntısı ve yaz ay
larında fazla hayvan intikalinden dolayı geçmiş ay
larda ödemelerde bir geci'kme meydana gelmiştir. An-
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cak, geçmiş aylardaki gecikmeden doğan borç mik
tarı kasım ve aralık ayılarında tasfiye edilmeye baş
lanmıştır. 

Cevap 4. Erzurum kombinasının hayvan sahip
lerine olan borcunun 843 milyon TL. si kasım ayı 
îçerisin'de, kalanı iiıse aralık ayının ilk haftasında 
ödenerek 'borç tamamen tasfiye edilmiştir. 

Cevap 5. Et*Ve' Balık Kurumu destekleme alımı 
y&Tjffitetfeta' vev tfol&yMyla taübari fiyat uygulamamâk-

«* 

17 , 12 s f984 l O : 2 

tadır Kombinalarımız bölgesinde teşekkül eden ser
best piyasa fiyatları ve besi hayvanı maliyetleri dik
kate alınarak fiyat tespitinde 'büluriırtaktadır. 

Besiciliğin 1«şviki de düşünülmök suretiyle fiyatlar 
arz ve talebe göre ayatf atamaktadır. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü -Doğan 

Tanım Orman ve Köy İşleri 
Bakanı 

« • • 
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Kaı»j^jy^j Genel Miidürlüğü 1983 Yd* Kesinhesap KanunuTasarısıua Vermen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

Üye Sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

400 
316 
299 

12 
5 

82 
2 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Coşkun Bayram 
Ahmet Remzi. Çerçii 
Ahmet Şevket Gedik 
Yılmaz Hocapğlu 
Nuri Korkrn^z 
Nurettin Yağanoğlu 

APIYAMAN 
Arif Ağaoğlu, 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Delıiçeoğlu 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metim Bahbey 
Hamdü özspy 
Nihat Türker 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Hasan, Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Kâzım İpek 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Sururi Baykal 
Ali Bozer 
Necdet Çalp, 
Kamil Tuğrul Coj^unpğlu; 
Hüseyin Barlas Doğu 

Neriiman. Elgin 
Nejat Abdullah Gülecek 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Mehmet Seyfi Oktay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
İsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 

Ümjt, Hajûk Bayüjken 
Mustafa Çakajpğhi 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neşe Türel 

ARTVİN 
Nevzat, Bjyıkjı, 
Ahmet Dpğr^ 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğruıl Gökgün 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
Osman Eskin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 
Necat Tunçsiper 
Cahit Tutum 

BİLEÇjK. 
Yılmaz Demir 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazpkoğlu 
Kâzım O'ksay 
Fuat Özteklin 

BURDUR, 
Necip Oğuzlıa^ Artuk,qğju 

BURSA 
|1 Ahmet K. Alptemoçia 

İlhan Aşkın 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
M. Kemal Gökçora 

| Kemal Iğrek 
I A. Sabahattin Özbek 

Fahir Sabuniiş 
İsmet Taygaç 
Mustafa Ertuğşıl Ünlü 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazaçbaşı 
Cafer Tayyar. Sadaklar 
Ayhan Uysal' 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 

I İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmut Altunakar 
Kadir Narin 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRJSfE 
I Türkân Turgut Ankan 
I S. Hüsamettin, Konuksever 
I İsmail Üğdül, 
I Muhüttin Yıldırım 

ELAZIĞ 

Mehjnçt Özdejnir 
Naçj, Taşel 
Nevzat Yağcj 
Zeki Yavu^ürk^ 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 
Metin Yaman 

İlhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESJKIŞŞHJR 
Mustafa. B^cjjaj 
İsmet O^ay, 
Münir Şeyirjç. 
Mehmet Nuri Üzel 

- 3 0 7 -



T, B. M. M. B: 45 17 s 12 s 1984 O : 2 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanlıoğlu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 
Turgut Sera Tirali 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKÂRİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi, 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Söklmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatoa Mihriban Erden 
Musltafa Kemal Toğay 
İbrahim Beıvzi Yamam 

İÇEL 
İbrahim Aydoğan 
Hükmet Bicenıtürk 
Ali ihsan" Elgin 
Melhmelt Kocabaş 
Rüşıtü Kâzım Yüceleni 

İSTANBUL 
Behiç Saidi Abbasoğlu 
B, Doğancan Akyürefc 
Yaşar Albayrak! 
İmren Aykult 
Ömer Necati Cengiz 
M. Vehbi Dinçerler 
Haynetıtlin Elmas 
Halil Orhan Ergüdef 
İsmail Safa Giray 
Ömer Ferruh lliter 

'Mehmet Kafikasbgil 
Doğan Kasaroğlu 
Alıtan Kavak 
R. Brcümenit Konukman 
Turgut Ö'zal 
Günseli Özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
Arife Necla Tekinel 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 
Mahmut Akkılıç 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
İsmet Kaya Erdem 
Fikret Ertan 
Burhan Cahit Gündüz 
Yılmaz Önen 
Özdemıir Pelhlıüvanoğliu 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Süha Tanık 
Ali Aşkın Toktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 
Ali Topçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Ömer Kuşhan 
Musa Öğün 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 

Mustafa Şahin 
Mehmet Sedat Turan 
Mehmet Üner 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ • 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Salim Erel 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Sabri Irmak 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin Özdilek 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalem'i 

MALATYA 

İlhan Dinçel 
Metin Enliroğlu 
Ayhan Fırat 
Ahmet İlhami Kösem1 

Fahri Şahin! 
Talat Zengin 

MANİSA 
Abdullah Çakırefe 
İsmail Özdağlar 
Gürbüz Şakranli 
İsmet Turhangil 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 
Muzaffer İlhan 

MUŞ 
.laattin Fırat 

Nazmi Önder 
Atilla Sin 

NEVŞEHİR 
Al̂  Babaoğlu 
Farvuk Dirik 
Hacı Turan Öztürk 

NİĞDE 
Emin Alpkaya 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Nabi Poyraz 
İhsan Nuri Topkaya 
Bahriye Üçok 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Hasan Altay 
B er ati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Aydın Baran 
Nejdet Naci Mimaroğlu 
Rıza Tekıitı 
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SİNOP 
Hilmi ©içer 
Halat Barış Can 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşcıoğjlu 

ŞANLIURFA 
Veoihıi Ataklı 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçeli 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilrrii Nalbantoğlu 

İSTANBUL 
Feridun Şakir Öğünç 

İZMİR 
Ahmet Süter 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Salih Akan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaveli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Eyüp A$ık 
Mehmet Kara 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

UŞAK 
Yusuf Demir 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğlu 
Ferit Melen 

(Reddedenler) 

KAHRAMANMARAŞ 
Ülkü Söylemezoğlu 

KARS 
Aziz Kaygısız 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MARDİN 

Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

ŞANLIURFA 

Aziz Bülent Öncel 

YOZGAT 

Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 

Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Rıza Öner Çakan 
Fevzi Fırat 
Muhteşem Vasıf Yücel 

TRABZON 
Osman Bahadır 

URFA 
Aziz Bülent öncel 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 

(Çekimserler) 

DİYARBAKIR 
Şeyhmus Bahçeci 

İSTANBUL 
Yılmaz ihsan Hastürk 

TOKAT 
Enver özcan 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Metin Üstüne! 

AĞRI 

Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 

Eşref Akıncı 
Hüseyin Cahit Aral (B.) 
Göksel Kalaycıoğlu 
H. İbralhimKaral (Bşk. V.) 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Kadri Altay 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Fenni Islimyeli 
Şer af ettin Toktaş 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
AM Kemal Erdem 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
'Muzaffer Arıcı 
Halil İbrahim Şahin 

DİYARBAKIR 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

ERZURUM 
Sabahattin Eryurt 

ESKİŞEHİR 
Cemal Büyükbaş <B.) 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 

İÇEL 
Edip Özgenç 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Sabit Batumlu 
Hüseyin Avni Güler 
Leyla Yeniay Köiseoğlu 
Tülay Öney 
İbrahim Özdemir 
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Kemal özer (İz;) 
Bilal Şişman 
Fazıl Osman YÖney 

İZMİR 
Vural Arı'kan (İz.) 
HayrılMa'h Ofca (İz.) 
Rüştü Şardağ. 
KAHRAMANMARAŞ, 

Mehmet Turan Bayezit. 
KASTAMONU 

Şaban Küçükoğlu 
KAYSERt 

Cengiz Tunoer 
KIRŞEHİR 

Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

T..K»M, Mi. Bt: 4r; 

1 KOCABLt 
Mustafa Ba*gön 

KONYA. 
Ziya Ercatti 
Kemal Or • 
Saffet Sert 

MANİSA 
Mehmet Timur. Çınar 
Mustafa İzci 
Mekin Sarıoğlu 

; MUÖLA 
nldris Gürpınar 
; NİÖDE 
Arif Toprak 

ORDU 
1 Hüseyin Avni Sağesen 

1 7 , 1 2 . 1 9 8 * 1 0 : 2 

SAKARYA 
Mustafa Kılıças&R 
Mümtaz Özköku 

SAMSUN 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın (B.) 
Süleyman Yâğcıoğlu 

SİİRT 
M. Abdürrezak Ceylan 

SİNOP 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoğlu 
Şevki Taş|an 

(Açtk Üyelikler) 

BİNGÖL 
ÎSTANIBUL 

,: i l 

: 1 

TOS^AT: 
Cemal Özdemif • 

TRABZON 
Necmettin Karadumıan 
(Başkan) 

TUNCELİ 
MöSfttAtes 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 
Lutfullah Kayalar (i. A.) 
Selahattin.TafUoğlu 

ZONGULDAK 
Cahit Karakaş 
İsa Vardaki (İz.) 

....>-
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

45 INCl BİRLEŞİM 

17 . 12 . 1984 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Ankara Milletvekili Oğan Soysal'ın Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş-
• bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/623) 
(S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2. — Aydın Milletvekili Halil Nüzhet Goral'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/624) 
(S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE'YER ALACAK IŞLER 
X 1. — 1985 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı: 
149) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 2. — Katma Bütçeli İdareler 1985 Mâlî Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/609) (S. Sayısı : 150) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 3. — 1983 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Ku
ruluşların Kesiinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/595, 
1/558) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 4. — 1983 Malî Yılı Karayolları Genel Mü
dürlüğü Kesinhesalbına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/584, 1/582) 
(S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 5. — 1983 Malî Yılı Hudut ve Sahiller Sağ
lık Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka

nunu Tasatısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/581, 1/597) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 
5.12.1984) 

X 6. — 1983 Malî Yık Orman Genel Müdür
lüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/588, 1/584) (S. Sa
yısı : 216) .(Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 7. — 1983 Malî Yılı Toprak ve Tarım Re
formu Müsteşarlığı Kesinhesabına Ait Genel Uygun
luk Bildiriminin Sunulduğuna tMşkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/590, 
1/560) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 8. — 1983 Malî Yılı Devlet Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü Kesinhesalbına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/587, 1/585) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 
5.12,1984) 

X 9. — 1983 Malî Yılı Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Kesinhesalbına Ait Genel Uygunluk Bü-
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/589, 
1/587) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

X 10. — 1983 Malî Yılı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/582, 
1/588) (S. Salısı : 205) (Dağıtma tarihi : 5.12,1984) . 

X 11. — 1983 Malî Yılı Tekel Genel Müdürlü
ğü Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/585, 1/583) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 5.12.1984) 

/ 



3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekilli İsa Var dal 'in, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — istanbul Milletvekili Bilal Şjşman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/212) 

4. — izmir Milletvekili Rüştü Şydağ'ın, istanbul 
ili Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/218) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibantoğlu' 
nun, istanbul ili Emniyet eski Müdürü hakkındaki 
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/219) 

6. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, yurt dışına 
gönderilen işçilerden iş ve işçi Bulma Kurumunca 
ücret alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/222) 

7. — Kütahya Milletvekili Albdurrafaraan Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

8. — Hatay Milletvekili Abdurraihman Demirtaş' 
in, üniversite öğrencilerinden alınan harçlara ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/224) 

9. — Erzurum Milletvekili Hümf Nallbantöğlu' 
nun, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/225) 

10. — SiiHt Milletvekili 'Nefdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 
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I 11. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Yu
nanistan'a yapüan balık ihracatına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/227) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMtSYONLAROAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — (Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
I ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sa
nayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa Komisyon
ları Raporları (1/117, 1/512) (S. Sayısı : 165) '(Da
ğıtma tarihi : 11.12.1984) 

• 2. — 23,1.1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Ta
bipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 23.1.195 3 
Tarih ve 6023 Sayılı Tüık Tabipleri Birliği Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında 24.5.1983 
Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun (Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun .Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak
kında Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Ge
reğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek 
Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık ve Sos
yal Jtşler Komisyonu Raporu (1/533) (Si Sayısı : 208) 
(Dağıtma tarihi : 11.12.1984) 

3. — 25.1.1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Ecza
cıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
tirilmedi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ilü 
6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sağ
lık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu (1/31, 1/34) 
(S. Sayısı: 213) (Dağıtma tarihi: 11.12.1984) 

4. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
Teşkilat ve Görevleıli Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Sağlık ve Sosyal İşler; Anayasa Komis
yonları raporları (1/116, 1/511) (S. Sayısı : 214) 
(Dağıtma tarihi : 11.12.1984) < 

5. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad-

I delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada* 



let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82*ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25,6.1984; 9.10â1984) 

6. — 25.10.1963 Tarihli ve 353 Sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
İki Maddesinin Değiştiriimesî Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Adalet komisyonları ra
porları (1/610) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 
4.12.1984) . 

7. - - Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeoi'nin, 
18.5.1955 Tarihli ve 6570 Sayılı Gayrimenkul Kirala
rı Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
<2/162) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 4.12.1984) 

8. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun 
224 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/163) 
(S. Sayısı : 219) (Dağıtana tarihi : 4.12.1984) ' 

9. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Rüştü Ta
şar ve 58 Arkadaşının, 10.7.1953 Tarih ve 6136 Nu
maralı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Değişik 10 uncu Maddesine Bin 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (2/179) (S. Sayısı : 228) (Dağıt-* 
ma tarihi: 11.12.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 204 

1983 Malî Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kesinhesabına Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay baş
kanlığı Tezkeresi ile 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 

ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3 /584, 1/582) 

TC 10 . 10 . 1984 
Sayıştay Başkanlığı 
Sayı : 13125812840 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla arz ederim. 

Sayıştay Başkam V. 
Servet Koksal 

ANAYASANIN 164 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN GENEL 
UYGUNLUK BİLDİRİMİ 

1. Anayasa ve Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uyarınca, bir nüshası Sayıştaya gönderilmiş bu
lunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabı, Sayıştayca sayman hesabıyla (İdare hesabı 
cetvelleri) karşılaştırılmıştır, 

2. 832 sayılı Sayıştay Kanununun 83 üncü maddesi hükmü uyarınca Kesinhesaba bağlanması gereken 
Sayıştay ilamlarının infaz derecesini gösterir cetvelde, ilamın yılı ve numarasının borçlunun adı ve soyadının, 
borç tutarının, ilamın kesinleştiği yılın, yapılan tahsilat ile varsa silme ve düşme tutarının, tahsilat yüzdesinin 
belirtilmesi ve sadece kesinleşmiş ilamlara dayalı borçların sözü edilen cetvele alınması gerektiği halde, Kara
yolları Genel Müdürlüğünün 1983 Bütçe Yılı Kesinhesabına bağlanan Sayıştay ilamlarının infaz derecesini 
gösterir cetvelde, Kesinhesabın düzenlendiği tarihe kadar kesinleşmiş bulunan aşağıda müfredatı yazılı ilam
lara yer verilmediği saptanmıştır. 

Diğer taraftan, söz konusu cetvelde, muhtelif yıllara ait hesap ve işlemlerin yargılanması sonucunda veri
len kararlar uyarınca düzenlenen ilamlara dayalı 347 971 710 lira tutarında borç bulunduğu, bu miktardan 
13! 040 097 liralık bölümünün tahsil edildiği, 62 875 107 lirasının iadei muhakeme sonunda veya temyiz ku
rulu kararlan ile silindiği, 272 056 506 lirasının ise ertesi yıla devredildiği görülmektedir. Silinen miktardan 
sonra kalan tazmin hükmüne göre tahsilat oranı % 4.57*dir. 

Açıklanan nedenlerle, Sayıştay ilamlarının infaz durumunu gösterir cetvelin usulüne uygun ve tam olarak 
düzenlenmediği sonucuna varılmıştır. 
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SAYIŞTAY İLAMLARININ'İNFAZ DERECESİNİ GÖSTERİR CETVELE ALINMAYAN 

KESİNLEŞMİŞ İLAMLAR 

Kesinleşme 
Yılı İlam No, Saymanlığın tadı İlam tarihi tarihi Tazmin miktarı 

1975 
19*75 
1976 
1976 
1977 
1977 
1978 

898 
2329 

672 
2364 
2449 
2606 
333 

Karayolları 3. Böl. Konya 
Karayolları !l 7. Böl. İstanbul 
Karayolları 1. Böl. İstanbul 
Karayolları 16. Böl. Sivas 
Karaiyoİaırı 10. Böl. Trabzon 
Karayolları 6. Böl. Kayseri 
Karayolları 1. Böl. İstanbul 

19.1.1978 
26,2.1979 
7.12.1978 
16.6.1980 
30.4.1981 
28,9.1981 
22.1.1981 

18.11.1980 
29.5.1981 
20.6.1980 
9.3.1981 

29.9.1981 
27.12.1981 
20.8.1981 

142 860,24 
9 951,50 

^283 971,35 
3 500,— 

341 835 — 
293 840,— 
247 893,— 

3. Yukarıdaki maddede ve bağh gider cetvelinde yazılı açıklamaların göz önünde bulundurulması sure
tiyle Kesinhesapta gösterilen rakamların kabulünün uygun olacağı arz olunur. 1.10..1984 

Birinci Başkan V. 
Servet Koksal 

5. Daire Başkanı 
Ferda Yazgaç 

1. Daire Başkanı 
Semiha Denizdöven 

Üye 
Sena Aral 

(Bulunamadı) 

Üye 
Yaşar Aydın 

Üye 
Fikri Çözgener 

Üye 
Doğan Ulusoy 

Üye 
Osman Büyükyılmaz 

Üye 
Tülay Demirkan 

Üye 
Asaf. Gökalpay 

Üye 
Osman Zeki Tansı 

Üye 
Ö. Faruk Çulhacı 

7. Daire Başkanı 
i Mesut Tozan 

2. Daire Başkam 
Halil Kırcalı 

3. Daire Başkam 
M. Kemal Ersun 

Üye 
Behiç Erdem 

(S. İzinli) 

Üye 
A. İlhan Oğuz 

Üye 
Oktay Gökdeniz 

(Bülumamadiı) 

Üye 
İlhan Gener 

Üye 
M. Halit öztunalı 

Üye 
Er tan Dalgıç 

Üye 
Emin Utaş 

Üye 
Necdet Güvenç 

Üye 
Selahattin Güntaç 

Savcı Y. 
Raif Turgut 

8. Daire Başkanı 
Muzaffer Şakarcan 

6. Daire Başkanı 
A. Mithat Testereci 

4. Daıiıre Başkan V. 
Sezai Ekinci 

Üye 
Fikret Uludamar 

Üye 
Mehmet Kâmiloğlu 

(İzinli) 

Üye 
Oktay Aslan 

Üye 
Mehmet Olgun 

Üye 
Özcan Soygun 

Üye 
Turhan Klaırtal 

(Izünılü) 

Üye 
H. Kaya Urgan 

Üye 
Yaşar Özbek 

(İzinli) 

Üye 
Mehmet Ay doğdu 

Türkiye Büyük MMlet Meclisi (S, Sayısı : 204) 
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TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 10 . 8 . 1984 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.KT.D. 18/101-
1784/05462 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye ve Gümrük Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.8.1984 tarihinde 
kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı» ile gerekçe ve ekleri ilişik 
olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1983 MALÎ YILI KESİNKES AP KANUNU GEREKÇESİ 

Muhasebe-i Umumiye Kanununun 101, 104, 118 inci maddelerine göre hazırlanan 1982 Malî Yılı Karayol
ları Gendi Müdürlüğü Kesinlhesap Kanun Tasarısı Anayasa ve Mulhlasdbe-i Umûmiye kanunları ile 'beli edi
len süreden önce Türkiye Büyük MilMet Meclisi ve Sayıştay Daşkanllığına 'sunulmuş bulunmaktadır. 

I - ÖDENEjK DURUMU 
1983 Yılında Bütçe Kanunu ile cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için toplam 

(129 979 000 000) liralık ödenek verilmiş, Muihaisebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddecinde sayılan hiz-
meltller uyarınca (50 929 012) Kira, Muhasebe-i Umumiye Kanununun * 59 uncu madldıesinde sayılan hizmetler 
uyarınca (242 529 000) lira, Muhasebe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesinde .sayılan hizmetler uya
rınca (978 681 918) lira, Bütçe Kanununun verdiği ydtlki ile Maliye ve Güımirük Bakiamlığınca (5 592 715 201) 
İka verilmiş özel kanunlar (gereğince geçen yıllardan devreden (2 979 052 578) liira ve (5 136 577 237) lira 
aJktaırmallarlıa (1 873 796 000) lira eklenmesiyle (1 871 290 000) liranın düşülmesiyle yılın genel ödenek toplamı 
(144 961 990 946) liraya yükselmiştir. 

II - GİDER DURUMU, 
1983 Malî Yılı içinde (Mahsup devresi dahil) cari, yatırım, sermaye teşkili ve transfer bütçelerinden 

(124 106 034 574) lira özel kanunHar gereğince de (2 958 332 316) lira dllmak üzere yılın genel harcaması 
(127 064 366 890) lira olmuştur., 

III - 1050 SAYILI MUHASEBE-! UMUMİYE KANUNUNUN 83 ÜNCÜ MADDESİ GEREĞİNCE 
YAPILAN ÖDEMELER 

1050 sayılı Mulhaisdbe-i Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi gereğince 1983 yatırım bütçesinden 
(1 377 606 906) lira avans verilmiş 'bu tutarın ödenekleri yıl sonunda iptal edillmekle beraber ertesi yıla dev
redilmiştir. . 

IV - GİDER DURUMU 
1983 Yılı Ödenek topl!aimı (144 961 990 946) lirayı bulmuştur. Bu miktardan gider kaydedilen miktarlarla 

özel kanunlar uyarınca elide edilen ödeneklerden yılı içinde haröanmayıp ertelsi yıla devreden ödenekler da
hil oltoak üzere ı(132 142 664 389) liranın düşülımesiyle (12 819 326 557) liralık ödenek ipltal edilmiştir. 

V - GELİRİN DURUMU 
1983 Yılı Bütçe&inlin (B) işaretli cetvelde olduğu gibi (1 416 000 000) liranın normal kaynaklaırdan 

(128 563 000 000) liranın özel kaynaklardan oikn-ak üzerte toplam (129 979 000 000) liral'ik gelir tahinini 
yapılmıştır. Bu tahmine karşılık normal gelirlerden (5 768 973 725) lira tahsil edilmiştir, özel gelirler ve fon
lardan (101 830 284 307) lira tahsil ediimişitir. Yılın normal gelinleri (116 688 235 538) liraiya özel. fcanunlar-
la~elde edilen (3 037 332 316) liranın eklenmesiyle yılın gelir talhsilllıari 'toplamı (119 725 567 854) liraya yük
selmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 204) 



VI - GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMASI 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere (1983) Malî Yılı Gelir TaMleri toplamı (119 725 567 854) İkadır. 
Genel ödenek ve harcama cetvellerinde gösterildiği üzere cad, yatırım, sermaye teşkili ve triansfer bölüm

lerinin harcamaıları ve özel kanunlar uyarınca yapılan gider toplamı (127 064 366 890) liradır. Gelir Tahsil
leri ile harcamaları arasındaki fark (7 338 799 036) liralık açıMık mevcutlardan kaırşiaınimıştır. 

Bu esaslar dairesinde hazırlanan 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu ilişik olarak sunulmuştur. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 
Esas No. .'3/584, 1/582 30,11.1984 

Karar No. : 68 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 10.8.1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına sunulan ve 1.9.1984 
tarihinde Komisyonumuz havale edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yıla Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı» ile Anayasanın 164 üncü maddesi gereğince Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan aynı yıla İlişkin 
«Genel Uygunluk Bildirilini» Komisyonumuzun 10.11.1984 tarihinde yapılan 26 ncı birleşiminde Hükümet 
ve Sayıştay Başkanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 164 üncü maddesi, KesÜinhesap Kanunu tasarılarının yeni yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile birlikte görüşülmesiini öngörmektedir. Anayasanın bu hükmü çerçevesinde ele alınan «Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı» ve ıbağlı cetvellerinin incelenmesinde; 

•<A). cetvelinde yıl sonu itibariyle verilen (144 961 990 946) liralık ödenekten (127 064 366 890) liranın 
harcandığı, (5 078 297 499) liranın özel kanunlar gereğince ertesi yıla devredildiği, (12 819 326 557) liranın 
harcanamayarak iptal edildiği, 

(B) cetvelinde ise (129 979 000 000) liralık gelir tahminine karşılık (119 725 567 854) liralık gelir tah
silatının yapıldığı tespit edilmiştir. 

Komlisyonumuzda yapılan görüşmelerde Sayıştay Başkanlığınca hazırlanan «Genel Uygunluk Bildirimi» 
nin rapor ve cetvelleri de dikkatle alınarak kuruluşun hizmetleri bütün ayrıntıları ile incelenmiş, 1983 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısının tümü benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 6 ve 7 ncî maddeleri aynen 
kabul edilmiş, 

Türkiye Büyük M'ffllet Meclisi (S, Sayısı : 204) 
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Ayrıca, «Genel Uygunluk» bildirimine elkli cetveller esas alındığından (A) cetvelinin başlığında yer alan 
«Yok edilmesi gereken ödenelk» ibaresi «tptal edilmesi gereketa ödenek» şeklinde, (B) cetvelinim başlığında 
yer alan «Mühammenalt» ibaresi «Tahmin» şeklinde değiştirilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz 'olunur. 

Başkan 
Metin Emir oğlu 

Malatya 

Kâtip Üye 
Kadir Demir 

Konya 

Sururi Baykal 
Ankara 

Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Bolu 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

İbrahim Özbıyık 
Kayseri 

İsmet Ergül 
IKırşefhlir 

Haydar Özalp 
Niğde 

Başkanvekiti 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Ahmet Akgün Albayrak 
Adana 

Nabi Sabuncu 
Aydın 

N. Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

Türkân Turgut Arıkan 
Edime 

Mustafa Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Tülay Öney 
istanbul 

Cengiz Tuncer 
Kayseri 

Talat Zengin 
Malatya 

Fehmi Memisoğlu 
Rize 

Fahrettin Kurt Ferit Melen 
Traibztan Van 

Sözcü 
Alaattin Fırat 

Muş; 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

M. Fenni İslimyeli 
Balıkesir 

İlhan Aşkın 
Bursa 

İsmail Şengün 
Denizli 

Metin Yaman 
'Erzincan 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Özdemir Pehlivanoğlu 
izmir 

Mehmet Budak 
Kırşehir 

Ayhan Fırat 
Malatya 

Enver Özcan 
Toka't 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarın 

Giderler 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı giderleri bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (45.924.573.510) lirası cari, (76.492.736.279) 
lirası yatırım, (1.688.724.785) lirası sermaye teşkili ve 
transfer, (2.958.332.316) lirası da özel kanun harca
malarına ait olmak üzere toplam (127.064.366.890) 
liradır. 

Gelirler 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı gelirleri, bağlı (fi) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (5.768.973.725) lirası vergi dışı ve (113.956. 
594.129) lirası da özel gelirlere ait olmak üzere top
lam (119.725.567.854) liradır. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
birinci maddede yazılı giderler ile ikinci maddede 
yazılı gelirleri arasındaki farkı oluşturan (7.338.799. 
036) lira gider fazlası olarak gerçekleşmiştir. 

Ertesi yıla devreden ödenek 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1983 yılı içinde harcanmayan ve özel kanunlar gere
ğince ertesi yıla devrine izin verilen (5.078.297.499) 
liralık ödeneği 1984 yılına devredilmiştir. 

İptal edilen ödenek 
MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 

1983 yılı ödeneği, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere; (144.961.990.946) lira olup, hu tutardan 
yılı içinde harcanamayan ve ertesi yıla devredilenin 
dışında kalan (12.819.326.557) liralık ödeneği iptal 
edilmiştir, iptal edilen ödenekten akreditif (veya ak
reditif ve taahhüt) artığına ilişkin (1.377.606.906) li
rasının ertesi yılda açılacak özel 'bir tertibe ödenek 
kaydolunması gerekir. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU METNİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 Yılı Kesinhesap 
Kanun Tasarısı 

Giderler 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Gelirler 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen 
kalbul edilmiştir. 

Gelir gider dengesi 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir., 

Ertesi yıla devreden ödenek 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen 
kahul edilmiştir. 

İptal edilen ödenek 
MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Tekifi) 

Yürürlük 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü-. 
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük 
ile Bayındırlık ve İsikân bakanları yürütür. 

(Plan ve Bütçe Komisyonu Metni) 

Yürürlük 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 7. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci maddesi aynen 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

İçişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy ' 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

8.8.1984 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
/. Özdağlar 

Millî Saıvunmıa Bakanı V. 
5. N. Türel 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V. Arıkan 

Sağlılk ve Sosyal Yardılm Bakanı V. 
M. Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. M. Taşçıoğlu 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA KABUL EDİLEN CETVELLE 

1983 YILI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Prog. Ödeneğin Çeşidi 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMET 
LERÎ 

111 KARAYOLLARI PLANLAMA, PROJE VE 
KEŞİF HİZMETLERİ 

112 KARAYOLU YATIRIM HİZMETLERİ 
113 BAKIM VE İŞLETME HİZMETLERİ 
900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILA

MAYAN TRANSFERLER 
990 ÖZEL YATIRIM HARCAMALARI 

Erte 
Gider rolu 
Lira 

3 406 653 960 

3 291 018 640 
81 867 959 973 
46 168 264 546 

2 191 464 012 
8 036 629 815 

2 912 312 386 

2 573 449 329 
73 919 286 950 
43 012 261 124 

1 688 724 785 
2 958 332 316 5 0 

GENEL TOPLAM 144 961 990 946 127 064 366 890 5 0 
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1983 YILI 
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

B — CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
PETRİMUVANIN GELİRLER! 
Taşınmaz mallar, gelirleri 
İdaıre gelirleri (kira dahil) 
.Satış gelirleri 
Taşınır mallar gelirleri 
Küfla gelirleri 
Satış gelirleri (kitap dahil) 
Döner ıserlmıaıye gelirleri 
Muayene, tahlil, Itecrübe ve ekspertiz ücretleri 
FAitZ VE CEZALAR 
Mütealhlhîtlerden ahnacak gecikme cezaları 
Gelir kaydolunacak teminat akçeleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
Bağışlar 
ÇeşM gelirler 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL GELİRLER 
Devreden tahakkuk bakiyesi 
HAZİNE YARDIMI 
(Hazüne yardımı 
PROJE KREDİSİ 
Bütçe Kanununun 6 ncı maddesii gereğince tahsil edilen 
para 

İ C M A L 
VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER VE HAZİNE YARDIMI 
ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE TAHSÜJ EDİLEN 
PARA 
PROJE KREDİtSİ (TETEK) 

TOPLAM 
1984 YILINA DEVREDEN 
Özel Kanunlar gereğince 
Proje Kredisli f ISTEK) 

Tahmin 
Dira 

1 416 000 000 
205 000 000 
40 000 000 
20 000 000 
20 000 000 

130 000 000 
30 000 000 

100 000 000 
20 000 000 
15 000 000 

230 000 000 
150 000 000 
80 000 000 

981 000 000 
1 000 000 

980 000 000 
128 563 000 000 

4 500 000 000 
4 500 000 000 

124 063 000 000 
124 063 000 000 

1 416 000 000 
128 563 000 000 

Tahsilat 
Lira 

5 768 973 725 
4 624 341 127 

332 966 854 
33 817 745 

299 149 109 
129 397 156 

8 404 155 
120 993 001 

4 151 078 846* 
10 898 271 

168 143 251 
143 307 343 
24 835 908 

976 489 347 

976 489 347 
110 919 261 813 

110 919 261 813 
110 919 261 »13 

1 462 488 354 

7 626 488 753 

5 768 973 725 
110 919 261 813 

7 626 488 753 
1 462 488 354 

129 979 000 000 125 777 212 645 
6 051 644 791 
4 964 552 684 
1 087 092 107 

GENEL TOPLAM 129 979 000 000 119 725 567 854 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 204) 




