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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

lîstaribul Milletvelküli Yüksel Çengel' 
in, (6/24) ve (6/26), 

Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, 
(6/55), 

Numaralı sözlü sorularının yazılı so
ruya çevrilmesine ilişkin önergeleri okun
du; Başkanlıkça gereğinin yapılacağı bil
dirildi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türk - Pakistan, 
Türk - Iran; 
Dostluk Gruplarının kurulmasına iliş

kin Başkanlık teZkeresd ve eki Kurucular 
Kurulu listeleri kabul edildi. 

1988 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli idareler ile 1986 Malî Yılı Kesinhe-
sap Kanunu Tasarılarının (1/393, 1/394; 
3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. Sayıları : 
22, 23, 44, 45) görüşmelerine devam edi
lerek : 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; 
1988 Malî Yılı Bütçeleri ile 1986 Ma

lî Yılı Kesinhesapları kabul edildi. 

23 Eylül - 9 Ekim 1987 tarihleri ara
sında Cenevre'de yapılan 74 üncü Ulus
lararası Çalışma Konferansında kabul 
(edilen sözleşme ve tavsiye kararları ile il
gili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sı
rasında Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi sunulacağına ilişkin Başbakanlık tez
keresi okundu; Uluslararası Çalışma Teş
kilatı Anayasası gereğince, tezkere eki 
üzerinde Genel Kurula, Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanı imren Aykut tara
fından bilgi verildi. 

13 Nisan 1988 Çarşamba günü saat 
10.00'da toplanmak üzere birleşime saat 
20.40'ta son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kastamonu 

Nurhan Tekinel 

Kâtip Üyie 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : ıBaşkanvekili A. HUdai OraJ 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

ıBAŞKıAiN — Türkiye Büyük Millet ıMecl'iskııkı 54 ündü Birleşiirriinii açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Kat
ma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Büt
çe. Kanunu Tasarıları ile 1986 Malî Yı
lı Genel \ve Katma Bütçeli İdareler ve 
Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarıla
rı {1/393, 1/394; [3/254, 1/337; 3/253, 
1/338) (S. Sayıları : 22, :23, 44, 45) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. >— İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yı

lı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1986 Malî Yı

lı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. — Emniyet \Genel Müdürlüğü 1986 

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

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Jandarma [Genel Komutanlığı 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Sahil \Güvenlik Komutanlığı 
1. — )Şahil Güvenlik Komutanlığı 

1988 Malî Yılı Bütçesi 

(1) 22, 23, 44 ve 45 S. Sayılı Bas-
mayazılar 4.4.1988 tarihli 45 inci Birle
şim Tutanağına eklidir, 

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — 1988 Malî Yılı Genel 
ive Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 
1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Ta-
ısari'l'an üzerındelldi görüşmeltere devam 
ediyoruz. 

Programa ,göre, İçişleri Bakanlığının 
bütçesi ve kastinifoeısaibının görüşmelerine 
baş İliyor uz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

ıBütçe üzerimde grupları ve şahısları 
adına söz alan ısayın üyelerin adlarını 
ısıra ile okuyorum : SasyaMeMokrat Halk
çı Pariti Grubu adına, Mardan Mtilllet-
ıvökil Sayın Mehmet Aidnan Ekmen, İs
tanbul Milletvekilli Sayın Hasan' Fehmi 
Güneş; Doğnu Yol PartM Grulbu adına, 
Erzurum Mlillletvekiilii Sayın İsmail Kö
se; iAnavaltan Patfttisi Grulbu Aidına Er
zurum Milletvekilli Saıyın Mehmet Kah
raman, Balıkesir Mlilletvekili Slayın Ne
cat TunÇsiiper, Uşak MilletivekiUi Sayın 
Mümtaz Güler. 

'Şahısları adına; lehlinde, Malatya Mil

letvekili Sayın Galip D'emirel; aleyhinde, 
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Tunceli MiHetvekliH Sayın Kamer Genç, 
Ankara Milfetîveklil'i Sayın İbrahim Tez, 
Isıtanlbul M'illeltıvekil'i Sayın Hasan, Feh
mi Güneş; üzerlinldie, Kayseri Mlilleıî.ve-
Ikili Sayın Recep Erigun. 

DeğerJi arkadaşlarım, gruplar adına 
iki sayın üyenin görüşmesıi söz konusu 
olan zamanlamayı, sayın üyelef ken!di 
aralarında yapmış bulunmakfiiadırlar. Bu 
sıüröde uyarı gerektiği zaman, evvela ken
dileri, sonra da biz kendilerine yardımcı 
loBmaya çatışacağız. 

Şimdi, SHP Gruıbu adına önce ko
nuşmak lisitlejyen ISaıyın Adnan Ekmen'e 
söz veriyorum; buyurun efendim, (SHP 
«ıralarından alkışlar) 

İSHP GRUBU ADINA MEHMET 
ADNAN EKMİEN (Mard/in) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Ba
kanlığı ıbütçesıinde neleri konuşmalıyız; 
polisin araç gereç ihtiyaçlarını mı, po
lisle halikın kaynaştırılması <iç!in olduğu 
isöylenen ;gcis|t!eril!eri m!i, hatlta Ibüjtçıeide yer 
lalan ralkiamlarrn azlığını, çfolklüğunıu ımu? 
B'üîün 'bu ısoruların oevajbı «hayır» dır. 

12 Eylül döncmiinlden çıkma sancı
ları iç'inlddkü ülkemzıide, eğer, anlamlı bir 
îiç'iişterli Bakanlığı bütçesi konuşması ya
pacaksak, mutlakla, bulgünkü rejÜ'm'in, do
laylısıyla ıpolilslin Ihalka (bakışını (klonuş-
maliiyız;' güvenlik kuvvetleri tarafından, 
llialka uygulanan baelkı yöntemlerimi ko
nuşmalıyız; bu yöntemlerin temelindeki' 
anlayışı konuşmalıyız; bu anlayışı, bu 
uygulamaların ytdl açtığı sonuçları ko
nuşmalıyız. Eğer, Türkiye bir hukuk dev
leti olacaksa, eğler bu ülke özgür yurttaş
ların ülkies'i olacaksa, bu sıorunlatn ko
nuşmaktan kaçınaımayız. Bir Cumhuri
yet Mbcliiıs'iriin üyelerliysdk, sorunların te
mellerine eğilmdk görevimizdir. 

Sayın milletvekilleri, şunu açık ve 
net olarak ifade etmeliyiz ki, 12 Eylül 
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dönemli, Cumhuriyet tarihînde işkence
nin en çok yapıldığı dönemdlir. 12 Ey
lül, tariilhine bir işkenceler dönemi ola
rak geçecektÜr. Hiç kimse, bu gerçeği 
ortadan kaîduramaz. Sayın Cumhurbaş
kanı, «12 Eylül darbelerin en ağırı» de
lmişleridir. Nıdden ağırıdır? 12 Eylülü ağır 
yapan işte budur; işkence gerçeğtidlir. He
men ek'Ieyell.'ım, 12 Eylülle hızlanan iş
kence uygulamaları biıtmerriİşltir, bu yön-
tem halen batıdan doğuya artan biiçü'm-
1de uygulanmaktadır. Sayın Özal, «Yapıl
mışsa geçmişte, yapılmıştır» diyerek, bu 
dönemi aklayamaz. Son örneği Mardin' 
de ölldürülıen Mehjmet Emin Goşkıan'dır. 
Mehmet Emlin Coşklan, Alanlı Köyünde 
davar çobanıydı; göz altına alındı, üç 
Igün işılkence gördü ve öldü. Sayını içiş
leri Balkanı, OoşJkan'ın işkenceden değil, 
(intihar ederek öldüğünü söy'lemiektedlir; 
Ibuna ne Vatandaş inanmaktadır, ne biz 
.inianıabiliriz. İşkenceden ölen insanların 
iritliıhar ett'iğinii ilan etmek, bütün dünya
da olajjariülsftiü dönemlerin klaslik yön
temler/Mir. Örneğin, Güney Afrika'da 
IShephlame Ö.'lkıo ve 12 arkadaşı emniyet 
ısarayınıdan atılarlalk öMürüllmüışler, sonra 
•iritihar ettii denıimşi'Jir; ancak, bültiin dlün-
|ya Ib'iliyor İki, onlar faişliislt rejilmlin kurban
larıdır, artık bunların terk edilmesli, ger
çek bir yargılama yapılması gerekımek-
teidlir, 

iSayın milleitVelkîllieri, işkencenin, bazı 
poislerin bireysel eylem(i olduğu, bazı 
iöfkeli memurların, buna meydan verdiği 
şeiklindeikü açıklamaları, çok dinledik. 
Ayrıca ,irkence yapanların soruşturulup 
ceza Dand irildiği da en yetklilü ağızlardan 
söylendi. İşkence, devlet politikası de
ğildir, münfıerittir bahanıe'si diile getirildi. 
işkenceden söz edenler, TiirkÜye'yli dı
şarı 'iıhibar eltlmejkle suçlandılar. Buraıkalıım 
böyle masalları. 12 Eylül döneminde iş-
kencelden yangılanan polislerin sayısı 500'e 
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yakındır, bütün kayırmalara, bütün ört-
ıbas eitmeterıe rağmen, ortaya çıkan ra
kamdır bu. Böyle jistlisna olur mu? İstis
na değ(il de devlet politikası olması için, 
işitence ile kaç kişinün öldürülmüş olma
sı gereikiiyor? Yetk'i'lilerlin. açıklamaları 
Hile korkunçtur. 

Sayın mi'H'ötîveiklilleri, bir işkencenin 
(Sorumlusu, bunu yapan polisten önce, 
icranın Ikertdiislildir. Süz, «Ne yap yap suç
luyu bul» derisenlz, poliiıs, işkenceden baş
ka yol bulamaz. Suçlu, herkesten önce, 
«Ne yap yap bul» .diyendir, bu denmiiş-
•tıir polise; sonra ne yapıp yapıp bulma
ya çalışırken adlam öldürülünce, yetkili 
Ikenara çekKlmliştir, öldür demledim ki, 
havasına g!irtm!i#r; haltta o bile değlil, re
jim, işkence yapanı 'korumaya çalışmış
tır, bu koruma, işkeneeyii teşvfik etmliş-
tir, zaten teşrik amlacıyla korumuştur 
işlklenceciiyıi. Yap; ama belli etme denmek 
liıs'leınımliştir. Adalet mekaniizma&ı, işkence 
Ikonusurida suça ortak edilmek isitenmiş-
(tlir; savcılar, suçu, suçlu bulmakla gö-
revlii değillermiş .gfilbii, işkeneeyii beraat 
eltitirmleye zarlan'mışllardır. Hekimleriimliz, 
işkencerirn saibiit olduğunda bile olmadık 
ihafiftetidi' sebepler uydurmaya zorlan
mıştır; Adlıi Tıplbıimız bile yanlış rapor
lar vermeye zorlanmıştır. Ceza alacağı 
kesin olan polisler, kanar günü kaçırıl
mışlardır. Mustafa Haskırış giıblilerii, son-
ra başka kanunsuzluklar içinde yakayı 
ele vermişlerdir. Duvara yazı yazan 
gençler tutuklan irken, işkenceden yargı
lanan piolliisler en yüksek mevîclilere ka
dar yükselmeye devam ermişlerdlir. De
vam edebilmeleri içJin yasalar'da değişik
likler yapılmıştır, öğretmen Sıddıfc Bil-
Igiin'in öüdlünülımesıi olayında, aleyhinde 
çok ciddi kanıtlar olan Yüzlbaşı Al!i Şa-
ihlin, halen Erzurum 11 Jandarma Alay 
Komutanlığında bölük komutanı olarak 
ıgörev yapmaktadır. Polıis Vazife ve Sa

lahiyetleri Yasasında yapılan değiş/.klik-
lerie polisin ateş açması kolaylaştırılmış, 
'böyle durumlarda ceza almaları önlen
miştir. İşkence ile adam öldürmek, son 
derece küçük cezalar verilen bir suç ha
llinle göfeirilmliştir. 

Sayın mJille'tiveklillerıi, böyle olmasına 
yol açan hukukî mantık dehşet vericidir. 
Polis, işkenceyi öldürmek kastı ile yap
mış olmuyormuş; gerçeği söyletmek için, 
işkence yaparken elinde olmadan, kasıt 
olmadan öldürmüş oluyormuş. Bu man
tıkla işkence önlenebillir mli? Bu mantı
ğın işkeneeyii önlemesine olanak yoktur. 

İSayın rriilletivekHl'leri, işkencemin bi
rindi sorumlusu rejiirnidiir. Bunu, altını çi
zerek .söylemekte yarar vardır. Hatlta di
yebilirim ki, işlkencedi, evet işkencecıinin 
kendisi de şİlkencenin kurbanıdır. Polise 
işkence yaptırılarak, klişilliği, vicdanı yı
kılmaktadır, .bültün rulhısal dünyası al
tüst edilmektedir. Bir devlet memurun
dan bir sadist yaratılmaktadır. K'ilmse-
niin, bilerek, isteyerek başka bir insana 
acı çektirmesi düşünülemez. Bu iş, emir
le, i nisanlarımız olan polislere yaptırıl-
ımakta, böylece 'bizzat onlara bü'yük 
kötülük yapılmaktadır; ama asıl büyük 
kötülük ülkeyedir. 12 Eylül, boyun eğen 
bir toplum yaratma programını uygula
dı, işkence 'bunun yoluydu. Türkiye, kor
ku içlinde yaşayan insanların ülkesi hali
ne götürilmek istenmiştir. işkence, zehir
li bir kama gliibi toplumun canlı etine 
saplanmıştır. Bu zehir temizlenmeden, 
Türkiye'de demokrasi olamaz, Türkiiye' 
de özgürlük olamaz. İşkence sözleşme
sine imza 'koyarak oyıbirlliği ile kabul 
elden değerli Medi'sin sayın üyeleri, başı 
dik, fikri hür, irfanı .hür, vicdanı hür in
sanların ülkesini yaratmak işitiyorsak, 
Türkıiyelyi işkence belasından kurtarma-
luyız. Bunun yolu varıdır, açıktır; yasa-
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larımızı buna göre d'üzten'temdk, parjti-
lerüstlü, ortak bir hassasiyetlle meselenin 
iüistüne eğilmek gerekir, iktidarın bu ko
nuda içitenllÜkle hareket etmesi gerekir. 
Eğer Sayın Özal ve hlülküimeti, işkenceye 
gerçekten karşı iseler, şu bile başlı ,ba-
şına bir tedbiridÜır; gelsinler kürsüye -ben 
adavet ediyorum- idesinler ki ; «İşkenceyi 
Iktesüniilkle istemiyoruz, elimiz işkence 
yapan palsin yakasınlda olacaktır.» Bu 
(bile polise büyük yardımdır; onu kur
tarmanın başlıca yoludur. 

ıSorgulama ve yargılamada işkence-
iiıtiın doğru söyletlüğli anlayışı terk ed'ilme-
Ülildlir. İkrarın, delıil sayılmaması esası 
ıgetJiril'meldiir. İnsanın kendi kendini suç-
latrna şeklindeki bu çağdışı, bu doğadışı 
yol aı*tik bıraJkı'Ilma 1 ı'dır. Hem hukuk sis-
itamlimliziden, ham po Kistin kalfasından bu 
anlayış kazınmalıdır. 

ISanılk, yakalandığı andan itibaren 
avulkatı ile görüşebilmelli, avukatı, sanı
ğın sıorgul'amaısında bulunablilmelidlir. Bu-
Igünlkü ujylgulama Ibu anlayışlardan yer ve 
Igiölk kadar uzaktır. Bu konuşmayı dinle
yen veya dkuyan polis memuru, «Adam 
Ikuzu kuzu suçunu köyler mi?» diyecek
tir. tşlte bu anlayış terk edliton'eden, de-
ttniotkrasli polfei yaraltılaımaz. Folfis., bu an
layışla gedirlilmeden de demokrasi ola
maz. 

Sayın mıillöUvelkdlSerli, suçlu yakalamak 
elbette önemlidlir; ama bir suçu yakala
mak için 10 kişiye işkence yapılacaksa, 
folunun toplumsal! maiyeti son derece 
ağırıdır. Hukuk devletli bunun tam ter-
ıslidir. Hukuk devletli meseleye §öyle ba
kar : Bir yurttaşa haksız yere işkence 
yapılacaksa 10 suçlu yakalanmayı ver-
ıslin... Gelin ülkeımÜzî işkencelerle lekelen
miş olım'aJktan kurtaralım. 

iSayın Balkan, «IBu işler de kaliteli 
hlizmet kali'tellt personel ye kaliteli araç-

gcreç .ister» derriişti. İşkence önlenme
diği takdirde kaliteli allet, kaliteli araç-
gereç sadece işkenceyi dalha kaliteli ya
par. Mesele, hukulk devletli, anlayışında 
IbirlıeşmelktlİT... (ANAP sıralarından «Sa-
Italıım arabaliarı» sesleri) 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Demok
rasi anllay ısları! 

MEHMET ADNAN EKMEN ,(De. 
Vamla) — Siz dalha güzeKini buyurur söy-
üersinisz: (beyefendi... 

iBlAŞKA'N — Devam edin efendim... 
.İLHAN AŞKIN (Bursa) — Konuş

mayı öğrenin önce. 
(MEHMET ADNAN EKMEN (De-

(varnla) — Tüılkçeyli sizden öğreniyoruz. 
Yalnız, siz lütfen demokrasiyi. öğrenin 
yeter... 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Öğreni
yoruz, öğrenliyoruz; sayenizde öğreniyo
ruz. 

iBAŞıKAN — Sayın Ekmen, bir daki
ka efendilm... 

'Değerli arkadiaşllar, sözcüye, hatibe 
kürsü özgürlüğünün vermu'ş olduğu genel 
'temel halk ve özgürlükler yönünden, mü
dahale etmenin yeninde olmadığı kanaa-
ıtiinde olduğunuzu billijyoruim. Sizler mü-
ttafhlale elbmediğjniz takdirde, sözcü de 
konuşmasını gerektiği g'ilhi yapmak du
rumun/u kendisinde hissedecektir; lütfen 
yardımcı olunuz efendiim... 

REŞİT ÜLKER (fcfcanlhul) — Düşün
ceniz/i destelkliıyoTuz. 

BAŞKAN — Müsaade edin de Baş
kanlığa müdahale dt>meyiniz lütfen Sa
yın Ülker. 

Buyurun Sayın Eklmen. 

[MEHMET' ADNAN EKIMEN (De
vamla) — Sayın m/illetveki İleri, Türkiye 
ikjoırku toplumu Maline getirilirken kulla
nılan bir diğer yöntem güvenlik soruş-. 
ıtlurmasıydı, halen de sürdürülmektedir 
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bu uygularda. Hükümeti, karakolla dü
şüp de suçsuz oljduğu anlaşıldıktan son
ra bırakılanların flişlerlinli ortaidian kalldır-
ımla kararı Veridliği içsin ve MİT'i güven-
l'ilk sıoruşjtıurması görevûndıen ayırdığı için 
Ikultknz; ama bu yetmez, terör devamı 
eidliıyor. Evet, bu bir terördür hem de 
yıkıcısından. Diyarbakır'da bir pankart 
lasma, olayı ile âllgjil polfts gözaltına al
dığı beş üriilversütelli kızla bakıirellik testi 
yiaplınıyior, kim bu kuzlar?.. Bu kızlar bi-
zliim kıızlaruruz, bizim bacılarıımız bu 
ultanma bile yeter bize, bunıûn altından 
nasıl kalkılacak merak ediyoruz. (SHP 
sıralarından alkışlılar) 

(Halen baş vuracak mereti bulaımadan 
larltablk'ta dolaşıp, acı çeken isıkıyönejtiilm 
Ikurlbanîarı yaşııyor ülkemizde. İpe sapa 
ıgeknez güvenlik soruşturmaları ile işlin
den atılanların, işe alınmayanların, 1402' 
İliklerin haddii hesabı yoktur. IMa'da top
rak siaitışı yapılırken, alıcılar hakkında 
Igülvenlilk sorutturması yapılıiyor. Suçun 
bireyselliği glilbi, en basit hukuk kural
ları bile ayaklar altına alınarak, yakın
larının solcu ve benzeni olması yüzün-
\den dışlananlar, aç bırakılanlar hâlâ 
dertlerine derman bulaimaımışlar ve hat-
to bunılara yenileri eklenmekitedür. 

(Perspektifli değfiştlirarıek zorunludur. 
Polis, güvenlik teşkilatı, vatandaşı, suça 
ve suçluya karşı koruyacaktır. Büzde ise 
tersidir; polis her yufttöaşita, her memur
da, her öğrencide, her işçlîde bir suçlu 
Igörmekfe, onun suçunu bulmaya çalış-
ımaikıtadır. Pollilse, koruması gereken in
sanları yakalayacağı, hizaya .gettireceğfi 
(insanlar gübi görme züihnıilyetii verilmiş
tir. 

IBu, devlettin korkusudur arkadaşlar. 
Devlet, yurttaştan korklmakltladır, bu kor
kuyladır ki pols, yurtitaşı korumak içlin 
(değil, Devletli yurltJtaştan korutmak içirt 
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eğitilmektedir. Alınız işçileri... 12 Eylül 
iboyunca işçilerin en dioğal hakları için 
ibile sösleririi çıkarmaları nasıl önlenlir 
idd'ye hesaplar yapılmış, kamun çılklarıl-
tmıştır. öz*al İktÜdari, bumun rahatlığınla 
kendiislini kaptırmıştır, bu konuda hiçbir 
ıreform gürişjrrii yıdkltur. Böyle kanunlar
la donatılmış polliis işçün'in karşısına dı-
Iklillm'iştlir, işçinin hak alıma mücıadeleslimin 
karışısın» düklillmlişltir. Bütjün yöneliş iş-
ıverenlerıin kSorunımasına dönük otaıuş-
!tur. Her an başında bekleyen, suçlamak 
liçin fırsat kollayan bir teşjkülaitıa, işçinin 
liıyli gözle bakması nasıl isltienelbillir. Poli
se, her işçMe bir anarşist gjizlidir züihni-
'ydji verlİdıilkltenı sonra, polilsıin ityi dav
ranması bayram nutukları ile sağliama-
ımiaız. öncelikle işçilerin hakkım teslim 
edecek yasal değişiklikler yalpımalı; son
ra, polıiıs, işçilerin haklları konusunda 
eğilttlmelidür. 

Alalım memurlarımızı... Ağızlarını 
açtıklarında başlarının belaya gereceği 
korkusuyla doldurulmak isltenen bu in
sanlardan hianjgl yaratıcılık isıteneiblillir? 
Her an halklarında raporlar 'tutulan bu 
'insanların yaşamdan zevk almaları bile 
önlenmdkttedlir. Örğüûenmeleri, haıtıta de
meç vermeleri bile yasaklanimtştır. Bü
tün yasakların bekçisi İse polis ollmiak-
Ifcadır. 

Alalım gençleırilm'izi... Gençlerâtmlizüh, 
mümkün «olsa rüyaları bile kontrol edi
lecektir. Nerede cumhuriyetin emanet 
edildıiğıi insanlar? Böyle mli bakılmalıydı 
ıgençl<iığe? GençBigin oturup sohlbett ede
cekleri dernekleri, loikalleri ortadan kal-
ıdırıMı; yurtlar, oküİar kışlaya dönüş
türüldü, 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Anarşi 
yuvası. 

»MEHMET ADNAN EKMEN •(De
vamla) — Evet, gençliği anarşi yuvası 
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olarak görünsen böyle yaparsın taibiî. 
BizJiim demolkraısli anlayışımızın farkı bu
dur sayın djöstuim. 

(HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — 
Gençlere yurt yapııyoruz, yurt. 

,KBREM GÜINİEŞ (Kars) — Dernek 
ıdeğil, anarşli yuvası, 

(MEHMET AIDN1AN EKMEN (De-
valmla) — Evet, bizüta demokrasi anla
yışımızın farikadır bu. 

iPoll'ts, gençliğin gözetlieyidisli, nefes 
dlinıleyidilsi tayin edildi Yurdundaki do
labı, teylbindeki kaseti, çantasındaki der
gisi ve kıitalbı kontrol alitınida tutuldu. 
Bu gençlik nasıl yaratıcı oHbaıillir? Bu iş
lerle glönefvlensdi'r'i'Iimliş bir poü'S teşkilatı, 
yurttaşı nasıl "sevelblilılr? Büz kemdi elrfmiz-
el polis teglküMını yurttaşın karşısına dli-
Miyioruz. 

Polis., bbllki şıiımdli altın devrini yaşı
yor. Her yende yurttaşa tepeiden blafkı-
yor. Dur dddiğini durduruyor, sus dedi
ğimi statoru/yor; ama bu mu!dur demok
rasi; arma bu muldur özgürlük? Elli kolu 
ıbağlianimış blir topluım, bir korku toplu
mu çağdaş olamaz arkadaşlar. önce 
prangaları çözeceğiz, en öncede z'ifaiin-
lere vurullraalk istenen prangaları kıra
cağız. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — S'enaryo-
.suınaı sliz mıi ortaya koyuyorsunuz? Böy
le bir şey yok sayın miltetvekild,- ayıp 
oluyor. (SHP sıralraından «Devam et» 
seslerü) 

.MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Bize göre var. 

İLHAN AŞKIN (Buraa) — Senar
yoya keın|di kafanıza .göre yaratıyorsu
nuz. 

MEHMET ADNAN EKMEN (De-
vlaımlia) — Ben Türkiye'nlin acı gerçek-
leninii dile ge'titrlilyioruim. 
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KEREM GÜNEŞ (Katış) — Nerede 
yahu?., 

(İLHAN AŞKIN (Bursa) — Gerçek 
değjil ki, hüçjÜiirıi gerçek değil. 

'BAŞKAN — Devam ediniz efendim, 
sliz 'konuşmanıza devam ddinliz. 

-Lütfen eferidiım... Biraz sonra 'karşı 
igörüşte olan arkaidaşlarıımız da konuşa-
.dalkllar. Lütfen ef etildim... 

MEHMET ADNAN EKMEN (De-
tvarala) — Güya sineima günleri yapı
yoruz îstöanlbuHda. 5 'fiilime yasak koyu
yoruz. Büyük sinemacı Yılmaz Güney' 
(in ftillmlleni yaisak. 

IÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Nerede 
Ibüjyülk sinemacı yalhu?.. 

iGÜRJBÜZ ŞAKRANLI (Manisa) — 
Şümldi zırvaladın (işite. 

(KEREM GÜNEŞ (Karış) — Başka 
Ibfir memklkeitte yaşıyoruz yanli!.. 

İMEHMIBT AONAN EKMEN (De
vamla) — Toplatıllmış, flitalıedn nereye 
göiÜLİrülldüğü, nıe yapılldığı bile blelM de
ğil, 

Kiıtap yakıyoruz kitap. Basınımızı 
naisııl dalhla fazla sustururuz diye akıl al
maz planlar yapıyoruz. Planın birli' tut-
ımaizisıa ötJdkjini gündeme getk/iıyoruz. Po-
'liıs suçlu peşlinde değil, fiilim peşünlde, ka-
ısie-t p^inde, kitap peşlin/de, fi'lkdr peşinde. 
•Polıîs beyünlerin bekçisi haline geljdıi. 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Neyin 
Maynıi? 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Topulmda yaratıcılığı öldürü
yoruz, toplumun .geleceğlinıi karartıyoruz, 

(HÜSEYfN AYDIN ARVASÎ (Van) 
— Küme mesaj verliyorısıın, kıiıme? 

ıMEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Sayın rriiMletJvekâllerî, dana da 
acısı var : Yasalarımız insanların ana
dillerini tayin ediyor. Oysa anaımızldan 
emdiiğijmıiz sütü yasalarla saptamak ne 
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Ikıaidar mümkün değilse, analarımızın b'i-
.ze öğrettöilkfeni dlili riinnii söylerkien kul-
lanldılk'ları dilli de yajsıaiklaımak, yasaklanl'a 
ısaıptaimalk o kadar rnlülmkÜn değildar. in
sanların kendi ianadilleriyle şarkı söyle-
ımelenf, ağlamaları gül'meleri nasıl yasak -
ılanır? Bu yasalk pioDiise nasıl taküp ettfirii-
lejbü'lir? Dülfifen özgür ölalıım. Lütfen öz-
ıgür olalım ve özgür dlüşünelliım. 

Yasallar önce insanın mantığına, İn-
ısanın doğaısına, insanın yaşiatrıına uıygunı 
'düşmeli'ldıir. Devle't, yurttaşını dlüşiman 
olarak görldüğü sürece gözünü dışarıya 
ıdeğil, içeriye dlÜk'tiğli sürece, suçluyu bul
mak yerline, suçlu imal etmeye çalıştığı 
sürece sadece kemdi temellerini yıkacak
tır, 

İNEVZAT AKSU (Çorum) — Sayın 
hatlip, şeriilt adlilen Türk pol|sinli, Türk 
sulbayını, Türk askerini, Türk erlerini 
de anlat. 

(BAŞKAN —-.Saıyın Ekmen, blir da-
Ikilka efenldsilm. 

,Saıyın üyeler, karşı fikiirdıe olan fikre 
mülsairnaıha, dlüşüncejye mfüJşamaiha, görüş
lere müşıamana demokraside asilidir. Bi
raz sonra karşı fMrde olan arkaldaşla-
rımız da burada bunlara cevap verecelk-
ler, hükümöt de ceyap verecek; onlan 
da saygıyla dinleyeceğliz. Lübfeidlinıiz, Par
lamentonun... (1AN1AP sıralarınidan gü-
rü'l;tüjler) 

Müsaade ediniz efenld'kn. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(IMalaftjya) — Sajyın Başkan, nıasıl fırsat 
verdly onsunuz o aldamı anlatma sına? 

(BAŞKAN — Mülsaıalde eld'i'n efen/daim. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(ıMalaitıya) — Türk vatandaşlığından çı-
Ikarılldi. 

ıMIBHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Evet, büyük sinemacıdır. 
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MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(İMaılajtîya) — Türk valtanıdaşlığıridan çı
karılan bir inısanı, nıaısıl büyük insan 
d'jye yorumlialttırısyoıisunuz orada? 

ıBAŞKAN — Şirn'di, 'bunun cevabı 
kürsüden söylenir. 

ıDevam adin efenldiım,. 
|MEHMET ADNAN EKMEN (De

vamla) — Ben onun sinema yönünü söy-
iülyorutn. 

HÜSEYİN AYlDIN ARVASt (Van) 
— Katilidir, ısaıveıyı öldürüp dışarıya kaç
mıştır; katilli bunafda koruyamazsınız. 

'BAŞKAN — Devam edin efendim. 
MEHMET ADNAN EKMEN (De

vamla) — Saıyın milletvekilleri, içtişleri 
Bakanlığı bütçesinde, Olağanüstü Had 
ıBölıge Valililiği, ağırlıklı bir yer işgal' edi
yor. O zaman, bu konuyu ağırlıklı ola
rak kohuşımalıiyız. 

Sayın miLle-trveSdil Ier'i, doğu sorunu, 
Türkiye'nin kanayan yaraısıdır. Devlet 
ise, oraya yaraıyı sarmak için değlil, âlde-
ıta yaraları derinleştirmek için glüdiyor; 
Ibu yörtde fiddibirler alıp uyguluyor. Biz, 
mli'l'tetlvelki'l'lıer/i olarak, bu bölgenin insan
larının «Bizli insan kıa'bul edin yeter» 
ıfleryatlarım dinlijyoruiz. Çünkü, Doğu in-
ısanınm en temel ve kutsal olan yaşama 
Ihalklkı bile güvence altına alınamamıştır. 
Yurttaşları po'flanis'ifyel suçlu görfnek ve 
aramak anlıaıyışı, en çok bu bölgede e»t-
Ikli'îi oîimaJk'tiaıdır. Her kölylü, potansiyel 
Ibir terörist, bir gerilla, gerillanın suç 
\ortağı olarak görüllmek'tedir. Kamuoyun-
ıda tartışılan «Yakala ve öldür» emri 
lierna'Jde unufculmaımıışltır. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
•(Malatya) — Köylülerilmıiz evümden çıka
mıyor. 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) ~ öylesine tüyler ürperfiici olay-
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lıar, unutulup gülttii k!i, bunu söylemeden 
klenidiımü alamıyorum. Bir hukuk devle
rinde cezalandıracak merciler bellli oDdu-
ğu halde, Ibir generaHimziin, Tuğgeneral 
Olsiman Ciltlin kendi iımızaısiKyla «Ylalkala. 
(Ve öldür» emr/i yayınlanabilmıiişlrıir. işlin 
feci yanı, (bu konu hüçıbir soruşlturmaya 
Dalbli olimamıiştır; hliçlblr resmî makam bu 
durumu kınaimaımuşltsır bile. Devlet me
seleye ' böjyle yaklaşınca, Dalbiî ki inek 
akmaya giden köylü kursuma dMilelbtii-
yor. Daha önemli olan, vatandaşa veri
den bilinçtir; valtandaş, /devleti, asıp ke-
ısen, sorgusuz sualsiz aidam öDdiirten biir 
(güç olanak görüyor; başka nasıl gör
sün? Yialkın tariihtte, 30 Mart günü Ger
cüş'ün Yemliışlli Köyünde ilki aile kavga 
ettli diye 360| hlanellilk tülm köly meydan 
dayağından geçÜrilliıyor. 

Sayın rriilldtlvelkilleri, bu meselelerde 
lbiz(iim tutumumuz, biz milletvekillerinin 
ıtujtumu ne olacaktır? Bu Miec'litslin tu-
Itumu ne olacaktır? Yurttaşa, yurttaşın 
canına, halklıarına saJhlip çıkacak mıyız? 
'Gierıçfefk milletvekillerli mi olacağız; yok-
isa, ye, iç, suis mltlıle^ek'iHeri mi olaca
ğız? 

Hülküimet, doğu bölgesinin sorunları
na yanlış olanak, gerli kalmışlığın gide-
rıilrrtesii açıisınldan yaklaşıyor; ama ona-
ıdalki halka sopadan başka ıgöltürüien 
IHiçjbir şqy yoktur. Okullar, fa|br/ilkalar, 
ısağlfk odakları karakol haine getiirliılür-
İken nasıl başka türlü düşünülebilir? Do-
ğu/da, fcö|ylerde gece sokağa çıkma ya
sağı varıdır; çıkanlara ihtarisıız altes edlil-
imektedir. 

iSABRÎ ARAŞ (Kara) — Bu kadar 
yalan olmaz. Biz de doğu mille'tvekilli-
yıiz, neden bu kadar yalan söylüyorsu
nuz? 

MEHMET ADMAN EKMEN (De
vamla) — Vardır; Mardin'de vardır, 
Silir/t'te vardır, Diyarbakır'da vardır. 
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SABRİ ARAŞ (Kars) — Nerefden uy
duruyorsunuz? 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Dışarıya tuvaletine çıkamı
yor; her evfin başında bir jandarma var. 

BAŞKAN — LiiMen karşılıklı ko-
nuışımaıyiin efendim,. 

SABRİ ARAŞ (Kars) — Bien de do
ğuluyum. 

.MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Kendilmliz haklı; doğru söjylü-
(yorum-

BAŞKAN — Sayın Ekmen... 
SABRÎ ARAŞ (Kam) — Yalan ko

nuşuyorsun! 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Yok|sa, araştırırsın. Vardır iş-
ıte. 

BAŞKAN — Sayın Ekmen, konuş
manızın dışına lütfen çikimayınız efen-
dlim. Siz konuşmanızı sürdürünüz efen
dim. 

;$ABRI ARAŞ (Kars) — îşiin gücün 
yalan. 

•.MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — O çirkin lafı bir miilletvekıi-
line yakıştıramıyorum; ama sana ay
nen iade ediyor um. Ben de söyHemeslimi 
bliıllkliim. 

(BAŞKAN — Sayın Ekmen, herhan
gi bir şeıy yapılacaksa Başkanlık Divanı 
yapar; lütfen giz cevap vermeyiniz efen
dim. 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Sinılrlenme doısıtum, çıkarsın 
ak!s.imi söylersin. 

BAŞKAN — BUyurun efenldim. 

ALt TOPÇUOÖLU (Kahramanma
raş) — Sayın Başkan, meseleler çarpıtı-
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lıiyıor, dıoğru konuşulsun. Eğri oturalım, 
doğru konuşalım, 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 
MEHMET ADNAN EKMEN (De

vamla) — Aramalar, insanilik onurunu 
İkinci sekilide yapılmaktadır. Ha'k ihbar
cılığa teşvik edilmektedir. Koruculuk s,o-
ruımu korkunç boyutlardadır. Buradan 
açılkça ifade etmek .genelidir ki, devlet, 
ortada kamun 'kaçakçılarıyla işbirliği ya
pıyor; 10 yıllılk, 20 yıllık hapis cezası 
giymiş insanlar, omuzlarında silahla dev
letin makamlarıyla temas kurmakta, 
ıdevlelün hieltilkoıpterıler'iyle* operasyonlara 
Ikıaıtılımalktadır., 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Kime karşı? 

KIAMBR GENÇ (Tunceli) — Yalan 
mı? Kiimıe karşı?.. 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
ı()Malal]ya) — Vatan hainlerine karşı. 

MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Kanun kaçaklarına siilah ve
sikaları dağıtılmaktadır. Devletin güven
liğini kanun kaçaklarımla mı sağlayaca
ğız arkadaşlar? 

Daha da korkuncu, devlet bölgedeki.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Aldın 
ımı cevabını? 

MEHMET BÜLENT ÇAPAROĞLU 
(Malatya) — Bir, gecede 20 kişi k aitle-
ıdilidJi; onlara mı sa'Mp çıkıyorsunuz? 

NEOOAR TÜRKCAN (İzmir) — 
'Konuşma lan!.. tBilİyor musun durumu? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir ka
nun kaçağını da senin üzerine salalım 
o zamanı. 

.BAŞKAN — Bir dakika efenldim. 
ıSaıyın üyeler, görüşmelerin sağlıklı 

ittir şek/itde devam edebilmesi içlin kar-
§ ilikli laf atmaktan vazgeçmemiz gere
kir. Karşılılklı laf atmayla görüşme de
vam eitımez, lütfen. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Ayıp yaihu! 

BAŞKAN — SÜzin seçtiğiniz Başkan
lık Divanı ya vardır ya yoktur. Konu-
ışaöakisnnız, buyurun, dışarıda konuşu
ruz; ama burada herkes kürsüye çıkar 
konuşur ve herkes de fikrini açıkça söy
ler. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahraimanma-
raş) — Her aklına gelemi konuşamaz Sa
yın Başkan; sadece davet edin. 

BAŞKAN — Lütfen, müldatıaielerii-
nüzjde birbirlinıizli kırıcı olmayımuz ve Ge
nel Kurulumuzun sağlıklı görüşme tar
zını engelleyici durumla bizi lütfen sevk 
etmeyiniz; teşekkür edenim. 

IBuyurun efenıdiım. 
ABDULLAH SEDAT DOĞAN (Ada

na) — Sayın Başkan, konuşma özgürlü
ğüne karşı onllar. 

BAŞKAN — Müsaade atilim efendim. 

.MEHMET ADNAN EKMEN (De
vamla) — Daha da korkuncu, devlet 
Iböligeldekıi aşiret çatışmalarından yarar
lanmaya çlalışimaktadır. Devlet, oradaki 
feıddal yapıyı kend>i varlık temeli olarak 
Ibeniimseldiği anda cumlhuriyet ilkelerini 
radidetmiş, terk etaı'iş demektir. Cuımihu-
r}iyet demek, aşiret ilişkileri nün, toprakta 
lorltaçağın tamizlemmıeisli demektir. Cum
huriyet devrinin henüz tamamlanamayan 
Ibıı göreViriin yerine getirilmesi gerekir
ken, orada aşiret rekllerİnlden medet 
umar duruma düşülmesıi son derece aci
ldir. Çağ böyle mi aitlanacak? Cumhu
riyet çağınldan ortaçağla atlıayaralk mı? 
Cumhuriyetiin temeline feodalizmi yer
leştirmek, onun temeline. dinamit yerleş
tirmektir. Devlet, aşiretleri, dost ve halin 
aşiretler olarak sınifHanjdırmakta, orajda, 
'birliğe değil parçalanmaya dayanmakta
dır. Hani millî birlik isteniyordu? Hani 
huzur ve esenlik isteniyordu? 
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Sayın mlMetvelkMleri, üç yıldık askerî 
idarî dönemde ve ANAP iktidarları dö
nemlinde, Doğu halikının geçim derdi, 
lişdizilk derıdıi, yal, su, elektrik derdi hal
ledildi... Evet, hallödilidi. Nasıl mı? Çün
kü hlaljk bu dertterlinli unultftu, halik can 
deridlinle düıglBü, can derdine!.. Doğu in-
ısanı bu yüzden ejkmlekfoem önce demtok:-
rasıi istiyor, can güvenliği istiyor. 

iSayın rriiliile'tıvelkillerii, Polis Haftası do-
layıısijyla tanenler yapıyoruz. llkclkul ço
cukları karakolları ziyaret ediyor. Biz 
'burada İçişleri Bakanlığı bültçeslini gö
rüşüyoruz. Tam zamanıdır, tiam fırsa-
Itidır; şunu hıa'tırlayakm : özgürlüğün ol-
majdığı yerde hayat bîter, hayatın tak
lidi başlar. ülkemizde özgürilükler yok 
ödilnıliş, özgünlüğü ve dernolkrasıiyi or
sadan kalldıran yasallar hâlâ halkın başı-' 
nıa sarılmıştır. Polils teşlk'i'laitı' bu yasaların 
IbejkçM haline getiiriilım'işttlir. 21 indi yüz
yılın eşiğinde <bu ülkeye reva değildir bu. 
Halkımız bölyle bir uygulamayı hak et
miş değildir. Bliz, SloiS|yalldem,qknait Halk
çı Parti olarak, yasalarıdakli ve Anaya
saldaki demaikriaısli karişıtı hükümlleri kal-
dmmlalk için sıonuna kadar mücadele 
edeceğiz. Bütün Meclisi, bültün arkadaş-
larıımızı birlk'te bu görevi yapmaya ça
ğırıyoruz. Demıolkrlasli için, özgürlük içıin, 
halkın mutluluğu içündir bu çağrımız. 

Hepinlize sıajygılar sunarım. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ekmen. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına ikinci konuşmacı alarak, İstanbul 
Milletvekili Sayın Hasan Fehmli Güneş, 
buyurun efendim. 

ıSHP GRUBU ADINA HASAN FEH
Mİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; içişleri 
Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak grubu

muza ayrılan sürenin geri kalan kısmını 
ben kullanacağım iznimizle. 

Değerli arkadaşlarım, tçişileni Bakan
lığı, (toplumu ve toplumun günlük yaşan
tısını ilgilendiren, kamu düzenini koruyan, 
toplum güvenliğini sağlayan görevleri üst
lenmiştir. Rejimi korumak ve günlük ya
şantımızın selamet içinde yürümesinıj sağ
lamak İçişleri Bakanlığının temel görev
lerindendir, temel haklarımızı, özgürlük
lerimizi; kullanmamızı, demokrasimizin 
gerçekleşmesini -İçişleri Bakanlığı görev
leri içinde- sağlamak vardır. Bu sürekli 
bir görevdir, her an devam eden bir gö
revdir, gelişen bir görevdir ve toplumsal 
koşulara uyum göstermesi gereken bir 
görevdir. Biz bu nedenle İçişleri Bakan
lığı bütçesine olağanüstü önem veriyoruz. 
Gerçekten, olağanüstü önem verilmesi ge
rektiğine de inanıyoruz. Çünkü, geçtiği
miz dönemlerde, sıkıntılı dönemlerde, en 
çok hedef olan bakanlık İçişleri Bakan
lığıydı. Belleklerimizdeki acı hatıraları 
birbirimizi suçlamak için, birbirimizde 
kusur bulmak için kuManmıak yerine, on
dan, bir daha aynı günleri yaşamıamak 
için kullanmamız gerektiğine linanıyoruz 
ve bize yakışanın bu olduğunu biliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bizim İçişleri 
Bakanlığının genel komseptine, genel olu
şumuna bakış açımız bir ölçüde farklıdır. 
Şöyle özetlemek mümkündür : Sosyal
demokrat Halkçı Parti İçişleri Bakanlığı
nım hem yapısı iti baniyle, hem görevleni 
itibariyle, hem de örgütlenmesi itibariyle 
bugünkü toplum ihtiyaçlarımı karşılaya
mayacak derecede geri kaldığı, eskidiği 
kanısındadır. Yeni bir yaklaşım, yeni bir 
örgütlenme, yeni bir kavramı getirmek 
gerektiği kanısındadır. Bu nedenle biz İç
işleri 'Bakanlığının eskidiğini kabul etti
ğimiz, bu nedenle de toplumsal geliş
meye uyamayan, onun gerisinde kalan 



T. B. M. M. B : 54 

bölümleriyle ilgili görüşlerimizi, önerileri
mizi sunmaya çalışacağız. 

Bütçenin komisyondaki görüşülmesi sı
rasında görüşlerimizi de bu çerçeve içe
risinde sunmaya çalıştık. Belü bir düzey
de sunmaya çalıştık; fakat sonradan çok 
üzüldüğümüz olaylar oldu, bize cevap 
vermek durumunda olan arkadaşlar, işli 
daha hafife alan ve sanki söz yetiştirme 
gayreti içerisine giren kir çaba sergile
diler. Bundan vazgeçmeliyiz; bundan bir 
fayda gelmez. Birimiz diğerimize çok iyi 
cevaplar verebiliniz; ama çözüm önere-
mezsek, çözüm bulamazsak bir yere va
ramayız. 

Değerli arkadaşlarım, 'biz yüce ulusun 
temsilcileriyiz. Yüce ulusun bütün sorun
larına çözüm bulmak bizim görevimiz; 
laf yarıştırmak değil, birbirimize cevap 
bulmak değildir. 

Ben bu bakış açısı içinde, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partimin öneri ve model 
seviyesinde kalmaya gayret göstererek, 
görüşlerimi sunmaya çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ilk olarak üze
rinde durmak istediğim konu, yereli yö
netimlerle ilgilidir. Yerel yönetimler, za
man zaman içişlerinden alınmış; ama da
ha çok da içişlerine bağlı bir birim ola
rak görev yapmıştır. Biz yerel yönetimleri 
demokrasinin derinleşip, somutlaşması, 
halkın yönetime itam katılması ve sivil 
toplumun gerçekleşmesi anacı olarak gö
rüyoruz. Bunun için de yerel yönetimlerin 
daha özerk, daha bağımsız, daha demok
rat 'bir düzeye gelmesini istiyoruz. 

Ancak, bugünkü sistemin, bugünkü 
modelin; bunu gerçekleştirmediğine de 
inanıyoruz gerçekleştirmediğine de ina-
nıyoruz. Örneğin, fil özel yönetimleriyle 
ilgili yasal kurallar 1913 tarihlidir. Os
manlıdan kalmadır. Zaman zaman değiş-
tiırıiimiştir; ama o dönemlin esprisinden 
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kuritulmamışitır. Belediye yönetimleriyle 
ilgili yasa, 1930 tarihlidir; bütün deği
şikliklerine rağmen, bugünkü toplumsal 
ihtiyaçları karşılayacak •duruma getirile
memiştir. 'Köy Yasası 1924 'tarihlidir, ya
ni 84 yıllık, 60 yıllık yasalarla bugünkü 
toplumu yönetmemiz, bugünkü toplumun 
ihtiyaçlarına cevap bulmamız, çözüm 
üretmemiz mümkün değildir. Artık çok 
şey değişti; en azından demokrasiye geç
tik, demokrat bir toplum yapıtlamaya 
çalışıyoruz, çağdaş; bir toplum oluştur
maya çalışıyoruz, sivil bir toplum oluş
turmaya çalışıyoruz; bu yasalarla bunu 
gerçekleştiremeyiz. 

Yerel yönetimler konusunda üzerinde 
.durduğumuz sakıncalardan bini, tek ya
sayla bütün yerel yönetimlerin -üç gru
bu ayrı olmak üzere- düzenlenmek isten
mesidir. Örneğin, belediyelerle ilgili tek 
bir yasa vardır. Halbuki, tüm belediye
leri tek bir yasayla düzenlemek mümkün 
değildir değerli arkadaşlarım. Belki bele
diyeleri gruplaştırmak, büyüklüklerine gö
re, niteliklerine göre gruplaştırmak ve her 
grup için ayrı düzenlemeler getirmek ge
rekir. Çok büyük bir belediye olan İs
kenderun belediyesiyle bin nüfuslu iliç 
belediyesini aynı yasayla, aynı kurallar
la düzenlemeye kalkmak yanlıştır, so
nuç vermez. 

IBüyükşebir anakent belediyelerinde 
de bunu görüyoruz; onu yeni çıkardık, bu
na rağmen, tek yasa çıkardık. Tek yasay
la bütün büyük şehir düzenlemelerini ya
pamayız, yapamıyoruz da. İstanbul gibi, 
bir ülke kadar geniş bir kentin büyük 
şehir düzenlemesiyle, İzmk'inki, Adana' 
nımiki, Ankara'nınki, aynı olamaz, olma
ması gerekir. Olamayacağını uygulam'ada 
gördük. Bu nedenle biz, tek yasa kavra
mından ayrılmak gerektiğini ve gruplaş
tırmak, hatta büyük şehirlerde, büyük şe-
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fok özelliklerine göre, farklı yasal düzen
lemelere gitmek gerektiğine inıamıyoruz. 

Yerel yönetimlerin, kamu ya-
tınmlariındakiı payı .artırrlmalıdur, Ye
rel yönetimlerin, kamu yatırumla-
rındaki payı artırılırsa, bugün ülkemizin 
ana sorunlarından 'biri olan, birinci de
ğilse, ikinci derecede sorunu olan ııç göç, 
bir ölçüde önlenebilir, yavaşlatılabilir, 
durdurulabilir; çünkü, kamu yatırımları, 
belediyelere de verilir, oralarda da işyer
leri sağlanabilirse, bir çare, bir önlem ge
liştirilmiş olabilir. Bunu göz ardı ede
meyiz. Pek çolc sorunumuz, . sağlıksız, 
kontrolsüz iç göçten kaynaklanmaktadır; 
içişleri 'Bakanlığının başındaki sorunla
rın büyük bölümü bundan kaynaklanmak
tadır. Yeni yerleşim bölgelerinde, sağlık
sız yerleşim bölgelerinde, büyük potansi
yel sorunlar vardır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, devlet yar -
dunlarının dağıtımı ölçütlerimin de bu
günkü koşullara uymadığı kanısındayız. 
Belediyelere devlet yardımları dağıtılırken, 
kullanılan ölçütler tektir ve doğru değil
dir. Bölgesel geri kalmışlıklar, özendirme
ye yönelik dağıtmalar ve özellikle de tu
rizm gibi nitelik farklılıkları, bu dağıtım
larda göz önüne alınmalıdır. 

Vergi denetiminde, yerel yönetimlere 
yetkiler verilmellidiır, yetkileri artırılmalı
dır. Üzerinde durmak istediğimiz bir so
run şu : Yemi düzenlemelerle, yerel yö
netimlere farklı yetkiler verilmiştir. Ar
tık, yerel yönetimler, aldıkları kararlarla, 
şehirlerde büyük rantlara neden olmak
tadır. Bu rantlar, devlete intikal etmedik
çe, bir anlamda yerel yönetimlere intikal 
etmedikçe, hem adaletli bir şey yapmak 
zordur, hem de bu rantları kazanan ki
şilerle, yerel yönetimler arasındaki çıkar 
'ilişkilerinin dedikodularını önlemek müm
kün değildir, 
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Yerel yönetimlerin, Sayıştay denetimi 
konusunda da bizıim yetersiz gördüğümüz 
noktalar vardır. Yerel yönetimlerin özel
likle işletmeleri ve birtakım başka hesap
ları, Sayıştay denetimlinin dışında kalmak
tadır. Son değişikliklerle, yerel yönetimle
rin harcamalarının çok sıkı, çok dikkatli, 
istisnasız kontrol edilmesi gereği ortaya 
çıkmıştır. Yeni .işletmeler kurarak, bir ba
kıma, kanuna karşı hile yaparak, bu de
netimden kaçma yolları bulunmuştur; bu
nu önlemek lazım. Bunun çaresi buluna
bilir; belki, yerel yönetimlere yönelik bir 
özel Sayıştay kontrolü, yerel yönetim Sa
yıştay ı gibi bir kurum oluşturulabilir, 
oluşturulmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, yerel yönetim
ler, sanayileşme ve kentleşme sorunların
da, yeni yetkiler ve görevlerle donatılma
lıdır. Bugün bütün dünyayı meşgul eden 
sorunlardan biri, çevre sorunlarıdır. Biz, 
ülkemizde, çevre sorunlarına, daha uzun 
süre sırtımızı ıdönemeyiz, görmemezlikten 
gelemeyiz, Bizim ülkemizde, çevrenin kir
lenmesi, doğanın kirlenmesi, kontrolsüz
lük nedeniyle, büyük boyutlara varmak 
üzeredir; bunu önlemeliyiz. Doğayı ko
rumuyoruz. Bu ülkeyi yeniden yaratmak, 
bizim elimizde değil. Gelecek nesiller de 
bu ülkede yaşayacaklar. Doğa kaynakları
nı, çevreyi iyi korumalıyız; bunun için de 
yereli yönetimlere yeni yetkiler, yeni gö
revler vermeliyiz. 

Biz, yerel yönetimlerin demokratik 
işleyişi konuşumda da yetersizlikler gör
mekteyiz. Örneğin, biz Anayasanın 127 
nci maddesini de biir anlama anti - de
mokratik kabul etmekteyiz. 127 nci mad
de, İçişleri Bakanına, yerel yönetim bi-
rirrierinlin başmldalkileri, örneğin beledi
ye başkanlarını geçici bir tedbir olarak 
görevden uzaklaştırma yetkisini vermek
tedir. Halkın seçtiği; oyla, demokratik 
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seçimle gelen insanların idare tarafın
dan, 'tedbir ırnahiyetinde de olsa, göre
vinden alınması demokrasli içinde izah 
edilemez değerli arkadaşlarım. Bunun 
yargı yolu olabilir, bu tedbir yargıdan 
istenebilir, başka yöntemler getirilebi
lir; ama idareyi, yereli yönetim birimle
rinin başındakiler için sürekli tehdit 
aracı haline getirirsek, yerel yönetim
lerin demdkraitilk işljeyişi de, idarenin on
lara demdlorati'k balkısı da yaralanmış 
olur. 

Aynı (konuyu büyiüksehir belediyele
rinde de görmekteyiz. Büyükşehir bele
diye başkanı 'istifa etmiş oka, o ma-
ikam boşalmış olsa buraya hükümet, ilçe 
belediyelerinde de İçişleri Bakanı beledi
ye başkanı atamaktadır. Seçimle, de-
«nökratik usullerle gelinımesi gereken 
bir yer, 'bir makam için idareye bu tür 
atama yetkisi vermeik demokrasiyi kısıt
lamaktır. Çünkü, biz yerel yönetimlerin 
giderek özerkleşmesinden yanayız. Bu 
durum özerkleşmeye de, demdkrasiye de 
aykırıdır.; Orada bir çözüm bulmak ge
rekiyorsa, bunun yolu, seçimle gelen 
meclislere! o makamlara 'atama yahut 
seçme yetkisi vermektir. 

Az evvel söylemeyle çalıştım, kurdu
ğumuz büyükşehlir modeli çok aceleye 
gfelmiştir. Aslında modelimiz yoktur, 
bir model oluşturamadık. Yerel yöne
tim seçimleri yapılacağı sırada, biraz 
seçim endişesiyle, 3030 sayılı Kanunla 
bir büyükşehir uygulaması getirdik. 

'Değerli arkadaşlarım, bu konuda or
tada model yok. Bütün dünyada uygu
lanıyor; bir federal model var, bir yet
ki devri esasına dayalı model var. Bi
zimkine bakıyoruz, ne o, ne öteki, ne de 
başika bir model. Ya yenli bir model bu
lacağız, ıkıi buna gerek yok, mevcut mo
dellerden birine ağırlık vermeliyiz. Bi-
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zim modelimiz yok, bizim modelimiz 
belirsiz. Bu nedenle de uygulamada çok 
farklı ve sakıncalı durumlarla karşılaş-
maktayız.ı 

iMesela büyükşehir belediyeleri, bü
yükşehir belediye başkanları, ilçe 'bele-
diyeleri üzerinde neredeyse bir idarî ve
sayet yetkisi kullanmaya başlamışlar
dır. Halbuki, işin özü, işin ruhu bu de
ğildir, kullanmamaları gerekir. Mesela 
uygulama yönetmeliği yasaya aykırı bi
çimde uygulanmaktadır. Uygulama yö
neltmediğinde, ilçe belediyelerinde alın
mış bir kararın onanması ya da geri 
çevrilmesi varken, değiştirerek onama 
gibi bir müessese geliştirilmiştir. Bu, ilçe 
belediye meclisleri yerine' anakent bele
diye' başkanının geçmesi demektir ki, 
'bu demiokrasfiye aykırıdır, demdkrasiyle 
bağdaşmaz, işin özüne de aykırıdır. Kal
dı ki, bu durum çdk 'büyük dekikodu-
lara sebep olabilecek sürıtüşmeler yarat
maktadır. Bunun üzerine gidilmeli ve 
buna bir çare bulunmalıdır. 

Değerli arikadaşlarım, il özel yöne
timinde, az evvel söylediğim 80 küsur 
yılık yasa 3360 sayılı Yasa ile bir öl
çüde değiştirildi, ama itiraf etmeliyim 
M, daha karmaşık, daha anlaşılmaz ha
le getirildi, bir; il özel idarelerinin (il 
özel yönetimlerinin) çok 'belirginsizleş-
miş lölan görevleri daha belirginsiz hale 
getirildi, ilkü; demokrasi daha işlemez ha
le getirildi, üç. Çünkü il daimî encü
menlerine, memurlar, şube müdürleri 
daha çdk sayıda katılmaya başladı ve 
valiye veto yetkisi tanınarak, il özel ida
releri (il özel yönetimleri) artık merkezî 
idarenin tam kontrolüne, tam bağımlı
lığına alınmış oldu. Halbuki, yerel yö
netim esprisi bu değildir, bunun tam kar-
şpâiîi Bunu düzenlemek, bunu yeniden 
ele almak gerekir. 
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Bu nedenlerle biz, yerel yönetimler 
konusundaki mevcut, çok eskimiş kural
ların artık bu (toplumun iheUdenti'leninîi 
karşılayamayacağı kanısındayız ve ona 
göne yeni bir model üretimine geçilme
si gerektiğine inanıyoruz. 

Zamanımın yokluğu nedeniyle bura
da nüfus ve vatandaşlık isterime, sivil 
savunmaya fazla değinemiyorum. An
cak, kuşkusuz bu birimlerin yaptığı 
görevler de son derece önemlidir ve ora
larda da özellikle sivil savunma örgütünde 
ciddî yenilemeler yapmak zorundayız. 
Sivil' savunma kavramını, • sivil savunma 
anlayışını, sivil savunma fonksiyonunu 
ve gereğini topluma mafeddbitoıiş deği
liz. Bugün 10 kişiyi çevirtip ısorsanız, 9'u 
sivil savunmayı tam bilemez. Bilenlerin 
de bilgisi son derece (kısıtlıdır. Halbuki 
sivil savunma, görevi, artık bugünkü top
lumda ve bugünkü dünyada çok önem
li görevlerden biridir. 

Değerli millbtvekilleri, şimdi polis ko
nusunda görüşlerimi sunmak istiyorum. 
Polis Vazife ve Selahiyet Yasası da son 
derece eskimiştir,. Bu, 1934 tarihli bir 
yasadır, ihltiyar bir yasadır, tek parti dö
nemine göre çıkarılmıştır; polis devletli 
esprisine görte çıkarılmıştır ve eskimiş
tir. Artık, demokrat ıbir toplum yapıtlı-
yoruz. Bu yasa, işte ona cevap veremıe-
yeceik durumdadır. 1983 yılında yapılan 
değ*şjikikier yasayı 'yenilememlştir, aksi
ne geriye! götürmüştür, daha otoriter ha
le getirmiştir, polise yeni yetkiler ver
mek yönüne gidilmişitir. Biz, bu neden-
Jjerle polis örgütünde ciddî bir yenile
me yapılması düşüncesindeyiz. Model 
değişmelidir, kavram değişmelidir, örgüt 
değişmelidir, görevler değişmelidir. 

Değerli milletvekilleri, bu değişmeyi, 
bir başka olay da gerekli kılmaktadır. 
O da; olağanüstü dönemlerde pois ör-
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güiHi ıson derece yıpraıtimıştıır. O dönenv 
lerde, dikkat edecek olursak, polise yeni 
imkânlar sağlamak yerine, üniformala
rına birer şerit itakılmalkla yetiniimiş; 
ama bu arada çok ağır yükler altına 
sokulmuş ve çok yere de halksız olarak 
yıpratilmıştır.; Bu nedenle de yenilemek 
ve bu yıpratılmış durumdan kurtarmak 
gerekir. 

Değerli milletvekilleri, polisteki deği
şim, polisteki yenileme, iyileşitfirme ona 
sadece silah, araç ve yetki sağlayarak 
değil; eğitimle ve anlayışla gerçekleşti
rilmelidir. Çünkü, bizim toplumumuzun 
geride bıraktığı dönemde yaşadığı sıkın
tının adı, «Siyasî şiddet eylemleridir» Bir 
terör dönemi yaşadık ve o terör belasına 
karşı, Türk Polis örgütü tek başına müca
dele etmek zorunda kaldı. O dönem
de polisimiz, «örgütlü suç», «Suç Ör
gütü», «Terör» gibi kavramlara yabancı 
idi. Biz polisi-, onlara göre eğilmemiş
tik, onlara göre geliştirmemiştik. Türk poli
si, örneğin bir köprü altı cinayetini, kafası 
koparılmış, kolları parçalanmış, ayak
ları muhtelif yerlere atılmış bir cesedin 
kurban olduğu cinayeti çok kısa zaman
da çözebilecek yetenektedir. Öyle eğitil
mişti, deneylimi ve tecrübesi öyleydi; 
ama örgütlü suça yabancıydı, suç örgüt
lerine yabancıydı, teröre ve siyasal şid
det eylemlerine yabancıydı. Bireysel suç
tan örgütlü suçu ayırmak gerektiği he
nüz müfredatımıza girmemişti. 

Değerli millet vekilleri, bu noktada 
biraz da terör konusuna değinmek isti
yorum.! 1970'ili yıların İkinci yarısında 
yaşadık bu belayı. Kodcarıım ki, bun
ları yeterince değe'riendiırdiğiımiz, yete
rince algıladığımız ve açıklığa kavuştu
ğumuz söylenemez. Oysa buna ihtiyacı
mız var. Çünkü şiddet olayları ve bir an
lamda terör; nedenleriyle, kaynaklarrya, 
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örgütleriyle yok edilmiş sayılabilir mıi 
düşünlmelyiiz?... Terörün yok edilme
si, (durması başka bir şey* ertelenmesi 
başka blir şeydir. Hele, amacına varmış 
olduğu için durmuş olmasıyla, önlem
lerin etkinliği sayesinde durdurulmuş ol
ması birbirine Ikarıştırılmamalıdır. 

Ayrıca, terörü demokratik önlemlerle 
önlemek ile terörü terör ile önlemek 
çok farklı şeylerdir. Terörü önlemek 
ya 'da durdurmak ya da vaçgeçirmek 
kadar, biuna ödenen bedel çok önemli
dir, Neyin karşılığı durdurduk? Terörün 
bedeli demokrasi ise, sivil örgütse, öz-
gürlüklerse bunun önleme olup olmadığı 
tartışılmalıdır. (SHP sıralarından alkış
lar) Çünikü ıterör, zaten bu kavramları 
yok ötmeyi amaçlam-ış bir eylem zinci
ridir değerli imıilletvekilleri. Hedefi si
vili toplumdur, hedefi demorasidir, he
defi özgürlüklerdir, hedefi katılımcı par
lamenter düzendir. Bunları kendiliğimiz
den tadil edersek, bunları feda ederseik, 
bunları yok sayarsak, bu değerleri top
lumun hayatından çılkarırsalk, zaten te
rörün 'amacı gerçekleşmiş olur, hedefi
ne yarmış olur, programı tamamlanmış 
olur. Artlik o mu durdu, toiz mi durduk, 
onu bulamayız. Bu nedenle, «Teröre is
tediğini verdik ve tehdiidi kaldırdık» de
mek devlete yaraşmaz. 

Polisimizi, 'bdklenmedik zamanda 
(karşımıza çıkabilecek olan - çünkü bi
zim elimizde değil çok kere - bu bela
ya karşı eğitmiş, hazırlanmış, donanmış. 
hale getirmeliyiz. Bu dönemler bunun 
fırsatıdır. 

Biz, polis eğitiminde kaynak çoklu
ğuna; karşıyız^ Şu anda, bugünkü düze
ne göre 17 polis okulu var. Buralara 
itişe ımezunlaırı alamıyor, 7 aylık bir eği
timden sonra polis yapılıyor. Bundan 
ayrı olarak, bir polis kaynağı daha 

var; o da polis kolejleridir. Dört polis 
koleji var, 4 yıllık eğitim yapıyor. Orta
okul öğrencilerini alıyor, 1 yıl lisan eği
timi veriyor, 4 yıl 'lise eğitimi veriyor; 
ama meslek lisesi eğitimli veriyor. Bura
dan bir kaynağımız var. 

Değerli arkadaşlarım, bu ilki farklı
lık yanlıştır. Polis, özellikle polis, kişi
liğini bulmuş, kişiliği oluşmuş kişilerden, 
şahıslardan, bireylerden oluşmaz; kişi
liği henüz gelişme çağında polis olarak 
oluşmalıdır. Şunu söylemek istiyorum: 
ortaokuldan almalıyız, polis kolejinden 
yetiştirmeliyiz. Bu 'bir meslek okulu ol
malı; «Ben polisim, polis olacağım, top
lumun içinde hakkı temsil edeceğim, hu
kuku temsil edeceğim, düzeni koruyaca
ğım» diye diye yetişmeli ve gelip o görevi 
yapmalı; o onun onuru olmalı, şerefi 
olmalı, kişiliği olmalı, hayatı olmalı.] 
Polislik sadece bir görev değildir, polis
lik bir kişiliktir; polislik sadece yapıl
maz, polislik yaşanır. Bu hale getirme
liyiz. Bu hale getirmeden, askerliğini 
yapmış, liseyi ibitirimiş, şu ya da bu şe
kilde kişiliği oluşmuş insanları alıp 7 
aylık, '8 aylık, 10 aylık eğitimden geçi
rip, beline taoanca takıp, sırtına üni
forma geçirerek polis yapamayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kaynak 
farklılığından vazgeçmeliyiz. Bugün bir 
'başka farklılık daha var. Polis kolejinden 
gelen polisler, akademi imltihanlarına 
girmektedirler. Akademi, orta ve üst 
düzey polis yöneticisi yetiştirmek için 
kurulmuştur. imtihanı kazananlar gir
mekte, Ikazanaimayanlar polis olarak gö
rev yapmaktadırlar. Burada bir yanlış
lık var. Kolejden gelenler tamam; ama 
polis akademisine bir de liseden öğren
ci alıyoruz, dışarıdan.,.. Liseden de de
ğil, lise vıe lise dengi okullardan; sanat 
okulu dahlil, 'imam - hatip okulu dahil, 
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lisje ve lise dengi okullardan akademiye 
alıyoruz. Birisi dört yıl eğitim görmüş 
polis kolejinden geliyor. lisan ağırlıklı, 
ciddî eğitim görmüş polis kolej inden, 
öteki sanat enstitüsünden, limanı - hatip 
lisesinden ya da normal liseden geliyor. 
Bunları aynı akademide eğitime tabi 
tutuyoruz, aynı halkları veriyoruz, aynı 
programı uyguluyoruz. Yanlış, bu müm-
ikiün değil. Bu yanlışı en kısa zamanda 
düzeltmeliyiz. Bu şekilde olamaz de
ğerli arkadaşlanım; hem homojenliği bo
zar, hem polis tiçlindeki birik ruhunu 
zedeleriz. Bunlar beraber operasyonla
ra giriyorlar, 'beraber silah (kullanıyor
lar, beraber ölüme gidiyorlar, Bunların 
arasındaki dostluk, arikadaşlık, berabjer-
lik ihmal edilebilir şey değildir. Akade
milerde liselerden gelenlere kontenjan 
koymuşuz, «Yüzde 25'ten az olmaz» diyo
ruz; yüzde 25'i oraya ayırıyoruz, geriye 
kalanı kolejden gelenle dolduruyoruz. 
Zaten polis alkaldemisi 200 İkisi kadar 
alıyor, 250 kişi alıyor diyelim; bunun 
yüzde 25'i gidiyor. Halbuki, orada oku
mak önce Ikolejden gelen çocukların hak
iki, onların önümü tıkamamalıyız. Mev
cudu onlardan dolduramazsak liseden 
alınır dernek, !belki bir ölçüde inandırıcı 
bir ışeydir; ama bize göre, kaynak tek
niğine önem vermek ve oraya getirmek 
gerekir. 

Bu noktada iki üç şikâyetimi sun
mak işitiyorum. 

Elimde bir polis okulunda çıkan der
gi var; bu dergiden, «Çanakkale Desta
nımız ve Çanakkale Şehitleri» diye bir 
yazı var. Bu dergideki yazıların büyülk 
bölümü öğrenciller tarafından yazılmış; 
ama bu yazı bir öğretmen tarafından ya
zılmış, Çanakkale savaşlarınıın yıldönü
mü nedeniyle yazılmış ve aynen TRT'de 
çok şikâyetlere neden olan program gibi 
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yazalmış; Atatürk'ten ıtek kelme yok, 
Amafartalar kahramanı yok. Ben bunu 
sayın bakanıma sunacağım. Bu yanlıştır. 

ıPolis kolejine 1987 - 1988 ders yılın-
de öğrenci alimlikten yapılmış bir yolsuz
luk söylentiiısii de kulağıımızdadır; sanı
yorum ki ilgilenirlerse, o konudaki hil-
ğileıü de kendilerine sunacağım. 

Eğitimle ilgili bir başka şikâyet ko
numa değinmek, istiyorum. Biz eleman-
laralmızı, kuşkusuz yurt dışına gönderip 
eğitmeliyiz. Yakın zamandan Amerika' 
ya 13 - 14 kişilik bir emniyet görev
lileri ekibi eğitim için gönderildi. Ben, 
bunların seçiminde, lisan bilgilerinde, 
sınavlarıında ne kadar duyarlı davranıl-
dığını bir yana bırakıyorulm; bunların 
her biri İçin harcanan para 15 milyon 
lira civarında. Benim tüylerimi diken 
diken eden olay, bunlara Amerika'da 
bir özel şirketin eğit'im ^ermesidir; bir 
devlet kuruluşunda değil, bir Ameri
kan resmî örgütünde değil, bir şirketin 
okulunda polis eğitimii görmektedirler ve 
Türkiye'ye gelip görev yapacaklardır. 
Böyle şey olamaz değerli arkadaşlarım. 
Eğer bu doğruysa, bunun üzerine git
meyi, İçişlerinin değerli Bakan'indan ve 
lemniyeit görevlilerinden diiiyoruım. 

Benim tespit edebildiğim kadarıyla 
bugün emniyette ters piramit işlemekte
dir; orduda çok dikkat edilen piramit, 
emniyete ters dönmüştür; yani mesela, 
emniyet müdürü say ısı, kendisinden bir 
alt ırüıtbedekilerden daha fazıla olmuş
tur; benim tespit ettiğime göre bin ka
dar emniyet müdürü var. 

Bunun yanı sıra bir de, emniyete dı
şarıdan atamalar yapmaktayız. Bu, em
niyette huzuru bozar, bir; silahlı kuvvet
ler sistemine yanlıştır, iki. Komiserlik 
yapan, ibaşkomiiserlifc yapan, emniyet 
amirliği yapan İnsanın hedefi, arzusu, di-
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leği, emniyet müdürü olmaktır; «Benim 
mezar taşıma, falan 'emniyet müdürü ya
zılsın» (diye istemektedir. Onların ma
reşalliği o, en yüksek rütbesi o. Gelir 
gelir gelir, tam emniyet müdürü olacağı 
zaman, başka ımesilekten birini alır, ge-
ıtlirAr, emniyet müdürü yaparsanız; özen
dirmeyi kırarsınız, o insanların görev 
şevkini azaltırsınız. Bu yapılıyor, bu ya
pılmamalıdır; çünkü polislik, gerçekten 
ayrı, özel bir meslektir, hiçbirimiz ya
pamayız. Yani, bir devriye görevlendir 
deseniz, görevlendiremeyiz; devriyenin 
üzerimde el feneri mi olacak, cop mu 
olacak, silah mı olacak, telsiz >mi olacak, 
bilemeyiz; bunlar ayrı işler. Polis yöne
timi de ayrı bir iş; bırakın o örgüt ken
di içinde bütün kademeleriyle yükselıebil-
sıin. 

Değer1!! millet vekilleri, polisle ilgili 
bir konuya daha değinmek istiyorum; 
çdk sözü ediliyor ama, değinmek 'istiyo
rum; o da, işkenceler konusudur. Po
lisimiz, işlkence ağır suçlamasıyla karşı 
karşıyadır. Polisiımlizii bundan kurtarmak 
zorundayız; yolu da var. Yolu şu değil: 
Sizin zamanınızda yapıldı, şimdi yine 
yapılıyor demek yol değil; yani, sizden 
sonraki bir iktidar gelip de, sizin zama
nınızda yapıldığı (için, şimdi azıcık yi
ne yapılıyor, diyemez; bu yol değil. Bu, 
devamını sağlayacak bir gerekçedir; bu 
mantık onu devam ettirir^ Eskiden yapıl
mış yanlışlar - yapılmışsa eğer - yeni 
yanliiışılara gerekçe olmaz, gerekçe olarak 
kullanılamaz, kullanmamalıyız. Doğruyu 
yapmak zorundayız. 

Değerli arkadaşlarım, poliste işlkence 
suçlaması' getiren olay, polise1 sorgula
ma yetkisi veren, sorgulama görevi ve
ren yasta maddeleridir. Ceza Muhakeme
leri ' Usulü Yasası, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Yasası vesaike, bunları kal-
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dırmalıyız. Bütün dünyada sorgulama 
görevi 'adlî görevdir, adliyeciler yapar, 
savcılar yapar, savcılarımız yapmalıdır
lar. Polis yapmamalıdır. Polis izleri tes
pit eder, parmak izini alır, forensiğini ya
par, malzemeleri toplar; ama sorgula-
maz, hatta der ki, «Arkadaş, susmak 
hakkın var. İstersen hiçbir şey söyle
mezsin» Biz aksini yapıyoruz, söylet bu
na diyoruz; yani, demeniz söyletir, her 
şeye1 rağmen ®öylet!ir.; Susmak hakkın 
var, konuşmayabilirsin diyecek polis, sa
nık, suçlu, zanlı susma hakkını kullana
cak, bu kutsal lbtir halk. Ben kendimi suç
lamaya mecbur hissetmemelıiyim hiçbir 
zaman, hiçbir sanık hissetmemeli, hiçbir 
insan hissetmemeli. İnsan, sanık da ola
bilir, mağdur da olabilir; ama, onu zor
la konuşturacak bir yasa maddesi, bir 
uygulama olmamalı, çağdaş dünyada ol
mamalı ıdegerlıi arkadaşlarım. Bu olabilir 
şey değildir, polisi bu yükten kurtar
malıyız., 

Uluslararası anlaşmalar imzalıyoruz, 
«işkenceye karşıyız» diye, ve on
ları parlamentomuzdan geçiriyoruz, 
son derece örnek kararlar alıyoruz: ama 
gelin bunu somutlaştıralim. Polisten sor
gu yetkisini alalım bir; sorgu yükünü 
alalım, sorgu suçlamasını alalım, sorgu 
görevini savcıya verelim. Bakın 1985 yı
lında Yüce Meclisin kabul ettiği 3200 
sayılı Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Yasasının 8 inci maddesinde «polis sor-
gulasın» diye hüküm kabul ettik. Hal
buki daha önceki Ceza Muhakemeleri 
Usulündeki ek madde «polis bu tür suç
larda sorgulama yapmasın» şeklinde 
idi, geri gittik oradan, polisi işkenceye 
zorladık ya da sorguda zorlamaya mec
bur ettik. Onu kaldıralım, bir. 

İki, savcıları sorgu île yükümlü kıla
lım. 
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Üç, sorgu yeri olarak 'karakolları kal
dıralım; karakolda tsorgulanmaz, sorgu 
yeri adliyedir. Adliyemin güvenliği için-
dedirH Sonra, hiç ıkimıseyİ adliyeden ve 
cezaevinden karakola iade etmeyelim, 
bunu önleyelim. Tabiî !ki bunlar sadece 
İçişleri Bakanlığı olayı değil. Bunlar 
aynı zamanda Aidallet Balkıanlığını ya da 
diğer bakanlıkları ilgilendiren olay; 
ama, ibizi ilgilendiren olay Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri olarak. Bun
lara biz karar vereceğiz, bunları biz ger
çekleştireceğiz. Bunları gerçekleştirece
ğiz, polis sorgulama mecburiyetinde ol
mayacak, kimse onu «işkence yaptın» 
diye suçlayamayacak. Buna rağmen olur
sa, işte o zaman gereği yerine getirile
cek ve çdk haklı olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, biz, grubumuz 
bu konuda ciddî bir hazırlık yapmakta
dır. Bunu kaldıracak, önleyecek 'bütün 
tedbirleri yasa teklifi halinde getirecek-
tiir, bu konuda duyarlı olan bütün ar
kadaşlarımızı yardıma çağırıyorum, 'bu
gün bu vesile ile çağırıyorum. 

Değerli m'Metvekileri, polis 'konusunu 
bitirirken, polisin lojman sorununu, po
lis evleri açılmasını, moral merkezleri 
açılmasını, dinlenme yerleri yapılmasını, 
yazlık tesisler (kurulmasını bir ikere daha 
hatırlatmak istiyorum. Polisimiz stres
ten uzak:, iyi dinlehebilm'iş, iyi eğitilmiş, 
iyi karar verebilen uygar insan olmalı
dır. Bu toplumun insanı olmalıdır. 

Sayın milletvekiılleri, jandarma ile il
gili görüşlerimi arz etmek istiyorum. 
Jandarma örgütümüz de eskimiştir. Bel
ki hep «eskimiştir» diyerek sizi bıktırı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, takdir 
edersiniz efendim. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devam
la) — Sürem dolldu ımu? 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın, onu 
siz biliyorsunuz, onun için söyledim. 

HASSAN FEHMt GÜNEŞ (Devamla) 
— Hay hay. Değerli milletvekilleri, b!iz 
jandarma örgütünü başka ülkelerin mode
linden aldık, sanıyorum Fransa'dan al
dık. Avrupa'da da Fransa'da ve İtalya'da 
'bizdeki jandarmaya benzer örgütler var
dır. Bizim model Olarak aldığımız ülke
lerde bu model terk edildi. Artık eratla 
güvenlik korunması gibi, onlara göre gü
lünç bir işe kalkışılmıyor. Yani muvaz
zaf askerle köydeki insanın güvenliğinü 
sağlamak, mümkün değildir, yanlıştır. 
Jandarma örgütü profesyonel bir örgüt 
olmalıdır. Kır polisi esprisi içinde pro
fesyonel, uzman, bu iş için yetiştirilmiş 
ve işi bu olan bir örgüt olmalıdır. Çocuk
cağız, gelmiş asker olmuş, jandarma oku
lunda btiraz yanaşık düzen eğitimli, biraz 
da dliğer eğitimleri gördükten sonra, ter
his olsam da gitsem diye gün sayıyor; ge
vriyoruz kırsal bölgede ona polis görevi 
yeriyoruz, 'güvenlik görevli veriyoruz. Bu 
mümkün değil, bu doğru değil. Artık çok 
ileri bir ülke olmak durumundayız, çağ
daş bir ülke olmak durumundayız. Önce 
bunu değiştirmeliyiz. 

(Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyo
nundaki açıklamasında uzman kadroların 
artırılacağı şeklinde bir açıklamada bu
lundu. Bu açıkladıkları modeli bizim mo
delimizle aynı bulamıyoruz. O program 
otuz yıllık bir program. Jandarma, o prog
ramla otuz yılda profesyonelleşebilir. Kır
sal 'bölgelerde yaşayan insanları bu geri 
müesseseye otuz yıl mahkûm dememeli
yiz; bu bir. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Siz 
kendi zamanınızda bir uğraşı 'gösterdiniz 
mi? 

BAŞKAN — Bir 'dakika efendim!. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (Devam

la) — Teşekkür ederim, 
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YASİN BOZKURT (Kars) — En 
önemM bu, Sayın Güneş; gene de güzel 
şeyler söylüyorsun. 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (Devamla) 
— İkincisi, sınnr güvenliği konusu, jan
darmanın yetkisinden kesin olarak alın-
ımalıdir, sınır 'güvenliği kara kuvvetlerine 
terk edilmelidir; bir jandarma görevi de
ğildir. 

Üçüncüsü, sicil konusu halledilmel5-
dıir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, jandarma 
menı'supian bir şeyden şikayet ederler, 
«Amirimiz kim, tam tespit etmeliyiz» der-
ler. Kaymakam görev verecek; alma sicil 
veremeyecek; vali görev verecek • ama 
slicil veremeyecek, hatta savcı adlî görev 
verecek, onun hiç sözü olmayacak; ama, 
onlara karşı görevli; görevini yapmazsa 
muhakeme edilecek, askerî hiyerarşi için
de sicil alacak... Böyle şey olmaz. Bunun 
yolu, az evvel arz ötmeye çalıştığım, pro
fesyonel bir jandarma örgütü kurmaktır. 
Rütbelerimiz jandarmadan gelir, uzman
larımızı biz ydbiştirirliz, okullarımız olur, 
oraya yeni adaylar alırız, yetiştiririz ve 
profesyonel bir jandarma örgütü kura
rız. 

SaM Güvenlikle ilgili bugün bazı şey
ler söylemek istiyordum; ama zamanım 
doldu. Şu kadarım söyleyeyim : Biz Sa-
bül Güvenlikle ilgili yasa hazırlanışının 
aceleye getirildiğini ve net görevler verile-
mediğinii, komuta kademesinde de isabet
li 'bir düzenleme yapılamadığını düşünü
yoruz; çünkü bizim modelimizde Sahil 
Güvenilliikle jandarma komuta kademesi
nin eşit, paralel olması, birbiriyle asitlık -
üstlük münasebeti içinde olmaması, ikisi
nin de direkt İçişleri Bakanlığına bağlı 
olması gereği, zorunluluğu vardır; hiz
metin bunu gerektirdiğine inanıyoruz. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekille
ri. benim arz edeceklerini burada bit-

inektedir. İçişleri Bakanlığıyla ıflgili öne
rilerimizi içeren ve toplumun, gerçekten 
çağdaş bir toplumun güvenlüğine kavuş-
mıası arzusundan kaynaklanan görüşler 
ileri sürmeye çalıştık; bunları gerçekleş
tirmek bizim görevimizdir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. Teşek
kür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkürler Sayın Gü
neş. 

Doğru Yol ParÜisi Grubu adına, Erzu
rum Milletvekili Sayın İsmail Köse; bu
yurun efendim. (DYP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖ
SE (Erzurum) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; önceki yıllarda 
mensubu bulunduğum bir bakanlığın (İç
işleri Bakanlığının) 1988 malî yılı bütçe
si üzerinde konuşmaktan mutluluk duy
duğumu ifade ederken, grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisli saygıyla selam
larım. (Alkışlar) 

'DeğerHi mMletvekyileri, yüce milleti
mizin iç 'güvenlik ve asayişinin sağlan
ması, kamu düzenlinin Ve ahlakın korun
masıyla, mülkî idareye tekabül eden iş
lerden sorumlu İçişleri Bakanlığı, ana ba
kanlıklarımızdan birisidir. Anayasanın 
İkindi Bölümünün IV üncü kısmında yer 
alan 123 üncü maddeden 127 nci madde
ye kadar, idarenin kuruluşu, işleyişi, yar
gı ve mahallî lidareler ele alınmıştır. 

Değerli milletvekilleri, Doğru Yol Par
tisi düşüncesinde ve Doğru Yol Partisi ik
tidarında, devlet düzenimizin ve insanı
mızın yapısının, mutluluğunun hangi öl
çüler (içeririnde gerçekleşeceğini şu ifade
lerle arz etmek istiyorum : Doğru Yol 
Pardsi, millet iradesi ve hukukun üstün
lüğüne dayanan gerçek demokrasliyi ku
rup yaşatabilmeyi, başka bir deyimle, hür 
ve demokrat büyük Türkiye'yi bir sistem 
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olarak benimseyip, onu bütünüyle haya
ta geçirmeyi, Türkiye'ce herkesi birleşti
recek önemde bir hedef olarak görmekte
dir. 

Bu hedefe vardığımızda, ülkem'izde 
hukuk, adalet, hürriyet ve eşitlik hâkim 
olacak, huzur, güven ve barış devamlı 
hale gelecektir. Halkımız korkusuzca ya
şayabilecek, ' zihinler ve vicdanlar üzerin
deki her türlü baskı kalkacaktır, İşsizlik, 
yoksulluk, cehalet ve çaresizlik silinecek
tir. Böylece, ımillî ve manevî değerlerle sa
hip, milî birliği ve beraberliği sağlam 
esaslara dayanmış, adalet, güvenlik ve 
refah içerisinde, geleceğe ümitle hakan 
mutlu 'bir toplum meydana gelecektir. 

Haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik, hu
zursuzluk ve güvensizlik; zulüm, yoksulluk, 
(korku olmayacaktır, İnsanlar, manevî ve 
Maddî bakımdan yücelecek, herkes insan
ca yaşama şartlarına, hakkına sahip ola
caktır. (Sosyal güvenlik, sosyal adalet ve 
sosyal dayanışma olacaktır. 

İktidarlar, kansız, kavgasız, hilesiz, 
entrika'sız, zorsuz, belasız; ama sadece, 
ımtillet iraldesiyJe değişecektir. (DYP şi
falarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Türkiye, hürriyeti de, güvenliği de, 
refahı da beraberce sağlamayı mutlaka 
inanç ve töre haline gelmelidir. (DYP 
sıralarından alkışlar.) 

Hür ve demokrat büyük Türkiye'yi 
'gerçeMleşftirecefc olan sistem, mutlaka ço
ğulcu düşünceye ve onun sonucu olan çok 
par fiili siyasî rejime dayanacaktır. 

Değerli milletvekilleri, güçlü ve büyük 
Türkiye'nin yolları zaman zaman ihtilal
ler tarafından kesilmiştir. 1960 İhtilali 
yangılanmış, maşerî vicdanda mahkûm 
edilmiş, son kalıntıları da 1980 yılından 
sonra ortadan k&Mırılmıştır. 1980 İhtila
linin de gerekçeleri ortadan kalkmış, 
ülkemizlde yaşanan ekonomik ve sosyal 

sıkıntılarla, demokrasinin bütün kuruta 
ve kurallarıyla uygulanması sağlanamadı
ğından, ihtilallerin bir çare olmadığı orta
ya çıkmıştır. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

İhtilal mantığı ile çıkarılan kanunlar 
ise, millî iradenin tecellisine engel olmuş; 
kapatılan partilerin yerine, günübirlik si
yasî teşekküller kurulmuştur. Bugün çe
kilen sıkıntıların temelinde yatan olay 
budur. 

Demokrasin'in en önemli unsuru olan 
siyasî partiler, ne kadar uzun süre ya
şarlarsa, edilen tecrübe ve milî iradfe-
nin tasvibiyle, geçmişin 'fikirleri üzerine 
bina edilerek, çağın şartlarına uyum sağ
lamak suretiyle, milletin ve ülkenin kal
kınmasına yararlı olacaklardır. 

Bugün yaşanan sıkıntı ve çıkmazın 
sebebi, milletin siyasî geçmiişindcn, siyasî 
'düşüncelerinden, mazisinden zorla kopa
rılmaya çalışılması ve Türkiye Radyo -
Televizyon Kurumu kanalıyla tek yönlü 
olarak milletimizin şartlandırılması dır. 

«rt980'den önce 1980'den sonra» ayı
rımını yapmak, anarşi ve terör hadise
lerini istismar etmek, milletin karnını 
doyurmamış, ülkenin kalkınmasını sağla
yamamıştır. Millet, üzerindeki baskının 
kalkmas] sonucu meseleleri daha net gör
meye başlamıştır. 

Vatan sathında, Cumhurbaşkanınca, 
Başbakana ve bakanlara «Açız» diye hay
kıran milletin, 7-8 yıldan bu yana uyu-
tulduğu, gerçeğin böyle olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Anarşi ve terör önlenmiş ise, 
asayiş sağlanmış ise, devletin güvenlik 
kuvvetleri ve millî gücümüz o>lan Türk 
Silahlı Kuvvetleri sayesindte .önlenmiş -
'tiir. (DYP sıralarından alkışlar.) Bu mil
lî güçler ise, gerek Türk Silahlı Kuvvet
leri, gerekse pols ve jan'darma teşkilatı, 
.devletin ve milletin emrinde olan kuvvet-
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lerimizdir. Bu güçler şahısların ve parti
lerin emrinde değildir. Şahısların ve par
tilerin emrin'de gösterilir ise, devlet za
manla zafiyete uğratılır. 

Değerli imilletvekillieri, devlet bir bü
tündür. Devamlı olan, ayakta kalması 
icap eden, 'kıyamete 'kadar muhafaza edil
mesi lazım gelen bir millî müessesedir. 
Şahısların 'tutumları, sözleri, hareketleri, 
bu millî müesseseyi zedelememelidir. 

Bugün, devlet mefhumu yozlaştırılmış; 
milletimizin tarihten gelen büyüklük, cid
diyet, azamet, tarafsızlık ilkelerini uhte-
sinde toplayan devlet geleneği yara almış
tır. 

1000 yıllık tarihkniizdfeki devlet gele
neği, dünyanın hiçbir milletine nasip ol
mamıştır, Tarihi, şanla, şerefle, kahraman
lık ve âlicenaplıkla dolu olan bir millete 
ve onu idare eden devletlere mensubiyet
ten şeref duymaktayız. Bu geleneğin yoz
laşmasını gören milletimiz ise üzüntü çek
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, demokratik bir 
ülkede, anarşi ve terör ile mücadeleyi dev
letin siViiI emniyet kuvveti yürütür. Bu 
konuda .silahlı kuvvetlere müracaat edîl-
rnesİ istisnaî 'bir haldir. Sivil güvenlik 
küvetlerinin üstesinden gelemediği haller
de, silahlı kuvvetlerin göreve çağrılması 
ise Anayasa gereğidir. Bu hayatî görevin 
başarı ite yapılabilmesini sağlamak İçin, 
emniyet teşkilatının eğitimine önem veril
meli, pollisin, silah, tezhizat yönünden en 
modern araçlarla takviye edilmesi sağlan
malıdır, 

Ülkede güven ve huzurun sağlan
ması, devamlı kılınması, fiilen iç güven
lik kuvvetlerimize, yani polis, jandarma 
Ve sahil güvenlik teşkilatlarımıza verilmiş
tir. 

iç güvenlik yalnızca polisiye tedbirler
le sağlanamaz. Ülkenin ekonomisi ve eği

timi, bu 'güvenliği sağlamada çok önemli 
faktörlerdir. Devlet imkânları eşit ve adil 
biçiımde dağıtılmıyorsa, yolsuzluk, rüşvet, 
ahlaksızlık meşruiyet kazanmışsa; düze
ni 'korutmak zor olduğu gibi, güvenlik kuv
vetlerinin işi de zorlaşacaktır. 

Alın teriyle rızkını kazananlar aptal 
yerine konularak haksız kazanç yolları 
toplumda kınanamaz hale gelmişse, dev
let 'bu yoları engellemiyorsa; memnuni
yetsizlerin oranı yükselecek ve suç oranı 
da o nispette çoğalacaktır. (DYP sırala
rından alkışlar.) 

Değerli milletvekilleri!, karnını doyur
mak içlin vatandaş ekmek çalma durumu
na gelmiştir. Sakarya Caddesinde döner
li sandviç alan valtanldaşırmzın yemekte 
olduğu sandviçi, bir başkası elinden ka
çırmak suretiyle öğlende karnını doyur
ma durumuna 'getirilmiştir. 

'Emniyet ve jandarma, bu ekonomik 
sıkıntılar içerisinde güvenlik hizmetlerini 
yerine getirmede fevkalade sıkıntı içeri
sinde ka'lmıştır. Yanlış ekonomik uygula
malar, enflasyon sonucu meydana gelen 
hayat pahalılığı, zamlar ve vergilerdeki 
adaletsizlik, yarın anarşinin sebebi olarak 
karşımıza çıkarsa şaşmayalım. 

Değerli milletvekilleri, emniyet teşk> 
latının malî imkânları artırılmalı, perso
nel- ücretleri günün şartları ve görevin 
nitelikleriyle bağdaşır şekilde yeniden 
tespit edilmelidir. 

Emniyet ve jandarma teşkilatının kul
lanmış olduğu araçların benzin ve moto
rin giderleriyle tamirat borçları devlet ta
rafından ödenmeli, vatandaşa yük olma
malıdır. 

Bugün, diğer devlet dairelerimizde ol
duğu gibi, emniyet teşkilıatımız'dla çalı
şan 10 bine yakın polis ve amir, derece 
ve gösterge düzenlemeleri sonucunda, 
kadrosuzluk nedeniyle 1 derece aşağıdan 
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maaş 'almaktadır. Bu durum derhal dü
zeltilmeli, ücret, kadro Ve terfi sistemi 
Türk Silahlı Kuvvetleri seviyesine çıka
rılmalıdır, 

Emniyet teşkilatımda tayin ve terfi iş
lemleri 10 Nisan Polis Gününde yapıl
malı ve biir defaya mahsus olmak üzere, 
kıdemler bu tarihe 'göre ayarlanmalıdır. 

Poİsıin lojman sorununa kalıcı bir çö
züm getirilmeli, mioral ve .eğitim tesisleri 
ile 'tatil kampları yeterli sayıya ulaştırıl
malıdır. 

Şehit polis ailelerinin sorunlarının çö
zümüne devlet destele olmalı, bu aileler, 
maddî desteğin yanı sıra, şehitlik 'berat 
ve madalyasıyla taltif edilmelidirler. Ör
neğin, şehit düşen hemşehrim bir trafik 
polisinin ailesinin alacağı para, düyuna 
kaldığı -söylenmek suretiyle, iki yıldan bu 
yana ödenmemişür. 

'Değerli milletvekilleri, ülkemizde he
nüz çözüme kavuşturulmayan yürekler 
acı'sı ve en büyük olaylardan bir tanesli 
de, trafik anarşfeidir. Trafik polisinin as
lî görevini layıkıyla yerine gdtiırebilmesi 
'amacıyla, öncülük ve protokol görevlerli 
'için ayrı bir teşkilatlanma yapılmalı Ve 
her yıl .binlerce vatandaşımızın canına 
mal olan ve bir o kadarının da sakat kal
masına yol açan ve milyarlarca liralık 
millî servet ve işgücü kaybına sebebiyet 
veren trafik faciasına çare bulunmalıdır. 

Trafiğin düzenlenmesi ve kontrolüyle 
yükümlü polisi, meydana gelen kazaların 
tek sorumlusu tutmak mümkün değildir. 
Sorunun, yalnız polisiye tedbirle çözüm
lenmesini de düşünmek imkânı yoktur. 
Yine de, Trafik Kanununun verdiği yetki 
ve kontrolleri müsamahasız ve etkili bir 
Şekilde kullanmak ve her vasıtadan ya
rarlanarak, her sınıf halka Ve sürücüye 
hitap edecek kapisamlı ve bilinçli eğitime 
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hız vermek, meseleyi bir ölçüde hafiflete
bilir, 

Kazalara sebep olan altyapı noksan
lıkları ikmal edilmelidir. Teknik tedbir
ler alınmalı kontrollerin, sadece ehliyet, 
ruhsat veya emniyet kemerinin bağlanıp 
bağlanmadığının araştırılmasıyla geçişltiril-
memesi Hazımdır. 

Bu mesele, maalesef her yıl binlerce 
aileyi yasa boğmakta, başkalarının yar
dımıyla hayatlarını idame ettirebilecek 
onbinlerce sakat İnsan bırakmakta ve 
milyarlarca liralık maddî hasara yol ac
ımaktadır. îşin en kötüsü de, bu mesele
nin düzeHıtilmesii için ufukta bir işaretin 
görüîmemeslidir. 

Sayın ©akanın ihsan hayatına kıymet 
veren ve bilhassa hayat kurtaran bir mes
leğin sahibi olması, bende, bu meseleye 
yaklaşımında olumlu olacağı hissini uyan
dırmıştı; fakat, açıkça söyleyeyim M, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı ko
nuşmasında trafiğe ancak bir iki satırla 
yer vermiş olması, bu ümit ışığının da 
sönmesine sebep olmuştur. Dünyanın hiç
bir ülkesinde Türkiye'deki trafik 'keşme
keşi gibi bir hadise yoktur. Hele bir ül
ke çağ altladığını iddia ediyorsa, bunun 
milyarlarından biri Ve hatta birindisi, o 
ülkedeki trafik düzenimin çağ atlamış ül
kelerin seciyesinde olması gerekir. Bizde 
ise trafik, tekerleğin icat edilldliği çağda 
kalmıştır. Bulgaristan hududundan çıka
rak Batı'ya gittikçe, trafiğin *bir in'tizam 
içerisinde olduğunu pek çok milletvekili 
b'ilir. Bunun tersi, Batı ülkelerinden çı
kıp Türkiye'ye gelindikçe bu intizamı bo
zulur ve Türkiye sınırında trafik kaosu 
başlar., 

Biz vatandaşımızı eğitimden ve tatbik 
edilmeyen 'birkaç trafik kaidesini sözüm 
ona (imitihanlarda sorup ehliyet vermek
teyiz. Türkiye'nin her yerinde şoför okul-
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lan açılıp şoför namzetlerini Batı'da ol
duğu gibi İyice eğitimden imtihanlara so
kup ehliyet .Verirsek, dünyanın en modern 
kontrol aleHeririi de getirseniz, en ağır ce
zalarını da verseniz ve hatta dünyanın mıas-
rafıyla, polis radyolarından hiçbir işe ya
ramayan trafik kaidelerini 24 saat tek
rarlarsanız dahi, trafiği düzeltmeniz müm
kün değildir. Trafiğin en önemli unsuru 
olan sürücüyü ve diğer trafik iştirakçile
rini eğitmeden hiçbir yere varılamaz. 

Dikkat ediniz, (ileri demokrasilerde en 
'iyi 'trafik düzeni kurulmuştur. Üyesi ol
mak 'için yıllardır gayret sarfettiğimiz Or
tak Pazar ülkelerine !bir bakalım, acaba 
hangisinin trafik düzeni seViyesindeyiz? 
Altyapı noksanlığını ve yolların yer yer 
yetersizliğini kabul etsek dahijbu imkân
sızlıklar içerisinde 'bile, bir Batılı araba 
kullanmak üzerce ülkelmize geldiğinde, bir 
Türk vatandaşının yapmış olduğu kazalar 
kadar İcaza yapmayacağına şahit olaca
ğız. 

'Sayın Bakan, memleket sağlığına ve 
ekonomisine hizmet için elinize geçen hu 
liımkânı kullanamazsanız, politik hayatınız
da isterseniz on bakanlık değiştirin, bu 
husus içlinizde bir yara olarak kalacaktır. 
Kanaatimce müspet iş, yuvarlak laflardan 
ziyade, yapılan işlere bağlıdır. Türkiye'
deki trafik düzeninin ve yollarının saatte 
90 kilometreden fazla sürat yapılmasına 
müsait olmadığı bellidir ve bu sebeple 
hız tahdidi konulmuştur. Buna rağmen, 
memleketin kanunlarına en hasta riayet 
etmesi gereken Başbakanın, daha önce 
Gebze^de ve sonraları da Antalya'da özel 
arabaya binmek suretiyle, 130-140 kilo
metre sürat yaptığına şahit olduk. 

Değerli milletvekilleri, ülkede vatan
daşa, kıyafetinden yeme ve içmesine, ara
ba sürmesinden konuşmasına kadar bütün 
davranışlarıyla örnek olması icap eden 

bir kişi, Sayın Başbakan olmalıdır; ama, 
şu Yüce Meclisim 'kürsüsündeki konuşma
larından ve otolara binmek suretiyle aş
mış olduğu hız tahdidi jestlerini ve mille
tin açlığını duymayan Başbakanımızın 
hâlâ kilo almasını hayrette karşılıyorum. 

Elazığ'dan, Erzurum'dan, 'Kars'tan, 
Ağrı'dan, Gümüşhane'den ve Erzincan' 
dan 'geliyorum değerli milletvekilleri; bu 
altı vilayetteki açlık feryadını Başbaka
nımız duymuyor!... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Sen de 
çok zayıflamışsın tsmail Bey. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Eğer 
İzayıflama'sı icap eden birisi varsa, kilo ver
mesi icap eden birisi varsa, millî ve mad
dî meseleler yönünden en fazla sıkıntı 
çekmesi icap eden bir kişi varsa, o da Sa
yın Başbakan olmalıdır. (ANAP sırala
rından gürültüler.) 

Muhteriem millet vekilleri, bütün me
seleleri yalnız kendi açınızdan ve çerçe
venizden gördüğünüz müddetçe başarını
zın devamı mümkün değildir. 

Biraz önce şu Yüce Meclis mahfilinde, 
başı 'örtülü hanım kızlarımızı gördüm. 
Ne için geldiklerini ve ne için bu salonu 
terk ettiklerini de anlayamadım. Şunu 
demek işitiyorum : Meseleyi, iktidar ce
saretle ete almalıdır. «Milliyetçi ve mu
hafazakârız» demek suretiyle milliyetçi 
ve muhafazakâr mffietimizin reyini alıp, 
onlara layık olamadığınız zaman, mukte
dir olunanız mümkün değildir. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri,, alkışlar) Ha
ziran ayında yapılmasını istememize rağ
men, ekim ayına bırakmış olduğunuz ma
hallî seçimleri eğer haziranda yapmış ol
saydınız, o altı vilayetten edindiğim İzle
nimlere göre, samimî olarak söylüyorum, 
yüzde 20'nin altına düşeceğinizin kesin 
olduğunu İfade etmek iVtiyoruto. Ayrıca, 
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manevî değerleri istiismar etmeniz de, eko
nomi ve enflasyondaki başarsızlığınızın 
yanına, ayrıca 'bir menfî puan daha ekle
miştir. 

Üniversitelerde, hiçbir İkamın olma
masına rağmen, YÖK'ün kucağına 'bırak
mış olduğunuz ve her profesörün, her de
kanın Ikendİ kafasına göre ve aziz Ata
türk'ün 'koymuş olduğu laiklik ilkelerini 
çiğnemek suretiiyle uygulama yapılmakta
dır. Büyük Alfcatürk, laiklik ilkesini, hiçbir 
zaman Müslüman milletin inançlarını kul
lanmasına manii olmak için koymamıştır. 
Meclisin kürsüsünden bu konuyu açma
dığımız, laikliğin ne olduğu bu Yüce 
Meclisçe, tartışmaya açılmadığı takdirde, 
analarımızın başınUiaki örtüler yarın so-
ikalktaki vatandaş tarafından fevkalade 
hakir görülecek ve millî bünyeyi yarala
yacaktır. Şimdiden sizi ikaz ediyorum; 
bu fevkalade önemli ve hassas meselemin 
muhakkak surette ele alınması gerekir. 
Eğer bir yönetmelik çıkarılması icap edi
yorsa çıkarılmalı ve mesele çözümlenme-
flidlir, 

Değerli milletvekilleri, şahıslar 'üze
rinde konuşmak istemiyorum. Bir, Türk 
Kadınını 'Koruma Vakfı kurulmuştur. 
Türk kadınını, Türk âdet ve ananesine 
göre, Türk limanınım imanına göre, anlak 
yapısına göre, Türk kadınını kocası ko
rur; Türk kadınını, anası korur; kardeşi 
korur. Türkiye, maalesef millî meseleler
de, törelerimde ve millî değerleriinde de 
tahribata uğratılmakta, millî değerler, 
maalesef başkaları vasıtasıyla istismar 
edilmektedir. «Türk Kadınını Koruma 
Vakfı» adı altında kurulmuş olan bu vak
fın, ANAP iktidarını sıkıntıya sokaca
ğını da söylemek işitiyorum. Yalnız, sizi 
sıkıntıya sokmaktan- da öte, devletimizi 
taşrada temsil eden, devletin imkânlarını, 
devletin ekonomik ve millî eğitim me

selelerini il ve ilçelerde uygulaımıa duru
munda olan sayın valileri, sayım kayma
kamları da sıkınjtıya sokmuştur. Türk Ka
dınımı Koruma Vakfının Sayın Başkan ve 
üyelerinin, il ve ilçelere gittiklerimde ne 
şekilde karşılandıklarımı ve nerelerde ya
tılıp kalkındığımi1 ve nelerin harcandığı
nın hesabını, inşallah gün gelecek bu mil
let sizlerden sokacaktır. Değerli miıllötve-
killeıri, yalnız bijr tane resim göstermekle 
iktifa ediyorum, buyurum işte, bu fotoğ
rafla beraber, altımda «Başbakan gibi kar
şılandı» deniyarJ 

Devlet ciddiyetini kaybettiği takdirde, 
devleti kimim telmsü ettiğimi, büyük dev
letlimizin hangi [hüviyetle ve hangi şahıs 
tarafından temsil edildiği düşünceleri mil
letin kafasından I sildiğiniz takdirde, devlet 
mefhumu yara alır diyoruz. 

ABDÜLBA^t ALBAYRAK {İstan
bul) — Söyleyeceğim bir şey olmadığı 
için, onu söylüybırsun, 

İSMAİL KÖ^E (Devamla) — Muhte
rem 'milletvekilleri, Türkiye'de imal edi
len otomîobıillleriiıjı, som zamanlarda model 
ve dizayn değişikliklerime şahit olmakta
yız. Bunların trifiğe uygum oldukları, in
san hayatımı tehlikeye sokmayacak şekil
de yapıldıkları hangi makam tarafından 
kontrol edilmekfedir? Eğer bunlar yalnız 
firmalara bırakılıyor ise, tabiî sonucun 
da milletlimizin jehime olacağı kanaatimde 
değiliz. Takılan bir vidanın, farın yerden 
uzaklığının ve hjar aksamımım trafiğe uy
gun ölüp olmadığının kontrolünün hangi 
makam taraf ındian yapılmakta olduğunu 
öğrenmek istiyoıfuz. 

Değerli milletvekiİleni, bu hizmetim 
yanlız Karayollajrına verilımesi, bütün yü
kün oraya yüklenmesi, trafik hadisesimıi 
önlememize elbette müsaade etmeyecek
tir. Bilhassa büyük şehirlerde ulaşım tür
leri geliştirilmeli, hızlı ve güvenli taşıma 
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sistemine geçilmelidir. Yük ve yolcu ta
şımacılığı yalnız karayolundan yapılma
malı, denize ve demiryoluna da kaydın 1-
malıdiır. Dünyanın hiçbir ülkesinde, daha 
kesilmemiş olan ttanafik cezaları, devlet 
bütçesine gelir olanak gösterilmemiştir. 
Bizde ise, ekonomik sıkıntıda kalan ikti
dar trafik cezalanın ağıdaştırmaktıa ve 
trafik cezalarını en çok toplayan emni
yet müdürlerimizi taltif etmektedir. En 
çok trafik cezaları ise, başkasının ya da 
kendi kamyonunun üstünde, karnını do
yurmak için, şehirler arasında uykusuz 
ve günlerce yol kat eden fakir ve fukara 
şoförümüzden alınmaktadır. 

Değerllıi milletvekilleri, Emniyet Teşki
latının içerisinde bulunan bekçilik mües
sesesinin de, günün şartlarına göre yeni 
bir değerlendirmeye tabi tutularak sosyali 
hakları düzenlenmelidir. Tamamen me
mur statüsüne alınmış ve özlük 'hakları 
genel bütçeden karşılanan bu küçümsen
meyecek güç, karakollarda ayak hizmet
leri yapmaktan kurtarılarak, daha etkili 
ve verimli bir yardımcı zabıta kuvveti ha
line getirilmelidir. 

Olağanüstü hal bölgelerinde görev ya
pan polis ve bekçilere, görevleriyle mü
tenasip ödemeler yapılmalıdır. Kanun ye
niden düzenlenmeli, çarşı ve mahalle bek
çilerinin sosyal hakları yeniden düzenlen
melidir. Elbisesinden ayakkabısına kadar 
devletin emniyet küvetini temsil eden bu 
iinsanların, haysiyetlerine uygun, toptan 
içerisinde küçük düşmeyecek şekilde kı
yafet ve ayakkabıları zamanında ve ye
teri kadar verilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, devletin ana gö
revi, kamu düzenini temin etmek, kamu 
hizmetlerimin devamını sağlamak, kanun
ların eksiksiz ve adilane uygulanmasını 
mümkün kılmaktır. Gerek bu konuda, 
gerek anarşi ve terör olaylarının önlen

mesinde ve Ikanunsuz olayları süratle bas
tırmada güvenlik kuvvetlerin'e düşen yü
kün ağırlığı ve önemi büyüktür. Bu ağır 
sorumluluğun üstesinden gelebilmek için, 
güvenlik kuvvetlerinin maddî ve manevî 
yönden güçlendirilmesi gereklidir. Mora
linin ve fizik-kondisyonumun yüksek tu
tulması zorunludur. Saygınlığının korun
ması, disiplininin sarsılmaması için her 
türlü tedbir ve tertibin alınması lazım
dır. 

Güvenlik kuvvetlerinin başarısında en 
büyük faktör muhakkak ki istihbarattır. 
Olayların peşinde değil önünde olmak, 
iiyıi haber almaya bağlıdır. Haber alma 
hizmetleri bilinçli olarak, özel tekniğine 
uygun şekilde geliştirilmelidir. Benzerî ve 
eş teşkilatla koordinasyon ve uyum içe
risinde bulunulmalıdır. 

Emniyet kuvvetlerinin üşü zordur. Hem 
olayların önceden istihbaratını yapmak, 
olayları önlemek ve hem de suç faille
rini yakalamıak gibi ağır görevleri var
dır. Son günlerde meydana gelen Metris 
olayı, Türk polisinin başına yeni bir dert 
açmıştır. Hükümetin enflasyondaki başa
rısızlığı, emniyet tarihinde iz bırakacak 
Metris olayı ve yine dışişleri tarihinde 
görülmemiş olan Türk topraklarının İran 
Hava Kuvvetleri taraflından bombalan
ması olayı, hükümetin zafiyetini ortaya 
koyan en önemli olaylardır. 

Ekonomik sıkıntıların yanında, gene
lev sayısı artmış, randevuevleri çoğalmış; 
söylemek işitemiyorum ama, fuhuş ve ah
laksızlık, karın doyurmanın aracı haline 
gelmiştiir. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
— Yapma, yapma!.. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Polis, 
halkı yanına aldığı ölçüde, onun sevgi ve 
saygısını kazandığı nispette başarılı olur. 
Karakollar, iyi niyetli vatandaşların kor-
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ku ve kuşkuyla girdiği yer değil; güvenle 
girebildiği, Ikıanunı en yakın müracaat 
mercileri olmalıdır. Bu da, tarafsız ve tadil 
tutum, müşfik ve saygılı, nazik ve an-
layışk davranıra mümkündür. 

Devletim vatandaş nezdindefci itibarı, 
onliarlla her an karşı karşıya olan en uç
taki görevlilerin tutum ve davranışlarıyla 
doğrudan doğruya ilgilidir. Bu itibarla, 
bilhassa trafik polislerimizin, karakoliar-
da görevMeriın ve bekçilerin, muhatap 
olduğu vatandaşlara iyi örnek olmaları 
ve devleti temsil ettiklerimi unutmamaları 
gerekir. 

Emniyet teşkilatında terfi ve tay inler; 
liyakat, başarı ve tecrübe göz önünde bu
lundurularak yapılmalıdır. Siyasî baskı 
sonucu 'yapılan tayin ve terfiller bu has
sas ımüesesede silkinti yaratır. 

Değerli milletvekilleri, iç güvenlik 
kuvvetlerimizin güçlü bir kolu da, Türk 
Silahlı Kuvvetlerimizin bir parçası oîan 
jandarmamızdır. Barışta, yurt içinde em
niyet ve asayişi temin eden, sınırların 
emniyetlini ve gümrük bölgelerinde kaçak
çılığı men, takip ve tahkikle görevlendiri
len komutanlığın hizmette başarısını artı
rarak sürdürmesi için, görevlerinin ve hiz
met alanlarınım yaygıınllığı ve ağırlığıyla 
mütenasip olarak, personel kaynağı ye
terli bale getirilmelidir. Özellikle, subay 
'kadrosu ikmal edilmeli, donatımı güçlen
dirilmeli, modernizasyonu hızlandırılırna-
lıdır. Eğitim programları gözden geçirile
rek, değişen ve gelişen şartlara göre, or
ganize suçlar, şiddet eylemleri ve devlet 
düzenine karşı girişilen toplum hareketleri 
dikkate alınarak, geniişleyen görevin ma
hiyetine uygun tedbirler alınmalıdır. Jan
darmanın sivil halkla olan 'ilişkileri çok 
^olduğundan, bu asker ocağında görevli 
olanların, sivil' vatandaşlarla olan müna
sebetlerini çok iyi değerlendirmeleri la

zımdır. Sızlanmalara, şikâyetlere yol aça
cak hareketlerden kaçınmalıdırlar. Önem
li ve hassas operasyonlarda, ya da sa
vaş anında öncü kuvvet olan jandarmanın, 
Türk Miilletinin nezdinde saygınlığının de
vam ettirilmesi hepimiz için önemlidir. 

Sayın milletvekilleri., 1985 yılından bu 
yana îçişjleni Bakanlığına bağlı olarak 
önemllii hizmetler yapan 'Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ise yeni bir kuruluşumuzdur. 
Çdk önemi hizmetler yapacak olan bu 
güvenlik gücümüzün de, denizlerde kanun 
kaçaklarına ve düşmanlarımıza fırsat ver
memesi en büyük temennimizdir. Sahil 
Güvenlik Komutanlığının master planı 
çalışmaları bir an önce tamamlanarak 
hizmete sokulmalıdır. Teşkilat görev ve 
yetkilerine ait mevzuat düzenlenerek 
uygulamaya konulmalıdır. Hükümet, Sa
hil Güvenlik 'Komutanlığının ihtiyacı olan 
botları henüz almadığı gibi, 1988 yılı büt
çesine de yeterli kadar tahsisat koyma
mıştır. Bir an önce bu emniyet ıkuvveti-
ıriizin bütün1 lihtiyaçiiarı giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, raportör arka-
daşlarımızun tavsiyelerine rağmen, Sahil 
Güvenlik Komutanlığımızın ihtiyacı olan 
'botlar, 1988 yılı bütçesine tahsisat ko
nulmadığı için, maalesef bu yıl da alı
namayacağı arkadaşlarıımızın beyanlarıyla 
üzülerek ifade edilmiştik, 

GALİP DEMİREL (Malatya) — Sa
vunma sanayii kapsamı içinde düşünü
lüyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
1986 bütçesine girdi çıktı, sayın konuş
macı. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Evet, 
1987'de de oldu, maalesef yine yerine ge
tirilmedi; 1988'de de yerine getirilmedi
ğine yine şahit oluyoruz. 

Yıine, emniyet kuvvetlerimizin araç 
ihtiyacının ısayısı konulmuş; fakat, Ba-
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kanlar Kurulunun takdirime bırakılmıştır.. 
İnşallah, enflasyon yüzde İSO'ların altına 
düşer ve Türk Devletimin imkânları ço-
ğalırsa, bu emniyet gücümüzün vasıtaları 
alınacaktır; 'ama, daha şu anda yüzde 
80'lerin işaretini! veren bir enflasyonun 
gelmesi ışartlarıında, bu emniyet gücümü
zün vasıtalarının alınacağını tahmıin ede
miyorum. 

Değerli milletvekilleri;, vaüıi ve kayma-
kamlarıo yetkileri artırılmalı, ili ilgilen
diren kararların önemli biır kısmı ilde ve
ya ıMçede talınır 'hale götirilmdidir. İlde 
veya ilçede teşkilatı bulunan bakanlık tem-
ısillcillerimıim yönetimi ve koordinasyonu va
li ve kaymıakamllara bırakılmalıdır. < Me
mur ve işçi alımları il ve ilçe seviyesin
de çözüme kavuşturulmalı, işsiz vatan
daşların parti kapılarında, Ankara sokak
larımda çile çekmelerime son verilmelidir. 
Sosyal Yardımlaşma Fonunun dağıtılkna-
sı, referandum ve genel seçimde vali ve 
kaymakamları töhmet altına sokmuştur. 
Bu fonun, bundan sonraki ıseçiımilerde, se
çimden em az üç ay önce durdurulması, 
vali ve kayımıakamlar üzerindeki tereddüt
leri ve kötü düşünceleri ortadan kaldıra
caktır. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
2022 sayılı Kanunu durdurdular mı? 

tSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu iti
barla, devleti temsil eden merkezî idare
nin taşradaki 'temsilcisi olan valilik ve 
kaymakamlık müessesesini hepimizin el
birliğiyle koruması lâzımdır. Herkesiim 
üzerimde titizlik göstermesi icap etmekte
dir. Yarını görmenin bir yolunu bulamaz
sak, bugünün meseleterimıi çözmemiz 
mümkün değildir. Vali ve kaymakamlar 
da liyi eğitilmeli; milletin yaşama tarzımı 
bilen, örf ve âdetlerine saygı duyan, mem
leketi kalkınmasını bilen ve devlet im
kânlarını israf etmeden mahallinde uy-
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gulayarak ülkenin kalkınmasını sağlaya
cak kişilerden seçilnıeidir. (ANAP sııra-
larındam «öyle oluyor» sesleri) 

GALİP DEMIREL (Malatya) — Se
çiyoruz; merak etme, öyle oluyor. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Mıiîlet 
takip ediyor; öyle mi değil mi; inşallah, 
ekim mahallî seçimlerimde onun cevabımı 
verecektir. (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ABDÜLBAKf ALBAYRAK (İstan
bul) — Bir tane göstersene? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Hangi 
vali ve kaymakamın ANAP iktidarıma 
alet olduğumu; hangi vali ve kaymakamın 
fakir fukaranın hakkı olan Sosyal Yar
dımlaşma Fonundan kimlere para verdi
ğimi; artık para da bittiği içim, bu fon
dam hiçbir vali ve kaymakamım para ve
remeyeceğini... (ANAP sıralarından 'gü
rültüler) inşallah mahallî seçimlerde gö
receğiz. 

M. NECAT ELDEM (İstanbul) — 
Meslekdaışlarını suçlama lütfen. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Ben 
mesHekdaşlıarıma saygı duyuyorum; hiç
bir devlet memuruma, hiçbir devlet gö
revlisine, bu Yüce Meclisin kürsüsün
den hiç kimsenin söz söylemesine mü
saade edilmeyeceğimi ve ona vicdanla
rımızın müsaade etmeyeceğini de lifade 
etmek listerim. (ANAP sıralarından «Ama, 
suçluyorsun» sesleri, gürültüler) Ancak, 
ANAP iktidarımın devlet memurunu is
tismar ettiğini, devletin vali ve kaymaka
mını bir parti zihniyetiyle görmenin ha
tasını izah etmeye çalışıyorum. (ANAP 
sıralarından «Ayıp ayıp» sesleri, gürültü
ler) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Yertilin-
ce ona bağlıyorsunuz; bahanenüz o. 

İSMAİL KÖISE (Devamla) — 12 Ey
lül 1980 ihtilâlinden sonra resen emek-
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Hiye ayrılan valilerin durumu, en azın
dan maddî yönden ele alınmalı, emsalle
rine göre olan mağduriyetleri gidierilime-
Uidir. 

Değerli milletvekilleri, ihtilaller, tec
rübeli siyasî kadroları safdışı bırakmak 
suretiyle, bugün ülkenin içerisine düş
müş olduğu .sıkıntılara nasıl sebep ol-
ımuş/jarsa, İçişleri Bakanlığımda da 100'e 
yatkın tecrübeli valiyi resen emekli et
miştir. 

YASİN B02KURT (Kars) — O doğ
ru. 

MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
— Bak, o doğru. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yan
lışsa, benden sonra konuşacak olan 
ANAP sözcüsü arkadaşımız onun yan
lışlığını ifade etsin. (ANAP sıralarından 
«'Doğru doğru» sesleri) 

(MEHMET KAHRAMAN (Erzurum) 
— Doğru; o doğru. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Mer
kez valilerinin de sayısı az değildir. Bun
ların da masa başında oturarak ay sonu
nu bekiemelerine son verilmeli; ya faal 
görev vererek tatmin etmeli, ya da Türk 
Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi, em
sallerinin eline geçen nispette bakıları ve
rilerek emekli edilmelidirler. 

İdarî teşkilat, coğrafî şartlar, sosyal 
ve ekonomik şartlar ve demokrafıilk du
rum değerlendirilerek yeni I ve ilçeler 
bu ölçüler içerisinde kurulmalıdır. Yeni 
il ve ilçe kurulması, siyasî parti çıkarı oıl-
nıaktan çak, ihtiyaç gerektiriyorsa yapıl
malıdır. Bugün, söz verilip dt kurulama
yan ya da kanun çıkmasına rağmen ha
len teşkilatlandırılamayan il ve ilçe halkı, 
iktidarı tenkit etmekte haklı çıkmıştır. 
Devletin yatınım yapamaz halle geldiği gü
nümüzde, trilyonlara varacak olan yeni 

il ve ilçe kuruluşları, siyasî vaatten başka 
'bir şey değildir, 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Balkan
lı ğınin bünyesinde bulunan Nüfus İşleri 
Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunıma Teş
kilatı önceki yıllarda üvey evlat mua
melesi görmüşlerdir. Gerek lojman ge
rek maaş ve yan ödeme itibariyle, bu iki 
müessesede çalışan personel mağdur edil
miştir. Bu bakımdan, Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü ve Sivil Savunma mensupla
rına, maddî bakımdan ve lojman ihtiyaç
ları yönünden, bakanlığın muhalkkak su
rette yardımilarını bekliyoruz. 

'MERNİS Projeslnim de, memleketi
mizde fevkalade önemli' bir proje olma
sı bakımından, bir an önce sonuçlandı
rılmasını arzu ediyoruz. 197? yılında baş
layan bu projenin halen bitmediğini, bir
kaç pilot ilçede yürütüldüğünü de üzü
lerek ifade etmek isterim!. 

Savaşta ve barışta fevkalade önemli 
görevler yerine getirmekte olan Sivil Sa
vunma Teşkilatının, vatandaşımızla han
gi hizmetlerle görevli olduğunu ve ne 
gibi hizmetler yaptığına ilişkin 'bilgilerin, 
televizyondan, özellikle ikinci kanaldan, 
muayyen gün ve .saatlerde verilmesinde 
fevkalade fayda olacağı kanaatinıdeyiım. 

Sayın milletvekilleri, il özel idareleri
min, vali yönetiminde ilin kaynaklarını 
yöneten ve bütçe uygulamalarında, ile 
verilen görevlere halkın daha fazla katı
lımını sağlayacak idareler olarak, yeni
den teşkilatlanması icap etmektedir, ti 
genel mecllisi üyeleri, illerdeki protokolde 
önde yer almalıdır. İt özel idarelerinin 
kamu hizmeti görevleri artırılmalı, eğiti
min mahallî yönünün düzenlenmesi ve 
desteklenmesi idarenin sorumluluğuna 
bırakılmalıdır. 

Köyün, kendi kendisini idaresi esas
tır. Günün şartlarına uygun olarak mev-
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zuat düzenlenmesi yapılmalıdır. Köyde 
yapılan altyapı hizmetlerine; maddî ve 
ferdî katılıım payı uygulanmamalıdır. 
Köy imar çalışmaları 'başlatılmalı, devlet 
desteği sağlanmalıdır. 

Türk iMiıl'letinin karnını doyuran, her 
türlü sıkıntıya nağmen devlete bağlılığını 
devam ettiren, grev hakiki olmayan, bir-
çolk sosyal haktan mahrum olan, Türk' 
ün örf, âdet ve inançlarını devam etti
ren köyümüzü ve köylümüzü devletin 
koruması, yardımcı olması ana politiıka 
olmalıdır. Bugün ıköylü vatandaşımız, Zi
raat ıBankasının icraî takibatına maruz 
bırakılmış; canını ve hayvanını, salimen 
bahara çıkarmanın mücadelesini vermek
tedir. 

'Değerlli ımilletvekilleri, belediyelere 
devredilen malî kaynaklarla 'birlikte, 
mahallî hizmet görevleri de aktarilmah-
ıdır. Teknik kadrolar artırı'lmualı, beledi
ye muhasebe sistemi kurulmalıdır. Be
lediyelerin güçteri üzerinde borçlanarak 
Hazine için risk haline gelmeleri önlen
melidir. Kendi kaynaklarını yaratmak 
•için uygun yetki ve görevler verilmelidir. 
Başarı sağlamaları için kamu idaresinin 
tahsis ettiklerimin yanında, kendi kaynak
larının da ilavesiyle teknik yardım yapıl-
mallı, 'belediyelerin geliri giderini karşılar 
şekilde ve işletmecilik esaslarına göre yü
rütülmesi sağlanmalıdır. 

Mahallî yatırımların, israfa dönük ol
maktan çok üretim ağırlıklı olmasına dik
kat edilmelidir. (Belediye araçlarının kul-
'knılmasından, kaldırım ve bordur taşla
rının yapılmasına kadar birçok alanda, 
«Parti veya şahsî menfaat» söylentileri 
az değildir. İmar planlarının yapılması 
veya tadilatında, meskûn sahaların yeşili 
sahalar haline getirilmesi, ya da yeşil sa
haların meskûn mahaller haline getiril
mek suretiyle yapılan uygulamalar da 
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belediyeler üzerinde «yolsuzluk» iddia
larına yol açmıştır. Bu bakımdan, beledi
ye hizmetlerinin görülmesinde, yasalara 
aykırı her türlü davranışın üstüne gidil
mesi ve failler hakkında kanunî işlemin 
biran önce yapıllması icap etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, yüce milleti
miz, yedi sekiz yıldan bu yana enflas
yon canavarıma ezdirilmiş, 1987 yılında 
lise yüzde '65'e varan enflasyonla nefesi 
kesilmiştir. Buna ilaveten, zam ve vergi
ler orta gelirli vatandaşı perişan etmiş; 
ahlak kurallarını altüst ederek rüşvete 
meşruiyet kazandırmıştır. Fuhuş, kumar, 
haksız kazanç hayatın bir parçası haline 
gelmiştir. Diğer kesimlerde olduğu gibi, 
vatandaşımız diki sınıfa ayrılmıştır «Et. 
yiyenler, ot yiyenler; mercimek yiyenler» 
s'nıfı doğmuştur. (DYİP sıralarından al
kışlar) 

-Değerliı milletvekilleri, «Mercimeğin 
ınimetleri»nin, 'diyet uzmanı 'bir profesör 
tarafından -dört beş milyon llira ödene
rek- TRT'den reklamı yapılmaktadır. 
'Sanki Türk köylüsü, Türk vatandaşı mer
cimeğin nimetlerinden hiç haberdar de
ğildir. Aslında mesele, mercimeğin prote
in ve vitamin değerinden ziyade, yine ik
tidarın yanlış politikasından kaynaklan -
maktadır. 29 Kasım seçimlerinde bu me
sele de istismar edilmiş; ihracat ve iç tü
ketim miktarı göz önünde bulundurulma
mak suretiyle, Toprak Mahsulleri Ofisi
min depoları tıka basa 3-50 bin tonun 
üzerinde mercimekle doldurulmuştur. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

'HASAN ÇAKIR (Antalya) — Tarım 
Bakanlığı bütçesinde konuşursun bunları. 

ÎSMAİL KÖSE (Devamla) — Tabiî, 
bir yıl önce yapılan ihracatı ve o yıl içe
risinde yapılacak ihracatı ve tüketimi dü
şünmeden 200 bin ton fazla alırsanız, 
maalesef böyle istihza mahiyetini alanı 
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bu şekilde bir programla (karşı karşıya 
gelirsiniz. Eğer bu nimetten istifade et-
mıök istiyorsanız, bu nimetin insana fay
dasının olduğumu ıka'bul ediyorsanız, ön
ce ıkendi evimizde; hatta, bir tekillifimiz 
var, önce 'Meclisteki ımilletvek illerinim lo
kantasında uygulatalım, eti kaildıralıım. 
Eti, halikla münasebetler 'bölümündeki 
lokantaya koyalım, mercimeği de millet
vekillerinin lokantasına koyalım. Merci
meği biz yiyelim, eti vatandaş yesin; •ana
daki farkı bir ay sonra beraberce tartı
şalım. (ANAP sıralarından «Olur, dlur» 
sesleri) 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN '(Siirt) — Sayın Başkan, hatibe 
müdahale ©diyorlar, lütfen susturun.., 
(ANAP sıralarından «içişleri Bakanlığı
nın bütçesiyle ne alakası var?» sesleri) 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — İçişle
ri 'Bakanlığımla bütçesiyle fevkalâde ala
kalı. Neden? (Bir ımemüekette ekonomiyi 
ve eğitimi halledetmezseniz, iç güvenliği 
önlemeniz mümkün değildir. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Böyle olursa edemezsiniz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Biraz 
sonra Güneydoğuya geleceğim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 
lütfen hatip konuşmasına devam etsin. 

İSMAİL KÖSE '(Devamla) — Bece
riksizliğimiz yüzünden Güneydoğudaki 
hadiselerin de bu kürsüden istismarıma 
müsaade edilmesine sebep olmuşsunuz
dur. İşte, aczinizin ifadesidir 'bu. Bura
da, bu millî kürsüde, bu milletin kürsü
sünde bölücülük yaptırılimasına ve bölü
cü konuşmalara sebep olmuşsunuzdur. 

ALİ TÖFÇÖOĞLU (Kahramanma
raş) — Siz de davul çalım orada. 

İSMAİL KÖSE ((Devamla) — Davul 
çakmıyorum, üzüntümü ifade ediyorum 
muhterem milletvekili. (ANAP sıraların

dan gürültüler) Sizin her zamanki hisle
rimiz, sizim kendi bünyenizdeki... 

ABDÜLBAKİ ALBAYRAK (İstan
bul) — Niye açlıktan bahsediyorsun? 

I E R T E K İ N DUROTÜRK (İsparta) 
— Onlar ucube, sen konuşmana devam 
'Ol. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Muh
terem ımilletveikilleri, sayın »iktidar parti
sinin içinde bulunan bir milletvekilli, bu 
milî'etöo kürsüsünden Sayım İçişleri Baka
nına, bir PKK örgütü mensubunun he-
ısa'b:mii sormuştur, önce kendi bünyenizde 
millî hüviyetimizi tayin edin. Kendi içe
rinizde, hangi düşüncede olduğunuzu, 
hangi zihniyette olduğunuzu, meyi takip 
ettiğ'mizi ortaya koymamız ılazıımdır. Eğer 
bunu ortaya koymazsanız, milliyetçi imi
siniz, muhafazakar misimiz, ya da halem 
dört görüşe devam mı ediyorsunuz; bunu 
bu kürsüden ifade etmediğiniz müddetçe 
başınıza kakacağız. Çünkü, asıl milliyet
çi ve muhafazakar düşüncenin] temsilcisi, 
hasbeilkader, ihtilalle elinize geçirmiş ol
duğunuz mirasiimızı almak .mecburiye
tindeyiz. (DYP sıralarımdan alkışlar) /Bu 
mirası yanlış yerlerde kullandınız, zayi 
ettiniz, heder ettiniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Bütün ımilliyetçileri, bütün muha
fazakar! an partinizden' kovam siz değil 
imisiniz? 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onum 
için önoe, kendi bünyenizde ters düşün
ceye sahip olanların burada konuşması
na mani olumuz. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayım Köse, 13 dakika
nız var efendim. 

Değerli arkadaşlarim, sık müdahale
nin konuşmayı uzattığını hatırlatmak is-
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terim. Lütfen arkadaşımız konuşmasını 
sürdürsün efendim. 

Buyurun Sayın 'Köse. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın 

©ıskan, Cumhuriyet tarihinde merciımek 
alımları. ıilk defa Anavatan Partisi ikti
darında yapılmıştır. Toprak Mahsulleri 
Ofisi önünde biriken çiftçileri unutmuşa 
benziyor arkadaş. 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Siirt) — Sayın Başkan, müdahale 
ediyorlar, lütfen etmesinler... (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Bir dakika... Bana söylüyor. 

Sayın üye, bütçe müzakereleri yapı
yoruz. Soru, ait olduğu bakandan soru
lur. Lütfen, müsaade buyurun, hatip söz
lerine devam etsin. 

Buyurun efendiım. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Teşek

kür ederim Sayın Başkan. 

Muhterem millet vekilleri, Türk Mille
tinin maddî ve manevî yönden çekmiş ol
duğu sıkıntıları ve ızdırapları her an, her 
'bütçe üzerinde buradan konuşmak her 
milletvekilinin hakkıdır. Bu bakımdan, 
rahatsızlık duyan milletvekilleri zaten dı
şarıda takip etmektedirler. Meselenin ten
kidimi yapmak isteyen sayın ımülletvekille-
rinin de bu kürsüden konuşmaya hakla
rı vardır. Onun için, eğer 350 bin ton 
mercimek alınmamışsa, Toprak Mah
sulleri Ofisinin depolarında kalması do
layısıyla radyodan ve televizyondan rek
lam' yapmıyorsanız, 4-5 milyon lira bu 
profesöre reklam parası ödemediyseniz, 
gelin buradan bizim yanlış söylediğimizi 
lifade ©din. 

ABDÜLBAKÎ ALBAYRAK {İstan
bul) — Sen kimden yanaşın, onu söyle... 

İSMAİL 'KÖSE (Devamla) — Merci
meği methetmek suretiyle, enflasyonun 
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vermi§ olduğu silkintinin karşısında etin 
yerine mercimeği likâme etmek haksızlık
tır, demek istiyorum. Bu da, millî bün
yenin bir rahatsızlığıdır; ifade etmek mec
buriyetindeyiz. 

AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
İçişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Değer
li milletvekilleri, iktidar partisi Türk 
gençliğime gerekli hedefi gösterememiştir, 
gerekli miıllî eğitimi verememiştir. Yalnız 
TRT'nin vermiş olduğu programlarla ya 
da, hasbelkader sakakta bulmuş olduğu 
bilgi ve becerilerle hayatımı devam ©ittir
meyle karşı karşıya bırakılmıştır. Yarım 
hırsız mı, kumarbaz mı, ahlâkisız mı, ya 
da, millî meselelerden mi uzak bir nesil 
yetişeceğinin, ımaatesef, me şekilde bir ha
disenin önümüze geleceği meçhuldür. Bu 
'bakımdan, millî eğitim yönünden de bir 
hedef tayin edilmemiştir. Millî eğitimin 
hedefi nedir? 2 bin yıllarında çağı yaka
lama pozisyonunda olan Türk Devletinim, 
hangi gençlikle '2 bin yılıma ulaşacağınım 
tayin edilmesi lazımdır. 

Köylerde geçim sıkıntısıyla karşı kar
şıya kalan köylü vatandaş şehirlere göç 
etmeye başlamış, düzensiz şehirleşme ve 
işsizlik had safhaya ulaşmıştır. (Bunum 
sonucu olarak suç oranı artmıştır. 

Siyasetin hedefi, sosyal sıkıntıların 
ekonomik tedbirlerle ortadan kaldırılma
sıdır. Sıkıntı çok, imkânlar mahdut ise 
ihtiyaçların önemine göre sıraya konul
ması lazımdır. 

Eğer 5 yıildan bu yama itkidar parti
si bu ölçüler içerisinde bütçeleri hazır
lamış olsalardı1, bugünkü sıkıntılara gel
memiz mümkün değildi ve şu konuşma
larımız da belki olmayacaktı; ama bugün 
ülkenin hangi noktasınla giderseniz gidi
miz, vatandaşın iniltisini duymamak müm
kün değildir. Hatta Güneydoğu Anado-
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ıhı o tayları dış kaynaklı okumasına rağmen., 
bölgemin bir ön önce eğitim ve ekono
mik yönden kalkınması sonucu ancak o 
bölgemiz rahatlayacaktır. Vatandaş, o 
bölgeden kaçmak, göç etmek yerine, o 
bölgeyi, ekmeğimi kazandığı, karnını do
yurduğu bir yer olarak görmeli ve cazi
beli hale getirilmelidir. Diğer bölgeleri
mizde yaşayan insanlımızdan fariklı olma
yan, ımemleket severliliği, devlete bağlılığı 
üzerinde tereddüt olmayan Güneydoğu 
Anadoluda yaşayan insanlarımızın eko
nomik sıkıntılarının yanında, PKK'nın 
kıskacı içerisinde bulunduğunu hiçbir za
man unutmamalıyız:. Ne istismarla müsaa
de etmeliyiz, ne de o bölgedeki insanl
ımızın bir an önce kalkınması için o pro
jelerin, programların tahakkukunu engell-
lemeliyiz. 

TRT programları, bu bölgede yaşa
yan vatandaşlarımızı, komşu devletlerin, 
özellikle zararlı yayımlarından koruyucu 
yayınlara ağırlık vermeli, yayım saatleri 
iık1 im ve çalışma saatleri göz önüne alı
narak düzenlenmelidir. 

Güneydoğu olaylarına eşkıya, anarşi 
ve terör açısından bakmak yanlıştır. 
1980'den önce de böyledir, şu andaki ni
teliği itibariyle dıe -böyledir. Birçok dev
letin tahrik ve teşviki vardır. 1918 yılla
rında Erzurum ve havalisinde Ermeni-
•leriın yapmış olduğu hareket ne ise, o 
günlerde ya da bugünlerde Ermenilerin! 
yaptığı hareket ve düşüncelleri hangi is
tikamette ise, bugün Güneydoğu Anado
lu 'Bölgemizdeki hareket de bunun aynı
sıdır. O gün de insanlar bıçaklanarak, 
hayvanlar ah urlara doldurulup gazyağı 
dökülerek yakıldığı zamanlardan, 50 - 60 
yıldan bu yana ha'ien ıstırabını çeken mil-
let'ımiz, bugün bu olayları gördüğünde 
aynı mahiyette olduğunu anllamaktadır. 
Bu bakımdan, Güneydoğu mesellesii mnil-
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iî bir meseledir. Devlet tedbirini alırken 
yapY.an bütün değerlendirmeleri bu isti
kamette alım ah, menfur zihniyetleri de
ğerlendirerek kalıcı ve geleceğe dönük 
hedefleri tayin etmeli, bu hain harekete 
.diriltmeyecek şekilde devlet darbesini in
dirmelidir. 

Değerli milletvekilleri, batı devletleri
nin emniyet güçlerini incelediğimizde, ki
şi başına düşen polis sayısı "ile ülkemiz
deki polis sayısı arasımda pek farklılık 
göremezsiniz. Ancak, olaylarım önllenme-
sinde sayı değil', keyfiyet önemlidir. Ge
rek adi suçlardaki çoğalma, özellikle fu
huş, kumar gibi sosyal niteliği itibariyle 
toplumu' rahatsız edici suçlar ve gerekse 
Güneydoğu Anadolu olayları önlenemi
yor ise, Hükümetin, mıilllî eğitim, ekono
mi ve dış politikasını yeniden gözden ge
çirmesi! lazımdır. İktidar partisinin içeri
sinde bir düşünce birliğime varması ve 
eğitimin muhakkak surette hedefinim ta
yin edilmesi lazımdır. 

Değerli imi İlet vekilleri', her milletin 
vatan kurma sebebi ayrıdır. Birleşik Ame
rika'yı kurduran sebep, sürgün, ekmek ve 
a t ın aramak ise, Türklerin Anadoluyu 
fethetmesi ve bu toprak parçasını, coğ
rafyayı vatan ledinımesiınin sebebi ise, din
dir. Din, milletim izini, binlik ve beraber
liğimizin çimentosudur. Bu sebeple başla
yan yerleşme bin yıllık tarih içerisinde 
bir bütünlük arz etmiş, aile, ahlak, irfan, 
dil ve edebiyat, sanat, hukuk, devlet ve 
iktisat gibi müesseseler meydana gelmiş, 
gaye birliğine varılarak, âdet, anane ve 
aynı örfe sahip o'unmuştur. Bu harsım 
ne kadar ağır fedakârlıklara mal olduğu
nu. anlamak iç:m tarihin sayfalarını ka
rı şt!-rımak lazımdır. Kaderde, kıvançta, 
tasada, ımıiıllet.irnizin birliğini ve bütünlü
ğünü temin etmek, devletin eşit ve adil 
uygulamalarıma bağlıdır. Milletin değer 
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hükümleri değişmemeli; saadet ve fela
ket, iyilik ve kötü'ük, güzellik ve erkin
lik, doğruluk ve eğrilik 'anlayışı tarihî geç
mişimizden geldiği gibi, bu istikamette 
anlaşılarak yürütülmesi sağlanmalıdır. 

Tarihî geçmişi ve jeopolitik konumu 
itibariyle, daima güçlü bir bünyeye sa
hip olmak mecburiyetinde bu'uman Türk 
Devleti, öncelikle kara ve demiz sınırları
nı emniyete alarak, her türlü sızmayı ön
lemek, bununla birlikte ıiç- huzuru, em
niyeti ve güvemi temin etmek zorundadır. 
Hükümet, siyasî, sosyal ve ekonomik so
runları ağırlaştırıcı değil, çözüme ka
vuşturucu, toplumda huzursuzluk ve hoş
nutsuzluk yaratan etkenleri giderici, dev
lete, güvenlik güçlenin© güvem duygusunu 
artırıcı, geçerli ve gerçekçi tedbirlerin 
mutlaka alınmasını sağlamalıdır. Hükü
met, cumhuriyetim temel ilkeleri o'an 
adalet üzerime iş yapmalı, parlamemtoya 
saygılı olmalı ve muhalefete tahammül 
göstermeli, kanun hâkimi'yeti mi eşit ve 
adil sağlama'ıdır. Siyasî 'iktidarım devam
lılığı bir ölçüde bu icraatın yapılmasına 
bağlıdır. Asayiş ve güvenliğin temini, ve-
ırimiü hizmetin esası olacağına göre, bu 
•ölçüler içerisinde hareket edilmediği tak
dirde başarıya ulaşmak mümkün değil
dir. İnsanın ika'binde her türlü kötülüğe 
ıkarşıı olduğu gibi, tahrikçiliğe karşı da 
manevî bir yasakçı anlayışı koymak dinî 
inançlarımızın gereği olduğundan, insan 
iradesine hükmeden bu eğiıt;m sistemine 
de ağırlık ver ilmelidir. Sırf maddî kuv
vetle asayişin temini mümkün olamaya
cağına göre, insanın ahlaken mükemmel-
leştirilımesine yardım edecek inanç telki
niyle, polisin de maddî gücünün destek ve 
yardımcı; olması sonucunda çeşitlii olaylar 
önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Köse, sürenizin 
'bitimine 5 dakikamız var efendim. 

— 537 

13 . 4 . 1988 O : 1 

Buyurun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bitiri

yorum Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, İktidar Partisi 
bütçe müzakerelerini, TRT'den görmek 
maksadıyla gecenin geç saatlerine bırak
mıştır. Özellikle Anadolu'daki insanlımız 
gece saat 21,00'den, en geç 22.00'den son
ra istirahate çekilmektedir. /Bırakınız her
hangi bir vatandaşımızı, şurada bulunan 
sayın 450 milletvekilimizden 50 milletve-
k! Hm izin dahi gece geç saatlere kadar 
'bekleyerek bütçe müzakerelerini televiz
yondan takip ettiklerimi zannetmiyorum. 
Çünkü, ertesi gün yeni bir program var
dır, ertesi gün yeni bir çalışması vardır, o 
m'lletvek'limizln de muhakkak istirahate 
ihtiyacı vardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMBNOĞ-
LU (Hatay) — Muzur yasası gibi görü
yorlar. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — «Ge-
ılen giden: aratır» sözünün, yeni gelen Sa
yın TRT Genel Müdürü ile gerçekliği or
taya çıkmıştır. Diyoruz ki, bütçe ımüza-
kere'eri, Türk Milletinin bir yıl içerisin
de, yani 1988 yılı liçerisinde meler getirece
ğinin, neler götüreceğinim hesabını, mu-
hasebes'i'ni yaptığı görüşmelerdir ve dola
yısıyla bu görüşmelerim radyomuzdan, 
televizyonumuzdan vatandaşımızın izleye
bileceği saatlere alınması. Millet Mecli
simizdeki sayın milletvekllleriimi, partile
rim'z l vs Yüce Meclisimizi onore edecek
tir. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Va
tandaştan g;z'iyorlar. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ-
LU (Hatay) — Millî iradeye ambargo 
koyuyorlar. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Bu ba-
kıımdan, görüşmelerin muhakkak surette 
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haberlerden hemen sonra yer a'lmasını 
parti olarak istiyoruz ve bunu söylemeye 
devam edeceğiz. (DYP şuralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekilleri, sonuç olanak, 
iç güvenliğin ve asayişin sağlanmasının 
yanlız polisiye tedbirlerle dlnıadığı, eko
nomik kalkınmanın, refah ve mutluluğun 
eğitimle beraber -gerçekleşeceği ortada
dır. İktidarın, devlet faaliyetini yalnız ti
caret üzerine bina etmesi bugünkü sıkın
tılara sebep olmuş ise, güvenliğimizin de 
polis -sayısına ve köy korucusunun sila
hına bırakılması pek aydınlatıcı değildir. 

1988 yılı İçişleri Bakanlığı bütçesinin, 
bu bakanlık bünyesinde görev yapan ge
rek personelin gelir seviyesinin yükselme
sini, gerek bu bünyedeki güvenlik güçle
rinin ihtiyaç!arını karşılayacak miktarda 
o'imadığı görülmektedir. Buna rağmen 
bütçemizin memleketimize ve milletimize 
hayırlı olmasını -diler, Yüc-e Meclisi say
gıyla selamlarımı, (DYP -sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekküre ederiz Sayın 
Köse. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Er
zurum Milletvekili Sayın Mehmet Kah
raman; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Kahraman, sanıyorum 'üç ar
kadaş zamanlamayı yapmış bulunuyor
sunuz., 

(Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET 

KAHRAMAN (Erzurum) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Sayın »Başkan, sayın milletvekilleri; 
görüşülmekte -olan 1988 konsolide bütçe
si içerisinde yer alan İçişleri Bakanlığı 
bütçesi üzerimde Anavatan Partisi Gru
bu adına görüşlerimi takdim etmek 
üzere huzurlarımızda bulunuyorum. Şah-
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sim ve grubum adına, Yüce Heyetinizi 
saygıyla .selamlıyorum. (ANAP sırala
rımdan alkışlar) 

İçişleri Bakanlığı. Cumhuriyet Türkıi-
yesimde kamu tdüzenini temin ve tesis 
etmekle sorumlu, can ve mal emniyetini 
sağlayan, milletim bölünmez bütünlüğüne 
've Cumhuriyete yönelen dahil tehlike
leri bertaraf edecek sorumluluğu yüklen
miş bir bakanlık olarak, Anayasada be
lirtilen hak ve hürriyetlerim kullanılma
sını teminle görevli, genel ahlak ve tra
fik düzenini sağlayan, ülke nüfus hara-
ketlerimıi takip, tescil ve düzenleyen, 
mahallî idarelerim murakabe ve işleyişimi 
yönlendiren ağır ve yaygın bir sorumlu
luğun organizesini yüklenmiş bulunmak
tadır.. 

Cumhuriyetten bu yama ağır mükel
lefiyetler yüklenmiş, büyük ve kalıcı 
eserler meydana getirmiş, ülkemizin bu
günkü seviyesine ulaşmasında himmetleri
mi ve hizmetlerimi, hayatımın gayesi yap
mış muhterem mülkî idare amirlerini 
minnetle ve şükranla yâd ederken, dahilî 
emniyetimizin tesisimde, arkalarında boy
nu bükük düll ve yetimler bırakarak ca
nını vatanı için seve seve veren kahra
man Türk Silahlı Kuvvatlleriı mensupla
rını, şerefli Türk Jandarmasını, emmiye-
tim-izin teminatı 'şerefli Türk polislerini 
huzurlarınızda rahmetle ve şükranla anı
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sehadet mertebesine ulaşıma pahasına 
hain namluların, kahpe ve kalleş kur
şunlarına hedef olmuş, (görevini, haya
tından daha elzem saymış bu vatan 
evlatlarının kanı, bugünkü Türkiye Cum-
hurıiyetimin teneffüs ettiği hürriyetin be
delidir; 

İçişleri Bakanlığı, ülkenin en ufak 
yerleşim üniteler ime kadar ulaşabilen, 
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yaygını 'bir teşkilatın ve o teşkilatta gö
rev alan insanların şereif duyarak, can
lan pahasına hizmet verdiği vefakârlıa-
rıın bakanlığıdır. 

IBakanlık olarak ülkenin asayiş ve 
emniyetini tesis ederken, (gerek imkânlar 

' bakımımdan, gerekse karşılaştığı problem
ler açısından, muasırımız olan çok ülke
nin şartlarından ayrı şartlara sahip oldu
ğumuz gerçeğini özelikle vurgulamak iş
itiyorum. Bunum için de ımüsaadellerinizlıe 
(geçmişten ğünüırriüze bazı ımisaıl'Ler ver
mek 've gelişmeleri cümlecikler arasında 
tebarüz ettirmek işitiyorum. 

Sayın Başkan, sayın 'milletvekillileri; 
Bakanlık imkânları, at sırtında gezen va
li ve kaymakamlar devrini, polis ve jan
darmanın telisiz, silah, mühimmat iımkân-
ısıziykllarını ve piyade devriye günleriıni 
artık geride bırakmış, özellikle 1980'li 
yıların başından bu yana araç, :gereç ve 
silah imkânlarının bir hayli değiştiği, im
kanlarımızın (Batı seviyesinde olmasa bile, 
mesafenin kapatılmasında çok ziyade yol 
alınmış olduğunu memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. 

Özelikle, 19818 malî yılı bütçesinde 
de asayiş ve emniyet hizmetlerine ayrı
lan kaynağın, asayiş ve emniyetin te-
tisinden sorumlu bu IBakanlığım gelişme
sinde, mükemmelleşmesinde hükümet olla
rak ciddî bir tavır konulduğunu memnu
niyetle tespit etmiş bulunuyoruz. 

Elbette geçmişte yaşanan günlerden 
Cumhuriyet hükümetlerinin çıkardığı bir 
hayli ders vardır. 1980 öncesinin kan gö
lü haline dönüştürdüğü bu muıkaddes 
toprakları vatan tutmuş bu milletin ev
latları, bir daha o acılı, ıstıraplı günlere 
dönmek istememektedirler. Bir daha po
lis ve jandarmanın, vatana ihaneti gaye 
edinen bir avuç zavallı karşısında acze 
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düşmemeleri için, alınması gerekli her 
türlü tedbiri almak, her türlü fedakârlığı 
yapmak mecburiyetindeyiz. lAıtılan o'iım-
llu adımlar, bu gayeye matuftur. Za
man zaman ülkemizde nükseden anarşi 
ve terörün, ülke bütünlüğü ve cumhuri
yete yönelik olması, bizim ülkemizi asa
yiş ve emniyet açıısındam diğer ülkelerden 
ayıran çok önemli bir faktördür. 

Değerli ımilletvekilleri, sosyal! hayatın 
ortaya koyduğu bazı gerçekler her top
lumun, her ülkenin müşterek meseleleri
dir. Devlet denen yüce kudrete yetki 
devreden, hürriyetinden fedakârlık eden 
insanoğlunun bu davranışı müşterek 
hayatın, sosyal! yaşantının bir neticesi
dir. Devlet olma ve devletin varlığı ite 
ortaya çıkan bazı düzenlemeler her ül
kede olan ortak meselelerdir. Devlet, 
kurallar, yasaklar koyarken, onun ça
tısı altında toplanımış insanların zaman 
zaman bu kuraları lilhtel ettikleri ve ya
sakları çiğnedikleri, sosyal hayat içinde 
görülen normal 'hadiselerdir. 

İçişleri Bakanlığı Teşkilatı ve kont
rolü alltında ülkemizde izlenen polisi
ye olayları 'iki ayrı kategoride görmek 
ve incelemek kabildir. Birincisi, vakayı 
adiyeden olan veya öyle sayılan her 
toplulukta zuhur eden, mevcut olan ve 
her ülkenin polis ve jandarmasının uğ
raştığı adı polisiye olaylardır. Bunları 
misal ollarak zikretmek gerekirse; eşhasa 
karşı işlenen fiiller, mala, mülke karşı 
işlenen suçlar ollarak özetleyebiliriz. (Bu 
suçlar, insanoğlunun varlığı ile beraber 
var olan, İter toplumda bulunan karak
teristik polisiye vakalardır. Bunların ol
madığı ülke ve topluluk yeryüzünde he
nüz mevcut değildir, olması da fcanaa-
timoe imkânsızdır. Asayiş ve emniyetin 
tesisi ile sorumlu İçişleri Bakanlığının, 
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ülkemizde dünden bugüne bu ıkonuda 
aldığı yer ve ımesafe çok ülkeye göre 
çok daha iyidir. Birçok ülke polisinin 
teknik .imkân üstünlüğüne rağmen, 'bi
zim polis ve jandarmamızın başarısı, 
fedakârlığı, İnkârı mümkün o'llmayacak 
kadar açıktır. 

©atının medenî imlkânlllarıyla ırnüceh-
foez zengin ülkelerdeki adî polisiye olay
ları, ülkemizle kıyasllaındjğı 'takdimde çok 
iyi durumda olduğumuz inkâr edilemez 
ıbir gerçektir. Mesela Batı toplumlıarını 
sosyal zelzeleler ile sarsan uyuştur ucu 
fculanımı, tohripçilıik, vurdu - kırdı-
-Dılk olarak tavsif ettiğimiz Vandallizm, 
biziım gençliğimizde itibar görmemekte
dir; polisiımliz de Ibu konuda başarılı 
örnekler 'vermelktedir. Londra, New-
York gibi şehirlerde işlenen hırsızlık, 
'kaçırma ve teoavüz suçları, ülkamı'ze kı
yasla çok daha fazladır. Polıisimiızin 
gerek önleyici kolluk hizımetillerinde, ge
rekse adlî polis olarak yakalama, adiliye 
huzuruna çıkarmadaki gayretleri gayet 
iyidir. Üstelik polisimizin yetik'terli aa-
rnan zaman ultra bakışların tesiriyle dar 
tutulmuş olması da bu başarısı iç;ın bir 
noksanlıktır. Buna rağmen, asayiş ve ern-
ıniıyetin teaisindeki seviyemiz memnuni
yet 'vericidir, izahına çalıştığımız bu adî 
suçliaırdakiı genel portre, dünden bugüne 
değişımfiş değildıilr. 

(Kanaatimce Türkiye'nin meselesi, 
Türk polisimin problemi, adî suçlar ve 
onum takiıbi değildir. Asıl prob1ıam ve 
ıbirçok ülkenin başında bulunmayan, po-
'lıis ve jandarmanın gündemini dolduran 
olaylar, hadiseyi adiyeden sayılan cins
ten olayllar olmayıp, çok önemli boyut
ları olan, devletin varlığına, ülkenin bö
lünmez bütünlüğüne, Cuımhuriyet idare
sine ve topyekûm Cumhuriyet Türkiye' 
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«inin varlığına yönelen olaylar, ikinci 
kategoride ibelirltediğimiz, polis ve jan
darmanın uğraştığı . hadiseler, ülkenia 
'vuriığsmı alakadar öden ve sosyal prob
lemlerin getirdiği' deprasyonlarla değil, 
son derece teşkilatlı, dıştan desteklenen, 
beslenen teşkilatIiann ülke çapında orta
lığı fesada venmeterinden kaynaklanmak
tadır. 

Asrımızda çoğu devletler dıştan mü
dahalelerle hastım devletleri veya kendi. 
varlığına zararlı gördükleri devletleri or -
tadan kaldıramazlar. Zira bu, milıletler-
arasiı paktların ve dengelerin varlığına 
aykırı düşmektedir; ama bunu yapamayan 
dış güçler, belli devletleri beşinci kol 
kuvvetleriyle o devletin içine şöyle veya 
iböyle atacakları fitne ve bölücü tohum
larını yeşertecek, devletin varlığına ve 
ülke bütünlüğüne yöneldikıleri, tehlike 
haline getirdikleri olaylar yeni bilinen 
hir metot değildir. 

Ülkemizin zaman zaman çektiği san
cılar, içerisinde düşürülmek istenen dar
boğazlar, daima dıştan ateşleme ile kuk
la güçîieriın ülkemizdeki kopardikıları fır
tınalardır. İşte, ıbu şartlar içerisinde "polis 
ve jandarmanın karşı: karşıya kaldığı du
rum, basit bir polisiye vakasıyla tera
zinin aynı kefesine konularak denkleş-
tirüiemez. 

'Herşeyden önce şu iyi bilinmelidir ki, 
12 Eylül öncesi Devletin ve Cumhuriiyetiın 
varlığına yönelen ve 12 Eylülı Harekâtı 
ille «dur» denilebiten olaylar tahlil1 edil
diğinde, o günkü karşı karşıya kaldığı
mız millî afetin karşısında sadece as
keri, polisi, jandarmayı veya idareyi so
rumlu görmek, kanaatiımoe noksandır. 
Ülküm izdeki, tüm Anayasal kuruıluşiliar 
ve kuıruım^ar yanında, hükümeti ile mu
halefeti i,le herikesıiın kenetlenmesi za-
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rureti vardı. Bilindiği 'gibi, bu olayların 
tahdidi altımda kalacak ımümferit mües
seseler değil, Türk Milletimin ita kendi
siydi, Nasıl! ki, dünden bugüne dış poli
tikamızda, bir Kıbrıs olayında, bir smjllî 
politika oluşturmayı başanmışsak, iç po
litikada da bu ımlil'lî. felaket karşısında 
herkesim ittihat etmesi, çatlak seslenin 
çıkması zorunluluğu ile karşı karşıya ol
duğumuzu özellikle belirtmek isiterim. 

Bugün Türkiye, 12 Eylül öncesiyle 
kıyaslanamayacak kadar çok İyi bir du-
rumdadur. Bugün teslis edilen asayiş ve 
•emniyetim devamımı sağlamak, bir da-
ıha duvarlarımızda insanlarımızı, rejimi-
mUizi rencide edici yazıları, çirkin ifade
leri görmemek 'hepimizin müşterek arzu
sudur. 

Amalar, akşam üniversitelerimden ev
lerine dönecek evlatlarını gözyaşları ve 
dualarla pencere camlarından, yüreği ağ
zına gelerek beklememektedir. Okulları
mızda, üniversitelerimizde, illim, lır'fan tah
sil! eden evlaltlariımız 'başarıyı zorbalıkta 
arayarak kendisimi hayata ve insanlığa 
hazırlayan kıymetli! üniversite hocaları
na hakaret etmemekte ve kurşunlanma-
maktadırlar. Fabrikalar yağmalanmamak-
ta, işgal! ordularımın reva görmediği 'tah
ripler bu vatanın kandırılmış, aldatılmış 
evlatlarımın eliyle yapıillmamakıtadıır. 
Şehirlerde, huzur ve sükûn, köylerimizde 
can emniyeti mevcuttur. İşte bu ne
denle bu millet Anavatana tekrar «Evet» 
diyerek huzur ve sükûnu tercih etmiştir. 
Ancak, bu konuda ibaşı ezilmek üzere 
olan, hepimizin vicdanımı kanatan, yara
layan Güneydoğudaki münferit birkaç 
olay dışında tam bir rahatlık mevcuttur. 

Sayın Başkan, sayın ımilkitveki'lleri; 
konu bu noktaya gelmişken, mesaimin 
uzun bir bölümünü harcadığım ve için

den kopup geldiğiım doğu ve güneydo
ğuda cereyan eden olayları kısaca tahO 
etmek /isiterim. 

Güneydoğuda cereyan eden, bir avuç 
azınlığın, yukarıda arz ettiğim veçhile 
estirdiği vahşet, tamamen sınırlarımız di 
ışında senaryo edilen, yetiştirilip, ülke 
hudutlarından içeri alınan hain ve zaval
lıların bir çılgınlığıdır. Benim vatanına, 
mıilıletine, millî ve manevî değerlerine 
son derecede bağlı, Doğu ve Güneydo
ğunun şerefti İnsanlarından destek değil, 
şiddet ve nefret gören bu olayların üste
sinden Özal İktidarı inşallah gelecektir. 
Alınan ve allınımakıta olan tedbirlerin bo
yutları, bu 'olayların üzerine İktidarı
mızın son derece ciddî ve kalıcı tedbir
lerle gütmekte olduğunu göstermektedir. 

'Bölgede ihdas edilen Böllge Valiliği 
yanında, o bölgenün (ekonomik ve sos
yal problemler inin çözümü için alınan 
lekonomik tedbirlilerde bunun bir delilidir. 
Zira iHükümet olan, muktedir olımak, 
gerekeni yapmak mecburiyetindedir. Hü
kümet olan mazeret (makamında bultunma-
mıalktadır. Nasılı ki her geçmiş Ihüklümet, 
döneminin had i sellerin in karşısında gös
terdiği tavrın faturasını yüklenımişlerldir, 
İtiraz etmeleri onları haklı çıkarmaz. 
Bugün iktidarda olan özal Hükümeti 
gerekli her türlü tedbiri cesaretle almış 
ve almaya devam ederek ulaşacağımız 
istikbalin multlu günlerinin sahibi ve mi
marı olacaktır. 

Hudutlarımızın yıllardan berfi İhmal 
edilmiş fizikî koruma tedbirleri, bu dö
nemde ciddiyetle ele alınmıştır. Ayrı
ca, bu bölgedeki asayiş kuvvetleri araç, 
gereç giibiı imkânllarla azamî ölçülerde 
takviye edilm'iştir. 

Dağ başında ufacık arazisi başında 
5 - 10 hane konumlanarak, oranın bekçi-
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ligini yapıp ürettiği ve yetiştirdiği ekono
mik değerlerle bu ülkenin ekonomisine 
'katkıda bulunurken, eşkiya karşısında ca
nı pahasına direnip, ülke bütünlüğüne 
gölge düşürmeyen vatanperver vatandaş
larımız, Anavatan İktidarınca yalnız ve 
güçsüz bırakılmamış tesisi yeni olmayan, 
1920'li yıllarda çıkan Köy Kanununda 
mevcut olan köy korucularına silah ve
rerek, eşkiyaya karşı direnme güç ve ce
saretlerini takviye etmiştir. 

Hükümetimizin bu akılcı, vatandaştan 
yana bu uygulamasına karşı yöneltilen 
haksız tenkitleri talihsiz bir beyan olarak 
niteliyorum. Bu tenkidi yapanlara da di
yorum ki, eğer o yalçın dağların başında, 
ailenizle sizler olsaydınız, gecenin bir vak
tinde kapınızı çalan eşkiyaya ne cevap ve
recektiniz?.. Ya kapınızı açıp eşkiyaya il
tifat edecektiniz veya silahınız varsa di
renecektiniz. 

Vatanına karşı yöneltilen bu hain ha
reketler karşısında ikilem arasında kalan 
vatandaşım, imkânsızlıklarına rağmen 
mücadeleyi yeğlemiş, canını dahi vermiş
tir. tşte canını veren bu vatan evlâtlarına, 
canını ve ülkesini korumak için verilmiş 
bir silahı çok görmenin mantığını anla
mak mümkün değildir. 

Çok akılcı bu uygulamayı tenkit eden
ler terazinin bir tarafına Devletin varlı
ğını yıkan kuvvetlerle mücadele azmini 
koymakta, diğer tarafa «Aman bu silah
larla başka suçlar işlenir, bir iki olay olur
sa» endişesini koymaktadırlar. Bu tartıda
ki ağırlığın mukayesesini izanınıza hava
le ediyorum. 

Üstelik uygulamayı bilmeyen arkadaş
ların bu endişesinin yerinde olmadığını 
da, uygulama neticelerini bilmediklerin
den normal karşıladım. İçişleri Bakanlı
ğından aldığım resmî rakamlar endişele
rin yersizliğini ispata kâfidir. Resmî ra-
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kamlara göre; korucu silahlarıyla işlenen 
suçlar itibar edilecek; bir rakamda olma
dığı gibi, 1985 yılı sonuna kadar ruhsatlı 
silahlarla işlenen suçların oranının, ruh
satsız silahlarla işlenen suçlara oranının 
binde 2 olduğunu göstermektedir. Bu du
rumda, silahlara ruhsat vermek, devletin 
otokontrolunu sağlamak, silah taşıyan va
tandaşı tespit etmiş olmak, köy korucu
suna silah vermek, hiç de suç işlemede 
özendirici olmadığını ortaya koymakta
dır. Zaman zaman silah taşıma ruhsatı
nın sınırları genişletildiğinde hep aynı ten
kitler alınmıştır. Kanaatimce tenkitler hiç 
/de haklı değildir. Üstelik korucuların si
lahlandırılması, köylerin 'korucularla bek
letilmesi yıllar öncesinden gelen bir uygu
lamadır. Bunu tenkit etme'k ve bu tenkit
leri üstelik azılı eşkıyanın varlığına rağ
men yapmak asla mantıkî değildir. 

Sıkıyönetimle idare edilen bir Türkiye 
devralmış olan iktidarımız, ülkeyi sıkıyö
netimden çıkarmış, anayasal bir uygula
ma olan ve tamamen sivil idarenin so
rumluluğunda olan olağanüstü hal üan 
edilen illerin sayısı da azaltılmak ve or
tadan kaldırılmak için iyi tedbirler alın
maktadır. Şu. anda Güneydoğuda birkaç 
ile matuf olan olağanüstü hal ve bölge 
valiliği uygulamasının, mümkün olan en 
kısa sürede izale edileceği inancını taşı
maktayım. 

Milletlerarası terör ve ülkelerde bazen 
var olan bu kabil hadiseler Türkiye'ye de 
mahsus değildir. İspanya'da Bask, İngil
tere'de Kuzey İrlanda gibi özel problem
ler birçok yerde mevcuttur. İnancımız ve 
ümidimiz, bu üzücü Güneydoğu olayları
nı sona erdirmektir. Bu da yine, özal Hü
kümetlerinin almakta olduğu cesur ve ka
rarlı uygulamalar neticesinde ortadan kal
kacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığının, arz etmeye çalıştı-
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ğım sebeplerden dolayı, devletin varlığı
na ve cumhuriyete yönelen tahriplerde 
son derece duyarlı olduğu ve olması ge
rektiği, varlığının sobecidir. Cumhuriyeti
mizin temel dayanaklarından birisi de la
ikliktir. Biz Anavatan Partisi olarak, Türk 
siyası hayatında var olduğumuz günden 
'bu yana laik cumhuriyetin savunucusu ol
muşuzdur. Modern devlet anlayışı içeri
sinde yer alan laikliğin, Batı demokrasile
rinde olduğu gibi, bizde de dinsizlik ola
rak anlaşılmamasını, Batıdaki uygulama 
örneklerinde mevcut olan, insanların bir
birlerinin inançlarına, itikatlarına saygılı 
olmaları esasını prensip olarak kabul edi
yoruz. Bizim ülkemizde, Batı da olduğu 
gibi, inançlarından dolayı insanların sınıf-
landırılmaması, horlanmaması, kınanma
ması, şu veya bu inanca sahip diye itham 
edilmemesi gerektiği inancındayız. 

Hürriyetçi demokrasinin varlığı ile 
övündüğümüz ülkemizde, insanlarımızın 
yüzde 98'inin Müslüman olması nedeniy
le, her Müslüman göğsünü gere gere «El
hamdülillah ben iMüslümanım» diyebil
meli, dinî inanç ve ibadetlerinde tam bir 
serbestlik içinde olabilmelidir, bu inancın
dan dolayı asla kınanmamalıdır. 

Laiklik müdafaası maskesi altında din 
düşmanlığı, ilerici - gerici bölücülüğü ya
pılması, millî birliğimiz için son derece 
zararlıdır. Temel hak ve hürriyetlerden 
olan inanç ve ibadet hürriyetinin tam bir 
serbestlik içinde sağlanmasının teminatı 
da yine Anavatan Grubudur. Ancak, di
nin siyasete alet edilmesine, Cumhuriyeti 
yıkmaya matuf her türlü harekete herkes
ten önce karşı çıkmayı, Anavatan Grubu 
olarak yeminimizin gereği sayıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İç
işleri Bakanlığı üzerinde konuşurken, va
tandaşın devlet itibarı verdiği mülkî ida
re amirlerimizin yetkilerine de değinmek 

istiyorum. Türk idare sisteminin, merkezî 
idareyi benimsemiş olmasına rağmen, ye
rinden yönetime ve mahallî idarelere de 
yer verdiğini görmekteyiz. 1949 yılında 
çıkarılan 5442 sayılı Kanunla, merkezî 
idarenin etkili varlığına rağmen yerinden 
yönetimi az çok kabul eden bir mantık 
hâkim olmuş, vali ve kaymakamlarımıza, 
devlet ve hükümeti temsilen, icra gücü 
kazandırılmıştır. Her şeyin merkeze bağlı 
kılındığı idarî sistemlerde, boğulan bürok
rasi ve yavaş işleyen bir devlet idaresi ser
gilemek kaçınılmazdır. 

Bizden önceki dönemlerde yapılan bazı 
düzenlemelerle, devleti ve hükümeti tem
sil eden valiler ve onlara bağlı icra görevi 
yapan kaymakamlar, bu kanundan aldık
ları yetkileri bugün kullanamaz duruma 
gelmişlerdir, öyle çarpık uygulamalar ser
gilenmiş ki, hukukî düzenlemeler hiyerir-
şisinin alt kademesinde yer alan yönetme
liklerle İl İdaresi Kanunu etkisiz, işlemez 
bir duruma gelmiştir. Halbuki, çıkarıla
cak tüzük ve yönetmelikler kanuna aykırı 
çıkarılamazken, bu kural aşılarak, bir kı
sım sıkıntılar kaçınılmaz olmuştur. 

Mesela, 5442 sayılı 11 İdaresi Kanunu
nun 9 uncu maddesi, valinin ilde devle
tin ve hükümetin temsilcisi olduğu, genel 
idarenin başı olduğu; 11 inci maddesi, va
linin tüm kolluk kuvvetlerinin amiri oldu
ğu, kamu düzenini sağlamakla mükellef 
olduğunu, jandarma ve polisin ve hatta 
özel kolluk kuvvetlerinin ast ve üstlerinin 
yerlerini değiştirme yetkisine sahip oldu
ğu; 16 ncı maddesi, teftiş sırasında mah
zurlu gördüğü memurları işten el çektire
ceği imkânını vermişken, bazı bakanlık
lar memur ve hatta müstahdem tayinleri 
yetkisini bakanlık merkezinde toplamak 
suretiyle valiler ve paralelinde kayma
kamlar yetkisiz kılınmış ve bürokrasi ar
tış kaydetmiştir. 
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Asayiş ve emniyetten sorumlu olan 
mülkî amirler jandarma, polis koordinas
yonunda eşit yetkilere sahip olmaktan 
çıkmış, jandarmaya sicil veremez, tezkiye 
edemez duruma getirilmiştir. 1983 yılında 
çıkarılan 'bir yönetmelikle de, jandarma 
mensuplarını il içinde atama yetkisi -184 
üncü maddesiyle getirilen hükümlerle -
valilerden alınmıştır. 

Asayiş hususunda çok önemli görev
ler ifa etmiş olan jandarmamızın mülkî 
'kontroldan uzak düşünülmesi, telafisi güç 
bir yanlışlıktır. Asayiş ve emniyeti tesis 
mükellefiyetini taşıyan vali ve kayma
kamlar, koordinasyonda güç durumda 
kalmaktadırlar. Bu aksaklıklar, diğer ku
rumlarda da kendisini hissettirmektedir. 
Ancak, Anavatan İktidarı döneminde, 657 
sayılı Kanun ve buna paralel düzenleme
lerle bu durum önlenmek istenmiş; pasif 
değil, aktif, güçlü idareci tipine itibar edil
miştir. Bu güzel örneklerin, yukardaki 
keyfiyetleri nazara alarak devam etmesi
ni, yetki genişliği esasının benimsendiği il 
idaresinin rayına oturtulması hususunda 
atılan cesur adımlardan dolayı Hükümeti 
kutluyorum ve devamını diliyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
halka hizmeti Hakka hizmet sayan Ana
vatan İktidarı, halka daha yakın hizmet 
götürebilmek ve hizmetlerdeki etkinliği 
artırmak amacıyla 19S7 yılında üç ayrı 
kanunla toplam 111 yeni ilçe ihdas etmiş
tir. Bu ilçelerin ihtiyacını karşılamak üze
re, kaymakam, yazı işleri müdürü, nüfus 
müdürü, sivil savunma müdürü, şef, tah
rirat kâtibi, sivil savunma memuru gibi 
toplam 1 337 kadro ihdas ederek, 29 Mart 
'1988 tarih 19769 sayılı Resmî Gazetede 
neşretmiştir. 

Yeni kurulan ilçelerin kuruluşunun 
lafta kalacağı muhalefetçe söylenmiş ol
masına rağmen, yeni kurulan 111 ilçeden 

ilk etapta 31 adedinin kuruluşunun plan
lamalar doğrultusunda gereği yapılmış; bu 
ilçelere kaymakam tayinleri yapılarak, 
geçmiş günlerde Resmî Gazetede ilan 
edilmiştir. Diğer ilçeler için de hazırlıklar 
sürdürülmektedir. Böylece, verdiği sözü 
yerine getiren bir iktidar olmanın bir mi
salini daha sergilemiş olmanın gururunu 
yaşamaktayız. Ancak, kurulmakta olan 
31 ilçe dışındakilerin de biran önce kuru
luşlarının tamamlanmabilmesi için, bu 
yıl ve gelecek yıl 'bütçelerinde, gerek ba
kanlıkça ve gerekse diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca her türlü hazırlığın ya
pılması gerekmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu 
bölümde mülkî idare amirleri ile ilgili 
bazı hususları arz etmek istiyorum. Mül
kî amirlerimizin malî bakımdan muadili 
bulunan meslek grupları ile arasındaki 
farklılıkların giderilmesini ve makam taz
minatlarının verilmesini arzu etmekteyim. 
Ayrıca, mülkî idare amirlerinden bakan
lık merkezinde görev yapanların maaşla
rının, taşrada çalışanlardan daha aşağı ol
maması için de tedbirler alınmalıdır. 

Mülkiye müfettişlerinin1 durumlarına 
ayrı bir statü kazandırılmalı ve bu mües
sese' özendirici hale getirilmelidir. Böyle
ce, bakanlığın sıkıntısını çekmiş olduğu 
müfettiş ihtiyacı kapanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, önemli bir geliş
me olan Özel İdare Kanunundaki geliş
meden de bahsetmek istiyorum. Merkezî 
idarenin sadece idarî vesayet makamı ola
rak mahallî idarelerin üzerinde etkili ol
ması gerektiği; yol, su, elektrik, eğitim, 
sağlık hizmetleri gibi yerinde çözümlen
mesi gereken hizmetlerin mahallinde çö
zümlenmesi, plan ve ödeneklerin merke
ziyetçilikten çıkarılması gerekmektedir. 
Vali ve kaymakam, il ve ilçe imkânları 
dahilinde yatırım yapabilmeli, mahallî 
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planları uygulaya!bilmelidir. Gerektiğinde 
halktan da gönüllü katkı sağlayarak, hiz
metler daha büyük ölçüde ve kolaylıkla 
gerçekleşebilecektir. Bu suretle, özel ida
relere yatırım yapma imkânları verilmesi, 
merkezî idareden istenen talepleri büyük 
ölçüde mahallî idare seviyesine indire
cektir. Vatandaşları, işlerini halletmek 
için Ankara'ya taşınmalarından vazgeçi-
recektir. Böylelikle, merkeziyetçiliğin or
taya çıkarmış olduğu ağır bir bürokrasi 
yenilecektir. 

Bütün idarecilerin gönlünde yatan ye
rinden yönetime ağırlık verilmesi arzusu, 
Anavatan İktidarı dönemine kadar gün
deme getirilmemiştir. Osmanlı'dan kalma 
İl Özel İdaresi Kanunu, bu döneme ka
dar istenilen manada değiştirilememiştir. 
İktidarımız döneminde, il özel idaresi ka
nununda büyük değişiklikler yapılmış, bu 
değişikliğin ülkemize getireceği, yukarı
daki arz ettiğim faydalan yanında, dina
mik, atılımcı ve yatırımcı idareci tipini 
de ortaya çıkaracaktır. Büyük Atatürk'ün 
veciz ifadesinde belirttiği «İcra eden, ka
rar verenden üstündür» sözündeki icra ve 
icra gücü daha iyi belirlenecek, vatandaş
la idareci bütünleşmiş olacaktır. Halkın 
demokratik katılımı, mahallî idarede da
ha da güçlenecektir. Temennimiz, bu ha
yırlı başlangıcın ilçe özel idareleri kurul
masına ve mahallî meclislerin, mahalli ya
tırımlarda daha fazla söz ve karar sahibi 
olmalarını sağlayacak yeni adımlar atıl-
sıdır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin bu bö
lümünde, İçişleri Bakanlığı uhdesinde yer 
alan, çok önemli bir kuruluş olan Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünden de bah
setmek istiyorum. Bu genel müdürlük, ba
rışta meydana gelen afetlerde gösterdiği 
yardım ve kurtarma faaliyetleri yanında, 
savaş anında da, savaşın ezici yükünü ve 

zayiatı azaltan çok önemli bir görevi de 
yerine getirmektedir. 

Barış zamanında pek fazla hissedilme
yen bu teşkilat, hele stratejik silahların 
kullanıldığı zamanımızda, savaş halinde 
çok önemli görevler ifa etmektedir. Bu 
teşkilatın yurt çapında teşkilatlanmasın
da, büyümesinde gösterilen gelişmeleri ve 
vatandaşın eğitilmesine verdikleri önemi 
takdirle karşılıyoruz. Bu kurumun önemi
ni atalarımızın belirttiği şu veciz ifade ile 
özetlemek istiyorum: «Hazır ol cenge, 
eğer istersen sulhu salah». 

Bu izahtan sonra sizlere, asayişin te
mininde önemli bir yeri olan Emniyet Ge
nel Müdürlüğü üzerinde de bilgi vermek 
isterim. 

Ülkenin huzur ve güveninin temini, 
vatandaşın tasarruf emniyetinin ve mes
ken masuniyetinin korunması, ırz, can ve 
malının muhafazası devletin ilk ve aslî 
görevidir. Bu görev yerine getirilmeden 
devletin varlığından bahsedilemez. Ülke
mizin meskûn yerleşim bölgelerinde, dev
let otoritesinin ve asayişin sağlanması, va
tandaşın can, ırz ve mal varlıklarının ko
runması görevlerini yerine getiren Emni
yet Teşkilatımızın modernizasyonu yö
nündeki çalışmalar yanında, mesleğe alın
mada giderek yükseltilen öğretim sevi
yesinin yanı sıra, polisimize tekamül ve 
uzmanlık eğitimleri ve uygulamalı eğitim
ler de verilerek, vatandaşın ilk anda çe
kinmeden müracaat edeceği ve yardım 
isteyeceği çağdaş polis imajının yaratıl
masında başarı sağlandığını da göz ardı 
etmememiz gerektiğine inanıyorum. 

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesin
de, son yıllarda merkezî ve mahallî dü
zeyde muhtelif kademelerde görevli per
sonel hizmet içi eğitimlerden, seminerler
den geçirilmiş ve geçirilmektedir. Bir baş
ka deyişle, Emniyet Teşkilatının bir eği-
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tim hamlesi başlatmış olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

Güvenlik güçlerimizin halkla ilişkile
re son zamanlarda büyük önem verdik
leri, vatandaşlarımızla kurmuş oldukları 
diyaloglardan olumlu neticeler alındığı bir 
gerçektir. 

Ülke çapında (055) no. lu telefon «Po
lis İmdat» telefonu olarak tahsis edilmiş 
olup, vatandaşların güvenlik kuvvetlerine 
ulaşmaları kolaylaştırılmış ve gelişmiş ül
kelerde uygulanan sisteme paralel Ur sis
tem kurulmuştur. 

Trafik kazalarında ve bu kazalara 
sonucu olarak ölen ve yaralanan sayısm-
ıda bu yıl artışlar olmuştur. Ancak, trafik 
olaylarını yalnızca polisin, jandarmanın 
çalışmalarıyla önlemek mümkün bulun
mamaktadır. İnsanlarımız kurallara uyma 
alışkanlığı edinmedikçe, bu konuda ge
rekli eğitimler verilmedikçe, direksiyon 
başına geçen sürücü, yorgunluğunu, uy
kusuzluğunu kale almadan araba kullan
dıkça, sorumluluk hissetmedikçe bu ka
zalar önlenemez. Yalnız, bu konuda son 
derece yararlı olduğunu umduğumuz ta-
'kograf cihazı uygulamasına başlanmıştır. 
Yollarımızın kapasitesi de, artan trafiği 
taşıyamadığından kazalardaki artışın bir 
başka nedenini oluşturmaktadır. 

Teşkilatın güçlendirilmesi amacı ile çı
karılan kanun ve yönetmeliklerle sadece 
polise yeni görevler ve görev sahalarının 
genişletilmesi değil, vatandaşlarımıza da, 
meydana gelen veya gelebilecek olayların 
ortaya çıkarılmasında yardımcı olmalarını 
ve korku duymadan vatandaşlık görevle
rini yerine getirebilecekleri imkân ve sos
yal haklar sağlanmıştır. 

Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda 
yapılan değişiklikle getirilen yeni hüküm
ler polisin görev sahasını genişletmiş, po
lise yeni görevler vermiş, vatandaşların 
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güvenlik kuvvetlerine önceden haber ver
me veya vuku bulan olayların meydana 
çıkarılmasında yardımcı olmak suretiyle 
mesuliyet duygusu içinde hareket etmele
rini sağlamıştır. Zira, polisin yetkili ve 
güçlü kılınması, kanunları ihlal edenler 
için aşılmaz bir kale, masum vatandaşla
rımız ve devletimiz için de önemli bir te
minattır. 

Huzur ve güvenin sağlanmasında bir 
taraftan polise, diğer taraftan da mesuli
yet duygusu içinde hareket eden vatan
daşlara, Polis Vazife ve Salahiyet Kanu
nunda yapılan değişikliklerle bazı sosyal 
haklar getirilmiştir. 

Bu kanunda, devletin ülkesiyle ve mil
letiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alan, 
yurt dışından destek gören illegal örgüt
lerin militanlarının, uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığı yapanların, gençliği fuhuşa 
teşvik eden şöbe'kelerin daha süratli bir 
şekilde tespit ve yakalanmasına imkân ve
rilmiştir. Ayrıca, getirilen yeni hükümler
le, vatandaşların güvenlik kuvvetlerine 
yardımcı olmasını teşvik edici, vatandaş
ların huzur ve güvenini gece gündüz çalı
şarak sağlamaya gayret gösteren, ülke
mizde cumhuriyetimizi ve demokratik re
jimimizi koruyan polislerimizin ve ailele
rinin devletin teminatı altında çalışmala
rına imkân sağlayıcı düzenlemeler getiril
miştir. 

Sanık polisin vekalet verdiği avukatın 
ücretini devlet karşılamaktadır. 

1 Ocak 1971 tarihinden itibaren şehit 
olanların dul eşine ve çocuklarına Toplu 
Konut Fonundan ev tahsis edilmektedir. 

Sanık ve hükümlülerden ilan edilmek 
suretiyle arananların bulundukları yeri 
bildiren ve yakalanmalarına yardımcı 
olanlara ödül verilmektedir. 

Gözaltına alınanların yeme, içme ih
tiyaçlarına ve nakillerine ait masraflarını 
devlet karşılamaktadır. 

546 — 



T. B. M. M. B : 54 13 . 4 . 1988 O : 1 

Trafik Hizmetleri Geliştirme Fonu 
kurulmuş ve gelirleri trafik hizmetlerinin 
iyileştirilmesinde harcanmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
en kısa zamanda Ankara'da kapalı devre 
televizyon sistemi faliyete geçirilecektir. 
Böylece kavşaklar trafik ve toplumsal 
olaylar açısından denetlenecektir. Bu uy
gulamaya gelecek yıllarda İstanbul, İzmir 
gibi illerimizde geçilecektir. 

Ayrıca, bilgisayar teknolojisinden de 
yararlanılarak vatandaşlarımıza daha hız
lı ve güvenli hizmet sunulmak üzere tra
fik, arşiv, kaçakçılık, hudut kapıları ve 
hava limanlarına uygulanabilecek projele
rin yapıldığı ve pilot denemelerinden son
ra bazılarının uygulamaya konulmasını 
da memnuniyetle müsaade etmiş bulunu
yoruz. Bu uygulamanın en kısa sürede 
yurt çapında yaygınlaştırılmasını arzu et
mekteyiz. 

Pasaportlarda fotoğraf ve isim değiş
tirmek suretiyle yapılan tahrifatları önle
mek ve sahte pasaport kullanımına mani 
olmak amacıyla, pasaport cüzdanlarına 
yeni düzenlemeler getirilmiştir. Pasaport
ların ebatları küçültülmüş, kâğıt kalitesi 
yükseltilmiş, yazımları için özel daktilo
lar ve fotoğraflı sayfanın plastik kapla
ması için kaplama makineleri alınarak 
hizmete sokulmuştur. 

Şoför ehliyetnamesi alacak adayların 
müracaat şekli ve şartlarıyla, sağlık mua
yeneleri ve vize işlemleri kısaltılmıştır. 

Motorlu taşıtların; yeni kayıt, şahıs
tan şahısa devir, il'den il'e nakil gibi iş
lemlerinde gereksiz formaliteler kaldırıl
mıştır. 

İlçelerde, Trafik Tescil ve Denetleme 
Büro Amirlikleri kurularak, hizmetler va
tandaşın ayağına götürülmüştür. 
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Çok yapraklı eski sürücü ehliyetna
meleri tek sayfaya indirilmiştir. 

Bu gelişmeleri özetledikten sonra söz
lerime son verirken, İçişleri Bakanlığı büt
çesinin Büyük Türk Milletine ve İçişleri 
Bakanlığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Kahraman. 

Anavatan Partisi Grubu adına Balı
kesir Milletvekili Sayın Necat Tunçsiper; 
buyurun efendim. 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, çalışma saati doldu efen
dim, öğleden sonraya kalsın. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Öğleden sonra devam ederiz efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim kalan süre 25 
dakikadır, grup adına daha iki sözcü ko
nuşacaktır; yani, Sayın Mümtaz Güler 
de konuşacaklardır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Ara verirseniz iyi olur efendim. 
(ANAP sıralarından «Ara verin» sesleri). 

BAŞKAN — Şimdi, nasü olsa bu iki 
arkadaşımızın konuşması bölünecektir; 
saat 13.00'te de konuşmayı kessek, on da
kikasını kullanmış olacaklardır, oribeş 
dakika için de konuşma yine bölünecek
tir. Onun için, lütfederseniz, şimdi konuş
maya başlatalım, çalışma saatinin bitimi
ne iki dakika kala ben karar alırım. Öğ
leden sonra da diğer konuşmacıdan de
vam ederiz. Çünkü, bir saatlik daha müd
detimiz var, onu pek fazla uzatmak müm
kün olmuyor, gecenin çok geç saatlerine 
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kalıyoruz efendim. (ANAP sıralarından ğundan; saat 14.00'te toplanmak üzere 
«5 dakika kaldı, ara verelim» sesleri). Oturumu kapatıyorum. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremi
zin bitimine az bir süre kalmış oldu- Kapanma Saati : 13.55 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hidai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangül (İstanbul), Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 54 üncü Birleşiminin, İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

Görüşmelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 

2. _ 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1/393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S. 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (De
vam) 

; . _ jçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı 
Bütçesi 

2. — İçişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı 
Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
2. —• Emniyet Genel Müdürlüğü 1986 

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

1988 Malî Yılı Bütçesi 
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2. — Jandarma Genel Komutanlığı 
1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1988 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1986 Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAIŞKAN — İçişleri Bakanlığının 
1988 malî yııli bütçesi life 1986 mualî yılı 
kesimhesabıniin görüşmelerime devam edi
yoruz. 

iKonıiisyon ve Hükümet yerinde. 
Anavatan Partüsi Grubunun diğer söz

cüleri, Sayım Necat Tunçsiper ve Sayın 
Mümtaz Gülter'dir; 25 dakika süreleri kal
mıştır, buna göre ısürıayi bölerek, konuş
malarını lütfetsinler,; 

Buyurun Sayın Tunçşiper. 
ANAP GRUBU ADINA NECAT 

TUNÇŞİPER (Balıkesir) — Sayın Baş-
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kan, sayın milletvekilleri; İçişleri 'Ba
kanlığı ve Ibağlı kuruluşlarının bütçeleri 
üzerinde, Anavatan Partisinin .görüşlerini 
açıklamaya devam ©diyoruz. Sözlerime 
başlamadan önce, şahsım ve grubum adı
na hepinizi saygıyla selıamhyorum. 

'Konuşmamızın bu bölümünde, Sahil 
Güvenlik 'Komutanlığı hakkındaki görüş
lerimizi, şu şekilde özetlemek isteriz : 

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Tem
muz 1982 .tarihinde kabul edilen. 2692 
sayılı Kanun gereği kurularak, 1.9.1982 
tarihinde, İçişleri Bakanlığına bağlı ola
rak görev yapmaya başlayan bir güven -
ilik teşkilatımızdır. 

Kuruluş ve Teşkilat Yasasının 2 noi 
maddesi uyarınca, Türk Silahlı Kuvvet
leri kadro ve kuruluşu içerisinde olup; 
barışta, görev ve hizmet yönünden iç
işleri Bakanlığına bağlı, savaş ve olağan
üstü durumlarda lise, Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı emrine girerek, yurt savun
masında müstakbel görevlerini ifaya her 
zaman hazır olacaktır. 

2692 sayılı Kanunla kuruluşu düzen
lenen Sahil Güvenlik Komutanlığı, mer
kez idarî teşkilatı ve bağlı birimlerinin 
dışında, Samsun, İstanbul, İzmir ve Mer
sin'de konuçland irilmiş ideniz komutanlık
ları ve teşkilatı lojistik ve teknik destek 
üniteleriyle, sahili güvenlik botlarından 
meydana gelen bir yapıya sahiptir. Teş
kilatın, görev ve sorumluluk sahasının top
lam uzunluğu 8 272 kilometre olup, yak
laşık 68 000 kilometrekareye varan kıyı 
sularımız ile iç sularımız olan Marmara 
Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazla
rındaki liman ve körfezleri kapsamaktadır. 

200 millik Karadeniz münhasır eko
nomik bölgesinin kontrolünü amaçlayan 
yasanın da kabulünü müteaki'p, görev 
alanına yaklaşık 154 071 kilometrekare 

bir sahanın daha kontrol ve denetimi 
ilave edilmiş olacaktır. 

2692 sayılı Kanun gereğince, teşkilatın 
görevleri, çok genel olarak : Sahil ve 
karasularımızın korunması, güvenliğinin 
sağlanması, ulu sal ve uluslararası hukuk 
kuralları uyarınca, hükümranlık hakları
na sahip olduğumuz denizlerde, bu hak 
ve yetkilerini kullanmaktır. 

Kuruluş 'amacı doğrultusunda, Kanu
nun 4 üncü maddesi, teşkilat görevlerini 
iki ana grupta toplamaktadır : 

Birinci grup görevleri, bütün sahille
rimiz ve karasularıımızdaki faaliyetleri 
kapsamaktadır. Denizyoluyla yap ten her 
türlü kaçakçılığın izlenmesi, önlenmesi; 
terörist eylemlere karışmış veya karışma 
ihtimali olan sanıkların, denizyoluyla ka
çışlarının veya Türkiye'ye gelişlerinin iz
lenmesi ve yakalanarak ilgili makamlara 
•teslimi; kültür ve tabiat varlıklarımızın 
yıkılması, tahribi ve yok • edilmesi, ça
lınması gibi fiiller ile Askerî Yasak ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununa aykırı ey
lemlerin önlenmesi ve izlenmesi; suçlu ve 
suç vasıtalarının yakalanmasını sağlaya
rak, bunların ilgili makamlara teslimi; 
deniz ve kıyılarda görülen mayın, patlayı
cı madde ve şüpheli cisimlerim yok edil
mesi için gerekli tedbirlerin alınması; de
niz seyir sistemlerinim çalışma durumları
mın ve deniz engelleri ile batık işaretle
rimin sürekliliğimin izlenmesi, aksak ve 
noksanlıkların ilgililere bildirilmesi; ulus
lararası denizde Arama ve Kurtarma Söz
leşmesinin öngördüğü düzeyde arama ve 
kurtarma görevinin icrası; karasularımı
za giren mültecilerin siilah ve mühimmat
tan tecrit edilerek ilgililere teslim edilme
si; görev alanları içimde, güvenlik kuvvet
lerince takibi gerekli suçlarla, karada baş
layıp denizde devam eden ve yukarıda 
arz edilenler dışındaki suçların izlenme
sinde, suçluların yakalanmasında, güven-
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li'k kuvveti alarak diğer güvenlik güçle
rime yardım edilmesi gerektiğinde bu suç
lara el koymak ve suçluların yetkili ma
kamlara tesliminin sağlanması alarak be-
lirtilöbiıliır. 

îklimci grup görevlerini de şu şekilde 
sıralayabiliriz : Lıiman sınırları dışındaki 
görevler olup, 815 sayılı Kabotaj, 3222 
sayılı Telsiz, 4922 sayılı Denizde Can ve 
Malı Koruma, 1593 sayılı Umumî Hıfzıs-
sıbba, 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Za
bıtası, 6968 sayılı Ziraî Mücadele ve Zi
raî Karantina, 1380 ısayılı Su Ürünleri, 
5682 sayılı Pasaport, 2548 sayılı Gemi 
Sağlık Resmi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik, 
2872 sayılı Çevre, 5683 sayılı Yabancı
ların Türkiye'de ikamet ve Seyahatleri, 
henüz taslak halinde olan Karadeniz Mün
hasır Ekonomik Bölge Kanunu ve seyir 
güvenliği ile demirleme, bağlama, avlan
ma, dalgıçlık ve bayrak çekme ile ilgili 
hükümlere ve bu kanunlara ilişkin ulus
lararası antlaşmalara aykırı eylemlenin 
önlenmesi, izlenmesi, »uçluların yakalan
ması ve yetkili makamlara teslimi gibi1; 
hasta ülkemizin, güvenliği, ekonomik ve 
doğal varlıklarının korunmasına dönük 
çoik önemli görev ve yetkileri üstlenmiş 
olup, emrime tahsis edilen mütevazı per
soneli ve halihazır mevcut araç, gereç 
ve silahı ile devletimizin varlığını temsil 
etmeyi fedakârlıkla sürdürırnektedir. 

Ayrıca, sahil güvenlik teşkilatı yatı
rımları için 1987 yılı bütçesinde alınan 
ödenekle, özelikle yatırımlar içinde yer 
alan Sahil Güvenlik Ege Denizi Komu
tanlığı Karargâh Rinasının inşasına de
vam olunduğu ve söz konusu inşaatın ta
mamının, 1988 yılı somlarında bitirilerek 
hizmete sokulacağı ümidini taşımaktayız. 

Devam eden projelerden ise SAR-3 3 
Bot İnşaa Projesinden 1.4 üncü Sahil Gü
venlik Botunun inşasının sürdürüldüğü, 

yı'me bu botların bazı sistem ve malze
melerimin yurt dışından satın alımı için 
akreditif açıldığını; onarım destek bir
liklerinin teknik gücünün artırılması ama
cıyla bütçeden verilen ödeneklerle de, 
kronik ihtiyaç gösteren iş makinelerinden 
bir kısmının temin edilebildiğimi öğren
miş bulunuyoruz. 

Netice itibariyle, sahil güvenlik teşki
latının, cari, yatırım ve transfer hizmet 
faaliyetlerinim karşılanması maksadıyla, 
1987 yılı bütçesinden verilen ödenekler, 
teşkilatım merkez ve taşra birimlerinde 
sarf edilerek, oranı yıl sonu itibariyle 
yüzde 99'u aşmış bulummaktiadır. 

Sahil Güvenlik Teşkilatınım, idarî, ha
rekât ve sosyal gereksinimlerini, önü
müzdeki 15 yıllık perspektif dahilinde ve 
kuvvet hedefleri doğrulıtusunda çözüm
lemeyi amaçlayan ve bu süre zarfımda 
teşkilatım halihazır yasal mevzuatla üst
lendiği görevler ve sorumluluk sahasında, 
bu görevleri en etkim bir şekilde yapa
bilmesi içim, lüzumlu altyapı ve destek bi
rimlerinim ihdası ve ihtiyacı olan yetiş
kin insan gücü ile makine teçhizatın sağ
lanması, idarî ve sosyal binalarım teessü
sü, her türlü 'deniz ve hava araçlarınım 
temimi maksadıyla hazırlamam Sahil Gü
venlik Komutanlığı master planı, başta 
Devlet Plamlaıma Teşkilatı olmak üzere 
karar mercilerime gönderilmiş olması, tak
dire şayan bir gelişmedir. 

Bilindiği üzere, komuıtanlık, uhdesine 
verilen fevkalade geniş sorumluluk saha
sındaki görev ve denetimlerini, halihazır 
mevcut 46 adet bot ile sağlama gayreti 
içindedir ve bu botlar, teşkilatın en önem
li güç unsuru özeliğini halen devam et
tirmektedir. 

Teşkilat bünyesinin özelliği göz 
önüne lalındığımda, Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı, diğer güvenlik kurul usları 
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içinde yetişkin personel yanında, üstlen
diği görevleri yaparken, teknik güce en 
fazla ihtiyaç gösteren bir yapısal özel
lik taşımaktadır. Hal böyle olunca, ha
rekât ımüessıiriyetinin jidamesi için, başta 
söz konusu botların bakım, tuıtum ve över 
'hail \i işletme masrafları ile, akaryakıt, 
çeşitli marka ve güçte ana ve yardımcı 
makineler, seyir, muhabere sistemleri, 
silah ve cephanesi, bilumum yedek par
çaları, çeşitli kadro malzemelerinin temi
ni mutlaka gerekmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığının şimdi
ye kadar yapmış olduğu başarılı görev ve 
denetimlerinin devamı ve çağdaş bir ya
pı çerçevesinde artırılması, müteakip yıl
larda teşkilatın mevcut imkân ve kabilıi-
yelıterinin ivedilikle genişletilmesine [iliş
kin altyapı destek üniteleri ve görev ih
tiyacı bulunan sahili güvenlik botları, kur
tarma gemileriı ve helikopterlerin temin 
edilmesine bağlı 'bulunduğu şüphesizdir. 

tSahil Güvenlik Komutanlığı Teşkila
tınca, başta karasularımız ile Karadeniz' 
deki 200 millik ekonomik sahanın kont
rolü yanında, BOTAŞ ve Aliağa gibi, 
yurt ekonomisine büyük katkıları bulu
nan kritik teslislerin denizden savunuılma-
sı maksadıyla, acilen ihtiyaç duyulan, ye
ni sahil deniz ve hava araçlarıyla, 'bun
lara yer desteği sağlayacak diğer temini 
öncelik arz eden projeler ve bu projeler 
ile beraber master plan kapsamında olan 
ve önümüzdeki bütçe dönemlerinde tek
lif edilecek diğer önemli projeler, hali
hazırda teşkilat bünyesinde mevcut olup, 
iılerki yıllarda ekonomik değerlerimi ve 
görev performanslarını kaybedecek olan 
sahil güvenlik botları, silah ve muhtelif 
sistemleri, araç ve gereçlerinin yerlerine 
yenilerimin temini için gerekli ödeneklerin 
ortaya çıkartacağı malî portenin büyük 
boyutlarda olması, teşkilat gücünün ıreali-

zesimi daha ileri yıllara kaydırtabileceği 
imajını yaratmaktadır. 

Bu maksatla; ülkemiz kıyılarının 'gü
venliğinin sağlanmasında, denizlerdeki 
ekonomik potansiyelimiz ile, kültür ve 
tabiat varlıklarımızın korunmasında, ku
rulduğundan bugüne kadar geçen çok kı
sa zamanda etkin kontrol ve denetimler-. 
de bulunan Sahili Güvenlik Komutanlığı 
Teşkilatının başarılı ve etkin görevlerini, 
bugüne kadar olduğu gibi, ileride de sür
dürebilmesi için, ihtiyacı olan carî öde
melerim ek olarak, 1988 yılı için de ilgili 
tertiplerden sağlanması ile, master pla
nında öngörülen ve 'tahakkukunda önce
lik arz eden projelerin, yine, başta Sahil 
Güvenlik Botları olanak üzere, gerekli 
malî kaynağın temin edilmesinde kesin 
zaruret bulunduğunu da belirtmek iste
rim. 

Sonuç olarak; konum itibariyle üç 
tarafı denizlerle kaplı olan ülkemizde, de
niz emniyetini korumak ve sağlamakla 
yükümlü bulunan Sahil Güvenlik Teşki-
latımızca da, İçişleri Bakanlığına bağlı 
olarak görev yaptığı 1982 yılından bugü
ne kadar, giderek artan devriye seyirle-
riyle yapılan kontrol ve denetimler so
nucunda, haklarımda kanunî işlem yapı
lan tekne sayısında artışlar kaydedilmiş
tir. 1988 yıllında da bu hizmetlerde et
kinliğin 'arttırılacağıma olan inancımız son
suzdur. 

'Komutanlığın idarî harekât ve sosyal 
.ihtiyaçlarının 15 yıllık bir perspektif için
de ve kuvvet hedefleri doğrultusunda kar
şılamayı amaçlaması nedenliyle, teşkilatın 
mevcut yasal mevzuatla, üstlendiği gö
revler ve sorumluluk sahalarında etkin 
görev yapacak, gerekli altyapı destek 
birimleri ihdası ve her türlü araç, gereç 
ve teçhizatla desteklenmesi gerekmektedir. 
Tedariki planlanan sistem ve malzeme 
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Miralarının imalata ve yurt dışından alım
lara dayalı olması, maliyetlerinim çok 
yüksek meblağlara çıkmasına sebep ola
caktır; ancak, bu konuda yapılabilecek 
en az 'bir tasarrufla bite bugüne kadar 
etkili bir kontrol ve (denetim görevimi 
başarmış bulunan teşkilatın gücünün azal
masına sebep olunabilecektir. Bu neden
le, teşkilatımıza, başta sahil güvenlik bot
ları olmak üzere, malî kaynağın temi
ninde öncelik verilmesinin gerekli olaca
ğına (inanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
İçişleri 'Bakanlığı ve bağlı kuruluşları
nın bütçesi hakkındaki Anavatan Partisi
nin görüşlerini, arkadaşlarım ve ben dille 
getirmeye devam ediyoruz. 

'Sözlerime son verirken, ülkede güven 
ve huzuru sağlamak için, gözünü kırp
madan can veren aziz şehitlerimizin ma
nevî huzurunda saygıyla; eğilir, onların 
yetim ve dullarıyla, ana ve babaHannı 
millet olarak kucakladığımızı bir defa 
daha bu yüce kürsüde ifade etmeyi borç 
bilirim. 

İçişleri Balkanlımı ve bağlı kuruluşları 
1988 bütçesinin hayırlı olmasını diter, 
Yüce MeClisıi ışahsım ve grubum adına 
saygıyla selamlarını. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Tunçsiper. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Uşak 
Milletvekilli Sayın Mümtaz Güler; buyu-
ırun efendim, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ 
GÜLER (Uşak) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri; 1988 malî 
yılı Jandarma Genel Komutanlığı büt
çesi üzerinde, Anavatan Partisi Grubu
num görüşlerini arz ötmek üzere huzur-
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larınıza gelmiş bulunuyorum, Bu vesiley
le, grubum ve şahsım adına hepinizi en 
derin saygılarla selamlı yorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, em
niyet ve asayişle kamu düzeninin korun
masını sağlayan, diğer kanun ve nizam
ların! kendisine verdiği] görevleri yerine 
getiren silahlı, askerî bir güvenlik ve kol
luk kuvvetidir. Jandarma Genel Komu
tanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bıir 
parçası, silahlı kuvvetlerle ilgili görev
leriyle eğitim ve öğretim bakımından Ge
nel Kurmay Başkanlığına, emniyet ve asa
yiş işleriyle, diğer görev ve hizmetlerin 
ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlı 
bir teşkilattır. Ayrıca, personel, silah ve 
mühimmıat ile malî 'yönünden Millî Sa
vunma Bakanlığıyla, mevcut kanunların 
jandarmaya yüklediği görevleri bakımın
dan da mahallî cumhuriyet savcılıkları 
ve diğer bakanlıkların mahallî teşkilatla
rıyla ilişkilidir. 

Teşkilatın görev alanı, 2803 ve 6815 
sayılı yasalarla belirlenmiş olup, polis gö
rev alanı dışında kalan ve Türkiye yüz
ölçümünün yüzde 92'siini; toplam 2 753 
kilometrelik kara sınırının Suriye, Irak 
ve İran'la olan l1 678 kilometrelik en so
rumlu kısmımı da Jandarma Komutanlığı 
korumaktadır. Bu engebeli bölgelerde gö
rev yapmanın zorluk ve çilelerini de Jan
darma Teşkilatı çekmektedıir. Jandarma, 
bu sorumluluk sahasında mülkî, adlî, as
kerî ve sair çeşitli görevleri büyük bir fe
dakârlıkla, mahdut imkânları içerisinde 
yürütme çabasındadır. 

Mülkî görevleri : Emniyet ve asayişle 
kamu düzenini sağlamak, korumak ve kol
lamak; kaçakçılığı men, takip ve tahkik 
ötmek; suç işlemesini önlemek için gerekli 
tedbirleri almak ve uygulamak; ceza tinfaz 
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kurumları ve tutukevlerinin duş korumala
rını yapmak. 

Adlî görevleri : İşlenmiş suçlarla ilgili 
olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yap
mak ve bunlarla ilgili adlî hizmetleri ye
rine getirmek. 

Askerî görevleri : Askerî (kanun ve ni
zamların gereği görevlerle Genelkurmay 
Başkanlığınca verilen görevleri yapmak. 

Diğer görevler : Yukarıda belirtilen 
görevler dışında kalan diğer kanun ve ni
zam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı 
emıir ve kararlarla, jandarmaya verilen so
rumluluk olmak üzere dört ama görevi bu
lunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, ayrıca jandarma 
birlikleri, sıkıyönetimi, seferberlik ve savaş 
hallerinde, gerekli olan bölümü ile diğer 
kuvvet komutanlıkları emrine girmekte, 
kalan bölümü ise Jandarma Genel Ko
mutanlığı emrinde normal görevine devam 
etmektedir. 

Bu izahlardan da anlaşılacağı üzere, 
jandarma 'teşkilatımın aslî görevi, barışta 
ve seferde, ülke yüzölçümünün yüzde 92' 
lik bölümü olan kırsal kesimde emniyet 
ve 'asayişi sağlamış olmasıdır. Bu görevle
nin 'ifadsiinda jandarmamızın çektiği sıkın
tı ve çileler bilindiği halde, her dönemde 
ilgili kuruluşumuza gereken önem verile
memiştir. 

Her şeyden önce, jandarmamızın 
üstlendiği görevler manzumesi içinde ba
zı yasal düzenlemeler yapma zamanı gel-
miştir. özellikle kırsal kesimde, Doğu ve 
Güneydoğu'da vur-kaç eylemi düzenleyen 
eşfciyaya karşı anaç ve gereç noksanlığı
nım tamamlanması yanında, eğitilmiş in
san gücünün noksanlığı da gözler önün
dedir. Jandarmamıza müstakil bir çehre 
verilerek, günün 'şartlarına göre reorga-
nize edilmeli, emir ve komuta akışındakıi 
tıkanıklıklar süratle giderilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, jandarma teşki
latının en büyüik sorunu, tecrübeli per
sonel yetersizliğidir. Konusu itibariyle 
profesyonel poliils teşkilatımızın reorga-
nize edilerek, çağın şartlarında sıhhatlli 
!bir yapüya kavuşlturulmaısı yanında, jan
darma teşkilatımızın, ül'kemiızlin hemen 
ıhemen Hamamı sayabileüeğilmliz bölümle
rinde mülkî, adlî, askerî ve diğer görev
leri ifa etmek üzere 1 500 subay, 8 500 
asltismbay olmajk üzere 10 bin cüvarında 
tecrübeli personelli yanında, 115 bün er-
'baş ve eri bukınjmaikjtadır. Kırkbeş gün
lük eğitimle görev yülklediğfimüz bu er-
ibaş ve erle, her türlü kır gerilla eğStümli 
igiörien hain çeteler karşısında, canı pa
hasına müdafaa eflfiiği güvenlik savun-
imiaısındaki durumu içler acısıdır. Doğu 
Ve Güneydoğu şartlarında, karda ve kış
ta gösterdiği fedakâr çalışmalarından 
ıdjoüaıyı, tüm jandarma teşMlaltı mensup
larına huzurunuzda teşekkür etmeyi bir 
ıgörev sayıyorum. (İANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün, jandarma teşkilatı bulunan 
Avrupa ülkelerinden, Belıdittoa, ispanya, 
Fransa ve ütlalyalda genel mevcuda gö
re tecrübeM personel oranı yüzde 90 mer-
tiejbesiirade İken; erlbaş ve er oranı yüzde 
10 civarındadır. Türkiye \Ie genel mev
cut içimjde tecrübeM personel mfkıtarı 
'yüzde 10, enbaş ve er rriilktan da yüzde 
90 ölüp, (iç güıvendtlk hizlmetleri de diğer 
ülkelerin tam tensfıne, geç/İci ve ehil ol-
ımayan personel ile yürütülmektedir. Jan-
danma teşlkilatı, tecrübeli personeli, eği-
itümji, kıyafeti, aracı ve teçh/izatıyla Av
rupa jandarmaları seviyesine getirilme
lidir. Bu amıaçla, Avrupa ülkelerindeki 
jandarma teşkMatındakli gelâşmeleıin ya-
ıkinen takibi içiin, jandarma teşkilatının 
da bu ülkelere personel göndererek, bu 
üllkeîerıdlekü uygulamaları yakînen görüp 
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•bilgi ve tecrübe kazanmaları sağlanma -
lııdır. Jandarma tjaş-külaltının tecrübelli per
sonel ihtiyacının çıojk kusa sünede karşı
lanması içtin, Uzman Jandarma Kanım 
'Tasarıısı süraltle gündeme alınıp çıikıarıd-
malijdır. 

Sayın mlilldtjvdkiUjerıi, janldarma iç gü
venlik biirli'kleri haki ferik elbiseleri, pi-
(yaide tülfıegi, iklaısa'turaısı, kütüklüğü, sırt 
çantası, çeltik başlığı ile tıpkı muharebe 
kıyafdtiyle emniyet ve asayiş hlizmdtıi yap-
(mıalklDaidır. Da,şlka bir ifadeyle, şehirde, 
ıkasalbada ve turtiıstlik bölgelerde vatandaş 
Ikıısa todliu gömlek, şort İle dolaşırkien, 
jandarma sıavaş kıyafetiyle dolaşmakta
dır. Jandammanın hu kıyafdtii, IkJenıd/i ül-
ke'leriiınde şdh/irleride ve kasabalarda as
kerî şalhıs görjeımeyen yıalbancı basın ve 
k'ajmuo|yurida ve T!iir|kli|y|e'niin üzerlinde 
Türk Siillalhlı Kuıvvidtlenİnlin emniyet ve 
asayiş Higmieitlerıinde kuMlanııMığı veya her 
yerde sıkıyönetim uygulandığı teleniiımi 
veınmıdk'tedıir. 

Yalbanıcı basında ve kiaimuqyunda bu 
yanlış görünlbüyü önlamek amacıyla, Av
rupa üfllkeülerinde olıduğu gilbü, Türküye 
Oumhurlilyetli Jandarması, Oriduldlan fark
lı bir kıyaM ve tjeçlhlizalta kavuşiturula-
ımıaz mı? 

Sayın m'ilfctıvdklillerd, Türkiye Gumhu-
niıyöti jandarmasının araç rengi hakiiidfir. 
Bu durum, vatandaşın, janidanma aracı 
lile Ordunun araçlarını refrjilk etonjeme-
ıslinıe neden allmialktadır. Dolayısıyla jan
idanma 'tjeşlktiliatı ana görevlerinden biirti 
olıan manii zabıta hizmetimi ye'ted kladar 
yapamaımaikltaldır. Jandarma, görevlini 
yaptığı halde, dünya kamuoyunda, silah
lı 'kuiMveitterlin idarenlin görevjinıi yaptığı 
görünümü fiaşıımaktajdır. Janidanma teş-
Iküılatının. araç renıgjjdle, Avrupa ül'kde-
ninıde olduğu gibi, mulhanabe aracının 
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Ideğjil, güvenlik hizmetlerinde kullanılan 
Itlip ve renkte olmalıdır. 

iDiğer önıemlü bir konu, janidanma ka
rakollarında mıdtlorlu araç bülunimıadığm-
idan, içlinde bulunduğumuz 20 noi yüz-
yıUda, devriye Ihlizrrtetlerli hemen hemen 
har yende yaya olarak yapılmaktadır. 
Janldarmıa karakolları herhangi bir olay 
vuku bulduğunda Ve devriye hizmetle
rinde, vatandaşım arzu eltltJiği yere za
manı nida varamamakta, bu'lunamamıaık-
ıfiadır. Süna!t!)e müdahale edlilımeısli içtin, 
plalhalı muharebe anaçları yenine, yerli 
üneillimilmliz olan ve daha ekomolnı'ik araç
lar ille tlalkMilye edilmelidir. 

'Polis aracının her yerde farik ddile-
Ibilıir olması .sidb'âbiyle, suç iışlıemieye ha
zır allanın gönmösıi hallinde caydıocı vas
fı olur. JJaJlbulkli jandarma aracında bu 
'özelüilk, vatandaş tarafından farik edile
mez. 

2918 sajyılı Karayolları Trafik Ka
nunu Ylönetımlelliğti ile ilgili olarak, kara
yollarında, il yollarında jaddartma bir-
lifclerıine, trafiği düzenleme, yürütme gö
revi venilmiişltlir. Ayrıda deıvlelt yollarında 
vuku bulan trafik kazalarında, hasıara 
uğrayan horida aracıların ve eşyanın ko
runması, kar, yağmur ve fırtına altında 
janidanma taralfınjdlan yapıllmalktıadır. Ara
cı kabaya uğrayan v!altianda|ş, çok haıssais 
ve yardıma ihtiyacı olduğu bir zamanda, 
devletlin müşivtik dinlin uzanması içlin 
kurtarana dkipleri olluışlturulümalıdır. Hal-
ibuikti bu durumda, jandarmamızın yapa-
(billdıiği tek şey, bekçilikten başka bir şey 
değildir. 

ISaıyın milleltıydklileırli, jandarma teşkli-
llaltı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gelerinde, 1984 yılından bugüne kadar 
subay, astısuibaıy, erlbaş ve er olmak üze
re 200 diyarında şıdh'it vierm'iştıir. Bu va-
«an uğruna jandarma personeli yaz, kış, 
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Ikıar, yağmur, fıntına, sıcak, soğuk gece 
•ve gündüz demoden büyük bur özveri ile 
ç&lışjmaklta ve seve seve canını dahi ver-
mfekitedlir. Jandarma karakollarının büyük 
IbSr çokluğu 1930 - 1940'lı yılarda, beş 
Ma 10 küşli klapaısliltie'lli olarak yapıldığın-, 
Idan, vatandaşın bugünkü güvenlik ihti-
lyaçllarmı karşılayamamakladır. Jandar
ma karakollarında araç olmaldığıridan, 
jandarma personeli, va!tanı,daşrn arzu e(t-
ıtiiği yere zamanında ulaşamamaktadır. 

Türkiye Oumhuriiyelti jandarmasının 
karakol ve araç ihtiyaçlarının karşılan-
smialsı, görevleri esmasında şefik düşen ve 
lsa|kaıt kalan personellin aileleri ile bun
ların dul ve yetlilmlerıine sosıyal ve eko-
nıamik yandım sağlama hususunda, yüce 
Türk MıillJeMnin desiteğin'i sağlamak için, 
emnlijyeıt teşkilatımızda olduğu gliıbli, jan
idanmıa vakfı kurulmalıdır. 

Jandarma teşkilatının Doğu Ve Gü
neydoğu Anadolu Böljgeleriridle, ülke 
düşmanlarına karşı göstermiş olduğu ır
kımıza has kahramanca mücadele örne-
ğjinlin, başta TRT tarafından yüce mıil-
'liatlimize gösterilmesi hafinde, yüce b'ir 
glörevti de ifa eitlmıiş olacağı inancını ta
şıyorum. 

IBüftün bu düşünce ve temendilenilm-
lıe 1988 yılı Jandarma Genel Klomultan-
İKğı Bütçefslini hazırlayan bütün görevl
ilere huzurunuzda ayrı 'ayrı teşekkür eder, 
'bultçeniizıin yüce rnlilHâtüm'ize hlayırlr ve 
uğurlu olmasını Allah'tan niyaz eder, en 
derin saygılarımı sunarım. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşıeklkür ederiz Sayın 
Güler. 

iSjahıısları adına, lehinde, Malatya Mil
letvekili Sayın Galip Demirel; buyurun 
efienıdilm. (İANAP sıralarından alkışlar) 

GAUtP DEMÎREL. (Malatya) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri, İç'iş-

lıeri Balkanlığı b)ü|tiçeısliniin lehinde ş&hlsiirrt 
laidına komışlmak üzere söz almış bulu
nuyorum; bu vesileyle hıepinizS saygıyla 
ıselamlıiyorum. (ANİAP sıralarından «iBra-
vo» sesleri, alkışlar) 

ISaJbalhltan beri değerli muhalefet söz-
cuıleririi dinliyoruz. Öyle şeyler anlaftjtı-
lar ki, onları dinlerken küçük bir fıkra 
aklıma geldi, izin verlirsenliz onu arilat-
malk işitiyorum : 

Adamın evihi hırsız soymuş ve adam 
hırsızı yalkalamuş, tartaklamış, fcaralfcolıa 
ıgetirmiş, ondan sonra da iş mahkemeye 
İnltikal ötmüş. Hâlkim tarafları dinlerken, 
dönmüş davacı evslahibine demliş kli, 
«•Beyefendi, bjalk sen evinlin kapısını açık 
ıhıralkımışjsın, penıcıeresinli açık bırakmış
ısın, perdelerini çdkmemjşsMi, tedbirini 
almamışsın, üstelik bir de hırsızı hırpa
lamışısın.» Davtacı evsah'ilbli 'boynunu bük-
ımüş, «Taimam hâlklim bey .bunların hep
si iyi ıgüzel de, yanıi bu bay hırsızın hiç 
imli günahı yok, melek mi bu?» demiş. 

IŞiımldi, dlevleltıin güvenliğine k'asitede-
öekdirtiz, devlıdtiin güvenlik güçlerini elıi-
nuızden geldiğinde katliedecekislin'iz, mev-
cu|t dülzeni kaldırıp yerline tdtalilter bir 
düzen kurmayı aımaçlayacaksınız, yaka-
lanidığınız zaman da, «Vay efendimi ba
na eziyet ediliyor, beniüm insan hakla
rım var ,şumuım var, bunum var» dliye-
ceklsfaiz. Bu, demolkraslende kesinlkie 
kajbul edilemez bir durumdur. Batı de-
mokraısieıiinSde de şu hu&uis kesinl'ikile ka-
Ibul edilmliışîtiir: Demlokraisliyıi tahribe yö
nelik hürriyetler, söz konusu değildir. 
ı(!ANA!P sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

IBu başlangıçtan sonra, çok kısa ola
rak İçişleri Balklanlığı mensuplarının ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşların, çok küçük 
meselelerine kısaca değinip sözlerime 
son vermek işitiyorum. 
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«'Neler yapılldıı» d'en'ijyor. Ben, bu 
tmaslelklte oltıuz isene hıiızimet vermiş bir kli-
işi olarak, şunu ifiadje edeyim kli, Amava-
ıtan hükülmıeltleri zamanında Içüşlerli Ba
kanlığı mensuplarına, güvenMk kuruluş-
iarıımuza verileri imkânlar, eğitim foiz-
(mıeltllieıri, araç-ıgereç ve maddî imjkânlar, 
Idlijyielbiİnim ki, hliçlbir dönemde bu kaldıar 
etlkıili ve bu kadar başarılı olmamıştır. 
Her şeyıi bir tarafa bırakalım, devlettin 
polisine, Türk Ploıllilslime, hîer şeyden evvtel 
bu Hülküımidt zamanında güven duygusu 
aşılanımış|tır; polisin kendine güvenelbillir 
olduğu kendisıine öğreti lfmliş'tiir Bunun 
Gçindlr ki, polis, dalha saygınlık kazan-
mış|tır, glörevin'i dalha ıbilinçlli, daha şuur
lu yapar hale gelmiştik Hepiniz die tak
dir edersiniz, beş seme öndeki pıoltis teş
kilatıyla, bugünkü polis teşk'ilaitı araısın-
ıda dağlar klaldar farik -vardır; gerek va-
Itandaşıımrza muamelesinde, gerek davra
nışlarımda ve gerekse imkânlarında. 

•HASAN MAMAL (Antalya) — Beş 
ısene önce naısılımış, bir anlat bakialım. 

GALİP DEMİREL (Devamla) — Sa
yın muhalefet sözcüleri buradan «Efen
dilim, Türk Gemiciliği şötyle yapılmıştır, 
Iböyle yapillmışitır» deldiler Anavatan îk-
töfldjara geleli daihıa dörlt yıl qdu . Dört 
lyıldlan önce yılarca jlkltıijdarda bülunan-
lıar gençBiğe ne Verdiler d|e bliz onu de
vam etlüinmiödlk?.. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

lElfiemd'iım, ben önele mülkî idare amiir-
lerimfelden başlıaımajk işitiyorum Ger-
çejklten Anaylaltan Hüküımeltlerii dönemlin
de mülkî idare amirleri gerek maddî 
lyöniden, geretkise ydtki yönümden büyük 
ölçülde teçlbjiz edliltmiişllerdir. Bilindjiğıi gi-
Ibi, 19491da çikan 5442 sayılı İl idaresi 
Kanunu, taşrada merkezî hükümetin 
Iflettnısül'inli valii ve kajymalkaımljara vermiş-
Iti'r. Vali ve kaymakamlar taşrada tam 

(yeitikli olarak görev yapmışlarıdır. An
cak, öyle dönemler geknfiışjtıir kî, diğer 
kurum ve kuruluşların çıkardıkları yeni 
lte§jklil'at kanıurilıarijyla, 11 İdaresli Kanu
numda, müllkî idare amirlerine verilen 
jyelljkiiler teker teker elden çıkarılmış ve 
'hir vallinlin bir ojdacıyı taıyıin ödemez du
ruma gefldiği geçjmişıte görüllmtüşjtü'r. 

lİlRPAN DEMÜRALP (Samsun) — 
Tlalbiî simidi valileri de il başkanları. 

IGALIP DEMltREL (Devamla) — 
Devletin vallilsi, her zaman devlettin valsı 
loillmasını bilımliş'tlir, folen buradan onların 
'bir mıemsıujbiu olarak gururla ve i ftüh arla, 
iher zaiman bunu söyteıyelhifrin. (ANAP 
(sıralarımdan «ıBrajvo» .sesleri, alkışlar) 

(Mdsldkite kalliıtlelıj eleman temini içün, 
igereik merjkez teşkilaltınida, gerek mülkî 
lidarieide, gerek poliste ve gerekse diğer 
Ibağlı kuruluışlarıimızlda her türlü tedblire 
Ibaşvurulımulş'tıur. Polıiıs'in [İlkokul, ortjadkul 
ımıezunu olan dönemleri geıiiilde kalmıştır; 
şjimdi plollils en az liiıse mezunları arasın
dan alınimaikıtadır, 10 ay kurs gösıtıer'il-
mekjtiedıir, devletine, mıillıeltfine en iyi şe
kilde, en sıajyjgılı şekilde hliamelt eldeiblile-
cek durumuda yet'işItıMllmeklteldftr, bilgiler 
verilimekitedlir. 

Şliimldli, yıllardan beri dbvaimedeıgellip, 
1983 yılımda bir kanunla değişen, 2803 
ısayilıı Jandarma TTeşkıiHat Kanunuyla de-
|liş(tıiriilen bir konuıyu dile geitiirmek iısitli-
yaruım : Bildiğiniz 'glib'i, il Udaresi Ka
nununa göre, valtandaşın can ve mal 
güvenliğinden İllerde valıiler, İlçelerde 
k'aymJaikamlar şonulmluldur. Zabıita kuv-
ve-tlerii, birçdklarının yanlış blildiğ'i giifoli, 
karar veren kuıvveltlıer değil, ancak icra 
organlarının, karar verimle durumunda 
olan mülkî İdare amirlıerfin'in emıirlerînıi 
ıifaya mahsus sdlafaîı kuıvveltllerdir. 

Ancialk, |anldarma 1983 itle yenli blir 
kanunla bu si)s|temi değişltlinmliş, jandar-
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onanın tajyin, nalkiM, tecziye ve fleriîilerıin-
de gerek İçİş'lerlt Bakanlığı, gerekse taş
rada mülkî idlare amiirieri devreden çı-
karılimıışlıardiır. 

iŞiırridıi, Tlürlkiıye Gumihuriyetlinin ku
ruluşundan sonra, 1930 yıllımda çıkarılan 
bir 1706 sayılı «Jandarma Kanunu» var
dır. Atatürk zamanında çıklarılımışitır, bu 
kanunun 1 indi m adidesin! ben siize oku-
yoruim : «Türkiye Gu!mlhuriye>tii Jandar
ması umumî emniyet ve asayişÜ koruma
ğa, kanun vıe nizamlar hükülmlerinûn ic
rasını temine ve bunlara m'üsltenit Hü
kümet emirlerimi iıfjaya mleımur müisel-
lâlh ve askerî bir inzibat kuyvdtlildir» der. 
Dikkat buyurun, «Hıükülmet emlirler'ini 
lilfaıya memur miüseialh ve askerî blir in
zibat kuvvelüiidir, c|i|yıor. 

Üımuım jianldlartma kumandanının ta
yin usulü ile iljglKi 6 ncı madde ise «Mil
lî müdafaa vejkaldtıin'in muvafakati alın-
mıalk şartiile Dalbjiliiye vekilinün initıiıhap ve 
ünlh'ası ve Reisicumhurun tasldiklile tayin 
olunur, diyor. «Umum jandarma Iku-
ımandan muavini DalbJüıiye vekıilünlin in
hası ve Reiisieulmlhürun tjaisîdjilküle töayİn 
lolunur. djilyor. 

ISadece erkânıharp, yani kurmay baş
kanının, Jandarma Genel Komutanlığı 
Kurmay Balkanının Ondudan alınması
na anqalk izin veriyor. Diyor kli «Umum 
Jandarma Kluımanldanlığı Erkânıharlbiye 
<Reiısıi, orduya kltülbatı balki kalmak üze
re ordudan alınır». Detme-k ki, genel ko-
multıan, genel komutan yardıımeı&ı (tama
men jandarma ısınıfınldan ıgelen kişilerdik 

(Bugün 2803 sayılı Kanunla İçişleri 
'Balkanının, Jandarma Genel Komutanı
nı, sadece onu değil; Jandarma Genel 
Komujt)an Yiardümcıısını, Kurmay Başka
nını ve tüm subayları tayin ejttaıe ydtkfei 
yoktur. Generaller Genelkurmay Başkan
lığı Harafınldan tayin edilmekte, al'bay ve 

ıdlalha aşağı mtibadeflciler de Jandarma 
Genel Komutanı tarafından tajyin edil-
ımektödir. Ben inanıyorum ki, bu siiis-
Itelm mutlaka sıonunda deği#rilecek ve 
doğruya dönülecektir. Çünlkü, dünyada-
Iki hiçjbiir ülkede, zjajbıltja 'kuvvetti, güven-
llik 'kuvvetleri, başlka bir kuruluşa bağlı 
ıdeğilMir; güveriltiklten hangi bakanlık so
rumlu ise o bakanlığa bağlıdır. (Aıl̂ lAP 
sıralarından alkışlar) 

,Bir mıijsall arz eldeyim : İtalya'da car-
ralbinlieri teşkilatı vardır (Jandarma teş
kilatı) bütün İtalyanlar, -kayıtsız, şart
sız- «ılnalyalda demokrasinin ayaklta dur
ması, büyük Ölçüde Carrabinieri teşklilia-
Itının güdüne bağlıdır» diiye kabul eder
ler. Bu tieşjklilat, sadece askerî eği'tim yö
nünden oıjduya; ama, bütün, tayin, na
kil,, teazıiye ve diğer yönlerden İçişleri 
IBIalkJanltğına bağlidır. 

IBu konuyu böylece gecUyoruirn. 
ıHAŞKAiN — Sayın Demirel, süreniz 

doldu, taptarilayınız efendim. 

OALİP IDBM1REL (Devamla) — 
Toparlıyorum efendlilm. 

Çok kusa >olarak Ib'ir !iki noktaya da
ha temas ederek sözllerilm'i bitirmek is-
tliıyorum : 

Büjdiğinıiz gibi, Salh'il Güvenlik Ko-
ımuitanlığı da 2692 sayılı Kanunlla kurul-
muşitur. Alynı şekilde, Denliz Kuvvetleri 

.Komutanlığınla bağlıdır. Bu koTnutanlı-
ğın da muıtlalka, taşrada mülkî idareler
le, merkezde ilse İçtitşl'eri Bakanlığı ile ir-
Itiilbaltlandırıllmasınyia zaruret vardır. 

(Mülkî idare amirleri yönünden yline 
ayrı bıır konuıyu dille getirmek iıstiıyorumı 
llçiş'letli Bakanlığınıda, tefltiş ve dene'tim-
leıii yürüten İçişleri Bakanlığı Teftıiş Ku
rulu vardır; bunlara «Mülkiye Müfet-
»tişlerii» deriz. Şimd'i, Türkiye Gumihuri-
yM hudutları içerisinde, bütün bakanlık 
müfelttişleri özel hizmet tazminatı almak-
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İta; fa|kat, miilikliıye müfettişleri özel hliz-
ımiöt tazırriinaıtı alaimamalktadır. Sefblep 
lol'arıalk da mıüllkî İdare Hizmetleri tazmi
natı allrtifaltarı göısıterlilmelktedir. Ha:lbulki, 
(bizim gibi, masleikfte 10 sene hizmet ver-
ıdilkiten sonra müfleltltişliiğe geçen Adalet 
Bakanlığı müfdtifiişlıerıine, ham kendi taz-
mıinıaitliarı verillmelklte, hiem de özel hiz
met tazminialtları öldenmdk'tedir. Bu du-
ruim, ilıgüli kanun hükmünde karamalme-
ye, parantez içinde 'bir cümlet elklemmelk 
ısıureltiıyle Ikaldırılmıışltır. Daha önceleri, 
ımlii!|klilye mıüfatltiilşleri özel hizmet tazmıi-
najtîıarınıdan da faydalianıyorlardı. 

IBu durum flevikfalalde yianlış olimuşjtur; 
çünlkü, müllkliıye rnlülflfieititiişl'iğinıe tallip ola-
cajk k!iim|se bulunaimalmaiktadır. Daha ön
celleri, mülkiıye müfettişliği, mesleğin kur-* 
ımaıylığı addedilirdi ve herlkes mJüllk'iye 
ımlüfiafitlşi olımalk işitendi; şilrndi ise telis
leri Balkanlığı mülkiye mjüfdtltişi bulalbil-
ımelk içlin büyüjk güçlüklerle karşrlaşmak-
Itaıdır. Ben bu yanlışlığın da düzeleceği 
Ikanaaüimdayim. 

BAŞKAN — Sayın Demire!, eümle-
niızli Itaımıatril'ayaraik sözlerimizi bitiriniz 
lütfen efendim. 

GAlJÎP DEMÜREL ((Devamla) — Bi-
tiriyioruım Sayın ıBaşIkan. 

Efenldilm,, geçen (yıl gunldeme geleni 
Belediyeler Kanununun IDeğişltirilmesıiyle 
İlgili Tasarının, (bu ısene gündeme yine 
geleceğine ve Genel Kurulda (görüşülerek: 
(kanunlaşacağına İnanıyorum. Aynı şdk'il-
(de, Kqly (Kanunumda yapılacak Ideğişlilk-
•Ili'klıer,' (yine balkanlılk (tarafından hazır
lanmıştır. Bunun fda Türlk'iıye Büyük IM51-
lleit Meclisine mutlaka ısevfk edlilip, görü
şülmesinde ve (kanunlaşimaısrnda yarar 
umimalkltayıim. 

Ayrıca, ıçolk leisjk'tfmfiış Ve /ihtiyaca cevap 
venme-yen 4109 [sayılı Asker Ailelerinden 
Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında 
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Kanunıulmıuz varjdır. Bu kanundaki ıdeği-
ş'ilk<lıi|k idle, geçen ısene .taslak olanak ha-
zırlanımış; ama, günideme gdfcirifeımemıiş-
\İk. İnıanıjyarum. llöi, bu (kanun 'tasarısı da 
en (kusa zialmanda ıMecliislilm'ize gelecektir. 

'Bildiğinliz gjjbi, (belediye 'başkanları yıl-
İlandan (beri araç sılkınltıisı çekerler. Hiz-
ımelte ımalhlsus araçlara (binmek ısuretiyle 
devaımlı şakulide kanunu 'ihlal aderler. 
Ülmıiit ediyorum |k'i, Sayın İçişleri Bakan-
•lığı Ibu (konuyu Ida Ikıısıa (sürede elle ala-
ca'k ve 237 sayılı Taşıt Kanununun 2 sa
yılı cdtvelıinıde yer vermdk suretiyle, Ibe-
leldilye lbja§|kanilariımızın Ibu ımaseleisıinl hal
ledecekle rdlir. 

BAŞKAN — Sayın DbmSrel, lütfen 
isıözünlüzü ıt)qparl ayınız. 

iGAUÎıP DEjMİiRJElL (©avamla) — Söz
lerimi tamamlıyorum, 

'BAŞKAN — Teşekkür, ederim. 
GALİP DEMıÜRiEL (Devamla) - . 

Sözlerimi bitirirken, (bu çile mesleğinde 
Igöreıvleririi cansiperane (bir şdklide yiapan 
ve valtanın Ibütiünlüğünü, ımlilldüin huzur 
ve güvenliiğinii ısağlalmalk pahıaısına canla
rını felda eden tüm meslek menı&ubu şe
hitlerimizi Allaıhftan rahmet dileyerek 
anıyorum; onların dul ve yetimlerine 
ıbaş'sağhğı diliyorum. İ ç i l en Bakanlığı 
'bütçesinin, İçişleri camliasına ve Ibültün 
Türk Milletline hayırlı ve uğurlu olma-
ısını ıtemennli ladiıyoıruım ve hepinize say
gılar ısunuyorum. (ANAP ısıraların/dan al-
ikışlar) 

BAŞKAN — Teşıdkikiür ederiz Demi-
ıreT.j 

Alıejyhte, TunoeM Mfillelfcvdk'ili Sayın 
Kafmer Genç isıöiz iısltiamıi;şler(dir. 

Buyurun efenidÜm, 
KAMER GENÇ ^unoeti) — Sayın 

Başlkan, değerli lü(yeler; Ikîonuşmama ıbaş-
1 amadan önce Yüce Heyetiniizi saygıyla 
ıselamlıar, 'bütçenin, İçişleri Bakanlığı 
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mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını di
lerim. 

Değerli arkadaşlar, biz İde Ibu mam-
lekemin çocuğuyuz; ıher memlekette, her 
'insanın vatanseverdik duyguları varıdır. 
'Elirjtalkılm IHonuşlmacı aılkaldaşlarm, bu 
kürsüden lyiinie Ibiritialkım (millî müessese
lerin ısalhibi Ikeüldileriiymiiş havası 'içine gi
rerek, bankalarını Ibunlarıa düşman ola
rak ıgjöslterıme alışkanlığı bizleri (üzmek -
İteldir. 

lEİbdttdkıi polis 'bfizlism polisimiz, jan
darma Ibizüm jandarmamız, ordu b'izlian 
ordumuz, laidlıiye Ibziiiim aıdlıiıyerriizidir; bu-
raıda çalışan insanlar, Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarına Ikıarşı liyli (davrandık
ları, vatandaşların 'hak ve özgürlüklerin'i' 
kanun Ihlülkülmlleni liç'inıde korudukları za-
pnan, Ibiz, onları Itejbrlilk ederiz, alkışla-
(Tiz; ıdunuimllarının liıy üleştirilmesi konusun-
ıda elimizden' ıgelen çabaları da jgöislteri-
rıiz; alma bizim, karşısında oliduğuımuz 
kilstiler, ikanun, ıhalk, hukuk ıtanımıajyan, 
^nisanları bulduğu yerde ezen kütlelerdir, 
yönetliclilerdir /veya Ikilşlilerdir. ©iz, Iko-
rauşmakrıımızlda Ibu (insanları Ibaz alarak 
olayların kritiğini yapıyoruz; [olayları Ibu 
yönlden nazara alır, bu ölçü içinde de
ğer lenıdirirıselk, birbirilmizi Idalha tiyi an
larız. 

IDieğerl'i arkadaşlar, böyle olunca, ev
vela slizden şunu öğrenmek 'işitiyoruz : 
Bu düşüncemize katılıyor musunuz, ka
tılmıyor musunuz? Katılıyorsanız, gerek 
polıils, gerdk ıgüvenlilk kuvvetleri (içinde 
-ıgeniş anlamda alayım- birtakım 'insan
lara işkence ederek, öldürerek, onların 
en masumane haklarını yok eden kişiler 
var (ımeisela, Felhımıi Altınbilek frs|mlnlde, 
Osman Çetin isminde veya Ali Şahin &s-
miriide kişiiler) bunları niye güvenlük kuv
vetleri içinde 'tutuyorsunuz? Yeni yeni 
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masum taşanları öldürmek içlin mıi tu
tuyorsunuz? 

IMEHMET DEUtCEOĞLU (Adıya
man) — Osman Çe|t!in şerefli (biir 'insan
dır. OorevM şerefiyle yapmıştır. 

(KAMER GENÇ (Devaımla) — Onun 
şeröflii bir inısan olup olmadığını Iben (bu
rada konuşmuyorum. 

(BAŞKAN — 'Karşılıklı konuşmaya
lım lütfen. 

KAMER OENÇ '(Devamla) — Ad
liye Iklenıdilsıi Ihalkkında kararlar ıvermiştir, 
mahkûm ©bmlişitir, 'insanları ö|djürmıüş|tJür; 
çünkü «Yakala ve öldür» emrinii ıver-
mliştir. Senlin ıhaklkınlda ıda «Yakala, öl
dür» emri verseydi, niye şerefli Ider miy
din?! 

ıMIEHMET DBDIOEOÖLU (Aidıya-
man) — Viajtan düşmanlarını ölidıürmüş-
Itür., 

IKA1M1ER OENÇ '(Devamla) — Va
tan düşmanının küm olduğunu... 

Sayın Başkan, Ibu adamu konuştur
mayın Ibtanada... 

IDeğerM arkadaşlar, Türküye Cumhu
riyeti kanunların m layıkıyla uygulamma-
ısı, Türkiye IDeVleltlinddM idarenin • iyileş-
ıtirilmesü (için, gerekli olan insan malze
mesinin liyl isıeç̂ iimesirii Sl&tfiyoruz. tözellk-
'llikle emniyet imüldürlü ve vali gibi ata-
maHarîda, |bu görevli hak eltmiş kişilerin 
ge-tiirilmeisin/i istiyoruz; (yoksa sayın (hü
kümet mensuplarının Veya Başbakanın 
yıakınlarının yaptığı hataları veya ka
nuna aykırı hareketlerini örterek, onlar 
için fedakârlık yaparak ıbir yere gel'in-
maslini Meımiyoruz. Bunun örnekleri var
ıdır; emniyet müdürleririin tayinlerinlde 
varıdır. IBiraz önce Sayın Gaip Demi-
ırel Beyefendi burada, «Valiler şöyledir, 
böyledir» şdkliinıüe konuşibular; bugün 
Kayseri Valimiz olan şahıs, zamanın'da 
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Çonuım Vaffisli ilken, 70 valtandaş ölldü-
alii'lldti. (Pekli Ibu adamın Ih'iç imli ısuçu yok? 
iSiz, geçmiişli (bu İkıaıdar Ibaşanısız (insanları 
nijye Iblöiyiie, getirip Itelkrar Malikin klarşıısı-
nıa sunuyorsunuz; bumu anlamak ımüm-
IkJün değildir!.. 

Değerli arkadaşlar, çıolk 'geniş Ib'ir ko
nuda; ıfalkalt 10 dakikalık Ihir süre için
de, ıbelıiırlli birjtalkım şeyleri dile getirmek 
dısltiyoruim : 

Mensubu Ibulunduğum ilin, Tünedi' 
riin 'bir ıtemsiiciısii olarak, Tunceli'deki S>n-
sanıların 1987 veya 1988'lddkii durumla
rını IdlMıe gâtlirimelk liisit'iıyıoruım : Karanlık 
çökjtülk'ten sonra yasanlar ısplkağa çıka
mazlar, polis ve güvenlik kuvvetlerinin 
özel olarak ye'tii'ştiriitaiş ıtinıl'eri, 'kırsal 
kesimlere igliıderek, buradaki insanlara 
«Burayı ferik dt, ıglilt» deımeklteler. Özel-
lükıle, ANAP rikltidan zamanınlda vali 
olarak görev yapanlar halkoyuıyla seçil-
miış ımıulhitarian zoraki geitirerek ellerin
deki mührü salmakta. 'Devletin özel ida
reye ıtaihısüls eltt'iği patraları getirip özel 
amaçları liçin ziyalfeftlıerfde, şuralarda, bu
ralarda harciaımalklta. Devletlin lilhlalie işle
rini 2886 sayılı Devlet 'İhale Kanununa 
ıgöre değil, Valinin Ikıişisel emirleri doğ
rultusunda yaıpmalklta. 

İBlirçiolk inisanilarıımız sıuçisuz iyere sür
güne gönderilmiş. Özellikle biliyoruz, 
Iböylie lövünerdk sürgün cezaisini kaldır
dık; ama !bu cezayı çdk uyguladığınız, 
ıslize Iblülyülk Ibajslkı'lar gieldli. Bu bakımdan, 
haksız olıaralk islürgüne gönderilen bu in
sanlara özellikle halklarımı veriniz; dev-
leitin eylemimden ıdoğan Ibu maruz Ikal-
Idılkıları 'işlemlerin Itazmiriini yapınız. 

Arkadaşlar, çclk söıyledlik burada; 
'ama balkınız, Oivacıtklta Ahmet Felik 'is
imlinde ıbtir delikanlı getirilip askerler ta
rafından yakılıyor; Süleyman ölmez is-
münlde bir öğrdtmen ıgeltirilÜp öldürülü

yor; Müslüm Yağmur isminde 20 ya-
şın|daki ıhir genç, askerler tarafından, 
«iBize yol göisiter» denilerek 1987 yılında 

ıdağda löHdürülüJyor; bunun gibi daha ibiır-
çdk olaylar var. 

'içişleri Balkanı l'ültfen burada çıkıp 
«Ya Ibu olaylar yokltur» desin veya var
ışa 'bu insanların hakkını araısın, Türkiye 
Oumhıuriyeti vatandaşını, devletten ge
len haksız bir saldırıya karşı korumak 
zorundadır. Eğer (korumuyorsa, Türikliıye 
Cumhuriyeti hudutlarında kanun, nizam 
yok demektir. 

Değerli arkadaşlar, yine İçişleri Ba
lkanından soruyorum : 12 Temmuz 1987 
(de Tunceli 3,5 ısaalt Ikurşunlıanjdı mı, kur-
'şunlanmaSdı mı? taşanların doğruları 
söylemekten ağızları eğilmez, doğruları 
söyleme-klten çarpılmaz, lütfen çıksınlar 
ıvie işu kürsüden «Kurşunlandı:» ya da 
«kurşunlanmadı» desinler. Eğer kurşun
landı iise küm kurşunladı açıklanmalıdır. 
Tunceli halkından 'bir özür dilemelidir, 

Arkadaşlar bakın, eğer olayları evve
la Iblirltalkıim gerçek yönleriyle ve karşı
lıklı /olıaralk loıltaya kloyımazsak, elbeit'tefci 
Ibu Ihayalî olıur. 

İ193'8 yi'lınlda ımeydana gelen Ibir Tun
celi oilayı (iDersim olaşyı) var ve aradan 
50 (yıl geçmişJCir. Bu olay üzerindeki per
deyi kaldırmalııyız arkadaşlar. Tunceli'de 
19381de ne /yapıllmıışttır, İnsanları kim öl
dürmüştür, Ihangd harekât lyapılmışltır? 

İHİep «lüsyan» diye IbıalhsediHir; arka
daşlar isyanın ıbir İderi olur, 'bir amacı 
loluır. 19381de Tunce'li'lde yapılan kaltlia-
mın isyan lolarıalk Ikalbul edilmıeısi müm
kün değildir; bunun Ibir lideri de bir 
'amacı da ydktur. O halde, devlet, artık 
50 ısene slonm Ibu olayın üzer/inldekıi per
deyi Ika'Mırmalı, Genellkurmaıyın arşiv'in-
dekıi lblil|gileri ortajya Ikoıymıalı ve bundan 
sonra da TunceiM hıallkı eitrafında kopa-
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rılan 'şüpheler ıgilderi İtmeli, Türkiye Cuim-
ıhurlliyeftli artık Ibu olayın üzerindeki per
deleri kaldırimahdır. 

IHıASAN ÇAKIR ((Antalya) — On
ları, senin OHPIlıi Idede'leriin yaptı. 

(KAiMBR GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, balkınız, «tşkeneeyi Ikal-
dırldılk» *diiyonsunuz; lama 19 Mart tari-
Ihlinlde ÖiıyaribakırTda bir pankart 'asılıyor 
ye yakalanan üniversiteli kızlar, getirilip 
lkıız!Lılk ımuaıyenıesinden (geçiriliyor; hu çok 
vahışlic-e bir olay. 

Arkadaşlar, Valin'in' yanıma gittik, 
«IBfenldüm, iben polisi korumak zoran-
Idayıım, ya yarın polise iftira altariarısa?» 
idiıyor. 

Arkasdaşlar, eğer idareniz (buysa, eğer 
ısıiızler ide kızlarmıza Iböyle işlemler ya
pılmasını uygun ıgörtmülyorsanız, (bunları 
Ikaldıralıim artık. 

•Biraz önce, Sayın Galip Demirel ar-
Ikadaşıımiız, «Biz, anarşiste yaşfaıma hak
kını tanımayalıim» laniaımırida bir laf söy
ledi. riıüırlkiye Cumhuriyeti Ibir hukuk 
devletidir. Hukuk devletinde Ib'ir 'insa
nın, anarşist veya suçlu olup olmadığına 
dair karar verme yetkisi bağımsız mah
kemelere aiitjtir. Yoksa, dağ 'başında bir 
vatandaşı gören blir güvenlik görevlisi, 
«ıbu isuçlulduır, 'bunu öldürelim» diyemez. 
Çok çeşitli olaylar var, bunları kısa za
man içimde çak da fazla aktarmak iste
miyorum. 

Şimdi belediyelere geçmek 'istiyorum. 
Elimde, Ankara Belediye Encümeninin 
1986 tarihinde verilmiş blir kararı Var. 
IBu karar, Altmıpark Projesinin temel at
ma flöreni lile Deanetevler Parkının hiz-
ımete açılış törenlerini kapsıyor. Belediye 
encüımenli, [sırf Afltırapark Projesinin te
mel altıma (töreni ile Demetevler Parkının 
hizmete açılış 'töreni için 1986 fiyatlarıy
la 285 rrti'lıyon lira harcamayı karar al

tona alıyor. Bu harcamayı isiz kabul edi-
lyonsanız, benim size diyeceğim 'bir şey 
yok. 'Bu paralar, devlet parasıdır; bu, 
Idevlötln imalına el atmadır, bu suiistiımal-
dir, Ibu hırsızlıktır. '(SHP .sıralarından al
kışlar) 70 Ibin paket lokum hareanımış, 
30 Ibin tane anahtarlık yapılmış, 10 bin 
'tane çakmak dağıtılmış. Bu lokumlar, Ibu 
anahtarlıklar, ıbu çakmaklar ıklimıe veril
di arkadaşlar? 

Geçenlerde belediye başkanlarımız 
ıgelldiler, (Maliye IBakanınıa 'gİltltik, «Bize 
yardımı elt» dedik; 3 ımilıyon lira para ve
riyor beyler. 198 6'da bu milletin toplanan 
(parasını, 49 (bin lira para alan asgarî üc-
ıretl'iden zorla, 'yüzde 2 aorunlu Itaisarruf 
kanunu getirerek onlardan topladığınız 
paralan, ıbaıkın nereye harcıyorsunuz! 
1986'nın 286 ımliliyon liraişı, bugün 1 'mil-' 
yar liradır. Ayrıca, (sıırf Itörene katılan 
IBaişjbakana teşekkür etmek için, yine o 
encümen kararıyla 39 ımi'lyon lira ilan 
paraısı ölden'iıyor; ibu, 'bu memlekete iha
net değil müdir arkadaşlar? (SHP sırala
rından alkışlar) 

Bu parayı !bfqyle harcayanlar, ihanet 
liç'inlde olan insanlar değil imidir? Sayın 
İçlişleri Balkanı, ibu paralan uısulısüz har
cayan Ankara Belediye Bakanını niye 
görevden almıyor arkadaşlar? 

İ. ÖNIDEIR KIRLI (Balıkesir) — Yol
suzluğa kılıf o. 

(KAMER GENÇ (Devamla) — öte 
taraşta, cumhuriyetin (kanunlarına uygun 
hareket eden 'belediye başkanlarını, sırf 
muhalefette olduğu için, (tehdit aracı 
olarak, İben bunları alıyorum, seni alı
yorum jdiıye sağda solda tehdit etmekte; 
ama, kemdi (belediye başkanlarına geldiği 
zaman, şaibeleri, hakkındaki söylenîtiileri 
ayyuka çıkmış insanları korumaktadır. 
Böyle, devlet yönetileımez arkadaşlar. 
Devletin mallarına el atan insanların, 
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eskiden ellerini keserlerdi, Devlet, ancak 
o ısaydde Ibüyüdü. (Böyle, devleti (talan 
e-derdk, deVlejÜin Ibültlün imkânlarını ken
di qaplerine, .yatkınlarının ceplerime akta
rarak, Idevle'tii yönelten lin/sanlıar, elbette 
Ikli payidar olamazlar. İnsanlar her za
man IbÖyle güçlü olmaz, felkıgün de lbu: 

nun ırnuhaldfeti gdlıir; (bunun yüce diva-
nı varıdır; ımulhailefdte gedtiğirtiz zaman, 
bunlar tdk 'tak isize ısorulacakltır. O hal
de, bunların hesabını vermek zorunda
sınız, 

IBAŞKIAN — ISayın Genç, süreniz 
(dolidu eferidiım, toparlayınız. 

KAMER GİENÇ (Devamla) — De
ğerli milldtivekiillıerli, özellikle polis içinde 
1402 sayılı Yasaya ©öre göreVine ıson 
verilen çdk insanlar var. Polis mesleği, 
hakikaten çidk zor ibir ımesldktir. Her za
man (için (bu meslekte çalışan insanlar, 
hakiaklten (büyük fedelkârl ilki ara kattlan-
malk zorundadırlar; ama, ufak tefek İha
taları medeniyle, özelikle ıblöyle ideolojik 
almaçlarla, Ibü (insanların (görevlerine son 
verimdk için, İbir Ibalhıane olarak kullan-
ımalk, çdk Ibüyük Ihk haksızlık olur. Ka
naatimizce, 1402 ısayıla Yasaya göre bak
ışız olarak ıgörevleriinden atılanların, tek
rar ıgörave alınması gerekir. 

İkindisi, ÎİJçişl'eri 'Bakanlığının uygu
lamasında |gönüyoruz, zaman ızaman Ida 
konuyu buraya gdtüreceğiz, özelikle 
CHP zamanında 1978'lerde, polisliğe çak 
az tmikltarda alınan kişilerin büyük bir 
Ikıısımt tasfiye ddildi; bunların İbir Iki'smı 
|da ışu anda hiçbir üst igöreve alınmıyor; 
çdk altıdüzeyleride IkaHdılar; ama, (bir ba
kıyorsunuz, emniıyet 'içlinde çdk (süratli 
yükselmeler igöslteren kişiler var. 

tAnkaralda geçen ıgün bir çdk deği
şiklikler yapıldı. Ankara'da (huzur ve gü
ven kısmen tiiiyydi, yerindeydi; acaba, 
Hükümet, Ibirtalkım olayların bazı yer

lerde asgariye inmesinden mi rahaitsız 
loluıyor? Talbiî, ıglün 'gelince biz Ibunların 
hesiabını ileride ısoraoağız. 

O itibarla, şunu diliyoruz : ANAP 
'tkieiıdarı bu alışkanlıklarından vazgeçmeli. 
Teşklilalfita çalışan insanlar (içlinden, o ör-
Igüjtün başına getirilecek yöneticiler seç
melidir. Kafayı Ibaşlka yerden keserek 
igdtirip, başka İbir vücuda monte ederse
niz, o vücût, o (kafayı reddeder. Onun 
içlin, devlet yöndtiiımini sağlıklı yapimak 
lazımdır. Devlet hepimizindir, devletlin 
işleyişi de böyle iyileşir. 

ıDeğerli arkadaşlar, yeriımden soraca
ğım Ibaızı sorulanım var; lama, |bu kürfsü-
den İbir Itdk ısıoru sorarak, sözlerimi failtü-
receğiım. 1932 tarihinde ulu önder (büyük 
lAtaltÜrlk (taralımdan kurulan ve onun ülllke 
ve devriiımlerani halika öğreterek, çağdaş 
Türkiye'nin yaratılması için uğraş ve
ren; yetiştirmiş olduğu binlerce ısanialtçı, 
eğitimci, bilim ve siyaset adamı ile mo
dern Türkiye'nin oluşumunda çok ıbüyük 
hizmetler yapmış olan Halkevlerlinlin faa
liyetleri, 12 ıBylÜl 1980 ^tarihinden sonra 
ıMillî Güvenlik Konseyi tarafından dur
durulmuş; yöndtliclileri de sıkıyönetim 
mahkemelerinde yangılanıp, aklanmışlar-
|dır, 

(Halkevleri, geçmişte olduğu güM, Ata
türk ilke ve devrlimleri doğrultusunda, ka
mu yararına çalışmalarını devam etitir-
mdk için, Derndkler Yasasının emrettiği 
/tüzük değişikliğimi yapıp, aylar önce İç
işleri Bakanlığımıza sunmuştu; fakat, 
Sayın (İçişleri Bakanlığı, ıbu dernek hak
kında henüz herhangi İbir 'işlem yapma-
mnışitrr. İdarede eğer bir itarafisızlık ilkesi 
var ise, İdare Ikenidi önüne gelen tüzüğü 
karara bağlaması lazımıdır. İlgili derneğin 
faaliyete geçmedi liçin, tüzüğü onaylayıp 
göndermesi ıgerdk'ir. Bu, niye sürünce
mede kalııyor? Öte (toaraiftan, kendilerime 
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yakın (olan kişilerin kurdukları dernek
lerin ItüzÜlkleri, Ihemen anınıda çıkıyor. 
Diliyoruz İki, Ibu ftüzülk İde en kısa za-
(manlda onaylanıp, göndenilisıin. 

(BAŞKAN — Tannanı efendim, to
parlayın. CülrrilenM (bitirin ©fendim. 

(MUSTAFA ŞAHDN (Kayserii) — Ko-
ouşmaların, muhteva 'olarak, ttamaımıyla 
lb(oş. IBiraz tbir şeyler söyle de üıst'ifajdie 
©delim; kıonu'şimalarından hiçbir şey an
lamıyoruz Sayın Genç. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Siz 
anlayacak seviyede değillsimiz İki arka
daşım. 

İBAŞKAN — ıBir dakika efendim, 
' 'KAMER GENÇ (Devamla) — Be-
riiım Ikonıuşmialarımı anlayalbiiecek seviye
de ıdeği'llsiriiz. Onları anlayabilmek Üçim, 
'belli Ibiır isaViyede lölımalk (lazım. 

BAŞKAN — Sıiz devam edin Sayın 
Genç; cevap vermeyin ©fendim. 

IBluıyurun, 

IKİAMIER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, ıbertiim konuşmalarım
dan çok ralhfaltsız oluyorsunuz; Ihayidi, Iben 
de ıs'izi fazla /yormayayım. 

Saygılar isunarıim. (SHP Kiralarından 
alkışlar) 

IBAŞKıAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Genç., 

fişleri ıBalkanı Sayın Mustafa Ka
lemini; Ibuyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan,' 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Bakanlı
ğım ve bağlı kuruluşlarının 1988 yılı büt
çelerinin görüşülmesi nedeniyle huzurla
rınızda bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
Mıeclisi, konuşmamın başında, en derin 
saygılarımla se'lamlarıırn. (ANAP sırala
rından alkışlar) 
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Sözlerim© başlarken, şu ana kadar 
yapılan görüşmeliler sırasında, gerek ik
tidara, gerekse muhalefet© mensup sayın 
mületvekıileri ıtarafıffldan ifade edilen gö
rüşler, eleştiriler ve tavsiyeler için sami
mî teşekkürîeriımii sunmak isterim. 

Üilkemlizde huzur ve sükûnun sağlan
ması ve korunması, halkımızın güvenlik 
ve esenlik içinde yaşamasının temini, 
yurdumuzun ve miHetimıizin bölünmez 
bütüncümün korunması, Bakanlığımın 
itemel görevleriınden 'birisidir^ Bu kutsal 
görevin yerine getirilmesi liçin, bütün 
personelimizin yüksek bir görev şuuru 
içinde çalışmakta olduğunu huzurlarınız
da befotmeik istiyorum. 

Ayrıca, aynı tutum, idarî (mekanizma
ların işleyişi ve üstlendiğimiz diğer ka
mu hizmetleri açısmdian Ida söz konusu
dur. Bu hususun, gerek Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, gerekse 'burada yapılan 
görüşmelerde 'belıiritilmiş olması ve özel
likte idare amirlerimiz ve iç güvenlik 
kuvvetlerine mensup personelimiz hak
kında »ifade olunan olumlu sözler ve gö
rüşler için, hepinize şükranlarımı sunu
yorum. Belirttiğiniz görüş, eleştiri ve 
tavsiyelerin, ıbundan sonra da yapacağı
mız çalışmalarda ibize çok yararlı olaca
ğını, ışık tutacağını huzurlarınızda ıbir 
kere daha belirtiyor, benden önce bu 
Bakanlığın başından görev yapan, gel
miş geçmiş bütün İçişleri balkanlarına 
da, bu seviîeyle saygılarımı ve teşekkür
lerimi ifade ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar)! 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Balkanlığımın üstlenmiş olduğu ve diğer 
konuşmacılar tarafından belirtilen gö
revler; biri iç güvenlik, diğeri ülkenin 
idarî yapısı ve temel kamu hizmetleri ol
mak üzere iki ana grupta ele alınabi
lir. Ancak, bu görevler, farklı farklı bi-
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riımier eliyle yerine getirilse de, farklı 
alanlardaki hizmetleri karşılamaya yöne
lik olsa ıda, hepsini yerine getirirken dik
kat ettiğimiz, üzerinde hassasiyetle dur
duğumuz ibazı ana ilkeler 'bulunmakta
dır. İçişleri Bakanlığının bütün perso
neli, çalışmalarını yürütürken, bu Ikele-
ri göz önünde tutmak ve her türlü uygu
lamalarda özenle gereğini yapmak duru
mundadır, 

Demokratik ve kailkınımış bir ülke ol
mak açısından, bu ülkelerin neler oldu
ğunun iyi bilinmesini ve zaman zaman 
vurgulanmasını yararlı görmekteyiz. Bu 
nedenle, söz konusu ilkeleri huzurlarınız
da ibir kez idaha ifade etmeyi görev say
maktayım: 

Âna hedefimiz, devletin ilk ve temel 
görevlerinden birisi olan, ülkede huzur 
ve güvenliğin sağla nmasıını, vatandaşın 
can ve mal emniyetinin korunmasını 
gerç'dklıeştüriırken, aynı zamanda kanun 
hâkimiyetini sağlamak, temel hak ve öz
gürlüklere saygılı, halkımızın sorunla
rına hızlı çözüm getirebilen tarafsız ve 
•dinamik bir idarenin etkin bir şekilde 
çalışmasını gerçökleşıtirmöktir. Bu he
defe ulaşmak için, Türkiye Cumhuriyet'i 
Anayasasına, demokratik, laik ve sosyal 
hukuk ıdevleti anlayışına, Atatürk 'ülke 
ve inkılâplarına bağlı, temel halk ve öz
gürlüklere saygılı, hukuk devleti anlayı
şının taibiiî sonucu olarak, her türlü öy
lem v,e işlemlerini hukuk kuralları için
de yerine getirmeye özen gösteren bir 
anlayışın, İdaremüzin ve güvenlik kuvvet-
lerim!izln her kademesinde sürdürülmesi 
ve pekiştirilmesi, hizmet anlayışımızın 
temelini oluşturmaktadır. 

iSayın Başkan, sayın millet vekilleri; 
söz buraya gelmişken, son günlerde', 
daha önce de yapıldığı gibi, Yüce Ata
türk hakkında son derece seviyesiz, çir-
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kin, hiçbir esasa dayanmayan bazı ya
kıştırma ve iddiaları ihtiva eden bir bro
şür paçavrası milletvetkillerimize ve ba
zı kamu kurum ve kuruluşlarına posta
la nmıştır. Devletimizi yıkmaya ve mil
letimizi /bölmeye matuf bu tür çirkin 
hareketler, yıllar boyu olmuştur; fakat 
bu yol, çıkar bir yol değildir. Yüce Ata
türk'e bu şekilde' idil uzatan, vatan ve 
milletin (bölünmez bütünlüğüne hayasızca 
saldıran bu örümcek kafalar ve zihni
yetler, hıiçibir zaman emellerine ulaşama-
yacaklar, hüsrana uğrayacaklardır. 
(ANAP ve SHP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Devletin, başta polisi
miz olmaik üzere, bütün güvenlik güç
leri, bunların üstüne bütün güçleriyle 
gideceklerdir; bu konuda gerekli direk
tif verilmiştir. Bu vesilesiyle, hu men
fur hareketi, Yüce Meclis kürsüsünden 
bir defa daha şiddetle lanetliyorum. 

Sayın Başkan, 'değerli milletvekilleri; 
demokratik bir rejimde insan haklarına 
saygılı olmak, kişilerin güvence altın
da olmalarını sağlamak, çok önemli bir 
ilkedir. Nitekim, Anayasamızın 17 nci 
maddesiyle de, kişinin dokunulmazlığı, 
maddî ve manevî varlığı teminat altına 
alınmıştır. Huzurlarınızda bu ilkeye, in
san haysiyetine verdiğimiz büyük değer 
dolayısıyla, gönülden inançlı ve 'bağlı 
olduğumuzu içtenlikle ifade etmek iste
rim., 

'Bu konuyla ilgili olarak son zamanlarda 
imzalanan sözleşmeler, inanç ve kararlılı
ğımızın en açık kanıtlarıdır. Bu vesileyle, 
insan halk ve hürriyetlerine aykırı hiçbir 
davranışa asla müsamaha edilmediğini 
ve edilmeyeceğini, ferdî ve örgütsel suç
larla mücadele eden güvenlik güçlerimi
zin, hiçbir şahıs ve zümreye önyargılı 
olarak bakmadığını ve bakmayacağını, 
'kanunlarımızın Verdiği yetkiler dahilin-
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de, ülkemizin bölünmez bütünlüğü, bü
yük milletimizin huzuru ve güvenliği 
aleyhine faaliyet gösteren İkisi ve grup
larla mücadeleye her zaman en etkin bir 
sekide idevam edeceğini, bir kez daha 
vurgulamak isterim. 

Son aylarda alınan diğer bazı ek 
tedbirler de, 'bu konudaki samimî dcarar-
lılığımızın en açık göstergeleridir. ör
neğin; güvenlik soruşturması esnasında 
veya pasaport, öğrenci yurtlarına giriş 
ve bazı tahkikat gerektiren konuların 
tetkiki sırasında, vatandaşlanmızın olum
suz yönde etkilenmemeleri ve mağduri
yetlerine sebebiyet verilmemesi için, her
hangi bir suçla ilgisi olmadıkları halde, 
şüphe, her türlü ihbar veya isim ben
zerliği gibi sebeplerle, ya da Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Ka
nuna muhalefetiyle öğrenci olaylarına 
karışmaktan gözaltına alınıp, adlî ma
kamlara intikal; ettirilmeyenler hakkın
daki bilgi fişlerinin iptal edilmesi, Ba-
kanlığıimızca kararlaştırılmış ve gerekli 
emiirler verilmiştir. Bu meyanda, fiş ta-
limatoamesinin yürürlükten kaldırılma
sıyla, fiş komisyonları uygulamasına 
da son verilmiş bulunmaktadır. Öte yan
dan, ıhildiğinliz gibi, güvenlik soruştur
malarına ilişkin alınan yeni tedbirlerle, 
bugünle 'kadar görülen bazı şikâyetlerin 
ortadan kaldırılmasını sağlamak yönün
de çalışmaları da, hem yaptık bundan 
önce, hem de yenilerini yapıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
söz buraya gelmişken, sayın konuşma
cıların Ibiraz önce bu kürsüden İsrarla 
üzerinde durdukları işkence konularına, 
çok az da olsa, ben de değinmek isti
yorum. 

Müsaade ederseniz, önce, değerli ba-
S'inımızdan bu konuda bazı pasajlar oku
yacağım. İfade şu: «İktidarın, polisi ve 
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jandarmayı, halk üzerine bir baskı ve 
zulüm aracı olarak kulanma eğiliminde 
olduğu açıkça görülmektedir.» 

Bir diğer ifade: «İşkenceler bugüne 
kadar durdurulmamış ve İsrarla işken
celer sürdürülmüştür. Bu işkenceler öy
le bir noktaya kadar ulaşmıştır ki, bir 
suçtan ısanık olan vatandaşın yaşlı ana 
ve »babasının, kızkaaldeşinin ve genç eşi
nin sanığın gözleri önünde dövülmesi, 
çırılçıplak soyulması gibi iğrenç ve eşi
ne ancak Ortaçağlardaki engizisyon pa
pazlarının uygulatmalarında rastlanan 
çağdışı tutumlar, bugünkü iktidarın emir 
ve bilgisi altında sürdürülmektedir.» 

Bir diğer ifade: «Korkunç zamların 
zulımlü altında ezilen halkı, ses çıkar
maz duruma getirmek için ve Türkiye' 
yi ıfcez elden faşizme ısürükleyehilmek 
için, şimdi zamların zulmüne, yasa dışı 
baskıların ve işkencelerin de zulmü ek
lenmektedir. Türkiye, nazarî olarak hâlâ 
demokratik bir ülkedir ama, Uganda' 
4aki İdi Amin yönetimi sona erdiğin
den 'beri dlifcta rejimiyle yönetilen ülke
lerde 'bile görülmedik ölçülerde insan 
Ihaküan çiğnenmekte, ayaklar altına alın
maktadır.» 

Bunlara iştikak ediyor musunuz; bil
miyorum? (ANAP sıralarından «Etmiyo
ruz» sesleri) 

Cevap gelmediğiıne göre, cevabı ben 
vereyiım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — O 
taraftan da cevap gelmedi Sayın Bakan. 

ZİYA ERCAN (Konya) — Etmiyo
ruz! 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Birinci oku
duğum ifade... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

Yüce Meclise hitaben konuşuyorum 
sayın milfetvelkıilleri, şahıslara hitaben 
değil. 
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ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
0 zaman hep birlikte..., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Birinci ifa
de; 29 Ağustos 1967'de Cumhuriyet 
Hailik Baritinin Sayın Genel 'Sekreteri ta
rafından AP İktidarına yöneltilmiştir. 

İkindi ifade'; 11 Aralık 1978'de MHP 
Genel Başkanı tarafından Sayın Ecevit'e 
yöneltlmiştk. 

Üçüncü 'ifade; 15 Şubat 1978'de Cum
huriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı 
tarafından devrin iktidarına yönieltilımiş-
tir. 

Aynı ifadeleri bugün de basınımızda ta
kip etmek, görmek, hemen hemen aynı 
cümlelerle mümkündür. 

Şuraya gelmek istiyorum... (SHP sı
ralarımdan1 gürültüler) 

Şuraya gelmek istiyorum sayın millet
vekilleri: Bu Yüce Meclisin çatısı altın, 
basınımızın sütunlarında yıllar boyu 
muhaljefetler iktidara, iktidarlar muha
lefete ıbu ıtür suçlamaları sürdüregelmiş-
1 erdir; ama görüldüğü gibi, bu suçlama
lar 10 yıl öncesinde, 20 yıl öncesinde 
aynı kelimelerle lifadte ediliyordu, bugün 
de aynı kelimelerle ifade ediliyor. Bu 
suçlamalar, 'bu milleti hiçbir noktaya ge-
tirmam)iş!tif.ı Ancak bir tek şey yapılmış
tır; polisimizi, devletin güvendik güçle
rini, 'bu milletin, bu vatanın Ibölünmez-
liği ilkesine sahip olmaktan alıkoymak 
için, caydırıcı güç olmaya kullanılmış
tır; başka bir şey değil, 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Hadi 
canım; o sizsin düşünceniz. 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın 
Bakan, Çorum olaylarından idama mah
kûm bbş tane polis var. Nasıl inkâr edi
yorsunuz? 

RIZA ILIMAN (Çorum) — İdama 
mahkûm polise yardım topluyorsunuz. 
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İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Bakınız iefen-
d)im; bir ifadeyi daha Yüce Meclisin 
zabiithona geçmesi bakımından okumak 
istiyorum. Pişmanlık Yasasından yarar-
lanmalk üzere başvuran ibir kişinin sa
mimî itiraflarını hiç değiştirmeden oku
yorum efendim. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Çok samimî itiraflar değil mi? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — «İşkence şayia 
ve söylentileri sistematik 'bir biçimde 
örgütler tarafından yapılmakta, tutuklu
lar bu yönde ifade vermeye zorlanmak-
tadır. Hiçbir 'eylemi ya da suçu olma
dığını 'ileri süren ve poliste: de bu söy
ledikleri aynen tutanağa geçen; ancak, 
foaşka kişilerin ifadeleri nedeniyle tu
tuktu 'bulunan birçok insanın bile iş
kence gördüğünü iddia edebilmesi, bu 
saydığım nedenlıerden dolayıdır. Yay
gın işkence söylentilerinin bir amacı, 
uluslararası kamuoyu, kurum ve kuru
luşları 'etkilemekse; bir diğer amacı, 
mahkemeleri psikolojik 'baskı altına al
mak ve yanışım polisi çalışamaz duru
ma getirmektir. 

İşkence ısöylentilerinin asıl amacı, 
devleti felç etme teorisinin 'bir parçası 
olarak, yargının, yürütmenin işini zor-
laşltırmak ve bu kurumları, gerek ulusal 
gerekse ulürsalarası kamuoyu önünde 
küçük düşürmek için yapılmaktadır.» 

Bu sözler, devleti yıkma faaliyeti 
içerisinde olanların masum, propaganda
larının haklı, nifak mihraklarının peşi
me düşen ve mücadele eden güvenlik 
güçlerinin haksız ve zalim gösterilmesi
nin sebeplerini en açık bir şekilde belirt
mektedir; kendimden hiçbir ilavede bu
lunmadım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
demek ki, bu tür cümleler, bu tür ya-
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zılar, :bu tünlü iddia ve konuşmalar, bun
dan böyle de Yüce Meclisin çatısı al
tında olacaktır, basınımızda yer alacak
tır. Bundan, İçişleri Bakanlığı olarak, 
iktidar olarak büyük bir endişe duymu
yoruz; ama, şunda kararlıyız: Bu tür 
söylentiler ne kadar olursa olsun, bu 
tür iftiralar ne kadar atılırsa atılsın, 
devletin polisi, anarşistin, teröristin üze
rinle gitmekten bir gün bile alıkonula-
mayacaktır; buna inanıyoruz. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İşkence 
devam mı edecek Sayın Bakan? 

İÇİŞ/LERÎ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Ayrıca, şunu 
da İçişleri Balkanı olaraik, çok açık ifa
de «diyorum: Bu tür olaylar, delilleriyle, 
dosyalarıyilia önümüze getirildiğinde, üs
tüne gitmekten de çekinmeyeceğim. 
(ANAP şuralarından alkışlar) 

Bir diğer olayı da,'.sayın millet vekil
lerimiz kürsüye getirdikleri için açıkla
makta fayda görüyorum. Diyarbakır'da 
bir İhbar .(üzerine ve1 bir pankart asma 
olayı üzerine yakalanan 25 - 30 kişilik 
grubun içkiden, (ilki kız öğrencinin dok
tor muayenesine sevk edilerek, beka net 
muayenelerinin yapıldığı olayıdır; doğ
rudur. Olayı, hiçbir zaman tasvip etmi
yorum ve Ikınıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) Açık, bir ifadeyle buradan 
söylüyorum; bizim, ne örfümüze, ne de 
âdetimize uyar. Ayrıca, bu olayı, bu şe
kilde yapanların hakkında da idarî so
ruşturma açıltırdım. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bizim 
istediğimiz de bu Sayın Balkan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Devamla) — Müsaade edin 
efendim, cümlemi bitireyim. 

Niye idareciler bu yola gitmişleridir, 
onu acıkmamak isfiyorum. Olaya adı ka

rışan kız öğrencilerden bir tanesi, olay
lar nedeniyle tutuklanan İkisinin kızıdır, 
pankart asma olayında bizzat görev 
almıştır; diğeri de dolaylısıyla görev al
mıştır. Bugüne kadar bu tür olaylarda 
tutuklanan kişiler, mahkemeye sevk edil
diklerinde, poliste eza ve cefaya maruz 
kaldıklarını, dövüldüklerini, hatta ve 
hatta ırzlarına geçildiğini ifade etmişler
dir. Bunun önlüne geçmek için, idare, 
kendini korumak babında, bizden önce 
çıkartılan bir genelge ile başlatılan bir 
uygulama ile birtakım tedbirler almıştır. 
Alınan bu tedbirlerden bir tanesi; şah
sın tutuklandığı anda bir, mahkemeye 
sevk edildiği anda iki, sağlık muayenesi
nin yapılmış olmasıdır. Bu sağlık mu
ayenesi; vücudunda herhangi bir darp 
izi var mı, bir yara izi var mı; bunun 
tespiti için, hem tutuklandığı anda, hem 
mahkemeye sevk edildiği anda yapıl
maktadır. Kızlarımız ve kadınlarımız 
içim de; bir iddia varit olur veya ol
maz; düşüncesini bilmiyorum ama, böy
le bir iddia varit olursa, emniyet kuv
vetleri, kendilerini bu iddiadan soyutla
mak için, böyle • bir nisai muayenenin 
yapılmasını bazıan istemektedirler; ama 
bu iş rızaya bağlı olmalıdır. Emrimde 
çalışan kişilere de bu yönde emir ver
dim; «Kişiler kendilerinden eminse, böy
le bir iddiada bulunmayacaklarsa, bunu 
zapta bağlarsınız, böyle bir muayeneye 
de göndermezsiniz» dedim. Bunun ka
rarını da, bakanlık olarak, İlgili kişilere 
tebliğ öttük. Bundan böyle, böyle bir 
olay olmayacaktır; ama, polisimizi, ida
recilerimizi, olmadık işlemlerinden dola
yı suçlamaya kalkma devam ederse, 
polisimiz, idarecilerimiz de gayet tabiî 
devletin görevlerini yapabilmek için, ken
dilerini savunabilmek için bazı tedbirler 
almak zorundadırlar. 
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İşte bu olayı; biraz önc'e işkence1 ko
nusunda örnek verdiğim gazete 'kupür
lerini ve diğer beyanatı birleştirecek 
olur isek, geliniz, bu Yüce Meclisin ça
tısı altında !bu tür olayları, hele hele Av
rupa Sözleşmesini kabul etmiş, Birleş
miş Milletler sözleşmesini kabul etmek 
üzene işlemlerini yapmış ve ilk defa bu 
kararı parlamentosundan çıkarmış bir 
ülkenin parlamentosu olarak, bu olayla
rı günlük politikaya alet etmeyelim, var
sa üstüne gidilecek bir olay, hep 'bera
ber gidelim. Bundan çekinecek bir ta-
fımız yoktur, hu kürsüden açıkça ifade 
ediyorum. Alma, polisimizi yıldıracak, 
polisimizi korkutacak, polisimizi caydı- ( 

racak birtakım beyanlarda bulunmanın, 
hareketilerdje bulunmanın, kimseye ve bu 
ülkeye fayda getirmeyeceğini, altını çize
rek bir kere daha bdirtmekte fayda gö
rüyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ger
çi bugün pek fazla bahsedilmedi; ama 
bundan önce Mecliste muhtelif defalar 
'bahsedildiği içlin, bilgi Vermek zarureti
ni duydum. 

Son zamanlarda üzerinde durulan bir 
diğer olay, öğr,enci dernekleri konusu
dur. Bu vesileyle, dernek kurma hak 
ve özgürlüğünün .kullanılması açısından 
yanlış anlamaları önlemek, hukukî du
rumu ve uygulamaları açıklığa kavuştur-
makıta yarar görmekteyim., 

Türk Dernekleri Hukuku, dernekle
rin kuruluşu açısından serbest kuruluş 
sistemini getirmiştir. 2908 sayılı Dernek
ler Kanununun 9 uncu maddesine göre, 
kuruluş bildirİımi ve eklerinin kurucular 
tarafından mahallin en büyük mülki 
idare amirine verilmesinden itibaren der
nekler tüzelkişilik kazanırlar. Yüksek
öğrenim öğrenci dernekleri de bu hük
mün dışında tutulmazlar. Dolayısıyla, 

öğrendi demeklerinıin kuruluşlarının en
gellenmesi söz konusu değildir. Ancak, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 
59 uncu maddesi «Kamu yararına olan 
dernekler dışında herhangi bir derneğe 
üye olma rektörün yazılı iznine bağlıdır» 
hükmünü getirdiğinden, öğrenci dernek
lerinin kurucu üyelerinden, madde gere
ği, izin belgesi istenlmekte, ıgetirmeyenler 
hakkında kanunî işleme başvurulmakta
dır. Nitekim, Yargıtay İkinci Hukuk 
Dairesinin 16 Şubat 1988 Gün ve 19727 
sayılı Resmî Gazetjede yayınlanan Esas 
No. : 8232, Karar No. : 10848 sayılı, 
28.12.1987 ItarMi kararıyla 2547 sayılı 
YÖK Kanununun 59 uncu maddesi şar
tını, 2908 sayıllı Dernekler Kanununun 
10 uncu maddesinde belirlenen 30 gün
lük süre zarfında yerine getirmeyen öğ
renci derneğinin feshine karar vermesi 
gerektiği belirtilmektedir.. 

Kanun maddeleri ve bağımsız yargı 
organının kararından da anlaşılacağı 
üzere, öğrenci dernekleriyle ilgili keyfî 
tutum ısöz konusu değildir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, iç gü
venlik hizmetlerine ilişkin açıklamaları
ma öncelikle asayiş açısından önemli 
gördüğümüz bazı olaylar hakkında bil
gi vererek başlamak istiyorum. 

1987 yılında, ülkemizde, anarşi, te
rör, aşırı cereyanlarla devamlı ve tesirli 
bir şekilde mücadele edilmiş, bu tür olay
lar içlin özel eğitimden geçirilen perso
nel, modern araç, gereç ve silahlarla 
donatılmış, diğer güvenlik güçleriyle 
koordineli çalışmalar yapılmış ve olum
lu neticeler •ahınmıştır. Örneğin; 1986 
yılında toplam suç sayısı 192 791 
iken, 1987 yılımda yüzde 17'lik 
bir azalma ile 160 101 olmuştur. 
Ancak, 1986 yılında ideolojik mahiyette 
409 olay meydana gelmişken, 1987 yı-
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hnda bu miktar 604 olmuştur. İdeolo
jik olaylarda görülen bu artış, ülkemiz 
aleyhine yılkıcı faaliyetler göslteren çe
şitli terör unsurlarının, 1986 yılı sonuy
la, 1987 yılı başında almış olduk lap; ka
rarların uygulanması alarak ortaya çık
mıştır. Bu hususu 'açıklıkla belirtirken, 
bu olaylardaki artışın, nitelik artışı de
ğil, nicelik artışı olduğunu, özellikle dış 
kökenli küçük bazı terör ve anarşi odak-
Harnnın çırpınışlarını gösterdiğini ve hal
kımızın tepki ile karşıladığı olaylar ol
duğunu hasseten vurgulamak istiyorum. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliği 'mıntı
kasında 'ise, güvenlik kuvvetlerimizin 
yaptıkları başarılı çalışmalar neticesinde, 
19 Temmuz 1987 tarihinden 14 Şubat 1988 
tarihine kadar toplam 1 086 sanık hak
kında işlem yapılmıştır. Bu sanıkların 
467'si İlk sorgularından sonra serbest 
bırakılmıştır. Geri kalanların 230'u mah
kemelerce tutuklanmış, 219'unun hak
kında Cumhuriyet savcılıklarında hazır
lık tahkikatları 'sürdürülmüş olup, 114 
sanık gözaltında bulunmaktadır. Güven
lik kuvvetleriyle çatışmaya giren terörist
lerden 56'sı, çatışma sonucu ölü olarak 
ele geçirilmiştir.! Çok kısa bir süre önce 
ihir tdk. olayda 20 teröristin ölü olarak 
yakalanması lise, artan etkinliğin bir di
ğer işaretidir. 

Bu kürsüde konuşan sayın arkadaş
larımdan bazılarının, güvenlik güçleri -
rnüzin Olağanüstü Hal Bölge Vali liginde
ki işlemlere ilişkin görüşlerini belirtir
ken, bu noktalara da özellikle değinme
lerini ve en azından, bu bölgede canları 
pahasına görev yapan arkadaşlarımızı 
takdirle anmalarını beklemek en tabiî 
hakkımdı; ama bunu duyamadım. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Yine bu süre zarfında 155 uzun nam
lulu tüfek, 45 tabanca, 4 roketatar, 36 el 

bombası, 129 dinamit lokumu, 10 ro
ketatar mermisi ve 18 073 adet muhte
lif cinste merimi ele geçinilmişitir. 

Aynı dönem içinde, bölgede 21 güven
lik görevlisi, 112 vatandaş şehit olmuş, 
36 güvenlik görevlisi, 53 vatandaş yara
lanmıştır. Vatandaşlardan kaçırılan 131 
kişiden 64'ü dönmüştür; diğer vatandaş
larımızın aranması ve kurtarılması çalış
maları devam etmektedir. 

IBu bölgedeki gelişmeler, eşkıyanın, 
özellikle artık güvenlik kuvvetlerinden 
ziyade, sivil vatandaşlar gibi savunmasız 
hedeflere yöneldiklerini göstermektedir. 
Gözden uzak tutulmayacak bir husus da 
son zamanlarda güvenlik kuvvetleriyle 
karşüaşmalarında çoğunlukla zayiat ver
dikleri ve yakalandıklarıdır. Bu yakalan
malar ve teslim olma sayısındaki artışlar, 
güvenlik konusundaki gelişmenin en belir-
\g(n örnekleridir. Bu vesileyle, yurdumu
zun iç güvenliği, huzur ve sükûnu için 
hayatlarını veren şehitlerimize ve can
larını: kaybeden vatandaşlarımıza Allah' 
tan rahmet diliyor, görevlerini feraigatla 
ve fedakârlıkla yerine getiren güvenlik 
mensuplarımızı huzurlarınızda saygıyla 
se'laimlıyorum. (A'MAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Olaylardaki aynı düşme eğilimi, ka
çakçılık olaylarında da görülmektedir. 
1986 .yılında 2 167 olan olay sayısı, 1987' 
de 1 482'ye düşmüş bulunmaktadır. Uyuş
turucu madde olay sayısı 749'dan 534'e; 
gümrük, tekel, döviz, sahte para vesaire 
ıgiıbi malî kaçakçılık olayları 911 'den 365'e 
düşmüştür. Bütün bu rakamlar, zaman 
zaman muhtelif platformlarda dile geti
rilen «Ülkede huzur ve asayiş kalmadı, 
huzur ve asayişe müteallik olayların sa
yısında artma var» gibi savların ne dere
ce boş olduğunu göstermek bakımından, 
sanıyorum en güzel cevapları teşkil eder. 
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Zamanı ekonomik kullanmak bakı
mından bazı konuları geçmek duru
mundayım. 

Olağanüstü Hal Bölge Valiliğimizde, 
şimdiye kadar karakol yatırımından! baş
ka bir yatırım yapılmadığı gibi iddialar 
da, zaman zaman bu kürsüde ve muhtelif 
(platformlarda tartışılmıştır., Buna bir ör
nek teşkil etmek üzere şu bilgileri Yüce 
Meclisin bilgilerine arz ederim; 

11 sektörde, toplam bedelleri 1,5 tril
yon olan 2 5111 proje ele alınmıştır. Ola
ğanüstü Hal IBölgıe Valiliği sınırları için
de. Proje sayısı bakımından, eğitim sek
törü 626 projeyle ön sırada yer almakta 
olup, bunu 554 projeyle ulaştırma - tu
rizm, 333 projeyle tarım - ormancılık* 
250 projeyle enerji 233 projeyle içme su
yu, 145 projeyle sağlık ve 112 projeyle 
•konut .sektörleri izlenmek'tedir; 2 511 
proje için 1987 yılında toplam 357 milyar 
lira ödenek ayrılmış; eğitim sektöründe 
yüzde 90, içme suyunda yüzde 84, ulaştır
ma turizmde yüzde 81, enerji ve maden
cilik gibi sektörlerde ise yüzde 80 oranın
da fizikî gerçekleşme sağlanmıştır. 

Şimdi, bu arada yine bu kürsüden 
ifade edilen, bu bölgemizdeki bazı okul
ların ve sağlık ocaklarının karakol olarak 
kullanıldığı iddialarına değinmek istiyo
rum. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; bu bölgede bazı köylerimizin okul-; 
larında ve sağlık ocaklarında jandarma
mızın geoe konuçlandırmaları yapılmak
ladır, doğrudur; ama gündüz bu mües
seseler tamamen kendi ilgi alanlarında 
kullanılmaktadır, yani okullarda eğitim 
yapılmakta, sağlık ocaklarında da vatan
daşımızın sağlık problemleri giderilmek
tedir. Ayrıca, ıbu okullarımız ve sağlık 
ocaklarımuz çevresinde silk .görülen jan
darma devriyesi veya görevlileri, bu mü

esseseleri korumak içim orada bulunmak
tadırlar. Sebebine gelince; eşkiya ve te
rör son zamanlarda yalnız sivil vatandaş
lara, sivil hedeflere değil, kendileri için 
en büyük tehlike olarak gördükleri, bu 
bölgede yapılan yatırımın öncelikle olan
larına hücum eltmelkteidirler. tşfte m'i-
ısal 'olarak eğütim yuvalarını verebili
rim; okullara saldırmaktadırlar, sağlık 
ocaklarına saldırmaktadırlar. Çünkü, va
tandaşımız, Ikend'iisine okul geldiğince sağ
lık 'hizmeti geldiğince, elektrik, yol, su 
geldiğince, telefon geldiğince, devletine 
daha bir sıkı sarılmakta, anarşiste daha 
iyi cevap verilmektedir. 

t ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Onun için md okullar kapatılıyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
(KALEMLİ (Devamla) — Bunu bilen 
anarşistler ve teröristler, bunları hedef 
seçmişlerdir. ıBu hedeflerin de korunması 
bizim görevimizdir; dolayısıyla, bu mü-
essdıeriımiziin çevrecinde, bundan böyle 
de jandarmamız ve polisimiz görünmeye 
devam edecektir. Bu müesseselerimizin 
jandarma karakolu olarak, polis noktası 
olarak kullanıldıkları iddiası da, bu ne
denle varit değildir, 

Bir diğer önemllli konu, sayın Doğru 
Yol Partisi sözcüsü arkadaşıımın burada 
vukufla dilia getirdiği trafik anarşisi ko
nusudur. IBüıtün glönliümoe katılııyorum. 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüş
meler sırasında da, konuşmamın büyük 
bölümünü tra'fiiık konusuna ayırmıştım. 
iSanıyorum, kendileri o konuşmayı! tek-
ırar incelemek iımlkiânı bulamadılar; amaı 
arkadaşıımın bütün görüşlerine kaitıldığı-
ımı ifade ediyorum. 

Trafik konusunda Bakanlık olarak, 
işin ciddiyetimi baştan beri biliyoruz ve 
tedbJrferiırnizi ona göre allıyoruz; ama 

— 570 — 



T. B. M. M. B : 54 13 . 4 . 1988 O : 2 

trafik konusu, Muhterem Başkan, sayın 
milletvekilleri, Mir eğitim konusudur. Ce
zaî tedbirlerle, idarî 'tedbirlerle ıbu ko
nuyu ortadan kaldırmak yahutta çöz
mek mümkün değildir. Polisin de, vatan
daşın da, sürücünün de eğitimi esas anaı 
faktördür; buna ağırlık veriyoruz. Bu 
sebeple, bütün illerimizde eğitici konfe
ranslar, toplantılar düzenlenmektedir. Ay
rıca, ıMüılî Eğiıtim Bakanlığımızla yaptı
ğımız bir lişbirliiğt dıîe okuUlarımızda acil 
yardımn ve trafik dersinin mecburi hale 
getirilmesi sağlanmak üzerediır. Sağlık ve 
Sosyal Yardım BakanHığiimızia yaptığı-
ımız tok. işbirliği neticesi, yine bu bakan
lığın elemanları tarafından, ehliyet - imti
hanına girmeden önce, herkese ilk yardım 
kuralları mecburi tutulmaktadır. Bunun 
yanında, trafiğin çok hızlı olduğu kara-
yolflarımız üzerinde gerekli sağlık ted
birleri, kurtarma tedbirleri fazlasıyla alın
maktadır. 

Ayrıca, bazı adlî cezaların, idarî ce
zaya dönüştürülmesi konusunda Ada
let Bakanlığı ile birilikte hazırladığımız 
kanun 'teklifi yüce Meclise sevk edilmiş
tir. Bunun yanında, polise, (adlî cezayı 
idarî cezaya diönüştüreoek sekiliyle yetki 
verildikten sonra), cezayı anında tahsil 
etme yetkisi de verilmektedir. 

Blir diğer konu, bütün sürüdüterimi-
zıin ve 'vasıtliarımızın kompütüre toay-
deditmesıi olayıdır. Tabiî, taksimetre 
çok geriden açıldığı için, bu işlerin 
birdenbire halledilmesi mümkün değil
dir; ama ıgeçtiğimıiız birbuçuk yıl! gibi 
kısa bir dönem içerislinde, bugün trafikte 
olan vasıtalarımızın 1,5 milyonu ile sü
rücü belgelerimizin 2 milyona yakını 
fcompütere geçirilmiştir. Bu geçirme (iş-
femi, önümüzdeki yili içerisinde, öyle 
ümit ediyorum ki, tamamlanacak ve tra
fiğin hem kontrolü, hem denetimi, hem 

de ceza hususları kompüterden denetlen-
me limkânına ısahip olacaktır. Fakat, 
bir kere (daha yeri gelmişken buradan 
•ifade etmek istiyorum; trafiğin bir eğitim 
konusu olduğunu, bunda hepimizin gö
revli olduğunu bilelim, ona göre hare
ket edelıim; önerilerinizi bize getirirken 
bu espri içerisinde lütfen getiriniz, biz 
de idarî makamlar olarak, bu yönde ted-
birleriımizli allmaya devam edelim. 

Bir diğer konu; sayın millet vekilleri-
mizden bir arkadaşıımız burada, gençli
ğin lokallerinin kapatıldığını, okuma 
limkânlarıının ellerinden alındığını, polisin 
devamlı gençliği takilp eder bir pozisyona 
sokulduğunu ifade ettifler. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 'biz Anavatan Ikltidarı olarak gö
reve başladığımızda, bu memlekette yük
seköğretim gençliğinin yatak kapasitesi, 
yurt kapasitesi 40 bin civarındaydı. Biz, 
çok kısa bir süre içerisinde, bir yıl gibi 
kısa bir süre içerisinde bunun üzerine 
çıktık; 50 küsur bin yatak ilave ettik, 
yani yurt yaptık .Bugün bu yatak kapa
sitesi 130 binlere ulaşmıştır; yanlış hatır
lamıyorsam rakamı. Yalnız yurt yapmak 
değil, bu yatak kapasitesini artırırtken, o 
yurtlarda kütüphane, okuma odaları, 
oyun salonları yaptık; yanı gençliğin ders 
dışında meşgul olabileceği bütün sosyal 
faaliyetlerini kapsayan üniteleri de mey
dana getirdik.-

Simidi, dnsaf ile söylemek lazımdır; bir 
iktidar bunları yaparken, nasıl olurda 
«Gençliğin elinden okuma salonları alın
dı, kütüphaneler kapatıldı» diyebilirsi
niz?. Bu, mümkün değildir. Ya arkadaşı
mız bu rakamları iyi bilmftyorlar yahut
ta ifade etmek İstediğin1! başka manada 
söylediler. 

Bir diğer iddia, polisimizin kitap yak
tığı, video bandı kovaladığı, film kovala-
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dığı yolundaki b'ir iddiadır. Eğer bir dev
letin bütünlüğüne yönelik, o 'bütünlüğü 
parçalamaya yöneli'k, o milletin bütünlü
ğünü parçalamaya yönelik, birtakım film
ler, birtakım kitaplar, birtakım porno ka-
stetler piyasada dolaşıyorsa ve bunlar bir 
ahlak zaafı yaraltanak üzere piyasaya sü
rülmüşle, Türk polisinin, Türk emniyet 
'güçlerinin en 'başta gelen görevi, tabiî ki, 
ahlaka aykırı bu tür yayınları toplamak, 
men etmektir. Bundan hepimizin memnun 
olması lazım gelir; Türk polisi de bunu 
yapmaktadır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Ama, bu yetkiyii kullanırken, Türk poli
si kendi başına hareket etmez. Türk po
lisinin bu yetkiyi nasıl ve ne şekilde kul
lanacağı kanunlarla belirlenmiştir. KüMr 
ve Turizim Bakanlığımızın bu konuda yet
kili birim'leri vardır. Ayrıca, valilerimizin 
kendi .sınırları içerisinde yetkileri vardır-
bu yetkilerden kaynaklanan sorumluluk
la Türk polisine bir görev tevdi edildi
ğinde, gayet tabiî, Türk polisi porno ya
yının üstüne de gider, Millî örfümüze, 
âdedimize, kültürümüze uymayan, gençli
ğimize aşırı birtakım düşünceleri aşılayan 
yahut da vatanın bütünlüğüne yönelik bir 
takım filmler varsa, onların da hakkında, 
kanunî gerekçesi neyse, onunla ilgili so
ruşturma yapar. Yoksa, polisimiz bir gay
retkeşlik içine 'girip de, kendiliğinden bir 
şey yapmış »değildir, buna imkân da yok
tur. 

(Sayın muhalefet milletvekilleri bura
da konuşmaları' sırasında, bizim çalışma
larımıza ışık tutacak çok önemli öneriler
de de bulundular. Bilhassa Sayın Hasan 
Fehmi Güneş'e teşekkür ediyorum.; engin 
bakanlık tecrübesiyle, İçişleri Bakanlığın
da bizim de düşündüğümüz ve çalışmala
rını sürdürdüğümüz bazı önerileri buraya 
getirdiler. Tabiî, o önerileri getirirken 
kendi çizgileri içerisinde, kendi partileri

nin, kendi düşüncelerinin bir modelini de 
çizdiler- saygı duyarım ama, o mbdeldle 
'bizim iştirak etmediğimiz kısımlar çok
tur. Burada öneri olarak ortaya getirilen, 
poliste birtakım yenilikler önerisini -Bel
ki vakitleri de olmadı, detaya inemed'iler-
geniş kapsamlı ifade ettiler. Ben şunu 
söylüyorum1: Bizim pollisim'izin modernize 
edilmesi, günün şartlarına uydurulması, 
her türlü görevinde daha etkin hale ge
ni riilmesi için İçişleri Bakanlığı olarak ve 
Hükümet olarak elimfizdfeki bütün imkân
ları kullanıyoruz. Bu imkânlar çerçeve
sinde, polisimizin araç Ve gerecinin yeni
lenmesi başta olmak üzere, eğitim se-
viyeşlinin yükseltilmedi, yabancı ülkelere 
gönderilerek daha iyi eğitilmesi, kendile
rine İmkân sağlanması, en başta gelen 
prensip! erim izden birisiid'ir. 

Burada bir sual tevcihi oldu; polis
lerimizin eğitim için yurt dışına gönderil
diklerinde, Amerika'da bir özel şirket ta
rafından eğitildikleri konusu gündeme ge
tirildi. Hemen cevap vermek iistiiyarurn; 
Amerika Birleşik Devletlerine geçen yıl 
eğitim için gönderilen polis elemanları
mızın bu eğitimlerini organize etlmek 
üzere bir özel firma devreye girmiştir; 
doğrudur. Ama, Amerika Birleşik Dev
letlerinde, Amerikan polisinin eğitimi de, 
zaten bu tür firmalarca yaptırılmakla
dır. Böyle bir durum ortaya gelince, Dış
işleri Bakanlığı kanalıyla, İçişleriiriiz mü
racaat etmiş ve Washington Büyükelçili
ğimizden alınan bilgiler ışığında da ilgili 
kişilerle temas edilmiş, polisimiz bu şe
kilde eğitime tabii tutulmuş ve 154 700 
dolar da transfer edilmiştir. Bir usulsüz
lük bahis konulsu değildir; Amerika B'iır-
Ueşik Devletlerinde de aynı eğitim:, aynı 
şirketler tarafından verilmektedir, çünkü, 
oradaki usul odur. Ama bunun yanında, 
bu seneki eğitümlerimiz İngiltere'ye de 
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'kaydırılmıştır, İngiltere'de de eğitimleri
miz devanı etmektedir. 

Jandarma konusunda arkadaşlarımız 
'burada, diğer yabancı devletlerden de 
misal vererek, jandarmamızın gerek kı
yafet olarak, gerek araçlarının sök! ola
rak, gerekse kadro yapısındaki değişiklik 
olarak bazı öneriler getirdiler. Bu öneri
lerde illlgi'lıi çalışmalarımız zaten Bakan-
lığımıızda devam ediyor. Şimdi, jandar
mamızın biziim ülkemizideki görevi', di
ğer ülkelerdekine göre biraz değişiktir. 
ıSayın milletvekillileri sadece Fransa ve 
'İtalya örneğini verdiler, onun dışında 
İspanya'da da jandarma teşkilatı var, 
'Belçika'da da Jandarma teşkilatı var; yani 
Avrupa'nın pek çok ülkelerinde var. 
Bizdeki Jandarma teşkilatının diğerlerin
den farkı; bizde rütbeli sayısının az, er 
sayısının fazla oluşudur. Diğer ülkeler
de rütbeli sayısı ıfazla, er sayısı azdır. 
Hatta ıbu oran aynıyla, yüzde 90, yüzde 
10 oranımda olmaktadır. Yani, biz
de yüzde 90 oranında er vardıır aşa
ğı yukarı, 'yüzde 10 oranında rüt-
ıbelli 'vardır; onlarda da tersidir. Şimdi, 
•bu metten kaynaklanımıiştır?. Jandarma
mız ıbuıgün, hem kırsal alanda polis gö
revi görmekte, nem de sınır bekçüği' gö
revi yapmaktadır; ama 'bu sınır bekçiılıLği 
ıgörevi aşağı yukarı '1 662 kilometre, uzun
luğumda olian Güney, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu sınırlarımızda olmakta, 
Batı sınırlarımızda, Trakya sınırlarımızda 
sadece kara kuvvetleri ibu görevi sürdür
mektedir. Güney'deki 'bu ıgörev, daha 
önceleri yanlış ekonomik politikalar ne
ticesinde, o bölgede fazlia olan kaçakçırık 
olaylarının önlenmesi, de jandarmanın gö-
ırevleri içinde ollduğu için, iki görevi bir 
arada yürütmesinden verilmiştir; ama 
artık bu tür şeyler gündemim'izden kalk
mıştır. Sınır ticaretinin başladığı yerde, 

sanır kaçakçılığıını düşünmek mümkün 
değildir. Bu nedenle, ıbu seneden başla
mak ve 1992 yıllında bitmek üzere Güney, 
Güneydoğu (Anadolu ve Doğu Anadolu
'daki jandarmanın sınır koruyuculuğu gö-
ırevi Kara Kuvvetleriıne devredilmekte
dir. Bu sene liılk delfa 23 ünoü Jandarma 

.Tugayı devreden çekilmekte, Kara Kuv
vetleri oraya yerlileşmekte, önümüzdeki! 
yıllar içerisinde 22 nci ve 21 inci Tu
gaylar devreden çekilerek, bölge tama
men Kara Kuvvetlerinim kontrolüne 
geçmektedir; bu bir. 

'İkincisi: biz de jandarmamızın Ibu rüt-
bel sayısının artırılması konusunda ar-
kaıdaşlarımıızla, aynı değilse de, yakın 
düşünce içerisindeyiz. Şöyle ki; biz, es
kiden jandarmamızda mevcut olan ve 
bulgun daha çok ihtiyacı hissedilen uz
man jandarma olayının tekrar gündeme 
getirilmesi konusunda, uzman jandarma 
görevliliği konusundaki kanun tasarısını 
Yüce 'Meclise sevk etftik. Sanıyorum ki, 
yakın zamanda gerçekleşecek ve uzman 
jandarmalar, eskisi gibi jandarmamız 
içerisinde görevlbrini alacaklardıır. Bu, 
bir başlangıçtır; zaman içeririmde bu
radan hareketle rütbeli sayısı daha da 
artacak, er sayısı indirilecektir. 

Jandarmamızın alışılmış bir kıyafeti 
vardır. Bu kıyafetin, belki bugünün an
layışıyla, bugünün şartlarıyla; ıremk ola
rak, sekil olarak değiştirilmesi gerekir 
diye düşünülebilir. Bu, bir düşünce tar
zıdır. Bu konuda çalışmalarımız vardır; 
Jandarmamıza' başka nasıl bir kıyafet 
bulabiKıp, nasıl dıüzenleyebil'iriz şeklin. 
'de. Ama, şunu unutmamak Hazım ki:, bu
gün jandarmamız, şerefli ordumuzun bir 
parçasıdır, bu parça içerisinde onun bir 
kıyafet nizamnamesi vardır, bu nizam
name içerisinde hareket etmektedir. Eğer 
bazı turistik bölgelerimizde bu görüntü, 
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yurt dışından gelen kişileri görüntü ola
rak yadırgatıyor ise, yahut ıda başka ma
nalara çekilecek birtakım imajlar veriyor 
ise, bunun sekilini ıbiız daha değişik bul
duk: valililerini iz isimdi bu turistik bölge
lerimizde polis alanını ıbiraz genişletip, 
jandarma atanımı daralttırmak gibi bir yet
kiye sahiptirler ve o turistik 'bölgeleri
mizde, bumdan böyle polislerimiz dama 
çok ıgörev alacak jandarmamızda dalha 
çok kırsall atanda görev atacaktır. 

'Polisin de kılık kıyafetinden bahse
dildi yahut da araç olarak, şekil otarak 
düzenlenmesiınden (bahsedildi. Bumllar o 
kadaır önemli alaylar değiii; bunlar yapı-
tabilir de, yapıllmayalbilir de. Sayın Baş
kan, sayım milletvekilleri; eğer polisi
mizde bir değişiklik yapılması düşünü-
llüyor ise, bu değişikliğim me olacağı iyi
ce ifade edilmelidir. Biz, bugün poliısi-
ımıizim hal ve (gidişimden diyeyim; vazife
sine sahip oluşundan ve bu ülkede can
siperane huzur ve güvenliği ıteımim edi
şimden fevkalade memnumuz. Önemli 
olan, polisim kafa yapısıdır, polisim va
tandaşa .bakış açısıdır, vatandaşım polise 
bakış açısıdır. 198011er öncesinde polisim 
«içindeki ayrılıkları düşümümüz... Eğer 
öyle bir değiışiikÜikse, ıbuma biz yokuz; 
öyle bir değişiklikte olmamız mümkün 
değildir. Zaten konuşmalardan Ibu kas
tedilmedi, cümlelerim yanlış antaşıllma-
sın, ıben de omu kastetmiyorum; ama, 
önemli olan, bugün polisimizin vatanda
şımıza yaklaşım tarzıdır. Omum içim ben 
polis ıgününde, vatandaş otarak polisim 
nasıl ıtarif edilmesi gerektiği üzerinde 
bir ilki cümle ile durdum; o dümleleriımi 
burada .tekrar etmeme müsaade edimiz. 
«Polisi tarif et» derseniz, belki Polis Va
zife ve Selahiyetleri Kanununda bıir ta
rifi vardır; oma göre tarif edenler çıka
bilir. Anayasada bir tarifi vardır, oma 

göre tarif edenler çıkabilir yahut da 
İlliler İdaresi Kanununda bir tarifi var: 
dır, ona göre tarif edenler çıkabilir; ge
nel konuşuyorum. fii'r çocuğa sorarsanız, 
«Polis " amca» diye tarif edebilir;' 
delikanlıya sorarsanız «polis ağabey» 
diye tarif edebilir; vatandaşa so
rarsanız, belki bir trafik cezası iş
lediğimde «kendisime trafik kurallarımı 
ıhatırtatam kişü» olarak tarif edebilir; ka
rakola biır işi düşmüşse vatandaşım, bel
ki «çatık kaşla kendisime muamele etti
ğimi» söyleyebilir; bu tariflerin hepsini 
yapmak mümkündür; ama, «vatandaş 
olarak polisi bana tarif et» derseniz, ıben 
iherşeyden önce şunu söylemek isteriım; 
polis de 'bir (insandır. Polisim tarifi bu
dur bence. Ama nasıl! ibir insan?.. İnsana 
hizmet için canını ortaya koyan bir in
san. Polisi Iböyle tarif etmek lazımdır ve 
onuıl için ben diyoırum ki, pollis.,.. (ANAP, 
sıralarımdan alkışlar) Onun içlim ben di
yorum ki, polis, eli sılkılası insandır, alini 
öpülesi insandır; polisi böyle tarif etmek 
lazımdır. Öbürlerinin (hepsi'.. teferruattır, 
o teferruat, nasıl olsa ıbu Meclisin yüce 
çatısı altında çözülür. 

İBakınız, ben gayet tiyi hatırlıyorum; 
Polis Vazife ve Setahiyetleri Kanunu buı 
(Mecliste görüşülürken çok şeyler slöy-
lendi: «Eğer bu yetkiler polise verilliırse 
arltık sokakta ilki İçişi d elle tutuşarak yü-
rüyemeyeoek» denildi:, «Artık şöyle ola
cak, telefonlar ışlöyle dinlenecek, böyle 
olacak» gibi birtakım isnatlarda bulu-
ınuftdu. Ne oldu?.. 'Bu kanun çıktı, ülkede 
ıbir şey mi değişti? Hiçbir şey değişmedi. 
Polis, insanlara eziyet mi etti?.. Hiçbir 
şey olmadı, lışite insanlar yine di ele tu
tuşarak yürüyor; işte insanlar yine evle
rinde rahat Oturuyor; kimse evinden 
alınmıyor. Demek ki, bu sözlerin hepsi 
ıhavada kalmaya mahkûmdu ve havada 
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kaldı. Onun için ben diyorum ki, polis, 
eli sıkılacak, alnı löpül'eoek insandır. 
(ANAP sıradanından «Bravo» seslileri, 
alkışlar) 

(Sayın milllietvekiılteıri, şimdi bir diğer 
konu var. Burada bir arkadaşımız, 
Mardin'de olan bir olay nedeniyle, iktidar 
grubuna mensup Mardin miıl'letveki'la bir 
arkadaşımızın burada, o ollayım hesabı
nı içişleri Bakamından söndüğünü ifade 
©atililer. Ben bunda bir ıgayrî tabiîlik igör-
mediım. Sebebine gellinoe- Mardin Mil
letvekilli olarak kendisine iıntiikalı etmiş 
ıbir olayı Medlliıs kürsüsüne getirdi; ge-
'tirmese miydiı?.. Yani, «Bu tür ollayları 
hep muhalefet getirecek, iıktidar getire
mez» diye bir kaide mi var? Böyle bir 
kaide yok., 

ıAlUt ŞAHİN ı(!KaJhramaınmaraş) — 
Yok; ama getirtmiyorlar. 

İÇİŞLERİ (HAlKlAINI MUSTAFA 
KALEMLİ ^Devamla) — Şiımdi, onun 
yanında bir de ışu var: Ben, bu olay hak
kında Yüce Mecliste ıbiilıgi verdim; 
balkınız, Meclisin zabıtlarımda var. Onum 
için bir ışey söylemiyorum: Niye söy
lemiyorum?.. Anayasanın 13<8 inci mad
desinin üçüncü bendi çok açık, «Görül
mekte o'kn bir dava hakkında Yasama 
Meolliısiınde yargı yetkisinin kul'lanılıma-
sıyk ilgili soıru sorulamaz, görüşme ya
pılamaz veya herhangi Ibir beyanda bu
lunulamaz» diyor. Bu Anayasaya göre 
yemin eden bu millletvekli arkadaşıımı-
zım, en azından Anayasanın bu hük
münü biıllmesi 'Hazımdı. iBiilmediyse unut
muştur, olabilir; ama 'ben, !bu konu 
hakkında Meclise bilgi verdim. Yani, 
muhalefet anlayışımız bu olmamalıdır 
değer*! milletvekilleri. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgiıli. 
Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 'KA
LEMLİ (Devamla) — Burada ıbir olay 
varsa, o arkadaşımız üzerine ıgetmiş, 
başka arkadaşmıız da üzerine gidebilir -
di. Bundan niye çekiniyoruz, bundan 
niye ıgocunuyoruz?Ben, gelmişim bura
da, iktidarın Ibakanı olarak cevap ver
mişim, ıbiligliı verımişiım ve bunu Meclisin 
zabıtlarınla geçirmişim; ayrıca ilave et
mişim, «Olay sonuçlandığında, adlî so
nuç elimize geilidiğinde, Yüce Meclise 
yine bilgi verilecek» demişim. Buna 
rağmen, bu olayı, İçişleri Bakanlığınım 
Bütçesinin görüşülmesi: esnasında bu 
fcüırsıüye getirmek, eğer başka biır mana
ya maltüf değişe, sebebini bulmak müm
kün değildir, ve muhalefet anlayışını 
'bununla bağdaşıtıraımıyoıruım. Bakınız, ıbi -
ıraz önce Sayın Güneş konuşurken «Biz, 
hepliımiz bu ülkenin çocuklarıyız; gelin 
ımesıeldlere ihep birlikte çare bulalım» 
dediler; aynı anlayışa yürekten katili-
yoruım. Bu memleket hepimizin; geliniz, 
varsa bu olaylara hep birlikte çare bu-
lalıım, olayliaırın üstüne gidelim; biz, bun
ların üzerine gitmekten çekinmiyoruz. 

Bakınız, aynı konu belediye reisleri 
için geçeri; o konuda da bir - iki şey 
söylemek astiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
belediye reislerimizle iligili, belediye en
cümen üyelerimizle illgilü, zaman zaman 
değerli basınımızda ve bu Medlisin 
kürsüsünde «Şöyle suiistimaller var, 
böyle suiistimaller var» diye pek çok 
iddialar ortaya atıildı; aynı iddiallar, İç-
liışDeri Bakanlığının Bütçesinin Pilan ve 
Bütçe Komisyonunda müzakeresi sıra
sında da ortaya altııldı; ben, orada ifade 
ettim. Bakınnz, şimdiye kadar İçişleri ba
kanlığı olarak 12 tane belediye 'reisimi 
•görevden almışız; hepsi hepsliı 12 tane. 
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Bu 12 belediye reisimden 5 tanesi Ana
vatan Partisine mensup, 5 tanesi SHP'ye, 
1 tanesi Doğru Ydl Partisine, 1 tanesi 
de bağımsız. 

İM, TURAN BAYAZT ((İzmir) — 
Belediyelerin isimlerimi okur musunuz 
Sayın Bakan? 

İÇİŞLER t BAKAM MUSTAFA 
KALEMLİ '(Devamla)- — Simidi, olay 
'böyle ilken, olayı başka türilü Meclise 
getirip; sanki Anavatan fUkbJdarı, kendi 
parti teşkilatından seçilen belediye reis
lerime bir şey yapmıyor, onun dışındaki 
belediye reislerime her türlü ımüeyyideyıiı 
uıylgulıuyoır ıgibû bk hava vermek, son 
derece yanlliıştır. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayım İBakan, belediyelerin isimllerimi 
okuyun ıda anlayalım efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
'KALEMLİ '(IDevamla) — Şimdi, ma
hal! idamelere ipek çok yetki vermüşiz; 
sayın muhalefet ıslözcüleri de buradan 
riıfadie ettiler. Mahallî idarelere verdiğimiz 
o yetkileri, o görevleri <lyi yönde kulla
nan belediiıye reisleri var, çok faydalı diş
ler yapan belediye reislerimiz var; ama 
belikıi iyi kullanamayan belediye reislle-
ırimiız de var, hatta yanlış iş yapan bele
diye reisi de olabilir. O yarilış iş yapan 
belediye ıreisi, evrakıyla, dosyasıyla İç
işleri; Bakanlıığımın önüne ıgetirildiğinıde, 
İçişleri Bakanlığı olayın üstüne giıttmek-
<ten çekinmıemektedir. IBunda bir yanlış 
olay yok; biz, bunun üstüne igideriız, ge-
rekll'i şeyi yaparız; kanunî gerekçesi ne 
ise, 'görevden almak gerekiyorsa görev
den de alırız; bundan niye çekinelim? 
Amla, başka bir prensip de vaz edildi bu
rada; «Seçilmiş kişiler konusunda daha 
müteyakkız olalım, seçilmiş kişileri, ida
renin yetkisiyle görevden almayalım» 
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dendi. İştirak ederim, doğrudur; ama 
bunum, bugünkü kanunî uygulaması bu. 
Anayasa, bana o noktada görev vermiş; 
olaylar ve bu maddeler değişmediğime 
göre, bunllar yürürlükte olduğuma göre, 
ben görevimi yapıyorum; onun dışımda 
da bir şey yapmıyorum; yanlr da davra
nıyorum, farkllı da davranıyorum. De
mek ki, bu şek ildeki birtakım iddialarla 
da bu kürsüyü işgal etmenim doğru ol
madığı kanaatimde bulunuyorum. 

M. TURAN (BAYAZIT (tzmk) — 
Sayın Bakan, belediyelerin isimlerimi bize 
okuyun da, sağlıklı bir yargıya varalım. 

'1ÇİLERİ1 BAKAN (MUSTAFA KA
LEMLİ ((Devamla) — Sayın Bayazıt, 
biraz sabırlu ölün efendim; çok sabırsız
sınız, yeri gelince hepsi okunacak, biraz 
sabır gösterim öf endim. 

••M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
İsimlerini söyleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ i(Devamla) — Mahallî idare
ler konusunda üzerinde durmak istediğim 
bir diğer husus da, fon uygulamalarıdır 
muhterem milletvekilleri. 

Mahallî İdareler Ortak Fonundan, 
1987 yılı başından itibaren dağıtılan yar
dım miktarı 19 640 430 050 liradır. 1 117 
belediyeye 1 159 proje karşılığı olarak, 
16 357 430 050 lira tahsis edilmiştir. Ge
riye kalan 3 milyar 283 milyon Türk Li
rası, Mahallî İdareler Fon Yönetmenli
ğinin 4 ve 5 inci maddelerine göre, köy
lere yardım yapılmak üzere, 67 il özel 
idarelerine eşit olarak gönderilmiştir. 

İl Özel İdareleri Ortak Fonunda ise, 
1987 yılı başından itibaren dağıtılan yar
dım miktarı 14 032 222 361 liradır. Bu 
miktar sektörler itibariyle; hizmet sektö
rü için 383 adet projeye 9 489 739 000 li
ra. imalat sektörü için 60 adet projeye, 
1 606 323 556 lira. Tarım sektörü için 32 
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adet projeye 5Ö1 962 805 lira. Turizm sek
törü için 92 adet projeye 2 434 179 000 li
ra olmak üzere dağıtılmıştır. 

Ayrıca, Muhtaç Asker Ailelerine Yar
dım Fonundan da 1987 yılında 41 beledi
yeye 264 535 620 lira yardım dağıtılmış
tır. 

Şimdi, bir de rakamsal olarak, bele
diye reisleri hakkında yapılan işlemleri 
Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

1984 yılında 1 698 belediye başkanın
dan 55'i hakkında işlem yapılmış; oran 
yüzde 3,23. 1985 yılında 1 703 belediye 
başkanından 72'si hakkında işlem yapıl
mış; oran, yüzde 4,22. 1986 yılında 1 719 
belediye başkanından 106'sı hakkında iş
lem yapılmış; oran, yüzde 6,16. 1987 yı
lında 1 800 belediye başkanından sadece 
97'si hakkında işlem yapılmış; oran yüz
de 5,38. 1988 yılında da - ilk üç aylık dö
nemde - 1 896 'belediye başkanından 28'i 
hakkında işlem yapılmış; oran yüzde 1,47. 

Haklarında açılan soruşturma nede
niyle Anayasamızın 127 nci, 1580 sayılı 
Kanunun 91 inci maddeleri uyarınca, şim
diye kadar 12 belediye başkanı - biraz ön
ce de söylediğim gibi - görevden uzaklaş
tırılmıştır. Bu uygulamalarda hiçbir ayı
rım yapmadan, kanunun tanıdığı yetkileri 
en iyi şekilde kullanma gayreti içinde ol
duğumuzu, hassaten huzurlarınızda bir 
kere daha vurgulamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlık olarak 
önemli projelerimizden bir tanesi, Mer

kezî Nüfus İşleri Projesi adıyla anılan 
M'ERNİS projesidir; bu konuda Yüce 
Meclise bilgi vermek istiyorum. 

Yüksek malumları olduğu gibi, son 
yıllarda adı sık sık duyulan MERNIS 
Projesi, nüfus hizmetlerinin modernleşti
rilmesi ve ülkemizin çağdaşlaşması yolun
da Önemli adımlardan, projelerden bir ta
nesidir. Kısaca «MERN1S» olarak ifade 

edilen Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi, nü
fus 'kayıtlarının bilgisayarlarla tutulması 
ve nüfus hizmetlerinin bu esasa göre ye
niden düzenlenmesine yönelik bir proje 
olup, MERNIS Projesinin gerçekleştiril
mesiyle nüfus kayıtları, eksiksiz, yanlış-
sız ve güvenilir bir hale getirilmiş olacak
tır. Bu yoldan vatandaşa daha süratli ve 
kaliteli hizmet verilmesi, nüfus kütükle-
rindeki bilgilerden her türlü nüfus ve aile 
istatistiklerinin elde edilmesi, bu sebeple 
de nüfus sayımlarının ortadan kaldırılma
sı ve seçmen kütüğü yapılmasına esas ola
bilecek ön bilgilerin elde edilmesi müm
kün olabilecek ve önemli tasarruflar sağ
lanabilecektir. 

1977 yılında başlanmış olan bu çok 
önemli projenin gerçekleştirilmesi için, 
13.12.1983 tarihinden bugüne kadar Nü
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür
lüğü Teşkilatında gerekli düzenlemeler 
yapılmış, ana bilgisayar merkezi kurulup 
faaliyete geçirilmiş, gerekli mevzuat çı
karılmış ve diğer bütün hazırlıklar ta
mamlanarak uygulama başlatılmıştır. Ha
len, Çankaya, Mamak, Hassa, Reyhanlı, 
Gülşehir, Macıbektaş, Ürgüp, Kozaklı, 
Avanos, Derinkuyu, Mudanya ve Nev
şehir merkez ilçelerine kayıtlı 1145 912 
vatandaş bilgisayar ortamına geçirilmiş
tir. 

Değerli milletvekilleri, gene bu kürsü
den sık sık sual olarak muhatap olduğu
muz bir diğer önemli nokta da, yeni ku
rulan ilçelere yeterli kadro atamasının ya
pılıp yapılmadığı konusudur. (ANAP sı
ralarından «Yapıldı, yapıldı» sesleri). 

Efendim, Yüce Meclise bilgi vermek 
bakımından arz etmek durumundayım. 
Yapıldığını pek çok arkadaşlarım biliyor; 
ama bir kere daha tekrarında fayda gö
rüyorum. 
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Daha «önceki konuşmalarımızda da, 
bu konunun belli bir sıra dahilinde yürü
tüleceğini ifade etmiştim. Bu konuda önce 
Yüce Meclisin kararı çıktı, ilçelerin ku
rulması kanunlaştı; arkasından kanuna 
göre kurulan bu ilçelerin kadrolarının te
min edilmesi lazımdı ve bu kadrolara da 
gerekli atamalar yapılacaktı; bunları söy
lemiştim. Gerekli kadrolar temin edilmiş
tir. Bu kadrolardan 31'ine, ilk olarak Ba
kanlığımızca kaymakam ataması Nisan 
başında yapılmıştır. Kaymakamlarımızın 
kimisi göreve başladı, kimisi de göreve 
başlamak üzeredir. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Yüzde kaç Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Efendim, şu anda 
236 tane kaymakam fazlamız var, bu 236 
kaymakamımız halen kurulmuş olan 103 
ilçemize yettiği gibi, elimizde bir miktar 
bekleyen kaymakamımız da olacaktır. En
dişeniz bu ise, gidermiş öldüm. 

Bu ilçelerimize, kaymakamların dışın
da, İçişleri Bakanlığının görevleriyle ilgi
li diğer memurlarının da tayin edilmesi 
peyderpey devam etmektedir. Diğer ba
kanlıklarımız da 21 bin kadro temin et
mişlerdir; bu kadrolar Resmî Gazetede 
yayınlanmış olup, onlar da ilgili memur
larını bu ilçelerimize zaman içerisinde 
göndereceklerdir. 

Ta(biî, ifade ettiğim gibi, bu ilçelere 
gönderme prensibine, önce doğuda çok 
ihtiyacımız olan ilçelerden, büyük şehirle
rimizde kurulmuş olan ilçelerimizden ve 
fizikî imkânları hemen hazır olan ilçele
rimizden başladık; bunu bir kere daha al
tını çizerek söylemek istiyorum. 

Bazı arkadaşlarımızın sualleri oldu; 
onlara, konuşmaları sırasında tespit ede
bildiğim kadarıyla, bilgi vermek istiyo

rum. Cevap vermek değil, bilgi vermek 
istiyorum; çünkü cevap olunca karşılıklı 
bir sataşma şekline giriyor bazen; bilgi 
vermek istiyorum, beni lütfen öyle değer
lendirin. 

Halen Kayseri'de görev yapan Sayın 
Valimizin Çorum hadiseleri sırasında so
rumlu olduğu gibi bir ifadeyle, kendisinin 
suçlandığı cümlesine şahit olduk, duyduk; 
ama hemen ifade etmek istiyorum; Sayın 
Genç, bazen konuşmalarında rakamları 
karıştırıyorlar, tarihleri karıştırıyorlar, 
şimdi gene karıştırdılar. Çorum hadiseleri 
olduğunda, Sayın Yüksel Çavuşoğlu Ço-
um'da vali değildi, Bakanlığımızda Per
sonel Genel Müdürü idi; bir hatırlatma 
yapmak istiyorum... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hiç ka
rıştırmıyorum Sayın Bakan. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yanlış 
söylüyorsun, Çorum olaylarında Yüksel 
Çavuşoğlu Çorum'da vali idi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Müsaade buyurun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman 
bahse girelim, Yüksel Çavuşoğlu Çorum' 
da vali idiyse, Bakanlıktan istifa eder mi
siniz?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Efendim, arkadaş
larımızın... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Her ko
nuştuğun yanlış, yanlış konuşuyorsun Sa
yın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Arkadaşlarımızın, 
Bakanlık yetkililerinin... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Hepsi 
yanlış oluyor, bütün konuşmalarınız yan
lış; Çorum'da bifinci katliamı yaptıran 
valiydi. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim... 
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Bakanlık yetkililerinin bu konuyla il
gili, biraz önce kendi bilgilerine müracaat 
ettim ve arkadaşlarımızın bana getirdiği 
resmî bilgi budur; ben de Yüce Meclisin 
kürsüsünden bunu arz ediyorum efendim. 
Yaptığım iş 'bu, başka bir şey yapmıyo
rum. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Bütün 
söylediklerin yanlış. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Şimdi, yine Sayın 
Genç, Ankara'daki değişikliklerden bah
settiler ve «Devlet yönetimi böyle olma
malıdır» dediler. Takdir ederler ki, dev
letin yönetiminde bulunan kişiler; millî 
eğitimin, polisin, bayındırlığın, vesairenin 
görevlerinde olan kişiler, kendileriyle bir
likte çalışacak olanların ne şekilde çalışa
caklarını, ne şekilde terfi edeceklerini, ne 
şekilde atanacaklarını en iyi şekilde bilen 
kimselerdir. 

Yapılan tayinler, tamamen bu kişile
rin, bu çerçeve içerisinde, bu takdir içe
risinde yaptığı tayinlerdir ve Emniyeti
mizde normal tayinlerdir. Onun dışında 
bir art niyet aramak bahis konusu değil
dir. Bu arkadaşlarımızın hepsi; başka yer
lere tayin edilen arkadaşlarımızın hepsi, 
yeni görevlere atanan arkadaşlarımızın 
hepsi, emniyetimizde, son derece ehil, va
zifelerini müdrik, vatana ve millete bağlı 
kişilerdir. Onun için ne başka yere tayin 
edilen arkadaşlarımızı, ne de görevlerine 
yeni 'başlayan arkadaşlarımızı bu şekilde 
birtakım ithamlarla yahut da yanlış de
ğerlendirmelerle görevlerinde zaafa uğ
ratma gibi bir hareketin içerisinde olma
mak en doğrusudur diye düşünüyorum. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Yargıtay-
ca cezalandırılmışlardır. 

İÇÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Şimdi, bir arka

daşımız da, «Vatan sathında Cumhurbaş--
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kanına, «Açız» diye bağıranlar var» diye 
bir ifade kullandılar. 
. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

o olay Kars'ta cereyan etti. Ben de Sayın 
Cumhurbaşkanının o gezisinde, kendile
riyle beraberdim. Olay şudur: Bir vatan
daş geldi, «Efendim, bizim sırtımıza taş 
sarın - aynı cümlelerle ifade ediyorum -
bize iş bulun. İşimiz yok. Onun için açlık 
çekiyoruz; ama bize iş bulun» dedi. Olay 
bu; vatandaşın söylediği bu. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
Çok ayıp etmiş (!) 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Ertesi günü bu va
tandaşın kim olduğunu araştırdık; Kars 
Valisinden rica ettim ben, araştırdık. Bu 
vatandaşımız... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Tabiî 
nasıl olsa polis bantları var Sayın Bakan; 
her tarafta bant işliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Hayır efendim, 
olan olayı anlatıyorum; açıklıkta bir yer
de oldu bu olay, o olayı anlatıyorum. 

Bu arkadaşımızın 3 tane atı var. Nak
liyecilik yapıyor - kendi ifadesiyle - yani 
ormandan ağaç kesiyor, götürüyor. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İnşallah 
işkence görmemiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Kendi ifadesi; «Ben 
ormandan ağaç kesip satıyorum. Bunu 
yapmak istemiyorum, bana iş bulun. 3 
tane atım var benim» dedi. Yani, «Açız» 
diye bağıran kişinin durumu 'bu. Ertesi 
gün bu kişiye Ardahan Et Entegre Tesis
lerinde Sayın Vali iş temin etti; kişi bu 
işi beğenmedi. «Benim o kaçakçılıktan, 
ağaç kaçakçılığından kazandığım para da
ha iyi; ben o işte çalışmıyorum» dedi. 
Olay budur efendim. 
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ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — 
3 tane atı, 3 tane holdingi varmış gibi 
gösteriyorsunuz. 

İÇÎŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Olay bu efendim. 
Ben bu kürsüden, Sayın Cumhurbaşkanı
nın seyahatine atfen söylenen bir cümle
nin açıklamasını yaptım, yorum getirme-
dim sayın milletvekilleri. Siz söylediniz, 
ben açıklamasını yaptım; başka bir şey 
yapmıyorum. 

Trafik konusunda aynı sayın milletve
kili arkadaşım, «Bakan, yüreğinde bunun 
acısını duyacak; bu konuyu bir- iki cüm
leyle geçiştirmesin, olayın üstüne gitsin» 
dedi. İştirak ediyorum. Ben olayın üstü
ne gittiğimi, bakanlık görevine gelir gel
mez ilk yaptığım basın toplantısıyla ör
nek olarak verdim. 

Aşağı yukarı 1,5 saat süren bir basın 
toplantısıydı ve sadece trafik konusuna 
ayrılmıştı. Orada da aldığımız ve alacağı
mız tedbirlerin neler olacağını çok açık 
bir dille ifade etmeye çalıştım, bugün de 
bu kürsüden söyleme imkânına sahip ol
duğum pek çok tedbiri daha o gün açık
lamıştım; ama trafik konusunda arkadaş
larımın, bütün milletvekillerinin - hiç ikti
dar, muhalefet ayırımı yapmıyorum - ba
na getireceği her türlü öneriye de açığım. 

Memleketimizin 'başında uzun süredir 
bir gaile olarak duran, hem mal kaybına, 
hem can kaybına sebep olan bu kötü 
olaydan kurtulmak için ne yapacaksak, 
bana getireceğiniz her türlü öneriye de 
açık olduğumu bir kere daha ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Güneş, emniyet piramidinin son 
yıllarda bozulduğunu ifade ettiler, doğru
dur. Hakikaten emniyetteki terfi ve rüt
be esası son yıllarda bozulmuştu. 29 Şu
bat 1988 tarihinde bir kanun hükmünde 
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kararname neşredildi; bu kararnamede, 
rütbelerdeki düzensizlik düzeltildi. 

Bir misal vermek istiyorum : Mesela 
(A) grubu rütbelerde; komiser yardımcı
sı, komiser, başkomiser, emniyet amiri ve 
emniyet müdürlerinde eskiden bu yüksel
me sürelerinin toplamı 12 yılken 21 yıla 
çıkartıldı. Dolayısıyla bu ters dönen pira
mit bu şekilde düzeltilmiş oldu. Ben dik
katinize teşekkür ediyor, ayrıca bu işin 
de bu şekilde halledildiğini ifade etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz 
dolmuş bulunuyor. Lütfen toparlayın efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Devamla) — Toparlıyorum efen
dim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
İçişleri Bakanlığı 1988 yılı bütçesiyle il
gili sizlere, vaktin müsaadesi nispetinde 
bilgi aktarmaya gayret ettim. Arkadaşla
rımın bu yüce kürsüden yapmış olduğu 
değerli eleştirilere de, yine vaktin müsaa
desi nispetinde cevap vermeye gayret et
tim. 

Sözlerime son verirken, Yüce Mecli
sin Bakanlığım ve bağlı kuruluşlarına 
1988 malî yılı bütçesiyle vereceği bütün 
imkânların en iyi şekilde değerlendirilece
ğinden emin olmasını rica ediyor; bütçe
lerimizin, vatanımıza, milletimize ve teş
kilatımıza hayırlı olmasını diliyor; Yüce 
iMeclisi bir kere daha saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Bakan. 

Son söz milletvekilinindir. Üzerinde 
söz alan Kayseri Milletvekili Sayın Recep 
Ergun, buyurun efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, bana söz vermeyecek misiniz? 
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BAŞKAN — Sayın Tez, sizin söz is
teminiz, Kamer Genç'ten sonra ikinci 
aleyhte söz istemidir; bu bakımdan size 
söz hakkı doğmuyor. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Oturu
mu açtığınızda söz vereceğinizi söylemiş
tiniz. 

BAŞKAN — Usul hükümlerine göre 
ve İçtüzük hükümlerine göre size söz ve
remiyorum. Eğer, Kamer Bey söz alma
mış olsaydı, size söz verebilirdim. Kamer 
Bey de durumu biliyor. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Üzerin
de istedim efendim. 

BAŞKAN — «Üzerinde» yazılmamış 
efendim, siz «Aleyhte» diye yazdırmışsı
nız. 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Efen
dim, Kamer Bey aleyhte söz almıştı; ben 
üzerinde söz istedim. 

BAŞKAN — Özür dilerim, bendeniz-
deki tespit böyle. 

Buyurun Sayın Ergun. 
RECEP ORHAN ERGÜN (Kayseri) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İç
işleri Bakanlığı bütçesi üzerinde konuş
mak üzere huzurunuzdayım, saygılarımı 
sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
insan sosyal bir varlıktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Siz Ço
rum olaylarını biliyor musunuz? O zaman 
Çorum'da mıydınız? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Sosyal varlık, toplu yaşamdır. Toplu 
yaşamanın kuralları vardır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Çavuş-
oğlu'yla beraber miydiniz? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Toplu yaşam, medenî yaşamdır. İnsan 
ne kadar bu yaşamın kurallarına uyarsa, 
o kadar medenîdir. 
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RIZA ILIMAN (Çorum) — Medenî 
insan işkence yapmaz. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Dağdaki diğer varlıklar bile toplu ya
şarken, kendi aralarında - akılları olmasa 
bile - insiyaki olarak toplu yaşamın ku
rallarına uyarlar. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dağda
ki hayvanlar birbirlerine işkence yap
maz, 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
toplu yaşam bir idareyi gerektirir, insan
oğlu, senelerdir çeşitli idare şekilleri de
nemiştir ve bir ahlak ve fazilet rejimi 
olan, iman ve ahlak rejimi olan demok
rasiyi ve cumhuriyeti seçmiştir. (ANAP 
sıralarından alkışlar). 

KAMER GENÇ '(Tunceli) — Cumhu
riyette işkence var mı Sayın Ergun? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Her rejimin, her varlığın hastalığı ol
duğu gibi, cumhuriyetin de hastalığı var
dır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O, iş
kence midir? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Demogajisi vardır, anarşisi vardır, 
onun arkasından terörü vardır. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — İşkence 
hastalığı vardır... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Başka rejimlerde bu hastalık yoktur; 
çünkü orada, onlar, silahla durdurulmak
tadır; ama Cumhuriyet rejimi, demokrasi 
rejimi, insan haysiyetine ve hürriyetine 
esas ağırlığı verdiği için, yönetenler, va
tandaş için çalışıyor olduğunun idrakinde 
olduğu için, «Onların demagojisine ve 
anarşisine. müsamaha gösterir» diye bir 
madde ve müeyyide, kanunlarında yok
tur. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
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alkışlar). Ancak, Cumhuriyette ve demok
raside, demagoji yapanlara, anarşi yapan
lara müeyyide yoktur; dağ taş serbesttir, 
istediği kadar anarşi yapar, istediği kadar 
demagoji yapar; yeter ki teröre gelmesin. 
(ANAP sıralarından alkışlar). 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Dema
gojiyi sen yapıyorsun. Doğruları söyle, 
yaptıklarını söyle. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Birçok ülke, anayasalarını yazarken, 
onun korunmasını da düşünmüştür. Hat
ta, bazı ülkelerde, anayasayı korumak 
için kurdukları istihbarat teşkilatının adı
na «Anayasayı koruma teşkilatı» demiştir. 
Keşke, »biz de MİT'e başta «MİT» deme-
seydik de «Anayasayı koruma teşkilatı» 
deseydik. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Geçen gün bu kürsüden okundu o-
rapor. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Anlatıyorum efendim anlayabiliyorsa-
nız. 

Dikkat buyurun, bütün bu hizmetlerin 
gayesi anayasal rejimi korumaktır. 
(ANAP sıralarından alkışlar). Çünkü, 
anayasal rejim, milletin menfaatinedir, 
ferdin menfaatinedir, benim menfaatime-
dir, senin menfaatinedir, yarın doğacak 
çocuğumuzun menfaatinedir. (ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP 
sıralarından gürültüler). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Anaya
sa işkence yapılarak korunmaz. Anayasa, 
yasalarla korunur. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Siz anlamazsınız. Geleceğim o işken
ceye, kimin kime işkence yaptığına. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — İşkence 
yapılarak korunmaz Anayasa. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — İşkence 
insanlık suçudur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu ka
dar işkence yaptıktan sonra, buraya çık
maman lazım. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — Se
nin gibi işkencecileri hapsetmek lazım. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Demokraside, bu anarşiye, bu dema
gojiye karşı koymak için kanunlar yaz
maya imkân yoktur. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Ne de
mek o, ne demek? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Bunun tek çaresi, millete, topluma 
demokrasinin faziletlerini ve nimetlerini 
anlatabilmek ve demokrasiye onları bek
çi kılmaktır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Önce 
kendini anlat. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Demok
rasinin ne olduğunu biliyor musun? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Bu millete, bunu anlattığımız andan 
iti'baren demokrasiyi kazanmış olduk ve 
şu anda onun için millet demokrasiye 
onun için böyle sarılmıştır ve reylerini o 
yolda vermiştir. t(ANAP sıralarnıdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sıraların
dan gürültüler). 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yüzde * 
36 oy aldınız ve senin gibi işkencecileri 
de halk seçmedi, halk sana oy vermedi. 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Eğer önseçime girseydin, halk sana 
oy vermezdi. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Çok muhterem Başkan, çok muhterem 
milletvekilleri; cumhuriyet rejiminde, de
mokrasiyi, cumhuriyeti korumak ve kol
lamak için güvenlik kuvvetleri kurulmuş
tur. 

-MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Demokrasi dersi veremezsin sen. 
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RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Bunların kuruluş sebebi, demokrasiyi, 
cumhuriyeti, anayasal düzeni, toplumun 
huzur ve refahını, huzur ve güvenini sağ
lamaktır. Toplumun huzur ve güvenini 
bozarak, toplumu toplum olmaktan çıka
rarak, tek tek - sinek avlar gibi - avl^r du
ruma getirmek için, toplumun bekçiliğini 
yapan güvenlik kuvvetlerine, o topluma 
kastedenler taarruz etmişlerdir. 12 Eylül
den önceki olay buydu. Türkiye sahnesin
den güvenlik kuvvetlerini silmek, evvela 
polisi, arkasından jandarmayı, arkasın
dan silahlı kuvvetleri silmek ve çırılçıplak 
muz gibi Türkiye'yi teslim almak... 12 Ey
lülden önceki olayın açık sahnesi buydu. 

Buna Türk milleti, başta polis, jandar
ma, silahlı kuvvetler olmak üzere «Geçe
mezsiniz» dedi. Onlar «Geçeriz» dediler, 
Türk milleti «Geçemezsiniz» dedi; tıpkı 
Çanakkale'de, «Geçeriz» diyenlere, «Ge
çemezsin» dediği gibi. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; SHP sırala
rından gürültüler). 

Çok muhterem Başkanım, çok muhte
rem milletvekilleri; Türkiye'nin bekçiliği
ni yapan güvenlik kuvvetlerine... 

RIZA ILIMAN (Çorum) — İşkence
yi yapansın, yaptıransın; çok iyi biliyor
sun. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, kendi yaptıklarını başkalarına 
mal ediyor. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Şimdi geliyorum ona. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin 
bu Mecliste bulunman utanç verici bir 
şeydir. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Efendim, affedersiniz, ben bir şey söy
lemek isterim. Bir arkadaş huy haline ge
tirmiş', hep tecavüzdedir. Sayın Başkan, 
tecavüzde olmak bu arkadaşın karakteri

dir; ama ne yapayım ki, edepli olmak da 
benim karakterimdir; anlaşamıyoruz 
onunla. Lütfen, serbest bırakın da konu
şayım efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — O ka
dar masum insanın kanına girmişsin. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Edepli 
insan işkence yapmaz, edepli insan işken
ceye müsaade etmez. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Bekçiyi anlatacağım, !bu milletin hu
zurunu ve güvenliğini bekleyenlerin çile
sini anlatacağım şimdi size. 

Efendim, ben 6,5 yaşında ilkokula 
başladım, öyle denk geldi. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Maşal
lah! O zamandan işkence yapmayı öğ
renmişsin. 

RECEP ORHAN ERGUN i(Devamla) 
— Daha birinci günden öğretmenim, 
«Devlet, devlet» diyor, «Devlete saygı» 
diyor; anlayamadım. Eve geldim, Baba
ma sordum, «Bu devlet kim ki?» dedim. 
Babam başını kaşıdı, «Oğlum, şu bizim 
mahalledeki ıbekçi Osman efendi var ya, 
işte devlet o» dedi. 

ORHAN VELÎ YILDIRIM (Tunce
li) — Senin cumhuriyet anlayışın, demok
rasi anlayışın bu işte. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— 6 yaşımdan 65 yaşıma, teğmenlikten 
orgeneralliğe kadar, ben, devletin güven
lik kuvvetlerini görünce ceketimi ilikle
yip saygı duyan insanım. Bu aile terbi-
yemdir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sen önce halka saygı duy, darbe yap
ma. 

RECEP ORHAN ERGUN ((Devamla) 
— Bakınız, cümleme geri geliyorum. Bir 
toplumu teslim almak için evvela bekçi
sini çıkarmak lazım geliyor. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Halka saygı duy, halka. 
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MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa
yın Başkan, kürsü dışındakileri lütfen sus
turun. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Değerli arkadaşlarım, hatibe müdaha

le etmeyelim efendim, lütfen... 
RECEP ORHAN ERGUN ((Devamla) 

— Burada, o günün behrinde, saat, daki
ka bütün makamlara «İşkence var» diye, 
yurt dışından, meşhur mihraklardan dün
yalar kadar telgraflar gelirken, bugün de 
aynı şekilde güvenlik kuvvetlerine taar
ruzlar başlatılmıştır. Bunu hayra alamet 
görmüyorum ve o günün behrinden, «Ta
rih eğer ibret alınırsa tekerrür etmez» ka
ziyesinden giderek diyorum ki... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tarih 
yaptıklarının hesabını senden soracaktır. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Bakınız, anlatayım size. O işkence 
olaylarının öbür yüzünü anlatıyorum. 

VELİ AKSOY (İzmir) — Ziverbey'i 
anlat. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Geeeyarısı telefon... Çok sevdiğim 
bir arkadaşım, «Kardeşimi polis almış, 
şu anda işkenceden öldürüyor» diyor. 
«öyle mi? Gel, bin arabama, doğru ona
ya gidelim» diyorum. Olayı anlatıyo-
rum : Girdik içeniye, polis bir kene kendi 
cebinden yemeğini almış, para -toplamış, 
ona dönerini vermiş. Suçu ne?.. İki ay
dır Ankara'da foir kaçak motor hareketiı 
başlamış, otomobillere kaçak motorlar ge
liyor, son yakaladığı motordan adresi bu
luyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Onlara 
af çıkardınız, burada yanlış anlatıyorsun, 
biz -bilimıiyor muyuz? 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — ... Gidiyor mağazayı buluyor, ma
ğazada foaçak motoru yakalıyor, kaçak 
motorun sahibini ertesi gün savcıya ver

mek üzere teslim alıyor ve nezarete ge
tiriyor. İşte vakaya ben burada giriyo
rum : Ertesi gün bu kişi savcılığa veri
lecek, 'ama vatandaş «Polis işkence ya
pıyor,» diye feryat ediyor, çünkü geçer 
akçe o, eğer polis işkence yapıyor der
se, müdahale edeceğiz ve bütün suçlar 
örtülecek. Böyle ne kadar olay varsa -ki, 
İ60'a yakım dhbar olmuştur- bunlardan 
ancak ikisi doğru çıkmıştır; hepsıinde, 
daima yavuz hırsız ev sahibimi bastır
mıştır; olay budur. (ANAP sımalarımdan 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Vatandaş 'işkenceden feryat edi
yor, vatandaşa karşı mı olacağız? 

BAŞKAN — Sayın Ergun... 

(KAMER GENÇ (Tunceli) — Sanki 
albayın seni yargıladı. . 

BAŞKAN — Btir dakika,.. Bir dakika 
efendim... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Size bugün bir misal vereceğim... 

BAŞKAN — Sayın Ergun... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Hanginiz çocuğunuzun polis olma
sını temenni ©diyor? Hangi ama beşiğinde 
çocuğunu salılarken çocuğum polis olsun 
diyor? Bunda bizim toplum olarak biraz 
günahımız var. Biraz evvel 'Sayın Güneş 
bilhassa bu noktaya muazzam devlet tecrü
beleriyle değindiler bizim toplum olarak da 
günahımız vardır; çünkü, biz polise gerek
li desteği vermiyoruz. Bakın simidi sıize 
bir misalle anlatayım : Sorgulama yapı
lırken; şahıs, şifreyi ve gizli talimatı ev
de ve buzdolabında falanca aspirin kutu
sunun içine koyduğunu söylüyor. İki po
lis buzdolabından bunu almaya gidiyor 
eve giriyor, buzdolabını açıyor ve şıifre-
yi buluyor; ama, o anda önada ev sahibi 
olan teröristin ailesi Ihemen komşuları 
çağırıyor, «Eve hücum edildi, bize işken-
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ce yapıldı» diyor ve bu ikıi polis işken
ceden mahkemeye gidiyor. Bu polise, sa
dece saygı duymak lazım, bıir de ifti
raya uğramıştır. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Yaptıklarını anlat. 

BAŞKAN — Sayın Ergun... Sayın 
Ergun... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Daha başka misal arz ©diyorum, 
müsaade buyurun, anlatıyorum... 

BAŞKAN — Sayın Ergun, süreniz ta
mamlandı efendim. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Ben onlar gibi hayal konuşmuyo
rum, başımdan geçerileni konuşuyorum... 

BAŞKAN — Anılıyorum efendim... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Millet önünde zabıtları okuyorum, 
söylüyorum bunları. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri» alkışlar; SHP sıraların
dan 'sıralara vurmalar) 

ORHAN VELİ YILDIRIM (Tunce
li) — Sen işkencecisin! 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Ben bunu söylemezsem sorumlu 
olurum, ben bunu demezsem vefasız olu
rum, yüce millete bunu duyurmak işitiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ergun... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) 
— Balkınız efendim, şu misalle bakınız. 

BAŞKAN — Sayın Ergun, bir daki
ka efendim... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
da) — Buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen 
yaptıklarım anlat yaptıklarını, insanlara 
neler yaptığını anlat burada. 

BAŞKAN — Sayın Ergun, konuşma 
süreniz bitti, birkaç dakika da geçtü; lüt
fen konuşmanızı tamamlayınız. (ANAP 

sıralarından «5 dakıika'sı daha Var» ses
leri) 5 dakika geçti efendim. Lütfen... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Toparlıyorum efendim. 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Sen burada hikâye anlatıyorsun. 

BAŞKAN — 5 dakika geçti efendim, 
RECEP ORHAN ERGUN (Devam

la) — Anarşistler dükkânı soyarken, «im
dat» diye Ibağtnhyor ve polis çağırılıyor. 
'Polis adamın peşlinden koşuyor. «Dur» 
diyor, durmuyor; evvela havaya, sonra ye
re... Ama kendi alnına 'kurşun gelirken 
-usule balkın- evvela havaya, sonra yere, 
ondan sonra adama atacak, ondan son
ra atıyor ve adamı yaralıyor. Şümdi, bu 
olayın... (SHP sıralarından «Hiîtler'e ben-
ziyorsun» sesi.) 

MEHMET ADNAN EKMEN (Mar
din) — Sen 'burada hikâye anlatıyorsun. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Bakın, bu adamı yakalama olayı
nın zabıtları Yenimahalle Savcılığında-
dır, ben zabıtlardan 'konuşuyorum- ama, 
beriki olay sıkıyönetimdedir ve ben hâlâ 
bu zavallı polise acırım ve üzülürüm; ve 
şümdi o zavallı polis adam öldürmeyle te
şebbüsten başka bir mahkemede yargıla
nıyor. Bu işte kimlerin parmakları var
dır?... Bunu bir düşünün ve bu polise say
gı duyun efendim, bu polise selam gön
derin efendim. Bütün çileyi bu polis çek
mektedir. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yaptık
larını düşündükçe dizlerin tir tir titriyor 
senin. 

•BAŞKAN — Sayın Ergun, cümlenizi 
'tamamlayınız lütfen. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, polise «adam» diye kötülüyor, 
polis lafını ağızına allamaz, bu adamın 
ağızına polis lafı yakışmıyor. Bu idam 
yıllarca imanlara işkence yaptı. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim,., Bir 
dakuka, Sayın Genç... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Bu [milletlin en az maaşını alan 
polis... 

K. KEMAL ANADOL (izmir) — 
Sayın Başkan, 'burada, devam eden bir 

tdaVa hakkında konuşuyor efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Bu milletin en az maaşını alan 
polis, !bu milletin en çok işini yapan po
lislerin çoğu .gecekonduda aziz rnfilHetiimi-
ze... (SHP sıralarından gürültüler.) 

«BAŞKAN — Sayın Ergun, lütfen cüm
lenizi tamamlayınız. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Tamamlıyorum efendim. (SHP sı
ralarından gürültüler.) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Yaptık
larını hatırladıkça tir tir titriyordur ba
cakların. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. (Gü
rültüler) 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
la) — Müsaade etsinler, tamamlayayım 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

CEMAL SEYMEN (Nevşehir) — Bu
rada istismar yapma, duygu sömürüsü 
yapma. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devam
da) — MliUetümizin üç milyon memuru 
ağzını açmadan gecekonduda yaşayarak, 
en zor görevleri gece gündüz yaparak, 
akşama eve dönüp dönmeyeceğiıni ibillme-
yerek... Bir Hamdi Yahyaoğhı bir Erme
ni kurşunu ile öldü; şimdi, ailesi gece
konduda oturuyor. Halmdi Yahiyaoğlu An
kara emniyet müdürüydü»- Böylesine çi-
le çekmiş'Ierd'ir bunlar.,., 'Polise sadece 
saygı duymak lazımdır, ama 'bu saygı

yı da bilmek lazımdır. (ANAP sıraların
dan alkışlar; SHP sıralarımdan gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ergun.., 
RECEP ORHAN ERGUN (Devam

la) — Polise araç veriniz, lojman veriniz, 
polise sevgi veriniz. 

Saygılar sunuyorum efendim anlaya
na. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar. SHP sıralarından gürültüler, sı
ralara vurmalar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ergun, 

Değerli arkadaşlarım, görüşmeler bit
miştir., (İSHP sıralarından gürültüler.) Bir 
dakika efendim... Bir dakika.... 

Başkanlığımıza da'ha evel yazüı ola
rak sorularını vermiş olan sayın milet-
vek'iilerünıin adlarını okuyorum : Sayın 
Turan Bayazıt, Sayın îstemihan Talay, 
Sayın Kamer Genç, Sayın" Cemal Sey-
men, Sayın Rıza Ilıman, Sayın Cemal 
Şahin, ıSayın Adnan Ekmen, Sayın Veli 
Yıldırım, Sayın Şinasi Altıner, Sayın Mu
rat Sökmenoğlu, Sayın Güneş Gürseler. 

(Şimdi, soru sormak isteyenlerin ad
larını okuyorum : Sayın Kemal Ana-
dol, Sayın Rıza Yılmaz, Sayın Fuat Ata-
lay, ISaym Cemal Şahin, Sayın Rıza Ilı
man, Sayın Etem Cankurtaran, 

Soru sormak lilsteyenlerin kaydedil
mesi 'işlemi (bitmiştir. 

Şimdi yazılı soruları sırasıyla okutu
yorum : 

Türküye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın, Sayın İçişleri 
Bakanına yondtlme'sinıi dileriim. 

Saygılarımla. 
M< Turan Bayazıt 

îzmüı? 
1. a) önümüzdeki yerel yönetim ge

nel seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı
nı 'belirleyen Ibir yasa hükmü var mıdır? 
Yoksa, boşluk nasıl doMurulaeaktır? 
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b) içişleri Balkanı olarak, önümüzde-
fki yere1! yönetim seçimlerinin hangi ta
rihte yapılacağını biliyor musunuz? ©iliL-
yorsanız, bu 'tarih nedir; blilım'iyorsanız, 
sebebi nedir? 

2. — İzmir, Foça Belediye Başkanı
nın; 

a) Görevi 'kötüye Ikulanmaiktan ağır 
cezada devam eden mahkemesi var imi
dir? 

b) Bundan ayrı olarak, lil idare ku
rulunca 'hakkında lüzumu muhakeme ka-
ırarı verilmiş midir? 

Yukarıdaki sorularımın cevabı olum
lu 'ise, 'bu 'belediye 'başkanı, niçin görev
den uzalkılaştırılmaımıştır? 

3. Bu beledliye başkanı, hangi siyasî 
paıMye mensuptur? 

BAŞKAN — Soruların hepsimi oku
tuyorum efendim, ondan sonra lütfen.., 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, lütfen, tek tek okunsun, 
tek tefe cevaplansın; çok önemli. 

BAŞKAN — Hay hay efendim... Sa
yın Balkan da cevap vermek istiyor. 

Buyurun 'Sayın Bakan, 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sa
yın Bayazıt'ın sorularına cevap veriyo
rum. 

Birinci Sorusunun cevabı : 

298 sayılı Seçimlerin Temel Hüküm
leri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nunun, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nunun ve 2972 sayılı Mahallî idareler (ile 
Mahalle Muhtarlıkları ve ihtiyar Heyet
leri Seçimi Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun, •bugünkü Resmî Gazetede yayınlan
mıştır. Bu Kanunun g'örüşülmesıi sırasın
da, iSayın Adalet Bakam sorduğumuz hu-
süsüara cevap vermiştir, eğer unutulan 

'bir şey varsa zabıtlardan tetkik mümkün
dür. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmıir) — 
Yok efendim, hiç cevap yok; ımlinderden 
kaçmayın. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — İkinci sorunun ce
vabını veriyorum efendim. Foça Beledi
ye Reisi Serdar Mersin, 11.2.1987 gün 
ve 22105 sayılı Fezleke ile İhale Kanunu, 
imar Kanunu ve 2863 sayılı Kanuna ay
kırı hareket etmek suretiyle görevini kö
tüye kullanmak iddialarından, il idare ku
rulunun 3.12.1987 gün ve 449 sayılı Ka
rarıyla Türk Ceza Kanununun 230, 240 
ve 2863'e 65 maddelerinden lüzulmu mu
hakemesine karar verilmiştir. 

Ayrıca, aynı kişinin Halil ibrahim Ce
lep tarafından şahsen Foça Cumhuriyet 
Savcılığına verilen bir dilekçe üzerine, 
1984 yılında Foça'da düzenlenen festivali 
sırasında elde edlilen paranın bıir kısmını 
zimmetine geçirtmek iddiasından Izmk 
2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılan
masına devam ddilmek'tedlir; yargılama so
nucumda gerekM işlem yapılacaktır. 

Ayrıca, konuşmam sırasında Sayın Ba
yazıt'ın oturduğu yerden sorduğu bir sua
lin cevabını da (buraya eklemek istiyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sa
yın Başkan, sorumun ikindi şıkkı var, çok 
önemTi efendim; eğer Sayın Bakan cevap 
vermek istemiyorlarsa «Cevap vermiyo
rum» desinler. S'orumun iklindi şıkkını 
geçiştiremezler, lütfen, «Cevap vermiiyo-

rum» desinler. 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, buyurun 

oturun efendim. 
Devanı editıiiz (Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Görevden alınan 
belediye başkanları şunlardır. 
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ANAPItan : 
1, Istan'bul Eminönü Belediye Baş

kanı, 
2: Konya Beyşehir Belediye Başkanı, 
3. Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı, 
4. Ankara Mamak Belediye Başkanı, 
5. İsparta Şarkîkaraağaç Belediye 

Başkanı, 
SHP'den : 
1. Aydın Davutlar 'Belediye Başkanı, 
2İ Malatya Gündüzibey Belediye Baş

kanı, 
3. Muğla Marmaris Belediye Başka

nı, 
4. izmir Merkez Konak Belediye 

Başkanı (önce ANAP'lı idi) 
5. Tunceli Merkez Belediye Başkanı. 
DYP'den : 
Ankara Kırıkkale Befediye Başkanı. 
Bağımsız : 
Erzincan İliç Belediye Başkanı. 
Arz ederim efendim. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sa

yın Başkan, sorumun ikinci şıkkı cevap
landırılmadı, Sayın Bakan «Cevaplandır
mıyorum» (desinler, tonu geçiştiremezler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sorularına taa-
men cevap verdim, Sayın Bayazıt'ın is-
ttediği şeMlidb cevap vermek mecburiye
timi de yoktur efendim. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
«Cevap verdim» dediğine ve bu husus 
da zabta geçtiğine göre mesel© yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın. Bayazıt, sorular 
tm şekilde cevaplandırılmıştır, onun tak
diri size aittir efendim, 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Ağır ceza mahkemesinde ceza almış, hır
sız (belediye reisini, ANAP'lı diye, görev
den almıyorlar. (ANAP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — (Sayın İsteftıihan Talay 
burada mı efendim? Buradalar. 

Sayın Talay'm sorusunu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Sayın içişleri Bakanına, İçişleri Ba

kanlığı Bütçesinin görüşülmesi nedeniyle 
aşağıdaki sorularımın sorulmasını arz 
ederim, 

1. 12 Eylül 1980'den sonra asılsız 
suçlamalarla en çok yara allan bakanlık
lardan bir tanesi de İçişleri Bakanlığı ol
muştur. Gerek mülkî idare amirlerinden, 
gerekse emniyet kadrolarından çok değer
li bazı elemanlar resen emekliye sevk edil
mişler veya görevleriyle hiç ilgisi olma
yan değişik 'bakanlıklara memur olarak 
sürülmüşlerdir. Bugün için, özellikle mül
kî idare amirlerinden kendi esas görevle
ri dışındaki memuriyetlerde çalıştırılan 
kaç tane görevli vardır? 

2. Sayın Bakana, geçmişten kaynak
lanan ıbu tür yaraların varlığı 'bakanlık 
yetkilileri tarafından duyurulmuş mu
dur? 

3. Eski mülkî idare amiri olan, fa
kat bugün çeşitli bakanlıklarda düz me
mur olarak çalıştırılan bu görevlilere 
müktesep halklarının iadesi düşünülmekte 
oıidür? 

4. Bu haksızlıkların giderilmesinin 
Sayın Balkana ve içişleri Bakanlığına özel 
bir saygınlık kazandıracağını saygılarımla 
(bilgilerinize sunarım. 

Mı tstemihan Talay 
içel 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, Sa
yın Talay'ın sorularım cevaplandırıyorum: 

1. 12 Eylül'den sonra 2559 sayılı Ka
nuna göre emekli olan, resen emekli edi-
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len vali sayısı 33, kendi isteğiyle emekli 
olan vali sayısı 55, toplam 88. 

2. Emriiyet Genel Müdürlüğünde, re
sen emekli edilen 224, kendi isteğiyle 
emekli olan 542, toplam 766. 

3. Mülkü idare amirlerinden Genel 
îdare Hizmetleri Sınıfına geçiritlJen mülkî 
'idare amiri 17; 'bunlardan 2'si daha sonra 
mülkî idare amirliğine -alınmıştır. 

1402 sayılı Kanuna göre görevine son 
verilen mülkî idare 'amiri sayısı 9; 'bun
lardan 3'ü daha sonra Genelkurmay Baş
kanlığının göreve s'on verme sakıncası 
kaldırıldığından yeniden mülkî idare amir
liği kadrosuna atanmışlardır. 

Konunun adil bir çözüme kavuştu
rulması içlin bakanlık olarak gereken gay
ret sarf edilmektedir. 

Arz ederim. 
M. ÎSTBMÎHAN TALAY (İçel) — 

Teşekkür ederim., 

BAŞKAN — Sayın Kamer Genc'in 
yazılı sorusunu okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, İçişleri Bakanı 
tarafından cevaplandırılmasının teminim 
saygılarımla arz ederim, 

Kamer Genç 
Tunceli 

1. Man ve Bütçe Komisyonunda 
İçişleri Bakanlığının Bütçesi görüşülürken 
sliz, «Aynı sayın parlamenterin Tunceli 
Belediye reisini neden görevden aldın di
ye sormasını da beklerdim. O da Sbs-
yaldelmokrat Halkçı Partiye mensup 'bir 
belediye başkanımızdır; ama biz onu gö
revinden aldık. Yanlışları vardı ve pek 
çok SHP'li milletveiki'linden bana teşek
kür geldi» demektesiniz. (Plan ve Bütçe 
Komisyonu tutanakları sayfa 233) 

Size teşekkür eden SHP'li milictvekil-
ıleri kimlerdir? 

2. Size teşekkür eden SHP'li .millet-
vekilleri arasında Tuncelii Milletvekili Ka
mer Genç var mıdır? {ANAP sıraların
dan «Var, var» sesleri.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Soruları cevaplı
yorum efendim. 

Efendim, Plan ^e Bütçe Komisyonun
da, Balkanlığrai'la ilgili olarak bütçenin 
müzakeresi münasebetiyle konuşmam sı
rasında, soruda okunduğu gibi bir ifadem 
geçmiştir, doğrudur- ama kastım o değil
di. Sanıyorum, «Milletvekilleri» lafını 
kastım dışında kullanmışım. 

Hadise şudur : Tunceli Belediye Rei
slini biz şu suçlardan dolayı görevden al-' 
dik... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Foça'yı da niçin böyle açıklamıyorsunuz 
Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Foça'yı da açıkla
dım efendim, dinlememişsiniz. Siz, heye
canla kürsüye bağırdığınız için benim 
söylediğimi dinleyemiyorsunuz. Heyecanı
nıza hâkim olamıyorsunuz Sayın Bayazıt, 
lütfen dinlemesini öğrenin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Efendim şu suçlar
dan dolayı 'belediye reisini görevinden al
mışız; 

Belediyeden kiraladığı köprübaşı te
sislerini tapuda üzerine..» 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ona ge
rek yok Sayın Bakan... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, ne 
şekilde cevap vereceğim acaba? Sayın 
miUetvefeilieririin arzusuna göre mi, ken
dime göre mi? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
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Sayın Genç, sorulan sorulara... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 

Bakan, sorumu anlamamışsınız.,. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

Ben burada içtüzük hükümlerini uygula
mak durumundayım. Sayın Balkan, gerek
li gördüğü konulara, takdir ettiği şekilde 
burada cevap verecdkltjir. Ona, «Şöyle ce
vap veriin, böyle cevap verin» demek 
mümkün mü? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan.... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, lüt
fen..,, 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, ben, «(Hangi milletvekilleri?» di
yorum. Yani, Sayın Balkan,, o milljetlvekil-
lerinin ismini söylesinler. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Geleceğim efen
dim, bir dakika, müsaade edimiz... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA-
LEMJLl (Kütahya) — Cevap veriyorum : 

1. — Belediyeden kiraladığı köprübaşı 
tesislerini tapuda, üzerine geçirmek. 
(ANAP sıralarından «Ooo» sesleri.) 

2. :— Belediyeye ait tanzim satış ma
ğazasının satışında usulsüzlük yapmak, 40 
milyon lira değer biçilen mağazayı, hem 
taksitle ve hem de 13 milyon liraya sat
mak- (ANAP sıralarından «Ooo» sesleri.) 

3., — Belediyeye atik lojmanları gece
kondu 'gibi göstermek ve yakınlarına tapu 
!tahsis 'belgesi düzenlemek. 

4. Belediye mezarlıklar müdürlüğün
de çalıştığı sırada yolsuzluk yapan Fuat 
Kaptan'ın 'dosyasını, belediye meclisi di
siplin kuruluna isevk ötmeden ortadan kal
dırmak, (ANAP sıralarından «Ooo» ses
leri.) 

5. — İstanbulda düzenlenen «Tunceli. 
Belediyesi Gecesi» nde ekle edilen gelir

lerin nerelerde kullanıldığını 'beyan ede
memek. 

Elemdim bizim tespiMerümiz bunlar. 
Ayrıca... 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Ne
redeyse devleti saltacakmış... (ANAP sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim lütfen müda
hale etmeyelim, Sayın Bakan sorulara ce
vap veriyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ '(Kütahya) — Ayrıca, bu suçlar 
nedeniyle görevden aldığımız Tunceli Be
lediye Reisi SHP'ye mensup bir belediye 
reisiydi. Bakanlık olarak, bu konuda fev
kalade tarafsız olduğumuzu göstermek 
bakımından, SHP'den seçilen 'bu beledi
yeye, başkanlık için yine SHP mensubu 
meclis üyelerinden atama yapılmışltır, 
ANAP'lı üyelerden değil. Bunu, açıkça 
ifade etmek istiyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar.) 

Üçüncüsü, bu belediye reisi görevden 
alınmadan önce, Tunceli'den bazı vatan
daşlar, SHP Genel Merkezine kadar ge
lerek, bu belediye reisimin görevden alın
masını (SHP Genel Merkezinden talep et
mişler..., 

M. TURAN BAYAZIT (İzmÜr) — Ne
reden biliyorsunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA 
LEML1 '(Kütahya) — Basın da yazıldı 
efendim. İtiraz mı ediyorsunuz, basına 
inanmıyor musunuz efendim? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmlir) — 
Nerede yazıyor?... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Okuyacağım efen
dim, okuyacağını, (SHP sıralarından gü-
rütüler.) 

Sayın Bayazıt, işimize geldiği zaman 
«'basında yazılanlar doğrudur» işinize gel
mediği zaman da «basında yazılanlar 
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yanlıştır» gîbl, ikili standartlara girmeyi
niz efendiim... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sorunun bu şekilde istismar edlil-
mesine müsaade etmemensiz lazım. Bu
rada, 'bizi itham altında bırakan bir konu 
vardır. (SHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika 
efendim.... 

jSayın üyeler, hepimiz bu Genel Kurul
dan geçtik ve hepimiz hükümetlerde gö
rev laldık. Soru sorulur, bakan, şu anda 
(bilebildiği kadarıyla cevabını verir, ek
sik olan 'kısmını da «Yazılı olarak vere
ceğim» der. Şimdi, burada bakanla kar
şılıklı olarak soru tartışması yapılmaz. 
(ANAP sıralarından «Bravo Başkan» ses
leri, alkışlar.) 

Aynı sözüm tüm Genel! Kuruladır; lüt
fediniz... Bu usullere eğer riayet etmezsek, 
sağlıklı bir görüşme usulünü ihdas etme
miş oluruz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Şüımdi 'buyurun efendim, ne kadarına 
cevap verecekseniz verin, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ ((Kütahya) — Teşekkür ederim. 

Ben, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
kionuşmamlda Ibunu kastetmek istemişltim, 
yoksa hiiçbir SHP'ti milletvekilli arkada-
şıtm bana bu konuda teşekküre gelmedi, 
Kamer Genç de gelmedi; ama, ben bek
lerdim ki, Sayın Kamer Genç bana ha
kikaten teşekkür etsiin, bu şekilde yolsuz
luk yapmış 'bir insanı görevden aldığım 
için. Yoksa müdafaa mı ediyorlar? 

Arz ederim efendim. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Beraat 
edip gelürse isiz de istifa eder imisiniz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma
larda lütfen kişiliğe girmeyelim, soranın 

kişiliğine değil, soruların mahiyetine lüt
fen.^ 

Sayın Cemal iSeymenlin sorusu efen
dim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın 
Başkanlığına 

Fişlemenin kaldırıldığı, hükümet tara
fından defalarca (beyan edildiği halde, 
Nevşehir ilimizde 12 Eylül 1980'den son
ra gözaltına alınan veya hüküm giyenle
rin yanı sıra sadece gözaltına alınmış, 
hakkında soruşturma açılmamış veya so
ruşturma açılıp da yargılama neticesi be-
raa't etmiş kişilerden de polis tarafından 
üçer adet vesikalık fotoğraflarının isten
mekte olduğu seçmenlerim tarafından ile-
timektedlir. 

'Bu uygulama, içişleri Bakanlığının bir 
genelgesi veya emri dolaylarında mıdır, 
yoksa sadece Nevşehir iline özgü biır uy-
ıgulama mıdır? 

Sayın içişleri Bakanınca cevaplandırıl
masını saygıyla arz ederim. 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

BAŞKAN T— Buyurun efendim. 
ÎÇÎŞLERÎ BAKANI MUSTAFA KA

LEMLİ (Kütahya) — Böyle bir uygulama 
konusunda İçişleri Bakanlığının bir emri 
yoktur; varsa, ilgililer yanlış bir uygula
ma 'içerisindedirler. Sayın milletvekili bi
zi uyardığı için teşekkür ediyorum. Ola
yı tahkik edip kendilerine bildireceğim. 

İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) — 
Sayın Bakan, Kırklareli'nde de aynı uy
gulama vardır, onu da lütfen... 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA KA
LEMLİ (Kütahya) — Orayı da tahkik 
ederim efendim. 

Teşekkür ederim,: 
BAŞKAN — Sayın Rıza Ilıman'm 

sorusunu okutuyorum efendim: 
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Türkiye Büyük Millet Meçlisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Ba
kanlığınca yanııtlanm asına yardımcı ol
manızı saygılarımla arz öderim. 

, Rıza Ihman 
Çorum 

1. Çorum Osmancık İlçesinde Hasan 
Kuialkçe adlı 'bir yurttaş bir günde ilki 
kez ayrı ayrı makbuzla Karakol Yaptır
ma Derneğine yüzer bin olmak üzere 200 
bin lira yardımda bulunmuştur. Bu yurt
taş, «Başka çarem yoktu, ne yapayım? 
Çaresizdim, yoksa ben 200 bin lirayı 
nereden Ibulayım, aynı gün tiki kez ne
den yardum yapayım?» 'demektedir., Bu 
dernekçe ıbugün 80 milyon lira (toplan
dığı (söylenmektedir. 

Bu paralar hangi yöntemle toplan
mıştır? Yapılan harcamalar denetlenmiş 
midir? 

2. Çorum olaylarında bir kısım va
tandaşın öllümü, ıbir kıısım vatandaşın 
yaralanmasına neden olan, cezası sabit-
görülerek müebbet hapse mahkûm olan 
pctis memurlarımdan Kemal Biaraşlı ve 
iki arkadaşına Çorum Valiliği emriyle 
para toplama kampanyası açılmıştır. 

Bunlar cezaevinde midir? Bu kam
panyayı desitjökliyor musunuz? 

3. Çorum'un eski i'l valisinden biri
si, Yüksel Çavuşoğlu Kayseri'de, Rafet 
ÜçeÜH de Manisa'da valilik yapmakta
dır,! Bu ilki vali çalıştıkları kısa sürede 
128 yurttaşın ölümüne, birçok ev ve 
'birçok işyerinin yıkılmasından sorumlu
durlar. Bu durumu yüksek mahkemeler; 
Yargıtay ve İdarî Mahkeme hükme bağ
lamıştır. 

Bakanlık bu valileri görevden alma
yı düşünüyor mu? Bunların görevde 
kalmaları hukuka aykırı sayılmıyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KAUEMLÎ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Çorum'un Osmancık İlçesinde ıbir vatan
daştan zorla para alındığına dair - Ka
rakol Yaptırana Derneği tarafından - olan 
arkadaşımızın sorusuna teşekkür ediyo
rum. (Hiçbir dernek hiçbir vatandaştan 
zorla para toplamaz. Bu, ne kanunla
rımızda, ne de derneklerin yönetmelik
lerinde yazıli değildir. Böyle bir olay 
varsa tahkik edip üzerine gideceğim. 

RIZA ILIMAN (Çorum) — Sayın 
Bakanım, şikâyet mektupları burada; 
bakın., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, üze
rine gideceğimi ifade ettim. Bana on
ları verirseniz daha da makbule geçer. 

İkincisi: Bir para toplama kampan
yasından bahsediiıldi, Çorum Valisinin 
emroıylle 'bir polis için. Bunu da Çorum 
Valisiinden bir idarî tahkikat olarak in
leyeceğim, arkadaşıma neticeyi yazalı 
olarak ibil'dineceğim. 

Üçüncüsü: Çorum olaylarıyla ilgili 
'bütün hâdise adalet cihazına intikal et
miş ve adalet cihazında da gerekli ka
rarlar verilmiştir. Bugün bunun tekrar 
münakaşasının yapılmasının yersiz ol
duğu kanaatini taşıyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN —- Sayın Cemal Şahin'in 

sorusu efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
1. 1980 Haziran ve Temmuz ayla

rında Çoruım'da meydana gelen olaylar 
ve 128 vatandaşımız'in öldüğü 'bilinmek
tedir. Aradan sekiz yıl geçmiş olmasına 
rağmen failleri tespit edlilemeyip yargı 
yolu açılamayan cinayetlerin sayısı ne
dir? Sonuç olarak, hu cinayetlerin orta
ya çıkması için devlet ne düşünmekte
dir. 
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2. Çorum olaylarında emniyet mü
dürü olan Nail Bozkurt'un o günden 
bugüne kadar hâlâ emniyet müdürü 
olarak görevde 'bulunması garip değil 
midir? Bu zatın Çorum olaylarında hiç 
mi görevde kusuru yoktur? 

3. Cumhurbaşkanımızdan, üstün hiz
met tazminatı ve altın saatlerle taltif edi
len Çorum olaylarının yaratıcıları, o gün
lerde resmî görevli olup, şimdi idam ce
zaları verilip, cezalan müebbet hapse 
çevrilen Kemal İMaraşlı, Ekrem Boyana 
ve arkadaşları mahkûm olmadan önce1 

1980 - 1985 dönemlerinde yine önemli 
görevlerde bulunmuş, pek çoik vatandaş
larımızın sorguları bunlar tarafından yü
rütülmüştür. Sonuç itibariyle, bu katil
lerin uyduruk emniyet delillerine göre 
mahkûm olan yurttaşlarımızın durumla
rı içtin devlet ne düşünmektedir? 

4. Çorum sözde Jandarma Karako
lunda 1986'da dövülerek öldürülen Hü
seyin öztüırk'ün, davası Çorum Ağır 
Ceza Mahkemesinde halen devam etmek
tedir. Olayı yaratan sanığın hâlâ görev-

, de bulunması garip değil mi? Bu konuda 
idarî bir tahkikat var mıdır? Varsa, so
nuç nedir? 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Çorum olaylarıyla ilgili soruya biraz 
önce cevap wrm4ştiim; aynı cevabımı tek
rarlıyorum. 

İkincisi: Çorum'da geçen bir olayla 
ilgili adalete intikal eden bir davayla 
ilgili olarak burada Anayasanın 138 in
ci maddesi gereği bir beyanda bulunmak 
mümkün değildir; adalet gerekli kararı 
verir. 

•BAŞKAN — Sayin Adnan Ekmen'in 
sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan İçişleri Bakanlığı 
bütçesiyle ilişkin olarak aşağıdaki soru
larımın Sayın. Bakan tarafından yanıt-
lanımasıru arz ederim. 

Adnan Ekmen 
Mardin 

Soru : Kamuoyunda tartışılan son 
MİT Raporunda, İçişleri Bakanlığının 
'baza görevlileriyle ilgili ağır suçlamalar
da bulunulmaktadır. Ayrıca, raporun ha
zırlanmasında İçişleri Bakanlığı görevli
lerinin de katıldığı ileri sürülmüştür. Bu 
konuda neler yapıldığının açıklanması 
gerekir. Suçlananlar ve suçlayanlarla il
gili soruşturma açıldı mı? Aklandılar 
Aklanmayanlar hakkında ne gibi yasal iş
lemler yapıldı? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Bu konuyla 
ilgili Yüce Meclise bir araştırma önerge
si verildi ve o önergemin görüşülmesi sı
rasında da gerekli ifadeler söylendi. Baş
bakanlığa bağlı bir kuruluştur, Başbakan
lık da gereğini yapmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Veli Yıldırım'ın 
sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın İçişleri 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Orhan Veli Yıldırım 
Tunceli 

li Tunceli Belediye Başkanımızın 
açığa alınmasından kendisini tebrik eden 
SHP'M mületvekilerinin isimlerinin açık
lanması; 

2. Halen görevde olan valilerden as
ker kökenli var mı? Varsa, atamaların-
daki zorunluluk nedir? 
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3. 14 Temmuz 1987 tarihlinde Tun
celi İliklin üçbuçulk saat kurşunlanmasını 
sebebiyeti ve sebebiyet verenlerin Ites-
piüeri konusunda herhangi 'bir işlem ya
pılmış imidir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Birinci soruya 
biraz önce cevap vermiştim; onun için 
tekrar etmiyorum. 

İkinci sorunun cevabı: Bilindiği gibi 
valilıilk, 657 sayılı Kanuna göre istisnai 
görevdik, kariyerden gelmesi şart değil
dir-. Halen üç aslker kökenli valimiz gö
rev yapmaktadır : 1) Uşak, 2) Giresun, 
3) Kırklareli. 

Üçüncü sorunun cevabı: Söz konusu 
olayı müteakip Ankara'dan' albay rüt
besinde !bir subay - Jandarma Genel1 

Komutanlığından - görevlendirilerek olay 
mahaıllinde tahkik yaptırılmıştır. Yapılan 
tahkikat sonucunda, başta Tünedi Ce
zaevi yakınlarında olmak üzere taciz 
alteslerinin yapıldığı, elde edilen boş ko
vanlardan anlaşılmış ve güvenlik güç
lerinin k'arşı ateşleri de 'bu taciz ateşleri 
sonucu olmuştur. Son yıllarda böljgede-
fci jandarma karakolları! ve birliklerine 
yapılan ve çoğu zaman personel zayiatı 
ve silah gaspı ile sonuçlanan olaylar, bas
kınlar dikkate alınarak güvenlik görevli-
lıeriınin herhangi bir suç unsuru görülme-
rniiş, taciz ateşi açanlar da bugüne kadar 
tespit edilememiştik*. OHayda maddî ha
sar, 2,5 milyon Türk Lirası; bunun dı
şında can kaybı olmamıştır. 

Arz ederimi efendim. 

BAŞKAN — Sayın Şinasi Alıtıner'kı 
sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bir kangren haline gelen Mengen -
Yenice orman vö müllkî sınır uyuşimıaz-

îığında hükümet yetkilıilerinün seçimlerde 
Yenice üehüne çözümleneceğine sözler 
vıeri'lmişken, mülkî sınırın Bolu İÜ lehine 
çizilmesi yolundaki 10.3.1988 gün ve 
88/34419 sayılı Kararname. 

Bk, ANAP'ın Zonguldak'tan yeterli 
oyu alamadığı için imi çıkartıldı? İki, 
bu tesplitte Devlet Bakanı Sayın Kâzım 
Oksay'ın ağırlığı olmuş mudur? 

Şinasıi Alıtıner 
Zonguldak 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Zonguldak -
Bolu ükii il arası sınır önceki yılarda 
muhtelif ihtilaflara konu ölmüş ve 1947, 
1971,1978,1979 yıllarında çıkarılan 
kararnamelerle bu sınır üzerinde çeşıitli 
sınır tespitleri yapılmıştır. 1974, 1978 ve 
1979 tarihli kararnameler idarece çıkarı
lan yeni kararnamelerle, 1971 tarihli! ka
rarname lise Danıştay kararı ile yürür
lükten kaldırılmıştır. 1979 tarihli ve 23131 
sayılı Sınır Kararnaırnesi, yürürlükten 
kaldırılan üçlü kararname, açılan bir 
dava üzerine Danıştayca 23131 sayılı Ka
rarname ile çizilen sınırın en uygun sı
nır olduğu gerekçesiyle 1984 yılında ip
tal editoiştir. Bu kararın kesinleşmesi 
üzerine 1985 yılında bakanlığımızca 
23131 sayılı Kararnamenin toprak üsıtü 
uıygulataası yaptırılmıştır.! Bu defa An
kara 6 ncı İdare Mahkemesince açılan 
yeni bir dlava sonunda, bu mahkeme de 
12.11.1986 gün ve 1985/1424 sayı ve Ka
rar No. 86/933 sayılı Kararı ile yeni bir 
üçlü kararname çıkarmaksızın, üçlü ka-
rarnaımieye italbi olan bir konuda İçişleri 
Bakanlığının tek başına uygulama yap
mayla yetkili olamayacağını gerekçe gös
tererek, 3 üncü maddede yazılı bakan
lık uygulamasının iptaline karar vermiş
tir. Bu konudaki temyiz talebimiz Da-
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nıştay 8 inci Dairesinin 28,10.1987 gün 
ve 1987/50 - 1987/441 sayılı kararları 
lef reddedilmiş ve idarî yargı kararı ke-
sMeşmiştir. 2577 sayılı İdarî Yargıla
ma Usulü IKanununun 28 inci maddesi 
gereğince, idarî yargı kararının icabına 
uygun olarak 60 gün içinde idarece iş
lem tesis edilmesi zorunluluğundan ha
rekece Bakanlığımızca 23131 sayılı Ka-
rarnaimede yazılı sınır çizgisi yenliden 
üçlü kararname Iteklifii halline getirilmiş
tir. Kararname imzalanarak 10.3.1988 
gün ,19750 sayılı Resmî Gazetede ya
yımlanmış ve yürüdüğe girmiş bulun-
maktaidur. 

lArz ederim. 
'BALKAN — Sayın Murat Sökmen-

oğlu'nun sorusunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın Bakan 
tarafından cevaplandırılmasını saygıla
rımla arz ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1< Sahil Güvenlik Komutanlığı
nın 1987 ve1 daha önceki yıllarda ger-
çekleşemeyen kritik ihtiyaçlarının karşı
lanması amacıyla kabul edilen az miktar
daki artışla planlanan ihtiyaçlarına hâ
sıl iımlkân sağlanacak? 

2. Yeni bot olumlarının iptal edilme
si ve yeni çözüm getirilmemesiyle sahil
lerimiz mevcutlarla nasıl korunacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Sahil Güven
lik Teşkilatlımız bugüne kadar kendisi
ne verilen görevleri en üstün bir şekil
de yerine getirmiş olan (teşkilatımızdır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ
LU (Hatay) — Aksini söylemedik. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ '(Kütahya) — 1988 bütçe
siyle de bu ihtiyaçları en iyi şekilde 
karşılayacak ödenek ayrılmıştır. Bundan 
hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Arz ederim efendim.; 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞ

LU (Hatay) — Yeni botlara cevap veril
medi. Zapta geçsin; cevap verilmedik 

BAŞKAN — Sayın Güneş Gürseler' 
in sorusunu okutuyorum:' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın İçişleri 
Balkanı tarafından cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

2918 sayılı Karayolları Trafik Ka
nununun 123 üncü maddesi gereğince 
açılışlarıma izin verilen motorlu taşıt 
sürücüleri kursu uygulaması hangi aşa
madadır? Yurt çapında yaygın bir ör
gütlenme nasıl sağlanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Efendim, 2918 
sayılı Karayolları Trafik Kanununda ya
pılan değişiklikle1 özel sürücü kursları 
açılma yetkisi getirilmiştir. Bugün eli
mizdeki 'bilgilere göre 28 merkezde 57 
kursumuz vardır. Bunların kapasiteleri 
1 900 ilâ 2 000 arasında değişmektedir. 

Bize yapılan muhtelif müracaatlarda 
bu kapasitelerin artırıldığı bilgileri gel
miştir. Valilerimize yetki verdik, kendi 
görev sunraDan içerisinde kapasitelerinin 
yeterli olduklarına inandıkları kursları 
hemen devreye sokacaklar ve bu (bölge
lerde trafik müdürlüklerimiz devreden 
çıkacaktır. Bu kurslardan 'belge getiren 
vatandaşlarımıza direkt olarak ehliyetleri 
verilecektir. 

Arz ederim efendim, 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi söz
lü sorulara geçmiş bulunuyoruz. 

Sayın Kemali Anadol, lütfen efen
dim, zapta geçmesi (için öne buyurun. 
Soruların aynen zapte geçmesi lazım, 
gerekirse bir 'kısmına Sayın Bakan son
ra cevap verebilir, gerekirse şimdi şifa
hen cevap verebilir, Lütfen efendim. 

. ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanma
raş) — Bilinen konuları telkrar ediyorsu
nuz Sayın Başkan, ne lüzumu var. 

BAS/KAN — Buyurun Sayın Anadol. 

K.KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Sayın Bakanın cevaplandırması için so
rularımı arz ©diyorum: Belediyeye ait 
yerin 2886 sayılı Yasaya aykırı olarak 
Nihat Ertegül'e kiralandığı, belediye 
başkanvekilinoe kiralanan dükkânın 2886 
sayılı Yasaya aykırı olarak usulsüz tah
sis edildiği ve başkasına devrine göz 
yumulduğu, belediyeye ait 2886 sayılı 
Yasaya aykırı olarak Mustafa Incikara' 
ya kiralandığı belediyele ait yerleri usulsüz 
olarak 49 yıl süreyle intifa 'hakkı tesis et
mek suretiyle, Kokart Ticaret Limited Şir
ketine kiraladığı, belediyeye aiıt yer üze
rinde usulsüz olarak 49 yıl süreyle in
difa hakkı teslis etmek suretiyle Er Tu
rizm Yatırım ve İşletmecilik Anonim 
Şirketinle kiraladığı, belediyeıyje ait ga
rajdaki dükkânların usulsüz bir şekilde 
kiraya verildiği ve dükkânların şartna-
mesindelki «devredilmez» hükmüne rağ
men, üçüncü kişilere devrinin sağlandı
ğı, 15 pafta 29 ada 1 No. iu parsele Ta
şınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları İz
mir Bölge Müdürlüğünün kararına rağ
men, Mehmet Aslan'a usulsüz imza izni 
verildiğinin 'bildirilmesi üzerine, ibu du
rumdan sorumlu, Belediye Başkanı Ser
dar Mersin ve 11 arkadaşı 'hakkında İz
mir Valiliği İdare Kurulu 1/449'a 1987 
sayılı lüzumu (muhakeme kararı verilen 
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Foça Belediyesi Başkanı Serdar Mersin 
hakkında; ayrıca İzmir Ağır Ceza Mah
kemesinde emniyeti suiistimalden dava 
açıldığı halde, ANAP'lı belediye başkanı 
olduğu için mi görevden alınmasına 
karar veri'llmemiştir? 

2̂  Demin Sayın Bakanım yanıtını 
dinledik: Tunceli Belediye Başkanı hak
kında 'söyledikleriyle Foça Belediye Baş
kanı hakkındaki tutumu, çifte standart 
olmuyor mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Foça Belediye 
Başkanı hakkında Sayın Kemal Anadol' 
un şimdi ortaya koyduğu iddialarla il
gili araştırma ve soruşturmalar devam 
etmektedir. Ayrıca, ağır cjezada bir mu
hakemesi vardır, onu da ifade ettim; 
mahkeme sonucu ortaya çıktığında ge
rekli istemin yapılacağını da ifade et
tim. 

Hiç çifte standart kullanmıyorum. Bu 
arkadaşımızın da görevden alınması, 
mahkeme sonuçları bize geldiğinde, 
eğer gerekiyorsa, zaten yerine getirile
cektir, hiç endişeniz olmasın. 

K. KEMAL ANADOL (İzmir) — 
Lüzumu muhakeme kararı var, diğeriy
le aynı, Tunceli ile aynı. 

BAŞKAN — Sayın Rıza Yılmaz, 
'buyurun efendim. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Ankara Anakent Belediye sınır
larının genişletileceği günlerce basında 
yazıldı, çizildi. Sincan ve Gölbaşı bele
diyelerinin Ankara Anakent Belediye 
sınırlarına dahil 'edileceği, sürekli bası
nımızı işgali eden bir konu olarak gün
demde kaldı. Son günlerde gördüğümüz 
ve duyduğumuz kadarıyla Sincan Beledi
yesi anakent sınırları İçerisinıe alındı; 
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ama Gölbaşı Belediyesi anakent sınırla
rına dahil edilmedi. Şimdi soruyorum: 
Gölbaşı ve Sincan belediyelerinin ana
kent sınırları (içerisine dahil 'edilip edil
memesi konusunda hangi kriterler dik
kate alındı, Ankara'ya olan yakınlığı 
mı, nüfus 'kesafeti mi, yoksa partiler ara
sındaki oy dağılımı mı? 

Teşdkkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Sincan Bele-
diyesii, gerekli kanunî işlemlerini yapa
rak müracaatını yapmış ve müracaatı ik
mal edilerek, 'büyük şehir belediye sınır
dan içerisine alınmıştır^ Gölbaşı Beledi
yesi henüz böyle ibir müracaatta bulun
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Fuat Atalay, bu
yurun efendim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakanın cevaplan
dırmasını (istediğim üç sorum var. 

İçişleri Bakanlığının bütçesinin Plan 
ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri 
sırasında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin 
bazı köylerinde" güvenik kuvvetlerinin 
korucularla ilgili olarak bazı zora da
yalı işlemler yapıldığım ve bazı yurttaş
ların bu işlemler sonucu korucu yapıl
dıklarına dair şikâyetlerini arz etmiştim; 
Sayın Bakan da, bu tip açıklamaların 
genelde doğru olmadığını ve güvenlik 
kuvvetlerinin caydırıcı olduğu şeklinde 
cevap vermiştin 

Sayın Bakanın bu açıklaması üzerine, 
Diyarbakır İline gittim ve 2 Nisan tari
hinde Diyarbakır Lice İlçesinin Kayma
kamı 'ile beraber Lice İlçesinin Daralan 
Köyüne gittik. Köyde konuştuğumuz 
yurttaşlardan bir kısmı, zora dayalı ola
rak korucu olduklarını söyleyerek, top
lum huzurunda kaymakama istifa dilek

çelerini verdiler. 'Bundan dolayı özellikle 
bu köylerde toplu göç olayları başlamış
tır, bir kısım insanlar yaşamlarını köy
lerinde geçiremez olmuşlardır. Bu an
lamda, Sayın Balkan bu gelişmeleri ön
lemeyi düşünüyor mu ve Anayasada 
vatandaşların hakları ve güveneeJjeri ile 
ilgili maddelerin zaman zaman askıya 
alınmasına yol açan güvenlik kuvvetle
rinin bazı görevlileri halkkında işlem 
yapmayı düşünüyor mu? 

Efendim, biraz önce Sayın Bakan, 
Sayın İstemihan Talay'ın sorusuna ver
diği cevapta, mülkî idare amirlerinden 
bir kısmının 1402 sayılı Yasa ile getiri
len sakıncalarımın Genelkurmay Başkan
lığınca kaldırıldığı ve bakanlık olarak 
gereken işlemi yapacaklarını söylediler. 
Buradan hareketle, Sayın Bakanın bu 
açıklamasından hareketle şunu anlaya
bilir miyiz: Türkiye'de 1980 yılında geti
rilen sıkıyönetim sonucu sakıncalı olarak 
mağdur edilen veya işlerinden uzaklaş
tırılan vatandaşların sakıncalarını kaldır
makta Genelkurmay Başkanlığı şu an
da yetkili midir? 

Efendim, üçündü sorum; güvenlik so
ruşturmalarına ilişkin: Sayın Başbakan, 
güvenlik soruşturmalarının ve fişleme
nin iptal. edildiği, belirli görevler dışın
da güvenlik soruşturmasının yapılmadı
ğını, bir arşivleme /işleminin yapıldığını 
söylemektedir. 

Şimdi sormak istiyorum, birçok yurt
taş sırf bu nedenlerden dolayı, yani gü
venlik soraşturmalannın sakıncalı gel
mesinden dolayı sınavla kazandıkları 
kamu yerijerindeki işlerine halen alınma-
mafctadırlar ve bundan dolayı da bize 
başvurmaktadırlar. Biz, bu başvuran va
tandaşlara bundan böyle fişlemenin iptal 
edildiğini ve önemli işlerin dışında, bunu 
gerekçe göstererek, kamu kuruluşlarına 
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alınmamalarının yasal olmadığını söyle
yebilir miyiz? 

Arz ©derim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

'KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
mufalterem arkadaşıımız Lice İlçesiyle 
ilgili sorduğu sualin birinci kısmını Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da sormuştu, 
ama ıbenim cevap vermemi dinlemeden 
komisyondan ayrıldılar. Şimdi o sorula
rını tekrar ifade ettiler, 'ben o soruya 
kendileriin'im gıyabında cevap vermiştim, 
ibir kere daha ifade ediyorum: 

Lice İlçesinin hiçbir köyünde zorla 
korucu yapma olayı yoktu; bir. 

İkincisi : Daralan Köyüne kaymakam
la beraber gittiklerini, orada kaymaklama 
birtakım istifa dilekçelerimin verildiğinden 
bahsettiler. Bize bugüne kadar me Ola
ğanüstü Hail Bölge Valiliği 'kanalıyla, ne 
de direkt kaymakamdan, me de Diyarba
kır Valililiğinden bu konuda bir dilekçe 
•intikali etmemiştir. 

Üç : Toplu göç olayı diye bir olay 
yoktur. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği-
rnizdeki bazı mezra ve kornlaırda, bazı 
vatandaşlarımız kendi arzularıyla yerleri
ni değiştirme, yeni ev ve yurt sahibi ol
ma listeklerini Olağanüstü Hal Bölge Va
liliğine bildirmektedirler, devletimiz ıhun-
lara 'her türlü yardımı yapmakta ve yemi 
yerleşim -birimlerine yerleştirmektedir. 

Benlim Sayım Istemihan Talay'ım soru
şuma verdiğim cevapla, sayın artoadaşımı-
zın 1402 lille iıgiıli sorusu arasımda hiç
bir bağlantı yoktur. 

Dört : Güvenlik soroşıturması ayrı 
olaydır, fiişlleme ayrı bir olaydır. Güven
lik soruşturmalarının ne şekilde düzen
lendiğini Mart 1986'da Hükümetimiz 
ilan etmıiştir. Ayrıca, Sayım Başbakanımız 
son yaptığı basın toplantısında, güvenlik 

13 . 4 . 1988 O : 2 

soruşturmalaırıınım o ilamım da ötesinde 
daha ne şekilde kolaylaştırılacağını umu
mî efkâra bildirmiştir. Dolayısıyla, fişle
me ile güvenlik soruşturmasını aynı ma
mada almasınilar; iimtihanını kazanan, gü
venlik soruşturması gereken yerlerde işe 
girmek için müracaatımı yapan kişi, bu
nun dışımda o bakanlığım bir de değer
lendirme kurulumun değerlendirmesine 
tabi olmak tadır; belki olay bu noktada 
takılmıştır, arkadaşımızım bir de o konu
yu araştırmasını rica ediyorum. 

Eğer bizimle ilgili bir takıntı varsa, 
biz çözmeye hazırız. 

'FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Sa
yım Başkan, benim İkinci sorum şöyle 
idi : 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası ile 
sakıncalı olanlarım bu sakıncalarımı kal
dırmada yetkili bir mercii var mıdır; var
sa, Genelkurmay Başkanlığı buma yetkili 
mıidir? 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Ben biraz ön
ce cevabımı verdim efendim.. Tekrar... 
Tekrar... Böyfe bir usul yok. 

BAŞKAN — Sayım Şahin, sizim so
rumuzu yazılı olarak okutmuştum, ayrıca 
bir sorumuz var mı efendim? 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Yok 
efendim. Yalımız, Sayın Bakamım vermiş 
olduğu cevaplar benıi tatmin etmedi. 

BAŞKAN — Cevabın sıizi tatmin edip 
etmemesi ayrı bir konu efendim. 

(Sayım Eteni Cankurtaran, buyurum 
sorumuzu sorum efendimi. 

ETEM CANKURTARAN (İçel) — 
Sayım Başkan, sayım İçişleri Bakamından 
üç sorum var : 

1. Karıkham Belediye Başkanı hak
kımda Hatay Valiliğince yapılan tahkikat 
sonucu, hakkında il idare kurulu, lüzu
mu muhakeme kaırarı vermiştir,- Bu ko
nuda bakanlık henhamgi bir işlem yapmış 
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mıdır? Yapmışsa, yapılan istemin açık
lanmasını rica ediyorum. 

2. Foça Belediye Başkanı hakkında-
ıki bakanlık kararının, mahkeme kararın
dan sonra belli olacağı belirtildi. Gemide 
bırakılan yıl görevden alınan Marmariis 
Belediye Başkanı, soruşturma açııltması 
ile binlikte görevden alınmıştı. Bakanlık, 
Tunceli Belediye Başkanı için de aynı tu
tum içinde 'dimuştur, 

Bakanlığım bu tutumu yanlı değil mi? 
Devletli kullanma eğilimi böyle yanlılıkla 
sürerse, bakanlık bundan zarar görmez mi? 

3. Anavatan Partisi Kayseri Millet
vekili Sayım 'Recep Ergun'un Ankara Sı
kıyönetim Komutanlığı döneminde, An
kara Valiliği ve İçişleri Bakanlığı ile yap
mış olduğu işbirliği sonucu; kaç kişimin 
işine son verilmiştir? Bumllardan ıkaç kişi 
hakkında dava açılmıştır? Kaç kişi fiş-
'lenmiştir? İşlerine son verildiği hailde, hiç
bir suç unsuru ıbulunmayan şahısların 
mıağduriyetleri nasılı giderilecektir? 

Teşekkürlerimle arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 

KALEMLİ (Kütahya) — Kırıkhan Be
lediye Başkanı ile ilgili lüzumu muhake
me kararı Danıştaya gider; bize gelmez. 

Foça Belediye Başkanı ile ilgili ola
rak biraz önce açıklamalar yaptım. 

'Üçüncü soruyu cevaplıyorum. : Sayın 
Recep Brgun, Ankara'daki görevi sıra
sında, bu, milletim ordusunun subayına ya
kışır şekilde görevini yapmıştır; bunun 
ötesinde bir fiş yapmamıştır. 

Saygıyla arz ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum ı 
1. — İçişleri Bakanlığı 1988 Malî Yılı 

Bütçesi 

Program 
Kodu Açıklama 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 

Lira 

78 706 000 000 

BAŞKAN 
mim : 

Bir önerge var okutuyo-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «İçişleri 'Bakanlığı 
1988 Yık Bütçesinin (101-02-2-002-600) 
harcama kalemindeki ödenekten 21 000 000 
Türk Lirasının düşürülmesini ve ekli ta
şıt cetvelinin sıra No : 2'de yer alan 2 adet 
binek otomobilin taşıt cetvelinden çıka-
rıltıllmıasını arz ve teklif ederiz. 

B. Doğanoan Akyürek 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Recep Ergun 
Kayseri 

Ayçan Çakıroğuilları 
Denizli 

Mehmet Kaşıkçı 
Kayseri 

İlker Genlik 
Çanakkale 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

Abdulmecit Yağan 
Kayseri 
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Reşit Ülker 
İstanbul 

Muslin Görenıfcaşı 
Van 

Ali Necmettin1 (Şeyhoğlu 
Çankırı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Yılmaz Samıioglu 
Ordu 

Ali Tanrıyar 
istanbul 

Ali Topçuoğfru 
Kahramanmıaraş 

Saiıt Ekinci 
Burdur 

Mümtaz Gülıer 
Uşak 

BAŞKAN — Önergeye 
katılıyor mu? 

Komisyon 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Denizi) 
— İçtüzük madde 46 nedeniyle katıila-
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA 
KALEMLİ (Kütahya) — Katılıyoruz 
efendim. 

iBAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümü, kabul edilen önerge istikame
tinde bir daha okutup oylarınıza sunaca
ğım : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

İ l i 

!İ12 

113 

900 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Devam ediyoruz : 
Mahallî idareler hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sivil savunma hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — İçişleri Bakanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1986 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

78 685 000 000 

23 556 000 000 

17 058 000 000 

2 326 000 000 

596 000 000 

122 221 000 000 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira 

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

GENEL TOPLAM 28 734 686 O0Q 

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

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 15 309 355 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahallî idareler hizmetleri 3 434 375 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus ve vatandaşlık hizmetleri 7 275 125 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil savunma ve seferberlik hizmetleri 861 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 854 169 000 -
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a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 183 378 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlli Güvenliği sağlama ve düzenleme hizmetleri 319 876 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 1 446 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 504 700 000 000 

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

2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğüne ait kesinhesalbın bölümlerini okutuyo
rum 

— 602 — 



Prog. Ödeneğin Çeşidi 

A ~ CETVELÎ 

Ödenek Gider 
Lira Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 59 495 603 175 45 610 304 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

| meyenler... Kabul edilmiştir. 
g 111 Güvenliği sağlama ve düzenleme 
w hizmetleri 159 713 178 430 163 680 525 896 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Et-

meyenler... Kabul edilmiştir. 
900 Hizmet programlarına dağıtılama

yan transferler 17 570 555 211 17 721 240. 860 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 236 779 336 816 227 012 071 396 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
meyenler... KabuJ edilmiştir. 
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b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Jandarma Genel Komutanlığının bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Güvenlik hizmetleri 274 985 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 274 985 000 000 

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

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığının kesinhesa'bının bölümlerini oku
tuyorum : 
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A — CETVELİ 

Prog. 

111 

112 

900 

Ödeneğin Çeşidi 

Güvenlik hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul, edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığının 
yeniden teşkilatlanması ve moder
nizasyonu 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 

Ödenek 
Lira 

126 784 790 611 

3 994 066 319 

1 950 000 000 

Gider 
Lira 

108 843 802 836 

1 334 110 941 

2 041 357 224 

Ertesi yıla 
rolunan öd 

Lira 

15 784 246 

2 659 955 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

990 Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin 
yürütülmesi 4 400 000 4 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 132 733 256 930 112 219 271 001 18 448 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1988 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Bakanlığa bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığının bütçesi ve kesinhe-
sabı için işlemlere başlıyoruz. 

Bütçe bölümünü okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Sahil güvenlik hizmetleri 16 905 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 16 905 000 000 

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

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1986 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanbğının kesinhesabını okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

Mİ Sahil güvenlik hizmetleri 12 172 574 760 4 163 750 697 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 110 000 000 117 666 296 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 12 282 574 760 4 281 416 993 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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İçişleri Bakanlığının 1988 malî yılı büt
çesi ile 1986 malî yılı kesinhesabı kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederim. 
(ANAP ve DYP sıralarından alkışlar). 

B) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

1. — Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malt 
Yılı Bütçesi 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Programa göre, Ulaş

tırma Bakanlığının bütçesi ve kesinhesa-
bının görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Ullaştırıma Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları adına söz alam sayın üyelerin 
adlarını okuyorum : Doğru Yol Partisi 
Grubu adıma Afyon Milletvekilli 'Sayın 
Abdullah Ulutürk ve Samsun Milletveki
li Sayım Ali Eser; Anavatan Partisi Gru
bu adına Yozgat Milletvekili Sayım Seyit 
Ahmet Dalkıran, Adıyaman Milletvekili 
Sayın Mehmet Delieeoğlu ve Çankırı 
Milletvekili Sayın Ali Necmettin Şjeyhoğ-
lu; Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu 
adıma îçel M ilet vekili Sayım Btem Can
kurtaran ve Hatay Milletvekili Sayın 
Mehmet Dönen, 

Şahısları adına söz alanlar : Lehimde, 
Sayın Alaattin Fırat; aleyhinde,, Sayım 
Şiınıasi Alttner; üzerinde, Sayım Nurhan 
Tekin el. 

Doğru Yol Partisi Grbu adına Sayım 
Abdullah Uluıtürk; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDULLAH 
ULUTÜRK (Afyon) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisim değerli üyeleri; Ulaştırma 
Bakanlığı 1988 malî yılı bütçesi üzenin-
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de Doğru Yol Partisinin görüşlerimi arz 
etmeye çalışacağım.; Konuşmama başla
madan önce, grubum ve şahsım adına Ba-
kamılıik mensuplarını ve hepimizi saygıyla 
selamlılarım. 

Sayın üyeler, Türkiye, Asya ile Av
rupa arasında bir köprü ve kilit nok
tasıdır. Keza askerî ve siyasî açı
dan sıtnaıtejiık bir öneme sahiptir. 
Bunlarım yamı sıra, ıbelki de dün
yamın en büyük ulaşım lağınım tam orta
sında yer almaktadır. Avrupa'dan Asya' 
ya, Uzak ve Ortadoğuya, Arap ülkelerii-
ne uzaman kara, hava, hatta deniz ulaşım 
yolları ülkemizin sınırları dçerisıimden geç
mektedir ve Asya Avrupa ticaretinin kal
bi durumundadır. Uluslararası ulaşım 
üzerinde üç yanı denizlerle çevrili olam 
Türkiye, kendi bünyesinde deniz, hava, 
kara 'taşıımacıılığı yapabilme şansıma sahip 
ender ülkelerden de biridir. Yoğun bir ih
racat ve ithalat seferberliği içimde olma
mız gereken bu dönemde, taşımacılık da 
giderek ön plana çıkmaktadır. 

Ulaşım sektörünün üretici, tüketici ve 
nüfus merkezlerini birbirine bağladığı dü
şünülürse, imalat sanayii, madencilik, 
enerji, tarım, turizm sektörleri gibi, tek 
başına diğerlerimden ayrıca ele alınıp, 
incelenmesi mümkün değildir. Bu itibar
la, iktisadî, sosyal, kültürel sektörlerdeki 
gelişmenin gereği olarak ortaya çıkan ta
şıma talebimi ve askerî ihtiyaçları en iyi 
aksamadan karşılayacak bir hizmet sağla
mak, ulaştırma sektörünün esası olmalı
dır. 

Ulaştıranla, bir hizmet sektörüdür ve 
diğer bütün sektörlerin gelişımesıini destek
leyen veya engdlleyebiem ve dolayısıyla 
sosyo-ekonomik gelişmemin ön şartı olma 
niteliğine sahiptir. Ulaştırma sektörü gö
revlerini yerime getirirken, belirli1 temel 
unsurları göz önünde tutmalıdır. Bunlar, 
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ekonomiye maliyetli em düşük taşıma hiz
meti, hızllı taşrana hizmeti, güvenli taşıma 
hizmeti, sürekli gelişen ve günün tekno
lojisine uygun, sağlam hizmet standardı, 
etkim, konfordu, elverişli hizmet olmalı
dır. Uzun vadeli ulaştırma politikasının 
temel verileri de bunlar olmalıdır. 

Tutarlı, sağlıklı, gelişmeci ve millî 
planlarla uyumlu bir ulaştırma politikası, 
onoelMe kapsamlı bir ulaştırma' ana 
planı, master plan çalışmasına dayanı
larak tespit edimelidir. Gerçek dışı 
hedefler, politik propaganda amaçlan 
içim yaradı amaçlar olmalarıma rağmen, 
etkin toiır pllanlama sürecine olumlu ve 
yardımcı değil, fakat olumsuz ve önleyici 
etki yaparlar. Omun için, ulaştırma pla
nını, uzum vadeliı bir kıallkınma planına 
entegre etmek mecburiyeti vardır. 

Elbette, hızla gelişen ve 'değiışem tek-
nölıoji kısa fasılalarla, temel görüşleri 
farklı hükümetlerin 'işbaşına gelmeleri, 
dünyada ve yakım çevremizde meydana 
gelen siyasî, ekonomik, sosyal ve askerî 
olaylar, çok uzum vadeli ve tutarlı sektö
re]! politikalarım 'tespitimi ve uygulanması-
mı güçleştirmektedir. Amcak, dinamik ve 
esnek hir planla, lama plana uyumlu revitze 
planlar tercih edilmesi1 yoluna gidillme-' 
liıdiır. 

Ulaştırma sektörünüm gelişmesi ama
cıyla 20 Ağustos 1982 tarihimde yürür
lüğe komam, ama plana uygun ve öngörü
len yolda bir gelişmenin sağlanıp sağ
lanmadığını bugün için düşünürsek, bu 
gelişmemin mğlanmıadığını söyleyebiliriz., 
Planliar, kâğıt üzerinde kalmak için de
ğin, uygulaması içim yapılırlar. Bu itibarla, 
gereklerinıim yerime getirilmesi için, ko
kularının da yenime getirilmesi gerekir. 
Ancak, burnum içim plan fikrime inanç 
gerekmektedir. 

Bu girişten sonra, Ulaştırma Bakan
lığı 1988 mal! yılı bütçesine baktığımız
da, yatırım programında ulaştırana, ha-
ıberleşme sektörü içim konut fonuna ay
rılan meblağ da dahi, 3.5 trilyona yak
laşan (bir yatırımım öngörüldüğü görül
mektedir. Alt sektör paylarına bakıldı
ğında da, karayoluna yüzde 43, haber
leşmeye yüzde 27, havayolu ulaştırması
na yüzde ,11, demoryolu ulaştırmasına 
yüzde 8, boru hattına yüzde 7, denizyolu 
ulaştırmasıma yüzde 4 pay ayrıldığı gö
rülmektedir. Yatırımlarım ulaştırma sek
törü içindeki dağılımında önemlli den
gesizlikler ıbulumduğu açıkça görülmek
tedir. 

Ulaştırma Bakanlığıma bağlı kuru-
luışlann payı düşülürse, keza kendi iınisi-
yatilfindeki payın yarıdan ıfazliasımın da 
PTT'ye ait olduğu düşünülürse, bakan-
liğın, ulaştırmada yine hafif kalacağı orta
ya çıkmaktadır. 

Ülke 'ekonomisini ve ulaşıtırmasıını tek 
tip enerjiye bağlamamak için Beşinci 
Beş Yıllık Planda kesim ülkeler belinlen-
miştir. Petrole bağlı kılınmış bir ulaş* 
tıtrıma, istikbalde 'büyük tehlike teşkil 
edecektik. 

Kaldı ki, bütün dünya bugün demir-
yolan üzerimde durmaktadır., ülkemiz
de 8 400 kilometre 'ama Ihat ve il i892 ki
lometre tali hat olmak üzere, toplam 
10 292 kilometre demiryolu ağı bulun
maktadır. 1924 yılıma kadar işletim de-
miryollanmızım uzunluğu 3 720 kilomet
redir. Cumhuriyetin ilk kuruluş yılların
da, çok güç şartlara rağmen, 1938 yılına 
kadar 3 190 kilometrelik yeni yol yapıl
mıştır. 1938 yılından 1950 yılına kadar 
490 kilometre, 1950 - 1960 arası 780 
kübmetre, '1960 - 1987 arası 320 kilo
metre demiryolu yapılmıştır. 
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Bu demiryolu ağı, birkaç ülke ile 
mukayese edildiğinde Türkiye'nin bir 
bayi geri olduğu görülecektir. Türkiye' 
de 100 kilometrekare düşen demiryolu, 
aşağı yukarı, 1 kilometre civanında iken, 
(Batı Almanya'da 1.2. Belçika'da 12, In-
giltereVie 7, Fransa'da 5, italya'da 5 ki
lometredir. Yine, 100 bin nüfusa düşen 
demiryolu uzunluğu 'itibariyle baktığımız
da, aşağı yukarı aynı netice görülmekte
dir. Belçika'da '38 Almanya'da 45, Fran
sa'da 62, İsveç'te 140, Amerika'da 113 
kilometre; ıbu kriter Türkiye'de 17 kilo
metre olarak göriillmıektedir. 

Elektrifikasyon açısından da demir-
yolılarının (fevkalade geri bir noktada ol
duğu söylenebilir.. Ana ihatlıaırun 479 ki
lometresi, tali batların ;ise, 85 kilometresi 
elektrikle çalışmaktadır. Elektrifikasyon 
oranı sadece yüzde 5.4'tür. Avrupa ülke
lerinde ıise, tüm şebekelerin yüzde 80'i 
elektrikli faale gelmiştir ve Avrupa'da al'-
ıtı dakikada İbiır tiren kaldırılmakta, bütün 
Avrupa ıtrenlierle taşınmaktadır. Elektrik 
üretiminin (fevkalade hızlı arttığından 
bahsedilen, hatta elektrik ihracatından da-
ihi bahsedilen Türkiye'de deımiryo'larını 
eflektriklli halle getirmek daha rasyoneli 
fokı yot ölacak'tır. Raylı sisitem, elektrikli 
sisteme göıre yavaş ve pahalı biır sistem
dir. O itibarla, Türk demiryolculuğu kısa 
zamanda elektrikli sisteme geçmek zo
rundadır. 

Türlk demiryolu isistemi Avrupa de
miryolu sisteminden daha da yaşlı vazi-
yettediir. Sistem eskimiştir ve standart 
dışıdır. 'Standartlara uygun demiryolla-
rımız fevkalade mahduittur. Demiryolu 
ağının yüzde 54'ü 30 yaşın üstündedir. 
Yüzıde 16'sı 20-30 yaşında, geri kalan 
yüzde 30 ise 5-20 yaşındadır. Uzmanlar-
ıca ortalama standart ray yaşı 30 yıl ka

bul edildiğine göre, ağın yüzde 70'inde 
rayların yenilenmesi gerekmektedir. Ta
şıma araçları için de , aynı durum söz 
konusudur. 

Adapazarı, Eskişehir, Sivas vagon fab
rikalarının beş yıl! düşük kapasiteyle ça
lıştığı, çeken, çekilen araç kapasitesinde 
de önemlli mesafe kat edilmediği ortada
dır. Yolcu vagonlarının, yük vagonla
rınım ıbüyük bir kısmı 30 yaştan büyük 
bulunmaktadır. Geriye kalian vagonların 
büyük ibir kısmı ise hız yapmaya müsait 
değildir. Bu nedenle, yük naklinde va
gon tahsislileri zamanında ve yeterlii ölçü
de yapılamamaktadır. Ayrıca, isitasyon-
lardaki makasillar eski olduğu için, ma
kaslardan geçişte hız çok düşmektedir. 
Böylelikle, tüm altyapı ve araçlar demir
yolu 'taşımacıliğında yüksek faızların ger
çekleşmesine imkân vermediği gibi, »taşı
ma Ihiizmetini de gereğince yerine getir-
memekıtedir. Devamlı gecikmeler] söz 
konusudur. Bu nedenle, demiryolu itaşıma 
bizımeti talebi hızla azalmaktadır. 1950 
yılında demiryolunun yük taşımadaki 
payı yüzde 61,7 iken, ıbu oran 1986 yılın
da yüzde 28; yolcu taşımadaki payı ise 
1955 yılında yüzde 24 iken, yüzde 8'e 
ıdüişmıüştür. 

Demiryollları, ülkelerin 'bir nevi geliş
mişlik göstergesidir. Yukarıda izah etti
ğimiz gibi, demiryollarımız gerek kilo
metre itibariyle, gerekse nüfus itibariyle 
Batı ülkelerinin çok gerisindedir. Türki
ye açışımdan demiryollarının ayrı ibir 
önemi daha vardır: ülkemiz petrol yö
nünden fafciırdiır ve enerji kut kaynak du
rumundadır. Demiryolları, kullandığı 
enerji itibariyle dışa bağımlılığı en az 
olan ibir ulaştırma sistemidir. Ayrıca, 
demiryollarının' kitle taşımacılığı! ve 'taşl
ananın emniyet ve güven içinde olması 
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bakımından vazgeçilmez tarafları vardır. 
Bunun yanı sıra," demiryolları, karayolu
na onanla enerji 'tüketimi üç Ikat daha 
az olian bir Ulaştırma sistemidir. Bu ba
kımdan, karayollarına oranla ve işletme 
açısından daha ekonomiktir. 

'Ulaştırma (Bakanlığı içinde demiryoi1-
lan payınım yatırımlar itibariyle 1980 
sonrasında gözle görülür bir biçiımde 
azaldığı glörüllrnektedir. Bu durum, ba
kanlığın demiryolu politikasında doğru 
yolda olmadığının göstergesidir. Buna 
•paralel olarak, yük 'taşımacılığı içimde 
de demiryoUlarının payınım giderek azal
dığı ıgörülüyor. Geçmiş yıların istatis
tikleri tetkik edildiğinde, Devlet Demir
yolları taşımaları, işletmecilik açısından 
da önemli iip uçları veriyor. 

(Devlet Demirydllan, 1974 - 1976 yıl
ları arasında son derece başarılı taşıma
lar yapmıştır. Yıldık eşya taşımacılığın
da 16 milyon tona çıkmıştır. O günün 
çöken ve çekilen araçları, vasıta'lar açı
sından meseleye yaklaşıldığında demir
yolu altyapısı açısından olumlu sonuçlar 
alındığını göstermektedir. Ancak, son-
ıralki yılarda o yılların 'taşımalarına ula-
şılamıamıştır. 'Sayın bakanın bunu tetkik et
tirmesi lazımdır. O günkü demiryolları 
altyapısı bugünden farkli değildir. Hatta 
iyileştirmeler yapıldığı, çeken, çekilen 
adedinde artışlar olduğu hakle - ayrıca 
Türk ekonomisi de büyümüştür. Ara
dan 12 yıl (geçmesine rağmen, neden 
bugün aynı »taşıma kapasitesine ulaşula-
ımamıştır. Bize göre bunun son derece 
önemli nedenleri varıdır. Bunların başın
da, kötü işletmecilik ve birkaç yıldan 
beri hükümetin uyguladığı, KirT'lerdeki 
verimliliği göz ardı eden, kesinlikle dik
kate almayan, tespit etmeyen, şişirilmiş 
fiyat politikası gelmektedir. 
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ıpiyalttarı artırarak ilşletmdieri kârlı 
ıgöstermek, yanllışlıkları, beceriksizlikleri, 
'verimsizlikleri, hatta maksatlı birtakım 
düzenlemeleri! ve niyetleri gizleyen, halk
tan saklayan, Meclisten saklayan bir 
metot halline gelmiştir. Dünün hizme
tini bile üretemeyen, dün ürettiği hizmet 
kalitesinde hizmet üretemeyen, (güvenli 
hizmet 'üretemeyen teşebbüslerin kâğıt 
'üzerinde kârlı hale getirilmesi, vatandaş
tan haksız fiyat almaktan- başka imana 
taşıyamaz. 

Sayın Bakan, kendi camiasına bağlı 
kuruluşlardan hangilerinin verimi çalış
ma ve kalütel hizmet üretme nedeniyle 
kâra geçtiğini açıklamallıdır. 'Şişirilmiş 
maliyetlere, şişirilmiş fiyatlar koyarak 
milletin soluğunu kesmek, başarılı bir 
politika olarak (gösterilemez; buna da kim
se inanmaz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
demiryolu taşımacılığı, genelikie dev
let sübvansiyonuma tabi olan bir ula
şım sistemidir. Zira, sistemim tabiatında 
kitle taşımacılığı yatar ve halika dönük 
temel bir kamu hizmeti niteliği taşır. 
Bu niteliği nedeniyledir ki, sübvansiyon 
uygulaması yadırganmaz. Türkiye'de 
sübvansiyonun giderek azaldığı görülü
yor; 1986 yılanda sağlanan sübvansiyon, 
40 milyar Uranın altında katlıyor. Diğer 
(Avrupa ülkelerine göre, bu oran çok az
dır. 

(Kabul edildiği üzere, yakın mesafe
lerde karayolu, orta mesafelerde demir
yolu ve uzun mesafelerde de denizyolu 
en ekonomik taşıma sekidir. Türkiye' 
de uluslairarası Ölçüler, standatrfer naza
ra alındığında gerek karaydlumuzun, 
gerekse deniz ve demiryolumuzum 'yeteri 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Büyük ölçüde İhmalle uğrayan da demir-
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yoludur. Ulaşım sistemi içinde, (her üç 
yolu da geliştirırnefc durumundayız. Bil-1 

hassa, Türkiye'nin ithalllaıt ve ihracat fhe-
ddfleri ve GAP 'Projesi dikkate alındı
ğımda, bu İhtiyaç daha bariz olarak 
görülmektedir. 

Konuşmamızın başında itfade elttik, 
ülllke (ekonomisini ve ulaştırmasını, tek 
tip enerjiye bağlamamak için, beş yıllık 
planda kesin ilkeller belirlenmiştir. Bu 
itibarla demiryollarından vazgeçmek, he
le başilanmuş olan projeleri boşlamak 
mümkün değildir. IDemiryoları, beş se
nede doğru dürüst yatırım yapmamıştır. 
Yeni demiryollarının, imkânlar içerisin
de, diğer ulaşım sektörlerinden geri 
kalmayacak şekilde ele alınmaması ve 
başlanmış projelerden vazgeçilmiş ol
ması, bu sektör için büyük bir taihsiz-
Jiiktir. D IH Genel Müdürlüğünce, Ço-
banbey - Şanlıurfa, Mardin - Nusaybin, 
Teoer - Kangal, Halli -. Bostanfcaya, Ari-
fiye - Sincan, İzmit şehir geçişi, Mene
men - Aliağa, Sincan - Yenikent yatı
rımları çok ağır ilerlemektedir. 

Uzun seneler bu projelerin bitirile
memesi, Türk Ekonomisine büyük külfet
ler yükleyecektir, özelikle Arifiye -
Sincan (hattında, 100 milyar gibi büyük 
biri yatırım bağlamışken, vazgeçilmesi 
çok büyük kusur ve istikbalde telafisi 
mümkün olmayan bir eksikliktir. Adıfi-
ye - Sincan demiryolu hakkında Sayın 
(Bakanın, bu projenin tamamen haya
tiyetini kaybettiğini, gerçekleşebilıme ümi
dini de kaybettiğini ifade ederek, bu 
projeden vazgeçileceğini açıklamalarını 
(talihsizlik addediyoruz. Aradan geçen 
yıllar boyunca artan ımaliiyetler karşı
sında, projenin finanse edilemez İhale gel
diği ve o yüzden vazgeçilmek durumun
da kalındığı anlaşılmaktadır; bu itibarla 

bu (geciktirmeleri yapanlar, bunun hesa
bını vermelidir. 

Türkiye, bu proje için yapılan yatı
rımı toprağa gömecek, hovardaca harea-
yaoak ıbiır llükse sahip değildir. (Bu de
miryolunun, bu kadar pervasızca askıya 
alınması, 'fevkalade yanlış bir uyguila-
ımadır. Arilfiye - Sincan demiryolu, yal
nızca Ankara - İstanbul bağlantısı ya
pan bir demiryolu değildir; Trakya'yı 
Doğu'ya kadar uzatacak demiryolu ağı
nın ilk hamlesi olacaktır. Projeden vaz
geçmek, askıya almak için mazeret 
aranmamalı, dış destek sağlanarak, bu 
projeyi gerçekleştirmek için her ıtürllü 
'imkân yaratıllimalıdır. Ankara - İstan
bul hattı için sorun olarak engebeli to-
pogralfik yapı ve tüneller ©örülüyor ise 
de, Shincansen hattının 400 kilometre
lik lOfcayama - Balkata kesiminin yüz
de 52'sinin (tünelde, yüzde 25'inin viya
dükte, iRoma - Floransa hattının yüzde 
30'unun tünelde bulunduğu örnek olarak 
alınmalıdır. 

1988 yatırım programında Arifiye -
Sincan hattına 7 miyar Hıra gibi komik 
bir meblağ ayrıllmıştır. (Bir kilometrelik 
demiryolunun 110 milyar liraya yapılabil
diği Bakanın beyanıyla açıklanmışken, 
7 milyar liraya ancak 700 metre demir
yolu yapmak kabil olacaktır. Bakanlığın 
büyük ve önemli projelere bakış açısı 
bu bakımdan oüoe kalmaktadır. 

Demiryolları büyük sanayi ve yerle
şim merkezl'eri arasında yoğun taşıma 
taleplerinin karşılanması için zorunlu
dur 've ekonomiktir. Bunun için de kent
ler arasında yeterli düzeyde demiryolu 
bağlantılarının sağlanması gereklidir. Yi
ne hatların yapımı gerekli oilmakla bir
likte, mevcut hatılların en etkin biçimde 
kullanılması ve bunun için zorunlu ön
lemlerin alınmasına öncelik verilmelidir. 
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»Gerek mevcut ıhatlann iyileştirilmesi, 
gerekse yeni İnatların yapİması sırasın
da Avrupa - Ortadoğu transit yolunun 
güçlendirilmesi amacı göziönünde bulun
durulmalıdır. Transit taşımacılık demir
yollarının en etlkiın olduğu allandır. Bu
lgun demiryoMaomızın yalnız 'transit taşı
macılıktan kâr sağladığı bilinmektedir. 
Taşıma luzuriluğu arttıkça transit kârı 
da artacaktır. 

Demiryollarımızın altyapısı raylarda 
sinyalizasyona kadar uzanan geniş bir 
çerçeve içinde ivedilikle ve faızlla gözden 
geçinilerek modernieştirilmelidir. Hem dö
viz darboğazları sorumları açısından, 'hem 
de hızlı taşımacılık açısından daha evvel 
genel ve uzun olanak .demiryollarının öz 
kaynaklara bağlı 'bir elektrifikasyonuna 
gidilmelidir. Rayların eskimiş olması, yo
lun büyük bir kısmının tek hat olması, 
modern işletmeciliğe geçilememiş olması, 
personel eğitiminin yetersizliği gibi neden
lerle demiryollarında tehirler sorum olma
ya devam etmektedir. 

Personel sorunları üzerinde Bakanlı
ğın hassasiyetle durmasını rica ediyoruz. 
Zira bu sektörde memur personele ya
saların öngördüğü sürelerin üzerinde faz
la mesai yaptırılmaktadır. Hakkını ara
yanlara ise türlü cezalar uygulanılmaktadır. 
Memurlara fazla mesai zorla yaptırılır
ken, asgari saat ücretinin 1/3'ü tutarında, 
yani 130 Türk Lirası fazla mesai ücreti 
verilmektedir. Hafta tatillerinde ve bay
ramlarda da mesai ücreti aynı şekilde uy
gulanmaktadır. 

Makinist ve revizörler dışında perso
nele uygulanmayan özel hizmet tazminat
ları da bir başka haksızlık örneğidir. 

Yine, bu müessesede çalışan devlet 
memurları asgarî ücretin altında ücret al
maktadır. Gürültü yasası ve gürültü kont
rol yönetmeliği de demliıryolarındaki me-
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mudara uygulanmamaktadır. Devlet De
miryollarında çalışan memurlar ayını bün
yede işçilere uygulanan gece zammından 
da mahrum bırakılmaktadırlar. Devlet 
Demiryollarında çalışan bir grup işçi ve 
memur ağır ve yıpratıcı görev yaptıkla
rı halde, emeklilikte hizmet süresine ila
ve ©dilmesi gereken yıpranmadan da ya
rarlanmamaktadırlar. Bu sosyal hakların 
işçi ve memurlara verilmesinde Bakanlık 
olarak gerekli tedbirler alınmalıdır,: 

Hizmet arzının sürekliliği açısından, 
tren seferlerinin artırılarak, 'demiryolu 
trafiğimin düzenlenmesinde de önlemler 
alınmalıdır. 

Seçim bölgem Afyon'u da ilgilendiren 
iki konuya temas ettikten sonra, demir
yollarıyla ilgili görüşllerimizi 'tamamlamak 
istiyorum. 

İzmir - Aydın - Denizli - Afyon - An
kara güzergâhında çalışan Menderes 
Expresi seferleri kaldırılmıştır. Birçok yer
leşim noktalarının bulunduğu bu hat, ye
niden işletmeye açılmalıdır. 1977 yılların
da etüt ve plan çalışmaları Malatya Va
gon Fabrikası ile birlikte tamamlanan 
Afyon Vagon Fabrikası 1980 yılından 
beri temelinin atılacağı günü beklemekte
dir. Üzülerek öğreniyoruz ki, .1988 yatı
rım programında da yoktur. Malatya Va
gon Fabrikası ise 1989 yılında bitecektir. 
Her seçim döneminde seçim yatırımı liçin 
dilden düşürmediğiniz vagon fabrikasının 
temelini latın ki, sözünüzde durmuş ola
sınız ve Afyon'da »tek çivi çaktık diyehi-
leskıiz. 

Sonuç olarak, ülkemizde ulaştırmay
la ilgili uygulamada pahalı ulaştırma sis
temlerine rağbet edilmiş, dengesiz ula
şım kapasiteleri yaratılmış ve sistemlerin 
gelişmesini önleyecek biçimıde hizmete su
nulmuşlardır. Bakanlıktan beklediğimiz, 
Devlet Demiryollarına gereken önemi ver-
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meleri, fabrikaların kapasitelerini artır
maları, hiç değilse ana plan hedeflerimi 
gerçekleştirebilmeleridir. 

Sayım 'mlilletvekilleri, bavayollarımıızın 
durumuna gelince; uluslararası hava 'ta
şımacılığı üyesi olan Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı, iç ve dış hatlar ola
rak faaliyette bulunmaktadır. Ülkemizde 
sivil havacılık ilk olarak 1933 yılımda 
başlamış ve çeşitli aşamalardan geçerek 
1955 yılımda Türk Havayolları Anomim 
Ortaklığı kurulmuştur. Millî bavayolumu-
zun hizmet arzımda yıldan yıla artışlar 
olmuş ve 1967 yılından itibaren floşumu 
jetleştirmeye başlamıştır, 1973 yılımda ıiıse, 
pervaneli uçaklar tamamen terkedilımliş; ve 
filomun tümü jet uçaklardan oluşturul
muştur. 

Planlı dönemlerde ilk 4 dönemi kap
sayan planlardaki hedefler ve sonuçlar 
genel olarak değerfendiriildiğinde, havayolu 
taşımacılığının, ülkemizde en fazla yolcu 
taşımacılığı açısından, önem taşıdığı or
taya çıkmaktadır, özellikle dış hat yol
cu ıtaşımâcıilığı ağırlıklı olarak havayolu 
ile yapılmaktadır. Dış bilet gelirlerimin, 
yurdumuz döviz ihtiyacımın bir bölümü
nü karşıladığı göz önüme alındığımda, ha
va taşımacılığı konusundaki ilerlemelerin 
millî ekonomi açısından önemi daha iyi 
anlaşılacaktır. 

Türk Havayolları halem 25 uçakla hiz
met vermekte olup, koltuk kapasitesi 
3 972'dir. Sayım Bakanın açıklamasına 
göre, 1987 yılında iç hatlarda 4 milyon 
49 bin, dış hatlarda 4 milyon 855 kişi 
yolcu olarak taşınmıştır. Yıime yurt için
de 15, yurt dışında 44; toplam 59 nok
taya uçuş yapılmaktadır. 

Dünya standartlarıyla havayolu 'taşı
macılığımızı karşılaştırdığımızda, dünya 
havayollarında 1985 yılımda 892 milyon 
insan ıtaşımmıştır. 1985 senesi için her 

1 000 'kişiden 175'ıi uçakla seyahat etmiş
tir. Türkiye için bu nispet binde 86'dir. 
Yolcu taşımacılığıında dünya pazar payı
mız sadece binde 4'iür. 1985'te dünya ha-
vayollariınıda taşıman yük 14 milyon 200 
bin tondur. Türk Havayollarının bundaki 
payı onbimde 3'tür. Dünya mıilletleri ara
sımda nüfus bakımımdan 15 inci. sırada 
gelmekteyiz, buna mukabil taşıman yolcu 
sayısı bakımından 29, bunun nüfus oranı 
bakıımıından ise, Mısır ve Filipinler ile 
birilikte 36 ncı sıradayız. Taşıman yük 
bakımından da durum aleyhioılzedir, 40 
inci sıradayız. 

Türk Havayolları, işletme verimliliği 
bakırnından da dünya ortalamasının ge
rilimdedir. Dünya havayollarında ortala
ma doluluk oranı yüzde 64 iken, Türk 
Havayollarımda bu oran yüzde 56'dır. 

Dünyada 1984 senesinde umumum 
kullanımıma açık sivil meydan sayısı 14 
bin 212'dir, Türkiye'de lise sadece 16 mey
dan vardıır. Havaalanı bakımından payı
mız hinde 1 bile değildir. 

Denize iniş kalkış yapan uçaklar içim 
dünyada 372 deniz alanı mevcuttur, bizim 
âse bir Itame bile yoktur. Bu karşılaştır
madan da anlaşılacağı üzere, hava ula
şımında pek de övünülecek bir noktada 
değiliz. 

Türkiye'de hava taşımacılığına talep 
hızla artrnakıtadıır ve özellikle iç hatlarda 
Türk Havayolları bu talebi karşılamada 
güçlük çekmektedir. Hava ulaşım, araç ve 
gereçlerinde kaydedilmekte olan hızlı tek
nolojik geiişımeler ve teknik 'alandaki bü
yük aşamaları ekonomik ve malî olanak
sızlıklar nedeniyle izleyemeyen havayolu
muz, özellikle tarifeli hava yolu taşıma
cılığında darboğaza girmiştir. Ülkemizde 
uçak yolcu ve yük trafiği diğer ülkelere 
oranla daha büyük artışlar göstermekte; 
fakat taşıma kapasitesi yetersiz olduğun-
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dan taşımada aksaklıklar ve gecikmeler 
meydana gelmektedir. Ayrıca trafik akı
şı hava liman ve meydanların önemini 
artırmıştır. Bu bakımdan hava limanla
rında sunulan hizmetin de hız, emniyet 
ve kalite yönünden bu trafik akışına pa
ralel olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Ne var ki, Devlet Hava Meydanları İş
letmesi, gerek mevzuat ve gerekse para
sal yönden bu gelişmeye ayak uydura-
mamaktadır. 

Geciken uçaklar hakkında bilgi veril
memesi, bagaj istemleri veya meydan hiz
metlerinde daha kolaylıklı perteksiyon sağ
lanabileceği bir husus olduğu halde, bun
larda hâlâ aksaklığın devam ettiği görül
mektedir. 

Hava [meydanları donamını yönünden 
de yetersizdir. Türk Hava Yolları bu ne
denle de kaza rekorları tesis etmektedir. 
Nitekim, Adnan Menderes Havaalanında 
iki defa uçak yolunu şaşırmıştır, biri de 
kaza ile neticelenmiştir. Bugün Türk Ha
va Yollarında altyapı yetersizliği, balkım 
onarım dahil, güvenliği sağlayacak sis
temlerde noksanlıklar vardır, eğitim nok
sanlığı vardır veya bunları /idare edenler 
ehil değildir. Yeni uçak alma finansman 
meselesidir; ancak sorun işletmeciliktir. 

Öncelikle bava ulaşımında modern 
ulaşım sistemi Türk milletinin emrine ve
rilmelidir. Türkiye'nin vilayetlerine, bü
yük kazalarına havaalanları yapılmalıdır 
ki, önce milletimiz binmelıidir, Türk mil
leti hinmiyorda, biz yurt dışımda 44 nok
taya uçuş yapıyorsak, Türk 'milleti uçağa 
binecek ekonomik seviyeye üilaştırılma-
mışfar veya Türkiye sathı bu modern hiz
meti kullanacak altyapıya kavuşturulma-
mıştır yahutta dışarıdan temin edilen 
finansmanı dış ihtiyaçlara ekonomik ol
mayan yönde tahsis ediyorsunuz. Zira, 

güven standardına geliınemediği müddet
çe uzak noktalara uçuş mümkün olsa da 
ekonomik olmayacaktır. 

Türkiye, iç hava ulaşımında 1968 yı
lında kendi vatandaşımı 36 noktada ta
şıyordu. Bugün kendi vatandaşıını 15 nok
tada taşıyor, Bu, kendi vatandaşına karşı 
büyük bir haksızlıktır. Küçük meydanlar 
büyük meydanlarla bütünleştirilerek, mey
dan altyapı ve uygun uçak tipi ile fider-
layn uçuşa geçilmelidir. 

GAP ile yaratılacak büyük üretim gü
cünün Aç ve dış pazarlara ulaştırılması
nın kısa bir zamanda planlaması yapıl
malı ve uygulamaya konulmalıdır. Baş
ta Urfa Alanı, Mardin Havaalanı, Kars 
Havaalanı olmak üzere, yapımına başla
nan havaalanlarınım gerekli finansman
ları sağlanarak, süratle bitirilmelidir. As
kerî havaa'lanlamnın da sivil 'havacılığa 
açılması sağlanmalıdır. örmeğin Afyon 
Havaalanı hâlâ sivil havacılığa kapalıdır. 

Türkiye turizminden yeterince fayda
lanman im ulaşım yönünden tek çözümü 
de hava ulaşımıdır. Zaman kaybetme
den ve ğayni iktisadî küçük hesaplara sap
lanmadan küçük tonajlı, pervaneli ve 
jet uçakları imaline gidilmeli, küçük ha
fif uçak sanayii kurulmalıdır. 

önümüzdeki seneler içimde zıiraî ilaç
lama, keşif, ormancılık vesair yanında şa
hıs ve şirket uçakları olarak 1 000 uçak
lık bir ihtiyaç kapasitemiz vardır. Hafif 
uçak sanayii kurulursa, çabuk ve okırnlu 
sonuç alınacak, yatırım gerçekleşecektir. 
Ayrıca bu uçaklar, amacı dışından başka 
turistik maksatlı da pekçok yerde kulla
nılabilir ve böylece verimlilikleri artırıla
bilir. 

Türkiye'de helikopter turizmi ve om
larım liniş kalkış yapabileceği meydan da 
yoktur. Halbuki büyük [meydanlarla turis
tik mahaller (arasında hafif ve küçük 
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uçaklar gibi, helikopterlerden :de fayda
lanmak akıllıca biır yoldur. Helikopter 
meydanı uçak meydanıın'a nazaran pahalı 
yer tesisten! de istemeyen ıbasit ve vasıf
sız lalanlardır. Yapımı ve IkulUanımı ıda 
ucuzdur. Bu eksikliğin çaresi 'de bulun
malıdır. 

Türk Hava Yolları, son yıllarda bir
çok yeni uçuş noktasına seferler düzen
lemeye başlaımışltur. Seferlerin dolu ve kâr
in olduğu toıatliaırdıa bu teıir gelişime olarak 
kabul edilebilir; ancak milyonlarca lira 
masrafla havalanan uçakta beş-on yolcu 
varsa, bu hatların açılması bir başarı de
ğildir. 

Türk Hava Yollarının yeni uçuş nok
talarında temsilcilikleri, bilet satış acen-
talliaırı açması doğalsa da, yolcu kapasite
sinin çok düşük olduğu noktalara uçuşta 
ısrar edilerek, şirketin zarara sokulması 
yanlış fak uygulamadır. Havayollarımızın 
uzak noktalara uçuş yapacak cakaya' eriş-
ımediği, hatta bu noktalara uçuşların eko
nomik olmadığı kanaatini taşıyoruz. Aksi 
'ise, bu noktalarla ilgili olarak Sayın Ba
kandan irakaımsal açıklamalar bekliyoruz ı 
Bu hatların belidi bir vadede vereceği 
kazançlar nelerdir? Uzakdoğu'ya uçma 
hevesinin maliyeti yıllılk 10 milyar lira, kâr 
mıdır, zarar mıdır? 

Hava yollarımızda son yıllarda, hava 
yollarının fonksiyonlarının dağıtıldığını 
müşahede ediyoruz. Bu cümleden olarak, 
ikram servisi dağıtılmıştır, kargo servisi 
dağıtılmıştır, yer hizmetleri dağıtılmıştır. 
Her ne kadar Sayın Bakan bu dağıtmayı 
hizmet yönünden açıklaımışsa da, bura
daki amacın özelleştirime olduğu açıktır. 
USA'Ş, HAVAS ve Oarter taşımacılığını 
Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü 
bünyesinde bir çatı altında toplamak ve 
hizmetlerin tek elde toplanmasıyla, ünite
lerim arasında koordinasyonu geliştiınek 
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gerekliyken, tersi bir uygulamayla, Türk 
Hava Yollarını çeşitli kuruluşlara bölmek, 
bu kuruluşları keşmekeş içine sürükle
miştir. Bugün bu şirketler arasındaki sür
tüşmeler birbirlerinden alacaklı olma ve 
borçlanmalar Sayın Bakan yanında yum
ruklaşmaya kadar varan tartışmalar kay
gı vericidir. 

Türk Havai Yolarında basına intikal 
eden yolsuzluklar, suiistimaller ve bun
ların müsebbipleriyle ilgili kovuşturmalar, 
tahkikatlar hakkında Yüce Meclise bilgi 
verilmelidir. Örneğin : KİT 'Komisyonun
ca açığa çıkarılan 74 milyar liralık suiis
timal soruşturması hangi aşamadadır? So
rumluları hakkında ne yapılmıştır? 1 mil
yon dolara alındığı söylenen üç buz çö
zücü traktörün çalışmaz durumda olduğu, 
doğru mudur, doğru ise, sorumluları hak
kında ne gibi işlem yapılmıştır? 

Air-Bus uçaklar için alınacak olan 
video kasetler karşılığı, Amerika Birleşik 
Devletlerıi'nde İflas eden bir firmaya 1 
milyon dolar ödendiği doğru mudur, doğ
ru dse, sorumluları hakkında ne gibi iş
lem yapılmıştır? Sahte faturalar karşılığı 
Lufthansa'ya 10 milyar lira ödendiği, bu 
paraların geri alındığı, yaklaşık aylık 235 
milyon lira tutan faizinin tahsil edilip 
edilmeyeceğinin sorumluları hakkında tah
kikat yapılıp yapılmadığının cevabı var 
mıdır? 

DC-9 uçaklarının 'bakımı için Ameri
ka Birleşik Devletlerinde hayalî bıir fir
maya 1 milyon dolar kaptırıldığı doğru 
mudur? Sorumluları hakkında ne gibi iş
lem yapimıştır? 

Alman Hükümetince, Türk Hava Yol
larının 600 bin mark cezaya çarptırılması 
doğru mudur, ouı para ödenmiş midir? 

Türk Hava Yollarında, arızalanan 
uçakların parçalarının diğer uçaklardan 
sökülerek tamamlandığı, diğer uçakların 
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ise, işe yaramaz hale geldiği doğru mu
dur? 1987 yıllında 6 ayrı tipte 31 (adet olan 
uçak'tan 6'sı bu parçaların sökülmesi ne
deniyle mi uçamaz haldedir? Bu uçaklar 
için ne düşünülmektedir? Lütfederlerse, 
Sayın Bakandan bu soruların açıklanma
larını bekliyoruz. 

.Basına bnbikal ettiği kadarıyla, Türk 
Hava Yollarının işletmecilik açısından 
eleştirisini bu kadarla kapatmak mümkün 
değildir. Türk Hava Volan, her yönüyle 
dökülmektedir. Bilebildiğimiz kadarıyla 
Libya-Trablus bürosunun bilet satışları 
hâsılatı yurda getirilememiıştiiır. Yine, Iran-
Irak'taki bilet hâsılatları ise, transfer ©di
lemeyerek (birikmiştir. Irak'tan, Türk Ha
va Yollarının kesin meblağını bilmemekle 
beraber, alacağınım 30 milyar likaya ulaş
tığı söylenmektedir. Sayın Bakan açıklar
larsa, biz de gerçek rakamı öğrenmiş olu
ruz. Tahsili edilemeyerek takipsiz bırakı
lan (alacakların miktarı konusunda da 
açıklama bekliyoruz. 

Bütün bu olumsuz yönlere rağmen... 
BAŞKAN — Sayın Uılutürk, bir şeyi 

size arz ötmek istiyorum efendim. Ko
nuşmaya başlayalı 35 dakika oldu; di
ğer grup sözcünüz Sayın Aıli Eser, bana 
göndermiş olduğu bir yazıda, kendisinin 
de konuşmak istediğimi ifade etmiş bu
lunuyor. Zamanlamayı siz yapmışsın izdir; 
ama, bana bunu iletmek düşüyor. 

Buyurun efendim. 

ABDULLAH ULUTÜRK (Devamla) 
— Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Bütün bu olumsuz yönlere nağmen, 
Türk Hava Yollarının kâr ettiğine bakı
lırsa, bu kârın zamlı tarifelerden kaymak
landığı ve Türk Milletimin sırtına yüklen
diği inkâr edilebilir mi? 

Fiyat, arz edilen hizmetin karşılığı ola
nak alınmalı; ancak, ekonomik ve rasyo
neli olmalı, ona göre ayarlanmalıdır. Bu

gün üst düzey bürokratlarının, daha iyi 
maaş almalarına rağmen, hava ulaşımın
dan yararlanabilmeleri mümkün değldir. 
Bu bakımdan Türkiye'de hava ulaşımı, 
fiyatların yüksekliği nedenliyle, sınıf ula
şımı haline getirtilmiştir. 

Türkiye'de hiçbir kazanın nedeni şim
diye kadar ortaya konulamamıştır. Ko
nulsun ki tedbirleri alınabilsin. GüvenJitk 
konusu, Ulaştırma Bakanlığının ödevidir. 
Bu nedenle ulaştırmada ivedilikle ok gü
venlik araştırma enstitüsü kurulmalı; eği
timi de, bakım-onarımı da bu enstitü 
üstlenmelidir. 

Türk Hava Yollarımda çalışanlarım 
sosyal güvenlik mevzuatı bakımından 
farklı esaslara tabi olması, uçucu per
sonel için istihdamı düzenleyen özel bir 
yasanın yokluğu, toplu iş sözleşmesi 
kapsamında ve dışında ikalan personel 
arasında ortaya çıkan ücret farklılıkla
rı ve ıdış ülkelerde o ülkeler yasaları
na göre çalışmanın söz konusu oluşu, tu
tarlı t»ir personel politikasının oluşması
na engel olma!kitadır. Hoşnutsuzluklara 
ve çalışma disiplininin bozulmasına ne
den iolan bu uygulamaya son verilmeli
dir. 

Sayın milletvekilleri, haberleşme 'ko
nusundaki görüşlerimize gelince: Haiber-
leşme toplumumuzun ayrılmaz ve vazge
çilmez bir olayıdır, Ülkedeki her sek
törün daima altyapısını teşfcü eden bu 
hizmetin, sosyal bir amme hizmeti vas
fının yanısıra, gerek iktisadî hayatta, 
gerekse «askerî» diyeceğimiz çok önem
li durumlarda önemi büyüktür. Bu öne
mi nedeniyledir ki, Türkiye'de haberle'ş-
menin hızlı gelişmesi, gelmiş geçmiş hü
kümetlerce programilanırrış, planlanmış 
ve hatta başlatılmıştır. ANAP Hüküme
tinin kerameti kendinde bulması ve hiz
meti, «Çağ atlayan Türkiye» sloganı ile 
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kendinıe mal etmesi yanlıştır. Öncelikle 
haberleşmenin hızlı gelişmesi, PTT Ge
nel Müdürlüğünün 'köklü bir müessese 
olarak ciddî bir birikilme sahip olmasın
dan, tecrübe birikimi, kadrosu, kendi 
içinde kendisini yenilemesi ve gelişen 
teknolojiyi yakından takip etmesiyle 
mümkün olmuştur. 

Altyapınıın haızırianıması, dijital sant
ral teknoloji anlaşmasının, 1980 - 1983 
arasında Ulusu Hükümetince geliştirilip 
sonuçlandırdığı teknik hizmetler olup, 
ANAP Hükümetine bunların sonuçlarını 
toplamak kalmıştır., Kaldıki ulaştırma, 
haberleşmeyle iberâber, modernleşme ve 
çağdaşlaşmanın zorunlu kıldığı hizmet
lerdir. Gelieeeği yakalamaya çalışan Tür-
•kiye'nAn, Ibu hizmetleri teknolojiye uyum
lu olarak yapması doğaldır. Zira, çağ
daş 'teknolojiyi kullanmak mecburiyeti 
vardır. Ulaştırmada sistemler ulusal baz
da kalamazlar; uluslararası sistemlere' en
tegre olmalk zorundadırlar. Batılıların 
kullanmak zorunda olduğu tekniği, bi
zim de kullanmak mecburiyetimiz var
dır. Türkiye, uydu ve link s'istemlerine 
bu nedenle entegre olmak mecburiyetin-
dediır. 

Dünyada hızla gelişen elıefctronik bil
gisayar ve haberleşme teknolojisinin 
Türkiye'de uygulanmasını sağlayan PTT 
gibi köklü kuruluş mensuplarını takdir 
etmemek mümkün değildir. Ancak, PTT 
hizmetleriınde kaydedilen bu gelişmenin, 
Avrupa ülkelerimde okluğu gibi, en kısa 
zamanda ülke çapında yaygınlaştırılma
sı arzu edinmektedir. Yine, bu hizmet
lerde meydana gelen aksaklıklar m gide
rilerek, pürüzsüz şekilde devam ettiril
mesi gerekmektedir. Bu hizmetlerin ke-
sin'tisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürüle-
Ihilımesii için, haberleşme endüstrisinin ve \ 
yan. sanayiinin gelişmesi için gerekli ted-
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birler alınmalıdır. En gelişmiş teknoloji 
ülkeye getirildikten sonra kalifiye işçi 
ve teknisyen kadrosunun yetersizliği ha
linde sistemden beklenen verimliliğin 
alınması engelleneceğinden, eğitim sorun
larının halledilmesi bakanlığa düşmekte
dir. 

Bugün PTT hizmetlerinde en çok üze
rinde durmamız gereken konulardan birisi, 
PTT hizmetlerindeki aşırı fiyatlandırma-
ılardır. (Maliyetin de üzerinde aşırı zam 
ve kâr politikasıyla yapılan yatırımların 
finanse ©dilmesine gidilmesi, sosyal amaç
lı bu hizmetlerden halikımızın gereği gi
bi istifade edebilmesini önlemektedir. 
Fiyat, vatandaşın bunu kullanmasını en
gelliyorsa, bu, boş kapasitenin varlığı 
demek'tir. Telefon, telgraf, posta ücretle
rinde hizmetten yararlanıp da fiyatların
dan etkilenmeyen hiçbir kişi ve kuru
luş kalmamış gibidir, Bugün, evdeki 
telefonlar bile 'biblo gibi durmakta acil 
durumlarda konuşmaya açılmaktadır, İş
yerlerindeki telefonlara ıda, fazla konuş
mayı önlemek için, kilit ve kumbara ta
kılmakta; zorunlu olmadıkça konuşulma
maktadır. Aşırı zam ve fiyat politikası 
uygulaması, aslında boş kapasite yarat
maktan başka bir şey değildir ve hiz
metin veriımöiğini, ekonoımikliğinii yitir
mesine neden olmaktadır. Telefon, ne
tice itibariyle ibir temel kamu hizmeti
dir ve en medenî bir ihtiyaç olup, bir 
lüks kullanım aracı değildir. Türkiye'de 
telefon hizmeti, Batı Avrupa'dan daha 
pahalı hale gelmiştir.; Gerek tesiste, ge
rek işletmede bu böyledir. Türkiye'deki 
gelir seviyesinin dikkate alınması lazım-
dır. Türkiye'de, adam başına 1 000 do
larlık gelir düzeyi ile, ortalama gelir dü
zeyi 7 - 8 bin dolar olan Batı Avrupa' 
dan daha yüksek bir telefon tarifesi 
tatbik etmek haksız bir uygulamadır. 
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Hizmet arzında da partizanca tutum
lara son verilmelidir. PTT gibi köklü 
bir müesseseyi isiyasî hırsınıza maşa yap
tığınızda, bu müesseseye en büyük kö
tülüğü yapmış olursunuz. PTT müdür
lükleri, başmüdürlükleri, siyasî bir odak 
noktası haline getirilmemelidir. Oy san
dığında aldığınız neticelere" göre santral 
kurmaktan 'vazgeçmelisiniz. ANAP'lı 
olmayan belediyelere, kasabalara, köylere 
karşı takındığınız tavrı değiştirmelisiniz. 
Örnek işitiyorsanız, Afyon'un Nuribey 
Kasabası, Karaeaören Kasabası; Aydın 
İlinin; Nazilli İlçesi fsabeyli Kasabası ve 
birçok kasaba ve köy, sizden eşit, devlete 
yaraşır ve yakışır hizmet beklemektedir. 
Parası alındığı ve abonesi verildiği hal
de otomatik santral kurulmayan yerle
şim 'birimlilerinden de, fevkalade şikâyet
ler gelmektedir. 1988 programına alma
dığınız bu birimlerden neden para alı
yorsunuz, abone kabul ediyorsunuz an
lamak mümkün değildir. 

Yeri ve zamanı olmamasına rağmen, 
kamuoyuna yeterli bilgi verilmediğinden, 
izninizle toir konuya daha değinmek is
tiyorum: PTT'nin eski Genel Müdürü 
Servet Bilgi, hakkındaki suiistimal dos
yalan nedenliyle görevinden alınmıştı. 
Yanlış hatıdamryorsak, Sayın Servet 
Bilgi hakkında, lüzumu muhakeme için 
Bakan onayından çıkmış 8 adet suiistl- > 
mal dosyasının akibetini merak ediyoruz., 
Genel Müdür istifa ettirilmiş; dosyaları 
işleme konulmatrniiş mıdır? Suiistimal dos
yaları, önemi'i 'bürokratların başını yemek 
için mi kullanılmıştır? Bu konuda, lüt
federlerse, Sayın. Bakandan açıklama bek
liyoruz. 

Sözlerime burada son verirken, Ulaş
tırma Bakanlığı bütçesinin, Türk Mille
tine hayırlı olmasını diler; grubum ve 
şahsım adına Yüce Meclise saygılarımı 
sunarım^ (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Ulurürk. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sam
sun Milletvekilli Sayın Ali Eser; buyu
run efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Eser, süreniz 17 dakika efen
dim. 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 
(Samsun) — Sayın Başkan ve çok de
ğerli milletvekilleri; hepinizi, şahsım ve 
Doğru Yol Partisi Grubu adına; sevgi ve 
saygüıarımla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, grubumuzun, 
Ulaştırma Bakanlığının bilhassa demir
yolu havayolu ve haberleşme mevzula
rında görüşlerini Sayın Uluttuk arka
daşım arz etti; ben, ulaştırmanın daha 
ziyade denizle alakalı kısımlarını dile 
getirmek suretiyle, partimizin genel ola
rak ulaştırma konusundaki politikasını 
arz etmeye çalışacağım, 

Sayın milletvekilleri, ulaştırma teme
linde üretimle, daha sonra ise üretilen 
emtianın dolaşımı ve 'teslimi ile, hatta 
ülkelerin, tüm faaliyetleriyle ilgili olan 
bir sektördür. Bu sektör, muhakkak ki, 
üretim çeşitlerinin nitelik ve nicelifcleriy-
te, yani üretilen ve taşınacak maların 
vasıf ve miktarıyla, ülkeler hangi konu
larda daha egemen ise, ulaşım cinsleri 
de bu egem,en unsurlara göre çeşitlen
mektedir. Nitekim bunun çok güzel ör
neklerini, ıbiz kendi ülkemizde, 1930'lar-
dan itibaren tatbik edilen ulaşım poli-
ikalarımızda görmekteyiz. 1930 - 1940 
dönemindeki iktisadî ve endüstriyel atı-
'liimılad'a nasıl demiryollarına 'ehemmiyet 
verilmesi gerekmiş ise, 1950'den sonra 
ulaştırma sektöründe de karayolu taşı
macılığına verilen ağırlık, daha ziyade 
o dönemlerdeki tarımsal gelişme ve çe
şitli hafif endüstri faaliyetlerinin yara
tılmasına paralel olarak gelişmiştir. 
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•Bu konudaki bazı görüşlerin çok sathî 
kaldığıma da vurgulamadan geçemeye
ceğim. Türkiye'de (karayoluna verilen 
ehemmiyetin, 'sadece ve sadece yapım 
miaaliyetinin ucuzluğundan dolayı ön 
planda tutulduğu, başka bir faktörün rol 
oynamadığı bilhassa vurgulanmaktadır. 
Bu görüşle - sureti Ikatiyede tek faktör 
Olmadığı hususunda - 'beraber olma
dığımızı vurgulamak işitiyorum. Bir ül
kede hangi cins üretim, hangi cins do
laşım, hangi cins teslimat daha egemen-
se, ulaşım 'sektörü de o egemen faktö
re doğru gelişmektedir. Hatta, yine aynı 
paralelde, 24 Ocak 1980 sonrasında gü
dülen genel iktisat politik asında liberal 
yönde ve dışa açılan bir ekonomi (için
de dış ıticaret ilişkileri önem kazanırken, 
ulaştırma sektöründe de uluslararası de
niz v© karayoilu kombinasyonu ön plana 
çıkmıştır. Dolayısıyla, 1980 sonrası yurt 
içi mal hareketleri pek fazla artmaz 
iken, yurt dışı imal dolaşımında bir can
lanma ortaya çıkmıştır. Bu daha ziya
de, mal zengini olan Batı ülkeleriyle pet
rol zengini olan 'Ortadoğu ülkeleri ara
sındaki ilişkiden ileri gelmişti; fakat 
maalesef, biz Türkiye olarak, bu dış ti
caret hacminden payımıza düşmesi la
zım gelen kadarını alamadık. Avrupa' 
dan Ortadoğu'ya yapılan transit- taşıma
larında Türkiye'nin yüzde 15'i geçme
yen bıir payı olmuştur. İthalat taşımala
rında da payımız giderelk düşmüş ve 
yüzde 40'ların altına inmiştir. Bu, pek ta
biî iki, çağın gereklerine uymayan ulaş
tırma ımıadjellerinde Israr «edildiği için ol
muştur. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye ve ko
numu Türkiye şartlarına lyakın olan ül
keler için en uygun ulaşım sisteminin, 
gerek ton gerek mil başına birim mali
yeti ve gerekse emniyet vesaire gibi mü-
lahazalar'lıa denizyolu olduğunda hiç kim-
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senin şüphesi yoktur.; Hatıta bu konuda 
birkaç rakam vermek lazım gelirse, ka
rayolu taşımacılığı ile denizyolu taşıma
cılığında, yakıt sarfiyatı bakımından on 
misline yakın bir fark bulunımafcta olup, 
ton maliyelti bakımından da 2,5 ilâ 3 mis
li - demiryolu da dahil - daha ucuz ola
bilmektedir denizyolu taşıması. 

Bunun dışında, bütün dünya ülkele
rinde toplam ticaret hacminin yüzde 
85'indıen fazlası denizyolu ile yapılmak
tadır. İşte bunun için denizin ve deniz 
ulaşımının Türkiye'de de ön planda tu
tulmasında ısrarcıyız. 

'Sayın milletvekilleri, şimdi sabrınızı 
taşırmadan, kısaca Türkiye'nin avantajlı 
olduğu noktalan sıralayarak, dikkatle
rinize sunuyorum. Bunları irdeledikten 
sonra deniz endüstrisine gelerek, gerek 
gemi inşaatı ve gerekse deniz ticareti 
balkımından,' inicin üzerimde durmamız 
lazım geldiğini sizlerin takdirine bıraka
cağım.: 

Türkiye, herkesin de bildiği gibi, aşa
ğı yukarı 9 bin kilometreyi bulan sahi
le sahiptir. Demin Sayın Ulutürk arlka-
daşıımın da söylediği gibi, Türkiye Batı 
ile Doğu arasında, hakikaten - gelenek
sel tabiriyle - bir köprü vaziyetinde 
olup, bu, asırlardır devam etmiş bir ko
nu olarak, daima dünya 'ticaretinin ge
çiş yerli dlmuşıtur. 

Türkiye, her üç denizde de, yani 
Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de ve ulus
lararası sularda çok büyük - gelecekte GAP 
projemizi, serbest bölge ve serbest liman 
uygulamataırımızı da dikkate alırsak -
çok önemli liman noktalarına sahiptir. 
Fakalt, maalesef bu konuda da çağın 
gereklerine uygun bir seviyede olmadı
ğımızı, üzülerek söylemek durumunda
yım. Türkiye'de liman diyebileceğimiz, 
beynelmilel manada liman vasfına haiz 
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hiçbir noktamızı gösteremlyorum. Ufak 
tefek çalışmalar vardır, İzmir'in tevsii 
gibi, Haydarpaşa'nın tevsii gibi, bu li
manlar da, şu anda taşımalar ımızı, bil
hassa teçhizatı ve işletmesi bakımından, 
kapsar durumda değildir. 

Bugün deniz taşımacılığında ciddî 
manada payı olan ülkelerin uyguladığı 
çok modern taşıma sistemleri var. Bun
lar daha ziyade kaplı taşıma sistemi de
diğimiz, yani «Ikonteynir» dediğimiz kon-
teynerize edilmiş taşımalardır ve maale
sef bugün filomuzda bu tip tek bir ta
ne Idaihi giemi yoktur. Bilmiyorum son 
5 - 6 aydır bu konuda bir proje çalış
ması var mıdır ama, bildiğim kadarıyla, 
bu itip yükleri taşıyacak tek bir gemimiz 
dahi yoktur. 

Oysa, karayolu Ve transit taşımacılık
larını da dikkate alırsak, bugün artık, 
Türkiye içlin üzerinde en çok duracağı
mız gemıi tipi konteynir (container) tipi 
germilerdir. Bunun yanında lash tipi, obo 
tipi çok maksatlı gemiler de dikkate alın
malıdır. 

Ulaştırma sektörünün toplam kamu 
sabit sermaye yatırımları içendeki payı 
'her ne kadar - son üç yılda bilhassa - bi
rinci sırada yer almakta ise de (1988'de 
bu yüzde 35'i geçmiş vaziyettendir), maa
lesef ak sektör olan demiz sektöründe bu 
pay en son sıralarda olmaktadır. Yani, 
öncelik karayolunda; ulaştırma yan ku
ruluşu olarak sonra demiryolu 'biraz ko
runuyor; fakat denizyolu her zaman en 
alt kademelerdedir ve -'kusura bakmaym-
bu konu denizciliğin b'ir üvey evlat ola
rak tavsif edilimesine de daima sebep ol
muştur. Senelerce yakınılan durum da bu
dur. 

Deniz ticaret filomuza gelince : De
niz ticaret filomuz son 5 yıllık dönemde, 
1983-1993'ü kapsayan 10 yıllık mastır 
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ulaştırma plan hedeflerinde bu son 5 yılı 
karşılaştırdığınızda, plan hedeflerini de 
aşan 'bir tonaj artımına gelmiştir; ama 
maalesef bu 'tonaj artımı da gene sağlık
sız olmuştur. Nitekim 83'den 84'e ve 84' 
ten 85'e yüzde 20'ler mesabesinde artan 
tonaj, 86 senesine geldiğinizde yüzde 20 
nispetinde birden aşağı düşmüştür. Bu 
düşüşün de nedeni, ithalat esnasında maa
lesef plan hedeflerine, gereklerine dikkat 
edilmemesi; gerek tip, gerek tonaj, gerek 
yaş itibariyle dikkatsiz bir seçim yapılma
sı ve gayri ekonomik gemiler ithal edil
mesidir. Bu da kaynak israfına neden 
olunmasına müncer olmuştur. Alınan ge
miler, bakımı, tutumu, yüksek yakıt sar
fiyatı (Çünkü makineleri itibariyle demo
de devre dışı kalmış, çağ dışı kalmış) ve 
yüksek sigorta pirimi ödemeye mecbur 
kalmaları gibi nedenlerle çok kısa sürede 
ekonomiklik vasfını kaybetmiş, bu neden
le ya satılmaya çalışılmış veyahut hurda 
gemi olarak 'bozulmaya gitmiştir. 

Türkiye'nin son yıllarda ve hatta için
de bulunduğumuz yılda çok önem verdiği 
dış kaynak, yani döviz kaynağı 'ihtiyacı
nı göz önüne alırsak, bu tip kaynak is
raflarının ekonomimize ne kadar menfî 
tesir edeceğini söylememe gerek yok. 

(Sayın milletvekilleri, bu ödemeler den
gesi mevzuunda, deniz ulaştırmasının ne 
kadar avantajlı bir sektör olduğunu da 
söylemek istiyorum. Deniz taşımacılığı ta
mamen bir Hizmet sektörüdür. Hem ken
di taşımalarımızda ve hem de üçüncü ül
kelere yapılan 'taşımalarda geliri tama
men döviz olarak alınmaktadır. 

Son 5 yıllık navlun gelirlerini, bu sek
törün ehemmiyetini anlatmak için çok kı
sa olarak dikkatinize sunmak istiyorum : 
82'de 365 milyon dolar civarında olan 
navlun gelirimiz 83, 84, 85, 86 yılların
da 500-600 milyon dolar civarında sey-
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retaiş, yani ortalama olarak 500 milyon 
dolar civarında 'bir navlun gelirimiz ol
muş; fakat, demin de söylediğim gibi, bil
hassa kendi ithalat - İhracat işlerimizde 
dahi, germilerin evsafı, yaşı, tipi ve işletme 
gi'bi nedenlerle kendi yüklerimizi taşıya-
mamız sonucu, ticaret hacmiımizdeki de
niz taşımacılığı payı, maalesef, beklenen 
nispetlerde gdlişememektedir. Şöyle ki : 
1983 ten itibaren konuyu tekrar inceler
sek, 38-39 ımlilyon ton olan ithalat - ihra
cat 'taşımalarımızın ancak yüzde 49'unu 
kendi gemilerimizle taşıyabilmişiz. Demin 
Söylediğimi tonaj seçknin'in sağlıksızlığı 
nedeniyle, bu yüzdeler 1985, 1986 yılları
na doğru gittikçe yüzde 40'lar, hatta yüz-
dfe 35, yüzde 36'l)ar seviyesine düşmüştür. 

Çarpıcı Ibirkaç örnek vermek istiyo
rum : Bilhassa taşımalarımızın büyük yo
ğunluğunu teşkil eden maden ve kömür 
taşımalarında, toplam (ithalat-ihracat taşı
malarının 1982-1983 senelerinde yüzde 
50's'ini yaparken, 1985-1986'da madende 
yüzde 40'ılâr mesabesine düşmüş; kömür
de ise maalesef çok daha çarpıcı rakam
larımız var- 1983'te yüzde 93'ünü taşır
ken, 1987'de yüzde 40 nispetine düşmüş 
durumdayız. 

BAŞKAN — Sayın Eser, süreniz dol
du, Toparlayın lütfen efendim. 

AUİ ESER (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkür ederim. Biraz toleransınızı 
rica edeceğim; çünkü, konumuz hakikaten 
parti mülahazalarının dışında, yurt eko
nomisinin direkt ilgili oHdiuğu bir konudur. 

Biz, 1986 senesinde, yabancı bayraklı 
gemilere 1 milyar 965 milyon dolarlık nav
lun ödemişiz, 1986 senesinde, toplam ih
racatımız 7 milyar 600 milyon dolar ci
varındadır ve 'bunun nispetine bakacak 
olursak, görürsünüzki, toplam ihracat ge
lirlerimizin yüzde 25'iine yakın, hatta yüz-
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de 25'inden fazlasını, sadece yabancı bay
raklı ve bunların içinde belki de can düş
manımız olan ülkelerin gemilerine döviz 
olarak ödemek mecburiyetinde kaldık. O 
bakımdan, deniz taşımacılığının, her türlü 
polemiklerden uzak tutulması ve hele bele 
stratejik, politik ve siyasî bazı unsurlarını 
da dikkate alırsak, ne kadar dikkatli ta
kip edilmesli lazım geldiği izahtan uzaktır. 

Sayın milletvekilleri, çok kısa olarak, 
deniz sektörümüzün sorunlarını -bugün 
(büyük bir sıkıntı içinde olan gemi inşa 
sanayiıimizle beraber- ve bunların çözü
mü için düşüncelerimizi sıralamak isti
yorum. 

Bu arada, şunu da belirtmeden ge
çemeyeceğim : Deniz sektörünün sorun
larıyla ilgili olarak 1986 senesinde Olaş-
'tırma Bakanlığı ve çeşitli denizle alakalı 
ticaret odaları (Gemi Mühendisleri Oda
sı) vesairenin katkılarıyla başlayan sem
pozyumlar vardır. İki tanesi 1986 ve 1987 
yıllarının Temmuz aylarında yapılmış ve 
konular burada enine boyuna tanışılmış, 
dokümanlar haline getirilmiştir. Bunun 
dışında, gerek Ulaştırma 'Bakanlığında, 
gerek Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğında, gerekse Devlet Planlama Teşkila
tında köord'ine toplantıları yapılmış ve ko
nunun her türlü detayı gözönüne seril
miştir. Dileğimiz, deniz sorunlarının, Tür
kiye menfaatlerini korur vaziyette -bu 
yayınlar da dlikkate alınmak suretiyle- ele 
alınmasıdır. 

(Sorunlarımızı kısaca şöyle sıralayaca
ğım : Öncelikle filomuz çok yaşlıdır. 
Aritmetik yaş ortalaması 18'e gelmiş, 
ağırlıklı yaş ortalaması 12'yi geçmiştir. 
Şöyle ki : Filomuzun yüzde 16'sı 20 ya
şın üzerindedir. Bu yüzde, OECD ülke
lerinde ve bize benzer ülkelerde yüzde 
3,5-4'ü geçmemektedir. Buradan, filonun 
durumunu sizlerin takdirine bırakıyorum. 
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Filodaki gemilerin tipleri de -gayet ta
biî yaşlarına paralel olarak- uygun de
ğildir. Demin de bahsettiğimiz gibi, sürat
le modern taşımacılık ilkelerine uygun 
kaplı taşıma yapacak gemilerin, yanli ge
rek Ro-Ro (TIR taşımaları) gerekse kon-
teynir taşıyan gemilerin filoya süratle ka
zandırılması gerekmektedir. 

Deniz ulaştırma sektörümüzün dertle
rinden bir tanesi de... 

BAŞKAN — Sayın Eser, Sayın Genel 
Kurulun .müsamahası ile konuşmanızı 5 
dakika daha, uzattık efendim, lütfederseniz 
cümlenizi tamamlayınız. 

ALI ESER (Devamla) — Teşekkür 
ederim, tamamlayacağım efendim. 

Filomuzun, deniz ulaştırmasının, ulaş
tırma sektöründeki yerinin daima üvey ev
lat olduğundan bahsetmiştim. Bu sektörü
müzü, yani deniz ulaştırmasını menfî yön
de etkileyen en büyük faktörlerden bir 
tanesi de, yıllarca üzerinde durulan ve bir 
türlü çözüm getirilemeyen Rıhtım Vergisi 
'konusudur, Bu mevzuda kısa bir bilgi 
verip sözlerimi bitireceğim. 

Rıhtım Vergisi, bildiğiniz gibi, deniz 
yoluyla yapılan ithalatta, taşınan malla
rın CİF bedelli üzerinden alınan bir ver
gidir. Malın, navlun, sigorta dahil, ken
di değeri de eklenmek suretiyle Türkiye' 
ye, gümrüğe gelişine kadar olan mas
rafları kapsayan değer üzerinden yüzde 
5 nispetinde tahsil! edinmektedir. Bu nis
pet, gerek karayolu gerekse demiryolu ta
şımacılığında sıfır mesabesin dedir. Dola
yısıyla ithal edilen malların yüzde 5'i çok 
büyük meblağlara müncer olmakta, bu 
da deniz ulaştırma sektörümüzün rekabet
te kaybetmesine neden olmaktadır. Bu 
verginin aşağı yukarı yılda 500 milyon 
dolarlık ödemelere kadar çıktığını söyle
mek istiyorum. 

Son olarak şunu vurgulayacağım. Fi
lomuzun tonajının, 1983-1993 yıllarını 
kapsayan 10 yıllık ulaştırma mastır planı
na göre, 7 milyon 400 bin deadweight 
tona (DWT) çıkacağı öngörülmüştür. Fi
lomuzun 1987 senesindeki tonajı 5 milyon 
200 bin veya 5 miilyön 250 bin DWT ci
varındadır. 1988 yılından 1993'e kadar ge
çecek olan 5 senede de, mevcut filomuz
dan, filomuzun yaşlılığı nedeniyle devre 
dışı kalacak gemilerin tonajını çok iyim
ser bir rakamla 300-350 bin DWT olarak 
kabul edersek, bizim demek ki 5 milyon 
DVVT'dan 7,5 milyon DWT'a ulaşabilmek 
için, 5 yılda 2,5 milyon DWT tonajlı ge
mi üretmemiz her halükârda şart. Üret
mek, gerek kendi tersanelerimizde gemii 
yapmak gerekse uygun tonajdaki gemile
ri İthal etmek şekliyle mümkün. Bu da 
yıllık 500 bin DWTluk bir üretim ihti
yacı demektir. Bugün gerek kamu (aske
rî ve sivil sektör olarak) gerekse özel ke
simdeki kapasite 350 bin DWT/yıl ola
rak mevcuttur.. Teknolojimiz Batı ülke
leriyle rahatlıkla rekabet edecek, boy öl
çüşecek seciyededir. Bu arada, halen Tür
kiye'nin de... 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen cüm
lenizi tamamlayın efendim, 10 dakika geç
ti. 

ALt ESER (Devamla) — Bitiriyorum 
(Sayın Başkanım. 

Batı ülkelerinin dahi sayılı tersanele
rinden olan Türkiye Gemi Sanayii Ano
nim Şirketine ait Pendik Tersanesi, 26 de-
advveight tonluk ihraç için gemiler yap
makta, bunların kaMteleri beynelmilel iki 
hatta üç kuruluş tarafından kontrol edil
mekte, bu şekilde Türk gemi inşaatının ge
rek resmî sektörde, gerek özel sektörde 
kalitesi tescil edilmiş olmaktadır. 

Kaldı ki, daha 1983-1984 yıllarında 
Türkiye'nin ilk sanayi ürününü gemi inşa 
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sektörü ihraç edip, yurdumuza net döviz 
geliri sağlamıştır. Hatta, tesadüftür, Sa
yın Bakan bu ihracata yardımcı olmuş
tur. Bu vesileyle kendilerine burada teşek
kürü bir vazife 'biliyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız 
efendim. 

ALÎ ESER (Devamla) — Dolayısıyla 
hem istihdam politikamıza hem sosyal 
gereklere... 

BAŞKAN — Sayın Eser, artık bunun 
«'dolayısıyla» sı yoktur.. 

MEHMET ,AİLÎ DOÖUŞLU (Bingöl) 
— Sayın Başkan, bu kadar müsamaha ol
maz, gece yarısına kadar kürsüde kalacak 
değil ya. 

ALİ ESER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. , 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) 
— «Bitiriyorum» diyor, gülüyor gülüyor; 
o kadar efendim. 

BAŞKAN — Sayın Eser, lütfen cüm
lemizi tamamlayınız. 

ALİ ESER (Devamla) — Zannediyo
rum konuyu... 

MEHMET ALİ DOÖUŞLU (Bingöl) 
— Ama, arkadaşınız zamanınızı yediyse, 
'biz ne yapalım? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALt ESER (Devamla) — Sayın üye, 

Türkiye için konuyu çok önemli gördü
ğümden dolayı vurgulamaya çalışıyorum. 
Maalesef vakit ayarlaması olmadı; ama, 
yurdumuz için lazım olan bir konudur. 
Beni dinlediğiniz için, .sabrınız İçin te
şekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (DYP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Esen1. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Yozgat 
Milletvekili Sayın Ahmet Dalkıran; buyu
run efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar.) 

ANAP GRUBU ADINA SEYİT 
AHMET DALKIRAN ;(Yozgat) — Sa
yın Başkan, değerli ımilleltvekİİleri; Ulaş
tırma (Bakanlığının 1988 imali yılı büitçe-
Eİi Ihalklkınıdalk'i Anavatan Partisi Grubu
nun görüşlerini arz ötmek üzere huzurla
rınızda .bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce 
•Heyelinizi en derin saygılarımla selamla
mak istiyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli mi lletıvek iteni, insan hayatı
nın var olimaısıyla IbirllMe başlayan ulaş-
ıtırıma ive haberleşme hizmetleri, bu ha-
yajtm içinde ağırlığını giderek hiısısetir-
ım'iş, günlük yaşamın 'ayrılmaz Mir par
çası, ısıotsıyal ve kültürel gelişimenin ıgöV 
(terıgeisii, kalkınma ve savunmanın can-
da.marı haline ıgelmıişitlr. Modern 'tekno
lojilerin ıgelüşımelsline paralel olarak, ulaş
tırma ve haberleşme hlzimeltlerl de hızla 
'gelişmiş, Ihaitta ıtıdknik gelişmelerin ibir 
çoğu, süs/temin önemine binaen, ibü ısek-
Itörler üzerinde İdenenımi'ş ve çok öneım-
li neticeler alınımışıttr. Zaımian'la, ısöz ko
nusu ısliısitemlerdekd gelişmeler, ülkelerin 
kendi ısınırları içlimde cereyan elden, sos
yal ve ekonomik hayatı dış dünyaya aç
maya ve uluslararası platformda faali
yet göstermeye zorlamıştır. 

ıBıi)gün dünyanın en gelişmiş ülkeleri 
dalh'i, uluslararası siyasî sosyal, ekono
mik ve askerî açıdan çok önemli değer
ler iifade eıden ımod'ern haberlaşime Itek-
noilojı'slne sahip olımafc ve taşıma yolluy
la dünya ticaretinden en büyük payı ala
bilmek için, birbirlerine karşı üstünlük 
sağlama yarışı içerisine girmişlerdir. 

ıDünyadakli bu gelişmeler karşısında, 
ülkemizde ulaştırma ve haberleşme hiz-
meiElerindekii gelişmelere ve bakanlığın 
tarihçesine İbir (göz atalım : 

Bir bölümü naf'ia, ibir bölümü ik&at 
vekaletine bağlı olarak yürütülen ulaş-
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ıtırıma ve haberleşme hizmetleri, 27 Ma
yıs 1939 tarih ve 3613 sayılı Kanımla, 
Ulaşltırfma Bakanlığı bünyesûnde toplan
mış, İlkindi Dünya Savaşımdan sonra 
•ulaştırma ve haberleşme hizmet ve faa-
Biyeitler'ini'n önemi daha da ağırlık kaza
nınca, 27 (Haziran 1945 tarih«ve 4770 sa
ydı kuruluş kanunuyla, teşkilat ve hiz
met alanları ıgertiışldtıil*m»iış, 13 Aralılk 1983 
tarih ve 182 saydı Kanun Hükmünde 
Kararnamıe ve bunu taidil eden 211 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnameyle de 
Bakanlığın taşra ve merkez 'teşkilatlan 
yenliden düzenlenımişt'ir. 

(Sayın ımfi'lldtivdk'illeri, konuşmamın gi-
. riiş bölümünde "ilfaide left'lüğilm şekilde, dün
yada ıbaş ıdönldlürüaü 'bir hızla gelişen 
teknoloji ikarşıısınıda ülkemiz uluslararası 
dengeyi bir ıtürlıü sağlayamamış ve ulaş-
Itırma ve halbertoşme Mzntnettleri de dahil, 
Ibüyülk yaitırııml;ar/da aradaki mesafe güde
rek açı'ınrugtır. Oysa, ulaşltırıma ve halber-
leşme sistem ve şebekelerini çağın tek
nolojik geLişmelerine paralel olarak ge
liştirip sahip olamayan üllkelerlin, eko
nomik kalkınmaşlığınldan da bahsetmek 
ımüım'kün değildir. 

Bunun bilincinde olan Özal Hüküme
ti, !i'(k programını yaptığı 1984 yılından 
•iltibaren, bu sektörler üzerinde bir yan
dan üdarî yapılsa! değişliklilkleri yapmış, 
diğer yandan da bu sektörlere birinci 
dereceden yatırım öncelikleri vermeye 
başlamıştır. Bu nedenle, toplamı kamu 
yatırımları içinde, bu .sektörlere verilen 
paylar, giderek: aritırilmışltır. Nitekim, (ka
mu yatırımları içinde sektör payları 1983 
yılında yüzde 20,5'ken, 1984 yılında yüz-
Ide 22,6, 1985 yılında yüzde 29,8 ve 1986 
yılında da yüzde 3öy6*ya ulaşmıştır. 1987 
yılı gerçekleşme tahmini yüzde 32,6 olup, 
1988 yılı sektör payı yüzde 35,7 olarak 
programlanmıştır. 
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Şiımdli, bizden önce konuşan sayın 
grup sözcüsü arkadaşıma sormak isti-
yorıuım; «rUlaştırma Bakanlığı yatırım ve 
hizmeiLierine ayrılan paralar, 1984 yılın
dan sonra giderek azalmıştır» demekte
dir; şuradaki rakamı, acaba biz imi gö
remiyoruz, ydkısa arlkaidaşllarımız ciddî 
olarak değeriendiremiiyorlar mı veya he
saplarına mı gelmiyor; 'bilemiyorum. Bu 
yıl Bakanlığın yatırım bütçesi, katma 
bütçeli Telisiz Genel Müdürlüğü ve KİT' 
lıerin yatırımllarııyla birlikte, 1 trilyon 755 
milyar 553 milyon Türk Lirasıdır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, lütfen, dik
katlerinizi, konuşmaımın üzerinde itoplar-
sanız, sanıyorum iki, memleketlimizde 
ulaştırma ve haberleşme ikametlerinde, 
ne ıgilbi yatırımların olduğunu, hatta Tür-
kGye'nin, yatırımlar açısından, Anavatan 
'tıkırdan zamanında nereye getıkiMiğÜni 
görmemize bir 'işaret olacaktır. 

IBirazcılk geriye gidiniz ve hatırlayı
nız : 1974 (yılında, Türkiye 'nün bütün ya
tırım bütçesi 70 milyar TL ildi; yanılmı-
yorsunuz. Yıl 1974, bütün Türkiye'nin 
yatırım bütçesi 70 ımilyar lika. Yıl 1987, 
Ulaştırma (Bakanlığının yaıtırım bütçesi 
1 trilyon 550 miilyar. Acaba, bu patla
ma nereden gelımektedir? 

INECOAR TÜRKCAN (İzmir) — 
Memleketi ne hale getirmişsiniz, oradan 
anla; parayı pul yaptınız. 

ISEYİİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Saygıdeğer ımilletıvekilteri, me
ralle etımeyin ve lütfen bekleyiniz. Eğer, 
buradan size cevap vermeye kalkarsak, 
sanııyorum İki, yanlış konuşan arkadaş, 
o sandalyeden biri daha kalkmaz. 

Şimdide, müsaadenizle, bu meblağın 
selkltörler itibariyle dağılımlarına bir göz 
atalım. Göz atalım k'i, arkadaşlarımız, 
Anavatan İktidarının, işb'ilk, işbMrir ele-' 
maniarmın, bu ülkeyi nereden nereye 
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îgötlürdıüğlünü, yatırım İtibariyle görsün, 
Iha Uta «Çağ atlama» sözü fa/aşlarına git
mese 'bile, naısıl çağ atladığına Ib'ir defa 
[baksınlar, ıbir daha .duysunlar. 

lÎBRAHlM DElMÎR ((Antalya) — (Bi
tirdiniz memleketin 'işkil; daha ne yapa
caksınız?! 

ISEYtT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — Bakanlığın ımerlkez (kuruluşları 
olarak, 39 milyar 117 milyon Türk Li
rası demiryolları 'inşaatı, 14 milyar 560 
ımlPliyon Türk Lirası balıkçı barınakları, 
56 milyar 707 ımilyon Türk Lirası lliman-
lar inşaatı, 4 milyar 370 milyon Türk 
Lirası yalt Ilımanları İnşatı, 55 ımilyar 250; 

milyon Türik Lirası hava ımeydanları in
şaatı, 9 milyar 6 milyon Türk Lirası bo
ru haltları ve 225 milyon Türk Liraısı 
da (diğer yatırımlar içlin programlanmış-
tir. Ayrıca, deniz ulaştırması kesimi için, 
özellikle limanlarımızda can ve mal em
niyetlinin sağlanmasını temin etmek ama
cıyla 1 milyar 600 milyon liralık bir ila
ve yatırım daha planlanmıştır. 

Değerli milletvekillerii', hayatımızın 
büyük Ibir bölümünü İç içe yaşadığımız 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde, 
önce can ve mal güvenliğimizin korun
ması sonra 'ticaret, sanayi ve turizmin 
gelişlfeMlerek uluslararası «bir düzeye ge-, 
ItMlebiknasi için ıbu sektördeki altyapının 
öneminin ne derece fazla olduğunu he
piniz takdir ediyor ve 'biliyorsunuz. 

Bu nedenle, Anavatan Parltiisti ve Hü
kümeti olarak, sektör yatırımlarına genel 
bütçe dışında yap-ıişlelt, yap-işleit-devret 
modelleri gibi ilave kaynakların sağlan
ması suretiyle, tesislerin programlanan 
hedeflerden önce 'bitirilerek hizmete ve
rilmesi üzerinde azamî gayret göisiterll-
mektedir. Bakanlıkça, bu hususları ihti
va öden ıbir kanun tasarısının hazırlana
rak Başbakanlığa intikal dttirilmiş oldu

ğunu 'memnuniyetle ifade etatelk istiyo
rum. 

Sayın Başlkan, değerli millevtekillerl; 
müsaadelerinizle şimldl de Ulaştırma Ba
kanlığı ve kuruluşlarının şüımdı'ye kadar 
gerçökleşitirmiş Olduğu ve gerçekleştire
ceği yatırım ve hizmet faaliyetlerine bir 
göz atalım. ' 

ıKara ulaşitırması : Günümüz dünya
sında kara taşımacılığının ne derece 
önemli oljduğu Yüce Heyetinizin malum-
larıldır. Uluslara rast ticaretin önemli bir 
ayağını oluşturan kara taşnmacılığında 
günümüzde kıran kırana bir rekabetin 
sürüp ıgiüüiği hepinizıce malumdur. Bu acı
masız rekabet içerisinde, gerelk İhraç, ge
rek ithal ve gerekse transit (taşımacılık
tan en fazla payı alabilmemiz ficin ulus
lararası karayolu taşıtlarımızın modern 
ve teknik gelişmeleri haiz olmaları zo
runludur. 

IBu cümleden olarak, uluslararası yol
cu ve yük taşıma Ikapalsiitemizi en iyi şe
kilde değerlendirıme ve Ibu sayqde mev
cut ağırlığıımızı koruma azim ve kara
rındayız. Bu Ihusuisita Iher türlü tedbir 
alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 
Amacımız, bir /yandan ihraç ve üthal 
mallarnmızı kendi öz filolarımızla taşı
mak, diğer yandan da üçüncü ülke taşı-
ımalarından daha fazla pay alabllmek-
ıtir. 

ıNitek'im, ihraç ve İthal mallarımızı 
Türk TIR'larıyla taşıyabilmek için 19 
Avrupa ülkesinden her yıl daha fazla 
geçiş belgesi temin etme gayretler imiz 
müspet ısonuç vermiş, geçiş belgesi sayısı 
1983 yılında 107 700 iken, 1987 yılında 
lı87 400 adede çıkarılmıştır. Böylece, 
isekltörde son dört yılda yüzde 74 .nispe
tinde ıbir gelişme sağlanmıştır. 

Değerli ırriillötvekilleri, ıtoplumumuzu 
çok yakından İlgilendiren yurt liçi taşı-

— (826 — 
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malarla, taşımacılıkta sigorta problem
lerine çözüm getirebilecek ıbir karayolu 
taşıma kanununun bulunmamasından 
üzüntü ıduymalkîta olduğumuzu ifade et
mek istiyorum. Ancak, daha önceleri 
birkaç !kez hazırlanan, söz konusu iş
levleri sağlayacak olan Ikanun 'tasarısının 
bakanlıkça yertîden hazırlanıp Başbakan
lığa ve oradan da Iki'sa sürede Yüce Mec
lise intikalinin sağlanması hususunda ge
rekli çalışmaların sürdürülmekte olduğu
nu da memnuniyetle ifade ötmek 'istiyo
rum. 

IBirinci Özal Hükümetti döneminde, 
uluslararası karayolu taşımacılığında ül
kemiz menfaatleri ıterisine doğabilecek üh-
ıtl'ımal tıkanıklığını önlemek amacıyla, Av
rupa ülkeleriyle ülkemiz arasında alter
natif yol olan ;Rio-R'o taşımacılığı Kos-
'tence-Haydarpaşa, Derînce Triyesıte hat
larında başlatılmış 've ıbu hatlardan ba
şarılı sonuçlar elde edilmiştir. 1988 yılın
da da Köstence-Trabzon Ro-Rio, Kös
tence - Samsun feri haltları İşletmeye 
açılacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri ,yıl 1970. 
Dünyada (bir petrol krizi [başlamış. Tür
kiye, İtjhal ettiği petrolü kendi TIR'larıy-
la ülkesine getiremez hale gelmiş. Yollar 
kapanmış. Türkiye'de -bugün övünen-
o ıgünkü idarenin yapmış olduğu yanlış
lıklarla Ibüyük ıbir petrol krizi meydana 
gelmiş; bir litre mazot için kuyruklarda 
Ibdklenilmişitıiır. îşjte Sayın lözal'ın ger
çekçi ve üş bilir hükümeti ve onun üye
leri, bu yolları Ibir daha tıkatmamak üze
re, buna benzer yüzlerce alternatif çö
züm getirecektir; buna inançlımız tam
dır. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde yıl
larıdır Ibir karayolundemıvryolu (tercihi me
selesi sürüp gitmiştir. Bunun mazisine 
bakılacak olunsa, demiryollarının 1950 
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yılına kadar geldiği noktadan, 1950'den 
sonrasında da hiç yatırım yapılmadığı 
jgörülecektir. «Bugün demiryolları bat
maktadır, bugün demiryolları bozuktur, 
ımakinalar yoktur» diyen arkadaşlarımı
zın dikkatini çekiyorum, bu bir sataş
ma değildir. Dikkatimi çekiyorum : 1950' 
ye kadar 7 bin kilometre demiryolu yar, 
1950'den 1987'ıye kadar ne kadar demir
yolu yapıldığını, nasıl programlandığını 
sizlere havale ediyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demiryolla
rı, ellbötekıi Türkiyemizin çok önemli ula
şım kaynaklarından biridir. Ancak, bu
nun ihmallinin vebali de kümdeyse, o 
arkadaşlar Ibu vebale katlanmalıdır. 

©iz ülkemiz için, bilhassa demiryolu-
Ikarayolu tercihinde hiçbirini diğerinden 
ağırlıklı olarak ayırt etımek istemliyoruz. 
(Bunu ayırt ötmemiz de mümkün değil-
ıdür. IMilllî menfaatlerimizin elverdiği se
kilide, hangi yatırım ısistemiiımiz gerekli 
ve kaçınılmaz iıse -gerek demiryolunda, 
gerekse karayolunda- ona ağırlık vermek, 
bizim hükümetimizin b'ilinç'l'i bir görevi 
olmuştur. 

Ancak, şunu açıkça ifade etmemiz 
gerekirse, bugün için ülkemizde ne de
miryolu ve de ne karayolu alt ve üslt ya
pıları yeterli düzeyde değildir. Biz, Ana
vatan iktidarı olarak, taşıma sektörleri
nin her birini, fimkânlar ölçüsünde çağ
daş düzeye getirme gayre€ içindeyiiz. ©u 
itibarla, bir yandan ülke menfaatleri, di
ğer yandan da yaltıriımların yan faktör
leri dikkate alınarak, en uygun yatırım 
'tününün seçilmesi hedefleriımizin başında 
gelmektedir. 

Ulaştırma yatırımlarına karar verilir
ken, sadece bugünün hesabını yapmak 
değil, gelecekteki iç ve dış tlicaret hac
mi, komşu ülkelerin hassas yapıları, dün
ya turizmdeki gelişime, çevre korunması 
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ıgilbi faktörlere azamî haissaısiıyetin göslte-
rüBiği ve gösteri İmcisinin ıgerdktiğline olan 
'inançlımız ıtamdır. Çünlkü, geçm'işite ya
şadığımız petrol (krizi, bizi bunu yapma
ya zorîamalkltadır. 

iDeğerli 'mille'tve'killeri, demiryolları-
mız, cumhuriyetin il'k 'yıllarından itiba
ren ımiıllî dkoraamihin yaratılmasına hiz
met öden ıh'ir araç olarak değerlendiril
miş; millî lilhltiıyaçlara paralel iolaralk millî 
Ikaynaiklara yönelinmesinde, sanayinin 
yurt (sathına yaıyıl>maisında ve yer seçi
minde yönlendirildi rol lüisltlıenmiışrtir. An-
caik, demiryolu [yaltırıımJlarının (büyük fi-
nanls Ikaynalklarına 'ihtiyaç göstermesi, ül-
Ikemizıin dkıonoımilk ıkaynaJklarının sınırlı 
ve .yetersiz Ikalmaisı nedeniyle, dünyada 
Ilııızla [gelişen demiryolu teknolojilisine 
paralel (bir igelişıme igösiterememliştir. Bu
nun ıb'ilindinde olan Anavatan iktidarı, 
<bir yandan ülkemizin imikânları ölçü-
ısünde Ibu selk'töre sağlanan kaynakları en 
iyi şekilde kullanmak, diğer yandan da 
elk yatırım Ikaynalkları yanaıtimak amacıy
la her ıtüırliü ıflormülıün arayışı (içine ıgir-
mişltlir. 

İlkltidarımıız döneminde, deımÜryolları 
ağının fizikî ve geometrik (standartları
nın yükseltilmesi, mevcut hatlara yeni 
hatlar 'ilave edilmesi, elektrifikasyon ve 
slirtyalizasıyon tesislıerinin yaygınlaştırıl
ması, çeken ve çekilen araçların ımddern 
ve yeterli seviyeye getirilmesi ve hizmet 
'kalitesinin yülksielıbilmesi önemli hedefle
rimizden ıbiri olmuş ve olmaya devam 
edecektir. 

Birinci Özal Hükümeti döneminden 
itibaren kuruluş yatırımlarına her yıl ar-
tırılaralk ayrıları yatırım (ödenekleri, de
miryolu sektörüne verilen önemin Ibir 
ifadesidir. Nitekim, 1983 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet 'Demiryoll'larınca 34 
milyar Türk Liralık yatırımın gerçefcleş-
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türüm esi ne karşın, 1984 yılında 61.7 mil
yar, 1987 yılında da, bağlı ortaklıklarıy
la ibir'lLİkte, 178.4 milyar Türlk Liralık Hr 
yatırım gerçekleştirilırniştir. 

M. TURAN BAYAZIT ıtflJzmir) — 
Kaç kilometre yeni yol yaptınız? 

ıSEYİT AHMET DALKIRAN (De
vamla) — 1988 .yıllı programı, yine bağlı 
ortaklıklarıyla ibirMklte, 280 ımıilyar Türlk 
Lirası olup, DLH Genel Müdürlüğünce 
de 39,1 milyar Türlk. Liralıik yatırım ya
pılması programlanmıştır. 

'M. TURAN BAYAZIT ^İzmiir) — 
Kaç kilometre yeni demiroylu yaptınız 
ısayın (konuşmacı? 

ISEYÎT AHMiET DALKIRAN (De
vamla) — Benden sonra konuşacak ar
kadaşa zaman Ibırakımak (istiyorum. 

Bununla 'beraber Ankara-Çetİnkaya, 
Halkalı - Kapıkule sinyalizasyon ve Ari-
fiye - (Eskişehir eleikıtrift'kasyon teslisleri
nin yapımına, Ankara - Haydarpaşa sin
yalizasyon hattının yenlilenmesine, Çan-
Ikırı Makas Falbrilkasının tezgâh tenlini 
çalışmalarına devam eldıileoelkt'ir. Ayrıca, 
Islüanıbıul - Anlkara Hızlı Demiryolu Pro
jesinin ıgerçdk'teştir'ilımesıi' amacıyla, yap -
işlet - devret modeli çerçevesinde Japon
ya ve Avrupa ülkeleriyle yapılan teknik 
(görüşmeler Ihızlandurılmış ve hü hıza, ül
kemiz menfaatleri doğrultusunda, aynı 
şekilde devam edilecektir. 

Saygıdeğer. mlilletıvekilleri, 5 yıl, 6 yıl 
veya 7 yıl önce Türkiye'yi 1 milyon do
lar (için (kapısından kırk defa geriye çe
viren yabancı, daha doğrusu Avrupa ve 
diğer ülkeler, şimdi «Geliriiz, ne kadar 
istiyorsanız size parayı vereyim» diyor; 
ama, Sajym Özal Hükümeti o kadar akıllı 
'ki, para almış oilmafc için değil, o parayı 
«Nasıl en iyi kullanırım» için almayı is
tiyor. Aradaki fark budur. 
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Demiryollarının, ana hizmet gayele
rimden biri olan taşımacılıkta, artan ta
lep karşısında, Ibir önceki yıllara göre 
ilave payı maalesef alamamıştır. Bu ge
nel ımüdürlüğüımüz, taşıma 'Stratejisinde, 
nasıl önemli 'bir 'değişikliğin yapılması 
gerektiği hususunda çalışmalar yapacak
tır. Bu kuruluşumuz, gerek yük ve ge
rekse iyolcu taşımalarımda, eldeki imkân
lar ölçüsünde -yine inanıyoruz- en iyi 
hizmeti bizlerin ayağına sunacaktır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, (bugün dün
yada deniz ve demiz sektörünün anlamını 
bilmeyen kalkınmış bir ülkenin mevcu-
diyetünden bahsetmek ımümlkün değildir. 
Bu öneme paralel olarak, (teknolojinin 
zirveye tırmandığı çağımızda, dünyanın 
gözü denizlere çevrilım'iş, eklonoımik ve 
teknik yönden gelişmiş «olan ülkeler bir 
yandan uluslararası denizlerde üsıtünlük-
lerirti devam 'elttirebllmek, diğer yandan 
da deniz tiieareltinin bol hiımelt'lerinden 
en Itoüyıük payı alabilmek için modern ve 
çoik ımasraflı gemi 'inşasına önem ver
mişlerdir. Buna rağmen ülkemiz, demiz 
'sektöründe çağümuzın çok gerilerinde kat
mıştır. (Deniz taşımalarımızdan 1980 ön
cesine kadar ne yeteriince payı alalbilen 
Ibir (filo elde edilmiş, ne (de kendi ithal 
ve ihraç mallarıımızı öz filolarımızla ta-
şıyabiknişiizdir. 

'Sayın Özal Hükümetinin bu sektöre 
önem (vermesinin birindi nedeni, kendi 
mallarımızı bir taraftan öz Silolarımızla 
taşımak ve yabancılara ödemiş olduğu
muz navlunları (geriye almak veya bun
dan sonra bir daha navlun ödememek; 
ayrıca, üçüncü dünya ülkeleri taşımacı
lığından da en iyi payı alabilmektir. 

ıDeniz ısekfcönü içimde deniz (taşıma
ları durumuna Ibir bakarsak, Ibu konuda 
dışarıya fazla döviz ödenmesi, 1980 yı
lından itibaren Türk hükümetlerini bu 
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sektöre önem vermeye yöneltmiş, 1980 
yılında 1,9 milyon deadwevght ton olan 
deniz ıtiöaret filomuz, 1983 yılında 4,3 
milyon deadvveighıt tona, 1985 Ey
lülünde de 6,3 milyon deadvveighıt to
na çıkarılmıştır. Bazı gemilerün filo dışı 
kalması nedeniyle, bugün deniz ticaret 
filomuz yaklaşık 5,4 milyon deadvveight 
(ton civarındadır. 

Anavatan Partisi Hükümeti olarak 
demiz ısekltörıülmüzlün gelişmesi, iticaret fi
lomuzun yabancı bayraklı gemilerle re
kabet ledebilmesi ficin her türlü tedbir 
alınmış ve alınmaya devam edilecektir. 

IBu kesime bakanlıkça yapılan yatı
rımlar 1983 yılında 7,1 milyar TL. iken, 
1987 yılında 312,2 milyar TL'ye çıkarıl
mış olup, 1988 yılında da 77 milyar TL.' 
lilk yatınım yapılması ıprqgraml'anmıştır. 

(Saygıdeğer milletvekilleri, şu verdi
ğim rakamlar, deniz kesiminin en önem-
lii işlevlerinden birini görecek olan liman
larımızla iljgilidir. 

(Kıyı yapılarımdan (balıkçı (barınakları
na da ayrı ibir itina gösterilmelktedir. 
1987 yılında Hoşklöy, Bulancak, İsken
derun 'balıkçı barınakları tamamlanmış 
olup, 8 adedi 1988 yılında tamamlana
cak olan 30 adet balıkçı barınağı inşaa
tına da d'evam edilecekltıit. 

Turizm gelirlerimizi daha da artır
mak 'amaciıyla yat limanlarımızın her tüt
tü yata Hizmet verebilecek şekilde yapım 
ve ıtevsi çalışmalarına devam edilmek
tedir. 1987 yılımda 'Marmaris, Bodrum, 
'Kuşadası ve (Kaş yat limanlarında çalış
malar sürdürülmüş; Antalya Yat Lima
nı hizmete verllmiş'tıir. 

(İnebolu, Tekirdağ, İlskenderun liman 
inşaatları ile 'Hopa genel yük rıhtımı in
şaatı Itaimamlammışltır. Haydarpaşa, Sam
sun, Trabzon, tzmir, Mersin ve »İskende
run limanlarının tevsi çalışmaları devam 
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etmdklte olup, Ibu inşaatlara bu yıl da 
ayrıca hız veri'lecdktir. 

Hülkiümdtiımizce 1984 yılından itiba
ren liman yaıtırum ve tevsi çalışmalarına 
verilen önem nedenliyle, gerçek yükleme 

ve Iboşal'tıma /ve gerekse fiilî gerçekleşme
lerin giderek arttığını görmekteyiz. Nite
kim, bakanlık ilgili kuruluşlarınca işle
tilen limanlarda 1983 yılında 26 (milyon 
ton olan yükleme-boşaltma kapaisiltdsi, 
1987 yılında 43,5 imilypn tona; ifiıilî ger-
çdkleşme ise, 1983 yılında 23,1 milyon 
tondan, 1987 yılında 33,8 milyon tona 
çıkmıştır. 

iSayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığı ilgili kuruluşlarından olan Tür
kiye Gemi' Sanayii Anonim Şirketi ta
rafından işletilen Haliç, Camİalıtı, Pen
dik Ala'yjbey tersanelerinde yeni gemi in
şa; İstinye Tersanesinde ise gemi tamir 
ve bakım faali yelleri sürdürülmektedir. 
Hükümet olarak, gemi sanayiine, dünya 
deniz lüicardfcindek'i 'tdknolojük gelişmeler 
doğrultusunda çıok özel (bir önem ver
mekteyiz; haltta gemi' sanayiinde sadece 
kendi Ülkemizin İhtiyaçlarını karşilaimafc 
üzere değil, ülkemiz dışına da gemi ih
raç etme gayrdtleri içindeyiz. Bu neden
le, Polonya'ya ihraç edilmek üzere 8 adet 
26 300 deadweight ton büyüklüğünde ge
minin siparişi alınmış, «özleşmesi yapıl
mış ve bunlardan 3 adedinin inşasına 
Pendik Tersanesinde devam edilmdktedir. 
Bu tersanemizde ayrıca D. B. /Deniz Nak
liyatı Türjk Anonim Şirketi için de 75 
ıbin deadvveiıght ton büyüklüğünde bir 
dökme yülk gemisinin inşası siürdürü'l-
mektddir. Söz konusu tersanemizde ya
pımına devam edilmekte olan kuru ha
vuz inşaatının tamamlanmasıyla, 175 ıbin 
deadvveigh't ton (büyüklüğüne kadar olan 
gemiler ülkemizde inşa edii'idbilecektir. 

'Camialtı Tersanemizde, '214 oto ve 
600 yolcu kapasiteli Ankara ve Saımsun 
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feribotlarının eşi olan İskenderun feri
botu denize indirilmiş ve teçhizat dona
nımı devam etmdktedir. Arltık, tersane-
lerimlizde modern ve çak maksatlı ge
milerin yapıldığını görmdkten gurur duy
maktayız. 

Bununla beraber, bugüne kadar ol-
iduğu giıbi .bundan böyle de deniz ticaret 
filomuzun modern tdknıollojilerden isti
fade edilerdk gençleştirilmesi ve yeni ge
mi inşalarını teşvik poMtikaımıiza devam 
olunacak/tır. 

'Değerli milldtvdkillıeri, çağımız ulaş
tırma sektörünün en önemlilerinden biri 
olan hava ulaştırmasından bahsetmek iş
itiyorum. 

Dünjya s ilvi I havacılığının süratle ge
lişmesine paralel olarak ülkemizde de 
ıbu ısek'töre Hükümetimizce büyük önem 
iverilmiş, havayolu ulaştırmasında önem
li yatırımlar yapılmış ve yüksek potan
siyeli haliz /bir altyapının oluşturulması 
için her 'türlü gayret gösterilmiş ve ıgös-
terilmeye devam edilmdktedir. 

Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili kuruluş
lar aracılığı ile bu sdkftöre 1988 yılında 
yaklaşık 400 milyar Türk Liralık bir ya
tırım yapılması programlanmıştır. 

(Havayolu taşıimacılığını daha da etki
li ve verimti kılabilecek bir sistemin 
oluşturulmasına yönelik hava ulaşım sis
teminin belirlenmesi amacıyla Bakanlık
ça 1988 yılında tamamlanacak olan «Tür
kiye Hava Ulaştırması Etüdü Projesi» 
çalışmaları ısürdürülmdktedıiır. Ayrıca DUH 
Genel Müdürlüğümüzce de gelişen ih
tiyaçlar dağrulltulsunda mevcut hava 
ımeydanlarının iyileştirilmesi ve yenfiıleri-
nin yapılması için 55 milyar 250 milyon 
Türk liralık bir yatırım yapılması plan
lanmıştır. 

1988 yılında, özellikle, Atatürk, Ga
ziantep, Antalya, Adana, Erzncan, Da-

630 — 
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laman, Kars, lEsenlboğa ve Adnan Men
deres Havaalanlarındaki çalışmalar sür
dürülecek ve devam ©den projeler hız
landırılarak 'biran önce 'tamamlanması 
sağlanacaktır. 

'Diğer /taraftan, 1988 yılında 37 mil
yarlık yatınım yapacak olan DHMİ Ge
nel Müdürlüğünce tüllkem'iz hava saha
sının 'kontrolü ve seyrüsefer faaliyetleri
nin ımodernleştirilmesini sağlamak ama
cıyla 'ihtiyaçlara uygun şekilde düzenlen-
ımiış olan «Türkiye Hava Trafik Radar 
Kaplama Projesi» ihalesine de çıkılmış
tır, 

Küçük 'Uçak işleitmediliğinin geliştiril
mesi amacıyla kamu kuruluşları yanında 
özel sektörün ve mahallî idarelerin im
kânları da kullanılarak, başta turistik 
yerler olmak üzere yurt sathında «stoll» 
tipi havaalanlarının . yaygınlaştırılması, 
hükümetimizin politikaları içindedir. 

Türk Hava Yolları halen, 8̂ i dünya
nın en modern uçaklarından olan Air -
IBus 'olmak üzere 26 adet uçakla, 46'sı 
yurt dışı, 15'i de yurt içi, toplam 61 
noktaya sefer yapmaktadır. Sefer ağı
nın ağırlıklı olarak dış hatlara kaydırıl
ması amacıyla Oslo, New York, Mos
kova Pekin, Tokyo, SMney ,gibi önemli 
merkezlerle; Endonezya, Tayland, Güney 
Kore ve Portekiz gibi ülkelere uçmamı
zı sağlamalk amacıyla çalışmalar sürdü
rülmektedir. 

Havayolümuzda da antik ülkemiz, 
dünyanın her yeriyle bağlantı kurma 
gayreti içine girmiş, haltta bu bağlantı
ların birçoğu gerçekleşmiştik. 

1988 yılında 286 milyar 864 milyon 
Türik Liralık Ib'ir yatırım yapmayı prog
ramlamış bulunan Türk Hava Yolları 
uluslararası pazarda sürdürdüğü reka
bet çalışmaları ile ülkemizin en önemli 
döviz (getiren kuruluşlarından birisidir. 

Ajyrıca, ülkemize yönelik eiharter ta
şımacılığından daha (iyi pay alabilme-
mizli teminen kurulmuş bulunan .Boğaz
içi Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi, 
halen iki adet yolcu ve iki adet de kar
go olmak üzere toplam dört adet uçak
la ıseferlerini sürdürmektedir; filonun ve 
pazarın genişlemesi çalışmalarına da ay
rıca devam etmektedir. 

Güçlenen ve modernleşen hava filo
muza paralel olarak havaalanlarmdaM1 

hizmtelerin de uluslararası standartlara 
uygun hale getirilmesi maçıyla kurulmuş 
bulunan USAŞ ve HAVAS Genel Mü
dürlükleri ülkemize (önemli döviz girdisi 
sağlayan kuruluşlarımızdandır. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Anavatan 
Hükümetinin, her sahada olduğu glibıi, 
devamlı olarak yenilikler peşinde olduğu 
ve bu yenilikleri de Türk Milletine kabul 
ettirdiği hepinizce bilinmektedıir. Hava 
sahasında da iişletmeciliiği daha iyi hale 
(getirmek, verimliliği 'artırmak ve ülke
mize daha büyük döviz kazandırmak 
amacıyla havayolu kuruluşlarımız ara
sında bir Iböliüşime, bir paylaşma ve ay
rılma meydana (gelmiştir. Ortaklıklar ha
line ıgelen kuruluşlarımızın, inanıyoruz 
ki, birbiriyle koordinelfi çalışacak iki kar
deş kuruluşun birbiriyle münakaşalı ol
ması mümkün değildir; birbiriyle tooor-
dineli çalışacak ve hizmeti daha ranıtabl 
bir şekilde milletimizle sunacaktır. 

(Değerli (milletvekilleri, 'partimizin ik
tidara 'gelmesini müteakip, diğer alanlar
da olduğu ıgübi, hava ulaştırmasında da 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Ulaş
tırma ısektöründe faaliyet gösteren kamu 
kuruluşları yanında, sayıları 27'yi bulan 
özel ve (kamu hava taşımacılığı şirketle
rinin de faaliyete geçmesiyle havayolu 
taşımacılığının tjüm yurt sathına yayıl
ması çalışmalarına hız verilecektir, Özel 
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sektöre verilen !bu i'mikânlarla mevcut 
'havaalanlarının da!ha etkin ve verimli 
kullanılması sağlanmış olacalktır. 

Ulaştırma Bakanlığının en önemli 
kuruluşlarından birii olan haberleşme 
kısmımı daha geniş «bir şelkilde Ibendem 
ısanraki arfkadaşım tealh edeceğinden, 
Ibu ıhusustalki bilgileri kendisine bırakmak 
istiyorum. 

Saygıdeğer milletvekilleri, ülkemizin 
ulaşltırıma hizmetlerindeki faaliyetlerinin 
Ihanıgi noktadan hangi notaya getirildi
ğini Ikıisaca arz ötmeye çalıştım. Görülü
yor ki, Anavatan f-kıtfldarı, reform, kal-
Ikınma ve istikrar İktidarıdır. Bu iktidar, 
halika hizmeti Halk'lka hizmet aşkıyla 
yapan İktidardır. ıBu iktidar, dünya 
önünde ımildtinin 'başını dik, göğsünü gu
rurla dolduran ve ülkesine çağ atlatan 
iktidardır. ıtfA'NA'P (sıralarından. alkışlar) 

Anavatan Hüfcümetinıim asil Türk '.Mil
letine layık olduğu işeikilde dalha nice hiz
metler vereceğine içtenlikle inanıyor, 
Hükümetimiz, (Bakanlığımız ve bütün 
kurutuşlarının mümtaz temsilcilerine !ba-
şaritarıridan dolayı teşekkür ediyor, büt
çenin ülkemize, 'Bakanlığa ve Baikanlık 
Mensuplarına hayırlar getirmesini Yüce 
Allah'tan itemenrii ediyor, Yüce Mecli
slin üyelerini saygıyla selamlıyorum (Al-
Ikışkr) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Dalkıran. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Adı
yaman iMilfetvekili Mehmet Delıiceoğlu; 
Ibuyunun efendim. i(ANAP ısıralarından 
allkışlar) 

iSayın Deliceoğlu, (sizden sonra grup 
adına İSayın Necmettin Şeyhoğlu da ko-
nuşacaiklar. Grulbun kalan süresi şu an
ıda 20 daiki'ka. 20 dakika olduğuna göre, 
10'ar dakika konuşmanız veya zaman-
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lamayı aramada ona göre yapmanız ge
rekiyor. Nasıl takdir ederseniz efendim. 

Buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET 

DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, Yüce Mealisin değerli üyeleri; 
Ulaştırma Bakanlığımın bütçesi üzerimde 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz ve ifade etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin 
ekonomiik ve sosyal ihtiyaçlarla, kamu ya
rarıma ve millî güvenlik amaçlarıma uygun 
olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu 
hizmetlerin birhideriımi tamamlayıcı şekil
de yürütülmesini sağlayacak es a sılan tes
pit etmek, denetlemek; ulaştırma ve ha
berleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit et
mek ve planlamak; kara, deniz ve hava 
taşıtma aracının teknik nitel ikileri yle, bun
larda çalışanların yeterlilik şartlarının be-
liırtiilmesi hususlarında tıemel prensip ve 
politikayı tespit etmekle görevli bulunan 
Ulaştırma Bakanlığı, düzenlemek, yönlen
dirmek ve denetlemek gibi kamu görevi 
yanında, kendisine bağlı İşletmecilik ku
ruluşları vasıtasıyla da yüce miilletiımlize 
günün yiırmidört saatimde hizmet vermek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, Bakanlığım bün
yesi, bağlı ve ilgili kuruluşları hakkında 
şematik ibilgi sunduktan sonra, sektörler 
itibariyle konuşmamı sürdürmek istiyo
rum. 

Bakanlık merkez teşkilatı, ama hizmet 
birimleriyle ddhışma ve denetim birimleri 
ve yardımcı birimlerden meydana gel
mektedir. 

Ama hizmet birimleri Demiryolları, Li
manlar ve Hava Meydanları inşaatı Ge
nel Müdürlüğü, Kara Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü, Deniz Ulaştırması Genel 
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Gemel Müdür-
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lüğü, Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Ta
rife ve Ticaret Dairesi Başkanlığı, Bağlı 
ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı; 

Danışma ve denetim birimleri ise, Tef
tiş Kurulu Başkanlığı, Araştırma ve Plan
lama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, 
Bakanlık Müşavirliği, Hukuk Müşavirliği, 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Dış 
İlişkiler Dairesi Başkanlığı;-

Yardımcı birimler ise, Personel Daire
si Başkanlığı, Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
Savunma Sekreterliği, Özel Kalem Mü
dürlüğü; 

Taşra teşkilatları ise, Ulaştırma Ba
kanlığıma bağlı 20 bölge müdürlüğü, 59 
liman başkanlığı ve ihtiyaca göre deği
şen şu anda 13 adet de kontrol başmü
hendisliği 'bulunmaktadır. 

Bakanlığa bağlı ilgili (kuruluşlar şun
lardır : Telsiz Genel Müdürlüğü (Katma 
bütçeli bir idare), PTT Genel Müdürlü
ğü, Türkıiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğü, Devlet Hava 
Meydanlları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
Türik Havayolları Anonim Ortaklığı Ge
nel Müdürlüğü, Türkiye Gemi Sanayii 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, Tür
kiye Denizclilik İşletmeleri Genel Müdür
lüğü, Denizcilik Bankası Türk Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü; 

Bağlı ortaklıklar : Türkiye Lokomo
tif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Ge
nel Müdürlüğü (TÜLOMTAŞ), Türkiye 
Vagon Sanayii Anonim Şirketi 0,61161 
Müdürlüğü (TÜVASAŞ), Türkiye De
miryolu Makineleri Sanayii Anonim 'Şir
keti Genel Müdürlüğü (TÜDEMSAŞ), 
Hava Alanılıarı Yer Hizmeitilerıiı Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü (HAVAS), Bo
ğaziçi Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğü (BHT), Uçak Servisi 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (USAŞ), 
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Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, 

Sayım milletvekilleri, görüldüğü üzere 
Ulaştırma Bakanlığı merkez birimıleTii, taş
ra ıteşkilatı, bağlı ve ilgili kuruluşlarıyla 
geniş bir camiayı oluşturmaktadır. Eko
nomik ve sosyal hayatımızda önemli bir 
yeri olan sektöre, Hükümetimiz gereken 
önemi vermektedir. Bunun sonucu ola
rak, toplam kamu yatırımları içerisindeki 
ayrılan pay giderek artmaktadır. 1983 yı
lında yüzde 20,5 ikan, 1984 yılında yüzde 
22,6; 1985 yılında yüzde 29,8; 1986 yılın
da yüzde 30,6; 1987 yılımda yüzde 32,6; 
1988 yılımda yüzde 35,7 olmuştur. 

Kalkınmışlığım temel göstergesinden 
en önemlisii, çağdaş ulaştırma ve haberleş
me sistemlerine sahip olmakla (mümkün
dür. İşte bu medenilerledir ki, bu yıl da 
birinci öncelikli yatırım sektörü olarak en 
büyük kaynak ülaştıırıma ve haberleşme 
sektörüne ayrılmıştır. 

Yüce Meclisim değerli üyeleri, sektör
de yer alam yatırımlar ile gelişmeler hak
kında kısaca bilgi sunmak istiyorum. Ba
kanlığım 1988 yılı yatırımları 180 miyar 
885 milyon liradır. Bu yatırımların önemli 
kusmı Demiryolları, Liımanlar ve Hava 
Meydamlları inşaatı Genel1 Müdürlüğü ta
rafımdan lif a edilmektedir. 

Söz konusu genel müdürlüğün Ulaştır
ma Bakanlığı bünyesinde yer almasıyla 
birlikte, altyapı hizmetleri yapan kuru
luşla, işletici kuruluşlar aynı çatı altımda 
toplanmıştır. Yapılacak yatırımlarda işlet
meci kuruluşların da ihtiyaçları dikkate 
alımimaktadır. Bu sözlerimle, DLH Genel 
Müdürlüğümün Bayındırlık ve İskân Ba
kan! lığımdan alınarak Ulaşıtırma Bakanlı
ğı bünyesine verilmesiyle igili tartışma
ların isabetli olmadığını arz etmek istiyo
rum. 
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DLH Genel Müdürlüğü tarafından ifa 
©diten demiryolu yapıımı için 1988 yılında 
39,1 milyar liralık ödenek ayrılmıştır. Ba
lıkçı barınakları içı'm 14,5 milyar, liman
lar (inşaatı için 56,7 milyar, turizm yat li
manlar ıı için 4,4 milyar, hava meydanları 
(inşaatı1 ve donanımı için 55,2 milyar ve 
boru hatları için 9 milyar liralık ödenek 
ayrılmıştır. 

Ulaştırma altyapı hizmetleri içtin ge
nel bütçeden ayrılan ödeneklerin yeterli 
olduğu söylenemez. Ulaştırana altyapı in-
şaatllarının yap - istet - devret maddi ile 
gerçekleştirilmesi ve projelere genel büt
çe dışında ilave kaynaklar temini suretiy
le, 'teslislerin programlarda öngörülen sü
relerden önce hizmete verilmesi büyük 
faydalar sağlayacaktır. 

İlave kaynak temini için Bakanlıkça 
hazırlanan, Ulaşitırma Altyapılarının Ya
pımı, işletilmesi) ve Geliştirilmesi Hakkın
daki 'Kanun tasarısının Başbakanlığa şev
ki memnunliyet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, «Karayolları mı, 
demiryolları mı?» tartışmasının sıkça ya
pıldığı ülkemizde, birini ötelkine tercih 
etmek elbette ki mümkün değildir; ama, 
ne var İki, ülkemizin coğrafî şartları, de
miryolu yapımını çok pahalı kılmakta
dır. Genel bütçeden bu maksat için ayrı
lan ödenek de sınırlı bulunmaktadır. 

Söz bu noktaya gelmişken bir hususu 
arz etmek istiyorum : 

Hükümetlimiz kalkınmayı, bu meyan-
da demiryolu yapımını, şimdiye kadar ol
duğu gibi, bütçe imkânlarına ve zamana 
-bırakmak niyetlinde değildir. Başka im
kânlar ayırarak, hızlı çözümler getirmek 
için, yoğun çalışma ortamına girilmiştir, 

Demiryolu konusunda ve daha birçok 
projelerin bir an evvel devreye girmesi 
için, klasik çarelerin dışında yeni imkân
lar araştırılmakta, çözüm yolları aran-
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maktadır. Bu <sayede ülkemizin makûs ta
lihinin yenileceği inancında olduğumu ifa
de etmek istiyorum. 

Bu iarada demiryollarımızda çeken ve 
çekilen demiryolu araçlarıyla, elektrifikas
yon ve sinyalizasyondan 'bahsetmek isti
yorum : 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğü ve bağlı ortak
lıklar tarafından 1988 yılımda yapılacak 
yatırıımllar : 

591 kilometre yol yenilemesi yapıla
cak; 

419 kilometre telelkomünikasyon tesisi, 
iskenderun - Divriği sinyalizasyon tesisi
nin tamamlanması ve elektrifikasyon te
sislerine 'başlanılması; 

35 adet dizel ana hat, 20 adet elektrik
li anıa hat, 10 adet dizel yol manevra 
lokomotifi, ayrıca 50 adet yolcu vagonu 
ile 1 600 yük vagonu imalatı yapılacak
tır. 

Ankara - Çetinkaya - Halkalı - Kapı
kule sinyalizasyon teslislerinin yapımına; 
Haydarpaşa ve Ankara sinyalizasyon hat
tının yenilenmesine; Arifıiye -• Eskişenir 
elektrifikasyon tesisinin yapımına; Çan
kırı Makas Fabrikası tezgâh ıtamıimi ça
lışmalarına devam edilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları Genel Müdürlüğüne bağlı ortaklık
ların, yalnız demiryollarına değlıl, iç ve 
dış pazara hizmet verme çalışmalarının 
yoğunlaştırı'lmıasıı memnuniyet vericidir. 

Sayın milletvekilleri, deniz ulaştırma
sı (konusunda Hükümetimiz bu sektöre de 
gereken önemi vermiştir. Devam etmekte 
olan 30 adet balıkçı barınağının 8 adedi 
1988 yılında tamamlanacaktır. İmalat 
sektöründe Sürmene, Çamburnu tersane 
sahası inşaatı ile Tuzla Tersanesi ikmal 
inşaatı üzerindeki çalışmalara devam edil
mektedir. 
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Turizmin tesvidi amacıyla geçtiğimiz 
yıl Marmaris, Bodrum, 'Kuşadası ve Kaş 
yat limanlarında çalışmalar sürdürülmüş; 
Antalya yat limanı hizmet vermiş, Side 
yat limanı programa alınmıştır. 

Haydarpaşa, Sıamsun, Trabzon, izmir, 
Mersin ve İskenderun limanlarının geliş
tirme projelerine hız verilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiir-
yolları ve Türkiye Denizcilik tşlıetımeleri 
Gend Müdürlüğünce .işletilen limanlanın 
yükleme, boşaltma kapasiteleri 1983 yı
lında toplam 26 milyon ton iken, 1987 
yılında 43,5 milyon tona ulaşmıştır. Bu 
umanlarımızda, aynı yıllarda sıra ile fiilî 
yükleme, boşaltma 23,1 milyon ton iiken, 
bilahara 33,8 milyon ton olarak gerçek
leştirilmiştir. 

İç ve dış sularda deniz taşımacılığı 
yapan Türkiye Denizcilik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü, son yıllarda kendisini ye
nileyerek hizmetlerini, sürdürmüştün Ha
len, milletlerarası ve şehirlerarası hatlar
da 2 adet yolcu, 3 adet yolcu - yük ka
rışımı, 9 adedi feribot olmak üzere 14 
gemi ile faaliyetlerine devam etmiştir. 
Geçtiğimiz yıl 1 milyon yolcu ve 82 
bin araç taşınmıştır. Şehir ve körfez hat
tında taşman yolcu adedi ise 112 milyon
dur. 

Bugün ülkemizin en büyük armatör 
kuruluşu olan Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyatı Türk Anonim Şirketi, Uzak
doğu ve Continant Amerika hatlarında 
çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu şirket
lerimizin ayrıca Ro-Ro ve tanker taşı
macılığı faaliyetlerdi de mevcuttur, 

Bu sektörümüzün imalatçı kuruluşu 
olan Türkiye Gemi Sanayi Anonim Şir
keti Geneli Müdürlüğü, Haliç, Gamialtı 
ve Pendik Alaybey tersanelerinde yeni ge
mi inşasına, tstinye Tersanesinde de ta

mir ve balkım faaliyetlerine devamı et
mektedir. 

Adı geçen genel müdürlüğün yurt dı
şından aldığı siparişleri de mevcuttur. 
Halen Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatına 75 bin DW ton gemilerin sipa
rişi alınmıştır. Pendik'teki kuru havuz 
inşaatının bitimi ile 'birlikte 175 bin DW 
tonluk gemilerin imaline geçilecektir. Bu 
noktada gemli inşa alanında ülkemiz Ja
ponya'dan sonra ikinci duruma gelecek
tir. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin başın
da, hava meydanları inşaatı ve donanımı 
için 55,2 milyar liralık ödenek ayrıldığını 
ifade etmiştim. Buna ilaveten KİT'lerin 
havacılık kesimiyle ilgili 1988 yıh yatırım
ları lise 390 milyar liradır. 

Hava trafik kontrol hizmetlerinin 
sağlanması için Türkiye Hava Trafik 
Radar Kaplama Projesi yeniden gözden 
geçirilerek, bu yıl yeniden ihaleye açıl
mıştır. 

İhtiyaçlar çerçevesinde bir yandan 
mevcut havaalanlarının tevsii yapılırken, 
daha önceleri yapılmış; fakat atıl durum
da bulunanların devreye sokulması ve ay
rıca bazı askerî havaalanlarının sivil tra
fiğe açılması memnuniyet vericidir. 

Yurt içi ve yurt dışında toplam 60 
noktaya uçan, havacılıkta ana kuruluşu
muz Türk Havayolları Anonim Ortaklığı 
Genel Müdürlüğünün, alınacak olan 3 ye
ni Air-Bus dile koltuk kapasitesi 4 578'e 
ulaşacak ve Tünk Havayollarında sefer 
ağırlığının dış hatlara kaydırılmasına de
vam edilecek'tıir. 

Sayın millıletvekilleri, çağımızda zama
nın önemi tartışılmayacak kadar açıktır 
ve zaman faktörü her geçen gün daha da 
Önem kazanmakta, buna bağlı olarak 
havacılık da önem kazanmaktadır. Çağın 
modern ulaşım aracı olan havacılık, tek-
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nik kadro ile iyi bir işletmeciliği de be
raberinde getirir. Uluslararası rekabet an
cak iyi bir işletmecilikle mümkün ol-
mıaktıadır. Siyasî ve iktisadî istikrar orta
mının sağlanmasıyla birlikte ülkemize ge
tton yolcu ve sivil uçak trafiği de giderek 
ıartmalktad.ır. 

Dış hatlarda 1983 yılında 2 434 00O 
oba yolcu trafik hacmi, 1987'de 4 855 000' 
e çıkmıştır. 1983 yılında havaaılanlarımızıa, 
22 hini yabancı olmak üzere toplam 74 
h'n sivili uçak iniş yapmış iken, bu ra
kam 1987 yılında, 34 hini yabancı olmak 
üzere 112 bin uçağa yükselmiştir. 

'Sayın milletvekillileri, bu sevindirici ge
lişmelere her geçen gün •yenileri ekleniyor. 
DLH Genel Müdürlüğü iile DHMİ Gendi 
Müdürlüğümüzün yanında il özel idare
lerinin ve özel sektörün imkânlarıyla, 
başta turistik yöreler olmak üzere küçük 
tip uçakların faaliyet gösterebilecekleri 
«stoll» tipi havaalanlarının yurt saıthına 
yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Yeni
liklere ve gelişmelere açık olan, fakat za
man zaman kaybına tahammül olunma
yacak havacılık konusu Hükümetimizce 
millete mal edilmeye çalışılmaktadır. Yal
nız, özeleştiırilmek amacıyla Türk Hava 
Yoları Anonim Ortaklığı Geneli Müdür
lüğünden ayrılan ortakların özelileştinil-
mesıi geciıkımiştir. Bu hususun çabuklaştı
rılmasını şahsî temenni olarak arz etmek 
istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, iktisadî ve sosyal 
kesimin itici gücü olan haberleşmeye Hü
kümetimiz gereken önemi vermiştir. 1983 
yılında 1 904 425 olan toplam hat ka
pasitemiz, 1988 yılında 6 milyon hat ka
pasitesine ulaşacaktır. 

1983 yılı sonunda 10 272 olan tele
fonlu köy ve mezra sayısı, 1987 yılı so
nunda 36 442'ye ulaşmıştır. 

1983 yılı sonunda teleks santrali arının 
hat kapasitesi 8 220 iken, 1987 yılı so

nunda 24 050 hatta ulaşmıştır. Ayrıca 
1988 yılında, 2 500 hatlık teleks santralı 
hizmete verilecektir. 

Sayın ımiltetvekiillerii, haberleşmenin en 
son ve modern teknikleri geliştirilerek ül
kemizde uygulanır olmuştur. Yapılan ye
nilikleri sık sık basınımızdan izlemekte
siniz; burada teker teker ıslayarak kıymet
li zamanlarımızı almak işitemiyorum. Yal
nız, 1988 yilındıa PTT 'Genel' Müdürlüğü
müzün yapacağı hizmetlerin önemli gör
düğüm kısımlarını sıralamak istıiıyorum : 

446 yerleşim yerindeki mıanuel santra
lin otomatik sanfcralla değiştirilmesi, 1 
milyon 35 bin hatlık otomatik telefon 
santralının hizmete verilmesi, 1 250 adet 
kırsal yerleşim yerinin telefona kavuştu
rulması 10 bin köyün şehirlerarası oto
matik telefon şebekesine irtibatlandırıl-
ması, 11 500 adet şehirlerarası ve millet
lerarası ankesörlü ve kartlı umumî tele
fonun hizmete verilmesi, haberleşmenin 
diğer bir türlü olan ve tüm dünya ülke
lerinde uygulanan telsiz haberleşmesi, çı
karılan 5 Nisan 1983 tarih ve 2813 sayılı 
Kanunla başlamış bulunmaktadır. 

Günlük hayatımıza o tarihlerde giren 
telsiz haberleşmesi, bugün kullanım ala
nı genişleyerek yaygınlaşmış bulunmakta
dır. Ülke düzeyinde telsiz iş ve hizmetle
riyle ilgili önemli gelişmeler olmuş; ka
mu kurum ve kuruluşları dışında gerçek 
ve tüzelkişilerin de telsiz sisiteimi kurma 
ve işletmeleri sağlanmıştır. Kısaca, gün
lük hayatta ve ekonomik alanda çeşitli 
iş çevrelerinde önemli ölçüde haberleşme 
kolaylıkları sağlanmıştır. Basında zaman 
zaman yer alan ilkgün uygulamalarının 
sakıncaları, alman tedbirlerle zaman içe
risinde giderilmiştir. 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; sözlerime burada son verirken, 
beni sabırla dinleyen Yüce Heyetinize, 
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Sayın Balkana, Ulaştırma Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşların tülm çalışan personeli
ne grubum ve şahsını adına teşekkür edi
yor, başarılannın devamı dileğiyle saygı
lar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 

ıSayın Şeyhoğlu, sizin için 5 dakika 
var, konuşur musunuz? 

ALİ NECMETTİN ŞEYHOĞLU 
(Çankırı) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ NEC
METTİN ŞEYHOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri-
Ulaştırma Bakanlığına 'bağlı Telsiz Genel 
Müdürlüğünün büitçesli için Anavatan 
Grulbu adına söz almış bulunuyorum. He
pi nizii gerek -grubum adına, gerekse ken
di adıma sonsuz sevgi ve saygılarımla 
selamlıyorum efendim. (Allkışlar) 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 5 Nisan 1983 tarihine kadar ordu, 
deniz ve hava yollarıyla, ajanslar dışında 
şiddetli ihtiyaç duyulmasına rağmen, bil
hassa sivil liht'iyaçlarda telsiz kullanma im
kân ve ihtimali yoktu. Hatta bu tarihten 
evvel, hatırlarsınız, 'birkaç turist Türkiye' 
de telsiz mevzuatını bilmeden, yanlarında 
telsiz getirip kullandıkları için aylarca ha
pishanelerde yatmaya mahkûm olmuşlar
dır. Bilahara, 5 Nisan 1983 tarihînde 2813 
sayılı Telsiz Kanunu ile Ulaştırma Ba
kanlığı teşkilatı içinde faaliyete geçmiş 
olan TeÜsiiz Genel Müdürlüğü, daha te
sirli ve süratli hizmet verebilmesi için 
28.5.1986 tarih ve 3293 sayılı Kanunla 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı hükmî şahsi
yeti haıiz katma bütçeli genel müdürlük 
haline getirilmiştir. 

Telsiz Genel Müdürlüğünün görevle
rini kısaca gözden geçirirsek : Kamu ku-
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rum ve kuruluşlarıyla, gerçek ve tüzelkişi
ler tarafından kurulması ve işletilmesi Is-
tentilen telsiz siistemler'ine, radyo ve te
levizyon vericilerine uydu alıcı ve verici 
istasyonları kurma ve işletme ruhsatna
meleri vermek; çeşitli telsiz sistemlerine, 
radyo ve televizyon vericilerine, deniz 
ve hava araçları seyrüsefer sistemleriyle 
elektromanyetik haberleşme faaliyeti gös
teren sistemlere millî düzeyde frekans 
planlama tahsisleri yapmak ve gereken
ler üçjin uluslararası tescil işlemlerini yürüt
mek; dünyadakıi telsiz elektronik sanayiin
de gelişme ve değişmeleri yakından ta
kip ederek, yurt içinde imal veya ya
bancı ülkelerden ithal edilecek telsiz ci
hazlarına ait standartları tayiin, tespit ve 
yayınlanmasıyla uygulamalarını kontrol 
etmek; kamunun can ve mal emniyeti ba
kımından, deniz ve hava vasıtaları telsiz 
haberleşme ve seyrüsefer siiistemlerdnin 
faaliyetlerini kontrol etmek; amatör tel
sizcilik ve telsiz operatörlüğü mevzuatla
rını hazırlamak, sınav işlemlerini yürüt
mek; çeşMi elektromanyetik dalgaların ve 
kaçak çalışan telsüz istasyonlarının de
netim altında tutulmasını sağlamak; millî 
çapta mıonitöring sistemlini kurmak ve 
çalıştırmak. 

Telsiz Genel Müdürlüğü teşkilatını 
gözden geçirirsek; bir merkez, bir de taş
ra teşkilatı olmak üzere ikiye ayrıldığını 
görürüz. Merkez teşkilatında : 

Bir genel müdür, üç genel müdür mu
avini; 

Anahizmet birimleri olarak, sistemler, 
frekans, standartlar, işletme ve monitör 
daire başkanlıkları; 

Danışma ve denetim birimleri olarak, 
teftiş kurulu başkanlığı, hukuk müşavir
liği, plan koordinasyon daire başkanlığı; 

Yardımcı birimler olarak da, personel, 
eğitim, bilgi işlem, idarî ve malî işler dai-
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re başkanlıkları, savunma sekreterliği, ba
sın ve halkla ilişkiler müşavirliği ve özel 
'kalem (müdürlüğünden oluşmaktadırlar. 

Taşra teşkilatı ise henüz teşekkül saf
hasındadır. Sadece İzmir'de kurulmuştur. 
İnşallah 1988 senesinde diğer yerlerde de 
'kurulacaktır. 

Efendim, atlayarak gidiyorum, zama
nınızı almamak için. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Çok hızlı 
okuyorsunuz; zaman müsait. 

ALİ NECMETTİN ŞjEYHOĞLU 
(Devamla) — Zaman müsaitse, yavaş oku
yayım. Sayın Başkan müsaade ederse, ya
vaş okuyacağım. 

BAŞKAN — 5 dakika daha buyurun 
efendlim. 

ALÎ NECMETTİN ŞEYHOÖLU 
(Devamla) — Teşekkürler Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Bu süreleri Sayın Bakandan kesin efen
dim. Bunlar, Bakan adına konuşuyor. 

ALÎ NECMETTİN ŞEYHOÖLU 
(Devamla) — Sayın Bayazıt, inşallah ye
ti ştireceğim galiba. 

Efendim, taşra teşkilatı : İstanbul, İz
mir, Çanakkale, Mersin, Diyarbakır, Gam-
sun ve Erzurum Bölge Müdürlükleri olup, 
'bunlardan ancak İzmir Bölge Müdürlü
ğü çalışmaya başlamış, diğer bölge mü
dürlükleri teşkilatlanmaya çalışmaktadır. 
Halen merkezde 176, taşrada da 11 perso
nel çalışmaktadır. 

Telsiz Genel Müdürlüğü hizmetlerinin 
iyi şekilde yürütülmesi için bugüne kadar 
16 tane yönetmelik hazırlanmış, Bakan
lar Kurulundan geçirilerek, Resmî Gaze
tede yayımlanmıştır. Yayımlanan yönet
meliklerle topluma verilen hizmetleri göz
den geçirirsek • kamu kurum ve kuruluş
ları dışında, gerçek ve tüzelkişilerin de 
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kanun ve yönetmeliklere uyarak, tekiz 
sistemi kurma ve işletlrnellerine izin veril
mesiyle günlük yaşamda, ekonomik alan
da, çeşitli iş çevrelerinde haberleşme ko
laylıkları sağlanmıştır. 

Telsiz ithalat ve satış firmalarına çok 
büyük ticarî ve ekonomik saha açılmıştır. 
Hava ve deniz araçlarında seyahat edenle
rin mal ve can emniyetini yakından ilgi
lendiren seyrüsefer ve telsiz haberleşme 
sistemleri daha sağlıklı hale getirilerek, 
seyahatler daha güvenli hale gelmiştir. 

Telsiz 'halberleşmesıiı, sanayi, tarım, ma-
dendlifc, ormancılık, hayvancılık, enerji, 
sulama, ilaçlama gibi çok geniş faaliyet sa
halarında hizmet vermeye başlayarak, ha
yatın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. 

Telsiz haberleşmesi, belediyelerin itfai
ye, kara ve demiz toplutaşıt araçları; 
elektrik, su, havagazı, temizlik, ilk yar
dım, koruma ve sabotaj önleme hizmetle
rinde geniş ve çok faydalı rol oynamak
tadır. 

Telsiz haberleşmesini ilk yardım hiz
metlerinde, akaryakıt ikmalinde, kaza ve 
yaralanmalarda; kırsal kesimlerdeki' yan
gınları önleme faaliyetlerinde, su ürünle
rinin istihsal ve pazalamasında etkin şe
kilde görmek mümkündür. 

Telsiz hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla 
turizm faaliyet ve hizmetlerinde de bü
yük gelişmeler olmuştur; bilhassa, yat tu
rizminde. 

Yine bu arada tüm basın kuruluşla
rına özel frekans bantları ve bu bantlar 
içinde kanallar tahsis edilerek, sistem ku
rabilecekleri kendilerine bildirilmiştir. Bu
güne kadar Cumhuriyet, Hürriyet ve Ter
cüman gazeteleri müracaat etmiş, hepsi
ne': sistem kurma izni verilmiştir., 

Türkiye'deki bütün bankaların zırhlı 
araçlarla kıymetli kâğıt ve para nakilleri 
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için ihtiyaç duydukları telsiz sistemi kom-
püüüre edilerek, İstanbul'da üç roleli, An
kara ve izmir'de Mşer roleli, diiğer iller
de ise hirer roleli sistem kurup, çalıştıra-
>bilmelerine 'izin verilmiştir. 

3293 sayılı Kanunla, 492 sayılı Harc
ılar Kanunu kapsamına giren telsiz araç
ları, telsiz ücretleri olarak Genel Mü
dürlükte tahsil edilmek üzere devredilmiş 
bulunmakitatâlr. Böylece Genel Müdürlük, 
telsiz ıiş ve işlemlerini daha süratli yürü
tür hale 'gelmişıtlir. 

Efendim, artık verilen rakamları oku
muyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi lütfen 
efendim... 

ALİ NECMETTİN ŞEYHOÖLU 
»(Devamla) — Son cümlemi şöyle bağla
yayım Sayın Başkan. 

1988 yılı bütçesii için sunulan rakam
larda; personel giderleri 720 milyon lira, 
diğer carî giderler 860 milyon lira, trans
fer giderleri 172 milyon lira, kamulaştır
ma giderleri 800 milyon lira ve bundan 
gayri 1 milyar 750 milyon lüra da yatırım 
giderleri olmak üzere, 4 milyar 302 milyon 
lira 'gider gösterilmiş. 

Buna mukabil 1988 yılı için teklif edi
len tahmini gelirler şöyle : Öz gelirler, 
yani telsiz ücretlerinden 2 milyar 99 mil
yon lira, hazine yardımları olarak da 2 
mdlyar 203 milyon lira; yekûn 4 milyar 
302 milyon lira. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 yılı büt
çesinin memlekete ve millete hayırlı hiz
metler vermesi temennisiyle, Anavatan 
'Partisi Grubu adına ve şahsım adına son
suz saygılarımı sunarak huzurlarınızdan 
ayrılıyorum (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen
dim. 
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Sosyaıldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, içel Mi'Uetvekili Sayın Etern Can
kurtaran. buyurun efendim. (SHP sırala
rından alkışlar.) 

SHP GRUBU ADINA ETEM CAN
KURTARAN (İçel) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi hakkında Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini 
sunmak üzere huzurunuzdayım. Bu vesi
leyle, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

Bütçe, rakamlardan ibaret bir yazı di
zişti. değil elbette. Bütçeyi değerlendlirir-
ken, geçmüş yılın uygulamalarını, önü
müzdeki yılda yapılacak uygulamalara te
mel teşkil edecek konulan bir Ölçüde ge
nel anlamda dile getirmek gerekiyor. 

Bütçenin geneli üzerinde yapılan tar
tışmaları hepimiz hatırlıyoruz. O günden 
bu yana, bakanlık bütçeleriyle ilgili ko
nulardaki tartışmalar da belleğimizde. 
Bugün yine iktidar partimizin sayın söz
cüleri bu kürsüde, genel anlamdaki poli
tikalarının çok başarılı olduğunu, ülkenin 
çağ atlaküğını, sorunların ve sıkıntıların 
aşıldığını, gerçekten dünya ülkeleri içeri
sinde başı dik bir ülke hailine geldiğimizi 
beyan ettiler. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Hamdolsun. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Biz de arkadaşlarımızın bu samimi 
dileklerine katılıyoruz ve diyoruz ki, in
şallah Türkiye gelecekte bu anlatıldığı gi
bi olur. (SHP sıralarından alkışlar.) Çün
kü, 1987 yılını, seçim kazanmak için büt
çede ve fonlarda toplanan paraları har 
vurup harman savurarak, yetmediği za
man da hem içerMen, hem dışarıdan 
borçlanarak ıdağıtan özal, devletin tüm 
imkânlarım da kullanarak, Seçim Yasası
nın getirdiği çarpıklıkla 29 Kasım erken 
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genel seçimlerinde iktidar oldu. İktidar 
olur olmaz da, şimdi sizin abaıitarak 
«Çok 'güçlü» diye ifade ettiğiniz, 'batırdığı 
ekonomiyi yeniden düzlüğe çıkaracağım 
iddiasıyla ölçüsüz ve insafsız zamlarla 
olay yarattı. Dolaylı vergileri ve yoksul 
insanların tasarruflarını yasayla zorlaya
cak yerii vergiler 'koydu. Bugün, halk, ya
pılan bu zamlar karşısında alanlarda, 
«Açız» diye bağırıyor. İktidar partisıinin 
kongrelerinde İşsizlik ve açlık feryatları 
yükseliyor ama Başbakan bunlara aldı
rış etmiyor. «Yanlış yapıyorsun» diyen 
muhalefete -alaycı bir tavırla- cevap ver
meden 'kürsüden kaçıyor, basına düşman 
oluyor, işçilere ve sendikalara kızıyor. 
Hâsılı, bu liçine düşülen bunalımdan zor
lanarak memunn'iyetsiizliğini ortaya ko
yan her kişiye ve kuruma düşmanca yak
laşıyor.; 

1983 yılından bu yana, her aksanı te
levizyon akranından gülücükler dağıtarak, 
bir reklam şifrketinin aktörü gibi halka 
yalan söyleyen, modem 'bir diktatör eda
sıyla ülkeyi yöneten özal, şimdi zor du
rumdadır, (SHP sıralarından alkışlar.) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayse
ri) — Sayın Başkan, bu sözler demokra
siye ve bu kürsüye yakışmıyor. Cumhuri
yetin Başbakanıdır. 

ETEM CANKURTARAN (Devam
la) — Öerçekten zor durumdadır. 

SUDÎ TÜREL (İstanbul) — Ayıp ya
ni beyefendi; asıl yalanı sen söylüyorsun. 

ETEM CANKURTARAN (Devam
la) — Bakınız, şu anda 40 milyar doları 
aşkın dış borcumuz var. 12 trilyonu aş
kın iç borcumuz var; enflasyon yüzidie 70; 
oranı gittikçe artan işsizlik, sürekli açık 
veren dış ticaret; sürekli zam... işte, bu
günkü tablo bu. İşçiler, memurlar aldık
ları ücretle geçinemiyorlar. Köylüler, sat
tığı malı sattıkları fiyata yeniden ürete

miyorlar. Esnaf, tereğinden sattığı malı, 
aynı fiyata gidip toptancıdan alıp getirip 
tereğine koyamıyor. Bunun yanında dev
let, sosyal devlet olma ilkesini unuttu. 
Devletin çıkarı, 'bir avuç sermayedarın çı
karıyla özdeşleştinildi. Kamu hizmetleri 
durduruldu, hatta, devletin en önemli gö
revi olan, geleceğimizin de en büyük te
minatı eğitimimiz ve sağlığımız rakıya 
dhale ddildiı. (SHP sıralarından alkışlar.) 

Değerli aırkadaşlarım, işte durumumuz 
•bu. 12 Eylül 1980'den bu yana üç yıl Kon
sey yönetimi, geçmiş dört yıllık sızıltısız, 
sessiz Özal yönetimi ve bugün sekiz yılı 
geride bıraktık. Bu ekonomik ve toplum
sal çöküntünün gerekçesi ne, neden bu 
noktadayız? «Kalkmıyoruz, çağ atlıyo
ruz» derken, neden hu noktalara geldik, 
bugün niçin bunalımdayız? Burada elbette 
hepimizin dileğidir, bakanliklarımızın cid
dî, gelecekte mamur bir Türkiye'yi yarat
mak için yatırımlar yapması; ama, bu 
imkânlarla birlikte 'olabilecek bir iştir, 
Söylemek kolay; ama yapmak oldukça 
zor. 

ANAP İktidarı 1988 bütçesiyle getir
miş olduğu yatırımların büyük bir bölü
münü gerçekleştiremeyecektir. Çünkü, 
yatırımı yapmak imkân istemektedir. 
Eğer, varsa imkânımız, önce dışarıya olan 
taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Yeni 
kredi 'bulabilirsek, yeniden borçlanabil i r-
sek borçları ödeyebileceğiz; yoksa, »'im
kânlarımızın büyük bir bölümünü oraya 
harcamak zorunda kalacağız, 

KUDRET BÖLÜKOĞLU (Balıkesir) 
— Her köye telefon getirdi bu Hükümet. 

ETEM CANKURTARAN (Devam
la) — Her halde bu çöküntüden İşçiler 
ve onların sendikaları sorumlu değiller, 
memurlar da sorumlu değiller, esnaf, köy
lü, gençlik, solcular da sorumlu değiller; 
anarşi ve terör ide yok; bu çöküntüyü ki
min üzerine yükleyeceğiz?... 
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ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
O senin fikrin. 

ETEM CANKURTARAN (Devam
la) — 'Peki, (bu ülkeyi 'bu hale kim getir
di? İşte, bunun cevabını siz arayıp bu
lacaksınız, bulmak zorundasınız. 

ALİ SAMİ AKKAŞ (Balıkesir) — 
'B'iz biliyoruz bunları, 

ETEM CANKURTARAN (Devam
la) — Bulmak zorundasınız; çünkü, so
rumluluk ANAP îktidarındadır. Birinci 
derecede sorumluluk Anavatan Partisinin 
milletvekillerine düşmektedir. Bu sorum
luluktan hiçbirimiz kendimizi kuftarama-
yız. Ben bunları, hir sorumluluk duygu
su içerisinde söylüyorum; bir kötüleme 
'tavrı içerisinde de değilim. 

Değerli arkadaşlarım, bana göre bu
nun bir tek gerekçesi vardır. Bu model if
las etmiştir. Bilinmelidir ki, bu çarpık, 
dışa bağımlı ekonomik model, Türkiye 
'güb'i geri kalmış ülkelerde başarı şansı 
olmayan modeldir. Bu ekonomik modeli 
hangi hünerli ele teslim ederlerse etsinler, 
sonu bugünkünden farklı olmayacaktır. 
Yeniden bir bakış açısıyla ülkenin sorun
larına ciddî yaklaşmak ve bunların çö
zümünden yana ciddî politikalar üretmek 
gerekmektedir. 

1988 malî yılı bütçesinin bir borç öde
me bütçesi, bir borç 'defteri olduğunu, da
ha peşin 2.5 trilyonluk açıkla karşı kar
şıya olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Böy
le bir genel yaklaşım içerisinde ulaştır
ma politikamız nasıl olmalıdır, şu anda 
uygulanmakta olan ulaştırma politikamız
la ilgili! söylenebilecekler nelerdir, bun
dan dile getirmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizde, özellikle 1950'li yıllardan baş
layarak ulaştırma politikası, karayolu, 
demiryolu, deniz ve havayolu gibi ulaş
tırma alt sektörleri arasında olması ge

reken uyumun yok edilmesiyle yeni bir 
yola girmiştir. Karayolları yapımı sür
dürülmeye devam edilmiş; ama, demiryol
ları ve denizyolları ihmal edilmiştir. Aynı 
hızla, aynı kararlılıkla, uyum içerisinde 
demiryollarına ve denizyollarına da ağır
lık verilmesi gerekirdi. 

İl ve devlet karayolları, o döneme ka
dar belli bir düzeye erişmiş karayollarına 
paralel olarak yapılmaya basılandı. De
miryolu ulaşımı, karayolu rekabeti karşı
sında gerilemeye bırakıldı Ülkemizin üç 
tarafı denizle çevrili olmasına karşın, de
nizyolu ulaşımı da geriletildi. Gelişen tek
nolojinin bir ürünü olan boru hattı ile 
sıvı ve sulandlırılmış katı mat taşıma
cılığı da yaygınllaştırılamadı. Karayolları, 
kesin önceliğe sahip bir kamu yatırım ala
nı durumuna getirildi. Sermayedarların 
kârlarını artırma hırsı, sermaye yanlısı ik
tidarlar tarafından toplumsal maliyet he
saplarının bir yana bırakılmasını gerek
tirdi. O nedenle de yalnızca karayolları, 
gereği gilbi yapımı hizmetine önem veril
di, demiryolları ve denizyolları ihmal edil
di. 

Üretim maliyetini en aza indirmeyi öne 
koyan bir ulaşım politikası yerine, kâr 
imkânlarını en hızlı biçimde artıracak 
olan karayolu taşımacılığının geliştirilme
sine yönelindl. Elbette biz, anlayış ola
rak karayolu yapımına karşı değiliz. Bu
gün Türkiye'nin karayolları yetersizdir.. 
Ancak, yetersiz bu karayollarına rağmen, 
denizyolları ve demiryollarının yetersizliği 
bir başka sıkıntı yaratmaktadır. 

1955 yılında şehirlerarası yük taşıma
cılığında karayollarının payı yüzde 29,3 
iken, demiryollarının payı yüzde 53,1 idi. 
Denizyollarının payı ise <yüzde 17,6 idi. 
1980 yılına geldiğimizde karayollarının 
payı yüzde 72,3'e yükseldi. Buna karşılık 
demiryollarının payı yüzde 10,4'e, de* 
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nizyollarının payı da yüzde 15.8'e düş
müştür. Hatta 1970 yılında 4,8 olan bo
ru taşımacılığının payı daha da düş
müştür. Yeni boru hatlarının yapım ça
lışmaları sürdürülmekte. Dileğimiz, bu 
boru halttı bitimlinden sonra yükselmenin 
sağlanmış olacağıdır. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın ister ka
pitalist, (ister sosyalist ülkelerinde olsun, 
hiçbir ülkede ulaştırma sistemli bu ka
dar çarpık ve karayoluna öncelik verir 
durumda değildir. Daha doğrusu, uyum
suz değildir. Amerika Birleşik Devletle
rinde karayollarının payı 1983 yılında 
yüzde 31, demiryollarının payı yüzde 69. 
Bu, 1983 yılı rakamları. Japonya'da olum
suz coğrafî koşullara rağmen demiryolu
nun payı yüzde 54'tür. Bu çarpıklık, bi
zdim ülkemizde güderek büyüme istidadını 
geliştirmekte ve güçlendirmektedir. 

Demiryollarının yenilenmesi çalışma
ları yılda 100 kilometrenin altına düşü
rülmüştür. Bu gidişle, kısa bir süre sonra 
demiryolları kullanılmaz hale gelecektir. 

Otoyol projeleri, Petek Projesine ve
rilen özel1 hız, Ankara - İstanbul arasını 
161 'kilometre kısaltacak, 4,5 saate indi
recek Arifiye - Sincan Projesini askıya 
almıştır. Eğer proje bitirilebilseydi, bu
gün Ankara - îstanbul arasımda gidiş -
'geliş biçiminde 19 tren çalıştırılabilirken, 
96 tren çalıştırabilecek; gerekli sinyali
zasyonun tamamlanmasıyla birlikte de 182 
teren geliş-gidiş olarak çalıştırılabilecekti. 

Demiryolu daha mı pahalı? Eğer ti
carî kârMık kriteri göz önüne alınırsa, 
evet; ama, ülkeyi yönetme iddiasında 
olanlar, ülkeyi ıbiır şirket gibi yönetemez
ler. Bu nedenle, başka kriterlere de dik
kat etmek gerekmektedir. Enerji;, döviz, 
çevre sağhğı, istihdam, trafik kazaları gibi 
kriterleri göz önüne aimalıdriar. Salt 
yapım maliyetini bile ete alsanız, akılcı 

ıbiır yönetim demiryollarına öncelik ver
mek zorundadır. İki gidiş - gelişti bir oto
yolun maliyeti iki hattı biır demiryolunun 
mallliyetine eşittir. Ayrıca, bu iki hatlı 
demiryoluyla saatte 200 kilometre hız 
yapılliabilrnıek'tedir. Sayım konuşmacılardan 
bazıları demiryolunun altyapı maliyet
lilerinin yüksekliğinden bahsettiler. De
miryolunun 'alıtyapı mal'iyetl'eriyle bugün 
yapmakta olduğumuz ve özendirdiğimiz; 
otoyolların altyapı maliyetıleriı arasında 
bir İfade yoktur, ikisinin de maliyeti 2 
miliyar lira civarındadır. Ancak, işletime 
masraflarını düşündüğünüz zaman, oto
yolun işletme masraf ıyta demiryolunun 
işletme masrafı arasındaki farkı gördü
ğümüzde, hangisinin daha akılcı, hangi
sinin daha ülke yararına olduğunu kestiır-
mıek kolaydır. Aralarında şöyle bir faırk-
lıltık olabilir. Demiryolu taşımacılığında 
altyapı hizmeti tümüyle tamamlanma
dan, demiryolunun hizmete 'açılması 
mümkün değildir; ama, karayolu yapı
mında karayolunun tamamlanmasına ge
rek yoktur, tamamlandığı miktarı kadarı 
hizmete açıliabiffiir. Yalnız, kallıcı olması, 
ülke ekonomisine katkısı, üstyapıdaki 
işletme masraflarının azaltılması bakı
mından, Türkiye olarak »biz, demiryolla
rının yapımına hız vermek, ve ülkeyi 
bir bastan bir başa1 modern, çağdaş de
miryoluyla ve demiryolu ilşlletmesiylle do
natmak zorundayız. 

Bu Hükümet Ulaştırma Ana Planı
nı askıya almıştır. 1983 yılltada yürürlüğe 
konulmuş olan Ulaştırma Ana Planı, 
denizyolu, demiryolu ve boru hattı ıtaşı-
malarının mümkün olan en üst düzeye 
çıkarılacağımı karara bağliamıştır. Çıkar
tılan 2918 sayıl! Yasa ile karayoMarın-
da dinlgü ağırlıkları artırılmış; Ibu, ka-
rayolıltonda, diğer ulaştırma sektörlerinin 
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aleyhine, daha çok yük 'taşınacağı sonu
cunu getirmiştir. Ayrıca, karayollarının 
ekonomik ömrünü kısaltmıştır. 

Sayın milletvekillileri, karayollarında 
yapını 'hizmetini sürdürmekte olan Kara-
yöları Geneli Müdürlüğünün 'yaptığı oto
yol, il yolu ve devlet yollarında, yoların 
standartları, taşıyabilecekleri ağırlıklar 
belirlenmiştir. Taşınabilir ağırlıkların, 
dingil adedi fazlalaştırılarak yükseltilmiş 
olunmasından dolayı, karayolları çabuk 
bozulmakta, dışa bağımlı bakını hizmeti 
gerektirdiğimden de, bize çok büyük mas
raflara mal olmaktadır. O nedenle, din
gil ağırlıklarıyla illgiıli konuda, bugüne 
kadar yapimuş olanlardan vazgeçilmesi' 
gerekmektedir. Eğer vazgeçilmezse, biz 
yaptığımız yollardan istediğimiz sünede 
'yararlanamayacağız, karayollarını yeni 
sıkıntıllar içerisine sokacağız. 

(Bu politikada, bir eksiklik dana gör
mekteyim, o da şu- Karayollları Genel 
Müdürlüğü, yol tekniği açısından iihtisas-
laşmıış biır kuruluşumuzdur. Türkiye'de 
i ve devlet yollarını, gerçekten en hü
nerli bir biçimde, standartlara uygun biır 
(biçimde yapmış ve (gerçekleştirmiştir. 
lAncak, yarın bütçesini görüşeceğimiz 
Tarım Orman ve Köyişleri (Bakanlığına 
bağlı Köy Hizmetleri Genel1 Müdürlü
ğümüz de yol yapım Ihizmetl'eri yürüt
mektedir. Yol yapım hizmetlerinin biır 
bölümü Köy Hizmetlerince yürütülüyor; 
ancak, bu kuruluşumuzun yapmış oldu
ğu yollarda ibüyük ölçüde standarda dik
kat edilmiyor. Standarda dikkat edilme
diği için de, düşük tonajlı vasıtaların 
'bile o yolara girmesiyle büyük bozuk
lukların meydana ge'leciği şimdiden bel
lidir. IKöy Hizmetleri Genel IMüdürîüğü-
nün kuruluşu sırasında, aslında yıllarca 
karayolu yapımında emek vermiş, ger-
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çekten bu işite ihtisaslaşmış, Karayollları 
Geneli Müdürlüğünde yılarını vererek yol 
yapım tekniğinin ustası olmuş teknik 
elemanlar ve görevliler görevlendirilebi
lirlerdi. Bugün de hükümetin elinde 'hâlâ 
ibu imkân vardır. Karayolları Geneî 
Müdürlüğünün yetişmiş personelimden , 
yofll tekniği ile ilgili konuda gerçekten 
üstün meziyetleri olan personellinden, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
yapmakta olduğu köy yolları hizm'etlJe-
rinde de yararlanılmasında 'büyük yarar 
vardır. 

BAŞKAN — ISayın Cankurtaran 1 
dakika efendiım. 

Sayın Cankurtaran'ın konuşmalarının 
Ibiıtimine kadar çalışmaların devamını 
aylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
etmeyenler Kabul edilmiştir. 

Buyurum. 
MEHMET DÖ'NEN (Hatay) — Ara

mı veriliyor ISayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Can

kurtaran konuşmasını 'tamamlayıncaya 
kadar devam ediyoruz. 

Buyurun Sayın Cankurtaran. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Coğrafî konumu nedeniyle denizyolu 
ulaştırmasının ilk koşuluna sahip Türkiye' 
de, bu ulaşım ttürünün payı da giderek azal
maktadır. Bu durumun sorumlusu liman 
ve iskelelerin yetersizliğini gideremeyen, 
yaşffiı gemi alımına ıgöz yuman, fiılomu-
zu yenilemeyen, karayoluyla denizyolu
nu ve demiryolunu uyumlu ihale getirme
yen iktidarlardır. 

Türkiye deniz 'ticaret filosu yaışllı ve 
teknik ömrünü doldurmuş, çağdaş taşı-. 
macılıktan uzaktır. Özel kesimin elinde 
bulunan 'f İo genellikle küçük koster tipinin 
egemen olduğu bir Ifilodur. Kısacası, 
gerek gemilerin yaşı, gerek gemi başı-
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na 'tonaj, gerekse deniz ıtaşıımaciığı tek
nolojisi açısından dünyadaki ıgelişımeleri 
izlemekten uzağız. Bu yetaıiyorımuış gibi, 
5 'Nisan '1988 'tarihli teşvik kararlarıyla 
da, ithal edilecek günlerde yaş ısınırı 1!6 
yılla yükseltilmiştir. 'Bunun gerekçesinin 
ine olduğunu anlamakta gerçekten güç
lük çekiyoruz. Bizim genç 'filoya ihtiya
cımız 'varken, yeniden ©emi yaşının yük
seltilmesi Ihem ekonomik değildir, hem 
de lülke yararına değildir. 

Limıanlların bir önemli işlevi de, fark-ı 
lı yerlerden geliip ayrı 'noktalara dağılan 
'yükleri, ıhiır ulaşım türünden diğerine 
aktarmak olduğuna göre, denizyolu ula
şımıyla Öteki ulaşım türleri arasında ibir 
uyum sağlanması gerekir. Oysa, ıliımanla-
ırın işletmeciliğinde bile 'bir düzenlilik 
sağlanamamıştur. öte yandan, deniz (taşıt 
istetmediğinde ölçeğin büyük oluşuma 
karşılık, karayolu taşıımacılığına egemen 
küçük işluetmeciliğin oluşu, oraya ko
misyoncuların girmesine neden olmakta
dır. Bugün iltaanılarda yükleme boşalt
ma teknolojisinin geriliği, denizyolu-
dem jryoluyla entegre biçimde taşınan bel
li yükler için bile, yükleme boşaltıma üc
retleri payının toplam Itaşıma ücreti için
de yüksek olmasını doğurmaktadır. • 

Sayın Başkan, sayın milletvekillileri; 
ülkemizin ulaşım politikası içinde en 
önemli sorunlardan birisi kent içi ula
şımdır. Bugün büyük şehirlerimizde özel 
otolar tra'flğin yüzde 90'ıını oluşturur
ken, yollcuterın sadece yüzde 20 sini 
'taşımaktadır. Sahipleri açısından sıradan 
bir dayanıklı tüketim mali olan «otoların, 
'topluma yüklediği yüksek malliiıyetler 'var
dır. Gerek hareket halinde, gerekse 
park durumunda, özel otolar şehir me
kânının büyük kısmını iışigat etmekte, 
şehir içinde birincil Önem olan başka 
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kullanışlara engeli ollmaktadiir.. Şehir içi 
bava kirliliğini ve itraJfik kazalarını ar
tırmaktadır. özel otoların bu artışını 
ortaya çıkardığı 'sıkışıklık, ülkeyi 'yüksek 
maliyetli yeni alt yapı yatıranlarına zor-< 
ılamafctadır. Hükümetin politikası toplu 
taşımacılığı değil, özel taşımacılığı seçen 
bir politikadır. IBu politika sürdürülür, 
ıtopTıu taşımacılığa yönelinmezse, otoyol
lara tanınan ayrıcalık sürer ve ırayl'ı top
lu taşıma sistemleri önemsenmezse, bir 
uzmanın da söylediği gibi, gelecek 10 yıl 
içinde iki büyük kentimizin yolları 
kliıtlıenecektir, 

Taşıma kapasitesi çok yüksek olan, 
orta ve dar gelirli halka günlük ula
şımda ekonomik açıdan büyük kolaylık
lar 'sağlayan, metro ve banliyö trenleri 
ıtüm Avrupa ülkelerinin büyük kentle
rinde işliyor. Kent içi ulaşımda bilinmeli 
olarak belıiırlenm'iış 'ilkeler vardır. Bilim 
diyor ki; bir şehirde bir yönde en sıkı-
ışık saatlerde 1 500 illâ 2 000 yolcu talebi 
varsa, bunu otobüsle taşıyabilirsiniz. 
Eğer (tercihli yol' yaparsanız bunu belki 
7 bine çıkarabilirsiniz. Eğer 6 illâ 10 bin 
yolcu talebi varsa uygun olan tramvay ve 
ha'füf metrodur. Eğer 10 bin yolcudan faz
la taşıyaoaksanız banliyö trenine ya da 
metroya kesinlikle 'ihtiyaç vardır. <Nü-
ffusu 1 milyondan ıfazflla olan kentlerde 
bir yöndeki yölbu talebi 12 ile 15 bin 
arasında ise, metrodan başka çözüm yolu 
yoktur demöktediır bilim. Nüfusu 300 
bini aşan kentlerde, sıkışık saatlerde, bir 
yönde 5-6 bin yolcu 'varsa ıhaifiıf metro 
veya tramvay bir zorunluluktur. Anka
ra'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Adana'nın 
durumu ortadadır. Buralarda biz, kent 
içi ulaşımda toplu 'taşıımacıılığı öne geçi
rip, eğer gerekli tedbirleri alamazsak, 
gerçekten Önümüzdeki yılarda büyük 
sorunlarla karşılaşacağız. 
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Sayın Başkan, «ayın milletvekilleri.; 
anlaşılan odur ki Sayın Özal, İngiliz 
(Başbakanı IMargaret Thatcher'in, kendi
sinin Türk halikını ezen ekonomik poli
tikasını övmesi karşılığımda, köprünün 
yapımını İngiliz Ifiırmasıma verecektir. 
bu kadar övgüye, ibu kadar küçük bir 
ödül elbette olmak. I(1SİHİP sıralılarından 
laJlikıışl'ar) Kimin yapacağından çok, köp
rünün yapılmasıyla ilgili konuda 'tartış
mak gerekir. 

Bayındırlık hizmetleri, toplumların 
gerçekten çok değer verdiiği hizmetlerdir. 
Yapılıp bittikten sonra mutlıaka gıptay
la anılır, bunun adı köprü de otoa, tüp 
geçit de olsa, lama hangisi ülke yararı
nadır; bunun değerlendirilmesinde de 
kesin zorunluluk vardır. 

Bize (göre, halkın çıkarından çok gös
terilse, bir iktidar döneminde bit'irime-
si nedeniyle de, seç'ıme yönelik bir yatı
rım oDan köprüler dizisi çözüm değildir. 

CEMAL SAHtfN '(Çorum) — Boğazı 
köprüyle kapatacağız. 

ETEM CANKURTARAN (Devamla) 
— Hesap kitaptan iyi anladığını söyle-
yenflere birkaç rakam vermek İstiyorum:: 
Önerilen ttüp tünel metro geçit bir saatta 
70 - 75 toin kişiyi taşıma kapasitesine 
sahiptir. Banliyö trenleri için, hiç ayak
ta yolcu olmaması hallinde 60 hin kişiyi 
taşıyabiliyor. Oysa, köprü ve otoyolların
da isaatte tek yönde 1 000 - 1 200 araç 
'taşınalbiliyor. Geçen araçların yüzde 
80'inıin özel foto olduğunu, bunların da 
ortalama 2,2 kişi taşıdığını hesap eder
sek, köprüyle, bir yönde, sadece 6 600 ilâ 
7 500 kişi taşınabilımaktedir. Hangisi 
daha halk yararınadır. İyi ama, tüp tü
nelin maliyeti köprüye igöre 4,5 katı 
daha yüksek diyenler çıkacaktır, doğru
dur. 4,5 kat fiyat 'farkına karşılık, 10 
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kat hizmet farkı ve dayanıklılık farkını 
kararlaştırdığınızda, hangisinin daha ve
rimli, hangisinin daha ülke yararına ol
duğu gerçeği ortaya çıkar. 

İİktidarın, artık boğazı, sürekli köprü 
yapılan ıbir yer olmaktan çıkarması, 
önümüzdeki dönemde mutlaka tüp tünel 
geçidiyle ilgili planlamayı yapmasında 
ıbüyük yarar vardır. Gerçi, ıbunumla ilgi-
lıi olarak îBakanlığıımızın yapmıiş olduğu 
bir çalışma var. Ancak, istanbul Belediye 
Başkanımız ila da köprü diye dayat
maktadır. Hükümet «İstanbul'un ulaşı
mından bize ne» diyemez. Bakanlık, 
1984 - 1987 yıları arasında İstanbul; met
rosu ve boğaz tüp geçit etüdü için ımil-
yarlarca liira harcamışitıır. Siyasî somım-
luluk Sayın Dafan'da değildir, siyasî so
rumluluk Sayın Bakanda ve Hükümette
dir. iBu konuyla ilgili Bakanlığın çalış
maları mutlaka ısonuçlandırılimah ve ha
şarıya ulaştırılmalıdır. 

Bize ıgöre, ulaşturıma sektöründe alın
ması gereken 'tedbirler şöyle sıralanabi
lir: Şehirlerarası yüklerin toplu taşın
ması özendirilmelidir. Uzun (mesafe taşı
maları için demiryolu ve denizyolu, ka-
rayohıylia uyumlu ıbir hiçimde çekici 'ha
le getirilmelidir. Termiınal noktalarında, 
ıbir ulaşım türünden ötekine aktarma iş
lemlerini hızlandıracak teknolojik önlem
ler alınmalıdır^ Teknolojik bakımdan ge
ri kalmış demiryolu ve denizyolu ulaş
tırmasına, verimliliği artıracak yatırımlar 
ıbalkımmdan öncelik verilmelidir. 

Bu çerçevede, Arifeye - Sincan demir
yolu ileri teknolojiyle donatılmış olarak 
bir an önce biıtirilmel'idir. Çeken ve çe
kilen araç üretimine hız verilmelli ve 
iteri teknolojiden yararillanan bir yöneti
me ve öteki ulaşım hiçimleriyle uyuma 
kavuşturuülmalidır, 
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Demiryollarında yeni inatların yapıl
ması yatırımları yanışına, yenileme ve sin
yalizasyon yatırımlarına İhız verilmeli
dir. Hedef, demiryolu taşımasında or
talama uzaklık 600 kilometreye çılkar-
iken, karayolu ıtaşımasında taşıma me
safesini 150 (kilometreye .indirmek olma
lıdır. Bu çerçevede iBuırdur'u Antalya'ya 
bağlayacak olan ıhatta ülkemizin ıkesin 
ihtiyacı vardır» 

Büyük hacimli dökme ve sıvı yükleri 
ancak çok kısa mesafeler içinde, dağıtım 
amacıyla (karayolunda ıtaşınmal'ıdır. Ma
mul madde ve parça yiülk taşımalarında 
(karayolları, demiryolu ve denizyolu ter
minalleri besleyici ve buralardan dağı
tım yapıcı ıbir görev Üstlenmelidir. De
miryolu ağının yeterli yoğunlukta oldu
ğu bölgelerde, Ikarayoliuıyla yük taşıma
sının 100 kilometreyi aşmaması özendi
rilmelidir. Taşınan malların konteyner, 
palet ıgiıhl standart birimler halinde ol
ması akıtanrnayı kolaylaştırıp hızlandırdı
ğından, kamyon parkının da bu 'teknolo
jiye uygun olarak değişmesi öngörülme
lidir. 

Büyüyen ticarî ve sanayi istemi kar
şısında, 1970'lerde yetersiz hale ©elen 
ulaşım allftyapısını, yeni (karayollarıyla 
donatmaktan çok, teknoloji bakımından 
'daha verimli ve düşük maliyetli başka 
ulaşım alanlarına öncelilR tanımalıdır. 
Yeni karayolları şu ilkelere göre planlan-
malıdır: 

Kentleri, ya da önemli üretim mer
kezilerini demiryolu ve denizyolu termi
nallerine bağlamak: 

Demiryolu (bağlantısının ancak uzun 
vadeli gerçekleşebileceğimin anlaşıldığı 
durumlarda gerekli bağlantıyı karayolu 
l e sağlamak; 

Her mevsim ulaşılamayan köylerle, 
kasaba merkezlerinin iliişkisini kurmak; 

Ülke içindeki bütün yerleşimi bağlan
tılarınım her mevsim kesintisiz olarak 
kurulabilmesini gerçdkleştirımıek; 

(Özel otoların kent içinde bulunmaları 
nedeniyle doğan trafik tıkanıklığını; top
lu taşıma araçlarımın işleyişini engele-
ımesiı, kentsel servis alianlarının azalması, 
kazalar ve hava kirliliği gibi toplumsalı 
maliyetler ile yeni altyapı gereksinmeleri
min yaratacağı kaynak israfı göz lönüne 
alınarak, bu araçların şehir içi dolaşı
mının kısıtllanıması;. 

Kolay ve ucuz ulaşım sağlayacak 
raylı toplu taşım sisteminin hızla geliş
tirilmesi, özel otoyu özendiren nedenler 
azaltmaya çalışılmasıdır. 

(Şehir içi yolcu taşımacılığında kara
yolu allit sektörünün, raylı ıs istemler ve 
deniz ulaşım alt sektörü ile eşgüdüm ve 
örgütsel birlik içinde çalışması, karayo
lu dışındaki ulaşım türlerini geliştirecek
tir. Karayolu şehir içi taşımalarında da 
öteki taşıma türleri ile yarışan durum
dan çıkarılabilir. Yeni karayolu altyapı 
yatırımları gerektiğinde, öncelik toplu 
taşım araçlarına sağlanacaktır. IBu çer
çevede, Üçüncü (Boğaz (Köprüsü yerine 
daha ekonomik olan raylı tüp (geçit pro
jesine yönelinmelidir. 

Ülkenin coğrafî (konumunun 'sağladı
ğı avantajdan yararlanarak, özellikle 
yurt içli taşımalarda denizyolu ulaşımının 
payı hızla arltırılmalıdır. Yurt dışı de
niz taşımalarında ise, Türkiye' bandıralı 
gemilerle yapılan taşıma oranı yükselti
lerek, uluslararası deniz taşımacılığında, 
artan rekabet (koşullannda yararlanılma
sını sağlayacak politikalar güdüfcneli-
dir. 

Deniz taşıt filosunun başta gelen so
runu, yaşça ©ski olan ve teknolojik ba-
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kımdan zaman aşımına uğramış olan ge
milerin yenilenmfesidir. Bu yenilemede, 
göz önünde tutulması gerekli ilkeleri 
Bakanlığımız Ulaştırma Şûrasında öne 
çıkarmış olup, şuranın almış olduğu bu 
kararlara uyulmaktadır. 

Yurt içi mal akımlarında çok düşük 
bir paya sahip olan ve bugün liçin sade
ce hampetrol taşıyan 'boru hatları artırıl
malı; sıvı ya da sıvılaştırılmış başka yük
lerin taşınmasında da kullanılmalıdır. 
Önce, petrol ürünlerinin dağıtımının boru 
hatları ile gerçekleştirilmesi planlanma-
iıldır. Bu tür hatlar, birden çok ürünüm 
ayrı zamanlarda, aynı borudan taşınma
sına uygundur. Daha sonra, 'başta de
ğerlendirilecek, düşük kalitjâli kömürler 
olmak üzere, çeşitli malların boru hat
ları <ile taşınması gündemle gelebilir. Dün
yada var olan teknoloji, birçok katı ma
lı (türünün, boru hatları ile taşınmasını 
imkân dahiline sokmuştur. 

Kötü hava şartlarından etkilenmeyi-
şi, taşıtta, ulaştırmanın ana sorunu olan, 
boş dönüşleri ortadan kaldırması nede
niyle, üstlün niteliklere sahip olan boru 
hatlarına ağırlık verilmelidir. Ancak, 
boru hatlarının yük oluşuna ve bu ka
pasitenin tam kullanılmasına bağlıdır. 
Bu nedenle, özellikle denizyolu ulaştır
masının başka bir seçenek olarak ortaya 
çıktığı yenli boru hattı taşımalarında 
kapasite ve kapasite kullanım oranları
nın yüksek tutulması koşulu göz önün
de Itutulmahdır. Halen sivil1 amaçlarla 
kullanılamayan 2 000 (Moımetrellk mev
cut boru hatları ise, gerekli el, kol ve 
dalları planlanarak bir an önce sivil ta
şımacılığa açılmalıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ulaştırma politikası ile (ilgili olarak, son 
yıllarda Hükümetimizin önemle üzerinde 
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durmuş olduğu otoyol projelerinin ma-
Hyetleriimim, ülkemizde çok büyük oldu
ğunu bir kez daha söylemek istiyorum. 
Otoyol, paralı yol... Ama, dünyanın hiç
bir yerinde paralı yol (kendisini finanse 
edememiştir, Türkiye'de de etmeyecektir. 
Çok büyük trafik İstemektedir. Ayrıca, 
paralı yol yaptığınız yolun yanma, bir 
de parasız yol yapmak zorundasınız. 
Bu üçlü yolla, yapılmış olan maliyetin 
altından kalkmak mümkün değildir. Va
tandaşı illa paralı yoldan geçeceksiniz 
diye zorlayamazısınız. O nedenle, bize 
göre, yapılmakta olan otoyolların dışın
da, yenü yol biçimi duble yol olarak de-
ğedendiritaelidk;! Duble yolun hem mas
rafları daha düşktür, hem maliyeti daha 
düşüktür. Standart olarak da birbirinden 
çok farklı olmayacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ile ilgili gru
bumuzun görüşlerimi sunmaya çalıştım. 
Biz, bütçenlimı geneli ile ilgili düşünceleri
mizi söyledik. O nedenle, yeniden, ayrı 
ayrı bütçelerde yeni bir düşünceyi öne 
çıkarmaya gerek duymuyorum.! 

Sözümü bitirirken, uygulanmakta olan 
karayolu yapımcılığında, ihale sistemin-
de rastladığım ve bana göre yanlış, - bel
ki çok arkadaşım yanlış bulmayabilir, 
ben karayollarından geldim, o kuruma 
yıllarımn verdim - yeni ve çok önemli 
bir değişiklik yapıldı, örneğin: İzmir 
Çevre Yolu ihalesi Bakanlık ya da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
bir özel firmaya verildi; 'ama, yıllardır 
bizim alıştığımız devletin denetim göre
vini yerine getirdiğidir. Devlet, o alan
daki denetim görevini, şimdi özel te
şebbüse ihale etmiştir. Bir tarafta İha
leyi bir özel kuruma veriyorsunuz, bir 
sasını tümüyle, kontrolüyle birlikte özel 
kuruma veriyorsunuz. Bu, devletin ka-
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sasını tümüyle, kontrolüyle birlikte özel 
teşebbüse teslim «itmektir. O madenle, 
ıbu ihale koşuluyla ilgili (konuda da, Sa
yın Hükümetin bir değerlendirirle yap
masını öneriyorum. 

Grubumuzun görüşlerini size sunma
ya çalıştım. Bütçenin önümüzdeki yıl 
dçin Bakanlığımıza hayırlı oknasını< dili-

/. — 1988 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Ka
nunu Tasarıları ile 1986 Malî Yılı Genel 
ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar 
Kesinhesap Kanunu Tasarıları (1 /393, 
1/394; 3/254, 1/337; 3/253, 1/338) (S._ 
Sayıları : 22, 23, 44, 45) (Devam) 

B) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI (De
vam) 

1. •— Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî 
Yılı Bütçesi. 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı. 

a) Telsiz Genel Müdürlüğü. 
1. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 

Malî Yılı Bütçesh 

yorum, hepinize saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz Sa
yın Cankurtaran. 

Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam etmek ye saat 21.00'de toplanımaık 
üzere ibMeşıkne ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.15 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığı
mız yerden 'devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Hatay Milletvekili Sayın Meh
met Dönen; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA MEHMET 
DÖNEN (Hatay) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla se
lamlarım., 

SosyaMemokrat Halkçı Partinin 1988 
Malî Yılı Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
hakkında görüşlerini sunmak üzere hu
zurlarınızdayım. 

Değerli arıkadaşiar-ım, ıson günlerde 
(iktidarın sözcüleri ve bakanı hep rakam
larla konuşmaktadırlar; yani, Türk pa-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Acıtma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili A. Hüdai Oral 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğnıl Ünlü (Bursa), Mümtaz Özkök (Sakarya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 54 üncü Birleşiminin Üçüncü 
Oturumunu açıyorum. 

n. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER (Devam) 
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rasını pula çeviren enflasyonu (kendileri
ne övünç 'kaynağı yapmaktadırlar. Bun
dan bir önce (konuşan sayın ANAP'lı 
sözcü arkadaşım dedi ki, «1974'te yatı
rımların tümü 70 milyardı ama biz onda 
3 trilyon ayırdık.» Değerli arkadaşlarım, 
'bütçelerin büyüklüğü, küçüklüğü bu tip 
rakamlarla değil; (bütçelerin büyüklüğü, 
yatarıma ayırdığı nispete, paya göre öl
çülür. 1988 'bütçesine bir baktığımızda, 
yüzde 50'sini borca ayırmış, yüzde 17'sini 
ancak yatırıma ayırabilmiştir. Böyle bir 
bütçe, belki (de dünyanın hiçbir yerinde 
görülmemiştir; Türkiye Cumhuriyetinin 
belki de en küçük bütçelerinden biridir. 

Değerli arkadaşlarımı, haberleşme ve 
iletişim sektörü, dünyada hizla gelişmek
tedir. Çünkü, haberleşme ve ulaşım sek
törü, çağdaş olmamın ve kalkınmanın 
simgesidir. Ama biz, 1988 bütçesine bak-
tığımaizlda, ülkemiz için hiç de iç açıcı 
olmayan durumlarla karşı karşıya gel'iyo-
ruz^ 

Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan, 
Plan Ve Bütçe Komisyonunda yaptığı ko
nuşmada, «Biz, Devlet Demiryollarını, 
karayollarını, havayollarını ve denizyol
larını bir bütün olarak görüyoruz, hiç
birini diğerinden ayırt etmiyoruz» diyor; 
ama bu sektörlerin yatırımdan aldığı pa
ya bakarsak, karayolları taşımacılığına 
ayırian pay, toplam yatırımların aşağı 
yukarı yarısı; Devlet Demiryollarına ay
rılan pay ise, ancak yüzde H'dir. Bu da 
gösteriyor ki, bugünkü iktidar, Devlet 
Demiryollarını ikinci plana atmıştır. 

Değerli milletvekilleri, yine, Sayın 
Balkan, Plan ve Bütçe 'Komisyonunda 
yaptığı konuşmada «Biz, Devlet Demir
yollarına öyle önem veriyoruz ki, 1983 
yılında Devlet Demiryollarına yatırım 
olarak ayrılan pay 34 milyar liraydı; ama 
biz, bugün 280 milyar lira ayırdık» di-
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yor. Değerli milletvekilleri, hakikaten ilik 
bakışta çarpıcı gibi görünüyor bu ra
kamlar; ama şöyle (bir karşılaştırma ya
parsak; bu ralkaımların, 1983 rakamları 
karşısında ne kadar ufak kaldığını gö
rürüz. 

(Değerli milletvekilleri, 1983 yılında 
1 Batı Alman Markı 78 liraydı; bugün 
745 İra. Simidi buradan hareket ederek, 
1983 yılındaki 34 milyar lirayı Batı Al
man Markına çevirirsek, 435 milyon 
Mark yapıyor; 1983 'bütçesinde Devlet 
Demiryollarına ayrılan yatırım payı. 
1988'e bakalım; 1988 yılında 200 mil
yar; Türk Lirası ayrılmış; Batı Alman 
Markı 745 lira. Bu da, ancak 375 milyon 
Batı Alman Markı yapıyor; yani, 1983 
bütçesinden 60 milyon Alman Markı da
ha az, yani 44 milyar 700 milyon Türk 
Orası daha az yatırıma pay ayrılmış. 
Ulaştırma Bakanlığının 1988 Bütçesinin 
genelini de böyle incelediğimizde, bu ra
kamlar çarpıcı olarak göze çarpmakta
dır. 

Biraz önce konuşan ANAP'lı arkada
şım, «1974 yılında 70 milyar ayrılmıştı» 
dedi, bu arkadaşıma şunu söylemek isti
yorum: O tarihte dolar 15 liraydı, 100 
kat artmış; bugünkü değerlerle 7 trilyon 
eder değerli arkadaşlarım. Bu rakam 
oyunlarıyla, Türk halikının kalasım bu
landırmak istiyorlarsa, bu konuda artık 
yeteri kadar başarılı olamazlar değeri 
arkadaşlanm. 

Başka bir konuya değinmek istiyo
rum. Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komis
yonundaki müzakerelerde proje ve ya
pılacak olan yatırımları sıralamış. Bu 
yatırımların içerisinde 32 kilometre yeni 
demiryolu yapımı var. Biz bunu görün
ce bir ölçüde sevindik; hiç olmazsa 32 
kilometre İde! olsa, bir yenli demiryolu 
yapılıyor diye. Bakınız, yapılacak olan 
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yataımlan şöyle sıralamış: «591 /kilomet
re yol yenilemesi, 106 kilometre takviye 
pozu, 32 kilometre yeni yol altyapısı 
ve kurb tashihleri yapılacaktır, 419 kilo
metre tdekomünikasyon tesisi yapılacak
tır, İskenderun - Divriği sinyalizasyon 
tesisleri ibiitidleceiktir, 20 adet elektrikli, 
10 adet dizel manevra lokomotifi,- 50 
adet yolcu ve 1 600 adet yülk vagonu 
imal edilecektir...» diyor ve bu şekilde 
devam ediyor. Değeri arkadaşlarım, ay
nı komisyonda Sayın Bakan «Biz de
miryolu yapmak isteniliyor muyuz?... El-
fcettetoi istiyoruz; atma demiryolları çok 
pahalı bir sektördür, iböyle bir pahalı 
sektöre yatırım yapamayız. 1 kilometre 
demiryolunun maliyeti 10 milyar lira
dır.» ıdiyor. Simidi, biz buradaki yatırım
lara bakıyoruz; 32 kilometre yeni yol 
yapımı var. Eğer Sayın Bakanın dıediği 
doğru üsle, 32 kilometre yeni demiryolu 
yapmak için 320 milyar lira gerekir de
ğerli arkadaşlarım. Programa göre, aşa
ğı yukarı 72 adet lokomotif, 1 650 adet 
de vagon imali var değerli arkadaşlarım. 
Bunlarım imali ive 'alınması içlin gerekli 
para, aşağı yukarı, yaklaşık 237 milyar 
lira dolayındadır. 

Şimdi, bütçeye böyle baktığımızda, bu 
yaltıomılar projesinin iki (kalemi 500 mil
yar lirayı bulmaktadır. Diğer kalemleri
ni ne ile yapacaklar? Ben öğrenmek is
tiyorum; acaba bizim ıbilmediğimiz baş
ka kaynaklardan bu yatırımlara para mı 
gelecek değerli arkadaşlarım? 

Değerli mMetvekilleri, ANAP sözcü
lerinin her zaman çok övündükleri PTT 
'konusuna değinmek istiyorum. Özellikle, 
'iletişim sektörü vö sanayii 'tüm dünyada 
hızla gelişmektedir; bunu az önce ANAP 
sözcüleri de belirtti, iletişim sanayii, ba
zı ülkelerde öyle boyutlara gelmiştir ki, 
etlerinde çok miktarda üretim fazlası 
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bulunmaktadır; bu üretim fazlalarına 
uygun koşullarla pazar aramaktadırlar. 
işte, bu laşamada ANAP İktidarı devre
ye girer ve yurt dışından aldığı ve daha 
önceki altyapının üzerine telefon sant-
rallarını kurar...: 

MEHMET RAUF ERTBKIN (Kü
tahya) — Olur mu öyle şey yahu; alt
yapı var mıydı? 

MEHMET DÖNEN '(Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, «Bundan önce 
Türkiye'de hiç altyapı yok» diyorsanız; 
taJbiî o, sizin düşünceniz. 

Değerli iarkadaşiarım, her köye 
elektrik götürme esprisine gelince: Özel
likle büyük yerleşim birimlerine yerleş
tirilen otomatik santrallardan birer hat 
Çıkarılarak, köylerdeki otomatik olma
yan sanjtrallar vasıtasıyla, uçlarına 50 
ilâ bin arasında telefon bağlanarak, abo
ne kaydedilmiş ve sonunda «O köylere 
telefon götürdük» denilmektedir. Bin 
kişinin bir tek hattan konuştuğu bir sis
tem kuruyoruz; 'bununla «Çağı yakala
dık» diyemeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, işte örnek ve
riyorum: Ben, Dörtyoriuyum. Dörtyol'un 
isimlerini verdiğim köylerini Sayın Ba
lkan ibuaradan telefonla arasın ve numa
rayı düışürsün... Mümkün değil. Mese
la, Ocakilı'yı arasın, Kuzuculu'yu arasın; 
buradan düşürmesi mümkün değil. O 
köylerden, hirakın Sayın Başbakanın 
dediği gibi Ankara ile, Amerika ile ko
nuşmayı; 10 kilometre uzaklıktaki bir 
mesafeyle 'bile konuşmak saatler almak
tadır. 

Diğer önemli bir husus da, telefonu 
götürmek kadar, onu kullanabilmek ve 
ucuz külanab'ilmektir. Bugün telefon 
faturaları aile bütçelerinin büyük bir bölü
münü götürmektedir... 
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VEDAT ALTUN (Kars) — Kumba
ra, kumbara... 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Bu durumda, biz milletvekilleri olarak 
bile, rahat rahat telefon kullanabiliyor 
muyuz?... 

Değerli arkadaşlarımı, elbette ki, bu 
kadar pahalı bir... 

MEHMET RAUF ERTEKtN (Kü
tahya) — Hesaplı kullanın. 

MEHMET BRÇETlN (Adana) — 
Balkanım cebine girmiyor ya! 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Elbette ki Bakanın cebine girmiyor, 
biz, «Bakanın cebıinid giriyor» demiyo
ruz değerli arkadaşlarım... 

CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Baka
nın cebine girmüyorsa, ITT'riin cebine 
giriyor., 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli millet vekilleri, az sonra kimin 
cebine girdiğini de anlatacağım; sabre
din, dinleyin. 

Değerli [milletvekilleri, PTT'ye de 
böyle değindikten sonra, Özal İktidarı
nın ibir kurtuluş olarak gördüğü yap -
işlet - devret modeline de değinmek isti
yorum. 

Yap - işlet - devret modeli ile iş ya
pacak olanlar, cihetteki kârlı yatırım 
noktalarını haklı olarak seçmek zorun
dalar. Yani, Ankara ile İstanbul ara
sındaki otoyolu yap - işlet - devret mo
deliyle bir müteahhit alır; ama bir 
Kars - Erzurum yolunu almaz. Alması 
da mümkün değil; çünkü orası fizibil 
değil. (Hatta, Ankara - Adana yolunu 
bile fizühil bulmuyorlar. Hükümetin elin
de sekiz tane 50 ilâ 150 milyon dolar 
tutarında bu şekilde yapılacak otoyol 
projesi var; ama bunlara (talip olan fir
ma sayısı kaç tane, öğrenmek istiyoruz. 
Bir Boğaz köprüsü konu olunca, bir
takım liç ve dış kaynaklı firmalar hü

cum etmektedirler; çünkü Boğaz köp
rüsü kârlı bir yatırımdır; çünkü, yak
laşık olarak ayda dört milyar lira kazan
dığı söylenen ibir yatırımdır. Elbette ki, 
bu Boğaz Köprüsüne yabancı ve yerli 
şirketler hücum edecektir; çünkü 2,5 yıl 
gibi kısa bir sürede' kendisini amorti et
mektedir; ama, otoyollar, ancak 20 yıl
da kendisimi amorti ederek kâra geçe
bilmektedir. 

Bu yap - işlet - devret modelinin sa
kıncaları şunlar: Sayın Başbakanın övü-
ne övüme «Biz çok kârlı projeleri tatbik 
ediyoruz; projeler arasında eleme ya
pıyoruz ve en kârlısını, ülkemize en uy
gun olanını gündeme getiriyoruz, tatbik 
ediyoruz» diyor; ama, yap - işlet - dev
ret modeli, buna yüzde yüz karşı bir 
modeldir,, 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başba
kanını proje seçime veya projenin uygu
lanacağı yeri saptama yetkisi var mı
dır, DeVlet Planlamanın var mıdır? 
«Siz, bir proje yapım; dış kredisini de 
bulun, ister yap - 'işlet - devret mode
liyle, ister - yap - işlet modeliyle bu 
projeyi uygulayın» diyorlar... 

Değerli arkadaşlarım, bir (A) firma
sına herhangi bir otoyolu verdik; dedik 
ki, «Bunu yap - işlet - devret modeliyle 
yap.» Diyelim ki, dış kredisini buldu ve 
yapıma 'başladı; işler kötü gitti, yol ya
rım kaldı, yapamadı. Bu dış krediyi kim 
ödeyecek?... 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (istanbul) — Kendisi ödeyecek.., 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Kim ödeyecek? Herhalde o firma öde
yecek değil, «Ben (iflas ettiım, yapama
dım» diyecek. Buna garanti veren dev
let ödeyecek değerli arkadaşlarım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKA
NI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) 
— Niye versin ki?... 
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NEVZAT AKSU (Çorum) — Örnek 
ver. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, yine ıbu yolların 
veya ıbu tür sektörlerin denetimi 'de yolk. 
Biz yetkililere sorduğumuzda «Kardeşim, 
niye denetleyelim? Adam yapacak, iş
letecek; kartelinden bize ne» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarını, bu iyimserlik-
ier, ülkenlin başına çok felâketler getir-
'dii; bankerler battı, bankalar battı. Ya
rın da Ibu model, 'bu ülkenin kasasını 
soyacak bir model haline gelir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Ne ala
kası var? 

NEVZAT AKSU (Çorum) — ör
nek var, örnek. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Daha örneğini yapamadınız; yapamadı
nız daha.: 

NEVZAT AKSU (Çorum) — Siz 
de veremediniz. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Ama, sizi uyarıyoruz, diyoruz iki, «Bu 
şekilde bunları, yapmayın. Yaparsanız, 
siz zararlı çıkarsınız.» 

Sayın arkadaşlarını, 1968 - 1969'!ar
da «Bu ülkede petrole dayalı, dışa ba
ğımlı montaj sanayiini pompalamayın. 
'Ülkenin gerçeklerine dayalı, kitle taşı-
macılığana gelelim» diyorduk. Şimdi si
zi uyandığımız gibi, o zaman da o gün
kü iktidarları uyanyorduk„ Gençtik, bi
zi hapse atıyorlardı,' ama 1970'lerin or
tasında petrol şokuyla birlikte - O eko
nomik bunalımı bir tarafa atın - siyasal1 

ve1 ısosyal bunalımı da hep beraber ya
şadık. Bunun bunalimlannı da, yine hep 
beraber yaşarız. Biz, «Her işin doğru
sunu yapalım, ülkeye uygununu yapalım» 
diyoruz; dediğimiz bu. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — 
Temenniniz bu değil. 

— 652 

13 . 4 . 1988 O : 3 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — O zaman iktidardaki 
parti, sizin «Devamıyız» dediğiniz parti 
değil miydi? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Hayır, 968'lerden bahsediyorum. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Ne zaman patladı? 

SİNASİ ALTINER (Zonguldak) — 
968'ierde iyiydi. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, bakın size bir ko
nuyu daha laniaifcmak istiyorum. Sayın 
Bakan Irak'a gidiyor, İran'a gidiyor, 
«Kardeşim, yüklerinizi bizim limanları
nızdan' taşıyın. Size yüzde 50'ye varan 
indirıknller sağlayacağız liman hizmetlerin
de; ©elin, buradan götürün» diyor; ama 
hiçbir zaman bizim o sektöırlerdeki yurt 
içi sorunlarına bakmıyor. Bugün Irak, Sa
yın Bakana dese kıi, «Benim 50 bin ton 
buğdayım var. İskenderun Limanıma ge
tireceğim, hadi taşı». Nereye stok ede
ceksiniz? Irak'ın daha önce giden sene 
binlerce ton buğdayı çürüdü İskenderun' 
da. Elbetet ki, Türk limanlarınla getirme
yecek Cir. 

YILMAZ ALTUĞ (Sivas) — Siz baş
ka şey anlatıyordunuz, başka şeye geç
tiniz. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Onda söyleyeceklerimi söyledim, şimdi 
sıra buna geldi. 

Şimdi, uluslararası taşımacılıkta bu 
kadar taviz verdiğimiz halde, hâlâ, Ulaş
tırma Bakaniliğıyla Karayolları bir uz
laşma sağlayıp, TIR'lar dingil adedi ve
ya dingil basar ağırlığına göre mi yük
lenecek: yoksa ruhsat tonajına göre mi 
yüklenecek, bunu bile çözemediler. Bunu 
çözemeyen bir iktidar, yurt dışına nasıi 
yük taşıyacak? 
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Değerli (milletvekilleri, her limanda 
ayrı ayrı sistem uygulanıyor; bu uygula
nan sistemlerden, şoför huzursuz, Irak'a 
gitmiyor, Irak'a giden yükü de Hükümet 
kontrol edemiyor, etmiyor.. Bugün, Irak' 
m veya İran'ın yiyecek maddeleri belirli 
beş noktaya gider, fiizıiım şoförlerimiz va
rır oraya, Arapça Mmez «200 torbası ha
sarlıdır, nem'lenmiştir» yazar, şoförün ha
berli olmaz. Orada, Hükümet adına kim
se de yoktur; şoföre yardımcı kimse de 
yoktur. Şimdi, şoföre yardımcı alacak 
bir kimse orada olmazsa, elbette ki, o 
şoför öyle alıp geliyor. Bu sene bunun 
faturası 3 milyon dinar; yani, 1 dinarı' 
3 dolar kabul edersek, aşağı yukarı 9-10 
miyon dolar eder. Irak Devleti, bunu 
UND'den işitiyor; UND de nakliyeciler
den, nakliyeciler de şoförden istiyor. Bıiz, 
10 milyon ddlıar borç (alabilmek için ülke 
ülke dolaşırken; ufak bir... 

SUDİ TÜREL (istanbul) — Eskiden
di o. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — ... 
ufak bir organize eksikliğinden dolayı bir 
ülkeye bunu ıkaptırırsak, bizim ulaşım 
sektöründe de; yanıi karayolları ulaşımın
da da o kadar başarılı olmadığımız «açı
ğa çıkar. 

'BAŞKAN — Sayın Dönen, 5 dakika
nız van efendim; toparlayın. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Tamtam efendim. 

Sayın milletvekilleri, uluslararası ta
şımacılığı teşvik amacıyla veya TIR taşı
macılığını teşvik amacıyla, Hükümet, 1984 
yılında yine bir karar alarak, yurt dışın
dan ithal edilen TTRlIardaki yaş sınırını 
kaldırdı ve böylece Türkiye'ye 'binlerce 
TIR girdi. Bu giren TIRIlar, ekonomik 
ömürlerini ıtamamlamış TIRlardır; bun
ların çoğu çalıştır ılaımadı. Bu çalıştırıla-
mayan TIR'ların Türk ekonomisine za

rarı, aşağı yukarı 200 mıilyar lira civa
rındadır. Biz, böyle uygulamalarla, ka
rayolları taşımacılık sektörünü bile 'bal
talarız, bir adım ileri götüremeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Sosyalde-
nıokrat Halkçı 'Fanti olarak kitle taşıma
cılığından yanayız. Yani, Ankara-lsitanbul 
arasında başlanmış olan demiryollarının 
bir an evvel bitirilmesini istiyoruz .Biz, 
üçüncü Boğaz köprüsünü değil, Boğaz'a 
bir tüp geçit yapılmasını istiyoruz. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
RBK (istanbul) — Para nerede? 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — O 
parayı da anlatacağım; sabredin, 

Biz, bu yatırımları söylerken, yine si
zin bakanınız, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda «Doğru söylüyorsunuz, bunları ya
palım; ama hani para?» diyor; yani «para 
yok» diyorsunuz. Değerli arkadaşlarım, 
seçim1 arifesinde yağmur yağa yağa yola
ra dökülen asfaltlara hadi gidip bakalım; 
bir tanesini kimse bulabilir imi? Yağmur 
yağa yağa dökülen asfaltlar, bu ülkenin 
millî kaynaklarını gömmek değil midir? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Yağ
mur yağarken asfalt yapılmamıştır ca
nım. Bu kadar da insafsızlık olmaz. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Köylerin adını da vereyim, gidip bera
ber denetleyelim. Bunun da İOO milyar 
lira dolayında olduğu hesaplanmaktadır 
değerli arkadaşlarını. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Miyarla milyonu ba
zen karıştırıyorsun. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Hayır, hayır, hesap yaparsanız açığa çı
kar, 

MEHMET PERÇİN (Adana) — Ya
pılmadı. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Yapıldı, gidin balkın isiterseniz, Başlamış 
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Köyüne yapıldı, Yoncadüzü 'Köyüne ya
pıldı. Sayayım mı daha Sayın Perçin? Gi
din, hiçbirinde asfalt bulamazsınız, as
falt yok; ©skisinden daha kötü duruma 
geldi. 

Değerli ^arkadaşılarımı, en önemli (kay
nağı, aslında Özal Hükümeti çarçur etti. 
Millî gelirdeki dağılım tablosuna şöyle 
bâr baktığımızda, çalışanlar aleyhine bu 
tablonun nasıl bozulduğunu hemen göre
biliriz, özellikle 1980'den sonra, sıkıyö
netimin ve askeriyenin gölgesinde, bu 
halktan, işçiden, köylüden, esnaftan 12 
trilyon liraya varan kaynak aktarımı yap
tınız belirli yerlere. Hangi yatırımla ül
ke ekonomisine katkıda bulunudu; söy
ler misiniz? Bir kısmı yurt dışına kaçtı, 
bir kısmı da lüks villalara ve yatlara gitti 
değerli arkadaşlarını. 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — 12 trilyon?!.. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Evet, hesaplamalar bu. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Büt
çe ne ki, 12 trilyon lika oluyor? 

MEHMET DÖNEN {Devamla) — 
Gelir dağılımı bozukluğunu inceler, he
sap çıkarırsanız, ne kadar transfer ettiği
nizi görürsünüz. İşte, bu halkın çektiği çi
le burada. Bu haliktan topladıklarınızı ya
tırıma yatırmadınız, planlı, programlı ya
tırım yapımıadınız, çarçur ettiniz. Şimdi, 
«Otoyol yapacağız» diyorsunuz; otoyol 
bu ülke gerçeklerine uygun mu? 

BEDRETTİN DOĞANCAN AKYÜ-
REK (İstanbul) — Uygun, uygun; geç 
büle kalınmıştır. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Bir dakika... 

Bir zamanlar yine söylüyorduk, «Üre
time dönük yatırım» diyorduk, «Üretime 
dönük yatırım yaparak, o üretimden sağ
ladığımız kârla, ancak o tür yatırımlar ya-
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pılaibiıl'ir» diyorduk. Yine söylüyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Dönen, lütfen to

parlayın efendim. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Tamam, toparlıyorum. 
NEVZAT AKSU (Çorum) — Dağıttı 

efendim dağıttı. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Ha

tip dağıttı. 
MEHMET DÖNEN (Devamla) — 

Hatip değil de, Anavatan İktidarı dağıttı 
esas. İşin özü 'burada değerli arkadaşla
rım. Anavatan iktidarı, altmış yıllık cum
huriyet hükümetlerinıin altmış yılda borç-
lanamadığını beş yılda borçlandı. Bunun 
karşılığında ne yaptı, söyler misliniz? Ya
ni, borcu 13 milyar dolardan devraldı; 
şimdi kendisi de hesap edemiyor, bir «42 
milyar dolar» diyor, bir «45 milyar do
lar» diyor; bu rakama kadar çıkardı. Bu
nu hangi yatırıma dönüştürdü, söyleye
bilir misiniz? İşte, bugün sizin sıkıntınız 
da bu. 

Değerli arkadaşlarını... 

METİN GÜRDERE (Tokat) — Bu 
kadar batarken yine borç para verirler 
rni? 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayın 
lütfen Sayın Dönen. 

MEHMET DÖNEN (Devamla) — 
Değeri milletvekiteri, hepinize saygılar 
sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sa
yın Dönen. 

Şahıslar adına, lehinde, Muş Millet
vekili... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİHLl (Manisa) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Hükümet adına, Ulaştırma Balkanı Sa

yın Ekrem Pakdemirli konuşacaklar; bu
yurun efendim. 
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ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Türkiye Büyük Milet Meclisinin de
ğerli üyeleri; 1988 malî yılı bütçemizin 
yüksek huzurlarınızda görüşülmesi vesile
siyle, sözlerime başlamadan evvel şahsım 
ve Bakanlığımı adına Yüce Heyetinizi se
lamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisimizin gerek grupları ve 
gerekse şahıslan adıma konuşan değerli 
üyelerinin, çalışmalarımıza ışık tutacak 
olan teklif, tenkit ve temennilerine ayrı
ca teşekkür ediyorum. 

Şimdi müsaadelerinizle, Bakanlığımız 
ile 'bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın faali
yetleri ve Bakanlığımızın 1988 malî yılı 
hakkında bilgiler arz etmek işitiyorum : 

Genelde, muhalefet partilerinin sayın 
sözcüleriyle, ulaştırma politikasının stra
tejisi ve felsefesi anlayışıyla hemfikir ol
duğumuzu memnuniyetle başta belirtmek 
istiyorum. 

Toplam kamu yatıranları içinde ulaş
tırma ve haberleşme sektörüne verilen bu 
bütçedeki pay, Anavatan İktidarı döne
minde giderek artış göstermiştir. Nitekim, 
1983 ynlında yüzde 20,5 olan sektörün, 
kamu yatırımları içerisindeki payı; 1984' 
te yüzde 22,6, 185'te yüzde 29,8, 1986'da 
yüzde 30,6 olmuştur. 1987 yılı gerçekleş
me tahmini yüzde 32,6 olup, 1988 içim 
programlanmış bulunan sektör payı yüzde 
35,7'dir. Bu demektir ki, 1988 yılında da 
birimci öncelikli yatırım sektörü ulaştır
ma ve haberleşme kesimıi olacaktır. 

Bakanlığımız, Hükümetimizin bu kesi
me verdiği önemi de dikkate alarak, ça
lışmalarında bütün yurt sathına çağdaş ve 
ekonomik nitelikli ulaştırma ve haberleş
me sisıtemileriniı yayma azim ve kararın
da olmuştur ve olacaktır. Çünkü, kal
kınmışlığın ıtemel göstergelerinden en 

önemlisi, çağdaş ulaştırma ve haberleşme 
sistemlerine sahip olunup, olunmadığıdır. 

Bakıanlığımtzııtı 1988 inalı yılı yatı-
rıımları 180 milyar 885 milyon TL.'dir. 
Bakanlığımıza bağlı Katana Bütçeli Telsiz 
Genel Müdürlüğümüzün 1 milyar 750 
m'ilyon tutarındaki yatırımı yanında, Ba
kanlığımızla ilgili Kamu İktisadî Teşeb
büsleri ve bağlı ortaklıkları için 1 trilyon 
573 milyar TL. tutarında yatırım prog
ramlanmış bulunmaktadır. 

1988 mıalî yılı l e ilgili ödenek teklifi 
11,8 milyar TL.'si cari giderler, 180,9'u 
yatırımlar ve 38,6 milyar TL.'si transfer 
harcamaları olmak üzere 231,2 milyar 
liradır. 

Bakanlığımız bütçesinden finanse edi
lecek yatırımların yüzde 99.1*1, diğer ıbir 
ifadeyle 179 milyar 235 milyon TL.'si 
DLH Genel Müdürlüğümüzün yatırımla
rıyla ilgilidir. 1988 yılında DLH Genel' 
Müdürlüğü tarafından kutlanılacak yatı
rım ödemeğinin 39 milyar 117 milyon 
TL.'si demiryolları inşaatı, 14 milyar 560 
mlilyon TL.'si balıkçı 'barınakları, 56 mil
yar 707 milyon TL.'si limanlar inşaatı; 4 
milyar '370 mıilyon TL.'si yat limanları in
şaatı, 55 milyar 250 milyon TL.'si faava-
meydanlları inşaatı ve donanımı, 9 milyar 
6 milyon TL.'si boru hatları ve 225 mil
yon TL.'si de diğer yatırımlarla ilgilidir. 

DLH Genel Müdürlüğü yatıranları dı
şında, deniz ulaştırması kesimi için 1,6 
milyar TL.lik yatırım söz konusu olup, 
sivil savacılık etütleri için de 50 milyon 
lıiralık ödeneğin kullanımı programlanmış 
bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
karayolu ile uluslararası yolcu ve yük ta
şıma kapasitemizin en iyi şekilde değer
lendirilmesi ve uluslararası rekabet piya
sasındaki mevcut ağırlığımızın korunması-
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nı temimen gerekli kararlar alınmış ve 
alınımaya devam edilecektir. 

Bu anada, uluslararası yolcu ve yük 
taşımacılığıyla ilgili çıkardığımız yönetme
liklere ek olaraik, yurt içli ıtaşırnacılığı ve 
taşımacılıkta sigorta problemlerine de çö
züm getirımesi beklenen Kara Ulaştırması • 
Kanun Tasarısını, yakında. Baş bakanlığa 
sunacağız. 

Avrupa ülkeleriyle ülkemiz arasında 
alternatif taşıma sistemi oları Ro - Ro 
taşımacılığında, Köstence * Haydarpaşa 
hattına ek olarak, Derince - Trieste hattı 
da başarılı sonuçlar vermiştir. 1988 yılın
la, daha önce altyapısı tamamlanmış olan 
Köstence - Trabzon Ro-Ro hattıyla, yıllın 
ikinci yarısında bitmesi beklenen Sam
sun Feri yanaşıma yerli projesinin tamam
lanmasını müteakip, Köstence - Samsun 
Feri haltotıınıım da işletmeye açılması sağ
lanacaktır. Bu hatların 'geliştirilmesi ve 
yeni limanlarımızın Ro-Ro hizmeti vere
cek şekilde tevsi edilmesi yanında, mo
dem Ro-Ro gemilerinin temin edilmesi
ne çaba gösteriimektediı4. 

Sayın Başkan, kıymetli üyeler; mem
leketimizde zaman zaman Ikarayollu-de-
miiryolu tercihi meselesi gündeme getiril
mektedir. Bu nedenle, şu hususu açıkça 
belirtmek istiyorum. Bugün, ne fcarayol-
larımızın ve ne de demiryollarımızın ye
teni olduğunu söylememiz mümkün de
ğildir.. öllaşım sistemleri bir bütündür, 
kombine sistemdir ve bu sistem içinde 
ülkemizin çoğrafik özellikleri dikkate alın
dığında, hem karayolu hem demiryolu ve 
hem de deniz ve hava taşımacılığına 
ihtiyaç vardır. 

Bilindiği gibi, yakın mesafelerde ka
rayolu, orta mesafelerde demiryolu ve 
uzun mesafelerde ise denizyolu en eko
nomik taşıma şeklidir. Burada önemli 
olan, taşımanın en ucuz ve en güvenilir 

olması yanında, yapılacak yatırımların, 
yan faktörler de dikkate alınarak, uygun 
olanının seçimidir. Kısacası, gelişmekte 
olan Türkiye'de, ne demiryolundan ve ne 
da karayollundıan vazgeçmek mümkün de
ğindir. 

Değerli üyeler, bütün dünyada hızla 
gelişme gösteren demiryolu teknolojisi ve 
işletmeciliği karşısında, ülkemizde sağlan
mış olan ilerlemeleri yeterli görmek müm
kün değildir. Ülkemizin imkânları ölçü
sünde, demiryotülıarımıza sağlanan kaynak
ları, en akılcı ve yararlı şekilde kuillan-
maJk temel hedefimizdir. Hükümetimiz 
döneminde demiryolu ağımızın fizikî ve 
geometrik standar#arının yükseltilmesi, 
mevcut hatlara yeni hatlar ilavesi, elektri
fikasyon, sinyalizasyon tesislerinin yay
gınlaştırılması, çeken ve çekilen demir
yolu araçlarının yeterli seviyeye getiril
mesi ve demiryolu hizmetlerinin gelişmiş 
teknolojilerden yararlandırılmak suretiyle 
hız, güveniırlik ve konfor bakımından ile
ri ülkeler seviyesine çıkarılması ana he
defimizdir. 

Nilekim, TCDD, 1983'te 34 milyar 
TL.'lik yatıırım gerçekleştirmişken, 1987' 
de yatırım gerçekleşme tahmini, bağlı or
taklıkları dahil, 178,4 milyar TL. olup, 
1988 yılı programı, yaklaşık 280 milyar 
TL.'dir. Ayrıca, DLH Genel Müdürlüğü
müzün bu sahada yaptığı yatırımlara ge
lince : 1983 yıl'ıında 9,4 milyar TL. iken, 
1987'de yatırım gerçekleşme tahmini 23 
milyar TL. olmuş, 1988 yatıırım progra
mı ise, 39,1 milyar TL.'dir. Bu durum, 
Hükümetimizin demiryolu kesimine, gi
derek artan bir önem verdiğinin açık bir 
göstergesıidir. 

Demin Sayın Dönen, markla bk kar-
şılaştırıma yaptı; laradaki çarpma, 'bölme
lerini hemen orada tutamadım; ama... 
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MEHMET DÖNEN (Hatay) — 
Bende var 'Sayım Bakan; size vereyim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLt (Devaıria) — Şunu he
men söyleyeyim; elinsaf! 1987 yılı def-
Jatörü 1 iken, 1983 yılı deflatörü 0,2395' 
tir, yani 4,2 kattır; 4,2 katla çarparsanız, 
rakamları birbirleriyle mukayese edersi
niz. Yoksa, «Doyçe Marka böldüm, çarp
tım, 10 misli çıktı» demek, yanlış olur. 

1987 yıllında DLH Genel Müdürlüğün
ce, Çobanbey - Şanlıurfa - Mardin ^Nu
saybin; Tecer - 'Kangal; Hanlı - Bostan-
kaya; Arafıiye - Sincan; İzmit şehir geçi
şli; Menemen - Aliağa ve Sincan - Yeni-
kent projeHeriyle ilgilli çalışmalara devanı 
edi'lım iştir. Ayrıca, muhtelif demiryolu 
etütleri sürdürülmüştür. 

Şiimdi bakın, bir ışey daha söyleye-
yim; yani, dikkatleri farklı bir yere çeke
yim de, bu saatte uyuma olmasın. 

Şimdi Sayın Dönen, (Rakamlarda 
hata olduğu için tekrar söylüyorum) 
«Telefonlar çalışmıyor» dedi. Ben, bir ar-
(kadaşımı igönderdim, (git şu Ocaklı'yı ara, 
ondan sonra Kuzuculu Köyünün ismini 
verdim; «Onu da ara bakayım, kimler 
çıkacak karşınıza» dedim. PTT'deki ar
kadaş telefon açıyor, karşısına '(lütfen 
yazın) Ömer Aklsoy çıkıyor; bakkalmış 
ve anında çıkmış. Kuzuculü'da da Re
fik Ünal ile konuşmuşlar. {ANAP sıra
larından alkışlar) Onun için, «Konuşul
muyor» falan demeyin; yani, «Buradan 
konuşulmuyor, şu yapılmıyor, 'bu yapıl
mıyor» demeytin; çünkü, elimıizdekl im
kânlar gen işitir. 

MEHMET 'DÖNEN (Hatay) — Saat 
22.00 oldu Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLt (Devamla) — Başka bir 
şey daha söylerim ha! 

1988 yılında TCDD tarafından ger
çekleştirilecek önemli yatırım projeleri
ni şu şekillide özetlemem mümkündür : 

591 'kilometre yol yenilemesi, 106 ki
lometre talkviiye pozu... Bunları siz oku
dunuz, ama zalbı'tlara geçsin diye ben bir 
daha okuyorum. 

32 k'i'loımatre yeni yol altyapısı, var
yant ve ikurb tashihleri, 419 kilometre 
telekomünikasyon tesisi, İskenderun -
Divrüği sinyalizasyon tesisinin tamamlan
ması ve elektrifikasyon tesislerine başla
nılması. 

Sayın Dönen, hemen ıburada fok pa
rantez açtı ve «aBunun kilometresi 10 
milyar» dedi. 

MEHMET OÖ.NEN (Hatay) — Siz 
söylüyorsunuz Sayın Bakan, Jburada. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKlDBMİRLİ (Devamla) — Doğrudur, 
ama orasına 'bir bakmak lazım. Ben di
yorum ki, Arifiıye-Sincan arasında kilo
metresi 10 milyar. Coğrafya farklı, coğ
rafya farklı olursa, olmaz. Türkiye coğ
rafyasında nerede demliryolu yapacağınız 
çok önemlidir. O hat 10 milyardır, bir 
foaşka hat 1 milyar olur. 

ıMEHMET 'DÖNEN (Hatay) — Bu
rada öyle derniıyorsunuz ama... 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLt (Devamla) — Öyle öy
le, onu başından okuyun da, bakın. 

İskenderun - Divriği sinyalizasyon te
ali sini tamamlayıp, elektrifikasyonunu 
yapacağız. 

35 adet dizel ana hat, 20 adet elekt
rikli ana hat ve 10 adet dizel yol ma
nevra lokomotifi! ile 50 adet yolcu ve 
1 600 adet yük vagonunu da imal ede
ceğiz. 

Bu verdiğimiz rakamlar da bunları 
gerçekleştirmeye yeterlidir; çünkü biz he
sap adamıyız. 

— 657 — 



T. B. M. M. B : 54 

MİEHıMET DÖNEN (Hatay) — Her 
vagonun maliyeti kaç liradır Sayın Ba
lkan?! 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
FAKDEMİRLİ (Devamla) — Ayrıca; 
Ankara - Çetinkaya, Halkalı - Kapıkule 
'sinyalizasyon tesislerinin yapımına, An
kara - Haydarpaşa sinyalizasyon hattının . 
yenilenmesine, Arifiye - Eskişehir elekt
rifikasyon tesisi yapımına, Çankırı Ma
kas Fabrikası tezgâh temini çalışmaları
na da devam edilecektir. 

iBakanlığıimızın ilgili kuruluşlarından 
olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün, ıbaşta yük taşımacılığı olmak üze
re, verdiği bütün hizmetlerde imkânla
rının en iyi şekilde kullanılmasına çaba 
harcanacağını ifade etmek istiyorum. 

itç tve dış ticaretimizde meydana ge
len büyümeye (paralel olarak, özellikle 
yük taşımacılığında ortaya çıkan yoğun 
trafiğin, iyi ıbiir fiyat ve hizmet politika
sıyla demiıryollarına kaydırılmasına aza
mî gayret göstereceğiz. 

Ylolou taşımacılığı ve özellikle ban
liyö taşımacılığındaki hizmetin iyileştiril-
mesi ve geliştirilmesi konularına da ağır
lık verileceğini belirtmek isterim. 

Değerli üyeler, istanbul - Ankara 
İhlali demiryolu projesinin sadece korun
ması amacıyla bütçeye ödenek konul
muştur. 

Sayın Abdullah Ulutürk'ün, bu pro
jeden vazgeçildiğine dair beyanatını bir 
talihsizlik olarak nitel emekteyim; çünkü 
benim böyle bir beyanatım 'olmamıştır. 
Bununla beraber, yap-işlet-devret modeli 
çerçevesinde, Avrupa ülkeleri yanında, 
Japonya ile teknik çalışmalar hızla sür
dürülmektedir; 1988 yılı, bu projenin 
'geleceğinin belirlenmesi açısından önemli 
bir yıl olacaktır. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; son yıl
larda ve özellikle 1980'den sonra deniz
cilik konularına verilen büyük önem ve 
alınan tedlbürler sonucunda, Türk deniz
ciliğinin gelişimine hız kazandırılmıştır. 
1980 yılında deniz ticaret filomuz 1,9 
ımilyon DWT iken, 1983 yılında 4,3 mil
yon DWT'a, 1985 Eylül ayında 6,3 mil
yon DWT'a ulaşmıştır. Daha sonra, ba
zı gemilerin Körfez Savaşı nedeni ile filo 
dışında kalması dolayısıyla, bugün 5,4 
milyon ıDWT civarında bülunmakıtiadır. 

iDenizcil'Jk 'sektöründe deniz ticaret fi
lomuzun yabancı bayraklı gemilerle re
kabet edebilmeleri için gerekli düzenle
yici tedbirler alınmış ve alınmaktadır. 

Bakanlığımızın 1988 yılı bütçesinde 
de bu kesimle ilgili olarak 77,2 milyar 
TL. tutarındta yatırım yapılması program-
lanrnıştır. 1983 yılında 7,1 milyar TL. 
ve 1987 yılında 32,2 milyar TL. gerçek
leşme olması, bu yıl kesime özel bir 
önemin verildiğini göstermektedir. 1987 
yılında Balkanlığımız bütçesinden yapılan 
yatırımlarla gerçekleştirilen başlıca pro
jeler aşağıdadır. 

Balıkçı barınakları yatırımlarına bü
yük önem verilmiş ve 1987 yılında Hoş-
köy, Bulancak, İskenderun ve Karadu-
var balıkçı barınakları tlamamlanmıştır. 
Halen 30 balıkçı barınağı projesi devam 
etmekte olup, 8 adedi 1988'dle tamamla
nacaktır. 

1987 yılında liman yatırımlarıyla il
gili1 olarak İnebolu, Tekirdağ. İskende
run İkmal İnşaatı ile Hopa Genel Yük 
ıRıMtımı inşjaıaJtları tamamlanmış'tıır. Hay
darpaşa, kSamlsun, Trabzon, izmir, Mer
isin ve İskenderun'da liman geliştirme 
projelerine devam edilmiş olup, bu pro
jelere 1988 yrlında hız verilecektir. 

Halen TCDD ve TDİ Genel Müdür
lüklerimizce işletilen limanların yükleme 
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boşaltma kapasiteleri 1983 yılında top
lam 26 milyon ton iken, 1987 yılında 
43,5 m'ilyon tona ulaşmış bulunmaktadır. 

(İşte bu iki raıkam da, Anavatan dö
neminde, Cumhuriyet döneminde yapıl
mış olan tüm liman kapasitesinin yüzde 
70 daha fazlalaştırılalbileceğini gösteren 
lb:r rakamdır. 

1987 yılında TCDD ve TD1 liman
larında 27,2 milyon ton, diğer 'büyük ka
mu İmanlarında 6,6 m'ilyon ton olmak 
üzere top'lam 33,8 milyon ton fiilî yükle-
me-boşalıtma yapılmış, bu miktar, küçük 
limanlarımızla birilikte 44 milyon ton ola-
raık gerçekleşmiştir. 

(Ham ipetrol, petrol ürünleri, sıvılaş-
tırıllmtş ıgaz ve diğer sıvılarla beraber 
yülkleme-boşaltma miktarı bütün liman
larımızda toplam olarak 1987 yılında 
151.1 milyon tona yükselmiştir. 

Ayrıca, (bakanlığımızca tarama ihti
yacı olan liman ve 'balıkçı (barınaklarının 
hızla taranmasına çalışılmakta olup, ,1988' 
\de teçlhizlait alımı konusunda önemli iha
leler yapılacak ve buna ilaveten 'her tor
tu tedbirin alınmasına devam edilecektir. 

Bugün ihalen kamu kesiminin en bü
yük armatör kuruluşu olan D. B. Deniz 
Nakliyat Türk Anonim Şirketi Uzakdo
ğu, KOıntimanlt ve Amerika hatlarında ça
lışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Ayrıca 
Rlo-IRo taşımacılığı ile, bir yandan ka
rayolu taşımacılığını desteklerken, tanker 
taşımacılığı ite de petrol taşıma pol'itika-
ımiiz da önemli rol oynamaktadır. 

lEmek-yoğun teknolojisinin geçerli ol
duğu gemi inşa sanayiinde kamu ve özel 
'sektör tersanelerinin teşviki sürdürül
mektedir. Kamu kesimi tersaneleri olan 
ve Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. tarafından 
'işldülen Haliç, Camialtı, Alaylbey ve Pen
dik tersanelerinde yeni gemi inşa ve îs-
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tinye Tersanesinde tamir ve bakım faa
liyetleri sürdürülmektedir. 

Bu faaliyetler meyanında, Polonya 
ile yapılan anlaşima çerçevesinde bu ül
keye ihraç 'edilmek üzere, 26 300 DWT 
büyüklüğünde üç gemi inşasına Pendik 
Tersanesinde devam edilmekte olup, bun
lardan ilki önümüzdeki günlerde denize 
indirileeeiktıir. Bu gemi, şu ana kadar 
TürkiyeVIe inşa ©dilen en büyük gemi 
olup, aynı tonajda beş adet daha gemi-
nlin inşaası kararlaştırılmış ve anlaşma
ya bağlanmıştır. 

Diğer taraftan, DB Deniz Nakliyatı 
Türk Anonim Şirketi için 75 fain DWT 
İnik liki adet dökme yük gemisinin inşaa
tına devam edilmektedir. Bu, Türkiye'yi 
ıgemli inşa sanayiinde lider ülkeler içine 
ısokacak bir projedir. 

Camialtı Tersanesinde inşa edilmekte 
olan 214 araba ve 600 yolcu kapasiteli 
Samsun ile Ankara feribotlarının eşi 
olan İskenderun Feribolu denize indiril-
ımiş ve teçhizat donanımı devam etmek
tedir. 

Pendik Tersanesinde yürütülmekte 
olan kuru havuz inşaatının tamamlan-
maisından sonra 175 bin DWT büyüklü
ğündeki gemilerin de inşa edilmesi müm
kün hale gelecektir. Bu arada özel sek
tör tersaneleriımiain de ıgemi ihraç ede
bilme imkânlarına kavuşturulması üzerin
de önemle durulmaktadır. 

'Şüphesiz İki, bundan böyle deniz ti
caret (filomuzun gençleştirilmesi için ye
ni ıgemi inşalarını teşvik politikamız sür
dürülecektir. 

İBu aratia şunu da ifade etmek iste
rim; Sayın Ali Eser'in, sektörümüzle 
iljg!Ii yapıcı 'tenkitlerine teşekkür etme
mek mümkkün değildir. Yaptıkları ko-
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nuşima, çalışmalarımızda mutlaka /jdi'Jdka-
te alınacaktır. 

iBaikanlığıımız, DLIH Genel Müdürlü
ğünce 1983 yılında 4,1 milyar Türlk Li
rası tutanında ya'tirım gerçekleştirilmiştir 
(hava ulaştırma sektöründe. 1987 yılında 
iıse 35,3 ırDil'yar lira yatınım harcaması 
yapılmıştır. 1988 -yılı programı ise 55,5 
milyar Türlk Lira'sıldır. Bakanlığımız büt
çesi yanın'da KİT'lerin havacılık kesimiy
le ilgili 1988 yatırımları iıse 390 milyar 
liradır. 

IDLH Genel Müdürlüğümüz vasıtasıy
la 1987 yılında gerçekleştirilen 35,3 mil
yar liralık yatırımla Atatürk Havaalanı, 
Gaziantep,1 Antalya, Adana, Erzincan, 
Efes, Dalaman, Kars, Esenboğa ve Ad
nan Menderes (havaalanları üzerinde ça
lışılmıştır. Askerî nitelikli Efes Havaalanı 
1987'de bitirilmiş, Adnan 'Menderes Ha
vaalanı istetmeye alınmış olup, 1988 yı
lında avam projelerin hızlandırılması
na gayret (gösterilecektir. 

Turizm /yönünden 'büyük önem arz 
elden ve halen yolcu hizmetleri geçici te
sislerde yürütülen Dalaman Havaalanı
nın modern /sliisteımlere sahip yeni termi
nal binasının 1988 yılının yoğun turizm 
mövsiminlden 'önce faaliyete alınması bek
lenmektedir. Kars ve Şanlıurfa havaalan
ları ise 1988 yılı içerisinde hizmete ve
rilecektir. 

Öte yaridan, hava sahasının kontrolü 
ve (seyrüsefer faaliyetlerinin modernleş
tirilmesi çalışmalarına büyük önem ver
mekteyiz. Hava trafik koötrol hizmet
lerinin sağlanması için, «Türkiye Hava 
Trafik Radar Kaplama Projesıbnıin da
ha önce yürütülen çalışmaları gözden 
geçirilerek, yeni İhtiyaçlara uygun sekil
ide tekrar 'ihaleye çıkarılmıştır. 

Sayın Başkan, hızlı konuşmamın bir 
ısebelbi, diğer hatiplerin sorularına da ce-

13 . 4 . 1988 O : 3 

vap verebilmek içindir. Onun için, her 
hailde zabıt kâtiplerimiz bunları zapte-
'dejbil'iyorlardır inşallah... 

Gelişen ihtiyaçlara paralel olarak, bir 
taraftan mevcut havaalanlarımızın tevsi 
edilmesine önem ivedilikken, bir taraftan 
Ida, daha önce yapılmış, ancak atıl du
rumda bulunan muhtelif büyüklük ve 
özeli İlikteki havaalanları ile bazı askerî 
havaalanlarının sivil trafiğe kazandırıl
masına gayret gösterilmektedir. 

iBlöylece, halen sivil hava ulaşımına 
açılk 16 il sayısı 24 ile ulaşmış bulün-
makta'dır. 

' Diğer itaraftan, DHM1 Genel Mü
dürlüğünün envanterinde bulunan Ay-
idın, Kastamonu, havaalanları ile Hava 
(Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde 
bulunan Uşıak Havaalanı Türk Hava Ku
rumu kullanımına tahsis edilmiş ve bu 
tesislerin sivil havacılık işletmelerinin 
'İhtiyaçlarına cevap verebilecek seviyeye 
gfceirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. 

Ayrıca, al özel 'idarelerinin ve özel 
sektörün imkânlarıyla, başta turistik yö
reler olmak üzere, küçük tip uçakların 
faaliyet gjclstereblilecekleri stol tipi ha
vaalanlarının yurt sathında yaygınlaştı
rılması ıtemel hedeflerimizdir. «Her ile 
Ibir havaalanı» ısadece Anavatan Partisi
nin programında mevcuttur ve bunu ye
rine getireceğiz. 

' Ayrıca «Air taxi» İşletmeciliğini de 
teşvik etmek amacıyla, uluslararası sivil 
havacılıkta küçük uçaklar olarak bilinen 
5,7 (tona kajdar ağırlığı bulunan hava 
araçlarıyla, yolcularına hava meydanla
rında ücret muafiyeti getirilmiıştıir. Böyle
likle, bugüne kadar verilebilen en büyük 
teşvik, bu sahada uygulanmıştır. 

Alınan bu önemli tedbirlerle, «Air 
taxi» işletmeciliğinin teşvik ddilmesi so
nucu, turizm sektörü ve ziraî ilaçlama 
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uçaklarını da kapsadığı için, tarım sek
törüne önemli 'kaltlkı sağlanmış bulun
maktadır. 

Tiklk Hava Yiolları, halen bir adedi 
ibu hafta içinde hizmete alman 8 Airibus 
iolımalk üzere 26 uçakla hizimet vermek
te olup, koltuk kapasitesi 4 174Wr. 1983 
yılı içinde işletmeye alınacak diğer uzun 
ımenzilllıi 2 'yeni Aitfbuıs uçağın ilavesiyle, 
Ikölitulk kapasitesi, 4 578'e ulaşacaktır.' 

Sektörün ihtiyacı 'bulunan eğitimli 
personeli yetiştirmek için Eskişehir Ana
dolu Üniversitesinde açılan Sivil Hava
cılık Bölümü, Bakanlığıımız desteğiyle 
süratle geliştirilecektir. 

Türk Hava Yiolları, halen yurt için
de 15, Avrupa'da 26, Ortadoğu ve As-
yada 16, Kuzey Afrika'da 4 olmak üze
re toplam 61 noktaya sefer yapmakta
dır. Türk Hava Yolları Anonim Ortak
lığı, bu sonuçlarla, Avrupa Hava Yol
lan Birliği üyesi havayolları içinde ge
lişme hızı sıralamasında ilk sıralarda yer 
almıştır. 1988 yılında New York, Tok
yo, Sidnay, Oslo; 1989 yılın/da Helsinki, 
Moskova, Bangkok; 1990 yılında ise Çin 
Halk CumlbJuriyeti'nin uçuş şebekesi
ne dahil edilmesi planlanmıştır. Avustu-
ralya ve Japonya hatlarının açılması 
amacıyla sürdürülmekte olan çalışmala
rın ıkıisa zamanda sonuçlanması halinde, 
seîferlere derhal başlanacaktır. 

Ülkemizdeki siyasî ve ikisadi istikrar, 
Ihavaalanlariımııza (gelen yolcu ve sivil 
uçak trafiğini de giderek artırmaktadır. 
Havaalanlarnmızdaki' yolcu ve uçak tra
fiği, 1987 yılında 1983'e kıyasla yaklaşık 
yüzde 65 nispetinde artış göstermiştir. 
1983 yılında iç hatlarda 2 milyon 954 bin 
olan yolcu trafiği, 19871de 4 milyon 049 
Ibine yükselirken, dış hatlarda da 1983 
yılında 2 milyon 434 bin olan yolcu tra-
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tfik hacmi, 1987'de 4 milyon 855 bine 
çıkmıştır. 

Aynı şekilde, 1983'te havaalanları-
ımıza, 22 bini yabancı olmak üzere top
lam 74 ibin sivil uçak iniş yapmış iken, 
İbu rakaım, 1987 yılında 34 bini yabancı 
olmak üzere, 112 bin adet sivil uçak ola
rak belirienmiş/tiir. 

(Bulgun halen iBakanlığıımızdan hava 
taşımacılığı için izlin alarak faaliyetlerini 
sürdürmekte olan kamu ve özel sektör 
kuruluşları sayısı 27'dir. Bu kuruluşlar, 
yurt içi ve yurt dışı tarifeli ve tarifesiz 
yolcu taşıimacıilığı yanında, yük taşıma
cılığı ve hava taksi işletmeciliği alanında 
da faalliyet göstermektedirler. 

2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu
nun tanıdığı imkândan yararlanarak özel 
sektörün havaalanı, ı&tolport ve heliport-
lar yapma arzuları da giderek artmak
tadır. Halen 3 beliport ve 2 stolport tes
cil edilerek işletmeye açılması sağlanmış
tır. Ayrıca, ultralight uçaklarla eğitim 
için kullanılan 2 hava parkı da işletmeye 
açılmıişitır. 

»Şimdi, haberleşmeye geliyorum : 
Sosyal refahın geliştiği ve geniş kit

lelere yayıldığı çağımızda haberleşme, in-
isan ve toplumun vazgeçilmez bir ihlttiya-
cı durumundadır. 

Bakanlığımız, Hükümetten aldığı güç
le haberleşme şebekemizin sayısal bü
yüklük yönünden genişletilmesi ve tek
nolojik yönden de geliştirilmesini hedef 
all'mış ve bu doğrultuda yapılan çalışma
lar müspet sonuçlar vermiştir. 1983 yı
lında 64,7 nilKyar TL. olan PTT yatı-
nımları, 1987 yılınlda 750 milyar TL. ola
rak gerçekleşmiş olup, 1988 yılı yatı
rımlarının 866 milyar TL. olması prog
ramlanmıştır. 

Telefon santralılarının 1983 yılı so
nunda, Cumhuriyetin 60 yılında 1 904 400 
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olan (toplam rıat • kapasitesi, Ni'san 1988' 
de 5,3 milyona ulaşmışltır. Önümüzdeki 
aylamda yapılacak ilavelerle 6 milyon hat 
kapasitesine erişilecektir. Halen, yakla-
şıfk her iki alileden Ibirine, 1988 yılı sonu
na (kadar tdlefon götürmüş olacağız. He-
deflilmiz, her aileye bir telefondur. 

Sayın Mdhlmdt Dönen'in dediği gibi, 
ibu hatlar, yabancı ülkelerin imalat faz
lası değil, yerli imal ile karşılanmış ve 
Türkiye'de imal edilip, monte edilmiş 
haltlardır. (AINAP sıralarından alkışlar) 

1987 yılı sonu iltilbariiyle 4,9 milyon 
toplam telefon santral hat kapasitesinin 
yüzde 9ö"ı dtıomaltilk'tir. ıBu dtoTnatlük ka
pasitenin yüzde 33'ünü, modern tekno
loji ürünü olan dilgital telefon santralla-
rına âiıt haltlar (teşkil etmdktedlir. 

,1987 yılı ıbaşından itibaren köylerin 
telefon şdbdkesiine hızla bağlanmasında 
(gösterilen büyük gayretler sonucu, 1983 
'yılı sonunda 10 272 olan telefonlu köy 
ve mezra .sayısı, 1987 yılı sonunda 
36 442'ye ulaşimiıştır. Bu köylerden 1983 
yılı sonunda sadece irinde oltomatik te
lefon santralı varken -yani hiç yokmuş-
1987 yılı sonunda otomatik santralli köy 
sayısında 420 adede ulaşılmış; diğer köy
lerin tamamında hizmet rnanuel götü
rülürken, 1987 yılı sonunda 22 769 köy 
ışdhirlerarası otomatik telefon şdbdkesine 
irtlblia'tlandınlmııştır. 

1983 yılı sonunda teleks santralları-
nın ,hat kapasitesi 8 220 iken, 1987 yılı 
sonunda 24 050 hata ulaşmıştır -takri-
Iben üç misli olmuştur-1988 yılında 2 500 
Ihaltlık teleks santralı daha hizmete veri
lecektir. 

1985 yılında hizmete verilen digital 
uydu haberleşme sistemi üzerinden 1987 
yılımda diğer ülkelerde video konferans 
bağlantısı sağlanmıştır. 
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PTT teldkomünlükasyon şebekesinde 
uygulamaca konulan modern teknoloji
ler ve halikın kullanımına sunulan yeni 
hizmetleri ,şöiyle sıralayayım : Telekartlı 
umumî telefonlar, araçlar için hücresel 
moibil telefon sistemi, çağrı (paıging) slis-
ıterni, kordonsuz telefon, teleteks siste-
imi, data dial-up modemler, devre ve 
paket anahtarlamalı data santraliarı, 
elektronik mektup, videoteks hizmeti, 
Hlber-optik kalblo s'Melmleri, şehir içli va
purlarında anlkesörlü teldfon hizmetleri, 
uyldular aracılığı ile çalışan ımolbil ha-
Iberleşme sistemi, Avrupa Digiıtal Halber-
leşme Uydusu üzerinden çalışan Digital 
Uydu Yer ıtsttasyonu, video-kıonferans 
sistemli, dilgital radyolink sistemi... Daha 
saymaya devam edersem, vakıtiiım de kal
mayacak. İşte, halberleşjme sektörüne 
Anavaitan Partisi ibü kadar zengin bü-
yüklükıte ve çeşitlilikte (hizmetler getir-
ımişltir/ (jANAP .sıralarından alkışlar) 

,1988 yılında ise şu yeni hizmetleri de 
. getireceğiz : ISİDN abonelerle detaylı fa
tura, aibone nezdinde kontör, renkli faks, 
VIP telefon ıhizmeitli, 011 servisinde ülke 
sathında bilgisayar uygulatması, VİAlN 
(peğer artırıcı şelbeke), seribest bölgeler 
Ihalberleşmösi, uydular aracılığı ile özel 
Ihizmetlerl; şehirlerarası loifcolbüslerde, 
Itrenlerde, uçaklarda ve deniz araçların-
ıda telefon hizmeti ve INİMARSAT ara-
eıllığıyla halberleşme; su, elektrik ve ha
vagazı saatlerinin telefon hattı üzerin
den ıbiir (merkezden okutulması; kalblo 
TV; 083 kredili telefon... Yine daha 
okumaya devam edersem, valklilt bakımın
dan sıkışacağım; onun için bunların sa
yısı da daha kabarık olmak üzere 1988 
yılında yepyeni hizmetlerle PTT karşı-

» 
nızlda olacak ve Türkiye'yi, çağ altlayan 
Türkiye olarak tekrar tescil edecdktir, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Bugün ülkemizde radyo ve televiz
yon verici istasyonlarının kurulması ve 
işletülmesi, 2954 sayılı Kanuna göre Tür-
k'iye Radyo Televizyon Kurumunca; ha
berleşme Sistemlerinin «kurulup işletilme
si de, 406 sayılı Telefon Kanunu gere
ğince PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü 
tarafından yerine getirilmektedir. Her iki 
kuruluş, sistemlerinin puanlanmasını, pro
jelendirilmesini, harita ve arazi üzerimde 
yer tespitlerini ayrı ayrı yapmakta, sis
temler için ayrı ayrı altyapı harcamala
rında bulunmaktadır. Bu durum, ülke 
kaynaklarının gereksiz biçimde 'israfına 
yol açmaktadır. Halen birçok Avrupa 
ülkesinde radyo ve televizyon verici 'is
tasyonları, PTT idarelerince haberleşme 
sistemleriyle birlikte kurulup işletiilmek-
ıtedir. Esasen bugün TRT tarafından ha
zırlanan televizyon programları, büyük 
ölçüde PTT sistemleriyle TRT vericile
rine taşınıp, bu kurumun 'sorumluluğun
da yayınlannıalkta; TRT vericilerinin bir 
kısmı da, PTT radoyllinkleri|yle bir ara
da bulunmaktadır. Ülkemizde de bu ve
ricilerin PTT idaresi taraf ınidan halber-
•leşme sistemleriyle birilikte planlanıp ku-
mulma'sı ve işilöttitmesinin sağlanmasını te-
minen ,gerdkli çalışmalar sürdürülmekte-
d'ir. 

iSayın Ulütürk, «Bir öncelki PTT Ge
nel Müdürü hakkında .soruşturma dos
yaları vardı, bunlar ne oldu?» diye bir 
soru yönelttiler. Hemen yeri gelmişken 
şunu söyleyeyim : PTT'nin dinamik gö
rünümünü kazandıran eski (genel müdü
re buradan teşekkür ediyor ve hakkında 
tekemmül ettirilmiiş hiçbir 'suç dosyası
nın mevcut olmadığını ifade etimek isti
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) Sü
ratle hareket öden genel müdürün, ic
raatında, menifaata müteallik olmayan 
-altını çiziyorum- bazı usulsüzlükler bu

lunmuş ise ,de, bunlar yargıya intikal 
ettirilecek cinsten ıgörülmemiışltir. 4 

Sayın Başkan, değerli üyeler; haber
leşmenin diğer bir türü olan telsiz ha
berleşmesi, bütün dünya ülkelerinde ol
duğu gibi ülkemiızde de günlük hayata 
intikal ekmiştir. 5 Nisan 1983 tarih ve 
2813 sayılı Kanunla Bakanlığımız mer
kez teşkilatı içinde kurulan Telsiz Ge
nel (Müdürlüğü ıbilahara 3 Haziran 1986 
tarih ve 3293 sayılı Kanunla Bakanlı
ğımız bağlı kuruluşu olarak katma büt-
çelıi bir genel müdürlük halline getirilmiş
tir. 2813 sa;yılı Telsiz Kanunu ile ilgil'i 
bugüne kadar çıkarılmış olan 16 adet 
çeşitli telsiz yönetmelikleri uygulamaya 
konulmakta, yurt düzeyinde telisiz iş ve 
hizmetleriyle ilgili önemlıi gelişmeler ol
muş, kamu kurum ve kuruluşları dı
şında, gerçek ve tüzelkişiler de telsiz 
sistemi kurma, işletmeleri sağlantmııştır. 

Günlük hayatta, ekonomik alanda ve 
çeşitli iş çevrelerinde büyük haberleşme 
kolaylıkları sağlanmıştır. Bugüne kadar 
belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, 
ticarî acenteler, uçaklar, gemii ve yatlar 
olmak üzere toplam olarak 170 635 adet 
ruhsat ve sertifika verilmişltür. Yine bu 
hizmet, Anavatan Partisi döneminde ta
mamen Türkiye'ye getirilmiş ve veril
miş bir olaydır. 

Telsiz Genel .Müdürlüğünün 1988 yı
lı bütçesıi 4 ıriiîyar 302 milyon Türk Li
rası olup, bunun 1 milyar 750 milyon 
Türk Lirası yatırım harcamalarına ay
rılmıştır. 

Sayın >Başkan, değerli üyeler; bağlı ve 
ilgili kuruluşları ile Ulaştırma Bakanlığı 
camiası, ulaştırma ve haiberleşme alanın
da büyük milletimize çağın gerefotirdiği 
bütün hizmetleri verebilme arzusu ve 
gayreti içindedir. Sizlerden aldığımız ve' 
ve alacağımız destek ve güçle bugüne ka-
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•dar sunduğumuz hizmetleri çok daha ile
ri seviyelere çıkaracağız. 

'Müsaade ederseniz Sayın Başkan, 
değerli konuşmacıların bazı noktalarda 
İhatalı veyahut da bilmeden verilmiş olan 
•yanlış ıbiljgileri düzeltmek için konuşıma-
ma devam Edeceğim. 

Sayın Abdullah Ulutürk'ün konuşma
larında «'Doluluk oranı -uçaklar için söy
lemiştir- yüzde 56» dedi. Yüzde 56 de
ğil, doğruyu 'ben vereyim -kayıtlarda bu
lunsun diye bunları tekrar söylüyoruım-
1987 yılında ortalama yüzde 65'tir efen
dim. İç hatlarda daha önce 36 noktaya 
uçulurken, ş'im'di 15 noktaya uçulması
nı çeşitli sebeplere bağladı sayın konuş
macı. Bunun 'başlıca nedeni jet uçak
larına geçmiş olmamızdır. Kısa mesafe
lerde jet uçağının kalkıp tekrar inmesi 
fevkalade sıkıntı arz ettiği için 36 nok
ta 15'e düşürülmüştür. Şimdi biz Feeder-
line 'Projesi ile o noktalardan daha da 
fazla noktaya uçacağız. Feeder-line Pro
jesi ile (bu sene Türkiye'de 20 yeni nokta
ya uçmayı planlamış bulunuyoruz. 

Yine Sayın Ulutürk'ün Uzakdoğu se
ferleri İle ilgili konuşmasında «Sön yıl
larda açılan yeni hatlarda uçuş gider
lerinin üzerinde gelir sağlanmaktadır» de
diler. Önce, bunlar zararlı değil, kârlı 
hatlardır. '1987 yılı sonuçları itibariyle do
luluk oranları yüzde 60 civarındadır. Ör
neğin 1986 yılına göre 1987 yılı yolcu 
artış oranı Uzakdoğu hatlarında yüzde 
83,8'dir. Beş - on yolcu ile gidilen her
hangi bir dış hat seferi yoktur. Ayrıca, 
Avrupa havayolları dokümanlarına göre 
Türk Hava Yolları olarak büyüme hızı 
'bakımından ön sıralarda yer almaya de
vam etmekteyiz, «Airbus uçaklarının vi
deo kasetleri için para ödenmiş midir?» 
diye soru sordular ve «Sorumlular hak
kında ne yapılmıştır» dediler. Sanki para 

verildi de sorumlular hakkında ne yapıl
dı... Airbus uçaklarının uzun menzilli 
uçuşlarında kullanılmak üzere kiralık ola
rak getirtilen üç adet video, firmanın 
-Firmanın ismi Inflyt- iflası üzerine sökü
lerek muhafazaya alınmış, bugüne kadar 
ilgili firmaya hiçbir ödeme yapılmamıştır. 
Yapılması da söz konusu değildir. 

Sayın Ulutürk'ün bazı konuşmaların
daki noktalara değinmek istiyorum, «Af
yon'un bazı kasabalarında otomatik te
lefon santralı, ücret alındığı halde prog
ramdan çıkartılmaktadır» denmiş, örne
ğini vermemiş; ama Afyon İlimizin bütün 
ilçelerinde otomatik santral bulunmakta 
olup, ayrıca halen altı kasabasında oto
matik santral hizmet vermektedir. Bu yıl 
altı kasabaya daha otomatik santral tesis 
edilecektir. Programdan çıkartıldığı bildi
rilen Afyon Nurİbey'de potansiyel 98, 
îsabeyli'de ise 154'tür. Bu kasabalarda 
düşük potansiyel seviyeli otomatik sant
ral programla alınmamıştır. Yani abone 
sayısı çok az, onun için büyük bık yatı
rım ondan yapılmıyor. 

Sayın Ulutürk'ün bir başka sorusu : 
Arızalanan uçakların parçalarının diğer 
uçaklardan sökülerek tamamlanması ve 
daha önce 31 olan uçak mevcudunun bu 
nedenle 25'e inmiş olması. Eğer ben yan
lış anladıysam özür dilerim; ama sanki 31 
uçağımız var, parçalarını söktük söktük 
ötekilere taktik Ve 25'e indirdik. Öyle bir 
hadise yok. Parçalar hiçbir uçaktan sö
külüp diğerine aktarılmaz. 5 uçağın azal
masının ana sebebi:, Boğaziçi hava taşı
macılığına aktardığımız uçaklar, artı, ki
rayla almış olduğumuz uçakların geri ia
de edilmesiydi. Yani şu anda Türk Hava 
Yolları Uçakları (25) ile kiralık uçakları 
((ÎBoğaziçli hava taşımacılığına devredilmiş 
uçakları) foplarsanız bizim uçak sayımız 
yine 31 'dir. Bizim yedek parçalarımız bıil-
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gisayar sistemine bağlı olup, 200'bin kadar 
yedek parça mevcuttur. İhtiyaç duyulan 
yedek parça bilgisayar aracılığıyla seçilir, 
alınır yerine konur ve uçaktan sökülme 
işlemi hiçbir şekilde yapılmaz. 

Yine Sayın Ulutürk, LSJ ikram fatu
ralarıyla ilgili bir şey sordu. Türk Hava 
Yolları Anonim Ortaklığının uçaklarına 
Federal Almanya'da ikram veren Lufthan
sa yan kuruluşu LSJ'den 'bazı personelin 
1982-1987 yıkarında - biz dahil - diğer 
yabancı 'havayollarına sahte faturalar 
(gönderdiği tespit edilmişti. Beş yıl süren 
Ibu sahte faturalar, LSJ tarafından bile, 
ancak 1987 yılında anlaşılabilmiştir. 6 
milyon marka varan sahte faturalara 
'ödenen para, LSJ tarafından da kabul 
'edilmiş, ancak hepsinin ödenmesine yanaş
madığı için hukukî yollardan halline gidil
miştir, ctearıng house üzerinden paranın 
tamamı tahsil edilmiştir ve mahkeme de
vam etmektedir; yani biz parayı aldık. 

Yine Sayın Ulütürk'ün KİT Komis
yonunda görüşülen yolsuzluk iddialarıy
la ilgili bir sorusu daha var : Türk Ha
va Yolları yeni genel müdürlük binası in
şaatı ile Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlüğünün 1984 ve 1985 yıllarına ait 'bü
tün ihaleleri ve yapılan giderleri, KtT Ko
misyonunun verdiği karara istinaden Baş
bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı koor
dinatörlüğünde Ulaştırma, Maliye ve Ba
yındırlık Bakanlığı müfettişlerinden te
şekkül eden bir komisyon tarafından in
celettirilmiştir ve inceleme halen devam 
etmektedir. Tanzim edilecek müfettiş ra
poruna istinaden gerekli işlemler yapıla
caktır, 

Yine Sayın Ulutürk, DC-9 uçakları 
için Amerika Birleşik Devletlerindeki bir 
firmaya 1 milyon dolar kaptırıldığı iddia
sı ile ilgili bir konuşma yaptı. Türk Ha
va Yollarının DC-9 uçaklarının kabin içi 

yenileme işini yapmak üzere, sözleşme 
imzalanan Amerika'daki KNE-ÎNG fir
masına teminat alınmaksızın, karşılıksız 
olarak 533 700 dolar ödenmesi konusun
da Bakanlığımız müfettişleri tarafından 
17.9.1987 gün ve 312 sayılı Rapor tanzim 
edilmiştir. Rapora göre Amerika'da bulu
nan ve maddî durumu bozulduğu için 

' konkordato ilan eden KNE firmasına ya
pılan bu ödemenin, sözleşme hükümleri
ne ve kambiyo mevzuatına aykırı olduğu 
tespit edilmiş, ilgililer hakkında malî, ida
rî ve disiplin yönünden gerekli işlemlerin 
yapılması için dosya Türk Hava Yolları 
Genel Müdürlüğüne 13.10.1987 tarihin
de havale edilmiştir, işlemler devam et
mektedir. 

(Sayın Ali Eser, «Türk ticaret deniz 
filosu yenilenmelidir» dediler. İştirak edi
yoruz, imkânlar çerçevesinde tabiî ki ye
nileyeceğiz. 2 adet 75 blin deadvveıight ton
luk dökme yük gemisi Pendik'te inşa ha
lindedir. 4 adet Ro-Ro (2 adet yurt içi 
inşa, iki adet yurt dışı inşa olmak üzere) 
ihaleye çıkarılma safhasındadır. 2 adet 18 
bin deadweight tonluk çok maksatlı ge
minin 'inşası için Türkiye Gemi Sanayii 
ile müzakerelere başlanmıştır. Ayrıca özel 
armatörlerin talepleri, yine başta kendi 
tersanelerimiz olmak üzere, giderilmeye 
çalışılmaktadır. 

Sayın Mehmet Dönen'in değindiği bir
kaç husus vardı : Karayollarını yap-islet-
devret modeli ile karıştırdılar. Karayolları 
imalatı, yani otoyol imalatında yap-işltet-
devret yoktur efendim. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Oto
yolunda var. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLÎ (Devamla) — Otoyalda 
yap-işlet-devret yok. Biz kendi kredi im
kânlarımızla, kendi ekonomik gücümüzle 
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kredi aldık, onu yaptırıyoruz, Yap-ıişlet-
devret yoktur, yanlış yapmayalım. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Yapa
cak 'bulunmuyor Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMtRLÎ (Devaimla) — «Irak'a ya
pılan taşımada devlet memuru koymama
nın mantığını anlayamadiım» demişisiniz : 

Tabiî, bin kamyon çok farklı yerle
re götürüyorsa devlet hangi teinine adam 
koyacak... 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — Üç 
noktaya gider veya gitmez, en fazla dört 
noktaya.. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMtRLÎ (Devamla) — Biz Irak'ta 
Une'de büro açmıştık, temsilciliği vardır, 
özel sektörün kendi dinamizmi içinde bu 
noktalara, ulaşılan noktalara adam gön
derir, orada bekletir, malımın indirilmesi
ne, bindirilmesin© bakar, kırılıp dökül
düğüne şahit olur, işini yürütür. Yolksa, 
devlet memuru gitsin orada bekçi gibi 
malar iindi, kalktı, bak burada da dökül
müştü, dökülımemişti [mücadelesine girme
si yanlış ölür; çünkü, devletler arasındaki 
münasebetler küçük şeyler liçin bozulmaz, 
10 milyon dolar için de bozulmaz. İki 
komşu ülke (birbirlerine l1 milyar dolar 
takarlar, yine bozuşmazlar; çünkü, ülke
ler arasındaki münasebetler uzun vadeli
dir ve hemen paraya dökmek, kısa vade
deki bir iki problemi bahane ederek mü
nasebetleri bozmak fevkalade yanlış olur. 

iBir noktaya daha açıklık getirerek bi-
türeceğiım, sizin sabrınızı da taşırmak is
temiyorum, çünkü gene 'geç vakit oldu ve 
de birkaç arkadaş söz alabilir, Yalnız, 
şunu söylemek işitiyorum : Türkiye'de bir 
münakaşa var, Anavatan Partisi diyor ki, 
«ulaştırma ısektöründe çağ atladık»; ar
kadaşlarımız, «hayır çağ atlamadınız» di
yorlar : 
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Yani, burada ne olur hep beraber se-
vinsek. Hakikaten 60 yılık cumhuriyet 
tarihinde 1,9 milyon telefon getirmişiz, 
ondan sonra 5 sene içimde bunun üç ka
tını daha Türkiye'ye getire bilmişiz. Ne 
mutlu bunu getirebilene, tebrik etmek la
zım. Yarun belki bir başka sabada yine 
büyük bir çağ atlayacağız, yine Türkiye 
olarak, millet olarak hep beraber sevine
ceğiz. 

Tabiî ki, tenkit edilecek taraflar yok 
mudur? Vardur. Bunun üzerinde tenkit 
yapmayalım, bu artık bir gerçek. Efen
dim, teknoloji öteki taraftaydı, bu tarafa 
geldi, onlar fazla imalılarını bize sattılar, 
ettiler demek mümkün değil; çünkü sayı 
önemli. Bakın diyoruz ki, bu sene her (iki 
aileden bir ıtaneslinde telefon olacak, köy
lüsü de, kentlisi de, kasabalısı da hepsi 
dahil. 

Ulaştırma sektöründe bu rakamlar ko
nuşulurken dolar, efendim Doyçe Mark. 
Efendim, biz bütçemizi Dolçe Markla mı 
yapıyoruz, dalarla mı yapıyoruz? Yani, 
dolar, Doyçe Mark meselesi iki, üç tane 
mukayesede kullanılır. Eğer, 1987'de Doy
çe Mark alarak Amerika'nın millî gelirini 
hesap ederseniz, mıiiıllî geliri yüzde 45 düş
tü garibanların... Bunlar şimdi falkirleş-
tiler mi? Hayır, sadece ölçüm, terazi de
ğişti, farklı; ama aynı şeyi ölçüyoruz, iş
te, Türkiye'de de yatırımları ölçerken def
latör kullanılır efendim. Yanii, hiçbir za
man dolar veya Doyçe Mark kullanılmaz. 

Bu deflatör, bir satın alma gücünün 
sepetidir. O deflatör her yıla göre çıka-
irilir. Mesela, 1987 yılındaki ulaştırma ısek
töründe deflatör 1 ise, 1963 yılında 004' 
tür, 1983 yılında' 0,2395'ıtiir. Şimdi, bun
ları kullanarak mukayeseler yapmak la
zım. Yoksa, efendim ben tutarımı derıiırn 
ki, benıim millî gelirimi de, ulaştırma 
sektörü yatırımlarını da peseta dle yapın 
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derim, o da konverthl bir paradır veya 
dinarla yapın derim, o da konverthl bir 
paradır; aımâ bambaşka bir sonuç çıkar. 

Şunu ıka'bül etmek lazımı İki, Anava
tan Partisi ulaştırma sektörüne büyük bir 
ağırlık vermiştir ve bütçesinin yüzde 33' 
ünü, yatırımlarının 1/3'ünü bu ulaştırma 
sektörüne vermektedir. Ulaştırma sektö
rüne gönül vermiş ve bunun değerini an
lamış olan ister muhalefet olsun, lister ik-
'tidaır partisindeki arkadaşlar olsun, bunu 
alkışlamak durumundadır. Başka bir şey 
söylüyorsak yanlış yaparız. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Altyapının candanları olan ulaştırma 
sektörünü kalkındırmalk, yalnız Anavatan' 
in desteği değil, muhalefetin de destek 
göstermesi icap eden bir noktadır ve ben 
mcmnuniyetlimi de şurada izhar etmek (is
tiyorum, küçük detaylar hariç, birlkaç ta
ne yanlış rakam hariç, strateji ve felsefe 
yönünden muhalefet partileri de bizim po
litikamızı desteklemişlerdir; çünkü biz sos
yal adaletçi yönünden köye ulaştık, kasa
baya ulaştık, onlar da ulaşalım diyoıriliar-
dı, ibiz daha önce ulaştık, işte onun için 
aramızda fark yoktur; ama (rakamlarda, 
deflatör mü kullanmalı, Doyçe Mark mı 
kullanmalı bu konuşuluyor, inşallah bun-
dar sonra deflatör kullanırız; çünkü def
latör kullanırsak buradan hitap ettiğimiz 
ve bizi dinleyen insanlar da, bunlar bu iş
leri iyi biliyorlarmış diye bize not ve
rirler. 

MEHMET DÖNEN (Hatay) — işi
nize hangisi gelirse onu kullanıyorsunuz. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Devamla) — Efendim, 
beni taım 45 dakika sabırla dinlediğiniz 
için, arada da çok hızlı konuştuğum için 
özür diler, hepinize saygılar ve sevgiler 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

Şahısları adına söz alan üyelerimiz
den, lehinde konuşmak üzere, Muş Mil
letvekili Sayın Alaattin Fırat; buyurun 
efendim. 

ALAATTİN FIRAT (Muş) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri,; Ulaştırma 
Bakanlığının 'bütçesi lehinde şahsım adı
na söz alarak kürsüye gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesileyle, Yüce Heyetinizi say
gı ile sölamlıyorum. 

Değerli] milletvekilleri, benden önce 
grupları adına söz alan değerli hatipler 
ve biraz önce de görüşlerini arz eden Sa
yın Bakan, özellikle bu bakanlıkla ilgili 
son yıllardaki gelişmeleri rakamlara da
yalı bir biçimde, gayet veciz bir şekilde 
ifade etmiş oldular. Bu nedenle ben faz
la vaktinizi aiimak istemiyorum. 

Değerli hatiplerin yapmış oldukları 
açıklamalardan sonra, ben, burada, ana 
başlıklar itibariyle Bakanlığın güzel faa
liyetlerinden bahsederek, Yüce Heyetinize 
takdirlerimi arz etmiş olacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 1939 yılında ku
rulan Ulaştırma Bakanlığı, son dört yıl
daki güzel faaliyetleriyle varlığını daha 
iyi hissettirmiş olduğunu görüyoruz. Özel
likle, takdiri© 'karşıladığım, haberleşme
deki büyük gelişmeleri; bu alanda bilhas
sa telefon, telsiz şebekeleri ve telsiz işle
rimin sdvilıleştiırilmesiyle ilgili: 'başlayan <bu 
güzel hareketli, benden önce söz alan de
ğerli hatipler, sayısal ifadelerle çok gü
zel bir sekilide vurguladılar. 

Nitekim, telefona kavuşan köy sayısı
nın 10 binden 36 'hine çıkartılması ve Sa
yın Bakanın da ifade etmiş olduğu üze
re, her eve bir telefon götürülmesi pro
jesi, bir Türk olarak, bu memleketin bir 
evladı olarak bizi memnun etmiştir. Bun
dan kıvanç duyuyoruz. 
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Değerli arkadaşlar ıım, som yıllarda ha
vacılık alanında bakanlığım büyük bir ge
lişme içimde olduğunu, havacılık alanında 
fevkalade göz doldurucu çalışmalar için
de bulunduğunu gözlüyoruz, görüyoruz 
ve bundan mutluluk; duyuyoruz. 

Türk Havayollarımıın, Uzakdoğu'ya, 
Ortadoğu'ya ve ita Amerika Birleşik Dev
letlerine kadar varacak sekilide nokta uçuş-
•lıarının olması, bir Türk olarak hepimize 
gurur vermektedir ve bununla da kıvanç 
duymaktayız. 

Son dört yıl içerisinde Türk deniz fii-
'1 osundaki gelişmeler gerçekten izahtan 
varestedir. Yetkilileri ve Özellikle sayın 
bakanlığın bu güzel çalışmalarını, bir mil
letvekili allamak takdirle karşılıyorum. 

Son yıllarda sivil havacılık alanındaki 
gelişmeler ve özel sivil havacılık hizmet
lerin in başlatılması, Türk özel sektörünün 
bu alanda güzel çalışımalar göstermesi, bi
zi ancak sevindirmektedir. Her ile bir 
havaalanı projesi, çağ atlayacak olan Tür
kiye'nin, gelişen Türkiye'min güzel müj
decisidir. Yetkilıiierii ve bu güzel faaliyeti 
başlatacak olanları tebrik ederiz, kutlarız. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlariım, nihayet, ifade 
ediyorum ki, bu genel bütçe yatırımları
nın yüzde 33,3'ünü haberleşme ve ulaş
tırma sektörüne yatıran Türkiye, gerçek
ten 21 inci asra, çağa ibüyük hazırlık 
yapmaktadır. Burada en büyük katkı 
Anavatao Partisinindir. 

Bu hislerle, bu kıvancımı dile getirir
ken, şu anda 11 milyar cari ödenekler, 
180 miyar yatırımlar - sadece bakanlık 
olarak ifade ediyorum - 38 milyar 37 
milyon lira transferler olmak üzere top
lam 231 milyar 276 milyon lira ile öde
nek tahsisıi yapılan sayın bakanlığın ve 
trilyonlara varan bağh kuruluşlarınım 
1988 yılı Bütçesinin devletimize, mille

timize ve çalışanlara, hayırlara vesile 
olmasını Cenahı Allah'tan diler, Yüce 
Heyeltlinize saygılar sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Fırat. 

Aleyhte, Zonguldak Milletvekili Sa
yın Şinasiı Altıner söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
ıŞıNASİ ALTINER (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, sayın millet vekilleri, Ulaş
tırma Bakanlığı1 bütçesi üzerinde görüş-
lerümi bildiirmidk üzere şahsım adına 
söz almış ıbulunuyorum ve bu vesileyle 
hepinizi saygıyla selamlıyoruım. 

Sayın milletvekilleri, süremin 10 da
kika gibi çolk kısa bir zaman olmasının 
idraki içinde Ulaştırma Bakanlığı gibi 
çok geniş kapsamlı bir teşkilatla ilgili 
bir ilki konuya temas etmekle yetinece
ğimi. 

Sayın milletvelkilleri, Hükümetin, ih
racata çok önem verdiği ve bununla çok 
övündüğünü iddia ettiği bıir dönemde dış 
ticaretim ayrılmaz bir parçası olan taşı-
rnaoılık; yani, nakliye olayının hükümet 
tarafından aynı ilgiyi görmediği ve ko
nunun daha geri bir planda kaldığı' açık 
bir; biçimde gözlenmektedir, 

jSayın milletvelkilleri, burada, dahilî 
yükler ve taşımacılıktan bahsetmeyeçe-
ğioı. 1987 yılında yaklaşık olarak itha
latın miktarı 45 milyon, ihracatın ise 
13 milyon ton civarındadır. Esasen elim
deki net rakamlar 11 aylıktır ve kıstel
yevm metoduyla yaklaştığım rakamlar
dır. 

Bilindiği gibi, nakliyecilikte ücret, ta
şınan yükün parasal kıymeti değil, daha 
ziyade tonajıyla ilgilidir. Bundan dolayı
dır ki, taşımacılıkta ithalattaki yüklerin 
ülkemiz imkânlarıyla taşınmasına çok 
daha fazla ağırlık vermemiz gerekir; 
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çünkü ithalatımızın tonajı, ihracatımızın 
tonajının üç katından daha fazladır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu yük
lerin yapısına ve taşınma cinslerine ba
kalım: 

İthalat mallarının tonaj itibariyle yüz
de 90'ı hamimedde, yüzde 4'ü tüketim 
maiarı, yüzde 6'sı da yatırım malları
dır. 

İhraç mallarının ise tonaj itibariyle 
yüzde 66'sı sanayi ürünleri, yüzde 17'si 
madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 17'si 
de tarım ve hayvancılığa aittir; mal grup
ları bunlardır. 

Şimdi bu yüklerin taşınma şekilleri
ne baktığımızda: İthal yükleri tonajının 
yüzde 6'sı karayoluyla, yüzde l'i de
miryoluyla, yüzde 93'ü is,e denizyoluyla 
taşınmakta olup ihraç yüklerinin ise yüz-
ds 40'ı karayoluyla, yüzde 57'si denizyoluy
la, yüzde 3'ü demiryoluyla yapılmakta
dır. Bu tablo içinde ithalatta da, ihra
catta da demiryolunun payı, ihmal edi
lecek kadar küçük bir rakam olduğu 
için, üzerinde durmuyoruz, 

Demek ki, ülkemiz denizden getirip 
karadan göndermektedir. Getirdiğimiz 
mal, gönderdiğimiz maldan tonaj itiba
riyle daha çok olduğuna göre ve o da 
deniz yoluyla olduğuna göre ilk bakışta 
Türk 'Bayraklı gemilerin müşteri açısın
dan şanslı olmaları gerekir; çünkü esa
sında ithalatta müşteri durumunda, ih
racatta satıcı durumundayız. Bu itibarla 
müşteri iken, avantajlı olmamız gere
kir. 

Buna rağmen bakınız, denizyoluyla 
yapılan taşımalarda Türk Bayraklı ge
milerin payının ihracatta yüzde 34, itha
latta da yüzde 50 olduğu düşünülürce, 
bu potansiyelden yeteri kadar istifade 
edemediğimiz ortaya çıkar. Ayrıca Hü
kümet, ithalatı her zaman çok sevdiği 
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için, hizmette de ithali yeğ tutmakta
dır. 

'Sayın millet vekilleri, tabiî, satın alıp 
yurda getirdiğimiz malı kendimiz taşı
mazken transit taşımacılıktaki durumu
muz, aldığımız pay iitibariyle çok daha 
düşük olmaktadır. 

Teşvik tedbirleri: 
Sayın milletvekilleri, bir diğer konuya 

temas etmek istiyorum: Hükümetin son 
çıkardığı ihracatı teşvik tedbirleriyle 
imalatçı ihracatçıların yaptığı FOB ih
racat karşılığı ihraç ürününün, imalatı ps-
nasında ibünyesine giren malların üreti
mi için - !bu hammadde ve yardımcı mad
deler odur - yüzde 2 oranında gümrük 
muafiyeti! döviz tahsisi yapma imkânı 
getirildi; son çıkan kararnamede. Bu 
teşviklerin küçük de olsa bir bölümü
nün sanayiciye kaydırılması açısından 
memnuniyet verici bir karardır; iyi 
olmuştur.. Bu kararın yakın bir gelecek
te ve foenzer oranda dış ticaret yükle
rini taşıyan nalkiiyecilerin nakil vasıta
larında, işletmecilik açısından kullandık
ları tamir ve yedek parçalarının ithalin
de uygulanmasını ve bu tür 'bir teşvikin 
kapsamına bu sektörün de alınmasını 
temenni ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, gerçekten taşıt 
araçlarının yedek parçaları son derece 
pahalıdır. Dış ticarette nakliyecilik bir 
hizmet ihracıdır. 

Sayın milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığını direkt ilgitendirımemekle 'bera
ber bör başka konuya değineceğim. Ta
biî gazın büyük şehirlere gelince mes
ken ve işyerlerine tevzii işi var. Bu iş 
son derecie önemli. Parasal yönden bir
çok yandaşı zengin edecek müteahhitlik 
işleri alacak. 'Belediyeler ANAP İkti
darı döneminde mesken sanayii anonim 
şirketleri kurdular. Bu şirketlerin ortak-
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lam ilçe tobtedüyeleri ile 'büyükşehir be
lediyeleridir. Heriıangü bir ilçenin bir 
ihalesi olduğu zaman, mesken sanayii 
anonim şirketine iş veriyor; yasal ola
rak hiçbir aykırılık yok bunda. Çünkü, 
ortak olduğu 'bir şirkete işi devrediyor. 
Şimdi bu şirket aldığı bu işi taşeronlara 
ya kışını kısıim veıya toptan devrediyor. 
Burada da pek fazla ihale kanunları 
falan işlemiyor. İhale şaibelerinin en çok 
çıktığı mofcta buralarda oluyor. 

Türk Kadınını Güçlendirme Vakfına 
kim fazılla milyonlara teberru öderse, iha
lemin onlarda kaldığı, uzunca zamandan 
beri söylenip duruyor. 

Sayın milletvekilleri... 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI 

ŞÜKRÜ YÜRÜR (Ordu) — Başkan, 
bu bütçe neyin bütçesi onu merak edi
yorum? Ulaştırma Bakanlığıyla ne ala
kası var? 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — 
İlgili efendim. 

Şimdi bu doğal gazın büyükşehir be-
lediyeleriıne tevzii işi de aynı yolda ya-
pılacalktaj Büyük işlerdir; şaibeye mey
dan verilmemesi, birilerinin kayrıîmama-
isını bu vesileyle temenni ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
diğer hir hususa temas etmelk istiyo
rum. 1982 Anayasasından önceki Anaya
salarda da olduğu gibi, 1982 Anayasa-
smın 114 üncü maddesinde, genel seçim
ler esnasında Adalet, İçişleri ve Ulaştır
ma bakanlarının değiştirilerek; ya Bü
yük Millet IMecMsıi üyelerinden veya dı
şarıdan bağımsızların bu bakanlıklara 
atanması ilkesi getirilmiştir. Bu üç 'ba
kanlığın diğer bak anlıklara nazaran se
çimde seçmenleri etkileme, yönlendirme 
güçleri ve imkânları çok daha fazla
dır. Bu bilindiği içindir ki, milletvekili 
genel seçimlerinde bu hakanlıklara ba

ğımsızlardan balkan atama ilkesi getiril
miştir. 

Ancalk, 29 Kasım 1987 erken genel 
seçimler arifesinde" Sayın özal Hükümeti, 
Ulaştırma Bakanlığına o günkü Ulaş
tırma Bakanlığı müsteşarını getirmiştir. 

Sayım milletvekilleri, müsteşarların 
bağımsızlığı tartışılabilir. Gerçi Anaya
saya göre, müsteşarların atanması yan
lış olmayabilir. Anayaisanın 114 üncü 
maddesi de müsteşar atanmasıyla ze
delenmemiş olabilir. Ancak, müsteşar, 
icrai faaliyet olarak balkandan hemen 
sonra gelen (kişidir. Geçtiğimiz secini 
arifesinde ulaştırma hizmetlerinden özel
likle telefon santrallarının ve telefon di
reklerinin köylerde tam manasıyla seçiım-
,ierde bir baskı aracı olarak kulianıldığı-
nı; bunların bir hizmet değil, ANAP 
propogandası mahiyetinde rey pazarlı
ğına sokulduğu «Bize rey verecekseniz 
bu santral buraya monte edilir, aksi 
takdirde Civar köye taşınır» gibi pazar
lıklar Türkiye'nin birçok yerinde oldu
ğu gibi, benim seçim bölgemde de 'bü
tün. ağırlığı ile mevcudiyetini göstermiş
tir. 

O zaman ulaştırma müsteşarı olan 
zat, seçim öncesi bakanlık görevini yü
rütürken, bu 'bakanlık - abartmadan söy
lüyorum - kraldan çok kralcı kesilecek, 
devletin bu güçlü etkili hizmet kayna
ğını, kazalarda ANAP ilçe başkanı gibi; 
vilayetlerde ANAP il Ibaşlkanı edasıyla, 
seçmenler üzerinde kullanmıştır. 

Bunu şunun için 'söylüyorum: Bütün 
müsteşarlar böyle yapar demek istemi
yorum; ancalk, müsteşarlık görevini yü
rütenlerin, böyle bir geçici görev ifa et-
t'ği anda, tarafsızlık ve bağımsızlık il
kelerini koruyabilme şansları, hariçten 
gelen kişilere göre çok daha azdır. Bu 
itibarla, «Oyun kaidesine göre oynan-
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malıdır» 'ilkesini (korumalıyız. Efendim, 
bunun eskiden de örnekleri vardır demek 
yetmez; çünkü, eskiden de olsa, hata 
hatadır. 

Onun içindir ki, Ulaştırma Bakanlığı, 
taraflı müsteşardan bakanı ile seçime 
iştirak etmiştir; tarafsızlık ilkesini mu
hafaza edememiştir. Şuna kesinlikle 
inanıyorum ki, müsteşar değil de1, hariç
ten bağımsız 'bir İkisi atansaydı, bu den
li bir politik baskı olmazdı. Gelecekte
ki seçimlerde, bu hususun da dikkate 
alınacağının ümidiyle, hepinizi saygıyla 
«damlıyorum. (DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 
Altıner. 

Ulaştırma Bakanlığımın bütçesi üze
rindeki ıgörüşmeler tamamlanmıştır. 

Sorular vardır; önce yazılı soruların 
sahiplerin'in adlarını ok uyacağım; ay
rıca da, sözlü olarak soru sormak iste
yen varsa, onların da isimlerini tespit 
edeceğim. 

'Şimdi önce yazılı soru soranların isim
lerini okuyorum: Murat Sökmenoğlu, 
Şinasi Altmer, İbrahim Demir, Rıza 
Ilıman, Cemal Şahin. 

Sözlü olarak soru sormak İsteyen ise 
Sayın Ali Eser. 

Soru soracakları tespit işlemi bitmiş
tir. 

Sayın Murat Sökmenoğlu'ınun soru
sunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi münase
betiyle', aşağıdaki sorularımın Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını say-
gvyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 
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1. Sigara yasağı uygulanan uçak
larda, dedefctörîere rağmen, tuvaletlerde 
sigara içilmesinden dolayı yangın çıkar
sa; bunun sonunda herhangi ibir kaza 
ciursa; 'bunun sorumlusu kim olacaktır? 

2. Niçin uçaklarda, diğer Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi, arkadan 6 - 7 
sıra, sigara içilebilir 'bölüm olarak ayrıl
masına müsaade etmiyorsunuz? 

3. Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlüğünün uyguladığı, stresli yolcuya 
irkence gelen sigara yasağı, hangi ka
nunda var; müeyyidesi nedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun 
efendim., 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayın Murat Sökmenoğlu 3 soru 
soruyor. Yalnız, soru sormadan evvel de 
uygulamaya koymuş; çünkü, kendileri 
Türk Hava Yollarıyla seyahat ederken 
yasağa rağmen sigara içebiliyor. Tabia
tıyla stresli bir yolcu olduğu için, yani 
hosteslerimiz de işkence yapmak isteme
diği için, göz yummak mecburiyetinde 
kalıyor. 

Efendim, sorular da şöyle: «Dedektö-
re rağmen içiliyor» deniliyor. Dedektö-
rü daha koymadık; ama, koyacağız. 
Yalnız 'bu, Türkiye'de yok. Sigara içen 
arkadaşlarımız, kendisinin kişisel hürri
yetine 'dokunulmuş olduğunu kabul et
mesin; çünkü, sigara içmekle bir 'baş
kasının (hürriyetine tecavüz etmektedir. 
Ben sigara içmiyorsam, benim yanımda
ki ;arkadaş sigara içiyorsa, benim hür
riyetime tecavüzdür; çünkü, ben içmek 
istemiyorum. {ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri,- alkışlar) Onun için, tou du
rum, birçok dünya ülkelerinde vardır. 
Yalnız, tabiatıyla dokunulmazlığı olan 
arkadaşlar içmeye devam edebilirler; 
yani, zor kullanarak devam ediyorlar, 
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yoksa nizamlar içmemıesiyle ilgili. Ben 
temenni ederim ki, o hosteslerimizi üzme
sinler ve stresli olmasına rağmen, hos
teslerimizin iyi servislerinden istifade 
ederek, işkenceyi gözardı etmelerimi te
menni ediyorum, diliyorum. 

Efendim, Amerika'da kanun geçiril
di; iç hat uçuşlarında, uçuş süresi bir 
saatin altında olan uçaklarda sigara iç
me yasağı konuldu, Sonra, bu sigara 
içme yasağını ilk defa biz koymuş de
ğiliz. Sayın Sökmenoğlu silk silk tiyat
roya gider; tiyatroda içebiliyor mu; içe
mez. Bazı otobüslere Mmer; içebiliyor 
mu; içemez. Dolmuşlarda ne yazıyor; 
«Sigara içmek yasaktır» diyor. Mesela 
burada içemayiz. Ben üç saat burada 
oturuyorum, dışarı çıkamıyorum, bana 
işkence mi ^diyorlar; yok, bana işkence 
edilmiyorj Buranın kaidesi, buranın ni
zamı böyle. Uçakta bir saat oturma 
meselesi çok önemli (değil. Çünıkü, 'kal
kışta, kalkmadan önce de sigara içmek 
mümkün. 

Efendim, Türk Hava Yolları sizinle 
özel hukok hükümlerine göre! bir sözleş
me yapıyor; size bir bilet veriyor/Bilette 
de «Sigara içmeyeceksin» diyor veya 
ibaretini de koymuş; şartı o, yani bileti 
öyle satmış. Onun için, Türk Hava Yol
larının gücü olsa - tabiî en büyülk güç 
milletvelkilindedir; milletin vekilindedir -
sigara içenleri almaz içeriye. 

MUSTAFA DİNEK (Konya) — Dı
şarıya çıksın da içsin.(!) 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Tabiatıyla, 
uçağın dışına çıkımak mümkün olsa çı
kılacak da; ama, şimdilik üzerinde dura
lım ve bu meseleyi böyle halledelim. 

Onun için, benim özel ricam; millet
vekili arkadaşlarımız da hosteslerimizi 
üzmesinler ve sabretsinler; en fazla bir 
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saattir. Bu sabır, başka arkadaşlarımıza 
da 'bir iütuftur; başka arkadaşlarımızın 
hürriyetlerine de bir saygıdır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Murat saygılı bir kişidir. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKİDEMİRLt (Manisa) — Evet, say
gılı olacağından zaten hiç şüphemiz 
yok. 

Teşekkür ©derim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efen

dim. 
Sayın Şinasi Altıner'in sorusunu oiku-

tuyorum: 
Türkiye Büyülk Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanından aşağıdaki soru

larıma cevap verilmesini saygılarımla 
arz ederim. 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Zonguldak Hisarönü, eski adıyla 
Filyos'a bir liman yapılacağını, bumun 
1988 yılı programına alınacağını bir ev
velki Ulaştırma Balkanı ve şimdiki Dev
let Bakanı Sayın Veysel Atasoy, çeşitli 
vesilelerle ifade etmişlerdi. Takip ede
bildiğim kadarıyla hükümet programı 
ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde, bu 
hususta bir açıklık göremedim. Bu itti -
barla: 

1. Filyos'a bir liman yapılacak mı
dır? 

2. Filyos'a bir ıliıman yapılacaksa 
A) Tahminî proje bedeli nedir? 
B) 1988 yılı ödeneği ne kadardır? 
3. Filyos'a bir liman yapılmaya ka

rar verilmiş ve fakat 1988'de ödenek ay-
rılmamışsa, em erken işe başlama tarihli 
nedir? ve bitirilmesi tahminen kaç yıl sü
recektir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN •— Buyurum efendim. 
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ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLI (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayım Şimasıi Altıner arkadaşımızın 
sorduğu üç soruyu şöyle cevaplandıra
yım : 

Zonguldak Fiılyos'a bir liman yapılma
sı planlandı, ön «tüt çalışmaları da ya
pıldı; ama, ön etüt çalışmalarına göre, 
söz konusu limanın tahminî keşif bedeli 
40 milyar TL. civarındadır. Ancak, etüt
lerin daha genişletilmesi gereği uzman
larca belirtildi ve 1988 yılı yatırım prog
ramı ulaştırma sektöründe etüt proje iş
leri bölümüne 100 milyon TL. proje be
deli konulmuştur. Yani, «projeyi yapa
lım, ffiızi'bilıitesiiı var mı, yok mu bakalım; 
ondan sonra yapalım» dedik. 

Çünkü, biraz evvel konuşmamda da 
değindim; şu anda limanlarımızın, sade
ce devletin elinde bulunan limanların do'l-
durma-boşaltma kapasitesi (yükleme-bo-
şaltma kapasitesi) 46 milyon ton, Halbuki 
bizim kullanıımımız fiilen 34 milyon ton
da. Daha önümüzde imkân da var. Ta
biî bölgesel1 olarak bazı ihtiyaçlar vardır; 
ancak, fizibiliteyi yapmadan büyük pa
ralar dökmek yanlış olur. O zaman, el
deki dar imkânları kötü kullanma duru
muna gidebiliriz. 

Söz konusu liman inşaatı eğer fizibl 
olursa 1989 yılında yapım programına gi
recektir ve tahminen şu kaynak aktarıl
ması dikkate alındığında dört yıl içimde 
bitir iıleb ilecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN .— 'Sayın Rıza Ilıman'ın 

soruların ii okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Aşağıdaki konuların Ulaştırma Baka

nınca yanıtlanmasına yardımcı olmanızı 
arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

1. Çorum - Bayat Mçesiınıi Çankırı' 
ya bağlayacak olan ve yolu gidiş geliş 
200 kilometre kısaltacak olan köprünün 
yapımı için 1986'da planlandığı, 1987'de 
başlanacağı Hükümetçe birkaç kez söy
lenmesine karşın ortada yapılan bir şey 
yoktur. Bu köprü ne zaman yapılacak
tır? 

2. Tarih hazinesi ve yılda binlerce 
turistin geldiği Çorum Alacahöyük Kö
yünün, her işi tamamlandığı, atanması 
yapıldığı halde, telefonu hizmete açılma
mıştır. 'Nedeni inedir? 

3. Çorum ilindeki 750 köyün 350' 
sinde yol yoktur. Yurttaşlar sırtlanında 
veya hayvanlarda taşım ve ulaşım yap
maktadır. Çağ altladığımı söyleyen iktidar, 
yurttaşların, köylünün yolunu yapacak 
mı? Bu yfl Çorum'a ayrılan ödenek ne 
kadardır? 

4. Havalimanlarımızdaki tüm kira 
anlaşmaları dolarla yapılmaktadır. Para
mız geçersiz midir? Bu durum, ulusal 
onurumuzu incitmiyor mu? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLI (Manisa) — Sayın Baş
kan, bu geç vakitte devlet arşivi şu anda 
dliım'de otaadığı için, yazılı olarak bu 
arkadaşımıza bu konuyu ileteceğim. 

BAŞKAN — l'brahim Demir burada 
mı efendim?.. Yok. 

Sorusu işleme komulımamıştır. 
Sayın Cemal1 Şahin'im «oralarını oku

tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Sayım Bakam tarafından cevaplandırıl-
mıasımı istediğim sorular; 

1. Çorum - Osmancık karayolunun 
Kırkgelin mevkii sürekli olarak fiilen tra
fiğe açık olduğu halde, devletim televiz
yonunda hemen her gün söz konusu 
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yollun kapalı olduğu ianem hMiıriilırnıek-
tedir. Bumdan devletin güttüğü amaç ne
dir? 

2. Çorum İlinde kurulan telefon şe-
bekesli, en ufak bir yağmurun yağması 
veya şiddetli rüzgârın estiği günlerde te
lefon 'konuşmaları adeta felç olmaktadır. 
Şebekenin bundan ıböyle normalleşmesi 
için n? düşünülmektedir? 

3-. Çorum komşu illerinde hemen 
hepsimde 'PTT bölge müdürîüklerii kurul
maktadır. Aynı sekilide Çorum İlimizde 
de PTT 'bölge müdürlüğü kurulması dü
şünülmekte midir? 

4. Cumhuriyetle heraiber plan ve pro
jeleri yapıldığı halde bir türlü gerçekleş
meyen Çellikli-Çorum-Amasya devlet de
miryolunun yapıılması düşünülmekte mi
dir? 

5. istanbul Boğazında 'birisi ıtamıam-
lanmış, birisiınıin yapımı devam etmekte, 
üçüncüsünün de planlanmakta olduğu bi-
lıiınen köprüler zincirinin sonuçta kaç ta
ne köprüyle tamamlanması düşünülmek
tedir? 

Cemal Şahin 
Çorum 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRLİ (Manisa) — Sayın Baş
kan, sorularım bazı kısımları benim Ba
kanlığımı ilgilendirmiyor. Bundan sonra
ki görüşmelerde bu konuyla ilgilıi bakamın 
kendiısıi cevap verir herhalde. Ben, kendi 
sahasına tecavüz etmiş olmayayım. 

Ancak, telefonla ilgili, Çorum'da ye
ni şebeke yapılıyor; yağmurlu dönemler
de bu konuşma arızaları belki ondan 
çıkıyor olabilir. Modern bir santrala ka
vuşacak olan Çorum'da santral açıldık
tan sonra bu gibi olayların doğması müm
kün olmayacaktır. 

PTT bölge müdürlüğü şu anda düşü
nülmemektedir, Çünkü, bazı kriterler var
dır. Çorum ve çevresi bu kriterleri yeri
ne getirmiyor. İleride, inşallah iktidarımız 
on onbeş ısene devam eder de kriterler 
değişirse, o zaman değiştirirliz efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, buyurun 
efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Efendim be
nim dört tane sualim var.-

Birincisi şu efendim : Bölgem (itiba
riyi© sormak işitiyorum; yine 'Sayın Ba
kanım konuşup konuşmaması biraz şüphe
li lama; Altıınkaya Barajımın Kızılırmak 
üzerinde yapılan... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 

ALİ ESER (Samsun) — Kızılırmak 
üzerinde yapılan Altıınkaya Baraj Gölü 
suları altında kalan Vezirköprü'nün Çel-
tek'ıtöki köprüsü malumu âıHmizdir ve ci
var köylerle, ırmağım iki tarafındaki köy
lerde ilçemin arasındaki ulaşım tamamen 
felce uğramıştır ve Vezirköprü 19 bin 
nüfuslu bir kasabadır; dolayısıyla eko
nomi de yüzde 50'den fazla felce uğra
mış durumdadır. Bu geçişle alakalı ola
rak sayım Ulaştırma Bakanlığımın bir te
şebbüsü var mıdır? Bu bir. 

İkinci sorum, herkesim -parlaman terle -
dımıiz dahil- şikâyetçi olduğu telefon ko
nuşma ücreti erinin çok çok yüksek bu
lunmasıyla ilgilidir. Kaldı ki, orta ge-
ılıidıi ve düşük gelirli vatandaşlar ıbunu 
hakikaten ödeyememektedir. Ücretlerde 
bir iyileştirme düşümüyoırlar mı? 

Üçüncü sorum : Sayım Bakanın müj
delediği dört tane Ro-Ro, iki tane 18 
hıin deadweight tonluk yük gemiisıi pro
jesinde, bilhassa son söyledikleri 18 bin 
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deanveight tonluk gemiler konusunda ba
kanlığa bağlı kuruluşlarla müzakerelerin 
devam ettiğine dair sözüme inanaımiadım; 
eğer yanlış değilse. Halbuki ANAP ikti
darının bilhassa üzerinde durduğu libe
ral serbest pazar ekonomisi çerçevesinde 
ve özel tersanelerin son üç senedir bom
boş kaldığı varsayımından hareketle, bu 
gerçeği de dikkate alarak, bu gemilerin 
yapımını serbest ihale yoluyla özel sek
töre açmayı düşünüyorlar mı? 

Dördüncü sorum : Yine Sayın Bakan
lığa bağlı tersanelerde pek çok adette ge
mi, yapılmakta veya proje halindedir ve 
bunlardan programlarındaki teslim tarih
lerini seneler aşan bir şekilde gecikmeler 
vardır. Bu gemileri de,, ytine, kapanma
ya yüz tutan özel kesim tersanelerinde 
herhangi bir şekilde ihale etmek suret'iyle 
yaptırmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Eser., 

Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMİRO (Manisa) — Sayın Baş
kan, Sayın Eser'in sorduğu suallerden bir 
tanesini şu anda cevaplandıramayacağı'm. 
Altınkaya Barajıyla ilgili ve onun çevre
siyle, ulaşımıyla ilgili Iköprü meselesini 
şu anda arkadaşlarım bana iletemiyorlar, 
benim de bilgim dahilinde değil. Onun 
için, kendilerine yazılı olarak Vereceğiz. 

İkincisi; «Telefon ücretlerinde bir iyi
leştirme düşünülüyor mu?» Bugün, son 
ücret ayarlaması 1 Aralık 1987'de yapıldı, 
'bakanlığımdan evvel Biz de şimdi artır
mayı düşürtmüyoruz. Dolayısıyla gittikçe, 
aylara göre, bu iyileşme durumuna gire
cek demektir, kendi kendine birazcık aza
lacak demektir zaten, 

MEHMET ABDURREZAK CEY
LAN (Sürt) — Az kullansınlar. 
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ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Sonra, mu
halefet sıralarından bir arkadaşımız var 
«Az konuşalım» dediler. Bilmiyorum, çok 
konuşan var mı, ama tabiî herkes kendi 
gelirine göre hayatını, yaşamını planla
ması lazım. Bizim de konuşmalarımızda 
biraz dikkatli olmamız lazım. 

Efendim, yine bir başka soruları : 
«18 bin deadvveight tonluk iki gemi yapı
lacak; acaba serbest ihale yoluyla bun
ları yaptırmayı düşünüyor musunuz?» 

Yanılmıyorsam, özel sektörün eninde
ki imkânlarla 18 bin DWT gemiyi şu an
da yapmak mümkün değil. Bir defa, ha
vuzları yok. Havuzu olan bir şirket faali
yetlerini tatil etti. Dışarı da ise bu 18 bin 
DVVT'un omurgasını koyupta işleyebile
cek... 

ALÎ ESER (Samsun) — Var efendim. 
Daha üstününü yapıyorlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLÎ (Manisa) — Bilemem, il
gileneyim. Şu anda o tekniği tam bil
miyorum, ama böyle bir imkân varsa 
tabiatıyla daha da ucuz verebiliyorlarsa, 
meseleyi hallederiz biz. Çünkü, biz ser
best rekabete inanan bir partinin üyele
riyiz efendim. 

Dördüncü soru : «Devletin elinde bu
lunan mevcut tersanelerde inşaat geciki
yor; bunları özel sektöre vermeyi düşü
nüyor musunuz?» dendi. 

Bizim geldiğimizden beri verdiğimiz 
talimat şu : Gecikmeyi önlemek için özel 
sektörden parça ,olarak. Yani tüm gemiyi 
olmasa bile burnunu, ortasını, bacasını, 
ne bileyim, yani olabilecek parçalarım; 
ben şu anda bilemiyorum. Zaten gemi in
şa mühendisi de değilim- yani bir kısmı
nı özel sektöre vermeli. Arkadaşlarımız, 
'gerek işçiliği, gerekse bazı parçalan özel 
sektöre ihale etmişler, bu devam ediyor; 
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yani, «Münhasıran devlet tersanelerinde 
yapılacak» diye teir iddiamız da yoktur., 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Ulaştırlma Bakanlığı üzerindekii görüş
meler tamamlanmıştır. 

Bütçenin 'bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edlilmiştir. 

Bölümleri okutup ayrı ayrı oylarınıza 
sunacağım. 

1, — Ulaştırma Bakanlığı 1988 Malî 
Yılı Bütçesi. 

Program 
kodu Açılküamı'a 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

Ura 

3 515 000 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili öner
ge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Ulaştırma Bakan
lığı 1988 Yılı Bütçesinin, (111-07-2-001-
600) harcama kaleminde yer alan ödenek
ten, 124 milyon Türk Lirasının, 
(101-02-2-001-600) harcama kaleminde yer 
allan ödenekten de 65 milyon Türk Lira
sının düşülmesini ve ekli taşıt cetvelinin, 
2 nci sırada yer alan taşıtlardan 6 adet ve 
3 üncü sırada yer alan taşıtlardan da 16 
adet olmak üzere toplam 22 adet Binek 
Otomobilin, ekli taşıt cetvelinden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
İstanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Recep Ercüment Konukman 
İstanbul 

Talat Içöz 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Abdülbaki Albayrak 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Mithat Balak 
Çorum 

Recep Ergun 
Kayseri 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Hazım Kutay 
Ankara 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Ömer Ferruh Üter 
İstanbul 

Hilmi Özen 
İstanbul 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Kaya Opan 
Sivas 

Ziya Ercan 
Konya 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 
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Ramiz Sevinç 
tzmir 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mustafa Dinek 
Konya 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 

BAŞKAN — Önergenin bölüm 101'le 
ilgili kısmını tekrar okutuyorum: 

(101-02-2-001-600) harcama kaleminde 
yer alan ödenekten, 65 milyon Türk Lira
sının düşülmesini, 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılamıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Genel Ku
rulun takdirlerine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen önerge ile birlikte, bölü
mü tekrar okutup oylarınıza sunacağım. 

Bölümü tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 450 000 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Program kodu 111'i okutuyorum : 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

111 Ulaştırma politikasının düzenlenmesi 

Lira 

3 991 000 000 

BAŞKAN — Önergenin bölüm 111 ile 
ilgili kısmım okutuyorum : 

(111-07-2-001-600) harcama kalemin
de yer alan ödenekten, 124 milyon Türk 
Lirası», 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 

BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Katılamıyoruz Sayın Başkan; top
lantı ekseriyetimiz yok. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 

PAKDEMİRLİ (Manisa) — Genel Ku
rulun takdirine bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Önerge muvacehesinde bölümü yeni
den okutup oylarınıza sunacağım. 
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Bölümü okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Ulaştırma politikasının düzenlenmesi 3 867 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Devam ediyoruz : 
Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

112 Ulaştırma inşaatı işleri 161 395 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 34 837 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

999 Dış proje kredileri 27 538 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 231 087 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bö
lümleri kabul edilmiştir. 

2. — Ulaştırma Bakanlığı 1986 Malî 
Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının 
1986 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 
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A — CETVELİ 

Ödenek 
Prog. öedeneğin Çeşidi Lira 

GENEL TOPLAM 25 610 194 753 

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

| 101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 1047 248 000 
^ BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
^ 111 Ulaştırma politikasının düzenlenmesi 3 516 386 753 
I BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 21 046 560 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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jf. — Telsiz Genel Müdürlüğü 1988 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Telsiz Genel Müdürlüğü bütçesinin bölümlerini okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan «Telsiz Genel Mü
dürlüğü 1988 Yılı Bütçesi» nin (101-02-2-
007-600) harcama kaleminde yer alan 
ödenekten 65 milyon Türk Lirasının dü
şülmesini ve ekli taşıt cetvelinin ikinci sı
rasında yer alan taşıtlardan 6 adedinin 
taşıt cetvelinden çıkarılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Bedrettin Doğancan Akyürek 
istanbul 

Fethi Çelikbaş 
Burdur 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Orhan Demirtaş 
İstanbul 

Hilmi özen 
istanbul 

Abdülbaki Albayrak 
istanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Talat İçöz 
istanbul 

Mithat Balak 
Çorum 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Reşit Ülker 
istanbul 

Lira 

3 416 000 000 

Faik Tarımcıoğlu 
Bitlis 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Hazım Kutay 
Ankara 

Ferruh tlter 
istanbul 

Onural Şeref Bozkurt 
Ankara 

Recep Ergun 
Kayseri 

Kaya Opan 
Sivas 

E. Cenap Gülpınar 
Şanlıurfa 

Ziya Ercan 
Konya 

Ramiz Sevinç 
izmir 

Adnan Yıldız 
istanbul 

Mahmut Karabulut 
Sivas 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Mustafa Dinek 
Konya 

Göksel Kalaycıoğlu 
Ankara 

Muhittin Karaman 
Gümüşhane 
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BAŞKAN — Komisyon?.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Sam
sun) — Komisyon, toplantı ekseriyeti ol
madığı için katılamıyor. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

ULAŞTIRMA BAKANI EKREM 
PAKDEMÎRLİ (Manisa) — Genel Ku
rulun takdirlerine bırakıyoruz efendim. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm rakamını kabul edilen öner
geyle birlikte tekrar okutuyorum : 

Prog. 
kodu A ç ı k l a m a Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmetleri 3 351 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

111 Telsiz hizmetleri 714 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler 172 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 4 237 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

(B) cetvelini okutuyorum : 
Gelir 
türü A ç ı k l a m a 

2 Vergi dışı normal gelirler 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler ve Hazine yardımı 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 099 000 000 

2 138 000 000 

TOPLAM 4 237 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece, Ulaştırma Bakanlığı ve Tel
siz Genel Müdürlüğü 1988 malî yılı büt
çesi ile 1986 malî yılı kesirihesabı kabul 
edilmiştir. 

Hayırlı olmasını temenni ederiz. (Alkış
lar). 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Yarınki programda yer alan Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı ile bu Ba
kanlığa bağlı kuruluşların bütçelerini ve 
kesinhesabını görüşmek için 14 Nisan 1988 
Perşerribe günü saat 10.00'da toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.11 

« • * • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

54 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

13 . 4 . 1988 Çarşamba 

Saat : 10.00 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 
X 1. — 1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/393) (S. Sayısı : 22) (Dağıtma 
tarihi : 1.4.1988) 

X 2. — 1986 Malî Yılı Genel Bütçeye 
Dahil Dairelerin Kesinhesaplanna Ait 
Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 
ile 1986 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/254, 1/337) (S. Sayısı : 44) 
(Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

X 3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 
1988 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/394) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 
1.4.1988) 

X 4. — 1986 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdarelerin Kesinhesaplanna Ait Genel 
Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1986 
Malî Yılı Katma Bütçeli idareler Kesin
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (3/253, 1/338) (S. Sa
yısı : 45) (Dağıtma tarihi : 1.4.1988) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Birgen Keleş 
ve 39 arkadaşının, yüksek faizin ekono
mik, malî ve toplumsal etkileri konusun
da Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/13) 

2. — Kars Milletvekili Mahmut Ah-
nak ve 12 arkadaşının, tutuklu ve hüküm
lülere cezaevlerinde yapıldığı iddia olunan 
haksız ve insanlık dışı uygulamalar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/14) 

3. — Tekirdağ Mille t vekili Güneş 
Gürseler ve 33 arkadaşının, ülkemizin sa
hip olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarım gidermek için 
gerekli tedbirleri tespit etmek ve bir çe^-
re politikası oluşturmak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 41 arkadaşının, 
T.R.T. ile ilgili konuların ve yolsuzluk 
iddialarının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 



Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/16) 

5. — Eski şehir Milletvekili M. Cevdet 
Selvi ve 44 arkadaşının, kamu iktisadî te
şebbüslerinin özelleştirilmesi konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/17) 

6. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Göthan ve 18 arkadaşının, ülkemizin sa
nayileşmesi konusunda Anayasamın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/4) 

7. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp ve 21 arkadaşının, Türkiye'deki 
resmî ve1 özel bankalarda açılmış olan 
döviz tevdiat hesapları ve tüketim mal
ları ithalatı konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/18) 

8. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 17 arkadaşının, sağlık sorunları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/5) 

9. — Tokat Milletvekili Kenan Sü
zer ve 38 arkadaşının, işsizliğin boyutla
rını ve yarattığı bunalımlar ile bu husus
ta alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/19) 

10. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin 
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 

İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/20) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya 
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile 
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayali ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği İddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 

4. — Balıkesir Milletvekili t. Önder 
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı 
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir 
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/9) 

5. — Siirt Milletvekili Mehmet Ab-
durrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan 
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak 
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Kes
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

7. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökimenoğlu'nun, T.Cj Ziraat 



Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 

8. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

10. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 sayılı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/22) 

12. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

13. — İzmir Milletvekili Türkân Ak-
yol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988 ta-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

rihli nüshasında yeralan Devlet Bakanı 
Cemil Çiçek ile ilgili bir yazıya konu edi
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/25) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker 
pancarı için üreticilere ne zaman ve nasıl 
ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/27) 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve kumar
haneleri cazip halden çıkarmak için ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/28) 

16. — Tekirdağ MilietvekiE Güneş 
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman Ser-
gisi'nin Londra'daki açılışının Başbakanı 
temsilen eşi Semra özal tarafından yapı
lacağı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/29) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin' 
in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek is
teyip de sakıncalı görüldükleri için pasa
port verilmeyen vatandaşlarımıza ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/30) 

18. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün bir müteahhide fazla 
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31) 

19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 



- 4 

20. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, belediye kurulması için istemde 
bulunan yerkşim birimlerine ve bu istem
lerin değerlendirilmesinde hangi ölçüle
rin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru. önergesi (6/33) 

2i. _ Tekirdağ Miietvekili Enis Tü-
tüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak 
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü sev 
ru önergesi (6/34) 

22. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Kofkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman 
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/78) (1) 

23. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın S. S. K. ve Bağ-Kur üyelerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/35) 

24/— içel Milletvekili M. Istemihan 
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine 
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/37) 

25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

26. — Kocaeli M illet vekili Alaettin 
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39) 

27. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftiioğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/4G) 

28. — Çorum Milletvekili Rıza Ihman' 
in, Çorum İli Alaca İlçesi PTT binasının 
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

29. — İzmir Milletvekili Neccar. Türk-
can'ın, Ödemiş Sosyal Yardımlaşmıa ve 
Dayanışma Vakfına ait parayla alınan 
yiyeceklerin fakirlere Belediyece dağıtıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/87) (1) 

30. — Çorum Milletvekili Cema(l Şa-
hin'in, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete 
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet 
Hakanından sözlü soru önergesi (6/42) 

31. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
sınır ihtilafı nedeniyle odunsuz kaldığı 
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43) 

32. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

33. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan 
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/45) 

34. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı 
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köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olay
ların sorumlularına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/46) 

35. — Antalya Milletvekili Hasan 
NamaTın, Antalya İli Beldi'bi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine yap
tırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

36. — Çorum Milletvekili Rıza th-
man'ın, Çorum İli Ortaköy ilçesi Yay-
lacık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

37. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik işbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49) 

38. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/50) 

39. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/51) 

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzincan iline bağlı bazı bucak 
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine 
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

41. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Altıner'in, Vakıflar Bankasının Karabük 
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar

larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
Devlet; Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/56) 

42. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin 
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/58) 

43. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/59) 

44. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

45. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, bakanlar için satm alınan veya kira
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/61) 

46. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, bankaüardaiki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/62) 

47. — Samsun Milletvekili irfan De-
miraılp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

48. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, sağlık ocakllarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/64) 

49. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ım, din görevlilerinin eğitim prog-



ramlarının geliştirilmesi ve Ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devllet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

50. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idioı'in, Sakarya tli Kültür Sarayı inşaa
tına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/66) 

51. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idirn'in, Sakarya İli organize sanayi böl
gesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözllü soru önergesi (6/67) 

52. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin MüMÎ 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

53. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğiu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetllerine ve alınması gerekli 
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

54. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözllü soru önergesi (6/70) 

55. — Nevşehir Milletvekili Esat Kı-
ratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/71) 

56. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Zongulldak İlinin su ihtiyacını 
karşılayacak Uluıtam Barajının ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Baklanımdan sözlü soru önergesi 
(6/72) 

57. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne-
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile-
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rine ilişkim Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/73) 

58. — Kocaeli Milletvekili Alaettiıh 
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot 
iskelelerinin inşaatlarıma ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/74) 

59. — Kocaeli Milletvekili Alaettinı 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/75) 

60. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yollun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkim Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

61. — Zonguldak Milletvekili Güjneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/79) 

62. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

63. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yriında inşaası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasımın ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/81) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
1. — 5.8.1971 Tarihli ve 1467 Sayıh 

Harp Akademileri Kanununun 5 inci Mad
desinin Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma Komisyonu Ra-



poru.(1/400) (S. Sayısı : 20) (Dağıtma 
tarih : 7.3.1988) 

2. — 5434 Sayılı T. C. Emekli San
dığı Kanununa Altı Ek Madde ile iki 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
18.6.1987 Tarih ve 3390 Sayılı Kanun 
ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/1) (S. Sayısı : 21) (Dağıtma tari
hi : 9.3.1988) 

3. — 743 Sayılı Türk Kanunu Mede
nisinin Bazı Maddelerinin ve 818 Sayı
lı Borçlar Kanununun 49 uncu Maddesi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/392) 
(S. Sayısı : 25) (Dağıtma tarihi ; 
14.3.1988) 

4. -T Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/396) (S. Sayısı: 
26) (Dağıtma tarihi : 14.3.1988) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/373) (S» Sayısı : 27) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

6. — Olağanüstü Hal Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/399) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1988) 

7. — Adıyaman İli Samsat İlçesinin 
Merkezinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/350) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma 
tarihi : 18.3.1988) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları 
raporları (1/348) (S. Sayısı : 34) (Dağıt
ma tarihli: 22 . 3 . 1988) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hü-
kümieti Arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masınla Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/349) 
(S. Sayısı : 35) (Dağıtma tarihi : 
22.3.1988) 

X 10. — Evlenme Ehliyet Belgesi 
Verilmesine Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/366) (S. Sayısı : 
36) (Dağıtma tarihi : 22.3.1988) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ku
zey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 
Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dalir Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; 
Dışişleri komisyonları raporları (1/369) 
(ıS. Sayısı : 37) (Dağıtma tarihi : 23.3.1988) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasın
da İşgücü Anlaşmasının Onaylanması T in 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Sağlık ve Sosyal îşler; Dışişjleri 
komisyonları raporları (1/370) (S. Sayı
sı : 38) (Dağıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Malta Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 8 Ağustos 1985 Tarihinde İm
zalanan Hava Ulaştırma Anılaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyon-



lan raporları (1/351) <S. Sayısı : 39) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ille Fas Krallığı Hükümeti Arasında 
24 Eylül 1985 Tarihinde İmzalanan Ha
va Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/352) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma ta
rihi : 24.3.1988) 

X 15. — İşkenceye ve Diğer Zalima
ne, Gayri insanî veya Küçültücü Mua
mele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Mil-
lletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulîunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra

porları (1/391) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma 
tarihi : 24.3.1988) 

X 16. — Rehine Alınmasına Karşı 
Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuma Dair Kamun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayısı : 42) (Dağıt
ma tarihi : 24.3.1988) 

17. — Devlet Güvenlik Mahkemeleri
nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/411) (S. 
Sayısı : 43) (Dağıtma tarihi : 28.3.1988) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 


