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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

îzmir Milletvekili Nevzat Çobanoğlu'nun, Millî Savunma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine ilişkin önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasan -
lan ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu tasanla-
nnın (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayılan : 211, 212; 223, 219) görüşmelerine 
devam edilerek; 

Adalet Bakanlığı, 

Yargıtay Başkanlığı ve 

Turizm Bakanlığı, 
1993 malî yılı bütçeleri ile 1991 yılı kesinhesaplan kabul edildi. 
16 Aralık 1992 Çarşamba günü saat 10.00'da toplanmak üzere, Birleşime 20.04'te son 

verildi. 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 

Yılmaz Hocaoğlu 
Başkan vekili 

> Ali Günaydın 
Konya 

Kâtip Üye 

• • 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: İO.OO 

BAŞKAN : Başkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER̂  

1. - 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı
ları ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. - İçişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. - İçişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi ~ 
2. - Emniyet Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı - * 
1. - Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Jandarma Genel Komutanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. - Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.-Sahil Güvenlik Komutanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN - 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanunu Tasarılarıyla 1991 Malî Yılı 
- Kesinhesap Kanunu Tasarıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programa göre, İçişleri Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçesi ile 1991 yılı kesinhesabının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde, grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin adlarını 

sırasıyla okuyorum: 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili Adnan Keskin, Refah Partisi 

Grubu adına Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve Konya Milletvekili Abit Kıvrak, Sosyal-
demokrat Halkçı Parti Grubu adına Amasya Milletvekili Cemalettin Gürbüz, Anavatan Partisi Gru 

(1) 211, 212, 223, 219 S. Sayılı Basmayazılar 10.12.1992 tarihli 38 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir. 
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bu adına Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu, Doğru Yol Partisi Grubu adına Erzurum Milletveki
li ismail Köse, Tekirdağ Milletvekili Muhtar Mahramlı, Kırklareli Milletvekili Sezai Özbek. 

Şahıslan adına; lehinde, Yozgat Milletvekili Yaşar Erbaz; aleyhinde, Kayseri Milletvekili 
Salih Kapusuz, Muş Milletvekili Sırrı Sakık; üzerinde, Ankara Milletvekili Baki Tuğ, Bursa Mil
letvekili Mümin Gençoğlu. 

Konuşma süreleri, gruplar adına 30 dakika, şahıslar adına 10 dakikadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Denizli Milletvekili Sayın Adnan Keskin; buyurun. 
(CHP, SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Grupları adına konuşmalarda, süre, bitimine. 5 dakika kala, konuşmacıya hatırlatılacak ve 
konuşmasımn önemli yerini belirtmesi sağlanmış olacaktır. 

Buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA ADNAN KESKİN (Denizli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, içişleri Bakanlığının 1993 Malî Yılı Bütçesine ilişkin görüşle
rini dile getireceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına saygılarımı sunarım. 

Sözlerimin başında, işlevlerinden ötürü yaşamlarını yitiren güvenlik gücü mensuplarımıza 
ve terör olgusundan dolayı hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da 
sabır dilerim. 

Sayın milletvekilleri, ülke coğrafyasının bazı bölgelerinde, kamu düzeninin ve iç güvenli
ğin ciddî sarsıntı içerisinde olduğu,,yaşam hakkının yurdun her yöresinde tehdit altında bulunduğu, 
yerel yönetimlerin kaynak yokluğundan maaş ödeyemediği, hizmet üretemediği, yüzbinlerce 
kaçak silahın elden ele dolaştığı bir süreçte; kamu düzenini ve iç güvenliği sağlamakla ve yaşam 
hakkını güvenceye almakla yükümlü, yerel yönetimlerin işlevlerini yerine getirmesine olanak 
verecek düzenlemeleri devreye sokacak, yurda kaçak silah girmesini önleyecek yetki, kadro ve 
sorumlulukla donatılmış içişleri Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. 

1992 yılında tasarruf edeceği olanaklar 1991 yılına göre genişletilen, 1993 yılı bütçesinde 
emrine sunulan kaynaklar daha da arttınlan İçişleri Bakanlığının işlev alanında görülen, yaşanan 
olumsuzluklar; sınırlarımızın etten duvarla örüldüğü, güvenlik güçlerinin gece ve gündüze egemen 
olduğu, ülke coğrafyasına hâkim olduğu, indirilen darbelerle, terörün, örgütlü nitelikten çıkıp vur-
kaç eylemlerine dönüştüğü savlarına karşın, geçen yıla kıyasla yaşanan olumsuzluklar azalmamış, 
boyutları küçülmemiştir. 

Bugün, ülkemizde, kamu düzeni, düne göre daha fazla sarsılmıştır. Can ve mal güvenliği, 
kamu düzeninde görülen olumsuz akışa uyum gösteren bir seyir izlemektedir. Yetkililerin, kamu 
düzeninin, asayişin, yaşam hakkının güvencede olduğuna ilişkin demeçlerinin daha mürekkebi 
kurumadan ortaya çıkan yeni olumsuzluklar, demeçleri tekzip etmektedir. Demeçleri, tekzip edi
len, savlan boşlukta kalan yetkililer, yeni mazeretler ve yeni gerekçeler sergileyip, geleceğe yöne
lik hedefler göstermektedirler. 

Sayın milletvekilleri, doğu ve güneydoğu bölgesi, dünden günümüze bir sorun yumağı 
olma niteliğini sürdürmektedir. 

Bölge halkı, ekonomik geriliğe, yetersiz altyapıya ve askıya alman kamu hizmetlerine 
eklenen terör, şiddet ve baskının yarattığı olumsuzluklarla iç içe yaşamaktadır. 

Bölgede, yatırımlar durmuştur. Yeni yatırımların devreye sokulmaması bir yana, yar olan 
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işletmelerin kapılarına da kilit asılmıştır. 

Bölgenin doğal ve insan potansiyeli durgunluğa itilmiş, işsizlik geniş boyutlara ulaşmıştır. 

Kırsal kesimde hâkimiyetini sürdüren terör hayvancılığı da bir geçim kaynağı olmaktan 
çıkarmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan yurttaşlar, kendi coğrafyasını terk etmeye; göçü, 
şiddetten, baskıdan, işsizlikten kurtuluşun reçetesi olarak algılamaya başlamışlardır. 

Bölge halkının içinde bulunduğu olumsuz koşulları kitle desteği sağlamanın aracı olarak 
kullanan terör örgütünün eylemlerine karşı siyasal iktidarlarımızın ürettiği çözüm mekanizmaları 
ise, kolluk gücü kullanmayı temel eksen alan, sıkıyönetim, olağanüstü hal uygulaması ve bölge 
valiliğinden öteye geçememiştir. Dünün siyasal iktidarlarının soruna bakış ve çözüm mekanizma
larına tek boyutlu yaklaşımlarından, günümüz siyasal iktidarı da kurtulamamıştır. 

İktidarı oluşturan siyasal partiler, muhalefet dönemlerinde bölgeye yönelik dile getirdikleri 
ekonomik," sosyal "ve demokratik düzeltim projelerini iktidara gelişleriyle birlikte rafa kaldırıp, 
kendilerinden önceki iktidarın devreye soktuğu kurum ve uygulamalara sahip çıkmayı yeğlemiştir. 

Doğu ve güneydoğu sorununa, teröre, bir yıldır, farklı bir bakış açısı ve çözüm üretileme
miştir. Devreye sokulan ekonomik önlemler yoktur. Temel hizmetlerin sunumunda genişleme ger
çekleştirilememiştir. Bölge halkının temel haklarını kısıtlayan, ihlal eden uygulamalar ortadan kal
dırılamamıştır. Muhalefette "hayır" denilen olağanüstü hal uygulamasına, iktidarda, inatla sarılın-
mıştır. İktidarın ilk günlerinde düzenlenen şefkat mitinglerini, bölge halkının ekonomik, sosyal ve 
demokratik haklarını pekiştirici önlemler izlemediği için, şefkat anlayışı ve sözleri, mitinglerde 
sergilenen söylevlerde hapsolup kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, kısacası, günümüz Türkiyesinde de güneydoğu soruntı ve terör, ülke 
gündeminin birinci maddesini oluşturmaktadır. Bu somut gerçek, siyasal iktidarın, iki temel hede
finden birisini oluşturan terörü sona erdirmede, enflasyonda olduğu gibi, başarısız olduğunun 
kanıtını oluşturmaktadır. 

Teröre karşı sürdürülen mücadelenin olumlu sonuç getirmemesi, yeni çözümlerin aranma
sını, yeni yapılanma ve kurumların üretilip yaşama aktarılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Doğu ve güneydoğuda terör örgütüyle mücadele edilirken, bölge halkının devletle ayrışma
sına, yabancılaşmasına yolaçan, devlete olan güven ve inancı zedeleyen karar ve uygulamalardan 
vazgeçilmesinin gereğine inanıyoruz. 

Öncelikle, beş yıldır, şiddeti, terörü azaltmada, sona erdirmede tek alternatif olarak görü
len; ama olumlu sonuca ulaşmada katkısı olmayan olağanüstü hal uygulamasından vazgeçilmeli
dir. • 

Bölge halkında, onlara, diğer bölgelerde yaşayan yurttaşlardan farklı gözle bakılmadığı 
inancı ve güveni oluşturulup, pekiştirilmelidir. Vakit yitirilmeden, temel hizmetlerin sunumundaki 
noksanlıkları giderici önlemler devreye sokulmalı, altyapı hizmetleri arzulanan düzeye çıkarılır
ken, kapatılan işletmeler tekrar üretime geçirilmeli, yeni üretim üniteleri yaratılarak, yatırımlara 
hız kazandırılmalıdır. 

Bölgenin, ulusal kalkınmadan ve refahın yükselmesinden hak ettiği payı almasını olanaklı 
kılacak hukukî ve ekonomik düzenlemeler yaşama geçirilmelidir, 

Kamu yönetimi modelimiz hızla değiştirilmelidir/Yürürlükteki kamu yönetiminin yapısı 
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eskimiştir; çağdaş gelişmelere ve büyüyen Türkiye'nin gereksinmelerine yanıt vermemektedir. 
imparatorluktan çıkılıp yeni bir devletin yaratıldığı yılların koşullarının kaçınılmaz kıldığı 

polis devleti modeliyle günümüz Türkiye'sinin yönetilmesi zordur. Bu model, tarihî misyonunu 
tamamlamıştır. Model, öylesine eskimiş, öylesine Türkiye'ye dar gelmeye başlamıştır ki, elbise 
patlamış, hizmet birimleri, modeli yırtıp taşmışlardır. Hizmetleri daha rasyonel götürebilmek için, 
bölge müdürlükleri oluşturulmuştur. İdarî yapı bu gelişmeleri takip edemediği için, hizmetlerin 
koordinasyonunda ve verimli yürütülmesinde zorluk çekilmektedir. 

Kamu yönetimini demokratik yapıya büründürecek düzenlemelerin devreye sokulmasına 
ihtiyaç vardır. Bu amaçla, öncelikle, bütün vatandaşların, tümü ülke coğrafyasının kent olanakla
rından yararlanmasına imkân verecek yeni bir idarî yapı taksimatı gerçekleştirilmelidir. 

Hizmet üretiminde, bugünkünün aksine, güç ve yetki odağı, ana birim, ilçe yerel yönetim
leri olmalıdır. Merkezî örgüt, olabildiğince küçültülmeli, merkezde toplanan yetkilerin ağırlıklı 
bölümü, yerel yönetimlere aktarılmalıdır. 

Yerel yönetimler, yerel nitelikteki hizmetleri yürütebilecek yetki ve olanaklarla donatılma
lı; merkezî idarenin vesayetinden kurtularak, kaynak yaratacak yapıya kavuşturulmalıdır. Bu yak
laşım, hem hizmetin hızlı ve sağlıklı yürütülmesini sağlayacak hem de halkın yönetime katılımına 
ve denetimine kapı aralayarak, demokratikleşmeyi yayagınlaştıracak, demokrasiyi kökleştirecektir. 

içişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik müsteşarlığı ve kırsal polis örgütü oluşturulmalı, 
polis ve kırsal polis, bu müsteşarlıkça yönetilmelidir.. . 

Jandarma örgütü, iç güvenlik görevinden çekilerek, yerine profesyonel kırsal polis örgütü 
kurulmalıdır. 

Gerilla tipi çatışmalarda düzenli ordunun kullanılmasının yanlışlığı, somutta anlaşılmıştır. 
Terörle mücadele için ayrı bir örgüt kurulmalı, teşkilatlanma, eğitim ve donanımları, işlevine 
uygunluk taşıyacak nitelikte oluşturulmalıdır. 

Kırsal kesimdeki devlet hâkimiyetinin zayıflığının ve gece harekât kabiliyetinin sınırlı 
olmasının sonucu, kolluk gücü mensupları pusuya düşürülerek öldürülmektedir. Bu olumsuzluğun 
azaltılması için, devriye ve keşiflerde zırhlı araç ve helikopter kullanımı yoğunlaştırılmalıdır. 

Hudutlarımızdan sızmaları önleyecek fizikî engeller ve elektronik sistemler, daha da yay
gınlaştırılmalıdır. -

Tek parti döneminin, "polis devleti" modeli anlayışına göre oluşturulmuş polis örgütü, o 
dönemin vazife anlayışı ve yetkileriyle çalıştırılmaktadır. , 

Demokratik ve çağdaş toplumun kolluk gücü olma niteliğine büründürülecek yeni düzenle
melere, vakit yitirilmeden geçilmelidir. Öncelikle, polis, güvenlikle doğrudan ilgili olmayan işlev
lerinden arındırılmalı; polisin, önleyici zabıta olma niteliği öne çıkarılmalı; eğitindi yeni baştan ele 
alınmalı ve polis, örgütlü, demokratik, sivil toplum anlayışına göre eğitilmelidir. 

En azından ortaokuldan sonra polis eğitim merkezine alınan adayların, kişilikleri, insan 
haklarına, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne inanan bir yapıda oluşturulmalıdır. 

Yıllardır sürdürülen eğitimle, polisin, dile getirilen niteliklere bürünmesi ihmal edildiği 
içindir ki, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişikliği takip eden günlerde, istanbul'da 
yapılan bir cenaze merasiminde, polis, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki değişikliğin, 
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Bakanın, Başbakanın, insan haklarının aleyhine slogan attı, pankart taşıdı; korumakla görevli oldu
ğu değerlere saldırdı. 

Geçmiş yıllarda polisi mollalaştırmayı amaçlayan eğitimin bir ürünüydü, İstanbul'da atılan, 
"Kahrolsun insan hakları; Başbakan, Adalet Bakanı istifa; Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
değişikliğine hayır; kanımız aksa da zafer Islamındır" sloganları. 

Tabiî ki, işin asıl dehşet verici yönü de, bu olumsuz tablo karşısında, yetkililerin,'iktidar 
ortağı olan ve sosyal demokrat olduğunu savlayanların, suskunluklarını korumalarıdır. 

Polis, eğitim sürecinde, delil toplarken, önleyici işlevini yerine getirirken, çağdaş teknoloji
nin tüm olanaklarını kullanabilecek bilgilerle donatılmalıdır. Okul sonrası, çağdaş teknoloji ola
nakları emrine verilmelidir. -

Polisin örgütlenme şeması değiştirilmelidir. 

Polisin, görev yaptığı yerleşim alanında yaşayanları daha yakından tanımasına imkân vere
cek kalıcı bir görevlendirme örgütlenmesi oluşturulmalıdır. Bugünkü sistemde, polis örgütünün 
uzantısı, karakollarda noktalanmaktadır. 

Mobil timler, sürekli hareket halinde, kentlerin çok geniş kesimlerinde işlev yapmaktadır. 
Bu örgütlenmenin doğal sonucu, görev yapılan yerleşim alanlarında yaşayanların tanınmaması 
olmaktadır. O nedenledir ki, terör örgütü mensupları, yerleşim alanlarında, konut kiralayıp, aylarca 
barınıp, eylem sergileyebilmektcdirler. . 

Örgüt şeması değiştirilerek, semt polisi oluşturulmalı; o semtte uzun süre hizmet yapmaya 
olanak verecek yeni bir yapı gerçekleştirilmelidir. • 

Polisin, işkence yaptığı suçlamasından kurtarılması için, işlevi, önleyicilik ve kanıt topla
mayla sınırlandırılmalı, ifade alma yetkisi ve işlevi ortadan kaldırılmalıdır. 

Demokratikleşmenin kanıtı olarak sunulan Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yapılan 
değişikliklerle, polisin ifade alması, kurumsallaştırılıp, yasallaştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, işlev alanı geniş olan, işlev alanındaki genişliğine paralel olarak 
geniş Jcadro ve imkânlarla donanmış bulunan İçişleri Bakanlığı ve bütçesi hakkında, kısa zaman 
dilimi içerisinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi dile getirdik. 

Umarız, önümüzdeki yıl, bütçe görüşmelerinde, ülkemiz, ülke insanımız, şu an içinde 
yaşadığımız olumsuzluklardan sıyrılır; ülkemizde, kamu düzeni, asayiş, yaşam hakkı, çağdaş ülke
lerde olduğu gibi güvence altına alınır. . 

İçişleri Bakanlığının, bu temel işlevini yerine getirirken başarılı olmasını diliyor, Bakanlık 
bütçesinin, Bakanlık mensuplarına ve ülkemize güzellik getirmesini temenni ediyorum. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Keskin. 
Refah Partisi Grubu adına ilk söz, Bingöl Milletvekili Sayın Hüsamettin Korkutata'nındır. 

' Sayın Korkutata, diğer konuşmacı arkadaşınız Konya Milletvekili Sayın Abit Kıvrak'la 
konuşma sürenizi böldünüz, değil mi? 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Abit Kıvrak, hasta olduğu için raporlu Sayın Başkan... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Konuşma süresinin tamamını ben kullanaca-
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ğım Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Peki; buyurun sayın Korkutata. ' 

RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz etmeye çalışaca
ğım. Şahsım ve Refah Partisi Grubu adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün, "İçişleri" denince, akla, gözyaşı, anarşi ve huzursuzluk geliyor. Batıda, kuzeyde, 
güneyde, doğuda, ülkemizin her yerinde, nice annelerin gözleri yaşlı, nice yetimlerin boynu bükük 
kalmıştır. 

Bugün "İçişleri" denince, her şeyden önce, olağanüstü hal akla gelmektedir. Bununla bir
likte, uygulanan yanlış ve ısrarcı politikalar, zihinleri işgal etmektedir. Her ne kadar zaman zaman 
"asayiş berkemaldir" deniyorsa da, maalesef, ülkemizin tablosu bugün karamsardır. Dileğimiz, gün 
gibi aydınlık olmasıdır. 

Peki, dünün aydın günlerinden, bugünlere nasıl gelindi?.. ... 

Doğu ve güneydoğudaki baş ağrılarına, mide kramplarına en iyi ilaçtır diye, sıkıyönetim ve 
olağanüstü hal uygulandı; bölge halkı da bunu alıp, başının gözünün üstüne koydu; ama zaman 
geçtikçe, ne baş ne de yüz kaldı; yıllar boyunca ısrarla verilen ilaç, bütün bünyeyi tahrip etti. Kim
se, yeniden bir teşhis ve tahlile yanaşmadı. Sanki bilinmeyen bir güç, bu hastayı, tedrici olarak, bu 
ilaçla öldürmek istiyordu. Gelin, bu meseleyi yeniden teşhis masasına yatıralım ve gerçek ilacım 
bulahm. 

Asırlardır, Kürt halkı ve Türk halkı omuz omuza, kardeş gibi yaşamışken ve halen bu iki 
halk arasında hiçbir sorun yokken, devletin yanlış ve ısrarcı politikaları, bugünkü ortamın en 
büyük sebebi olmuştur. 

Hükümetler ne derse desin, doğu ve güneydoğudaki halka şefkatle, merhametle, hatta ada
letle muamele yapılmamaktadır. Haksızlığa uğradığını kabul eden vatandaşlar, haklarını arayama-
maktadırlar. Bunun ıstırabım ancak yaşayanlar bilir. Hatta, halka zulmettiği kanıtlarla, raporlarla 
kamuoyuna açıklanan kişiler, Hükümet tarafından taltif edilmekte, zulme ve haksızlığa böylelikle 
prim verilmektedir. Şırnak Emniyet Müdürü, bunlardan sadece biridir. Vatandaş ise, zulümkâr 
tutumlu bir güvenlik görevlisiyle, terörist arasında sıkışakalmış olarak, "nerede 600 yıllık adaletin 
adil yöneticisi?.." diyerek, evinde, gözyaşlarını kalbine gömmektedir. Çünkü, başvuracağı herhan
gi bir merci yok gibidir. Devlet tarafından kendisine haksızlık yapılmışsa, vatandaş, "Benim hakkı
mı arayacak kaymakam, vali, savcı, hâkim, milletvekili, bakan, başbakanım var" demelidir. En 
tabiî hakkı olarak, dilekçeyle şikâyette bulunmalıdır. Eğer bu makamlardan dilekçesi döner veya 
kale ahnmazsa, işte o zaman vatandaş yıkılıyor; malının, canının güvencesi olan devlete küsüyor; 
tabiri caizse, vatandaş komaya giriyor. . : - . . ' • 

Örnek mi isteniyor? İşte, Şırnak, Kulp, Lice'ye gittik... Buralarda olayları yerinde incele
dik, yetkililerle görüştük ve çok acıdır, devlete yakışmayan birçok halle karşılaştık. 

Güvenlik güçlerinin, olaylar neticesinde verdikleri raporlar kesinlikle doğru kabul ediliyor 
ve bu raporların adlî ve idarî makamlarca tetkiki söz konusu olmuyor. Hükümetin de bu raporlar
dan birçoğuna inanmadığını biliyoruz; ama, güvenlik güçlerinin morali bozulmasın diye, söylenen
ler tasdik ediliyor; o zaman da halkın morali bozuluyor; ama ne hikmetse, bü, kale alınmıyor. 

Güvenlik güçleri halkın güvenliği içindir... Hani, halkın başı dik, kamı tok olacak, başı 
göğe değecekti?.. Halbuki, halkın başı yere değdi... 

_ 9 _ 
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Sayın milletvekilleri, Şırnak'ta resmî tutanakların dışında hiçbir rapora itibar edilmedi, işte, 
Valinin, hem de şahitler huzurunda, bizzat bana söylediği bazı itirafları; arz etmek istiyorum: 

"Şırnak'ta devlet bir hata yapmıştır; fakat üzerine alan yok. Bölgede bir yetki kargaşası var
dır. Sımak olayları öncesi tugaya, emniyete ve jandarmaya bir yazı yazdım ve taciz atışları yapılır
sa, hedef görülmeden ateş yapılmayacaktır, dedim; fakat, hepsi bu yazıma tepki gösterdiler, sonra 
da bu olaylar oldu. Kimseye söz dinletemedik." 

Valiye sordum: "sizin çok iyi niyetli olduğunuzu halk söylüyor, biz de inanıyoruz. En çok 
neye ihtiyacınız var?" Vali, "Her şeyden önce, bölgede, inançlı ve peşin fikirli olmayan kadrolara 
ihtiyacım var" dedi. 

"On civarında köyün 'yandığı ve yıkıldığını halk bize söyledi; ne diyorsunuz?" dedik? Çek
mecesini çekti, "Bana geldiler, haberim var" dedi. "Peki, köylere gittiniz mi?" diye sorduk; "Hayır, 
güvenlik dolayısıyla gidemedim" dedi. Bu köyler hakkında hâlâ hiçbir şey yapılmamıştır. 

Erzincan depremiyle ilgili kanuna bir madde eklendi; terörden zarar görenlere yardım yapı
lacaktı... Hâlâ hiçbir yardım yapılmadı. 

PKK'nin lojistik desteğini kesmek için onlarca koy yıkılmış, yakılmış; hem de köylünün 
gözü önünde... Bu köylüler, neleri varsa, yok pahasına satıp, başını sokacak bir yer aramaya başla
mıştır. Devlet, bu olaylara karşılık güvenlik güçleri hakkında hiçbir şey yapmamıştır. 

Bingöl'ün Kaledibi Köyünde -ki, son zamanda Hani'ye bağlandı- evler yıkıldı, yakıldı, üç 
kişi de köyde vuruldu. 75 yaşındaki aksakallı ihtiyar Mustafa Kanat, 55 yaşındaki Mustafa Taşan, 
50 yaşındaki Ahmet Taşan vuruldu ve tutanaklarda, "üç terörist vuruldu" diye ilan edildi. Bunlar, 
tanıdığım insanlardı ve birinin oğlu, "ben, hiçbir şeye üzülmüyorum, babamın terörist olarak ilan 
edilmesine her şeyden daha çok üzülüyorum" dedi. 

Yanlışlıkla vurulan, panik anında vurulan veya sert hareketlerinden dolayı vurulan her 
insan, terörist olarak ilan ediliyor. Halk, şahit olduğu olayları, gözleriyle gördüğü olayları, çarpıtıl
mış şekilde TV'den duyduğu zaman, devlete olan güvenini kaybediyor. 

Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarında her suçun bir cezası vardır ve suçlu kim olursa 
olsun, adaletin karşısına çıkarılmalıdır. 

Terörün önlenmesi, halkın itimadının kazanılmasıyla mümkündür. Bu da, ancak ve ancak 
doğruların verilmesiyle olabilir. Kimse teröristten, adalet, şefkat, dürüstlük beklemiyor; ama, dev
letinden bunu beklemek, vatandaşın en tabiî hakkıdır. 

Sayın Başbakanın vaat ettiği şeffaflık, şefkat, adalet ve merhametle bölge halkına yanaş
ma, çok güzel; ama kimse ciddî şekilde tetkik etmiyor. Acaba bunlar uygulanıyor mu, uygulanmı
yor mu? Adaletsizlik ve zulüm, imparatorluklar çökertmiştir. Haksızlığın karşısında susmak veya 
göz yummak, ona ortak olmaktır. 

İçişleri Komisyonunun bir üyesi olarak yaptığım gezilerden sonra, ne Komisyon üyeleri ve 
ne de içişleri Bakanı, "Bir heyetle gittiniz, acaba ne oldu, kanaatiniz nedir?" dememişlerdir. 
Bizimle böyle bir görüşmeye ne parlamenterler ne de yetkililer yanaşmamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, Hükümet bazen güzel konuşuyor, iyi tedbirler alınmasını öneriyor; 
ama bunlar yanlış uygulanınca, kârdan çok zarar getiriyor. 

Olağanüstü Hal Bölgesine 10 bin kadro verildi; Bingöl'e de 1 000 kadro tahsis edildi. 
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Amaç, güzel; fakirliği, çaresizliği dolayısıyla terörün kucağına düşen insanları kurtarmak, evlerine 
sıcak bir aş temin etmek, devletin şefkatini göstermektir; ama tatbikat, acımasız bir zulme dönüş
müştür. 

Bingöl'deki gerçek muhtaçları, en iyi, vali, il genel meclisi veya yöreden teşekkül ettirilmiş 
bir heyet bilirdi; ama Ankara'dan faksla listeler çekilmiş; zengin; Bingöl'de oturmayın, çevre iller
den (Tunceli'den, Elazığ'dan ve diğer bazı illerden) Bingöl'e, parti üst düzeyindeki kişilerinin 
çocukları alınmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) - Tuncelili yok... 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Tuncelili var, hem de çok. Onun hesabını da 

inşallah bir gün vereceksiniz... 

Bayındırlığa, Devlet Su İşlerine, Karayollarına tayinler yapılmıştır. Ankara'da listelere rüş
vetle isim yazdınldığı dedikoduları ayyuka çıkmıştır. Siz gelin, Bingöl'deki gence, devletin adale
tini anlatın... 

Bayındırlık Bakanı benim hocamdır... Bu işi kime teslim etmişse, onlar da hangi aracılara 
boyun eğmişlerse, bilsinler ki, Bingöl'de cinayet işlenmiştir, teröre de büyük destek verilmiştir. 
Halk arasında zaten itibarı noksan olan Valinin şahsiyetiyle beraber, devlet de büyük yara almıştır. 
Bu daireler, Bingöllü ve halen çalışan geçici işçilerin işine son vererek, bu gençleri almışlardır ve 
bunların birçoğu, Bingöllülerce hiç tanınmamaktadır. 

Bu insanlara iş vermekle, mevcut çalışanlara ve gerçek muhtaçlara, "Ne duruyorsunuz; 
haydi terörist olsamza" denmiştir. 

Nerede adalet, nerede şefkat?.. Aslında bu kadroların, İçişleri Bakanlığının emir ve talima
tıyla, en adil şekilde dağıtılması şarttı. Bu haksızlığı düzeltmek, huzur ve asayişin temel unsuru
dur. Siyasî mülahazalarla, vatandaşın hakkını, ekmeğini, Koalisyona tutkal yapmak, ayıptır ve 
abestir! (RP sıralarından alkışlar) 

Eğer, geçmiş hükümetler de böyle vurdumduymaz imişlerse, bu devletin ayakta kalması, 
Allah'ın bir lütfudur, mucizedir. Böyle siyaset, böyle insanlık Olmaz!. 

Bu kürsüden, bildiğim haksızlıkların milyonda birini ancak dile getirmem mümkün. Gelin, 
vatandaşın kafasındaki istifhamları, karanlık bulutlan dağıtmak için, gerçekten şeffaf olalım, ada
leti kendimize şiar yapalım. 

Değerli milletvekilleri, sözde, kamuoyu oluşturmak için yapılan yayınlar, verilen bazı 
demeçler, Kürt ve Türk halkını sanki kasıtlı olarak karşı karşıya getiriyor. Bölgede izler birbirine 
karışmıştır; kimin eli kimin cebinde, zaten belli değil. Halkın, PKK ile bu karanlık güçler arasında 
sıkışıp, camndan bezmesi yetmiyormuş gibi, devletin de, sanki herkese potansiyel suçlu muamele
sinde bulunması, anlaşılır gibi değildir. 

Sayın Başkan, Başbakanımız, "Bölgede halkın devlete güveni kalmamıştır; biz onu düzelt
meye çalışıyoruz" demişti; ama, mahallinde kimsenin kılı kıpırdamadığı gibi, kasten halkın güve
nini sarsmak için sanki, her şey yapılıyor. 

v Batıda neredeyse her doğuluya terörist gözüyle bakılmaya başlandı. Doğu ve güneydoğuda 
yaşayan hiçbir Türk kökenli kardeşimize, hiçbir Kürt, kin duymamış, gözünün üstünde kaşın var 
dememiştir; ama, yapılan yanlış yayınlar ve verilen demeçler, batıdaki Kürtlere karşı bazı hareket
lerin başlamasına neden olmuştur; Alanya, Antalya, İzmir'de nahoş hadiseler meydana gelmiştir; 
evler kurşunlanmış, dükkânlara hücum edilmiş, insanlar işten çıkarılmıştır. 
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Bundan iki ay önce, Bingöl'den, bir toplantı için Kayseri'ye gittim. Gece saat 22.00'de il 
Başkanlığına vardım ve bir arkadaşımın evine gitmek için telefon edeceğimi söylediğimde, orada
ki bir yetkili, "şu karşıda oturan arkadaş, sizi evine götürmek istiyor, ona söz yermiştik, bu saatten 
sonra gelen milletvekilini sen evine götür diye" dedi. Ben de baktım, arkadaşın malî durumu fazla 
iyiye benzemiyor, -diğer gideceğim yer zengin bir arkadaş- "eğer bu arkadaş bir hazırlık yapmışsa, 
bunu kırmak olmaz" dedim ve yanımdaki arkadaşla beraber evine gitmek üzere çıktık; bizim ara
bamıza bindik ve arkadaşın evine gitttik. Arkadaş bizi, oturma salonuna oturttu, "hoş geldiniz" 
dedi ve ev tarafına geçti. Tam o anda bir kadın sesi: "Sen nasıl doğu milletvekilini bu eve getirir
sin?!" Arkadaşım kulaklarına kadar kızardı, ben de bayağı üzüldüm. Sessizce oturduk... Biraz son
ra ev sahibi geldi, dedi ki: "Özür diliyorum Sayın Milletvekili, inanın, benim hanımım çok misafir-
perverdir ve bana da mutidir, bugüne kadar da bana karşı gelmemiştir; fakat yapılan yayınlardan, 
radyo ve televizyondan verilen demeçlerden dolayı, benim hanım sanıyor ki, doğulu, kim olursa 
olsun, teröristtir. Ben ona gerçeği anlattım, durumu anlattım; sizden özür diliyorum." Ben, "birşey 
olmaz kardeşim, inşallah bizi anlar" dedim. O gece orada kaldık, gece boyunca da hareketlerden, 
hâlâ hanımın bize inanmadığı belliydi. Sohbetler oldu; ev sahibinin ve erkek çocuklarıyla epeyce 
bir sohbet ettik. Sabahleyin arabamızı evin önünde bırakarak toplantı yerine gittik. Oradan döndü
ğümüzde, diğer arkadaşamızın evine gitmek üzereyken; o akşam görmediğimiz kadın ve kaynanası 
arabanın önüne geldi; "beyimiz sizi aramaya çıktı; demek bulamamış; bu akşam bize misafirsiniz" 
dedi. "Hayır, biz söz verdik..." dedim, "Hayır, bizi çiğnemeden gidemezsiniz; bu hatamızı düzelt
mek istiyoruz" dediler; fakat, biz, bütün ısrarlarına rağmen durmak istemedik; sonra ev sahibi gel
di ve gidip bir çaylarını daha içtik... Böylelikle, bu insanların aslında bizi sevdiklerini; fakat sadece 
yanlış anladıklarından dolayı o hareketin içine girdiklerini anladık. 

işte, oluşan ortamdan küçük bir misal... Devlet, her şeyin farkında olmak mecburiyetinde
dir ve politikalarını da buna göre oluşturmak durumundadır. 

Değerli milletvekilleri, konuşan bir Türkiye istemiyor musunuz?.. Sayın Başbakana ve 
Hükümete güvensizliklerini ifade eden halk kitlelerinin sesine kulak vermek zorundasınız. Eğer, 
bu inşalar, istiklal Harbinde şehit düşen dedelerinin vatanı için konuşmuyorsa, endişe etmiyorsa, 
bunun sorumlusu, memleketini ve milletini seven, elli yıldan beridir, suskunluğa mahkûm edilmiş 
bir millet oluşturmanın gayretleridir. 

Eğer, güvenlik güçleriyle, halk, konuşan Türkiye'nin güzelliklerinde birleşirse, ne tecavüz-
kâr bir yönetim ne de yönetime karşı bir halk oluşur. Aydın insanların kalemini kırmak, kitabını 
yasaklamak ve sebebi, faili bilinmeyen meçhul ölümler, çağdaş dünyanın en büyük ayıbıdır. Aslın
da, yasak ve yasak olması gerekenler, devletin bünyesinde barındırılmamalıdır. 

İşte, kontrgerilla... Hükümetin bile varlığından senelerce habersiz kaldığı ya da gizli tuttu
ğu; ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen ve ipleri dış güçlerin elinde olan; hürriyete, birliğe, beraber
liğe, insan haklarının temeline kurşun sıkan karanlık güç... Bu mu konuşan Türkiye?! Muktedir 
olmayan iktidarlar, bu talihsiz halkın çaresizliği olmuştur. Halbuki, devlet, hâkimiyet ister. 

Bingöl'ün Genç Kazasından yolcu treni 40 gündür geçmiyor. Gerekçe?.. Güvenlik. Halk, 
en zarurî ihtiyaçlarını dahi sırtında taşımaya mahkûm edilmiştir. Bu mudur muktedir olan devlet?! 

Evet, değerli arkadaşlar, gelin, bu devleti, bu ülkenin her noktasında gerçekten hâkim hale 
getirelim, adil hale getirelim; sevilen, aranan müşfik devleti oluşturalım. c 
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Değerli milletvekilleri, Içişleri'nin aslî görevlerinin başında, genel ahlakı korumak gelir. 
Soruyorum: Hangi ahlaksız, seviyesiz ve dinamit gibi, bu milletin temiz hasletlerini tahrip eden 
TV programı hakkında tahkikat açıldı veya yasaklandı? Sarp Sınır Kapısında hangi tedbirler alın
dı? Fuluş alabildiğine ülkeyi sararken, hangi temel tedbirler alındı? Bakanlık, sanki bu gelişmeler
den memnunmuş gibi, hiçbir açıklama dahi yapmıyor. 

Kumar ise, tamamen günün gözdesi haline geldi; artık, fertlerin ötesinde, topluma oynatılı
yor. TV programlarıyla, şans oyunları bütün halka empoze ediliyor ve gün geçtikçe yaygınlaştırılı
yor. 

Bu ahlak anlayışıyla devam edilirse, bu necip milletin evlatlarını, eylemci, eroinci, kumar
cı, isyancı tipler yapmaktan öteye gidemezsiniz. Bugün, evlat annesini, anne evladını tanıyamaz 
hale gelmiştir. Bu vurdumduymazlığın son bulması gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye'nin idarî yapısı, gün geçtikçe, daha çok mer
keziyetçi olmaktadır. Bakanbklar ve Hükümet, mahallî ve yerel yönetimleri Ankara'ya taşımaktan 
âdeta zevk almaktadırlar. Mahallinde işleri yapılmadığı için Ankara'ya gelip gidenlerin fuzuli har
cadıkları para ve emekle, sanırım, bütün doğu, güneydoğu ve karadeniz, mükemmel bir şekilde 
imar edilirdi.. 

Şu anda, ortalama, her gün 5 bin kişi Meclise giriş-çıkış yapmaktadır; bu da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin sağlıklı çalışmasını engellemektedir. Milletvekilleri, iş takibinden, Mec
lis çalışmalarına ve araştırma yapmaya vakit bulamamaktadır. Eğer, yerinden yönetimlere ağırlık 
verilse ve devletin bütün organları, vazifelerini müdrik, hakkaniyet içerisinde çalışmış olsa, bu 
insanlar, kilometrelerce uzaktan gelip, Meclisin kapısında saatlerce kuyruk beklemez, çoluk çocu
ğunun rızkından kestiği parayı israf etmezdi. 

BAŞKAN - Sayın Korkutata, 5 dakikanız kaldı... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Ülkenin gelişmesi ve huzuru, yerinden yöne
timlere gereken yetkilerin verilmesi ve halkın katılımının sağlanmasıyla doğru orantılıdır. Bir işçi 
tayininin, bir memur terfisinin, bir öğrenci alımının yetkisini elinde bulunduran merkezî idare, 
elbette hantal olur, elbette kusurları da çok olur. . - " 

İl genel meclisleri, yerel parlamentolar haline mutlaka getirilmelidir. Valiler, emniyet 
müdürleri halk tarafından seçilmeli, halkın her işi mahallinde halledilecek şekilde taşra teşkilatları
na yetki verilmelidir. 

REFAÎDDİN ŞAHİN (Ordu) - Amerikanvari! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) - Kimvari olursa... Hakvari... Bizim istediği
miz hakvari... 

Yani, iller ve ilçelerin oluşturulması, mutlaka bir standarda bağlanmalıdır. Bu özellikleri 
taşıyan yörelerin talepleri bile, söz konusu edilmemelidir. Siyasî mülahazalarla il ve ilçe olmuş 
merkezler, gerçek il ve ilçeye yakışır düzeye en kısa zamanda getirilmelidir. 

Sayıları üç bine yaklaşan belediyelerimiz, hâlâ 1930'lu yılların kanunuyla idare edilmeye 
çalışılmaktadır. İktidarlar, her gün belediye başkanlarım ayaklarına getirmekten âdeta zevk almak
tadırlar. Bugün, bir belediye, 60 milyonluk bir binek arabasını almak için, Bakanlar Kurulunun 
müsaadesini almak mecburiyetindedir; ama, 10 milyarlık bir iş makinesi için bu müsaadeye ihtiyaç 
yoktur. 1580 sayılı Kanun, onlarca işlemez maddeyle doludur; günün ihtiyacına cevap vermemek-
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tedir. Yerel yönetim kanunu, bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. 

Halkın oyuyla seçilen belediye başkanları, tayinle işbaşına gelen il ve ilçe idare kurulları 
tarafından mahkemeye sevk-edilmektedir. Oysa, bu yetki, aslında, belediye meclislerine verilmeli
dir. Belediye başkanları, mahkeme kararı olmadan, kesinlikle görevden alınmamalıdır, içişleri 
biikanları nedense, hep muhalefetteki belediye başkanlarını görevden alıyorlar. Eskiden de böyley
di, şimdi de böyle oluyor. 

MahaHî idareler Fonu partizanca kullanılıyor. Bu fon direkt belediyelere aktarılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; zamanınızı fazja almamak için bazı konuları ana baş-* 
lıklarıyla sunmak istiyorum. , • ' 

Pasaportlara konulan tahdit kalktığı halde, vatandaş, yıllarca pasaportunu alamamakta ve 
bunun düzeltilmesini beklemektedir, işlem, otomatik hale getirilmelidir. 

Demokratik bir devlette, fişleme, antidemokratiktir ve ayıptır. Suç ve ceza varsa, bunu 
mahkeme vermelidir. ' 

Ceza Usulü Muhakemeleri Kanununun yeni uygulaması için emniyet görevlileri mutlaka 
ve mutlaka eğitilmelidir. 

Karakollara, korku yerine, güven hâkim olmalıdır. 
Emniyet mensuplarının, halka, şefkatli ve tarafsız davranması isteniyorsa, mutlaka ve mut

laka eğitilmelidir. 
Emniyet mensuplarının maaş ve mesaileri uygun hale getirilmelidir. 
Vatandaşlık muamelelerinin sade ve işler hale getirilmesi şarttır. , 
Şehir içi trafiğinin en kısa zamanda belediyelere devri sağlanmalıdır. 
Şehirlerarası trafik denetimleri, artık, modern cihaz ve helikopterlerle yapılmalıdır. 

Trafik mevzuatının yeniden ele alınması şarttır. 

Uzman jandarma çavuşlarının, halkla daha iyi diyalog kurması için, özel bir eğitimden 
geçirilmesi gerekir. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizdeki bu huzursuzluk yangınını söndürmek, herkesten önce 
biz milletvekillerine düşmektedir; doğu-batı demeden, herkes gayret etmelidir. Bu vatanı seven, 
gitsin halkın durumunu yerinde görsün ve ona göre tedbir önersin. 

Cenabı Allah, bizleri, rızası 'için birbirlerini seven, birbirlerine güvenen, omuz omuza 
veren insanlardan etsin. 

içişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Korkutata. 

Sosyaldcmokrat Halkçı Parti Grubu adına, Amasya Milletvekili Sayın Cemalcttin Gür
büz; buyurun. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA CEM ALETTİN GÜRBÜZ (Amasya) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; konuşmamın başında, şahsım ve Grubum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

insanla doğrudan ve yakından ilişkisi olan kurumlara ve görevlere sahip, bu nedenle de 
kamuoyu gündeminde acı ve tatlı olaylar nedeniyle sıkça yer almak durumunda kalan Bakanlığın 
işlevine genel olarak değinerek, konuya girmek istiyorum. 

Bakanlık, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasamız-
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da yazılı hak ve hürriyetleri, yurdun, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumakla görev
lendirilmiştir. 

Böyle önemli bir görevi yerine getirmekte t)lan bir kurumun, görevin yerine getirilmesinde 
oldukça çok sorunla karşılaşması da, doğal karşılanmalıdır. Özellikle, iç güvenlik ve asayiş konu
larında, uygulamadan doğan birçok sıkıntının olduğu da bilinmektedir. 

Ülkenin, içerisine sürüklenmiş olduğu anarşi ve terör konusunda bu sıkıntının çok yoğun 
bir şekilde yaşandığı da bilinmektedir. Bu soruna, yalmzca hükümet sorunu olarak dar bir bakış 
açısıyla yaklaşmak, son derece yanlış ve haksız olur. Bu sorun, partilerüstü bir sorun olarak görül
meli ve soruna çok titiz ve dikkatli yaklaşılmalıdır; doğru olanı da budur. Ancak, zaman zaman 
konunun siyasî istismarı yapılmaya, bu konudaki ana hedefler gözden kaçırılmaya, detaylar üzerin
de tartışma ortamı yaratılmaya çalışılmaktadır. 

Konuya, SHP olarak bakışımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti, ünitcr bir devlettir. 

İnsan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir hukuk devleti olmanın tüm koşullarının 
yerine getirilmesinde ve devam ettirilmesinde, insanlar, kendilerine verilen hak ve özgürlükleri 
kullanmak ve geliştirmek isteklerini, hukuk çerçevesinde kalarak kullanabilmelidirler. 

Hak elde etme ve yaşatılması konusunda, ortak barışçıl kurallar ve kurumlar oluşturulmuş
tur. Buna, insanlarımızın ve devletimizin de uymasında zorunluluk bulunmaktadır. 

Şiddet ve terör yoluyla, devletin varlığına ve demokratik otoritesine saldın, insan hak ve 
özgürlükleri kapsamında değerlendirilemez. Bu, demokratik otorite ve yasalar çerçevesi kapsamın
da, tüm siyasal istekleri, bu Mecliste, kitle örgütlerinde ve basında tartışmaya herhangi bir engel 
yoktur; ama, bu çerçeveye uyma zorunluluğu, aynı zamanda, yurttaş olmanın da getirdiği bir 
sorumluluk olarak görülmelidir. 

Devlet, hukuka ve insan haklarına bağlı demokratik devlet anlayışından ödün veremez, 
vermemelidir. Çünkü, o zaman, yurttaşıyla olan ilişkisi olması gereken çizgilerden uzaklaşır ki, 
bu, istenecek bir durum değildir. Hukukun izin verdiği araç ve yollardan başka, herhangi bir şeye, 
ne ihtiyaç ne de imkân olmamalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde barış ve huzur ortamının bozulması için, 
değişik kesimlerde ve yurtdışından yoğun çalışmalar yapıldığına da dikkatleri çekmek istiyorum. 

Bu faaliyetlerin bir kısmının çok etkili veya çok zararlı, bir kısmının ise daha az etkili veya 
daha az zararlı olduğunu söylemek ya da konuya böyle yaklaşmak, tehlikeli sonuçlar verecektir. 
Zira, bu bakış açısıyla, geçmişte, bir kısım faaliyetler masumane kabul edilmiş ya da gözden kaçı
rılmış; ama, bugün, o faaliyetler, ülkemizde yaşanan sıkıntılarda önemli roller üstlenmişlerdir. 

Bu konuda önemli olan, yurdun, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, iç güvenli
ğin, kamu düzeninin, hak ve hürriyetlerin tehlikeye girip girmediğidir. 

Bu tehlikenin, içeriden ya da dışarıdan, gruplardan veya devletlerden, ayırımcı kesimler
den ya da şeriatçı kesimlerden herhangi birisinden geliyor olması, fark etmemelidir. Zira, netice 
olarak, hepsinin yarattığı tehlike, korumaya ve yaşatmaya çalıştığımız sisteme ve değerlere yöne
liktir. İşte, burada önemle üzerinde durulacak bazı noktalar var ki, biraz değinmek istiyorum. 

Genellikle tehlike doğurucu faaliyetlerle ilgili bulunan kesimler, kamuoyunda değişik açı
lardan olayları çarpıtmaya çalışmakta ve kamuoyunda güvensizlik konusunu ön plana çıkararak 
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sürekli gündemde tutmaya çalışmaktadırlar. Görüyoruz ki, her olayda, o nedenle, emniyet kuvvet
leri, halka, yöneticilere, politikacılara tepkilerini yoğunlaştırmakta; halktan insanlar da, devlete ve 
emniyet kuvvetlerine karşı güvensizliklerini açığa vurmakta ve tepkilerini yoğunlaştırmaktadırlar. 
Bu arada, kötü niyetli kişiler, bu tepkileri kanalize etmeye ve körüklemeye çalışmaktadırlar. İşte 
bu nedenledir ki, olaylara etkili, ama soğukkanlı ve dikkatli yaklaşmak, ülke için en yararlısı ola
caktır. 

Güvenlik konusunun ana unsuru, polisimizdir. insanlarımızın canı, malı, namusu gibi en 
kıymetli değerlerinin korunmasında görevlendirilen üniformalı bu devlet memurlarımızın yaptıkla
rı iş, en kutsal görevlerdendir. 

Polisin yaptığı görevde, nüfus artışı, anarşi ve terör olaylarındaki boyut dikkate alındığın
da, sayısal yönden yeterli olmadıkları belki söylenebilir; ama, meselenin sayısal boyutundan önce, 
niteliğine daha çok dikkat çekmek istiyorum. 

Uygulanmış yanlış politikalarla, yeterli eğitim aldırılmadan, gerekli olan teknolojiyle dona
tılmadan, fiilî uygulama döneminden geçirilmeden, doğrudan göreve gönderilecek polisten alına
cak verimin de tatminkâr olabileceğini söyleyemeyiz. O bakımdan, sayısal eksiklikten önce, saydı
ğımız diğer eksikliklere öncelik ve ağırlık verilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Aksi 
takdirde,, yalnızca sayısal olarak yapılacak artış, hukuk devletinden polis devletine geçildiği 
yönünde bir görüntü verebilir. 

Bu konuda yetkili birçok kimsenin, basına yansımış değerlendirmeleri vardır. Polisin seçi
minde titiz davranılması gerektiği, psikolojik testlerden geçirilmesinin uygun olacağı; polisin, emir 
ve komuta etmek için değil, insanlara hizmet için düzenlenmiş bir kuruluşun elemanı olduğu; okul
dan mezun olduktan sonra, karakollarda da eğitim yaptırılması gerektiği; yeniliğe en açık teşkilar 

tın, polis teşkilatı olduğu, olması gerektiği; uzmanlık dallarının da, polisliğe başladıktan sonra 
belirlenmesinin olumlu olacağı gibi değerlendirmeler, konuya, yetkililerimiz tarafından olumlu 
bakıldığını göstermekte olduğundan, sevindiricidir. . 

Ülkemizdeki gelişen son olaylar karşısında ve polise yapılan saldırılardan sonra, bugüne 
kadar görülmemiş bir yoğunlukta, polise karşı sevgi gösterileri yapılmaktadır. Gerçi, buna sebep 
olan olaylar son derece üzüntü vericidir; arpa, bu oluşan sevgi yumağını çok iyi değerlendirerek, 

. bunun kalıcı olmasını sağlamamız gerekmektedir. Bunun için de, kamuoyunda, basında veya 
değişik zeminlerde çok çarpıcı olarak göze batacak olaylara karşı da duyarlı olunmalıdır. Bunun 
başarılabileceğini umuyorum. Zira, hukuka saygıda kusur edilrnemesi, bu sonucu zaten kendiliğin
den oluşturabilir. 

Bu düşünceyle, polisin, politikadan uzak tutulmasına, günümüzde son derece önem veril
mesi zarureti, gündemde tutulması gereken önemli bir konudur. 

işkence iddialarının çok yoğun bir şekilde konuşulması, hatta bazen çok açıkça su yüzüne 
çıkması -ki, bu konuda Grup Başkanvekilimizin soru önergesine dahi konu olmuştur- en iyi işken
ce yapanların en iyi yerlere getirildiğinin yüksek sesle söylenecek durumda olması, hep buyurgan 
davranışlar gösterilmesi; yapılmak istenilen güzel şeylerin gerçekleştirilmesine engel ve üzerinde 
gölge olduğu gibi, ulaşılmak istenen huzur ortamının sağlanmasında da gecikmelere neden olacak
tır. - v • ' 

Polisin saldırıya uğraması, öldürülmesi, hiç tasvip etmediğimiz ve ağır bir şekilde kınadığı
mız olaylardır. Bunda herkesin böyle düşündüğünden kuşkum yoktur; ama, bu olaylarla, Ceza 
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Muhakemeleri usulü Kanununu, insan haklarını, Adalet Bakanlığını ilgilendirerek, bunlar aleyhine 
slogan atan, gösteri yapan polislerin görüntüsünün de hiç uygun düşmediğini belirtmeden geçeme
yeceğim. 

Yüksek düzeyli bazı yetkililerin kışkırtıcı olabilecek beyan ve ifadeleri, halkı da galeyana 
getirmektedir. Bunun sonucu olarak, bu tür eylemler tırmandırıldığmda neler olabileceğini düşün
düğümde, dehşete düştüğümü belirtmek istiyorum. Bu gibi konularda, en azından, görevli, sorum
lu insanların, bu konumlarına uygun düşecek davranışlar göstermelerini bekliyorum. 

Kabul etmek gerekir İd, polisin yaptığı görev, son derece tehlikeli ve zordur; gecesi-
gündüzü yoktur, işi gereği, genellikle muhatap olduğu insanlar, zanlı insanlar, hatta ruhsal yönden 
sağlıklı olmayan kişilerdir; ama, bütün bunlar, görevlerini yasal sınırlar içerisinde yapmalarına 
engel değildir, bu sının aşmalarına da gerekçe olmamalıdır. Yasal sınırları aşan bu görevlilere kar
şı, yine aym şekilde, hukukun çizdiği çerçevede yaklaşım gösterilmesi gereği unutulmamalıdır. 

Polis, yasada gösterilen görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirken, cesur, kararlı ve 
güçlü olmalıdır; Onun, bu konuda cesaretini kıracak veya görevini zorlaştıracak engeller olmama
lıdır; görevini yerine getirirken yasalan çok katı bir şekilde uygulayabilmelidir. Yasaya uymayan 
insanlann takibinde kendilerine ve kuruluşlanna teknik imkânlar yeterince sağlanmalıdır. Bu, 
bizim görevimiz olmalıdır; ama, yaptığı görevde suiistimali olanlann da, aynı derecede titiz olarak 
takibi yapılmalıdır ki, temsil ettiği mesleğe ve göreve zarar vermesin, ona duyulan toplumsal 
güven azalmasın. Buna çok önem verdiğimizin bilinmesini ve Hükümetimizin de bunu önemsedi
ğine olan inancımı belirtmek istiyorum. 

Yine bu konuda, trafik hizmetlerinde karşılaşılan sorunlara da değinmek istiyorum. Trafik 
sorununun ana nedeninin, altyapı yetersizliği olduğunu biliyorum. Yollar ve trafik ışıklannın 
yanında, yaya ve sürücü kusurlannın da oldukça önemli boyutlarda bulunduğunun da farkındayım. 

Bu hizmetlerde görev yapan polis memurlannın, 24 saat yollarda görevli olduklan da her
kesçe bilinen bir şeydir; ama, bilinen bir şey daha var ki, özellikle ticarî vasıta sürücülerinin en 
korkulu rüyası, trafik polisleridir. 

Bu korkuda, karayollan trafik düzenine uymayan sürücülerin aykın tutumlan yanında, 
görevlilerin bazı gayri-yasal tutumlanmn da önemli payı vardır. 

Yasalarımızda bu gibi durumlar için müeyyideler konulmuştur; ama, bu konuya genel hat
larıyla bakmamız pek uygun olmamaktadır. Zira, haksızlığa veya saldınya uğrayan insanlann ilk 
koşacaklan yer, polistir. Peki, haksızlık ve saldın oradan gelirse, vatandaş nereye gidecek veya git
se ne yapacaktır? İşte, bu tablo, olayın şeklini biraz daha ağırlaştırmakta, bu yüzden de, hem ola
yın tepkisini hem de çok ağır etkisini göstermektedir. 

Burada şunu belirtmek bizim için bir borçtur ki, bu cefakâr ihsanlar sayesinde, ulaşımımız, 
çok daha rahat sağlanmaktadır ve hele araç trafiğinin yoğun olduğu büyük kentlerde, hiç şüphe 
yoktur ki, yaptıklan hizmet inkâr edilemez. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; pasaport konusu da, gündemimizde önemli bir konu 
olarak yerini muhafaza etmeye devam etmektedir. . 

Bugün ülkede 5 milyon 500 bin adet pasaportta tahdit olduğunun belirlendiği söylenmekte
dir. 

Pasaport verilmesinde, yoğun talep de göz önüne alınırsa, eskiye oranla biraz daha hız 

— 17 — 



T.B.M.M. B : 44 16 .12.1992 O : 1 

kazanıldığı söylenebilir; ama yine de, polisin tüm işlemlerinde olması gerektiği gibi, bunda da 
daha. teknik imkânlara kavuşturulmasıyla, bu sorunun çözümünde çok mesafe alınabileceğine ina
nıyorum. 

Tahdit konusunda söylenebilecek en önemli şey, tahdidin konulması kadar, kaldırılması da 
kolay olmalıdır. En küçük bir olayla veya asılsız bir konuda yapılan soruşturmalarla tahdit konulu
yor; ama, beraat eden insana, çok yoğun bir çaba harcayarak bunun kaldırılmasına çalışma külfeti 
yükleniyor ki, bunun, hukuk devleti içerisinde uygun bir durum olduğu söylenemez. O nedenle, 
tahditlerin kaldırılmasında da kolaylık sağlayıcı tedbirler alınmasının çok yerinde olacağını belirt
mek ve bu konuda uygulamada bir sıkıntı varsa, personelin gerekli eğitim ve talimatlarla beslen
mesi gerektiğine işaret etmek istiyorum. En azından, yasal olarak kalkmış olan tahditlerin, siciller
den çıkarılması işlemlerinin hemen ve kendiliğinden yapılmasının olumlu sonuç vereceğini belirt
meliyim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; anarşi ve terör konusunda en sıkıntılı ve en yoğun 
yer, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dur. 

Bu konuya girmeden önce bir hususu önemle belirtmek istiyorum. Konu bu noktaya geldi
ğinde, insanlar birbirlerine bu konuda en küçük bir şey söylediğinde, genellikle çok sert tepkiler 
gösterilmektedir. Evet; ama, bu sorunu çözmenin ilk şartı, konuya dikkatli ve samimî olarak yak
laşmak, önyargıdan arınmak ve konuşmak değil midir? Son derecede önemsediğimiz bu konuya, 
politik, önyargılı ve tepkili yaklaşmak, bir çözüm getirmemektedir. 

Buradaki terörün asıl kaynağı PKK'nın, yöre insanlarımıza en küçük bir yarar getirmediği ( 
açıktır. Silahlı bir terör örgütünü devlet muhatap alamaz. Devlet, hiç kimseye, elinde silah, insanla
ra, köylere, kuruluşlara saldırdığında müsamaha gösteremez. Gayet tabiîdir ki, bunların etkiiz 
kılınması için her türlü tedbiri alacak ve kendi güçleriyle bunları bertaraf etmeye çalışacaktır. 

PKK'nın saldırı alanı geniştir; aklına gelen her yere saldırmaktadır. O kadar ki, kendi yöre
si insanlarını, çoluk çocuk demeden, tümüyle katletmekte, arabalarım yakmakta, kargaşa ve kaos
tan, çıkar ummaktadır; bu arada da, o insanların temsilcisi olduğunu söylemektedir, onların hakla
rını koruduğundan bahsetmektedir. 

Yöre insanlarının buna inanmadığı açıktır; hatta, yapılan seçimlerde, yaptığı güç deneme
sinde kendisine gereken cevap verilmiştir. 

Terör nedeniyle, devlet, bölgeye yapmayı düşündüğü ve istediği yatırımı yapamamakta ve 
göstermek istediği ilgiyi göstermede sıkıntıya düşmektedir. Neticede bölge insanı zarar görmekte-

- dir. Devletin, insanlarını ve kuruluşlarını korurken, karşısındaki hedef tam olarak belli değildir; 
yani, ismen bellidir; ama kimlerin direkt olarak bu örgütle ilişkisi olduğu belli değildir; bu neden
le, kendi yurttaşlarına zarar vermeden mücadele etmesi, sorunun daha kısa zamanda çözümünü 
zorlaştırmaktadır. 

Üstelik, burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var ki, bu terör ortamında 
dikkatli davranılmadığı zaman, haksız ve suçsuz yere zaar gören, mağdur olan insanların bu tepki
lerini de örgütler kullanmaya çalışmaktadır. 

Buna meydan verilmemesi için, çok daha titiz ve bilgi almada düzenli ve aktif olmak 
zorundayız. Çünkü, asıl sorun, bu yöre insanlarını PKK'nın kucağına atma neticesi verecek olay
lardan kaçmaktır. O zaman vatandaş tek başına kalacak ve barınması, yaşaması imkânsız hale 
gelecektir ve etkisizleşecektir. 
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Görülen, duyulan ya da hissedilen bir gerçek var ki, yörede koruma görevi yapan insanlar
la, orada oturanlar arasında husumet yaratılmakta ve bu husumet beslenmektedir; bu konuda çok 
yoğun propaganda yapılmaktadır; ama, devlet olarak yöre insanlarına, gerek iletişim araçları ve 
gerekse yazılı basınla ulaşım konusunda zayıf kalınmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için bir an 
önce tedbirler düşünülmeli ve hayata geçirilmelidir. 

Terörle mücadelede duygusallığa yer yoktur. İster olumlu, ister olumsuz yönde, duygusal 
davranıldığında, bu, zaaf getirecektir. Zafiyet, başarıda önemli bir engeldir. Bundan uzak durulma
sı için, görevlendirilen insanlarımıza bu konularda eğitici çalışmalar yapılmasının yararlı olacağına 
da inanıyorum. y 

Biz politikacılar için de aym kural söz konusudur. Bizim de konuyu sakin bir şekilde ve 
çok yönlü araştırmamız, o yöreyle daha çok, daha sıkı temas halinde bulunmamız, daha doğru ola
caktır. 

insanları, yörelerinin bakımsızlığıyla etkilemeye çalışmaktadırlar. 

Bizler, ülke insanlarını ve kendi yörelerimizi de onlara anlatmak zorundayız; bu arada dev
letin imkânlarına dikkat çekmek zorundayız. 

İnsan haklan konusunu ve bu konudaki ihlalleri de en önemli koz olarak kullanmaktadır
lar. 

Bizler, bu konuyla ilgili görüşlerimizde, birbirimize kuşkulu bakmamalıyız. 

Konu önemlidir; bu konulan birbirimizle daha çok konuşarak, aşabileceğimiz sorunlan 
aşmalı ve terörün elindeki bu silahı da etkisiz kılabilmeliyiz. Bu konuda yapılabilecek şeyler var
dır. 

Dışandan da bu konuda istismarlar yapıldığı bilinmektedir. 

Bu konularda, ilgili ülkelerin insan haklan ihlalleri de incelenerek dile getirilmeli ve karşı
laştırmalar yapılmalıdır. Bu, bizi sıkıntıya sokmayacaktır; inanıyorum ki, avantaj sağlayacaktır. 

Uzun süredir uygulamada olan olağanüstü hal uygulaması sırasında da terörün geliştiği 
görüldüğüne göre, artık, olağanüstü hal uygulaması yerine, alınabilecek başka tedbirler ve yasal 
düzenlemeler konusunda ciddî olarak düşünülmesi gerektiğini de zannediyorum. Bu konuda Hükü
metimizin iyi niyetinden ve düşüncelerinden umutlu olduğumu da belirtmek istiyorum. Üstelik 
böylece, yine istismara konu olan bir silah daha etkisizleştirilmiş olacaktır. • 

Terörle mücadelede en büyük güvencenin, bölgede yaşayan halkın tutumu olduğu, halkın, 
etnik ayncalığa dayalı silahlı mücadelenin içinde yer almamasının terörü önlemede en önemli 
dayanak olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, halka sahip çıkmak zorundayız. 

Güvenlik kuvvetlerinin Kuzey Irak'ta giriştikleri harekât, zannediyorum tüm ülkede olum
lu karşılanmıştır. Oldukça önemli ölçüde silah ve mühimmat ele geçirilmiş bulunmaktadır. Bunla-
nn sayısal durumları dikkate alındığında, ülkenin ve bölgenin karşı karşıya bulunduğu sorun, çok 
daha açık olarak anlaşılabilmektedir. 

• . Uzun süredir o bölgeden ülkemize sızarak, gerek yöre halkı üzerine ve gerekse ülkenin 
değişik kesimlerine yönelik terörist faaliyetler epey rahatsızlık vermiş bulunmaktadır. Terörün 
kaynağına inilerek, orada kurutulmaya çalışılması, hem daha etkili hem de daha doğru bir yol ola
rak görülmüş ve uygun da bulunmuştur. 

Bütün bu hareketlerde asıl amaç, yöre halkına huzur vermektir. Terörist örgütün, bu geliş-
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melerden sonra yeni bir değerlendirme yaparak, halkın üzerine gidemeyeceğini, buna cesaret ede
meyeceğini düşünüyorum. 

Üstelik, bu konuda yasal olarak da yeni bir imkân getirilerek, pişmanlık bildirimiyle, daha 
önce suç işlemiş olanlara dahi, belli koşullarda ceza indiriminden yararlanma imkânı getirilmiştir. 
Bundan ̂ yararlanan insan sayısının çok olacağım ümit ediyorum. 

Güneydoğu halkının, kendilerine yarar getirmeyen bu girişimlere ilgi göstermeyeceğini, 
demokrasi içerisinde kalacağını biliyor ve buna yürekten inanıyorum. Halkın desteğini alamayan 
terör örgütü gerileyecek ve bu sayede bölge insanlarımız, devletin imkânlarından daha fazla yarar
lanma şansına sahip olabilecektir. 

Terörün boyutu ne olursa olsun, Hükümetimizin, devletin gücünü asla bir öç alma aracı 
olarak kullanmayacağını ve bunu hiç düşünmediğini biliyorum. Terörist ile suçsuz vatandaşımız 
arasındaki ayırımda büyük özen gösterileceğini de, hukuk devleti ilkelerini amaç edinmiş bir dev
letin gerçekleştirebileceğinden şüphemiz olmamalıdır. 

Halkın ve devletin, bu çabalar sırasında hayatını kaybedenlere ve ne derecede hararetle 
sahip çıktığı ve yardımcı olduğu malumunuzdur. 

Yine, devletin ve Hükümetin, Sımak olaylarında mağdur olup, zarar görenlere de aynı has
sasiyeti gösterdiğini kabul etmeliyiz. 

Gerçi, zararı gidermek değil, önlemek, her zaman öncelikli tercihimizdir; bunu gerçekleş
tirmek de hedefimiz olacaktır; ancak yine de belli ölçüde konuya bakış açımızı anlatmak için 
örnek olarak alınabilecek bir tutum olarak dile getiriyorum. 

Ülkemizde terörle mücadelenin, ekonomik ve sosyal tedbirlerle birlikte ve eşit değerlerde 
yürütüldüğünde, basan oranının daha yüksek olacağına inanıyorum. 

Yalnızca güvenlik güçlerinin alacağı önlemlerle tek boyutta çözülemeyeceğini görüyor, 
bunun yanında siyasal, ekonomik ve toplumsal açılardan da gerekli ve yeterli tedbirlerin alınması
nın kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. s 

Bu cümleden olarak, bölgeye bin adet kadro verilmesini, hayvancılığın ve turizmin destek
lenmesini, sağlık hizmetlerinde öncelik verilmesini, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun hayata 
geçirilmesini uygun gelişmeler olarak değerlendiriyor ve benzeri gelişmelerin devamının uygun 
olacağnı düşünüyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN - Sayın Gürbüz, beş dakikanız kaldı efendim. 

• "' CEMALETTİN GÜRBÜZ (Devamla) - Teşekkür ederim' Sayın Başkan. 
Bu arada, dış ülkelerle de bağlantılı olarak yapılan uyuşturucu ticaretinin verdiği görüntü 

de dikkatle izlenmeli, bu konuda uluslararası boyutlarda da gerekli çalışmalar yapılarak, gerek 
silah ve gerekse uyuşturucu konusunda, gelişen şartlara göre eğitim, araç, gereç ve teçhizat yönün
den uygun-donanım sağlanmalıdır. Bu sayede, terörün beslendiği önemli kaynaklardan birisi de 
kurutulabilecektir.. 

Halkın huzur ve güvenini sağlamanın maliyeti hesap edilmemelidir; şartların getirdiği kay
nakları kullanmak, gerekli kolaylığı sağlamak, görevimiz olmalıdır. 

Ülke sathında güvenliğin sağlanması, vazgeçilmez ilkemiz olmalıdır; böyle düşünüldüğün-
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den de kuşkumuz yoktur. Bu anlamda, düşünülebilecek yasal düzenlemelere destek olacağımızdan 
kimsenin kuşkusu olmamalıdır; buna her zaman hazırız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; mahallî idareler konusuna da değinirsek, sistemin, 
temelde merkeze ait olan karar alma yetkilerinin, merkeze bağlı valiler tarafından yöresel olarak 
kullanılması şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. 

• • • . t 

Gelişen koşullar karşısında, artık, bunun, ihtiyaca cevap vermekten uzak olduğunu görme
memiz imkânsızdır. 

Hizmetin, mahallinde, halkın seçtiği temsilcilerce halka intikal ettirilmesi, demokrasinin 
daha iyi ve tabanda işletilmesine vesile olacağı gibi, halkın, getirilecek hizmetler ve yapılacak 
çalışmalarla ilgilendirilmeleri de daha kolay olacaktır. Böylece hizmet sahiplenilecek ve kaynakla
rın kullanımında isabet oram artırılacaktır. 

Görev, yetki, teşkilat, personel, kaynak ve katılım bakımından daha güçlendirilmiş, halkın 
katılımına daha çok sahip, demokratik ve çağdaş mahallî idarelerin oluşturulmasında, üzerimize 
düşeni yapmaya hazırız. Hükümetimizin, bu konudaki olumlu düşüncelerini hayata geçirmesini 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Uygulamadaki mevzuatla ilgili çalışmaları takip ediyoruz. Bu konularda yeni düzenlemele
rin ve iyileştirmelerin yapılması zarureti karşısında, gerekli çalışmaların daha süratli bir şekilde 
yapılacağını umuyoruz. Bilindiği gibi, bu mevzuatlann birçoğu, dil, çağ, ihtiyaçlar ve şartlar 
yönünden günümüze pek uygun düşmemektedir. Bunların elden geçirilerek, daha anlaşılır, ihtiyaç
lara cevap verir ve çağa uygun hale getirilmesinde büyük yarar gördüğümüzü belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 24 saat görev başında olan polis teşkilatında çalışan
ların, yaklaşık 12 saat görev yaptıkları bilinmektedir. Bu nedenle, maddî durumlarında iyileştirme
ler yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bakanlık bünyesinde yapılmış bulunan ve yapılacak olan 
çalışmalarla, olumlu gelişmeler sağlanacaktır. 

Türk Vatandaşlığı Yasasının 25 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının yürürlükten kaldırıl
masıyla, vatandaşlığımızı kaybedenlerin, kendiliğinden tekrar vatandaşlığımızı kazanmalarına ola
nak sağlanması; Bakanlık bünyesinde insan haklarıyla ilgili bir daire başkanlığı oluşturulması; 
"Sanığın Haklan ve Polisin Yetkileri" kitaplannın teşkilata da dağıtımı ve ders kitabı olarak oku
tulmaya başlanması, olumlu gelişmeler olarak görülmektedir. 

Polis.ve jandarma yasalanndaki antidemokratik hükümlerin ayıklanması çalışmalannın ve 
yeni Özel îdare Yasası, Köy Yasası, Belediye Yasası, Büyükşehir Yasası ve Belediye Gelirleri 
Yasası taslaklannın hazır olduğu söylenmektedir. Bunlann da bir an önce hayata geçirilmesinin 
uygun olacağını düşünüyoruz. • 

Memur sendikalanna karşı, onlann kuruluşunu önlemek için ANAP iktidannda İçişleri 
Bakanlığının yayımladığı genelgenin halen yürürlükten kaldırılmamış olmasını anlayamıyoruz. 
Damştay karanna, Hükümet programına ve ILO kararlanna rağmen, bu genelge niçin yürürlükten 
kaldınlmamaktadır?! Bu genelgenin yürürlükten kaldınlmasını bekliyoruz. 

Valiler ve kaymakamların seçilmelerinde ve atanmalannda gerekli hassasiyet gösterilmeli
dir. Zira, görevleri gereği devleti temsil eden insanlardır ve oldukça geniş yetkilerle donatılmışlar
dır. -

Bu kişilerin keyfî uygulamalarda bulunmalan ya da bazı siyasî akımlara kapılmalannm 
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son derece kötü sonuçlar vereceği malumdur. 

Dürüst, çalışkan ve çağdaş insanlar korunmalıdır. Bazen, siyasî insanlardan daha siyasî 
davranış ve beyanlarda bulunanların yanında, cesur ve aktif çalışmalarıyla yıllarını vermiş insan
lar, tenzili rütbeyle, değişik görevlere getirilmektedir. 

Bu uygulamalar, devleti temsil eden bu makamları yıpratmaktadır; kamuoyunda da haklı-
haksız eleştirilere neden olmakta, güvensizlik ortamının oluşmasına sebebiyet vermektedir. 

Toplumsal güveni tesisle görevli devletin, bu konularda çok daha titiz ve dikkatli olması, 
en doğru hareket tarzı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve uyarılarda 
bulunduğumuz hususlarda yanlış değerlendirme yapılmamalıdır. Biz, aksayan ve eksik gördüğü
müz hususlarda uyarılarda bulunma görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu sayede, Bakanlı
ğı, emniyet teşkilatını, mülkî ve mahallî idare birimlerini koruyarak, saygın ve en yüce mertebelere 
ulaştırmak amacındayız. Bunu, samimî dileklerimiz olarak belirtiyor; 1993 bütçesinin, milletimize, 
içişleri Bakanlığı ve mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle; Yüce Heyetinize en derin 
saygılarımı sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Gürbüz. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın Sadi Pehlivanoğlu; buyurun. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAVATAN GRUBU ADINA SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) - Sayın Başkan, Türk 
Milletinin muhterem vekilleri; 1993 malî yılı içişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi
nin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Müzakere ettiğimiz bütçeler içinde, içişleri Bakanlığı bütçesinin daima özel bir yeri vardır; 
çünkü, içişleri Bakanlığı, devletin iç güvenliği ve asayişinin sağlanması, huzur ve güven ortamının 
tesisi ve kamu yönetiminin sağlıklı bir şekilde işletilmesiyle görevlidir. Zira, amme kudreti, idarî 
tasarruflar ve idarî fiiller şekilde kullanılır. Devlet ve hükümet adına idarî fiilleri ve idarî tasarruf
ları koordine ve icra eden, bu Bakanlıktır. 

Hükümet Programının icrasını ve koordinasyonunu sağlayan valilerdir. Valiler, devletin ve 
Hükümetin temsilcileridir; fakat, üzülerek ifade etmeliyim ki, bugün valiler, vilayetlerin idaresinde 
fiilen bertaraf edilmişlerdir; çünkü, iktidar milletvekilleri, en ufak üniteye kadar bürokrasiyi, tayin 
ve sürgünlerle kıyıma uğratmışlar ve bu tasarruflarda valileri de devre dışı bırakmışlardır. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sadi bey, siz söylemeyin bunu, siz söylemeyin. 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Birden kızmayın canım. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Tamam da; siz söylemeyin diyorum, bir şey söyle
miyorum. , 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Bu tasarruflarda, valileri de devre dışı bırakmak 
suretiyle, idarede otoriteyi ve hiyerarşiyi perişan etmişlerdir. 

Bir devleti yıkmanın en kestirme yolu, bürokrasiyi politize etmektir; bürokrasiyi devlet 
emrinden çıkarıp, partinin emrine vermektir. Bunların yerine ise, kendilerine uygun olan tayinler, 
iktidar ortağı olan SHP tarafından yapılmaktadır; çünkü, Doğru Yol Partisinin belirli bir kadrosu 
olmadığı için, yakasında "at" rozeti olan kimselere "bizdendir" demekte ve bunu yeterli görmekte
dirler. Nitekim, bu, eskiden de böyleydi. Sayın Süleyman Dcmirel'in eski Başbakanlığı zamanında 
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tayin ettiği valilerin çoğunluğu, sol partilerin felsefesine daha yakın.olan kimselerdi. Halbuki, 
SHP'lilerin, en alt kademesinden valisine kadar her kademeye tayin ettiği veya ettirdiği -çünkü, 
yalnız kendisi etmiyor, başka taraftan da idare ediyor- kimselerin hemen tamamına yakını, kendi 
felsefesine bağlı, muayyen dinî görüş hizbini temsil eden militanlardan ibarettir. Birbuçuk senedir 
devlete yapılan bürokratik kadro tahribatını, inanın, bundan sonra gelecek on sağ iktidar bertaraf 
edemeyecektir. Bugün, devletin valiler, doğru icraatın yerine, iktidar milletvekillerinin hışmına 
karşı kendilerini korumanın telaşı içine düşmüşlerdir. 

Demokraside partiler, kendi tüzük ve programlarında kabul ettikleri prensipleri, iktidar 
oldukları zaman, hükümet programlarında belirtmek suretiyle, gerçekleştirmek için vardırlar. 
Bugün Iktidan oluşturan iki partinin siyasî ve ekonomik prensipleri, tamamen birbirine zıttır. Her 
zaman merak etmişimdir, bu ortak Hükümetin icraatında, acaba SHP mi Doğru Yol'un, yoksa 
Doğru Yol mu SHP'nin icraatım kabullendi? İki zıt şeyi aynı zamanda icra etmek mümkün olmadı
ğına göre, bunların -ya o ya bu- birisi doğrudur. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Devlet hizmeti en doğrudur. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Partiler, devlet hizmetlerini nasıl yapacaklarını, ' 
programlarında, tüzüklerinde, gerek siyasî, gerek ekonomik ve gerekse idarî görüşler olarak ortaya 
koyarlar. Birbirine zıt iki görüşü birden yürütmek mümkün değil... Bu meseleyi, biz muhalefet 
olarak, Yüksek Meclisin huzurunda biraz irdelemek istiyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur)-Doğrudabirleşmek... • 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - İcra ve bürokraside yapılan radikal tahribat ve aşa

ğıda arz edeceğim misaller, bizi, bu Koalisyonu, daha ziyade SHP'nin İktidarı olarak kabullenme
ye götürüyor. 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Bizce mahzuru yok. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Mesele yok; iltihak edin SHP'ye, mahzuru yoksa!.. 

Bilindiği gibi, parti prensipleri itibariyle SHP ve CHP, merkeziyetçi, yani devletçi, Doğru 
Yol Partisi ise, mazisi itibariyle de, karma ekonomi taraftadır. Refah Partisinin "adil düzen" sloga
nının ne anlama geldiği, henüz kendileri tarafından da açığa çıkarılmamıştır! (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Yaşın müsait değil to" işi anlamaya; anlayamaz
sın, zordur! 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Kime dokunuyorsam, oradan ses geliyor; ama doğ
rudur. 

Anavatan Partisi ise, serbest piyasa ekonomisine dayalı, ekonomide liberal bir anlayışı ve 
mahallî idarelerde merkezî otoriteyi azaltan, daha ziyade ademi merkeziyetçi bir partidir! Bu, Türk 
siyasî hayatında, Anavatan Partisiyle başlayan bir yeniliktir. Gerçi bugün, Meclisteki bütün parti
ler, maşallah, hepsi de ademi merkeziyetçi kesilmişlerdir! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Ya ANAP?.. 
SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Hepsi de serbest piyasa ekonomisini ve liberal eko

nomiyi kabullenmiş gibi.. En merkeziyetçi program ve maziye sahip olduğunu bildiğimiz CHP'nin 
Sayın Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bile, son bütçe konuşmasında nasıl ateşli bir ademi merkezi
yetçi olduğunu gördük. Ademi merkeziyetçilikte, özelleştirmede, serbest piyasa ekonomisine daya-
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nan liberal telakkide, partiler arasında âdeta hiç fark kalmamış gibi... Bunu, Türk demokrasisi için 
sağlıklı bulmamaktayım. Bu gidişle, bir gün bütün partiler, toptan Anavatan Partisine iltihak etse
ler de, bu meseleyi kökünden halletsek! 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl)- Çorba partisi yani! 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Yok öyle bir parti. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Türk siyasî hayatında ilk defa Anavatan Partisi, bu 
prensipleri ortaya atmış, ilkjdefa KİT'leri özelleştirmeye başlamış, bunun zaruretini ortaya koymuş 
ve malî kaynakları kuvvetlendirerek, belediyelere, kendi imkânlarıyla yaşama fırsatını bahsetmiş
tir- -

Bugün, beldeler bakımından, hizmet politikasını tayin edecek, geliştirecek ve uygulayacak, 
bunlar için de malî kaynaklar ihdas edecek ve vatandaşı her işinde merkezî hükümete muhtaç 
etmeyecek bir sisteme ihtiyaç vardır. 

, Merkezî salahiyetlerin büyük bir kısmı valilere devredilmeli, vilayet meclisleri oluşturul
malıdır. 

Belediye dahilindeki eğitim ve sağlık hizmetleri özelleştirilmeli, halkın destek ve idarî işti
raki sağlanmalıdır. 

Çok geri kalmış yöreler hariç, köylerimiz, bugün mevcut köy idaresi düzeniyle yürütüle-
meyecek durumdadır. Bunları, asgarî olarak, belde statükosuna kavuşturacak bir düzen getirilmeli
dir. Mesela, koy korucusu yerine, köyün bir zabıta teşkilatı olmalıdır. Köy ihtiyar heyetleri, köy 
meclisleri haline getirilmeli; bunlar, geniş bir, karar ve icra organı haline dönüştürülmelidir. Bunu 
temin için de, asgarî hizmetleri yürütecek, salma ve imece düzeni dışında, sağlam gelir kaynakları 
temin edilmelidir. 

- Devletin birlik ve bütünlüğünü ve güvenirliğini koruma bakımından ise, merkezî hüküme
te, azil ve benzeri salahiyetler de verilmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün, emniyet güçlerinin, Türk polisinin, klasik emniyet görevi 
dışında, jandarma ve icabında Türk Silahlı.Kuvvetleriyle birlikte, vatanımızın bütünlüğünü, devle
timizin varlığırlı korumak için, Türk tarihine mal olacak fedakârane gayretlerini kimsenin inkâr 
edemeyeceği ortadadır, . 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) - Bravo Sadi. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Birçoğunun misafir gibi oturduğu -çünkü, turist 
olursa, turistin birtakım mesuliyetleri var; misafir, önüne konulanı yiyor, yatağına yatıyor- bu 
vatanda, onlara şükran duymamak kabil değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri) 

r 

Vatan uğrunda can veren emniyet mensuplarına ve Mehmetçiklere, Türk Silahlı Kuvvetle
rinin her kademesindeki kumandanlarına, ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Esasında, rahmet 
dilesek de dilemesek de, şehitlerin mertebeleri, Allah tarafından yüceltilmiştir. Bunlar için biz kul
lara düşen vazifeler vardır; esasen, elbirliğiyle biz onları yapmalıyız. Mesele, yalnız rahmet dile
mekle kalmamalıdır. 

Bu husustaki gayretlerini, vatanperverliğini ve devlet tecrübesini takdir ettiğim Sayın İçiş
leri Bakanına teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Sayın Bakanın, gerek emniyet teşkilatının ve 
gerekse mensuplarının ihtiyaçları karşısında nasıl bir hassasiyetle çalıştığına şahidiz. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün 1993 yılı bütçesine bakıldığında, bir önceki yıla göre yüz-
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de 64,9 artış yapıldığı görülmektedir. Sayın Bakan, geçen yılın enflasyonuna ve paranın satın 
alma gücüne bakarsak, teşkilatın yıllık bütçesinde reel bir artış yapılmadığını, hatta azalma olduğu
nu dahi iddia edebiliriz. Çünkü, mesele, rakamda değil, paranın satın alma gücündedir. 

Emniyet teşkilatımızın bugün içinde bulunduğu şartlara adaptasyonunun ve fevkalade 
fonksiyonunu yerine getirmesinin, bu bütçedeki rakamlarla mümkün olmayacağı açıktır. 

Hükümet, emniyet teşkilatı için geçerli olan, araç, gereç ve eğitim ihtiyaçlarını karşılaya
cak talepleri, vakit geçirmeden, Yüksek Meclisimize sevk etmelidir. Çünkü, otuz senedir Türki
ye'de, gerek kamu desteği bakımından, gerek Meclis desteği bakımından, emniyet teşkilatının bu 
kadar avantajlı olduğu, psikolojik bir avantaja sahip olduğu bir devre görmedim. Başta Anavatan 
Partisi olmak üzere, bütün parti gruplarının, bu gibi taşanlara canı gönülden destek vereceklerine 
inanıyorum. Daha ne istiyorsunuz?!.. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ÎLYAS AKTAŞ (Samsun) - Destek var da, 
para yok!.. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Var, var; parayı bazı yerlerden bulursunuz. 
Sayın Bakan, bir televizyon programında, emniyet mensuplanna yüzde 20 tazminat verme

yi sağlayan bir kanun tasansını Maliye Bakanlığına sevk ettiğinizi ifade ettiniz;' ifadenizde, "Bu 
da, bütçeye 2 trilyon kadar ek bir yük getirecektir" dediniz. 

Zaten bütçe perişan... Şimdi Maliye Bakanı da herhalde kara kara düşünüyor "bir de bütçe
ye 2 trilyonluk yük daha gelirse halim ne olacak?" diye. 

Maliye Bakanlığının ve Başbakanlığın bu tasanyı engellemesi muhtemeldir. Huzurunuzda 
ifade ediyorum; İçişleri Bakanlığının bu tasansı gerçekleşmezse, bunu teklif olarak, bizzat, Grubu
mun da desteğini almak suretiyle, Yüksek Meclisinize getireceğim... 

AHMET S AYIN (Burdur) - Parayla beraber getir. 
• SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Biraz dinleyiniz. Benden evvele sen konuşursan, 

ben ne konuşayım?! 
Hükümete rağmen, İktidar Partisine mensup milletvekillerinin de, bu kanun teklifini tered

dütsüzce imza edecekleri bilinmelidir; bu da, Hükümeti müşkül durumda bırakır; benden söyleme
si! 

Memleketin asayişini sağlarken şehit olan emniyet mensuplanm unutmamak lazımdır. 
Şehitlerimizin yetim kalmış aileleri çok genç ve çocuklan da çok küçüktür. Şehit ailelerine halen, 
ikramiye, tazminat, vakıf yardımı şeklinde, 241 milyon 850 bin Türk Lirası ödenmektedir. Bakan
lığa bu bakımdan teşekkür ederiz. Yalnız -demin ifade ettiğim gibi- bu şehit olanlann eşleri veya 
işgücünü kaybetmiş olan gazilerimizin kendileri çok genç ve çocuklan da çok küçüktür. Bunlara 
bir kerede yapılan yardımın miktan ne olursa olsun, uzun yaşamlan boyunca bunlan sefaletten 
kurtaracak bir seviyede olmaz. 

Onun için bir teklifimiz vardır. Şehit ailelerimizin ve gazi olarak çalışma gücünü yitirmiş 
emniyet mensuplannın çocuklannın, bütün okul yaşamlan boyunca devletin parasız yatılı okulla-
nnda okumalan sağlanmalıdır. Böylece, vatan uğrunda şehit olmuş bu memleket çocuklannın aile
lerine ve işgücünü yitirmiş olan gazilerimizin kendilerinde büyük bir psikolojik güç sağlanmış ola
caktır, rahatlık verilmiş olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanından rica ediyoruz. İçişleri Bakanından destek istiyoruz; idarî kanunlar 
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bunu gerçekleştirmeye yetmiyorsa, bu hususu sağlayacak kanun tasarılarını Yüksek Meclise sevk 
etsinler. . 

Bir mesele daha vardır: Yaralı emniyet mensuplarının tedavileri uzayınca, muayyen bir 
müddet sonra, ek görev tazminatları kesilmektedir. Bu, bir haksızlıktır. Bunu telafi edecek hukukî 
ve idarî düzenlemelerle ilgili teklifleri Hükümetten beklemekteyiz. 

Emniyet mensuplarının, gece gündüz demeden -hangi bölgede vazife görürlerse görsünler-
çalıştıklan malumlarınızdır. Anayasada, angaryanın yasak olduğuna dair hüküm vardır. Bunların 
bu çalışmalarına karşı, ayda 110 bin Türk Lirası ilave bir ödenek verilmektedir; o da saat başına 
500 veya 600 Türk Lirasına tekabül etmektedir. 

Bu ödeneğin, reel bir hale getirilmesi, bir teselli vasfından çıkarılması lazımdır; Hükümeti
mizden bunu da beklemekteyiz. O, elbise yardımı, dikiş yardımı filan gibi, 25 kuruş (!) vermenize 
gelmeyeceğim. Yani, yapılan yardımlar, bunların ihtiyaçlarına uygun hale getirilmelidir. 

Esasında, emniyet mensuplarının maaşları da yetersizdir. Birisine, kaç senelik memur 
olduğunu sordum, 20 senelik olduğunu söyledi; "ne alıyorsun?" diye sordum, 3,5 milyon lira aldı
ğını söyledi. Tabiî, bu, yalnız emniyet mensuplarına has bir şey değil; ben, devleti biliyorum, 
bütün memurlarda bu sıkıntı mevcuttur. İnşallah, hükümetler, memurun haysiyetli yaşayacağı ve 
hayatını çoluk çocuğuyla birlikte haysiyetle devam ettireceği şartları temin ederler. 

Jandarma teşkilatımız, bütün illerde bilgisayar ağını kurmaktadır ve ayrıca, yerli ve yaban
cı uzmanlardan istifade ederek, düzenli bir eğitim faaliyetine geçmiştir, bu faaliyetten dolayı Jan
darma teşkilatımızı da tebrik etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, maalesef, trafik kazaları, heryıl, terörden ve en salgın hastalıklardan 
daha çok, vatandaşımızın can kaybına ve sayısız değerde mal kaybına sebep olmaktadır ve her yıl 
artış göstermektedir. 

Trafik Kanununda değişiklik yapıldı, birtakım tedbirler alındı; fakat, bu, felaketler, azalma 
yerine, artış göstermektedir. 

Sayın bakan, bu artışın esas sebebinin altyapıdan kaynaklandığını ifade ediyor; fakat, her
kes görüyor ki, sürücü unsuru, insan unsuru, ana nedenlerden biri. -

Ehliyet alan kişilerin yeterli eğitime tabi oldukları söylenemez; âdeta, her müracaat eden 
kişiye sürücü belgesi verilmektedir. Dolaşan rivayete göre, Ortak Pazar seviyesine gelebilmemiz 
için, sürücü sayısının artması lazımmış! 

Sürücü belgesi veren ve adım başı rastlanan sürücü kurs ve okulları, siz de kabul edersiniz 
ki, ciddiyetten uzaktır; her kayıt olana, muayyen bir süre geçtikten sonra, rahatça sürücü belgesi 
vermektedirler. Bu kurslar, bazıları için, sadece bir kazanç ve geçim kapısı haline getirilmiştir. 

içişleri Bakanlığının ve Millî Eğitim Bakanlığının, bu öğretimin ciddiyetle yapılması için 
gerekli tedbirleri almalarını istirham ediyorum. 

Sürücü vatandaşların kültüründe eksiklik söz konusudur; bilhassa otobüs ve kamyon şoför
lerinin, kendilerine teslim edilen vatandaşların can ve mal güvenliğini dahi idraktan uzak olduğu 
gözlenmektedir. 

Kanunlarımız, trafik kazalarını yapan vatandaşları, can ve malı helak eden kimseleri, âdeta 
cezasız bırakmakta ve onların bu mesuliyetsiz tavrını pekiştirmektedir. 

— 26 — 



T.B.M.M. B:44 16.12.1992 0 : 1 

Trafik polisimizin, sayı ve vasıta bakımından, yeterli denetim imkânından mahrum oluşu, 
trafik kaidelerini ihlal edenlerin çoğunluğu karşısında müsamahalı tavırlara tevessül etmesine 
sebep olmaktadır. 

Her yıl binlerce vatandaşımızın canından oluşu, millî servetimizin heba oluşu, bu mesele
nin, normal zabıta teşkilatından alınıp, müstakil bir organizasyona-devrini, zaruret halinde ortaya 
koymaktadır. Bakanlığın bu husustaki görüşlerini de öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Pehlivanoğlu, konuşmamzın önemli bölümlerini sunmanız açısından 
hatırlatıyorum; beş dakikanız kalmıştır. 

. ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. İlerideki 
müsamahalarınıza da şimdiden teşekkür ediyorum!.. 

Güneydoğu ve terör meselesine gelince: Geçen yıla nazaran terörün, gerek saha ve gerekse 
sayı itibariyle tırmanma gösterdiğini, bizzat Hükümet ikrar etmektedir. 

Sayın Başbakan, geçenlerde, Türk-îş kongresinde, "yakında vatanın her köşesinde huzur 
ye güven içinde yaşam temin edilecektir" dedi. 

Bunun süresi başlangıçta 500 gün iken, Sayın Başbakan o günkü konuşmasında bu süreyi 
2 bin güne çıkardı!.. 

Efendiler, birbirimizi kandırmaya lüzum yok; Danton ye Robespierre gibi çekilen nutukla
ra artık herkesin karnı tok. Emniyet güçlerinin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin azamî fedakârane 
gayretlerine rağmen, itiraf etmek lazım ki, mesele, göründüğünden de vahimdir. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Yeni mi anladın?! 

ŞADI PEHLtVANOĞLU (Devamla) - Vatanı bölmek isteyen eşkıyaya karşı, devletin, 
vatanın bütünlüğünü, hâkimiyet kudretini ve otoritesini ortaya koyması, siyasî hukuk bakımından 
hakkıdır ve bunun aksini, dünyanın hiçbir devleti iddia edemez. Avrupa ve Amerika dahil, her 
devletin, böyle bir teşebbüs karşısında, bütün gücünü ve kuvvetini kullanarak bu ihaneti ezecekleri 
ve önleyecekleri aşikârdır. Daha dün, Amerika Birleşik Devletlerinde zenci kökenli vatandaşların 
belki haklı infialleri kamu düzenini ihlal eder duruma gelince, Amerikan Hükümeti, bunlara, insan 
haklan falan diye kahve ısmarlamadı(!) bütün gücünü ve yumruğunu indirip, bu hareketi söndürdü 
ve kamu düzenini temin etti. 

Sayın Başbakan, büyük şehirlerde terör odaklarının darbe yediğini ifâde etmektedir. 

Arkadaşlar, açıkça kabul ve itiraf etmek lazım ki, bugün büyük şehirlerde, ancak PKK'nın 
taşeronları yakalanmıştır; fakat, PKK'nın varlığı ortadan kaldırılamamıştır. 

Güneydoğuda devletin hastaneleri doktorsuz, okulları öğretmensiz kalmıştır; birçok okul 
hâlâ kapalıdır. Bu bölgede, idarî teşkilatta vazife görecek aslî memur bulunamamakta ve çok kere
ler vekâletle idare edilmektedir. Vatandaşın seyahat güvencesi mevcut değildir. Gece olunca, 
vatandaşlar sokağa çıkamamakta ve hayat felce uğramaktadır. Bölgede, eşkiya hâlâ cirit atmakta 
ve terör her gün can almaktadır. Yani, vatanın bu köşesinde, huzur, vatandaşın can ve mal güvenli
ği, maalesef, teminat altına alınmamış, devlet otoritesi temin edilmemiştir. 

Bu bölgede, eşkıyanın zulmü bertaraf edilmedikçe, huzur ve güven sağlanmadıkça; devle
tin, bölgeye hizmet götürmesi, yatırım yapması, işsizliği ortadan kaldırması, masum vatandaşların 
tam anlamıyla ve gönül huzuruyla devletin yanında olması bir hayalden ibarettir, gerisi ise hikâye- \ 
dir. 
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Bölgede, demokrasi, insan hakları ve huzurun tesisi, ancak, bölge halkının, eşkıyaya karşı, 
can ve mal güvenliğinin, yani devlet otoritesinin tam anlamıyla tesisiyle mümkün olabilir. Yoksa, 
"şeffaflık politikası", "insan hakları" sloganları güzel ama, bu laflar, devleti zaafa uğratmayı, onun 
güvenlik güçlerini müşkül duruma düşürmeyi ve vatanın bütünlüğünü tehlikeye sokmayı, asla hak
lı kılmaz. 

Terör meselesinin, köklü olarak, şimdiye kadar hallcdilememesinin benceiki sebebi var: 
Bunlardan biri, Batı dünyasının tazyiki ve Hükümetin, "aman, bunları darıltmayalım" diye göster
diği kararsızlıktır. İkincisi ise, halen Hükümetin sırtındadır, içindedir. 

Bakın, Hükümetin muhterem ortağı, Hükümetin topal sol bacağı (!) Meclis daha ilk açıldı
ğı gün... , 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Niye topal?.. 

DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) - Ayıp oluyor ama... 

ŞADI PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Ne oldu?.. 

ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) - Solu anladık da, niye topal, onu anlamadık. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Onlar sesini çıkarmadı; sizmişsiniz o topal bacak! 

...bazı milletvekillerini, milletimizin bu kutsal çatısına, Türkiye Büyük Milet Meclisine, 
sırtına yüklenerek getirdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsüne bunları çıkarıp, Anaya
sanın yeminini yapmayıp, bölücü renkleri teşhir ederek, tazyik karşısında, tevil yollu laflarını, 
yemin etti, saydınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Meclis saydı onu; bizimle ne alakası var? 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Sayın Demirci de, "aman, Koalisyon bozulur; 
aman, Başbakanlık gider" diye, bütün bunlara müsamaha edip, Grubunun vatanperverane infialine 
rağmen, suskunluğuyla, bu fecaatin üstünü örtmeyi tercih etti. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) - O zaman Hükümet kurulmamıştı. -

AHMET SAYIN (Burdur) - Siz ne yaptınız; siz de vardınız o zaman! 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Şimdi söyleyeceğim. 

BAŞKAN - Toparlayın efendim, toparlayın. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Devamla) - Bugün bunların SHP Grubundan ayrılmaları, Erdal 
İnönü'nün ve Demirel'in bundan dolayı ortaya çıkan siyasî ve tarihî mesuliyetlerini ortadan kaldır
maz. 

Esasen, herkes şahit olmuştur ki, şimdiye kadar, PKK'yı ve onu destekleyenleri, SHP'nin 
açıkça lanetlediği görülmemiştir; üstelik, bu zihniyete taviz üstüne taviz vermekten çekinmemiştir. 

Doğru Yol Partisinin ise "böyle bir iktidarda bir gün daha fazla kalayım" diye verdiği bu 
tavizleri tasvip etmek mümkün değildir. Üstelik, koalisyon ortağıhın, insan hakları sloganlany-
la,teröre manevî destek vermesine; "İktidar partisinin mensubuyuz" diye, PKK'hların karakollar
dan kurtarılmasına teşebbüs edip, güvenlik güçlerine baskı yapmasına; silahlı kuvvetlerimize, 
Meclis kürsüsünden hakaret etmesine; Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden, öldürülen 
eşkiyaya "şehit" demekten çekinmcmesine, bin yıllık iktidar için dahi değer, mi? Velhasıl, bu 
durum, herkesin canını burnuna getirmiştir. 

T.B.M.M. 
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Bakımz, ortağınız olan Partinin Grup Başkanvekili Aydın Güven Gürkan bu kürsüde neler 
diyor. Terörle mücadelede, bu Meclis, bu Hükümet, bu Parlamento ve toplumun, insan hakların
dan asla vazgeçmeyeceğini söyledikten sonra, bahsettiği insan haklarının kimlere ait olduğunu da 
şöyle anlatıyor: "Canım, eşkıya, insan haklarını mı dinliyor; eşkıya, demokrasiye mi aldırıyor der
sek, -bakınız ne diyor- devletin, bir terör örgütü gibi davranacağı neticesine varırız." 

Böyle diyor ve tavsiyelerde bulunuyor; bu mücadele içinde yeterince hukuk devletini koru
yamamamız, yeterince insan haklan ihlallerine karşı çıkmamız, yeterince demokrasiyi geliştirme
miz üzerine, bakınız ne diyor: "Bu örgüt, bugün, küçümsenemez ölçüde taban ve destek bulmuş
tur." Daha sonra, Sayın Özal'ın bazı sözlerini vesile ederek, "federasyon dahil, her şeyi tartışalım" 
tavsiyesinde bulunmaktadır. 

Çok merak ediyorum: Sayın Demirel, ortağı adına söylenen bu sözleri, bu fikirleri, bu tav
siyeleri, Hükümet adına tasvip eder mi? Bu kafadaki Koalisyon Hükümetiyle terör bataklığım 
kurutmanız mümkün olur mu? 

BAŞKAN - Sürenizi aştınız Sayın Pehlivanoğlu, bağlayın lütfen. 

ŞADİ PEHLÎVANOĞLU (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Kuzey Irak'ta kümelenmiş olan PKK kuvvetlerini imha etmek, 
bu kuvvetlerin tesirini bertaraf etmek için, Türk Ordusuna yakışır bir ciddiyetle, başarılı bir ope
rasyon yürütmüştür. 

Batı, bu kere, geç anlasa da, vatanını bölmek isteyenlere karşı devletin kendi varlığını 
koruma hakkım teslim etmiştir. Bu harekât göstermiştir ki, Türk Devleti, vatanın birlik ve bütünlü
ğünü korumada, icabında, emrivakiler yapacak güçtedir. Bu bakımdan, milletçe, Silahlı Kuvvetle
rin başı olan Genelkurmay Başkanından mehmetçiğine kadar^Türk Silahlı Kuvvetlerinin mensup
larına medyunu şükranız; fakat, bu başarının neticesinden endişeliyiz. 

İhanet çetelerini imha edecek duruma gelmişken -tabiî tashih etmek istiyorum, imha yalnız 
öldürmek değildir; tesirsiz hale getirmek de imhanın içine girer- bunların Barzani ve Talabeni kuv
vetlerine teslim edilişlerini ve maalesef, Barzani ve Talabani'nin bunları siyasî mülteci olarak 
telakki etmesini doğru bulmamaktayız. Bunlar, ileride, Suriye ve İran yoluyla tekrar karşımıza 
sıkabilirler. Esasen, Sayın Genelkurmay Başkanının da bu endişeleri taşıdığını gazete sütunların
dan öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sayın Bakan, en az herkes kadar vatanperverane duygularla mücehhez olduğunuza inandı
ğım için, aşağıdaki hususlarda Yüce Meclise açıklama yapmanızı istirham ediyorum ve Sayın Baş
kan, böylelikle konuşmamı toparlıyorum. 

Güneydoğunun bir vilayetine 1 000 kadar kadro verilmiş; bu kadroların 400'ünü muhterem 
ortağınız talep etmiş, -zaten vali tayin ederken de talepde bulunmuştu, bu konuda da elbette talebi 
olacaktı- vilayetin valisi bunu sakıncalı bulmuş; fakat, neticede, 400 kadro SHP'ye tevdi edilmişti. 

İstihbarat raporlarına göre, bilahara, bu 400 kadroya SHP'nin tayin ettiği kimselerin PKK 
yanlısı ve sakıncalı kişiler olduğu belirlenmiş; buna rağmen, bu kimselerin tayinleri yapılmış. 

Sayın Bakan, bu doğru mudur? Başka vilayetlerde de buna benzer durumlar var mıdır? 
Şeffafız ya(!) millete bu hususları açıkça ifade etmek lazım. 

İkinci hususa gelince; Güneydoğuda mühim bir vilayete, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 
tarafından bayındırlık müdürü olarak tayin edilecek bir kimsenin, vilayet tarafından sakıncalı oldu-
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ğu belirtildiği halde, Bayındırlık Bakanının, bu şahsı göreve başlattığı doğru mudur? Bunlar doğru 
ise, meseleyi nasıl halledeceksiniz? Sayın Demirel ve Hükümetiniz bu vebalin altından nasıl kalka
cak? Haydi, bu dünyada bir çaresini buldunuz, kurtuldunuz; öbür dünyada sual melekleri Münkir 
ve Nekir'e ne cevap vereceksiniz?! (ANAP ve RP sıralarından alkışlar; DYP ve SHP sıralarından 
gülüşmeler) 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Öbür dünyaya kaldıysa, iş bitti zaten! 

ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Devamla) - Mevkiler fanidir. Demokrasilerde, istifa, faziletli 
bir harekettir. Bakınız, ikinci Dünya Harbinin en şöhretli yöneticisi ChurchiU'in ve dünyanın değer 
verdiği Margaret Thatcher'ın Başbakanlıktan istifaları, onları yüceltmiştir. 

Bütçenin, Büyük Türk Milleti, bu aziz vatan ve her şeyin üstünde tuttuğumuz devletin var
lığı için hayırlı olmasını Grubum ve şahsım adına Allah'tan niyaz ediyor, cümlenizi hürmetle 
selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Pehlivanoğlu. 
Konuşmanızda herkese nasip aldırdınız, hatta Başkanlık yapan ben bile, SHP ile birlikte 

seçime girildiği için nasibimi aldım! 

Şimdi, Doğru Yol Partisinden ilan ettiğim konuşmacılar, sırasıyla şöyle idi; İsmail Köse, 
Muhtar Mahramlı, Sezai Özbek. Bana, Sayın Turhan Tayan'ın gönderdiği pusulada sıra değişiyor; 
Sayın Mahramlı, Sayın Sezai Özbek ve Sayın Köse şeklinde. Sıra böyle mi oluyor efendim? 

GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) - Evet. 

BAŞKAN-Peki. 

Üçünüz, otuz dakikayı kendi aranızda böldünüz; süreye uyacağınızı biliyorum. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Muhtar Mahramh'ya söz veri

yorum; buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUHTAR MAHRAMLI (Tekirdağ) - Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; içişleri Bakanlığının bütçesi hakkında Doğru Yol Partisinin görüşlerini açıklamak üze
re söz almış bulunuyorum, Bu vesileyle Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, genel görevi, Türkiye'nin iç düşmanlarına karşı mücadele etmek, asa
yişi ve iç barışı korumak; gerektiğinde, Türk Silahlı Kuvvetleriyle beraber, dış güçlere karşı, Yüce 
Atatürk'ün çizmiş olduğu Misakı Millî sınırlarını korumak ve bugüne kadar çok dar imkânlarla 
ülkemizin başına musallat olan terör belasını defetmek üzere, askeriyle, polisiyle ve her kademede 
görevli devlet memurlarıyla her türlü mücadeleyi yapmakta olan içişleri Bakanlığı mensuplarına 
burada şükranlarımı arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. • 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana, en büyük ve en ciddî 
tehlikeyle karşı karşıyadır; geçen yetmiş senede de bunun herhangi bir benzeri yaşanmamıştır. 
vatanın ve milletin birliği ve bütünlüğü, maalesef parçalanma aşamasına gelmiştir. Bu duruma, 
kendi iç davranışlarımızdan ziyade, dışarıda hazırlanan senaryQİarın ve bizim daha evvel ülke ida-' 
resinde bulunmuş olan idarecilerimizin seyirciliğinde gelinmiş olduğunu belirterek, biraz da geç
mişe dönmek istiyorum. 

Bin küsur yılılk Haçlı zihniyeti; varolduğu günden bu yana gözünü Batıya dikmiş olan 
Türk Milletinin, 1699 Karlofça Anlaşmasıyla geriye dönen 293 yıllık ricatı; 200 yıllık petrol kav-
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gası; 70 yıldan beri süregelen kapitalist ve komünist sistem kavgaları; Rus Sovyet İmparatorluğu
nun çöküşü ve bu çöküşün getirdiği sarsıntı ve imparatorluk mirasımn paylaşılması ve bu mücade
le içerisinde, Orta Asya'daki Türk gerçeği... Dünyadaki bu kadar çelişki içerisinde,' bizim aşın 
merkezci hükümet yapımız, devlet yapımız içerisinde şu veya bu şekilde etkili olduğunu söyleme
miz de mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolumuzdaki, terörist bölücü örgüt saldırıları ve 
büyük şehirlerimizdeki, işi, yalnız adam öldürmek olan cinayet şebekelerinin üstüne güvenlik 
birimlerimiz kararlı bir şekilde gitmektedir ve bunun neticesinde, büyük şehirlerimizdeki terör 
olayları gitgide de hafiflemeye başlamıştır. 

İkinci olarak, yıllardır süren ve belki de sorunun karmaşık yapısından kaynaklanan ve her 
gün bölgede birçok aileyi acılar içerisinde bırakan terörün üstüne, kanun hâkimiyetine dayanılarak, 
demokratik rejim içerisinde kararlılıkla gidilmiştir. 

Mesele, Yüce Heyette, Türkiye Büyük Millet Meclisinde enine boyuna görüşülmüş ve bir 
devlet sorunu haline gelen bu olayda, güvenlik güçlerimiz Yüce Meclisten almış oldukları güçle, 
siyasi iradeye dönüştürülmüş ve devletin ilgili güvenlik kuruluşlarının her türlü ihtiyacı hızla 
ikmal edilmiş ve teröre karşı kararlı ve etkili bir mücadele de başlatmıştır. Bu kararlı mücadele
nin sonuçlarını da hep beraber görmekteyiz. 

Terör örgütünün dışarıdaki kampları, dışarıdaki güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
etkin operasyonlarıyla yok edilmiş ve bölücü terör örgütüne büyük kayıplar verdirilmiştir ve şimdi 
sıra içerideki terör grubuna gelmiştir. 

Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, askeriyle, polisiyle tüm güvenlik güçlerimiz, yurt 
içinde faaliyet gösteren; ama yaklaşan eceliyle nereye saklanacağını şaşıran terör örgütünü en kısa 
zamanda yok edecek ve bölgeye de huzuru getirecektir. 

Sayın Milletvekilleri, bu aşamada en büyük üzüntümüz, sıkışan terör örgütünün, hakkını 
koruduğunu iddia ettiği halkımızı, kadın, çoluk, çocuk demeden Vahşice katletmeye devam etme
sidir. Terör örgütü, maalesef halkımıza karşı yoğun bir saldırıya geçmiştir. 

Değerli milletvekilleri, şunun gayet iyi bilinmesi gerekir ki, Türkiye, farklı kökenler esas 
alınarak kurulmuş bir devlet değildir. Çağdaş millet anlayışı, ırkçılığın aksine, farkh kökenden 
gelen insanlara açık bir anlayıştır. Bizim millet anlayışımız, köken farklılıklannı zenginlik olarak 
değerlendiren, çağdaş millet anlayışıdır. Türkiye'de hiç kimse şimdiye kadar kökenine göre değer
lendirilmemiştir ve değerlendirilemez de. Vatandaşlanmızı birbirlerine yaklaştıran değerler, onlan 
ayıranlardan daima fazla olmuştur. Ancak, ülkemizde terör hadisesinin maalesef "Kürt sorunu" 
olarak adlandınldığına şahit oluyoruz. 

Türkiye'de, insanların kökenlerinden kaynaklanan sorunlar yoktur. Bu nedenle, bu konu 
üzerinde konuşan arkadaşlanmızın da çok dikkatli olmaları gerekir. Kullandıklan lisana, kullan
dıkları kelimelere dikkat etmeyen arkadaşlarımız, bu kanayan yaranın daha da açılmasına sebep 
olacakları düşüncesiyle çok dikkatli hareket etmelidirler. 

Şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekir ki, ne devletin bölge halkıyla ne de bölge halkının 
devletle hiçbir sorunu yoktur. Bizler, yüzyıllarca beraber yaşayan, içice girmiş bir toplumuzdur. 
Bizler* İstanbul'da birbirimize damat olmuşuzdur; bizler, İzmir'de birbirimize gelin olmuşuzdur;. 
Mersin'de komşu, Adana'da arkadaşızdır; İzmit'te bir fabrikanın tezgâhında beraber çalışanızdır ve 
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Ankara'da okul arkadaşıyızdır. Bu soruna son vermek için, doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, 
güneylisiyle elbirliği içinde hep beraber çalışmak mecburiyetimiz vardır. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bu meseleleri, olay olmayan bölgelerde de kaşıyan kesimler vardır. 
Bizlere düşen görev, bu gibi insanlara ve düşüncelere kapılmadan, üniter devlet anlayışı içinde, 
devletimize sahip çıkmaktır. 

Bugün ülkemizin her yerinde, terör olayları, vatandaşlarımızda büyük infial uyandırmakta; 
ama maalesef, birilerinin yaratmak istediği Türk-Kürt. aynmcılığına yol açacak davranışlar da 
devamlı yapılmaktadır. Bunların en somut örnekleri de, Kürt olan kimselere ev ve dükkân kirala
mama, iş vermeme, onlardan alışveriş yapmama, mal ve hizmet satmama ve en önemlisi, Kürt 
olan kimselerle komşuluk ilişkilerinde bulunmama gibi sosyal hayatı etkileyecek çeşitli kısıtlama
lardır. 

Meselenin en kötü algılanma biçimi ise, Türk ve Kürt ayrımından başka, "doğulu ve batı
lı" diye ayrım başlamıştır ki, bu, çok tehlikelidir. Bu tip davranışlar neticesinde, o bölgelerden can 
korkusu veya diğer sebeplerle göç etmiş kimselerin, içlerine kapanmalarına ve itilmiş oldukları 
yalnızlıkları içerisinde, kendi hemşerileriyle bir klan hayatı sürmeye mecbur bırakılmaktadırlar; 
dolayısıyla, o yöre insanlarıyla kaynaşamamakta, o bölgelerin alışkanlıklarına ayak uyduramamak-
ta ve bu da, genele açık olan yerlerde, yöre halkının tepkilerine yol açmaktadır. 

Kötü niyetli insanların, halkımızın olaylardaki duygusallığını istismar edip, olayları bam
başka boyutlara çektikleri de tartışılmaz bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, bizler politikacı olarak bazı gerçekleri görmek zorundayız. Bugün 
Antalya'da 80-90 bin doğulu vatandaşımız var ve bunlar, daha evvel de söylediğimiz gibi, topluma 
tam manasıyla entegre olamamışlardır. Manisa'da 20 bin, Nazilli'de 5 bin, Trâkyamızda 15-20 bin 
civarında doğulu vatandaşımız vardır. Eğer ırkçılığı hakim kılarsak bu işin içinden çıkamayız, 
bunun için, hepimiz çok soğukkanlı hareket etmeliyiz. N 

Türkiyemiz, doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle bir bütündür ve heryöresinde yaşayan 
vatandaşlarımız eşittir ve-her türlü fırsattan da eşit şekilde yararlanma hakkına sahiptir. 

Bu gerçeğin ışığı altında, bu insanlarımızı dışlama düşüncesi yerine, onları kucaklamak, en 
gerçekçi çözüm yolu olacaktır. Bu tip davranışlarımızı herbölgede fazlalaştırırsak, sorunun çözül
mesi de bir nebze kolaylaşacaktır. 

Değerli milletvekilleri, doğu ve güneydoğudaki durumun bu hale gelmesinde, yurdumuzda 
geçmiş yıllarda uygulanan sosyal, ekonomik, kültürel politikalarla, yönetimdeki bazı aksaklıkların 
da etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

* r 

Doğu ve güneydoğu, kamu görevlileri için bir sürgün yeri olarak görülmüş; mevcut durum
da, kamu hizmeti götüren kurumlar laçkalaşmıştır. Bölgeye gelen memurlar, herhangi bir belaya 
bulaşmadan geri dönmeyi düşünmektedirler. Çoğunluğunun, halka, devletin sevgi ve şefkatiyle 
yaklaşma diye bir endişeleri yoktur ve tahakküm düşüncesi hâkimdir. Halka hizmetten ziyade, onu 
hor görmeyi, devlet hizmeti saymaktadırlar. 

Devlet hizmetleri kırsal kesime yeterince götürülmemiştir. Sağlık hizmetleri ve okullar için 
milyarlarca lira harcanmış; ama, personel ve taşıt yetersizliğinden, ders araç ve gereçlerinin nok
sanlığı ve bölge halkının her şeyi devletten bekleme alışkanlığı içerisinde yapılan yapılar; maale
sef kendi haline terk edilmiş, görevlendirilen öğretmen küsmüş, "mecburî hizmetini nasıl tamamlar 
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da geriye dönerim?" düşüncesinin dışına çıkamamış ve maalesef, torpile dayalı dengesiz istihdam 
sebebiyle, il merkezlerinde personel fazlalığından iş yürütümü ve denetimi gevşemiş, işler durmuş. 
Kamu personelinin bu yörelerdeki çalışan insanlarına çok dikkat edilmesi gerektiğini de burada 
ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarım ve hayvancılıkla geçinen kırsal kesim, maalesef, toprağa ve 
sürüye sahip olamamış, makineli ziraate geçilmesinden dolayı büyük çiftçilerin işçi ihtiyacı azal
mış ve büyük göç sebepleri ortaya çıkmıştır. 

Bunun ötesinde göçü ve işsizliği takviye eden bir diğer sebep de, hızlı nüfus artışıdır. Doğu 
ve Güneydoğu anadolu bölgelerindeki illerimizde nüfus artışı, maalesef Türkiye ortalamasının çok 
üzeriııdedir. 

Doğuya özel sektör, maalesef yatırım yapmamıştır. Bazı çevreler doğuya devletin yatırım 
yapmadığım devamlı ifade edegelmişlerdir; ancak doğuda b ıgün ne varsa, hepsini devlet yapmış
tır. 

Değerli Milletvekilleri, doğu ve güneydoğuda devleti, gerçek anlamda devlet haline getir
mek ve bölgede soyut devleti somut otoriteli hizmete dönüştürecek insan unsurunu en kısa zaman
da bölgede görevlendirmek, mevcut personeli de gözden geçirmek lazımdır. İçlerinde, bölücü terör 
örgütüne hizmet eden devlet memurları vardır ve bir an evvel temizlenmelidirler. 

Bölgede"~görevlendirilen yetkilileri, gerçek anlamda yetkili ve ihtiyaç duyulan araçlara 
sahip hale getirip, sonuçtan sorumlu tutmak gerekir. 5442 sayılı il idaresi Kanununun 7 nci mad
desi çalıştırılıp, valilere, memur tayininde yetki verilmelidir. 

1983 yılında kabul edilen 2800 sayılı Jandarma Teşkilat Kanunu yeniden gözden geçiril
melidir. Bölgede güvenliği ilgilendiren konularla mücadele etmek üzere, özel bir güvenlik teşkilatı 
kurulmalıdır. r 

Mülkî amir, -jandarma ilişkisinin bir benzeri de, MİT ile icracı birimler arasında yaşan
maktadır. Taşradaki valinin, istihbarat birimleriyle ilişkisi zayıftır. Bugün Millî istihbarat yanında, 
Dışişlerinin, Genelkurmay Başkanlığının, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve Jandarma Genel 
Komutanlığının ayrı ayrı istihbarat birimleri vardır ve birbirinden kop°uk çalışmaktadırlar. Bu 
birimlerin uyum içerisinde çalıştırılması kolaylaştırılmalıdır. 

Mahallî idareler sistemini yeniden düzenleyip geliştirilmek ve mülkî amirlere daha geniş 
yetkiler vererek, her türlü olayda veya kararda -bazı meseleler hariç- hemen tedbir alabilecek 
düzenlemeleri yapmamız gerekmektedir. Taşrada, mahallinde canlı olan bir olay, Başkente taşınıp, 
dosyaya bağlanana kadar canlılığını kaybetmektedir. • 

Değerli milletvekilleri, mevcut sıkıntıları ve bölgenin meselelerini anlamaya çalışmak ve 
çare aramak, devlete yapılacak en büyük hizmettir. 

Terör dışındaki sosyal olaylar, zabıta vakası olarak görülmemeli, olayların sebepleri soğuk
kanlılıkla araştırılıp, halka sevgi ve şefkatle yaklaşılmalıdır. 

Kürt dediğimiz bu vatandaşlarımızın, bir azınlık değil, vatanımızın öz evladı oldukları ve 
hem bizler hem de devlet hizmetindeki her memur tarafından açıkça anlatılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; son bir yıl içerisinde bu güzel ülkemizin dörtbir 
köşesinden terör 2 768 can almıştır. 478 asker, 80 polis, 107 korucu şehit olmuş; 824 vatandaşımız 
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da olaylarda hayatını kaybetmiştir. 1 169 terörist can vermiştir. Yapılan operasyon ve çatışmalarda 
910 asker, 210 polis, 152 korucu olmak üzere 1 272 görevli, 1 010 sivily vatandaş ve 111 terörist 
yaralanmıştır. 

Böyle bir tablonun, hiç kimseye faydası olmadığı da aşikârdır. Bu vatan, üzerinde yaşayan 
herkesindir. Bu ülkede Bulgaristan'dan gelen veya orada yaşayan, Azerbaycan'dan gelen veya ora
larda sıkıntılar içerisinde kıvranan insanlarla, Saraybosna'da büyük bir vahşet içerisinde yok edil
meye çalışılan insanlar ne kadar bizimse, Kuzey Irak'ta aynı mezalime maruz kalmış insanlar da o 
kadar bizimdir ve onlar da bizim kardeşimizdir. 

Millet, ortak değerler ve vatan gibi, geleceğe beraberce sahip çıkma ve birtakım ortak var
lıklara yine beraberce sahip çıkma olayıdır. Bizler, bu vatana beraberce sahip çıkma kararlılığı içe
risinde olmalıyız; "Biz yok, siz yok, hepimiz varız" zihniyetiyle hareket etmeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, güvenlik güçlerimizin en kısa zamanda bu terör belasını defedeceğin
den hiç şüphemiz yoktur. Bugüne kadar kahramanca savaşan ve bu uğurda şehit düşmüş polisimi
ze, askerimize ve görevlilerimize Yüce Tanrıdan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, bütçenin, ülkemize, içişleri Bakanlığına ve mensuplarına hayır
lı olmasını diliyor, Yüce Heyeti şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Mahramh'ya teşekkür ederiz. Sürenin 15 dakikasını kullandı. 

.Şimdi, sıra Kırklareli Milletvekili Sayın Ahmet Sezai Özbek'te; buyurun. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA AHMET SEZAL ÖZBEK (Kırklareli) - Sayın Başkan, değerli'mil
letvekilleri; İçişleri Bakanlığımızın 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubumuz 
adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Benden sonra da Bakanlık bütçesi hakkında değerli içişleri Komisyonu Başkanımız Sayın. 
ismail Köse bey de konuşacağı için, kısa zamanım içerisinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 
Mahallî idareler Genel Müdürlüğü hakkında görüşlerimi arz etmeye çalışacağım. —•. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sahil Güvenlik Komutanlığı Kuruluş Yasasının 2 nci 
maddesi uyarınca, barışta, görev ve hizmet yönünden içişleri Bakanlığına bağlı; savaşta ve olağa
nüstü durumlarda da, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine giren bir kuruluşumuzdur. 

jSahil Güvenlik Komutanlığımız, 8 272 kilometrelik kıyılarımızda, 67 943 kilometrekarelik 
karasularımızda, 154 522 kilometrekarelik Karadeniz münhasır ekonomik bölgesinde ve Türkiye 
Cumhuriyetinin yüzölçümünün yüzde 26'sına tekabül eden 198 756 kilometrekarelik arama ve kur
tarma sahasında faaliyet göstermektedir. Bu kadar geniş bir alanda görev yapan bu kuruluşumu
zun, başta komutanlık binası dahil, helikopter, uçak gibi hava vasıtalarından yoksun olması, aslî 
görevini daha iyi yapmasında büyük sıkıntı yaratmaktadır. 

Uluslararası sularda ve kendi karasularımızda, can ve malın kurtarılması için yapılan 
mücadelenin çok başarılı olduğu, maalesef söylenemez. 

Uyuşturucu kaçakçıları ve teröristlere karşı daha başarılı mücadele verilebilmesi için, 1993 
yılı içişleri Bakanlığımız bütçe imkânları içerisinde bu sorunların çözülebilmesi hususunu Sayın 
Bakanımızın dikkatlerine arz ediyorum. 

— 34 — 



T.B.M.M. B:44 16.12.1992 0 : 1 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 
nci maddesine göre, mahallî idareler, il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere, kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları gene kanunda gösterilen, 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. 

Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî hizmetlerin, idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve 
mahallî ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuler dairesin
de, idarî vesayet yetkisine sahiptir. Mahallî İdareler Genel Müdürlüğümüz ise, belediyelerimizin 
ve özellikle küçük belediyelerimizin yapmış olduğu projeler karşılığında, kendilerine önemli oran
da yardımcı olmakta; İçişleri Bakanlığımıza da, mahallî idarelerin çalışmasını yönlendirme imkânı. 
sağlamaktadır. Bugün ülkemizde, 8'i büyükşehir belediyesi olmak üzere, nüfusu 25 binden yukarı 
239 belediye, 2 141'i 25 bin nüfustan az olmak üzere, toplam 2 388 belediye bulunmaktadır. 

Bu belediye sınırları içerisinde toplam 40 milyon 457 bin 186 vatandaşımız yaşamaktadır. 
İktidarımızın, mahallî halkın örgütlenmesine imkân tanımak ve hizmetlerin daha etkin yürütülme-

' sini sağlamak amacıyla, yeni belediyeler kurulması için yaptığı çalışmaları takdirle karşılıyoruz. 
1991 yılında 32 belediye kurulmasına karşın, 1992 yılında 150 adet belediye kurulmuştur. Bu 
çalışmaların adil ölçüler içerisinde devamını diliyor ve temenni ediyoruz. 

İçişleri Bakanlığımız tarafından üzerinde çalışıldığını bildiğimiz büyükşehir belediye kanu
nu, il özel idaresi kanunu, köy kanunu, belediye gelirleri kanunu gibi reform niteliğindeki çalışma-

• lan memnuniyetle karşılıyor ve bir an önce Yüce Meclisimizin tasviplerine sunulmasını diliyoruz. 

Eski bir belediye başkanı olan, çok değer verdiğimiz İçişleri Bakanımız, Mahallî İdareler 
Fonundan belediyelerimize yapılan yardımlarda uyguladığı adaletle, devlet adamlığı niteliğinin en 
güzel örneğini vermiş, eski yaralan sarmış, hepimizin gönlünde taht kurmuştur. Eski bir belediye 
başkanı arkadaşınız olarak, ben de, bu uygulamaları nedeniyle kendisini kutluyor, şükranlarımı arz 
ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

Yapılan yardımların dağılımı, kısaca şu şekilde olmuştur; 1.1.1992-11.12.1992 tarihleri 
arasında, sırasıyla Doğru Yol Partisi; 1 212 belediyenin yaptığı projeye karşılık 41 milyar 053 mil
yon lirayla, genel toplamda dağıtılan paranın yüzde 36.2'sine tekabül ediyor. Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti; 1 040 projeyle, 33 milyar 028 milyon lira, yüzde oranı itibariyle yüzde 28.6, Anava
tan Partisi; 933 projeyle, 29 milyar 758 milyon, yüzde 25.6'ya tekabül ediyor. Bağımsızlar; 111 
projeyle 3 milyar 417 milyon, Refah Partisi; 90 belediyesiyle, 454 projeyle 4 milyar 445 milyon, 
3.7'ye tekabül ediyor. DSP; 52 projeyle, 1 milyar 526 milyon, MÇP; 60 projeyle, 1 milyar 777 mil
yon, Islahatçı Demokrasi Partisi; 2 projeyle, 70 milyon lira olmak üzere, toplam 115 milyar 074 
milyon lira para dağıtılmıştır. 

İçişleri Komisyonunda çok yakın mesai arkadaşımız Refah Partisinin bugünkü sözcüsü 
Sayın Korkutata, "Eskiden de yapıldığı gibi, İçişleri Bakanlığı, mahallî idarelerde partizanlık yapı
yor" demeseydi, bu rakamları sizlere arz etmeyecektim; ama, "elinsaf' demekten başka birşey 

'diyemeyeceğim. 

Bu, ibret tablosudur ve belediyeler sayısı itibariyle de arz edeyim: Doğru Yol Partisi top
lam 730, SHP 724, ANAP 701, Refah Partisi 90, MÇP 44, DSP 31, Islahatçı Demokrasi Partisi 2, 
bağımsız 59; toplam 2 381 belediye. Oy oranlan itibariyle, bu dağıtım tablosunun nesini partizan-. 
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lık olarak değerlendiriyorsunuz, lütfen, gelip burada siz de söyleyin efendim. (DYP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALI OĞUZ (istanbul) - Söyleyeceğiz, biraz sabırlı olun. 

AHMET SEZAL ÖZBEK (Devamla) - Memleketimizin birliği ve bütünlüğü, şanlı bayra
ğımızın ilelebet şerefle dalgalanması için canlarını feda eden kahraman asker ve polisimizi, orada
ki yöre halkımızdan ölen şehitlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz Türk Milletine başsağlığı 
diliyorum. 

1993 Yılı İçişleri Bakanlığı bütçemizin vatanımıza, milletimize, Bakanlık mensuplarına 
hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, Doğru Yol Partimiz Grubu adına hepinizi 
en derin saygılarımla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özbek. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına son sözü Erzurum Milletvekili İsmail Köse'ye veriyorum. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya)-iki konuşmacı 27 dakika oldu. 

BAŞKAN - Hayır; sayın Köse'nin 5 dakikası var, ustaca konuşmasıyla onu halleder. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - Tabiî efendim, biz de onu söyledik. 

DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Sayın içişleri Bakanı ve içişleri Bakanlığımızın çok değerli mensupları; sözlerime başlarken hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. 

1993 bütçesinin, içişleri Bakanlığını ilgilendiren bölümü üzerinde Doğru Yol Partisi Gru
bu adına son sözcü olarak sözlerime başlarken, bayrağımız ve vatanımız uğrunda canını dişine tak
mak suretiyle mücadele sonucunda hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum; 
yaralılarımıza Cenabı Allah'tan şifalar diliyorum. (DYP sıralarından, "bravo" sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; içişleri bakanlığına bağlı her kuruluşumuzun, bir 
bakanlığı ilgilendirecek kadar çok önemli görevlerle yüklü olduğu hepinizce malumdur. Bu kısa 
süre içerisinde, Hükümet içerisinde ve devletin yapısı içerisinde en önemli konuma sahip bu 
Bakanlığın, bütün meselelerini aktarmak mümkün değildir. Ancak, çok anlayışlı olan değerli mil-
letvekillerimizin, bu Bakanlığımızın yapmış olduğu görevlerin manasını, önemini bizim kadar bil
diklerinden de eminim. 

Esasen, gruplar adına konuşan çok değerli milletvekillcrimiz de bu anlayışı ortaya koymuş
lardır. Ben, grup sözcüsü arkadaşlarımızın yapmış oldukları tenkitlerine de ve burada Bakanlığın 
çalışmalarının başarıya ulaşması için tavsiyede bulunan grup sözcülerine, Grubum ve şahsım adına 
teşekkür ediyorum. ' 

Muhalefet milletvekili olmak, iktidar milletvekili olmak, bu kürsüden her şeyi istediği isti
kamette konuşturmayı gerektirmiyor. Önemli olan, ülkenin birlik ve bütünlüğünü sağlayan, millî 
birlik ve bütünlüğümüzün devamı açısından ve her insanımızın huzurunu temin etmek, ahlak yapı
sının dejenerasyonuna mani olmak, terör kadar önemli uyuşturucuya mani olmak, kaçakçılığa 
mani olmak gibi görevleri yerine getiren bu müessesenin, gerçekten, içerisinde bulunmuş olduğu 
çok önemli olayları ortaya koymak, millî görevler içerisinde olmalıdır. O itibarla, değerli milletve
kili arkadaşlarımızın da konuşmalarından bu sonucu görmek mümkün olmuştur. 
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Tabiî, içişleri Bakanlığımızda, merkezde bulunan müesseselerimiz ve yine Bakanlığa bağlı 
taşrada bulunan birimlerimiz, ayrıca Bakanlığa bağlı kuruluşlarımız vardır. Bu kuruluşlarımızın 
her birisinin yeri ve görevi, birbirleriyle mukayese edilmeyecek kadar önemlidir. Her birimde çalı
şan personelin maddî imkânlarının iyileştirilmesi; gerek lojman ihtiyaçlarının, gerekse bulundukla
rı birimlerdeki hizmetlerin başarıya ulaştırılması konusunda devletin vereceği imkânlar, her birisi 
için o kadar önemlidir. 

1990'lı yıllarda yaşamış olduğumuz Körfez Savaşı esnasında sivil savunma teşkilatının ne 
manaya geldiğini ve ne kadar önemli bir müessese olduğunu hep beraberce yaşadık. Nasıl hareket 
edeceğimizi, ülkemize vuku bulacak bir tecavüz esnasında insanlarımızın kendilerini ne şekilde 
koruyacağını ve bu yapılacak olan tecavüzlere karşı nasıl tedbirler alınacağını, o günkü şartları 
gözümüzün önüne getirdiğimizde, Sivil Savunma Teşkilatının, savaştan önce, savaşta yapılacak 
hareketleri yönlendirecek ve yüce milletimizin her yönüyle bu musibetten az bir zararla kurtulma
sını sağlayacak önemli bir müessese olduğunu ortaya çıkarmıştır. O itibarla, Bakanlığımızın bütçe
si hazırlanırken, tabii şu anda bütçe görüşmelerinde Genel Kurulumuzda herhangi bir ilave yapma
mız mümkün değildir; ancak önümüzdeki yıllarda Bakanlığımıza verilecek imkânlarda Sivil 
Savunma Teşkilatımızın muhakkak surette çok iyi değerlendirilip, daha çok imkânların verilmesi 
gerekmektedir. * 

Onun dışında, devletimizin ve ülkemizin en önemli millî potansiyeli, nüfusumuzdur. Nüfus 
İşlerinin, yine imkânlar ve günün koşullan çerçevesinde bütün teknolojik imkânlara kavuşturulma
sı gerekmektedir. Önceki yıllarda devam eden "MERNÎS" dediğimiz Merkezî Nüfus Planlaması 
Teşkilatımızın yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bugün 50 milyon vatandaşımız kompütüre 
geçirilmiştir. t • : - * . • 

Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki yıl bütün vatandaşlarımız, her noktada oturan vatandaşı
mız kompütüre geçirilmek suretiyle, önce devlet kendi varlığıdan haberdar olacaktır. Yani, hangi 
vatandaşımızın nerede, ne kadar sayıda ve ne işle meşgul olduğunu zapturapta aldıktan sonra, içiş
leri Bakanlığımızın, yine bir başka kanadındaki asayiş görevini yapan diğer mensuplarının da işleri 
biraz daha kolaylaşmış olacaktır. Kaldı ki, demokrasiyle yönetilen ülkemizde her siyasî partimizi 
alakadar eden nüfus meselesi, seçimlerde de seçmen olarak önümüze gelmektedir, işte, Nüfus ve 
Vatandaşlık Genel Müdürlüğümüzün yapacağı bu hizmet sonucunda, bütün siyasî partilerimiz de 
bu imkânlardan istifade etmiş olacaktır. 

Çok değerli iki milletvekili arkadaşımda belirttiler, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, ger
çekten uzun yıllardan bu yana ihtiyacı olan ve alınması ertelenen botlarının bir an önce alınması 
gerekmektedir. 

Diğer taraftan' da, Sahil Güvenlik Komutanlığı emanet bir binada durmaktadır; Sahil 
Güvenlik Komutanbğı gibi çok önemli bir görevi üstlenen bu birimimizin de, kendisine yaraşır bir 
binaya kavuşturulması çok önemlidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Jandarma Teşkilatımız, tabii, yine üçlü görevi üstle
nen, bir taraftan adlî, bir taraftan idarî, bir taraftan da askerî hizmetleri yerine getiren, Türk Silahlı 
Kuvvetlerimizin bir parçası olmasına rağmen, içişleri Bakanlığımıza bağlı bir asayiş güvenlik 
komutanlığımızda. 

Burada çalışan, bu kuvvetimizin içerisinde bulunan subay, astsubay ve diğer personelin de 
iki suyun arasında kalmış bir görünümü vardır. Bir tarafta askerî statüsü, bir tarafta da içişleri 
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Bakanlığının ve adlî teşkilatlarımızın vermiş olduğu görevler vardır; fakat, asayiş yönünden yap
mış olduğu hizmetler karşılığında, maddî yönden, emniyet teşkilatımız mensuplarına verilen 
imkânların, jandarmamıza da verilmesi gerekmektedir. . 

ANAP sözcüsü değerli milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'nun yapmış olduğu konuşmada 
belirtmiş oldukları gibi, 1992 yılında İçişleri Komisyonumuzdan 31 adet kanun tasarısı ve teklifi 
geçmiştir. Tabii, bunlar tamamen İçişleri Bakanlığımızı alakadar eden tasarı ve tekliflerdir. Bunlar
dan 16 adedi kanunlaşmıştır, diğer 14 tanesi şu anda Yüce Meclisin gündemindedir ve bir teklifi
miz de, Bütçe Komisyonunda beklemektedir. 

Sayın Pehlivanoğlu'nun belirtmiş olduğu, emniyet mensuplarımıza verilmesi gereken taz
minatlar ve ek ödeneklerle ilgili kanun teklifimizi, İçişleri Komisyonundan, partileri değişik olma
sına rağmen, bütün üye arkadaşlarımızın ittifakıyla geçirerek Bütçe Komisyonuna kadar indirmiş 
bulunmaktayız. 

Sayın Bakanımızdan, Plan ve Bütçe Komisyonundaki değerli arkadaşlarımızdan, bütün 
gruplarımızın üzerinde ittifak ettikleri, emniyet mensubu arkadaşlarımızın bir an önce, içerisinde 
bulundukları maddî imkânsızlıkları gidermek için bu kanun teklifimizin Yüce Meclisin huzuruna 
getirilmesi hususunda yardımlarını esirgememelerini istiyoruz. 2 trilyon değil, 5 trilyon da olsa, bu 
parayı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin verme imkânı vardır. Başka kaynaklardan aktarılmak sure
tiyle, başka kaynaklardan kısıtlamak suretiyle, namlunun ucunda, canını dişine takmak suretiyle 
hepimizin can emniyetini, bütün milletimizin can emniyetini sağlayan ve gecesi gündüzü olmayan, 
mesaisinin karşılığını vermediğimiz bu insanları, hiç olmazsa bir mevzuat vasıtasıyla bu imkânlara 
kavuşturmamız, hepimizin görevidir. 

Bugün 100 bin lira gibi bir para verilmektedir. Bu 100 bin lira, diğer müesseselerde çalışan 
fazla mesai yapan kişilerin saat ücreti olmasına rağmen, günde 14 saate yakın hizmet vermektedir
ler ve bunun karşılığında 100 bin lira almaktadırlar. 

Fevkalade bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. İnşallah, önümüzdeki aylarda bu kanun teklif
leri huzurunuza gelmek suretiyle, bu sıkıntılar giderilmiş olacaktır. 

Bunun dışında, emniyetimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, İçişleri 
Bakanlığımızın bütünlüğünü ilgilendiren bütün tekliflerin, tasarıların bir kısmı şu anda İçişleri 
Komisyonumuza intikal etmiştir, bir kısmı da -Sayın Bakanımın Bütçe Komisyonunda belirttiği 
gibi- Köy Kanunundan, Büyükşehir Belediyesi Kanununa kadar ve 1930'lu yıllardan beri uygulan
makta olan Belediye Kanunu ve Belediye Gelirleri Mevzuatındaki değişiklikler, İçişleri Bakanlığı
mız tarafından hazırlanarak, Hükümete sunulacaktır. Tahmin ediyorum ki, önümüzdeki altı ay içe
risinde, bu görüşmeler esnasında belirtilen bütün bu mevzuat önümüze gelmiş olacaktır. 

Tabiî, İçişleri Bakanlığımızda, yalnız asayiş ve emniyet meselesi konusu önem arz etmi
yor. Her birisi, terör ve bölücülük olayı kadar önemli meseleler vardır; bunlardan bir tanesi de 
üyuşturucuve silah kaçakçılığıdır. Yani, bir tarafta olaya bakarken, diğer taraftaki önemli mesele
leri de gözardı etmememiz lazımdır. Esasen, bölücülük ve terör olayı da, silah kaçakçılığı ve uyuş
turucuyla özdeşleşmiştir. Arkasında, silah kaçakçısının, uyuşturucu mafyasının parası vardır. 
Colombiya'dan; dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar teşekkül eden bu şebeke içerisinde, maa
lesef, üzülerek ifade ediyorum ki, ülkemizde şu anda sıkıntıları meydana getiren ve bu kardeş olan 
insanlarımızı birbirine düşüren PKK örgütü de bu şebekenin içinde en önemli yeri almıştır. 
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Şimdi, bir taraftan silahtan tecrit edeceksiniz, bir taraftan, silah kaçakçılarının faaliyetleri
ne ve silah getirip satmalarına mâni olacaksınız, bir taraftan da uyuşturucuyla mücadele edeceksi
niz!.. İşte bu hat Türkiye'mizden geçmektedir. Türkiye'nin güneydoğu illerinden başlamak suretiy
le, batıya giden, hem kara hem hava hem de deniz yollarından, maalesef, Türkiye nasibini(!) 
almaktadır, tşte, İçişleri Bakanlığının, bölücülük ve terör kadar üzerinde durması gereken en 
önemli olaylardan bir tanesi de, budur. Bakanlığın ilgili mensupları da bunun üzerinde durmakta
dır ve orada da hayat mücadelesi vardır. Yani, bir teröristle karşı karşıya gelen güvenlik kuvveti 
mensuplarının nasıl hayatı tehlikede ise, bir uyuşturucu kaçakçısıyla, bir silah kaçakçısıyla da karşı 
karşıya geldiğinde aynı şekilde hayatı o kadar tehlikededir; çünkü, trilyonlar bu meselenin içinde 
dönmektedir. 

Şimdi, Kuzey Irak'taki operasyon sırasında ele geçirilen silah ve mermi miktarlarını arka
daşlarımız belirttiler/Bir milyara yakın mermi ele geçirilmiştir; bunun arkasında bir para vardır. 
Bu parayı kim temin eder, hangi devlet yardım eder, hangi kaynaktan gelir? Tabiî, hem bunların 
istihbaratını alıp hem silah kaçakçılığına hem de uyuşturucuya mani olmak, yine İçişleri Bakanlı
ğımızın yapacağı işler arasındadır. 

Değerli bir sözcü arkadaşımızın da belirttiği gibi, diğer taraftan, gerçekten çok önemlidir; 
terör kadar önemlidir, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı kadar önemlidir; bu da, ahlâksızlık ve fuhuş 
meselesidir. Milletimizin aile yapısına ters düşen, toplumumuzun binlerce yıldan bu yana muhafa
za ederek getirmiş olduğu namus mefhumunu dejenere eden, millî değerlerimizi altüst eden, moral 
değerleri çökertmek suretiyle, yapıyı tamamen altüst edecek şekilde içerimize sokmak isteyen bu 
ahlaksızlık ve fuhuş belasından da milletimizi kurtarmamız lazımdır, işte, İçişleri Bakanlığımızın 
görevleri içinde bulunan en önemli meselelerden biri de budur; hatta terör kadar önemlidir. 

Anayasanın emrettiği, aileyi korumak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin en başta gelen 
görevlerindendir. Bunu, İçişleri Bakanlığı müessesesiyle koruyacaktır. Dolayısıyla, Bakanlık men
suplarının, bu ahlaksızlık ve fuhuş hadisesinde de, terör ve uyuşturucu meselesi kadar hassasiyet 
göstermeleri gerekmektedir. 

İçişleri Bakanlığının, bütün meselelerinde başarıya ulaşması, yalnız kendi başına yapacağı 
çalışmalarla mümkün değildir/Bakanlık, Türkiye'nin en ücra köşesinde bir ağ gibi bütün birimle
riyle her noktada vardır ve ekonomik, sosyal ve kültürel yönden, diğer bütün bakanlıklarımızın 
başarısı, İçişleri Bakanlığının yapacağı çalışmaları başarıya ulaştıracaktır. 

O itibarla, koordinasyon çok önemlidir. Merkezde Bakanlığın bünyesinde, taşrada da 
Bakanlığa bağlı olan vali ve kaymakamların nezaretinde olan müesseseler vasıtasıyla, Hükümetin 
yaptığı icraatların hedeflerine ulaşması ve toplumun isteklerihin merkeze iletilmesi sonucunda, 
diğer bakanlıklardaki başarılar da, İçişleri Bakanlığının başarıları da, hepsi bu koordinasyon sonu
cunda ortaya çıkacaktır. " ~ 

BAŞKAN - Sayın Köse, bağlayın efendim. • -

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - 45 dakika oldu. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) - Demin arkadaşımızın da belirttiği gibi, gerek geçtiğimiz yıl
larda, gerek şu anda yeni kurulan müesseselerin mevzuatlarında, illerde ve ilçelerde görev yapan 
vali ve kaymakamlarımızın yetkileri budanmaktadır. Yeni yetkilerle, seçilmiş insanlarımızdan da 
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teşekkül etmek suretiyle, yeni mahallî meclisler meydana çıkarmak suretiyle -mevzuattan yoksun 
olmasına rağmen- vatandaş nezdinde fevkalade olumlu mütalaa edilen bu hususları gündeme getir
memize rağmen, bir taraftan da vali ve. kaymakamların yetkileri ellerinden alınmak suretiyle, maa
lesef bütün meseleler merkezde toplanmaya gayret edilmektedir. Bakanlık bakımından demiyo
rum, diğer müesseseler açısından söylüyorum. Bu bölge teşkilatlarının veya yeni kurulacak bölge 
veya il bazındaki teşkilatların, muhakkak surette vali ve kaymakamlara irtibatlandırılması gerek
mektedir. 

En önemli bir olay da, vali ve kaymakamların nezdinde hizmet yapan Jandarma Teşkilatı
mızın sicil amirliğinin, yine vali ve kaymakamlarımıza verilmesi gerekmektedir; bu bütünlüğü sağ
lamamız lazımdır. Yetkiyi ve sorumluluğu verdiğiniz takdirde, onun karşılığında görev anlayışında 
herhangi bir aksamanın meydana gelmemesi için, oradaki çalışanların bir başa bağlı olması gerek
mektedir. Demin de belirttiğim gibi, biz ayrı düşünmüyoruz, bütün görevli insanlarımız bu milletin 
parçasıdır. Devletin her biriminde çalışan insanımızın hepsi, bizim millî varlıklarımızdır; ancak, üç 
başlı olarak, bir tarafta adliyeye, bir tarafta askere, bir tarafta idareye bağlı olan bu insanlarımızın, 
muhakkak surette, sicil amiri olarak bir yere bağlanması gerekmektedir. En önemli görev yaptıkla
rı müessese içişleri, emniyet ve asayiş olduğuna göre, vali ve kaymakamlara bu yetkinin verilmesi 
gerekir. Tahmin ediyorum, bu konuda da çalışmalar yapılmaktadır. 

Trafik, bir felakettir, vahim bir olaydır... 

BAŞKAN - Sayın Köse, o biliniyor efendim... 

İSMAÎL KÖSE (Devamla) - İki cümleyle bitiriyorum Sayın Başkanım. 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) - 20 dakika oldu Sayın başkan. 

İSMAlL KÖSE (Devamla) - Yılda 5 bin insanımız trafik kazalarında ölmektedir. 14 Avru
pa ülkesinin kamyon sayısı kadar Türkiye'de kamyon vardır. Yollar aynı yollar; ama, araç sayısı 5 
milyona varmıştır. Bir taraftan otoyol yapıyoruz; fakat otoyoldan çıkan vasıtalarımızın, aynı evsaf
taki yollara girmesi, birçok sayıdaki vasıtanın o yollara sığmaması.sonucunda, şehir içinde veya 
şehirlerarası yollarda insanlarımızın ölmesine ve sakat kalmasına sebep olmaktadır. Yılda 5 bin 
insanımızı; yani 5 yılda bir ilçeyi kaybediyoruz. Dünyada, insanını bu kadar ucuza satan hiçbir 
devlet yoktur. Bu da, yük taşımacılığının yüzde 90'ından fazlasının, insan taşımacılığının yüzde 
90'ından fazlasının karayoluyla yapılmasından kaynaklanmaktadır, inşallah, önümüzdeki yıllarda, 
demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayoluyla yapılacak taşımalar sonucunda, trafikte rahatlama 
meydana gelecektir ve insanlarımızın bu şekilde ölmelerine engel olunacaktır. 

içişleri Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin ülkemize, milletimize ve Bakanlık mensubu 
değerli insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Ne yazık ki, lehinde bir kişiyi konuşturmak istiyordum; buraya gelinceye kadar bir—iki 

dakikası gidecek, o nedenle konuşturmayacağız. Psikolojik olarak daha rahat konuşmasını sağla
mak amacıyla, lehindeki konuşmayı da öğleden sonraki oturumda vereceğiz. 

Saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 12.50 

- — » • — • — . 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli), Mehmet Cemal Öztaylan (Balıkesir) 

© — — 

BAŞKAN —Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

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

1. —.1993 Malt Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarıla
rı ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasarı
ları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları : 211, 212, 223, 219) (Devam) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Devam) 
1. — İçişleri Bakanlığı 1993 Malt Yılı Büçtesi 
2, — İçişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malt Yılı Bütçesi . 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
L— Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malt Yılı Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahil Güvenlik Komuntanhğı 1993 Malt Yılı Bütçesi 
2. —Sahil Güvenlik Komunanlığı 1991 Malt Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Şahısları adına, lehte Yozgat Milletvekili Sayın Yaşar Erbaz; buyurun. 
Konuşma süresi 10 dakikadır. Şahısları adına konuşma yapanlara, süresinin bitimine iki 

dakika kala, konuşmasının en önemli bölümlerini Genel Kurula sunabilmesi için uyarıda bu
lunacağız. 

Buyurun Sayın Erbaz. 
YAŞAR ERBAZ (Yozgat) — Sayın Başkan, Büyük Türk Milletinin temsilcisi değerli mil

letvekilleri; PKK ve sair terör örgütüyle mücadele esnasında hayatlarını kaybetmiş olan başta 
emniyet mensuplarına, diğer kamu görevlilerine, terörist kurşunlarına muhatap olmuş ve ha
yatlarını kaybetmiş genç, yaşlı, çoluk çocuk bütürl vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, 
kalanlarına ve bütün emniyet teşkilatı mensuplarına başsağlığı dileyerek sözlerime başlar, he-" 
pinizi saygıyla selamlarım. 
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. Değerli milletvekilleri, tarihte devletler yönetim biçimlerine, ekonomik durumlarına göre 
çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. Ancak, çağımızda bir de devlet-millet kavramları 
dikkate alınarak devletlerin sınıflandırıldığına şahit olmaktayız. Bir kısım ülkelerde devlet zengin, 
millet fakirdir. Bunlar içten çürümüş, gösterişli meyve misali gibidirler. Parçalandıkları zaman 
içlerinin nasıl boşalmış olduğunu görürsünüz. İşte son zamanlarda Doğu Blokundaki ülkele
rin durumu bunun açık bir örneğidir. • 

Bir de bunun zıddı bir ülke yapısı vardır. Böyle ülkelerde millet zengin, devlet güçlüdür. 
Günümüz dünyasında itibarlı, sözü dinlenen ve bir güç odağı oluşturan ülkeler, bu özelliğe 
sahip olan ülkelerdir. Devletin güçlü olması nasıl mümkün olacaktır; bu, nasıl temin edilebi
lir? Devletin güçlü olmasının temel vasfı milletin tam bir birlik ve beraberlik içinde; malının, 
canının, ırzının, namusunun muhafazasını,emanet ettiği devlete hiçbir kuşku, şüphe duymak
sızın güvenmesi ve destek vermesiyle temin edilir. Devlet böyle bir milletin desteğiyle güç kaza
nır. Milletin devletine'böyle bir inançla bağh olmasının şartı ise, devletin milletin fertlerine karşı 
hiçbir ayrım gözetmeksizin, dil, din, ırk; mezhep, siyasî kanaat farkı gibi hiçbir ayrım gözet
meksizin eşit ve adil davranmasıyla mümkündür, tşte burada İçişleri Bakanlığına çok büyük 
görevler düşmektedir. Vatandaş nezdinde ilk anda devleti simgeleyenler devletin valisi; kayma
kamı, emniyet teşkilatı, polisi ve jandarmasıdır ve dolayısıyla bütün İçişleri Bakanlığı men
suplarıdır. - • ı 

Devletin polisi ve jandarması devlet-millet dayanışmasının en sağlam köprüsüdür. Vatan
daşın huzur içinde idamei hayat etmesinin teminatı olan güvenlik kuvvetleri, üstlenmiş olduğu 
bu önemli görevi dolayısıyla zaman zaman devleti yıkmaya, milletin birlik ve beraberliğini boz
maya yönelik, devlet-millet düşmanlarının hedefi haline gelmişlerdir. Onların millet nazarında 
itibarını sarsmak için geçmişte çok büyük tecavüzlere maruz bırakıldığı; "köpekler, polisler, 
faşistler";üçlemesiyle şahsiyetleriyle oynandığı, yakın tarihimizin sayfalarında kara. bir leke olarak 
kalmıştır. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, bugünlerden "kahraman ve fedakâr Türk polisi" 
noktasına gelinmektedir. Bu durumun, vatandaş gönlünde ilelebet muhafazası, yine polisimi
zin davranışlarıyla mümkün olacağı akıldan uzak tutulmamalıdır. Bu temel görüşümüzün bu 
şekilde tespitinden sonra, ülkemizin en büyük meselesi olan bölücü terör olayları hakkında 
da birkaç cümle söylemek istiyorum. ' > . • • < 

Değerli milletvekilleri, her ne kadar bölücü terör 1984 yılında kitlesel öldürme olaylarıy
la, gerçek yüzüyle çıkmış ise de, bunun kökleri daha gerilere gitmektedir. Nitekim 1980 öncesi 
anarşi olaylarında -her neİcadar bu olaylar bir ideoloji çatışması şeklinde gözüküyorsa da- ger
çekte sütre gerisinde bölücülüğün var olduğu ve bir kısım terör örgütlerinin içine sızarak, on
ların taşeron olarak kullanıldığı bir gerçektir, 

Bu gerçek o tarihlerde ilk defa MHP tarafından dile getiriliyor; ancak bu gerçekleri söyle
diği için ve tedbir alınması noktasında sıkıyönetim ilanını istediği için, Anayasa Mahkamesin-
ce hakkında dava açılması isteniyordu. 

Ne garip tecellidir ki, partinin kapatılmasının istenmesinden çok kısa bir zaman sonra 
12 Eylül herakâtı gerçekleştiriliyor ve bütün Türkiye'de uzun yıllar devam eden sıkıyönetim 
ilan ediliyor ve bu görüşü savunan MHP ve mensupları, sıkıyönetim mahkemelerinde yargıla
nıyordu. 
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Bütün suçları (!) devletin bekasını, milletin bölünmez bütünlüğünü savunmak, Türkiye'
de bir Afgan modeline karşı çıkmak, insan onuruna yakışmayan bir sistemin Türkiye'de ku
rulmaması için mücadele etmek olan insanlar, devleti yıkmak isteyenlerle bir tutularak, millet 
nazarında suçlu ilan ediliyordu; fakat, daha da ilginci, bugün bile, yıllarca kendisine hizmet 
ettikleri halde geçmişleri bilinmezlikten gelinen eski MHPTilerin, bir siyasî partimizin bir iç 
meselesiyle bölünmesinden sonra, bu insanların MHP'li oluşları, alınlarının kara bir lekesi gi
bi (!) yüzlerine çarpılıyor, gidenler kalanları, kalanlar gidenleri, MHP'li olarak suçluyorlardı. 

Ancak, şunu bütün MHP'lilerin bilmesini istiyor ve buna katiyetle inanıyorum ki, tarih, 
gelecekte, o dönemi, MHP ve ülkücülerin şerefli bir mücadelesi olarak yâd edecek, evlatları
mız ve torunlarımız bizleri rahmetle anacaklardır. (MÇP sıralarından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Türk Milleti, büyük bir milletir. Tarihte çok büyük felaketler yaşa
mış; ancak, Yüce Allah'ın yardımı ve milletimizin yüksek ve asil manevî değerleriyle bunların 
üstesinden gelinmiştir. Bu terör meselesinin er geç üstesinden gelinecektir. Nitekim, Hüküme
tin bu konuyu çözmekteki kararlığı ve yaptığı, bataklığın da kurutulmasına yönelik çalışmala
rı, operasyonları, millet indinde takdirle karşılanmaktadır. Millete, terörün üstesinden geline
ceği güvenci gelmiştir ki, bu avansın, engin devlet tecrübesine sahip Sayın Bakan ve değerli 
bürokratları tarafından iyi kullanılacağına olan inancımı belirtmek istiyorum. 

Değerli kardeşlerim, Türkiye'de bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde 
çok sık konuşulan bir konudur. Geçen bütçe görüşmeleri sırasında o yörenin insanı olarak Hak
kâri Milletvekili değerli Mustafa Zeydan'ın Bütçe Komisyonunda yapmış olduğu konuşma, yü
reklerimize su serpmiştir, ferahlatmıştır. Bu meselenin çözümünün temel şartı, Türk Milletinin 
bütün fertleri arasında, "Allah bir, kitap bir, bayrak bir, vatan bir, ülkü bir" noktasında dü
ğümlenmektedir. İnsanlarımızı bu şekildeki birliklerin temel savuncuları haline getirdiğimiz 
zaman, Türkiye'de terörün üstesinden gelinmemesi için hiçbir sebep yoktur. 

Değerli milletvekilleri, bütün bu konulardan sonra, müsaadenizle, önemli gördüğüm bir
kaç hususu da İçişleri Bakanlığı bütçesi dolayısıyla gündeme getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Son 2 dakika Sayın Erbaz... 
YAŞAR ERBAZ (Devamla) — Teşekkür ederim Başkanım. 
Bunlardan birincisi, yeni kurulan il ve ilçe konusunun özellikle seçim sathı mailinde siyasî 

partiler tarafından büyük oranda istismar konusu yapılmasıdır. Hepinizin malumları olduğu 
üzere, Rahmetli Celal Bayar, "Hayatımda yaptığım en büyük iki hatadan bir tanesi, geçmişte, 
Kırşehir'i ilçe yapmaktır" demiştir. 

tdarî taksimatımızda, bu şekilde bir yarış noktasına gelmiş olan, yeni il ve ilçe kurulması 
bazında büyük değişiklikler yapılması, ileride tarifi mümkün olmayan büyük sıkıntılar mey
dana getirebilir, öyle ilçeler yapılmıştır, ki, aradan birbuçuk yıl geçtiği halde, Sayın Cumhur
başkanı, oraların ilçe oluşu -helikopterle gelip- törenlerine katılmış olduğu halde, birçokların
da hâlâ kaymakam yoktur, devletin varlığının teminatı olan teşkilatlar kurulamamıştır. Bu ko
nuda Sayın Bakanın büyük bir tizlik göstereceğine inancım tamdır. 

Değerli milletvekilleri, yerel yönetimler konusunda da kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 
Türkiye'de, yıllar yılı, mahallî idarelerle merkezî idareler arasında",'mahallî idarelerin, merkezî 
idarelerin vesayetinden kurtulması noktasında çok değişik görüşler ortaya atılmıştır. Mahallî 
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- idarelerin güçlenmesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinde hakikaten büyük bir ehemmiyet arz 
ettiği ve işlerin yürütülmesi noktasında mahallî idarelerin kendi iradelerini ve yetkilerini kulla
narak çok büyük hizmetler verebileceği gerçeği, yaşayan eski bir belediye başkanı olarak, ha
yatımda denediğim bir husustur. 

Mahallî idarelerin güçlendirilmesinde en önemli konu kaynak aktarımıdır. Özellikle 12 Ey
lülden önce belediye başkanları bir tip ortaya getirmişlerdi; ellerinde bir James Dond çanta, 
yanlarında ya muhasebe müdürü veya fen işleri müdürü, Ankara'da bakanlıklar arasında, gi
dip gelen, Meclise taşınan bir gezginci tüccar durumunda idiler. 1981 yılında mahallî idarele
rin gelirlerinin artırılmasına ilişin çıkarılan kanunla, mahallî idareler bir ara nefes almış; an
cak, hepinizin bildiği gibi, Türkiye'de on yıl devam eden sürekli, kronik bir enflasyon, mahallî 
idarelerin kullanılabilir bu kaynakların, artık ihtiyaca cevap veremez hale düşürmüştür. Şim
di, yeniden mahallî idarelere yeni kaynak aktarılması noktasına gelinmiştir. Burada dikkat edi
lecek husus, sadece para aktarmakla, sadece parayı kaynak olarak kullanmakla mahallî idare
leri güçlendirmek ve görev yapabilir hale getirmek mümkün değildir. Bu parayı kullanacak olan 
kadroların da mahallî idarelere verilmedi lazımdır. Ben çok il ve ilçe belediye başkanları biliyo
rum, özellikle yeni kurulmuş belediye başkanlıklarında kadro yoktur, bir imar planı mefhumu 
yoktur, imar planı uygulaması yapacak olan teknik eleman yoktur; ama, siz bunlara belli bir 
parayı kaynak olarak aktardığınız zaman, bilgili, tecrübeli, yetenekli eleman yokluğundan do
layı bu paralar maalesef yerli yerinde kullanılmamakta, israf edilmektedir ve bu, bir noktada, 
enflasyonun da sebeplerinden biri.haline gelmektedir. 

Bütün bunlar için zamanın darlığı noktasında söylenecek çok şey olmasına rağmen, Sa
yın Başkanın ikazına tekrar muhatap olmamak için, İçişleri Bakanlığı bütçesinin, mensupları
na, devletimize, milletimize hayırlara vesile olmasını diliyerek saygılar sunuyor, teşekkür edi
yorum. (DYP, ANAP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Aleyhinde Kayseri Milletvekili Sayın Salih Kapusuz; buyurun efendim. (RP sıralarından 

alkışlar) 

SALİH KABUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Bakanlığının 
görüşülmekte olan bütçesi üzerinde şahsım adına aleyhinde söz almış bulunuyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

İçişleri Bakanlığı 1993 yılı bütçesi üzerinde elbette çok şey söylenebilir; ancak, zamanın 
çok kısa olması, bazı meseleleri cümleler halinde veyahut da başlıklar halinde sıralayarak ifa
de etme fırsatını bize tanımaktadır. 

İçişleri Bakanlığı, çok önemli görevleri üstlenmiş olup, aynı zamanda bunu yürütmekle 
görevli bir bakanlığımızdır. Bütün çalışmaların ana gayesi, memleketimizdeki emniyetin, asa
yişin ve huzurun temin edilmesidir. Şu anda memleketimizde ve dünyada önemli hadiseler ce
reyan etmektedir. Bu üzücü hadiseler, hepimizi ülkesini seven bütün vatan evlatlarını derinden 

' yaralamaktadır. 

Şimdi, ülkemiz için düşünüyor ve özellikle soruyorum : Niçin ülkemiz yıllardır üzücü olay
ların ve terörün giderek çoğaldığı, ürediği bir ülke durumuna düşürülmüştür? Asırlar boyu, 
insanlığa medeniyet, ahlak ve fazilet taşımış olan bu yüce millet, acaba bu derde niçin duçar 
olmuştur? Niçin bu sıkıntılar her gün gündemimizi işgal etmektedir? İşte, hakikaten, 

— 44 — 



T.B.M.M. B : 44 16.12.1992 0 : 2 

hepimizin bunu sorgulaması lazım. Bunun üzerinde hassasiyetle ince ince düşünmek mecburi
yetindeyiz. Ne yapmalıyız?.. Bize göre, 60 milyonun kardeş olduğunu anlatan ve olmalarını 
gerekli kılan yeni bir düzenin kurulması mutlaka zaruret haline gelmiştir, fakat bu temel konu
da, nasılsa niçin böyle bir zaruretin olduğu pek anlaşılmadığından dolayı, bu hususta ciddî 
bir mesai sarf edilmemektedir. 

Bir muhasebe yapıp, gerekli ilmî metotlarla ülkenin durumunu tespit ettikten sonra, teda
visi için plan ve programlar yapıp, kısa ve uzun vadeli uygulamalara bunların geçirilmesi la
zımdır. Bunu kim yapacak?.. Elbette icra, yani Hükümet gerçekleştirecek. Ancak, bu Hükü
met, bugüne kadar kısa ve uzun vadeli bir plan, bir program da ortaya koyabilmiş değildir; 
sadece günübirlik olayların Üzerine gitmekle zaman tüketmektedir. 

özellikle devlet ve millet kaynaşması için önemli bir konu da temel insan haklarıdır. 
İnsan haklan, kazanılmış haklar olmayıp, bizim inancımızla göre, Allah tarafından veril

miş temel haklardır. Bugün, dünyada yaşayan insanların birçoğu, bu hakları elde edebilmek 
için adeta zaman dilimi içerisinde mücadele vermişlerdir; ama biz bunu her zaman için taşımı
şız, uygulamışız ve bu uygulamaları da dünyada numune olarak orta yere sermİşizdir. Verilmiş 
hakların hepsine, hepimizin mutlaka sahip çıkması, aslî görevimizdir. Biz, millet olarak bu hu
susta maalesef son zamanlarda güya birtakım çevrelerin kasıtlı olarak geliştirmiş olduğu it
hamlarla karşı karşıyayız. Mesela, Sayın Başkanımız bile, insan haklarında geri olduğumuzu 
ifade edebiliyor. Gene, insan hakları açısından, Türkiye'nin 88 ülkeden 66'ncı sırada bulundu
ğunu, güya insan hakları adına işlem yapma yetkisini kendisinde bulan Birleşmiş Milletler İn
san Hakları Komisyonu, bir raporunda beyan edebiliyor. 

Bu, bizim için çok acıdır. Dolayısıyla, bu konu gündeme gelmişken, elbette sık sık tekrar 
ettiğimiz ve etmek mecburiyetinde kaldığımız insan haklarıyla ilgili olarak bir Batı ülkesinden 
misal vermek istiyorum. İngiltere'de, özellikle motosiklet kullanan sürücüler için başlık tak
mak, kanunen bir mecburiyettir. Bunun üzerine İngiltere'de yaşayan başka dinlere mensup in
sanlardan Sihler, mahkemeye müracaat ediyor. Bağımsız mahkemeye, "Bu bizim başımıza takmış 
olduğumuz kayık şeklindeki bez parçası, bizim inancımızın gereğidir. Dolayısıyla, inancımız 
gereği olan bu örtüyü, bizim, başımıza takmamıza, bulundurmamıza müsaade edin" şeklinde 
yapılan müracaata karşılık, oranın bağımsız mahkemesi, "Siz bu kıyafetinizle motosiklete 
binebilirsiniz" diyebiliyor. (SHP sıralarından "O başka şey" sesi) 

Kardeşim oradan diyor ki, "Başka şey" 
Arkadaşlarım, Hükümette bulunan siyasî partiler olarak sizler, bu temel hakkı, inanç ve 

fikir hürriyetini hallettiniz de, biz bunu sıkça gündeme mi getiriyoruz? Mesele nedir; bunu hal-
letmenizdir. Bizim gayemiz, bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. 

İnsanın, inancı gereği taktığı örtüsüne müdahale edilmesi, hepimizin herhalde saygıyla 
karşılayacağı temel haklardandır. Ancak, bu inanç ve fikir hürriyeti meselesinde hepimiz, bü
tün yetkililer, kürsülerde ve belirli platformlarda bu mesele için çok açık beyanlarda bulunmuş 
olmamıza rağmen, ne yazık ki, bu konu, burada bizleri hâlâ meşgul edebiliyor! Bakınız, Sayın 
Başbakanımız Demirel "Türban yarasını saracağım" diyor. Hükümet olalı bir yılı aşkın bir 
zaman olmasına rağmen, olan bu tür meselelerle her gün karşı karşıyayız. Doğru Yol Partisi 
Grubundan arkadışımız Mehmet Özkan bey aramızdaysa söyleyeceklerdir, geçen gün bir grup 
başörtülü kız çocuklarıyla birlikte, bir üniversite rektörüyle uzun müddet münakaşa etmek mec
buriyetinde kalmıştır. .. •. 
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Arkadaşlar, muhterem milletvekilleri; bu konular artık Türkiye'nin inşallah gündemin
den mutlaka; ama mutlaka çıkartılmalıdır. < 

Bütün milletvekillerini, bütün siyasî grupları ilgilendiren bir örnekten daha bahsetmek is
tiyorum. Şeffaflıktan, açıklıktan yana olduğunu iddia eden, demokratikleşmeyi ağzından hiç 
düşürmeyen bu Hükümetin ve bu Hükümet içinde, ülkeye asayiş ve kanun hâkimiyetini sağla
maktan sorumlu bir Bakanlığın bünyesinde, kendi ifadelerini uygulamalarıyla reddedercesine 
bir uygulama oldu. Bu, Meclisin gündemine geldi. Başkent Ankara'da, kendi seçmenleri huzu
runda bir milletvekili dövüldü. Bütün siyasî parti grupları olarak bu işe tepki gösterdik. Sayın 
Bakan, bu hususta, özellikle taşımış oluğu üniformaya layık olmayan ve bizim polisimizi, bi
zim emniyet ve asayiş güçlerimizi temsil edemeyecek, bu tür uygulamaları bulunan bir yetkili
yi, hâlâ, kamu vicdanını tatmin edebilecek bir cezayla cezalandırmadılar, kamuoyuna yeterli 
açıklamada bulunmadılar, gerekli uygulamayı gösteremediler. Bu, hepimiz için üzücü bir olay
dır. Bugün bakan olabilirsiniz, bugün iktidar da olabilrisiniz, yarın milletvekili, sıradan bir 
vatandaş da olabilirsiniz; ama mutlaka ve mutlaka insana insanca muamele zarurîdir, Hele 
hele bu, Ankara'nın göbeğinde, özellikle de milletvekiline yapılan bir uygulamaysa, herhalde 
bunu burada dile getirmek, bunu prostesto etmek, bu husustaki vicdanî rahatsızlığımızı ifade 
etmek en tabiî hakkımız olsa gerektir. 

BAŞKAN — Son iki dakika Sayın Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Trafik ve sair konulardan daha fazla bahsetmeden, asayiş görevlilerimizin birkaç proble

mi üzerinde de durmak istiyorum. Özellikle İçişleri Bakanlığı bütçesi çok yetersizdir ve yap
ması gereken fonksiyonları yerine getiremeyecek özelliktedir; artış oranı yüzde 74 gösteriliyor. 
Türkiye'de enflasyonun yüzde 70 olduğu bir dönemi yaşadığımıza göre, yüzde 74'lük bu artış, 
yaşadığımız bu hassas dönemde, elbette çok büyük bir eksiklik ve kifayetsizliktir. 

Kraldan fazla kralcı geçinerek, zenginlerin affı manasına gelen Af Kanunuyla, bu Hükü
met, 30 trilyona yakın bîr bağışta bulundu. Ancak, polislerimize, asayiş görevlilerimize, jan
darma ve bekçilerimize, yaklaşık bir yıldan beri, ayda 125 bin lira gibi, çok cılız ve gülünç bir 
tazminat verilmektedir. Bunun Plan ve Bütçe Komisyonunda ve ilgili yerlerde görüşelerek der
hal düzeltilmesi lazımdır. " ' . . . • • • . 

Görevlilerin lojman problemleri devam ediyor ve 200 bin lira gibi çok küçük bir para taz
minat olarak veriliyor. • 

Mesai saatleri bitince, özellikle kurşunlara hedef olan polislerimizin sivil giyinebilmelerî 
mutlaka temin edilmelidir. 

Özellikle terörle mücadele içerisinde bulunan görevlilerimizin hayat şartlarını birtakım uy
gulamalarla, onları memnun edici bir seviyeye ulaştırmamız lazım. Ancak, birtakım kötülük
lerin bu dönemde daha çok yaygınlaştığını da özellikle müşahade ediyoruz; rüşvetin, çek-senet 
mafyalarının ve diğer mafyaların çok sözü edildiği bir dönemi yaşıyoruz. Aynı zamanda, ah
laksızlığın had safhaya çıktığı, sokak ve caddelerde yaygınlaştığı bir dönemde, yetkililerin bu 
hususta göstermiş olduğu çabaları biraz daha artırmalarını diliyoruz. 

Biraz önce, DYP Grubundan bir arkadaşım burada "biz, beledeyelere eşit muamele 
yapıyoruz" dediler. 
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Elbette, bundan dolayı teşekkür ederiz; zaten göreviniz. Ancak, kendi vermiş olduğunuz 
ölçüler içerisinde bile bir mukayese yapacak olursak, belediyelere malî yardımda DYP-RP ora
nında, aynı zamanda bir RP-MÇP oranında eşitsizliğin büyük boyutlarda olduğunu görüyoruz. 

tlave olarak, bütçe görüşmeleri öncesinde,-Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine 
belediye gelirleriyle ilgili bir kanun tasarısı getirildi. Görüşülürken yarım kalan bu tasarının 
20 nci maddesinde daha önce ANAP Hükümeti zamanında belediyeler gelirlerinin nüfusa gö
re objektif olarak ayarlanmış olmasına rağmen, sizler, adeta bundan sonra daha fazla parti
zanlık yapabilmek için, nüfusa ilave olarak geri kalmışlık, gelişmişlik, turizm gibi birtakım 
faktörleri göz önünde bulundurmak, bu oranda ilgili olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilme
si içini teklif getiriyorsunuz. ' 

Bu bile, sizin, ANAP döneminde tenkit etmiş olduğunuz, sıkboğaz edilmiş, eli kolu bağ
lanmış belediye anlayışını fiiliyata sokmak istediğinizi gösteriyor! 

BEKİR SAMI DAÇE (Adana) —Önceki kanunda var mı Sayın Kapusuz? 

SALÎH KAPUSUZ (Devamla) — Hayır efendim, bunun münakaşasını o gün yine yaptık. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, bağlıyor efendim, müdahale etmeyin. 
Buyurun. 
BEKİR SAMI DAÇE (Adana) — Bütçe Kanununda var. . 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Efendim, elbette Bütçe Kanununda olmasına rağmen, 
siz, bu oranlardaki değişikliğe ilave olarak Bakanlar Kuruluna bazı yetkiler getiriyorsunuz. 

Bu uygulamanın partizanlık için bir basamak olacağı endişesini taşımaktayız. Partizanlık 
yapmayacaksınız, o zaman o kanun tasarısını değiştirerek getirin. 

Arkadaşlar, Başkanımızın da ikazı üzerine sözlerimi bağlıyorum. 
İçişleri Bakanlığının aleyhinde çok söz söylenebilir; ancak, hassas bir dönemde, özellikle 

terörle mücadelenin sıkı ve ağırlıklı.olarak yürütüldüğü bir dönemde, Bakanlığa çok fazla yük
lenmenin doğru olmayacağı düşüncesinden hareket ederek, Bakanlığımız bütçesinin memleke
timiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederken, âhirete intakal etmiş olan 
polis, jandarma ve vatandaşlarımıza da Cenab-ı Haktan rahmet diliyor, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) * 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kapusuz. ' 
İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin, buyurun efendim. (DYP, SHP, CHP ve ANAP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Bakan, sizin de süreniz 30 dakika efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin de-. 
• ğerli üyeleri aziz arkadaşlarım; ülkemizin, ulusu ve toprağıyla bölünmez bütünlüğüne yönelen 
saldırıları defetmede yoğun bir mücadele içerisinde bulunan Bakanlığımın ve Bakanlığıma bağlı 
kuruluşların bütçeleri münasebetiyle Yüce Meclisimizde siyasal partilerimizin değerli görüş ve 
düşüncelerini yansıtan ve bu arada, gerek Bakanlığımız, Bakanlığımız mensuplarımız ve ge
rekse bendeniz hakkında lütfettikleri iyi görüş ve düşüncelere, kanaatlere Yüksek Huzurların
da teşekkür etmeyi bir borç bilerek kısa maruzatıma başlamak istiyorum. 

Sayın Başkan, bilindiği gibi, bugün için ülkemizin başta gelen sorunlarından biri, halen 
önemli boyutlara ulaştığını kabul etmek zorunda olduğumuz, bölücü nitelikli devlete karşı gelme 
eylemleridir. 
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tfade etmeliyim ki, bu eylemler, güttüğü iğrenç ve hayalî hedefin sonuçsuzluğu bir yana, 
Hükümet Programımızda birçok kere vurgulanmış olan, insan haklarına sadakat esasına da
yalı demokrasimizin ve ekonomik kalkınma hamlelerimizin istikrar ortamı içerisinde gerçek
leştirilmesine de,en azından, bölge düzeyinde geciktirici sebep teşkil etmektedir. Zira, silahla
rın kullanıldığı, insanların öldürüldüğü bir yerde, meselelere, demokratik yolla çözüm bulmak 
pek kolay olmuyor; ama, Plan ve Bütçe Komisyonunda belirttim, burada da üstüne basarak 
belirtmiş olayım : Yapacakları, sadece bu kadar. 

Terörist grupların eylem biçimi ve içeriden ya da dışarıdan sağladıkları destek ne olursa 
olsun, sonuçta, delvetin sarsılmaz gücü karşısında ezileceklerdir; yöre halkı da er geç bunların 
tasallutundan kurtarılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, müsaadelerinizle, burada konuyu biraz daha açmak istiyorum : Bi
lindiği gibi, Güneydoğu Anadolu Bölgemizde devletin varlığına ve onun hür demokratik düze
nine kasteden menfur zihniyet ve faaliyetler, PKK diye bilinen terör örgütünün 15 Ağustos 1984 
tarihinde Eruh ve ŞemdiIIi ilçelerimizde düzenlediği silahlı hareketlerle başlamıştır; yani, hare
ket, iktidarımız döneminde ortaya çıkmış değildir; fakat, bölücü örgüt, gerek masum vatan
daşlarımıza gerekse bölgede huzur ve güveni sağlamak için çalışan güvenlik güçlerimize yöne
lik kanlı eylemlerini günümüze kadar sürdürmeye devam etmişlerdir. 

Hükümetimiz, 20 Kasım 1991 tarihinde görevi devraldığında, böyle giderek artış kaydet
miş bir tabloyla karşılaşmıştır. Tabiatıyla, bu durumun bir sonucu olarak, bir vesileyle Yüce 
Meclisinizde bir defa daha ifade etmiş olduğum gibi, özellikle geceleri, güvenlik güçlerimizin, 
bir yerden başka bir yere ulaşabilmelerinin hemen hemen imkânsız hale geldiği, halkın sokağa 
çıkma cesaretinin hemen hemen bulunmadığı, gündüzleri dahi sınırlı operasyon yapabilen gü
venlik güçlerimiz, geceleri sadece bulundukları yerleri savunma durumuna geçtikleri, özellikle 
kırsal alanda gece hâkim olan bölücü örgüt mensuplarının, gündüzleri dahi yolları saatlerce 
kesebilme cesaretini gösterebildikleri, bölge halkı bir yandan terörist örgütün baskısı, öte yan
dan devletin güvenliği sağlayamaması sonucu, arada sıkışıp kaldığı ve âdeta, toplumsal olayla
ra itildiği bir durum vardı. -

Ayrıca, ülke güvenliğine kasteden olaylar, sadece Güneydoğu Anadolu Bölgesiyle sınırlı 
kalmamış, ülkenin diğer bölgelerindeki büyük kentlere de terörü hatırlatan hareketler yoğun
luk kazanmış ve bütün bu durumlar bir araya gelince de, halkımızda, ülke genelinde terörün 
önlenemez hale geldiği ve baş edilmesinin de hemen hemen mümkün olmadığı gibi, bizce, bir 
yönetim için, üzerine hemen eğinilmesi kaçınılmaz olan kanaatler yaygınlaşmaya başlamıştı; 
aslında, bölücü terörist örgütün amacı da bu idi. Kitleleri toplumsal olaylar içine çekerek, böl
gede özellikle genç kuşakları kazanmaya çalışarak, güvenlik kuvvetleriyle giriştikleri silahlı ça
tışmalarda ölen militanların cenazelerine sahip çıkarak ve netice itibariyle, bölgede toplumsal 
patlamalara yol açabilecek her türlü olayı istismara çalışarak halkta yılgınlık yaratmak ve bir 
noktadan sonra da, kendince, bir halk ayaklanmasına zemin oluşturacak ortamı yaratmaktı. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; demek oluyor ki, ilk yapılacak, hem ülke bazında 
ve hem de bölge bazında, devletin güvenliği sağlayamadığı yolunda uyanma istidadını göste
ren kanaatin önlenmesidir. Bizim de Hükümeti devraldığımızda ilk üzerinde durduğumuz hu
sus bu olmuş ve sonuçta, ülkeyi rahatsız etmek isteyen bu belanın üzerine şiddetle gidilmesi
nin, teröristin tepesine bir balyoz gibi inilmesinin kaçınılmaz olduğu; ancak, bunu yaparken 
de, kesinlikle devlet baskısından yana olunmaması, silahı çeken teröristle, masum vatandaşın 
aynı kefeye konulmaması ve en az bunlar kadar önemlisi de, hukuk devleti kurallarından ayrı-
Iınmaması gerektiği ilkeleri benimsenmiştir. 
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Bu ilkeleri Hükümetimizin Programında görmek mümkündür ve bu ilkeler çerçevesinde 
süratle ve etkin bir şekilde bu bölücü terör belasıyla mücadeleye giriştik. 

Ayrıca, bu mücadele sürerken, o zamana kadar üzerinde yeterince durulmamış olduğuna 
inandığımız diğer alınabilecek tedbirlerin neler olabileceği üzerinde durduk. Bölgedeki askerî 
mercilerle mülkî merciler arasında, uygulamadan kaynaklandığı anlaşılan, yetkiye ilişkin bazı-
belirsizlikler netleştirilerek, asayiş konularında bölge valisi ve il valileri-, bölgede tek yetkili mer
ciler haline getirilerek, tabirimi mazur görün lütfen, bölgede sadece sivrisineklerle uğraşmakla 
yetinilmeyerek, bataklığın kurutulmasına da önem verilmiştir. Böylece, dağa çıkan silahlı terö
ristten ayrı olarak, bunları yönlendiren, planları yapan mihrakların üzerine, yani terörün kay
nağına da gidilmiştir. Terör konusunda, ülkede, Parlamentosuyla, halkıyla, siyasî partileriyle 
ve basınıyla millî birlik, bütünlük şarttır, özellikle, en uç noktada mücadele veren vatan evladı 
için bu birlik büyük önem taşımaktadır. Bu birlik, bütünlük sağlanmıştır ve netice itibariyle, 
güvenlik kuvvetleri mensuplarımızın yasalara uygun mücadelelerindeki çekingenlikler gideril
miştir. 

Bölgede, teröre karşı gerçekten başarılı mücadele veren özel harekât timlerimiz, hakların
daki karalamalar dolayısıyla âdeta pasifize edilmek üzereyken, bunun önüne geçilmiş ve yasa
lara uygun mücadelelerinde destek görmüşlerdir. Bölgede teröre karşı mücadele veren güvenlik 
güçlerimiz, yeterli ve nitelikli personel ile helikopter, zırhlı araç, gecegörüş dürbünü, hedef nok-
talayicı, portatif termal kamera gibi mücadele için hayatî önem taşıyan araç ve gereçlerle güç
lendirilmiştir. 

Bölgede hizmet veren kamu görevlilerinin, halka ilişkilerinde daima müşfik ve saygılı ol
ma esasına özen göstermelerini sağladık. Zira, vadandaşına sevgi, medenî ve demokratik bir 
devlet olmanın temel şartıdır. 

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan da, ortaya konan, devletimizin ve onun temsilcisi Hü
kümetimizin kararlı tutumu, süratle, biraz önce de noksanlığına işaret ettiğim devlet ve hak 
kaynaşmasını perçinlemiştir. Vatandaşlarımızın, Parlamentomuzun, siyasal partilerimizin ve 
basınımızın, güvenlik güçlerimize verdiği coşkulu destek, terörle mücadelede bizlere ayrı bir 
güç katmış ve mücadele azmimizi kamçılamıştır. . » 

Değerli arkadaşlarım, emin olunuz, arkalarında milletimizin top yekûn desteğinin bulun
duğuna inanan güvenlik güçleri mensupları, terörün üzerine daha büyük bir şevk içinde, daha 
büyük bir etkinlikle ve daha yüksek bir moralle gitmeye başlamışlardır. Ulaşılan bu nokta, 
.Hükümetimizin, devlet ile halkın kucaklaşmasını esas alan tespitlerinin ne derece isabetli ol
duğunun açık bir kanıtıdır ve aynı zamanda demokrasimizin de bir zaferidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer taraftan, Hükümetimiz, terörü Öncelikle iç di
namikleri kurutulması gereken bir bela olarak değerlendirmekle birlikte, konunun dış boyut
larının mevcudiyetinin de bilinci içindedir ve bu bilinçle Hükümetimiz, komşu ülkelerle ve di
ğer ülkelerle güvenlik ve işbirliği anlaşmaları yapmak suretiyle, bunun odaklarını söndürme 
yoluna gitmiş ve bunda başarılı olmuştur. x •„ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kuzey Irak konusunun güncelliğini henüz yitirme-
mesinden de yararlanarak, bu nedenle konu hakkında, müsaadelerinizle, Yüksek Meclisimize 
özet bilgi sunmak istiyorum. 
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Bilindiği gibi, özellikle Körfez bunalımıyla birlikte, Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu doğ
muş ve bu boşluk, bölücü terörist örgütün ülkemize yönelik saldırılarına zemin teşkil etmiştir. 
Teröristler, sınırlarımızda vatan bekçiliği yapan gencecik askerlerimizi şehit etmeye, sınırı geçe
rek, bütün meskûn mahallere ve halka zarar vermeye başlamışlardır. 

Tabiatıyla, bir noktadan sonra, Türk Devleti kendisini, topraklarına ve vatandaşlarına yö
nelik olan bu saldırıları tesirsiz hale getirmek için üzerine düşeni yapmaya mecbur hissedecek
tir. Evvela peşmergelerle başlayan ve bilahara, güvenlik güçlerimizce de girişilen Kuzey Irak'
taki PKK kamplarını ortadan kaldırmaya yönelik harekât, bu mecburiyetin bir sonucudur. Ken
dileri, Türk topraklarına yönelik saldırılarını durdurmazlarsa, haliyle bunu Türkiye durdura
caktır. Son yapılan da budur. 

Değerli arkadaşlarım, Plan ve Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gibi, Türk güvenlik 
güçlerinin giriştikleri Kuzey Irak harekâtında, Türkiye'nin, sınırlarını genişletmek gibi bir mak
sadı asla olmamıştır. Maksadımız, asla kan dökmek de değil, kan dökenleri etkisiz hale getir
mekti. Bu olayda ülkemiz, savunma durumunda olmuştur. Nitekim, amaçlanan noktaya ge
lince, harekâta katılan güvenlik güçlerimiz de hemen çekilmeye başlamıştır. 

Bebeklere varıncaya kadar, masum insanları acımasızca öldüren, evlerini yakan, yuvaları
nı perişan eden bu cani terörist çeteye, devlet ne kadar tahammül edecektir? Bu nedenle ve 
bu maksatla, devlet, kendini koruma görevini yerine getirmiştir. 

. Güvenlik güçlerimizce, Kuzey Irak'ta terörist örgüt odaklarına karşı yürütülen harekâtta, 
maalesef 25 şehidimiz, 112 de yaralımız vardır. 

Harekât sırasında 3 778 uzun namlulu silah, 54 uçaksavar makineli tüfek, 28 havan topu, 
450 roketatar, 2 175 roketatar mühimmatı, 2 adet karadan havaya SA-7 füzesi, 80 tüfek bom
bası, 3 adet 75 milimetrelik geri tepmesiz top, 2 344 adet mayın, 800 el bombası, 628 bin çeşitli 
çapta mühimmat, 700 kilogram dinamit ele geçirilmiş olup, bunlar eğer bu harekât gerçekleş
tirilmemiş olsaydı, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu durumun ciddiyetini, boyutlarım sanı
rım kanıtlayacak niteliktedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada, dikkat edilirse, yakın zamana kadar ve özellikle Nevruz 
öncesinde bölgede hemen hemen sürekli denecek tarzda kitle eylemleri vardı. Güvenlik güçle
rimizin azimli ve kararlı tutumu ve yöre halkımızın kışkırtmalara boyun eğmemesiyle bu ey
lemler hemen hemen durmuştur. Artık, yerleşim yerlerinde, terör örgütünün hayal ettiği isyan 
provası eylemleri gözlenmiyor; ancak, takdir edileceği gibi, her mücadelenin bir de bedeli var
dır, Bu bedel, harcanan maddî kaynaktan da öteye, verilen şehit sayısıdır. Maalesef, içinde bu
lunduğumuz yılın ilk 11 ayı içinde, bölgede, subay, astsubay, polis, erbaş, er ve geçici köy koru
cusu olmak üzere toplam 546 şehit vermiş durumdayız. Yaralı sayımız ise -b.u tarih itibariyle-
bini geçmektedir. 1991 yılının aynı döneminde 242 şehidimiz ve 500'e yakın yaralımız vardı. 
Aynı dönem içinde, olaylarda 510 vatandaşımız hayatını yitirmiş ve 503 vatandaşımız da yara
lanmıştır. 1991 yılında bu rakamlar; 136 ve 208'di. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda da değindiğim gibi, geçmiş,yıla göre, bu , 
rakamlardaki artışta, güvenlik güçlerimizin, terörist örgütün üzerine daha büyük bir işbirliği 
içinde, kararlı ve inançlı gitmelerinin etkisi büyük olmuştur. Güvenlik kuvvetlerimiz, bölgede, 
yeri geldiğinde, canlarını ve kanlarını feda edercesine, üstün bir işbirliği anlayışı içerisinde 
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görevlerini sürdürmektedirler. Gerek bu mücâdeleler sırasında ve gerekse yurdumuzun diğer 
yörelerinde, iç güvenliğimizi sağlarken, şehitlik mertebesine erişen görevlilerimiz ile, terörist-
saldırılarında hayatlarını yitiren vatandaşlarımıza, yüce huzurlarınızda Tanrı'dan rahmet dili
yorum; görevlerini feragat ve kararlılık içinde yerine getirmiş ve halen getirmekte olanları da, 
gene huzurlarınızda saygıyla, minnetle anıyorum. Bu vesileyle, Kuzey Irak'taki fesat yuvaları
nı dağıtmak için mücadele veren güvenlik güçleri mensuplarımıza da, en yüksek komutanın
dan erine kadar, minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ayrıca şunu da belirtmek istiyorum : Olayların üze
rinde, mecbur olmadıkça, tek başına zabıta ağırlıklı olarak da durmak çare değildir; işin bir 
de idarî, ekonomik, sosyal ve psikolojik yönü vardır; halka şefkatle yaklaşılması gerekir. Bu
nu, az önce de arz ettim. Zira, şunun, altını çizerek ifade ediyorum : İçinde bulunduğu bütün 
olumsuz koşullara rağmen bölge insanımız, çok büyük çoğunluğuyla olaylarda hiçbir potansi
yel suçlu konumuna gelmemiştir; getirilemez, getirilmemesi, lazımdır. Bütün demeçlerimizde 
ve bütün yayınlarımızda bunu açık ve seçik olarak ifade ediyoruz. Sadece, bizim devlet olarak 
yıllardan beri kendilerine yeterince veremediğimiz bazı şeyler olmuştur. Gerçi devlet, diğer böl
gelerimizin kaynaklarını da kullanarak, buralara elinden geleni götürmeye gayret etmiştir; an
cak, bu yetersiz kalabilmiştir. Fakat, devletin, bölgedeki insanımıza karşı hiçbir zaman ters bir 
politikasının olmadığı da açık bir gerçektir. Kaldı ki, dünyanın neresinde olursa olsun, bir yere 
yeterince yatırım yapılamamış olması, yeterince refahın götürülememiş olması, bölücü nitelik
li davranışlara sebep teşkil etmemesi gerekir; ama, bölgeye yatırımların götürülmesi, bölgenin 
kalkındırılması gerektiğine içtenlikle inanıyoruz. Nitekim, Hükümet programımızda da bölge
ye yönelik çalışmalarımızda bunu açıkça görmek mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, aslında bölge halkı kendi haline bırakılırsa, devletine bağlı bir va
tandaş grubudur. Zira, biz bu insanlarla neredeyse bin yıldan beri beraber yaşadık, bu coğraf
yayı hep, birlikte vatan yaptık; kısaca, birbirimize et-kemik misali bağlandık, kaynaştık. Dev
let, bu insanları ayrılıkçı hainlerin tasallutundan kurtarmayacak da ne yapacak; başka ne gö
revi var devletin? ' 

Değerli arkadaşlarım, şundan emin olmanızı istirham ediyorum : Bölgede görevli güven
lik güçlerimiz, terörle mücadelede gerek donatım ve gerekse bilgi ve deneyim bakımından eski
ye göre çok güçlüdür ve her geçen gün daha da güçlenmektedir. Ancak, şunu da açıkça ifade 
etmek istiyorum : Terörün boyutu ne olursa olsun, Hükümetimiz, devletin gücünü asla bir öç 
alma aracı olarak kullanmamaktadır ve kullanmayı da düşünmemiştir. Teröristlerle suçsuz va
tandaşlarımız arasında ayrım yapmaya büyük özen gösterilmektedir. Eğer, bu terörizm soru
nunun çözüm süreci gecikiyorsa, inanın tek nedeni budur. Teröristlerle suçsuz vatandaşlarımız 
arasında ayrım yapmada gösterdiğimiz özen, hukuk devleti ilkelerini şiar edinmiş bir devletten 
başka türlüsü beklenemediği içindir. 

Değerli arkadaşlarım, belki tekrar olacak; ama, yine de şunu ifade etmiş olayım : Devlet, 
bu işin üstesinden gelecektir, Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ancak, dileğim odur ki, de
ğerli arkadaşlarım, terör odakları daha fazla acılara, daha fazla gözyaşına, daha fazla kan dö
külmesine mahal kalmadan, bu işin sonu olmadığını, bu işin çıkmaz sokak olduğunu artık 
idrak etsin ve kısa süre önce Yüce Meclisimizin onayına mazhar olan, "Pişmanlık Yasası" de
diğimiz yasanın getirdiği o büyük hoşgörüden de yararlanarak, adil, bağımsız ve tarafsız Türk 
yargısına sığınsınlar. 
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. Sayın Başkan, değerli ar kaşlarım; ülkemiz, terör nitelikli suçlar dışındaki zabıta olayları 
bakımından; genelde, olağan bir 1992 yılı geçirmiştir. Basınımızda da yakînen takip ettiğiniz 
gibi, terör odakları, kendilerine silah temini için parasal kaynak bulmak amacıyla, dünyada 
narkotik trafiğini yönelten yeraltı teşkiltatlarıyla yakın işbirliği içerisine girebilmektedirler. Ni
tekim, PKK terör örgütü de, doğudaki arz ve batıdaki talep arasında köprü ve Alman ve diğer 
dış devlet makamlarınca da bilinen, tespit edilen şekilde, beynelmilel narkotik trafiğini yönel
ten şebekenin başı durumundadır. • 

Değerli arkadaşlarım, güvenlik güçlerimize lojistik destek sağlamaya yönelik çalışmaları
mıza gelince : Şunu açıkça ifade edeyim ki, Bakanlığım emniyet, jandarma ve sahil güvenlik 
teşkilatlarının, eğitilmiş personel, araç, gereç ve diğer teçhizatla güçlendirilmesi yönünde, her 
şeyini seferber etmiş durumdadır. 

İnancımız odur ki, halkımızın huzur ve güvenini sağlamanın herhangi bir maliyeti ola
maz. Bu nedenle, halen huzurunuzda bulunan ödenekler yeterli olmadığı ve ülkenin güvenlik 
gerekleri ihtiyaç hissettirdiği takdirde, yıl içinde, Yüce Meclisimizin huzuruna, harcama yetkisi 
isteyen yeni kanun tasarılarıyla da gelebileceğiz; yani ne pahasına olursa olsun, ülkedeki gü
venlik hizmetlerini bihakkın yerine getirmek ve sürdürmek, vazgeçilmez ilkemiz olmaktadır 
ve olmaya devam edecektir. 

Bu arada, Yüce Meclisimizce kabul edilerek, içinde bulunduğumuz ayın başında yürürlü
ğe giren ve demokrasimize, insan haklarına yönelik olarak yeni unsurları kazandıran Ceza Mu
hakemeleri Usulü kanununun polisimizde, jandarmamızda amaçlanan standartlara uygun olarak, 
eksiksiz uygulanmasına ilişkin aydınlatıcı çalışmalarımız da, en uç noktaya kadar yansıyacak 
şekilde başlatılmıştır. Aslında, zabıtamız için bu kapsamdaki çalışmalarımız yeni değildir. Es
kiden beri süregelen yönlendirmelerle, zabıtamız, konunun önemini kavramış durumdadır. Bu 

- nedenle, yeni yöntemlere intibak güçlüğümüz söz konusu olmayacaktır. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri... 

BAŞKAN — Son 5 dakikanız Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Efendim, herhalde lütfedersiniz; not

larımın bir kısmının daha zabıtlara geçmesini istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

ülkede güvenliği sağlamaya yönelik çalışmalarımıza ilişkin bahse son vermeden Önce, müsaa
delerinizle, biraz da trafik konusuna değinmek istiyorum; ancak, sizlerin de yakînen takip etti
ği gibi, bu hususta, Yüce Meclisimize iyi, rahatlatıcı haberler verecek durumda olamamanın 
üzüntüsü içerisindeyim. Bütün bunlara rağmen, sürdürdüğümüz bütün gayretlere rağmen, tra
fik sorunu karayollarımızda halen önemini muhafaza etmektedir! 1992 yılında, ekim ayı sonu 
itibariyle meydana gelen 141 106 trafik kazasında, toplam 5 bin vatandaşımız hayatını yitir
miş, 79 bin vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu, 1991 yılının aynı dönemindeki kaza sayısına 
göre yüzde 21,7; yaralı sayısına göre yüzde 2,6 artışa; ölü sayısına göre ise yüzde 4,3 azalışa 
tekabül etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, müsaadelerinizle, konuşmamın bu bölümünde, Bakanlığımızın di
ğer hizmetleri ve reform çalışmaları hakkında da kısaca bilgi sunmak istiyorum. 
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Bütün konuşmacı arkadaşlarımızın ifade ettikleri gibi, kısmen eskiyen -bir kısmının dili
nin dahi eskidiği- ve zanıana, ortama, koşullara ayak uyduramadığımız mevzuatla, devletin 
yeniden yapılanmasının, restorasyonunun mümkün olmadığından hareket eden İçişleri Bakanlığı, 
kurduğu 25 adet çalışma grubuyla, devleti yakından ilgilendiren bütün kanunları yeniden de
ğiştirmeyi ve bunları günün koşullarına uydurmayı, demokratikleştirmeyi ve AGİK süreci için
de, devletimizin bu sürecin gereklerine uymasını ve devleti bu ölçüler içerisinde 21 inci asra 
taşımayı sağlayacak her türlü kanun tasarılarını (Köy İdaresi Kanunundan başlamak, tiler idaresi -
Kanunu ile devam ettirmek, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunlarıyla bunun de
vamını sağlamak ve onun dışında, Trafik Kanunu, Jandarma Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanu
nu, Mahalle Muhtarları Kanunu ve diğer bütün yerel merkezî yönetimlerle ilgili kanunları) en 
kısa zamanda Yüce Meclisimizin huzurlarına arz edeceğimizi ifade etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; değerli siyasî parti temsilcisi arkadaşlarımızın görüş, 
düşünce ve tenkitlerine genel olarak cevap arz etmeye çalıştım. 

Sayın Başkanım, izniniz olursa, çok kısa olarak, arkadaşlarımızın sorularına cevap arz 
etmeye çalışacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sayın Keskin'in konuşmalarının büyük bölümüne toplu 
halde yaptığım konuşmamda cevap arz etmiş bulunuyorum. 

Sayın Keskin konuşmasının bir yerinde "molla zihniyetiyle polis yetiştirildiğinden" ba
hisle "İstanbul'daki bir cenaze töreninde insan haklarına aykırı sloganlar atılmasının gerçek 
nedeni budur" dedi. 

Tabiatıyla, bir yerde, muhalefet partisi milletvekili olmanın da rahatlığıyla, belki de he
men, rahatlıkla söyleniveren bu söze katılmam mümkün değil. Yani, cumhuriyet polisinin molla 
zihniyetiyle yetiştiğini söylemesini doğru, maksadını aşan bir beyan olarak kabul ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Hepsine değil, pankart asanlara diyordu. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Türk polisi, Atatürk ilkelerine, cum- , 

huriyet ilkelerine ve demokratik ilkelere göre yetişen ve bu eğilimde olan ve bu zihniyeti yansı
tan polistir. , 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Ama "Bakan istifa" diyordu pankartta!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGlN (Devamla) —; Bazı cenaze törenlerinde atılan slo

ganların, kendi iç psikolojik yapılarından kaynaklandığını, yanındaki arkadaşının Öldürülme
sinden duyulan tehevvürden meydana geldiğini ve bunu o anlık bir üzüntünün ifadesi olarak. 
kabul etmenizi rica ediyorum sayın milletvekilleri. 

ALGAN HACALOĞLU (istanbul) — Sayın Bakanım, siz öyle diyorsanız, öyledir inşallah!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGlN (Devamla) — Refah Partisi Sayın sözcüsü Korku-

tata'nın uzun konuşmasını dinledik; şimdi bazı sorularına arzı cevap edeceğim. 
Sayın Şırnak Valimizin sözlerini ifade ettiler. * 
Eğer Sayın Şırnak Valisi, Sayın Milletvekiline özel olarak söylediği hususları raporunda 

Bakanlığa bildirseydi, biz ne gerekiyorsa onu yapardık; ama, bunu bir ihbar telakki ediyorum . 
ve Sayın Korkutata'nın bu beyanıyla, Valimizin raporu arasında bir fark varsa, o konudada 
ne gerekiyorsa yaptıracağım. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Korkutata, "Gezilerimizden sonra bizden kimse bir şey 
sormadı" diyor. . •. 
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Ben, Sayın Korkutata'ya rica ediyorum, kendisi çok eski arkadaşımdır, eğer, yaptıkları 
gezilerden sonra, lütfeder bir rapor tanzim eder, bendenize verirse, o rapor neyi gerektiriyorsa, 
yapacağımdan, en azından rapor içeriği hakkında kendilerine bilgi sunacağımdan emin olma
larını rica ederim. 

Ayrıca, "Yapılan birtakım yayınlar sonucu, bütün doğulu ve güneydoğulu vatandaşlar te
rörist olarak tanınıyor" diyorlar. 

Bunlar kimin tarafından yapılan yayınlar bilemiyorum; ama devletin temsilcileri tarafın
dan ve Bakanlığımız mensupları tarafından yapılan bütün yayınlar ve verilen bütün demeçler
de, "ırk, dil, din, renk, cins farkı gözetmeksizin, bin yıldan beri bu ülkede yaşayan insanların 
kaderde, tasada, kıvançta bir ye bölünmez ülküler etrafında birleştiğini" söyledik, bunun öte
sinde bir şey ifade etmedik, "bunların hepsi kardeş" dedik. 

Birtakım tahrikler ve telkinler nedeniyle yöre insanını birbirine kırdırmak isteyenler çıka
bilir; ama bunların karşısında, önce Yüce Meclis, sonra da biz, Hükümet olarak dururuz, Sa
yın Korkututa; hiç endişeniz olmasın. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — İnşallah. 
ÎÇÎŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yine Sayın Korkutata "İçişleri Ba

kanlığı, muhalefetteki belediye başkanlarını görevlerinden alıyor, diğerlerini almıyor" diyor. 
Gerek yapılan yardımlar, gerekse muhalefete mensup partilerden birinin belediye başkanı 

olduğu için görevinden aldığımız belediye başkanları hakkında örnek gösterirlerse, inceleyece
ğim ve ne gerekiyorsa yapacağım; ama o örneği de kolay kolay bulabilecelerini sanmıyorum, 
onu bilesiniz. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Hiç merak etmeyin, buluruz bir şeyler. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, Anavatan Par

tisi Meclis Grubu adına konuşan çok değerli arkadaşım ve çok aziz dostum, lütfettiler, eski 
dostluğumuzdan da kaynaklanarak beni övdüler; çok teşekkür ediyorum ve eski tecrübeli bir 
politikacı olarak, tabiî, İçişleri Bakanlığımızın bütçesi dışında devlet politikasını da ilgilendi
ren, hatta diğer partilerin politikalarını da ilgilendiren konulardada gerekli görüş ve düşünce
lerini sundular; tabiî onlardan yararlandık. 

Sayın Pehlivanoğlu, "idare kıyıma uğramış, valiler devre dışı kalmışlar, hiyerarşi ve otori
te perişan olmuştur" diyor. 

Sayın Pehlivanoğlu, bizden önceki dönem için mi, bizim dönem için mi konuşuyorsun? 
Bizden önceki dönem için konuşuyorsanız, bu doğru. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Ama, 
benim dönemim için konuşuyorsanız, çok rica ediyorum, lütfen bana örnek verin, -sizi, bili
rim, konulara ciddi eğilirsiniz- devletin temsilcisi olarak ben, ne gerektiriyorsa, yaparım. 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Yaparsınız tabiî. 
MÜMÎN GENÇOĞLU (Bursa) — Rahatınıza bakın Sayın Bakanım, sizi biz de alkışlarız! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yine Sayın Pehlivanoğlu, "Doğru 

Yol Partisinin bir kadrosu olmadığı için, tayinler SHP tarafından yapılmıştır" diyor. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Vallahi yalan!.. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bakın sevgili kardeşlerim, Yüce Mec

lisin değerli üyeleri; Doğru Yol Partisinin kadrosu olmadığını varsayalım; bu devlete, uzun ve 
şerefli hizmet yıllarını veren, dürüst, namuslu ve haysiyetli iyi, yetişmiş devlet memurlarıdır 
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bizim kadromuz. (DYP ve SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Biz, devletin temsilcile
riyiz; devlet temadi eder, elindeki kadroya bakar. Eğer o kadro yozlaşmamışsa, eğer o kadro 
kendisini bir veya birkaç kişinin emrinde görmemişse, eğer, maalesef, bundan önceki iktidarın 
tortularını üzerinde taşımıyorsa, devletin kadrosu odur sevgili arkadaşlarım. ("Bravo" sesleri, 
alkışlar) Biz, bu kadroyu bulduk, bu kadroyu kullanıyoruz. Sosyaldemokrat Halkçı Partili ar
kadaşlarımıza da bühtan etmeyin. 

Bakın sevgili Pehlivanoğlu, Sosyaldemokrat Halkçı Partisiyle aramızı açamazsınız; hiç aça
mazsınız aramızı. 

SADİ PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Allah bağışlasın! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Protokol neyi gerektiriyorsa, onu 

yaparız. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Bakan, Adalet Partisini merak ediyorsanız, cu

martesi günü kuruyoruz. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Bakınız, siz de binisiniz ki, hiçbiri

miz ne bendeniz, ne de diğer bütün bakan arkadaşlarım; kendi bakanlıklarıyla ilgili konularda 
hiç kimseye ödün vermezler; bu bir. 

İkincisi: Yine Anavatan Partisinin Sayın sözcüsü diyor ki, "Anlamıyorum, bu iki ortak, 
siyasî ve ekonomik görüşleri birbirinden ayrı, nasıl anlaşabiliyorlar?" 

Sevgili Pehlivanoğlu, hadi biz iki ayrı partiyiz, hükümet kurduk, hükümette bir protoko
lü esas aldık; o protokol, devletin ana ilkeleridir; demokratik düzenin, devleti yönetmedeki 
idare hukukunun, devletler hukukunun, ekonominin gerekleridir. Biz görüşlerimizi iktidar bo
yunca ayırdık; ne için? Devletin işlerinin yürütülmesi için. Ama siz, Anavatan Partisi olarak, 
aynı partinin içerisinde dört ayrı fikri birleştirdiniz! Bu nasıl oluyor?! (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

Sevgili arkadaşlarım, sevgili Pehlivanoğlu, Bakanlığımız ve mensupları hakkında, gerçek
ten -benim de katıldığım- çok değerli görüşler ileri sürdüler; kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 

Bakanlığımız ve bütçesi ve mensuplarımızın personel ve özlük haklarıyla ilgili olarak, ge
rek kendilerine şahsen, gerek parti olarak, yapacakları katkı için huzurunuzda şükranlarımı 
sunuyorum. 

Bir soru yönelttiler Sayın Pehlivanoğlu : Güneydoğunun bir vilayetinde 1000 kadro veril
miş, 400'ü... 

SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — iki soru, bir soru değil ve sorunun içinde vali var. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGlN (Devamla)'— Bunun muhatabı ben değilim. 
Birinci sorunun muhatabı ben değilim; Sayın Pehlivanoğlu, siz bütçeyi şaşırmışsınız! 
ŞADI PEHLİVANOĞLU (Ordu) — İkinci sorumda vali var. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, ikinci sorunuz 

da, Bayındırlık ve iskân Bakanlığında bir ile bayındırlık müdürünün tayiniyle ilgilidir; onu 
sanıyorum değerli arkadaşım Sayın Kumbaracıbaşı herhalde cevaplandıracaktır. O sorunuz benim 
sahamın dışındadır. 

Sayın Kprkutata, "CMUK hususunda polisin eğitimi gerekir" diyor. 
Biz, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, kanun çıkmadan çok daha önce tamim

ler göndererek, konferanslar verdirerek, bu CMUK'la ilgili hazırlıklarımızı yaptık; hatta on
dan çok daha önce olmak üzere, Hükümetimiz göreve başladıktan yirmi gün sonra, "Sanığın 
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Savunma Hakkı, Susma Hakkı ve İnsan Hakları" adı altında bir kitap yazdırarak, bunu polis 
akademisinde, polis kolejlerinde ve polis okullarında ders kitabı olarak okuttuk ve bütün po-
üslere cep kitabı olarak verdik. 

Sarp hudut kapısıyla ilgili konular, bildiğiniz gibi, genel görüşmelerde enine boyuna, açık 
ve seçik olarak tartışıldı. Bu konuda bir şey söylemeye gerek olduğunu sanmıyorum. 

Şırnak olaylarını Mecliste on saat görüştük, Sayın Korkutata. Şunu ifade ediyorum -Bu 
konuda bir başka arkadaşımızın da soruları var- gerek Şırnak ve gerekse Çukurca ile ilgili ola
rak, Mecliste kanuna eklenen bu konu üzerinde her türlü tespitler yapılmış ve bu Afetler Fonu
na aktarılmıştır. Bu konuda ilgili daire, tespitlerini devam ettirmektedir. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Yapılan bir şey yok! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Yapıldı, yapıldı. 
Efendim, önce tespit yapılmadan hemen bir şey yapılmaz ki. Yalnız, şunu söylemek isti

yorum : Gerek Çukurca'da gerek Şırnak'ta, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğince, 2 milyar Türk 
lirası dolayında para Şırnak'a, 200 milyon Türk Lirasına yakın para da Çukurca ilçesine gön
derilecek, vatandaşlarımızın evlerinin onarımına gidilmiştir, bu kanundan önce* 

HÜSAMETTİN KOKUTATA (Bingöl) — Hiçbir şey yapılmamış Sayın Bakan! 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Devamla) — Ondan ayrı olarak... 

BAŞKAN — Sayın Korkutata, karşılıklı konuşmanız nedeniyle zaman uzuyor. 
İÇİŞLERİ BAKANİ İSMET SEZGİN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Cema-

lettin Gürbüz ve diğer bazı arkadaşlarımız da, 5 milyon 500 bin pasaport tahdidi olduğundan 
ya da öyle bir söz olduğundan bahsettiler. 

Yani, bunu hem kamuoyunu aydınlatmak, hem de Yüce Meclise bilgi sunmak için arz edi
yorum : Bunlar doğru değildir. 

Bildiğiniz gibi, üç türlü pasaport tahdidi yapılır. Bunun bir tanesi, mahkeme kararıyla ya
pılır, bir tanesi malî tahdittir; vergisini ödemediği için Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır; 
diğeri de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan tahdittir. 

Şu güne kadar 144 333 adet tahdit mahkeme kararıyla yapılmıştır; 31 580 Maliye Bakanlı
ğınca vergi için tahdit konulmuştur; Bakanlık tahdidi de 5 400 adettir. 

Bakanlık tahditlerinden 1 377 adedi, 20.11.1991'den itibaren, yani Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti ve Doğru Yol Partisi Hükümetinin göreve başladığı tarihten itibaren, bugüne kadar, kal
dırılmıştır; yani, 2 000'e yakını kaldırılmıştır. Bize "tahdidim var" diye her müracaat eden ki
şinin tahdidine, "nedir?" diye bakıyoruz; eğer bu tahdit saçma sapan bir şeyse, derhal kaldı
rıyoruz. f 

Değerli arkadaşlarım, pasaportların verilmesi konusunda da süre kısaltıcı bütün önlemler 
alınmıştır. Ayrıca, yeni pasaport kanunu hazırlıkları yapılmış, bakanlıklarımızın görüşlerine 
sunulmak üzere ilgili müesseselere verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanın lütfuna bir daha muhatap olmamak için, izniniz olursa, -
bütçe aleyhine konuşan Salih Kapusuz arkadaşımızın, gene Bakanlığımız hakkındaki görüşleri
ne teşekkür ediyorum; arkadaşımızın konuşmasının bir bölümüne arzı cevap etmeme izninizi ri
ca edeceğim, Sayın Başkan. Çünkü, bu şahsen benim çok değer verdiğim, önem verdiğim bir 
konudur; Yüce Parlamentomuzdan bir değerli üyenin, bir arkadaşımızın dövülme olayıdır. 

Bu olay, gerçekten hepimizi müteessir etmiştir; ben de teessürümü açık ve seçik olarak 
arkadaşlarıma arzı ifade ettim. 
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Bu olay üzerine ye bu olayın Bakanlığımıza intikali üzerine, keyfiyetin incelenebilmesi için 
derhal iki mülkiye müfettişi gönderilmiştir; bundan sonra da bu olaya karışan Ankara Emni
yet Müdür Yardımcısı zata işten el çektirilmiştir. 

Disiplin yönünden; adı geçen emniyet müdür yardımcısı, Emniyet Genel Müdürlüğünce 
kınama cezasıyla tecziye edilmiştir; cezaî yönden ise, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca baş
latılan soruşturma, Mamurin Muhekamatı Hakkında Kanun kapsamı içinde mütalaa edile
rek, yetkisizlik nedeniyle 24 Kasım 1992 tarihinde Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir. 

Konuyu cezaî yönden incelemekle görevlendirilen mülkiye müfettişlerince düzenlenen 
14.12.1992 tarihli fezlekede, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Eryümaz ile Çevik Kuvvet 
Şube Müdürü Sadullah Akan ve Şube Yardımcısı Ömer Uğurkoç'un, Türk Ceza Kanunu 245 
ve 266 ncı maddelerine göre yargılanmaları gerektiği sonucuna varılmış ve bu konuda düzenle
nen dosya, gereğinin takdir ve ifası için il idare kuruluna sunulmak üzre Ankara Valiliğine gön
derilmiştir. , r • 

Yani, bu konuda Plan ve Bütçe Komisyonundaki şahsen arkadaşlarımızın kişilikleriyle, 
fikrî entegrasonuyla bağdaştıramadığım şekilde Komisyonu terk etmeleri ve Yüce Meclisimiz
deki müzakerelerde de, Bakanalığımızın bu konuyla uğraşmadığı, incelemediği ve bunu askıda 
bıraktığı konusundaki tenkitleri, eleştirileri tamemen yanlıştır. İçişleri Bakanlığı bu konuda ge
rekli duyarlılığı göstermiştir; yasalar neyi gerektiriyorsa, yönetmelik, tüzük neyi gerektiriyor
sa, onu harfiyen ve eksiksiz uygulamıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bakanlığımız bütçesi üzerinde tekrar değerli görüş 
ve düşüncelerini sunan ve bundan çok yararlanacağımızı umduğum ve bundan sonraki çalış
malarımızda bize ışık tutacağına yürekten inandığım değerli eleştirileri için, yaptıkları katkılar 
için Yüce Meclisimize ve onun değerli temsilcilerine huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyor, 
bu bütçemizin, Yüce Milletimize hayırlara ve uğurlara vesile teşkil etmesini Yüce Tanrıdan ni
yaz ediyorum. 

Saygılar sunuyorum efendim. (DYP, SHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. 
önceden söz isteyen arkadaşlarım yar, bilgi için bir defa daha isimlerini sırasıyla okuyo

rum; söz almazlarsa gereği yapılacaktır. 
Ankara Milletvekili Sayın Baki Tuğ, Bursa Milletvekili Sayın Mümin Gençoğlu, Adıya

man Milletvekili Sayın Mahmut Kılınç. 
Sayın Baki Tuğ?.. 
Efendim, bir kişiye söz verebiliyoruz. ' _ ,-, 
Sayın Tuğ, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAKİ TUĞ (Ankara) — Sayın Başkanım, saygıdeğer milletvekilleri; sözlerime başlarken 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. İçişleri Bakanlığı bütçemiz üzerindeki şahsî görüşlerimi arz 
etmek için söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi, güvenlik güçlerimiz 24 saat görev yapan kişilerdir. 
Bu hizmetlilere yardımcı olmak, hepimizin millî görevidir. Bu nedenle, ben, burada bugün si
yasî parti temsilcilerinin konuşmalarında bu desteği de gördüm. Bu nedenle de arkadaşlarımın 
tümüne teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 24 saat görev başında bulunup, görev yaparken, şehit olan güvenlik 
görevlileri mensuplarımızın ailelerine ve onların yakınlanna başsağlığı dileklerimi iletirken, geride 
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bıraktıkları boynu bükük, yetimlerine, dul eşlerine sabır temenni ediyorum ve değerli Bakanı
mızdan bir hususu yerine getirmelerini istiyorum. Bu konuyu yerine getireceklerine de inanı
yoruz zaten. Bu şehitlerimizin geride kalan aileleri, yani çocukları, eşleri mağdur edilmemeli
dir. Devlet onlara yapması gereken her türlü yardımı yapmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ben Sayın İçişleri Bakanımızın Türkiye'de Misâk-ı Millî hudutları 
içerisinde anarşinin, terörün, şiddetin kökünü tümünden kazıyacağına inanıyorum. 

Şunun için inanıyorum : Bir insan, iddiasında ısrarlı, kararlı ise, o mesele bitecek, halledi
lecek demektir. Ben, Değerli içişleri Bakanımın, onun Müsteşarının, genel müdürünün, poli
sinden daire başkanına kadar olan bütün arkadaşlarımın bu kararlıkta olduğu inancıyla ken
dilerine şükran duygularımı iletiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, değerli sözcüler çok güzel şeyler söylediler; hatta, söylenmesi gere
ken her şeyi ortaya koydular. Ben de, güvenlik görevlilerimizin personel ihtiyaçları konusunda 
birkaç konuya dokunmak istiyorum. 

Güvenlik görevlilerinin devamlılık tazminat kanunu; yine, rütbe terfi sınavlarının kaldırıl
ması konusu; yüksek tahsilli emniyet mensuplarının birinci derecenin son kademesine; diğer 
görevlilerin ise, ikinci derecenin son kademesine getirilmesi konusundaki kanun tasarılarınm 
bir an önce komisyonlarda görüşülmek suretiyle Yüce Meclisin huzuruna gelmesini temenni 
ediyorum. 

Ayrıca, özel hizmet tazminatının, emniyet müdürleri, emniyet amirleri dışında, başkomi-
ser komiser yardımcısı ve diğer görevlilere de verilmesini, yine, temenni ve dilek olarak İçişleri 
Bakanıma arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığının lojman konusu vardır. Lojmanda oturmayan 
güvenlik görevlilerinin kira bedellerinin tamamını İçişleri Bakanlığı karşılamalıdır. 300 bin li
ralık bir kira bedelinin, kira bedeli olacağına şahsen inanmıyorum. 

Ayrıca, yine, İçişleri Bakanlığı mensuplarının hastane konusu vardır. Emniyetimizin sa
dece İstanbul'da bir hastanesi vardır; diğer illerimizde bu teşkilatımızın hastanesi yoktur. Bu
gün, İzmir, Ankara, Adana gibi büyük serilerimizi dikkate aldığımız takdirde, buradaki gü
venlik görevlilerinin mevcudunu dikkate aldığımız takdirde, bu illerimizde de aynı hastanele
rin gündeme getirilmesini ve faaliyete geçirilmesini gönülden istiyor ve destekliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, biz insanız; her türlü olayın başımıza gelebileceğini düşünebileceği
miz gibi, güvenlik görevlilerimiz arasında suç işleyenler de vardır. Ancak, bu arkadaşları ada
lete teslim edersiniz, tutuklarsınız, cezaevlerine gönderirsiniz... Cezaevlerinde karşılaşacakları 
bir olay vardır; bu olay, daha önce kendilerinin suçlu olarak yakaladıkları insanlarla aynı çatı 
altında, aynı koğuşta bulunmalarıdır. 

Bu nedenlerle,ben, Saygıdeğer İçişleri Bakanıma yine bu konuyla ilgili bir hususu sormak 
istiyorum : Acaba, bir polis cezaevini gündeme getirmek mümkün mü? Şayet mümkünse, bu 
tür bir cezaevinin kurulmasında da yarar mütalaa ediyorum. Şunun için yarar mütalaa ediyo
rum : İnsanlar suçlu olsalar dahi, bir yere gittikleri zaman, orada rahat kalabilmelidirler. Bu 
konuyu da onun için değerli Bakanımın görüşlerine arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çağımız, bilgi çağıdır, bilgisayar çağıdır. Emniyet güçlerimizi bilgi
sayarla donatmadığımız takdirde, günümüzde bilgi akışımı istediğimiz ölçülerde sağlamamız 
mümkün değildir. 
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BAŞKAN — Sayın Tuğ, son iki dakikanız kaldı efendim. 
BAKİ TUĞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Bu nedenle, İçişleri Bakanıma bu konuyu da arz ediyorum ve bu konunun çok kısa sürede 

halledilmesini de talep ediyorum. 
Saygıdeğer milletvekilleri, Türkiye'nin doğulusu, batılısı, güneylisi, kuzeylisi yoktur; he

pimiz bu ülkenin evladıyız. Bu topraklar üzerinde yaşayıp da, bu topraklara gönül veren her
kes, bizim baş tacımızdır. Hiçbiri arasında ayırım yapmaya hiç kimsenin hakkı da yoktur. Bu 
nedenlerle, bu topraklar üzerinde yaşayan herkes, birinci sınıf vatandaştır, bu ülkenin de evla
dıdır. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, sözlerime son vermeden önce, güvenlik görevlilerimizin tamamına, 
Sayın Bakanımın şahsında, Jandarma Genel Komutanıma ve onun kahraman evlatlarına, kah
raman mensuplarına burada teşekkür etmeyi vatanseverliğin bir gereği olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı bütçemizin Büyük Türk Milletine, Türk Devleti
ne, hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımızı, tek te, tesrMt edeceğiz, daha sonra sırasıyla 

sorularını sorduracağız. 
Şimdi, soru sormak isteyen arkadaşlarımızı sırasıyla tespit ediyoruz lütfen arkadaşlar isim

lerini yazsınlar. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, Sayın Tuğ'dan sonra, söz isteyenler ara

sında benim ismim geçti; ama bana söz vermediniz! 

BAŞKAN — Bir kişiye söz verebiliyoruz efendim. Sayın Baki Tuğ olmasaydı, özellikle soy
daşların çok önemli sorunlarını dile getireceğinizi bildiğim için size söz verecektim; ama im
kân bulamıyorum Tüzüğe göre. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Hiç olmazsa soru sorarken imkân tanınırsa memnun 
olurum, eğer böyle bir hakkım varsa. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, var. 
Şimdi, soru sormak için ismini yazdıran arkadaşları okuyorum : Sayın Kılınç, Sayın Öz-

soy, Sayın Aydar, Sayın Eler, Sayın Gökalp, Sayın Kapusuz, Sayın Dikici, Sayın Gençoğlu, Sa
yın Hacaloğlu, Sayın Dağcı, Sayın Sosyal, Sayın Erdal, Sayın Tutu, Sayın Kul, Sayın Altınkaya. 

Soru sorma işlemiyle ilgili tespitler bitmiştir. 
Şimdi sorulacak sorular kısa, bütçeyle ilgili olacak, Bakanın şahsına yönelik olmayacak

tır; Bakanın cevabı da kısa olacaktır. . 
Sayın Bakan, soruların hepsini mi alalım, yoksa tek tek mi alalım? 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, soruların hepsini alalım, 

ondan sonra cevap vereyim. 

BAŞKAN — önce soruların hepsini alacağız, ondan sonra da uygun görülenler burada, 
burada cevap verilemeycek olanlara da Bakan tarafından sonradan yazılı cevap verilecektir. 

Buyurun Sayın Mahmut Kılınç. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, bölgede kontrgerilla tarafından işlen

diği iddia edilen ve şimdiye kadar kimsenin üstlenmediği, 300'ün üzerinde, faili meçhul cinayet 

— 59 — 



T.B.M.M. B:44 16.12.1992 0 : 2 

işlenmiştir. Çeşitli gazeteci, esnaf, işçi, köylü gibi sade vatandaşlardan oluşan bu cinayetlerin 
sadece 110'a yakın olanı Batman'da, güpegündüz cadde ortasında, halkın gözü önünde işlen
miştir. 

Şimdi soruyorum : Sayın Bakan bu cinayetleri kim işliyor? Güpegündüz cadde ortasında 
işlenen bu cinayetlerin failleri şimdiye kadar neden yakalanamamıştır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. t 
Buyurun Sayın özsoy. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, bir sene evveline yakın bir zaman, 

bir genelgeyle, illerde valilerin, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında il ve ilçe meclisleri
nin toplanması emredilmişti ve 3 ayda bir de mutad toplantılar devam etmektedir. 

İl ve ilçe meclislerine bir yasal dayanak getirmek üzere bir yasal düzenleme yapmayı düşü
nüyor musunuz? Yoksa bu şeklinin daha faydalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Buyurun Sayın Aydar. 
ZÜBEYİR AYDAR (Siirt) — Sayın Başkan^Siirt'in Eruh ilçesinin Dikboğaz Köyünün 

karakolunda, 19.10.1992 tarihinden bu yana 4 tane vatandaşımız, -ki bunlar Abdurrahman Se-
vilgen 60 yaşında, Abdurrahman Çelik 65 yaşında, Resul Sadak 55 yaşında, Süleyman Ekinci 
35 yaşında- yaklaşık 58 gündür her akşam karakola götürülüp, sabaha kadar muhtemelen sal
dırı olabilecek yerlerde nöbet tutturuluyor, sabah, da serbest bırakılıyor. 

Bu kişilerin yakınları, 2.12.1992 günü Eruh Cumhuriyet Savcılığına bir dilekçeyle müraca
at ediyorlar ve savcılık, bu işlerden haberdar olmadığını ve bu konuda bir şey yapamayacağını 
söylüyor. 

Bu kişilere yönelik yapılan bu durum, hangi kanunî muameleye tabi oluyor? Kanunları
mızda, nizamlarımızda böyle bir durum var mıdır? 58 gün, insanların sebepsiz yere karakol
larda beletilmesinin nedeni nedir? Diğer karakollarda da acaba böyle bir uygulama var mıdır? 
Bu bir korunma yöntemi midir? Bu uygulama daha ne kadar devam edecektir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRİ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, yardımlarınızla Sayın Bakanımdan ba

zı sorularım olacaktır. Bunlar, emniyet ve asayişle görevli güvenlik kuvvetlerine, yani polis ve 
jandarmaya, yaptıkları fazla mesai karşılığ verilecek tazminatın, 1978 yılından bu yana, aynı 
şekilde, ayırım yapmaksızın, eşit olarak, polis ve jandarmaya günün koşullarına göre verilmesi 
düşünülüyor mu? . ' — • . . 

Ayrıca ülkemizin bu nazik durumunda canlarını esirgemeden feda eden tüm güvenlik güç
lerimize, yaralananlara ve kahramlık gösterenlere ödül tazminatı vermeyi düşünüyor musunuz? 

Bugün için her zaman ve her hükümetçe getirilen ve güvenlik kuvvetlerini asli görevinden 
daima ayırmaya vesile olan adlî zabıtayı kurmayı; yani, cezaevlerinden jandarmayı artık bir 
bekçi olmaktan çıkramayı düşünüyor musunuz? 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığı bünyesinde olduğu iddia edilen; fakat, bir taraftan Deniz Kuv
vetleri Komutanlığına bağlı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, maalesef, Orman Bakanlığı bi
nasının arkasında çok küçük ve bir yerde konuşlandırılmış durumdadır. 

Bunu, birtakım resmî binaları takas ederek, İçişleri Bakanlığına yakın bir yere o binayı 
vererek, Sahil Güvenlik Komutanlığını kucaklamak için bir yer almayı düşünüyor musunuz? 
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Biraz evvel. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü değerli arkadaşımız hakkında, yanlış anla
şıldığım zannettiğim bir soru. Tanzih ederek söylüyorum, bütün polislere, "molla" denmemiştir. 

Hepsini ülkemizin bu durumunda iç güvenlikte değerli hizmetler yapan polis ve jandarma 
teşkilatımızı her zaman şükranla ve saygıyla anarız. Ancak, İstanbul'da, Atatürk ilkelerine ve 
cumhuriyet ilkelerine aykırı, laikliğe aykırı şekilde slogan atarak -basında da çıkmıştı- bu Par
lamentonun da üyesi bulunan ve saygı duyduğumuz bir değerli bakanımıza "istifa" diye bağı
ranlara, suskun kalınacak mı? Yarın da jandarmayla ilgili bir şey olsa1, jandarma da bağırsa, * 
buna da mı suskun kalacağız? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Bu güvenlik kuvvetleri hakkında ne yapılmıştır ve yapmayı düşünüyorlar mı? 
Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Gökalp. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanıma şu soru

ları iletip cevaplarını bekliyorum. 
"23.6.1992 Diyarbakır 
Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Ekspertiz Raporu. 
Ekspere verilen eşya : 20.4.1992 günü, Çalpınar Köyünden Midyat tlçe Merkezine gitmek

te olan bir minibüs ile bir kamyonun, silahlı kişilerce durdulurarak, araçlar içerisinden indiri
len yolculardan 8 kişfnin öldürülmesi, 7 kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak olay yerinden 
elde edildiği ve Midyat Adlî Emanetinin 1992/38 sırasında kayıtlı olduğu ve olay yerinden elde 
edildiği bildirilen 7.62̂ C39 mm çapındaki 66 adet kovanın mikroskopla kendi arasında yapılan 
incelemesinde 12 ayrı gruba ayrıldığı ve çapına uygun 12 ayrı silah ile atıldığı anlaşılmıştır." 

Bu raporda da belirtildiği gibi, 27 korucunun silahından ateş edildiği iddia edilmiştir ve 
bu korucunun biri hakkmdada raporda bir bölüm daha var, onu okuyacağım. 

BAŞKAN — Raporu okumayın efendim, sorunuzu sorun. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Peki efendim. 
27 korucunun 12'sinin silahıyla 8 kişinin yaralanması ve 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili dev

letin arşivinde böyle bir belge var. 
Koruculuk sistemi kısmen faydalı da olsa, kökünden karşı olduğumuz bir sistemdir. 
Devlet güvenliği, asayişi ve huzurunun, emniyet açısından sorunlu bölgelerimizde, profes

yonelce eğitilmiş uzman ve sürekli olabilecek devlet güvenlik güçleriyle salğanması gerekir gö
rüşündeyim. 

Korculuk sistemine ülkemizde ne zaman son verilecektir ve koruculara verilen paranın ay
lık tutarı ne kadardır? 

Koruculara ayrılan paraların, bölge yatırımlarına kaydırılması düşünülüyor mu? 
Üç-beş gün önce Amasya Vali Yardımcısı tsmet Akyol, hangi gerekçeyle Niğde Hukuk İş

leri Müdürü yapıldı? 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. • ' „ 
Sayın Kapusuz. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — İl ve ilçe yapılması meselesinde Hükümetimizin ve özel

likle Başbakanımızın birçok vaatleri olmuştu. Bunun için ödenek ayrılmış mıdır? 
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Ayrıca, özellikle Develi için 86 plakası söz verilmişti; yerine getirilecek mi? 
ikinci sorum : Kayseri'de Ambar Mahallesi, il sınırları içerisine alınmış olmasına rağmen, 

güvenliği, jandarma tarafından yerine getiriliyor. , 
Kayseri'de eksik olan karakollar, acaba talimat verilerek karakol eksiklikleri tamamlana

cak mı? 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. " " ' > 
Sayın Dikici. 
HASAN DİKlCÎ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkanım, 1 Kasım seçimlerinde, bizzat Ba

kanımız tarafından Tanır'in ilçe yapılacağına dair söz verilmişti. 
Tanır ilçe yapılacak mıdır, ne zaman? . 
îkinci sorum : Göksün Karaömer Köyünde 7 ay önce kaçırılan 6 tane vatandaşımızın bu

lunması konusunda ne gibi bir çalışma var, ne gibi ilerleme vardır? 
Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. '" 
Sayın Gençoğlu. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başkanım, yüce Kürsüden konuşma imkânı bu

lamadım. Boynum kıldan ince; İçtüzüğümüze de, Anayasamıza da saygım sonsuz. Dosyalı mu
halefet yapmıyorum, yapmamaya da karar verdim. Ancak, değerli milletvekili arkadaşım Sa
yın Baki Tuğ, "güvenlik güçleri 24 saat mesai sarf ediyorlar. Kendilerinin derecelerini değiştir
memiz gerekir. Bu konuyla ilgili komisyonlara bazı kanun tekliflerinde bulunacağız" dediler. 

Pek memnun oldum; ancak ben Sayın Bakanıma kısa ve öz olarak üç sual sormak istiyo
rum. Bu sualleri sorarken, aynı zamanda, Göçmen Dernekleri Federasyonu Başkanlığı da uh
demde, İçişleri Komisyonunun da üyesiyim. 

1. 1992 yılı bütçesi görüşülürken şu kürsüden, güvenlik güçlerinin 24 saat çalıştığını, ken
dilerine vermiş olduğumuz olanakların kısıtlı bulunduğunu, en kısa zamanda bu kişilere bir 
ek ödenek verilmesini önermiştim; bilâhara İçişleri Komisyonunda 24 Eylül 1992 tarihinde, gü
venlik güçlerimize, yüzde 25, yüzde 35 ve yüzde 20'sinin her ay aylıklanyla birlikte -Damga 
Resmî Vergisi hariç- herhangi bir başka kesenek olmamak kaydıyla, 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununda belirtilen bu konuya uygun olarak maaşlarını alırken, bu ödeneklerin de öden
mesine karar vermiştik. 

BAŞKAN — Sor efendim, soru... Soruya gelin. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başbakan, 4 Eylül 1992 tarihinde.,. (DYP ve SHP 

sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN —Bir saniye efendim, bir saniye... Tam soru soracakken gürültü yapıyorsunuz... 
Buyurun efendim. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Beyefendi, orada konuşturmuyorsunuz, bari burada 

konuşturun lütfen. 
BAŞKAN — Hayır efendim, soru soracaksınız, oradan konuşmayacaksınız. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Sayın Başbakan, 4 Eylül 1992'de "Bu her sene bütçeye 

2 milyar ödenek getirecektir" diye geri alınmasını istemiş. 
Sayın Bakandan istirham ediyorum... Lütfen, bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımız ne 

düşünüyor? 
BAŞKAN — Yalnız soruyu sorun artık. Lütfen... 
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MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Memleketimize. 2 senedir göç vizesi alamadığı için tu
rist vizesi alarak gelen, Türkiye'ye turist olarak, akraba ziyareti olarak gelip de geri dönmek 
istemeyen -ki bunlar geri dönmezler; anaları, babaları, kardeşleri burada- kişilere hâlâ daha 
bir muamele yapılamadı. Bunlar şu anda vatansız; "geri gönderilecek" deniyor. Bu konuda 
içişleri Bakanlığımız ne düşünüyor? Lütfen bu aydınlanmak. 

BAŞKAN — Sayın Gençoğlu, sadece soru sorun. 
MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — Efendim, Anavatan Hükümeti zamanında 257 bin soy-

daşımız.vatandaş oldu; bunlardan hâlâ daha, nüfus kâğıdı alamayanlar var. Kanun, kararna
me çıktı; ama bunlar bürokratik nedenlerle hâlâ nüfus kâğıtlarını alamamışlardır. Sıkıntımız 
var. Talimat verilmesi hakkında ne düşünülüyor? 

Bir cümlelik bir sorum daha var : Hükümetin, işbaşına geldiği günden bugüne kadar ge-
çen 1 sene 2 ay zarfında, göç vizesi alıp da, göçmen kâğıdı alanlar ve vatandaş olmak isteyen
ler yar; bunlar için hâlâ bir kişiye bile nüfus kâğıdı verilmemiştir. Niçin gecikilmiştir? Bunun 

, da cevabını bekliyorum. 
Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Hacaloğlu, buyurun efendim. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sizin kanalınızla Sayın Bakana iki 

sual sormak istiyorum. 
Birinci sualim : Sayın Bakanımız Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hizbullah örgütünün din 

ağırlıklı, yasa dışı bir örgüt olduğunu söylemişlerdi. Şimdi soruyorum : Böyle bir örgüt, ger
çekten, laik cumhuriyetimiz ve özellikle Güneydoğuda huzurun sağlanması açısından bir ciddi . 
tehlike midir? Boyutu nedir ve buna karşı ne gibi önlemler düşünülmektedir? 

İkinci sorum : Hükümetimiz yıl ortasında, Erzincan ve Tunceli zelzelesinden sonra çıkar
mış olduğu yasaya ek olarak, Güneydoğuda çığ ve Sımak olayları nedeniyle, evini, barkını, 
ahırını, barınağını ve hayvanlarını yitiren insanlarımıza da yardım edilmesini karara bağlamış
tı. Bir bakanımız geçenlerde, bu konuda sadece 1 milyar liralık bir yardım yapıldığını söylediler. 

Şimdi Sayın Bakanıma soruyorum : Güneydoğuda huzuru sağlamaktan sorumlu Bakan 
olarak, Hükümetimizin bu konuda gösterdiği bu eksikliği, bölgede huzurun tesisi açısından 
eksik bırakılmış bir alan olarak görmekteler mi? Bu konuda Hükümetimizin -en azından bun
dan sonra- eğer bir eksiklik varsa, giderilmesi konusunda yeni tavsiyeleri olacak mıdır? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Dağcı; buyurun. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — Sayın Başkan, Irak'ta Saddam'ın zulmünden kaçarak ül

kemize sığman, şu anda sayıları bini bulmayan soydaşlarımızın zorla sınır dışı edilmeye baş
landığına dair şikâyetler gelmektedir. Böyle bir durum söz konusu mudur? 

Ayrıca, bu soydaşlarımızdan, yedi yılı aşkın Türkiye'de olup, üniversitelerimizde profe
sörlük yaptığı halde, vatandaşlığa geçirilmeyen insanlar vardır. 

Bunların gerek ikamet, gerekse vatandaşlığa-geçiş işlemleri ne zaman gerçekleşecektir? 
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İkinci sorum : özel timde zor şartlar altında, şereflice, takdire şayan hizmet yapan emni
yet mensuplarımızın araç, gereç ve özlük hakları ne zaman düzeltilecek? Ne zaman, aslî vazi
felerini yapacaklar, karakol beklemekten vazgeçecekler, trafik kontrolü yapmaktan ne zaman 
vazgeçecekler ve başarılı çalışmalarının ödüllerini adil bir şekilde nasıl alacaklar? 

Üçüncü sorum : Olağanüstü Hal Bölgesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensu
bu subay, astsubay ve diğer personelin biriken tazminatları ne zaman ve nasıl ödenecektir? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Buyurun Sayın Soysal.. 
MÜMTAZ SOYSAL (Ankara) — Sayın Başkanım; müsaadenizle, her iki parti arasındaki 

müspet eleştiri havasından yararlanarak, Sayın Bakanımdan bazı sorularım olacak. 
Birinci sorum : Sayın Bakanın sorumluluk alanına giren hizmetlerde, bütün personelin, 

asker ve sivil, çok başarılı olduğu kabul edilerek sorulmuş bir sorudur. Bu başarı hep beraber 
biliyoruz ki, mutlak bir başarı olmuyor, bazen başarısız, yöneticiler, görevliler olabiliyor ve 
halkın bir kesiminde bu hususta bir şey yapılmadığı, Hükümetin bir şey yapamadığı şeklinde 
yanlış izlenimler oluyor. 

Bizler, seçilmiş kişiler olarak, başarısızlıklarından dolayı yeri değiştirilmiş, görevinden alın
mış kişiler varsa, bunların hiç olmazsa sayılarını öğrenmek, bilgi sahibi olmak istiyoruz. Sayın 
Bakanım, bu soruyu isterse yazılı olarak da cevaplandırabilir, tsim zikretmeden; ama şu kadar 
görevli şu konularda başarısızlıklarından dolayı görevlerinden alınmıştır, şu kadarının da gö
rev yeri değiştirilmiştir derlerse, hem bizi hem de halkımızı aydınlatmış olurlar. 

İkinci sorum, faili meçhul cinayetler konusunda olacak. Bunlardan biri Turan Dursun ve 
Musa Anter cinayetidir. Bir de, kamuoyunun hiç unutamadığı faili meçhul cinayetler var ki, 
o da Muammer Aksoy, Çetin Emeç ve Bahriye Üçok'un öldürülmesidir. 

Bu cinayetlerin çözümlenmesinde kendinizce karşılaşılan en büyük güçlük nedir? Karşıla
şılan en büyük güçlük nedir ki, bir devletin güvenlik mekanizması bu cinayetleri aradan geçen 
yıllara rağmen, çözememiştir? 

Üçüncü sorum,1 pasaport konusuyla ilgili olacak. Bu konuyla ilgili bilgi verdiği için Sayın 
Bakanıma teşekkür ediyorum; ama yine de öğrenmek istediğim bir iki husus var : Pasaportu 
olan kişiler, pasaportlarının süresi bittiğinde, sürenin uzatılması için müracaat ettiklerinde ya 
bazı zorluklarla karşılaşmaktalar ya da süreleri uzatılmamakta; herhalde bu, pasaportlarını 
•kullanırken gerekli itinayı göstermediklerinden kaynaklanıyor. Mesela geçenlerde Murat Bçl-
ge'nin pasaportunun süresi uzatılmamış ve yurt dışına çıkmasına müsaade edilmemiştir. Bu 
konunun halli için Sayın Bakanımın ilgilerini rica ediyorum. 

Dördüncü sorum : Halkımıza yeni bir hizmet olarak 055 hizmeti getirilmiştir. Bu, gayet 
faydalı bir hizmettir; ancak, bu bazı vatandaşlarımızca istismar edilmektedir. Komşusunu ra
hatsız etmek isteyenler, 055'i çağırıp, yanındaki evde teröristlerin olduğunu söylüyorlar. Gü
venlik güçleri oraya gittiklerinde böyle bir şey olmadığı ortaya çıkıyor; ama insanlar gereksiz 
yere rahatsız edilmiş oluyor. Bakanlık olarak bu gibi suiistimalleri önlemek için ne gibi çareler 
düşünülmektedir? Yoksa, bu konuda, tamamen halkı, sorumsuz kişilerin sorumsuzluğuna mı 
terk edeceğiz?! 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Tutu. 
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ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan bazı 
sorularım olacak. 

özellikle geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da, İstanbul'da ve Antalya'da bazı güvenlik men
supları şehit edildi, tümüne bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olaylar sonrasında 
üç aşağı beş yukarı bazı ortak olaylar yaşandı. Diyarbakır'da güvenlik güçlerinin cenazeleri 
kaldırılırken, bizzat güvenlik güçleri bazı taşkınlıklarda bulunarak, bazı siyasî parti binalarına 
saldırılarda bulundular. Ayrıca, bu sırada "Komünist iktidar istifa", "Koalisyon Hükümetine 
hayır" türden sloganlar attılar. Akabinde, İstanbul'daki cenaze törenleri sırasında da özellikle 
valilik makamı, belli kökenli insanlarımızı dışlayan bir izlenim bırakacak şekilde "Türküm di
yen herkes bayrağı kapsın gelsin" diyerek, maalesef, ayrılıkçı bir tavır sergilemiştir. Zaten çok 
zor şartlar altında, stres içinde görev yapan güvenlik güçlerimiz âdeta tahrik edilmiştir. 

Sorum şu : Diyarbakır'da, İstanbul'da ve Antalya'da güvenlik görevlilerimizin cenazeleri 
kaldırılırken taşkınlık yapan, iktidara "komünist iktidar" diyen, "Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununa hayır" diyen bizzat güvenlik görevlilerine ve yine İstanbul'da Valilik aracılığıyla, 
özellikle "Türküm diyen bayrağı kapsın gelsin" diyerek, âdeta birtakım Kürt kökenli veya Çerkeş 
kökenli insanlarımızı dışlayan bu görevliler hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. . ' • 
Buyurun Sayın Erdal. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, iki konu hakkında Sayın Bakandan soru 

soracağım. 
Ordu ili Korgan İlçesinde 29 Ekim 1992 tarihinde, yani Cumhuriyet Bayramında imam 

hatip okulu öğrencileri bayrama gitmek için teşvik ediliyor, onlar da "peki" diyor ve bayrama 
katılmaya karar veriyorlar. Bayram alanına gelmeden, kaymakam polise emir verdiği için, po
lisler ve öğrencilere "başınızı açın" diyor. Polisler, kız öğrencilerin başını açmak için uğraşır
ken, bu arada veliler geliyor, polislere "dokunmayın" diyorlar; polislerle kız öğrenciler itişi
yorlar. Sonra çocuklar bayram alanına geliyorlar; kaymakam, "Bu gericiler bayram alanından 
çıkmadan ben oraya gdmem" diyor. Daha sonra kaymakam geliyor, kürsüye çıkıyor "Ben si
ze cumhuriyetin faziletlerinden bahsedecektim; ama ne yazık ki, karşımızda başka güçler var, 
onlardan bahsedeceğim... Gericiler, geri kafalılar; sizin kafanızı ezmek lazım..." diye hakaret 
eder şekilde meydanda konuşuyor. 

Sonra, kaymakam, bu halka kızdığı için,o gün 50 kişiyi polisler aracılığıyla karakola ça
ğırttırıyor; sonradan da 30 kişiyi, "bana hakaret ettiler" diye mahkemeye veriyor. 

Şimdi, halkın huzurunu ve sükûnunu temin etmekle görevli ve mükellef olan kaymakam; 
halkın inancına, örf ve adetlerine bu şekilde hakaret ettiği halde, acaba bu kaymakama ne mu
amele yapıldı?.. Eğer, bir kaymakam, halkın huzurunu bozacaksa böyle bir kaymakamı Sayın 
Bakan hâlâ görevde tutacak mı tutmayacak mı?.. Şu ana kadar bu kaymakam için neler yapıl
dı? Ben bu kaymakamın görevden alınıp, mahkemeye verilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — O teklif olmaz efendim, soru sorarsınız, teklif yok. 
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Bakan, bir polisin görevden alınması için bizi bir 

ay uğraştırdı; ama, o sayın kaymakam, üç tane öğretmeni açığa almıştır. Açığa alınan bu öğ
retmenlerin suçu nedir? 
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İkinci sorum; getıe Ordu İlinin, Kabataş ilçesinin kaymakamı, halkın örf ve âdetlerine bağlı 
hareket eden bir kaymakamdı. Sayın Ordu Valisi veya İçişleri Bakanlığı tarafından, oradaki 
bazı gayrimeşru iş yapan insanların şikâyetleri üzerine, bu kaymakam, görevinden alınarak Şır-
nak'a sürülmüştür. ', •' 

Halk dilekçeleriyle "Bu kaymakamı biz çok seviyoruz, çok dürüsttür, çok iyidir, bu kay
makamı almayın, Kabataş'ta bırakın" diye müracaatta bulunuyor. Acaba, Sayın Bakan, hal
kın örf ve âdetlerine bağlı kalan ve halkın istediği bu kaymakamı yerinde tutacak mı, tutmaya
cak mı? 

Teşekkür ederim. . , _ 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Kul, buyurun. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakanımıza 5 sorum 
olacak, bunların cevabını istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi, Bakanlıkça, başkanı suçlu görülerek 1992 Haziran ayında görevin
den alınan Küçükçekmece Belediye Başkanı, daha sonra İstanbul 6 ncı İdare Mahkemesine da
va açmış, davayı kazandıktan sonra, tekrar, o kazanılan davaya karşılık Sayın Bakan itiraz hakkını 
kullanmış ve Danıştay, Bakanlığa hak vererek, belediye başkanını görevden alınmasını haklı 
bulmuştur. 

Mahkeme kararı olmasına karşın, Küçükçekmece Belediye Başkanı görevine niçin iade edil
miştir?.. Tekrar bu belediye başkanı hakkında bir işlem yapılması düşünülüyor mu?.. 

İkinci sorum; 28 Ekim 1992 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 inci Şubede görevli 
olan, ismini ve rütbesini söylemeyen bir güvenlik görevlisi, bana, milletvekillerinin yarısının 
anarşist, yarısının da PKK'h olduğunu; bu ülkeyi milletvekillerine karşı da korumakla görevli 
olduğunu söylemiş, milletvekillerine ve Meclise hakaret etmişti. Bu konuyu, Sayın Bakanımıza 
ve Sayın Meclis Başkanımıza telgrafla bildirdim. Bugün o saatte İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
1 inci Şubesinde görevli olan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü gibi bir polis teşkilatının mensu
bu olan bu kişi hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Gene, çeşitli tarihlerde Ankara'da» İstanbul'da, Antalya'da ve Diyarbakır'da, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasasına aykırı olarak yürüyüş yapan polisleri, bu şekilde teşvik eden ve 
aynı 2amanda, Adana'da partimizin önünde gösteri yapıp, "Kanunsuz SHP" diye bağıran ve 
partimizin camlarını kıran, bir değerli bakanımızın istifasını isteyen, Hükümetimize "Kahrol
sun Hükümet" diye slogan atan bu emniyet görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

Diğer bir konu : Amasya Vali Yardımcısı İsmet Akyol... 

BAŞKAN — Soruldu o soru Sayın Kul. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Manavgat Kaymakamı Fikret Kasapoğlu, Ordu Vali Yar
dımcılığına, hangi gerekçeyle atanmıştır? 

Bir diğer konu : Basında sık sık okuyoruz, ortaya çıkıyor; sürücü kurslarından, kursa de
vam etmeden ehliyet alan sürücülerin, daha sonra trafik kazalarına neden oldukları konusun
da çok yaygın bir inanç vardır. Bu nedenle, sürücü kurslarının daha iyi denetlenmesi konusun
da veya bir başka çözüm konusunda Bakanlığın herhangi bir çalışması var mı? 

Bunları öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Son olarak, Sayın Altınkaya, buyurun. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkanım, Sayın Bakanımızdan, üç konuda bil

gi almak istiyorum. 
önce, ülkemizde trafik kazalarındaki can kaybını azaltıcı uygulamalardan birisinin emni

yet kemeri takma mecburiyetinin olduğunu biliyoruz. Bu mecburiyeti biz şehir içinde de uygu
lamaya başladıktan sonra, zannedersem bazı talepler neticesinde, ticarî araç şoförlerinin ke
mer takmaması konusunda yeni bir uygulama başlatılmış. Bu uygulama, bu Hükümetin po
pülist politikalarının bir sonucu mudur? Eğer fennen, şoförlerin kemer takması, can kayıpla
rını önlemesi bakımından uygun bir şeyse, fennî bir uygulamaya, taksi şoförlerimizin canları
nın kıymeti yok mudur? Bu uygulamadan neden vazgeçilmiştir? 

İlimiz Aydın'da, özellikle Sayın Bakanımızın Bakanlığının' icraatı doğrultusunda, asayişin 
tam tekmil olması beklentimizdir. Ancak, bir ilçemizden il merkezimize, yeni konulmuş olan, 
ti Trafik Komisyonu kararıyla konulmuş olan bir minibüs hattı, maalesef, çalışamamaktadır. 
Merkez Dalama Bucağımızda asayiş temin edilememekte ve şoförlerimiz, minibüsleriyle bu gü
zergâhta seyahat edememektedirler; bu güzergâhtaki köy ve ilçe halkımız kısa ulaşım imkânın
dan mahrum kalmakta, ticarî ve sosyal faaliyetlerini yerine getirememektedir. Dalama Buca
ğında asayişin temin edilmesi için acaba ne gibi tedbirler alınması gerekir? 

Son sorumu soruyorum : 26 Mart 1989'da Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa 
Sanoğlu -Sayın Bakanımızın özel müşavirinin, aynı seçimde, Doğru Yol Partisinden belediye 
başkan adayı olduğunu hatırlatarak sözlerime devam etmek istiyorum- bir yıldan beri görevi
nin başında değildir. Çeşitli iftiralar isnat edilmiştir, dava açılmıştır ve Mustafa Sanoğlu, ağır 
ceza davasında beraat etmiştir, karar kesinleşmiştir. Onbir yıl belediye başkanlığı yapan ve Boz
doğan halkının, kendisine hizmet etmesi için, kendisine layık gördüğü, demokratik hakkını 
kullanarak belediye başkanı seçtiği bu değerli kişinin, acaba bir yıldan beri kahvehanelerde 
oturması, Sayın Bakanımızın vicdanını sızlatıyor mu sızlatmıyor mu? insan haklarına aykırı 
mıdır bu davranış, demokrasiye uygun mudur? Ve, 9 kişilik Belediye Meclisinde ancak tek tem
silcisi olan Sosyaldemokrat Halkçı Partinin, temsilcisinin, bir yıldan beri, bu ilçemizin beledi
ye Başkanı olarak hizmet ediyor olması demokratik midir? 

Teşekkür ederim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Demokratik, demokratik... 
BAŞKAN — Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Anlaşılıyor ki, İçişleri Bakanının, çalışmalarını, uygun zamanlarda daha çok anlatması 

gerekecektir. 
Sayın Bakan, cevap, sorular kadar kısa ve özlü olacak... (DYP ve SHP sıralarından "yazılı" 

/ sesleri) Yazılı da olabilir. 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkanım, Sayın Mahmut Kılınç 

arkadaşımızın, "Bölgede kontrgerilla tarafından yapıldığı ifade edilen 300'den fazla cinayeti 
kim işliyor; failleri neden yakalanamadı?" diye bir sorusu var. 

Şurasını açık ve seçik olarak ifade ediyorum : Kontrgerilla diye bir kuruluş yoktur ve kontr
gerilla diye bahis konusu edilen ve olmayan bir teşkilatın cinayet işlemesi de bahis konusu değildir. 

300'den fazla cinayeti kimin işlediği soruluyor. 
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O bölgede, Batman'da vuku bulan faili meçhul cinayetlerin 10 tanesinin faili bulunmuş
tur; istanbul, Ankara ve izmir gibi büyük şehirlerde -bu cevabımla, bir sonraki arkadaşımın 
sorusunda cevaplamış oluyorum- o arkadaşımızın ifade ettiği gibi, rahmetli Çetin Emeç, Mu
ammer Aksoy ve Bahriye Üçok hariç, bütün faili meçhul cinayetlerin failleri bulunmuştur; ama, 
Sayın Kılınç'ın ifade ettiği bölgede, faili meçhul cinayetlerde, ne görgü*tanıklart, ne de maktul
lerin yakınları, emniyet mensuplarına, güvenlik güçlerine hiçbir şekil ve surette yardım etme
mektedirler. 

Faili meçhul cinayetlerin faillerinin bulunmasında, emniyet güçlerine, görgü tanıkları da
hi yardım etmemektedir. Buna rağme, emniyet güçlerimiz, bu faillerin bulunmasında ellerin
den gelen gayreti göstermektedirler. . 

Sayın Halil Özsoy arkadaşımız, "İl ve ilçe meclisleri üç ayda bir toplanıyor, bunun için 
yasal bir düzenleme, düşünülüyor mu?" diyor. 

• Konuşmamda arz ettiğim gibi, devletin yeniden yapılanmasında ve 25 adet çalışma gru
bumuz içerisinde bu konu da yer almıştır. Yakında Meclise arz edeceğimiz kanun tasarılarıyla, 
il ve ilçe meclislerine yasallık kazandırılmış olacaktır. 

Efendim, Zübeyir Aydar arkadaşımız bir Eruh olayından bahsettiler. 
Tabiî, şu anda bilmeme imkân yok. Kendilerine yazılı olarak arzı cevap edeceğim. 
Efendim, Hasan Basri Eler arkadaşımız, "Polis ve jandarmaya verilecek fazla mesai taz

minatının artırılması düşünülüyor mu?" diye sordu. . 
Bütçe imkânları çerçevesinde, güvenlik güçleri için yapabileceğimiz azamisini yapma eği

limi içerisinde bulunduğumuzu arz ediyorum. 
ödül tazminatı ve adlî zabıta burmayla ilgili düşünceler, Sahil Güvenlik Komutanlığına 

iyi bir yer verilmesi hakkındaki çalışmalarımız devam ediyor. 
Sayın Eler, ayrıca, "Slogan atanlar hakkında ne yapıldı?" diyor. 
Hepsi hakkında tahkikata geçildi değerli arkadaşlarım. 
Sayı Coşkun Gökalp, bir ekspertiz raporundan bahsettiler. 
Konuyu inceleyeceğim ve kendilerine yazılı olarak arzı cevap edeceğim. 
Sayın Gökalp ayrıca, "Geçici köy korucuları ne zaman kaldırılacak?" diye soruyor. 
Geçici köy korucularını şu anda kaldırmayı düşünmüyoruz. Geçici köy koruculuğu usu

lüyle, terörü Önlemede devletin yanında bulunan kişilerin, devlete yardımcı olduklarına inanı
yor ve bu müesseseyi geliştireceğimizi, düzelteceğimizi, eksiklikleri varsa, onları gidereceğimi
zi ifade ediyorum. 

Bir de, Amasya Vali Yardımcısının niçin alındığını soruyor; bu soruyu bir arkadaşımız da
ha sordu. . • * ' . " ' 

Sayın Vali, kendisini Amasya'dan alınmasını istediği için aldık... 
Değerli arkadaşlarım, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hasan Dikici ile Kayseri Millet

vekili Salih Kapusuz arkadaşlarım, "Birtakım yerlerin il ve ilçe yapılması için ödenek ayrılmış 
mıdır?" diyorlar.' 

Hayır, ödenek ayrılmamıştır, ayrılmasına da lüzum yoktur. 
Ayrıca, "Develi ne zaman il yapılacaktır, Tanır ne zaman ilçe yapılacaktır?" diye soruldu. 
Hükümet olarak, devletin reorganizasyonu çalışmalarında, arkadaşlarımızın ileri sürdük

leri konuların da dikkat nazarına alacağımızın bilinmesini istiyorum. 
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Efendim, ayrıca Hasan Dikici, "Göksün Karaömer Köyünden kaçırılan 6 vatandaşın akı
betiyle ilgili sorusuna yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Sayın Mümin Gençoğlu arkadaşımızın, sorusuna geliyorum : Kendilerine çok teşekkür 
ederim, polislerimiz için tazminat verilmesini istiyor. Bu konuya olan duyarlılıkları için şük
ranlarımı sunuyorum. 

Tabiî, bu bir imkân meselesidir. Bununla ilgili tasarıyı hazırlayarak, Başbakanlığa sun- . 
duk. Başbakanlık, ilgili bakanlıkların görüşlerini alacak ve biz de bunu bir kararnameyle Yüce * 
Meclise sevk edeceğiz. O zaman da, bu konuya Sayın Gençoğlu'nun ilgisini rica edeceğim 
efendim. 

"Turist vizesiyle gelen Bulgar göçmenleri için ne düşünüyorsunuz?" diyor. 
Ne düşündüğümüzü kendileri biliyor ve maalesef, Bulgaristan'dan ülkemize olan göç ola

yı, hepimizi üzen; Türkiye'nin başına bir de gaile açan; hatta, Türk Devletinin itibariyle oyna
nan ve bir kısmının tekrar o komünist cehenneme gitmesine sebebiyet veren bir olaydır. 

Bunların 231 400 tanesine vatandaşlık nüfus hüviyet cüzdanı verilmiştir ve verilmeye pey
derpey devam edilmektedir; ama, turist vizesiyle gelenlerin nüfus hüviyet cüzdanlarının veril
mesi için, müsaadenizle, önce, Bulgaristan'dan göçmen vizesiyle gelenlerin nüfus hüviyet cüz
danlarının verilmesi tamamlansın, ondan sonra da, turist vizesiyle gelen göçmenlerin aileleri
nin birleştirilmeleri konusunu ön plana alarak, Belene'de gördükleri zulmü ön plana alarak, 
ayrıca şehit ailelerini de birinci planda mütalaa ederek ve de Türk kökenli olup da zamanında 
hizmet etmiş olanları da dikkati nazara alarak, vatandaşlığa geçirilmeleri için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. 

MÜMİN GENÇOĞLU (Bursa) — tki sene oldu; onun için sordum Sayın Bakan. 
tÇÎŞLERt BAKANI ÎSMET SEZGİN (Aydın) — tki sene olabilir; beş sene de olabilir. 

Yirmibeş sene nüfus kağıdını alamayanlar var. 
Saym Algan Hacaloğlu, "Hizbullahın, dinî ağırlıklı ve tehlikeli bir örgüt olduğunu Plan 

ve Bütçe Komisyonunda söylediniz" diyorlar. 
Evet, söyledim, ifade ettim ve şu anda da ifade ediyorum : Ne şekilde bir örgüt olursa 

olsun, güvenlik güçlerimiz bu örgütü izlemekte, takip etmekte ve eylem faillerini yakalayarak 
adalete sevk etmektedir. 

Ayrıca, Erzincan Kanununa eklenen Çukurca ve Şırnak'a yapılan yardımla ilgili olarak 
şunu tekar arz edeyim : Bayındırlık Bakanlığımızca gerekli tespitler yapılmıştır. Yapılan tespit
lere göre, çok yakında imara başlanacaktır. Ayrıca biz bunun dışında -yine konuşmamda da 
arz ettiğim gibi- 1 milyar 850 milyon lira Şırnak'a, 150 milyon lira da Çukurca'ya göndermek 
suretiyle, ilk anda, vatandaşlarımızın dertlerini ortadan kaldırılabilecek, yaralara merhem ola
bilecek, onarımlar yapabilecek yardımları yaptık ve bu görevimizi yerine getirdik. 

Sayın Mustafa Dağcı. "Saddam'ın zulmünden kaçan ve yurdumuza sığınan soydaşlarımı
zın sınır dışı edileceklerine dair haberler alıyoruz" diyorlar. 

Ne Sayın Mustafa Dağcı, ne de yurdumuza sığınan soydaşlarımız hiç endişe etmesinler; 
ilgili mercilere gerekli talimatı verdik, kendileri sınır dışı edilmeyeceği gibi, normal prosedür 
ve yasalar çerçevesinde ikametlerinin uzatılması ve vatandaşlığa geçirilebilmesi yasalar gere
ğince kabil olanların vatandaşlığa geçirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. 
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' 'özel timde görev yapan değerli polislerimizin karakol ve trafik görevlerinde çalıştırıldık
ları söyleniyor" dendi; böyle bir şey yoktur. Bu, herhalde yanlış ifade edilmiş; böyle bir şey yok. 

özel timde görev yapan arkadaşlarımız, karakol ve trafik gibi görevlerde bulunmuyorlar. 
Size yanlış nakledilmişse, sorun nakledenlere, biz ona göre, ne gerekiyorsa yapalım. 

Sayın Mümtaz Soysal, başarısızlıklarından dolayı görevlerinden alınan veya nakledilen gö
revlilerin sayılarını soruyorlar. Tabiatıyla, şu anda bilmeme imkân yok; kendilerine yazılı ola
rak cevap arz edeyim. 

"Faili meçhul cinayetler olan, Aksoy, Emeç ve Üçok cinayetlerinin çözülmeyişindeki amil 
nedir?" diyor. Bunların dışındakileri çözümledik ve İstanbul ve Ankara polisi çok büyük bir 
başarı kazanmıştır; bu üç cinayetin dışındaki bütün cinayetler çözüme kavuşmuştur. Aynı po
lis, faili meçhul cinayetlerden olan Aksoy, Emeç ve Üçok cinayetleri için de aynı görev bilinci 
ve duyarlılıkla gerekli çalışmayı yapmaktadır ve tahmin ediyoruz, bu dönemimizde bunların 
faillerini bulacağız. 

"Pasaportların uzatılması gerektiğinde, eski pasaportaki damgalara vesaireye bakılıyor ve 
bu nedenle pasaport verilmiyor" diye bir husus var; örnek olarak da Sayın Murat Belge'nin 
ismini verdiler Sayın Soysal. Böyle bir şeyin bizim Bakanlığımızda olması mümkün değildir. 
Tahditlerin nedenini biraz evvel arz ettim, üç tahdit var, bu husus, bu tahditlerin hiçbirisinin 
kapsamına girmez. Eğer, Sayın Belge'nin, Türk adlî makamlarınca hakkında verilmiş bir ka
rar yoksa -şimdi incelettireceğim- böyle saçma bir ugyulamanın olacağını sanmıyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

"055 suiistimal edilebiliyor, komşular birbirlerini şikâyet edebiliyorlar; ne çare?" deniyor. 
Bu çare, eğitimdir ve bu çare, vatandaşın sağduyusudur, vatandaşın bilincidir. 
Biz, 055'ten memnunuz; vatandaşlar polisine, güvenlik gücüne, devlete yardım ediyorlar 

ve gerçekten bir inançla yardım ediyorlar. 
Sayın Ali İbrahim Tutu, "Diyarbakır, İstanbul ve Antalya'da ortak olaylar yaşandı, cena

ze merasimlerinde sloganlar kullanıldı. Taşkınlıklar yapanlar hakkında ne türlü işlem yapıl
dı?" diye soruyorlar. 

Diyarbakır'da bu tür taşkınlıkları yapanların hepsine görevden el çektirildi ve Diyarba
kır'dan başka bölgelere verildi. Diğerleri hakkında da soruşturma açıldı ve hakkında cezaî ta
kibata başlandı. 

Sayın Hüseyin Erdal, Ordu Korgan Kaymakamının cumhuriyet bayramındaki bir olayın
dan bahsediyor. 

Bu olay bize de intikal etti. Bu olayı incelettiriyorum ve sonucunu Sayın Erdal'a arz 
edeceğim. 

"Kabataş İlçesi Kaymakamı, halkın örf ve âdetlerine uyan bir kaymakam olduğu için ora
dan alınmış, Şırnak'a verilmiş" diyor. . 

Böyle bir şeyin düşünülmesi bile aklın kurallarına aykırı geliyor. Eğer, bu kaymakam, Şır
nak'a verilmişse, böylesine halkın örf ve âdetlerine uyan halkla bütünleşebilen bir kaymakam, 
o bölgenin kendine özgü özelliklerine uygun olduğu için oraya verilmiştir ve kendisi için bir 
tecziye değil, mükâfat olması gerekir. 

Sayın Mustafa Kul, "Küçükçekmece Belediye Başkanı, mahkeme kararına rağmen niçin 
görevden alınmadı?" diye soruyor. 

Kendilerine yazılı olarak cevap sunayım. 
"Taplantı ve gösteri yürüyüşü yapan polis hakkında ne gibi işlem yapıldı?" diye soruluyor. 
önceki cevabımda arz ettim. ' $ 
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"Amasya Vali Yardımcısı niçin alındı?" diyor. 
Valinin gördüğü lüzum üzerine alınmıştır. 
Sürücü kurslarının denetimiyle ilgili bir soru var. 
Sürücü kurslarının denetimi, bildiğiniz gibi, benim Bakanlığa değil, Millî Eğitim Bakanlı

ğına aittir. 
Sayın Cengiz Altınkaya,' 'Emniyet kemeri takma mecburiyetinin şehir içinde uygulanma

sından, ticarî araç sürücüleri hariç tutuldu. Bu bir popolist yaklaşım mı?" diyorsunuz. 
Orayı pek anlayamadım. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Kimseyi üzmeyen... 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN (Aydın) — Efendim, bu konu, pek çok şikâyetlere 

sebebiyet verdi ve bu konuyu arkadaşlarımız inceliyorlar. Yani, yaptığı iyilik, ürküttüğü kurba
ğaya değerse bunu devam ettireceğiz Batıdaki uygulamaların da bizdeki uygulama şeklinde ol
duğu ifade ediliyor; ama, biz bunu bir kere daha inceliyoruz. 

"Aydın'da asayişin tekmil olması gerekir, çünkü, Sayın Bakanımızın ili" deniyor. 
Ben, Aydın'da asayişin tekmil olduğunu zannediyorum; ama, hemen arkasından, bir mi

nibüs hattından bahsettiler, yarın Valiye soracağım ve cevabını da Sayın Altınkaya kardeşime 
vereceğim. -

Bozdağan Belediye Başkanı hakkında bir soru sordu. 
Bu beni değil, yargıyı ilgilendiren bir konu ve sonuç Bakanlığımıza gelsin "beraat etmiştir 

ve görevine dönmesinde sakınca yoktur" dendiği an, hemen görevine devam eder. Bu konuda 
Sayın Altınkaya hiç merak etmesin. 

Sayın Başkanım, soruların hemen hemen yüzde 98'ine sözlü olarak cevap verdim; bir iki 
soru kaldı, onları da yazılı olarak sunacağım. 

Değerli müsamahanıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakanım. 
içişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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1. — içişleri Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 275 424 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Mahalli İdareler Hizmetleri .511270 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri 416 101000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113. Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 66 305 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler • 503 127 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 3 772 227 000 000 

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

İçişleri Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — İçişleri Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı' 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 

1 . . 

Genel ödenek Toplam 
toplamı harcama 

969 932 758 600 974 272 397 100 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 
— 

İ 

9 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mahallî İdareler Hizmetleri 169 189 200 000 165 932 186 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 174 508 805 800 173 622 079 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 23 575 500 000 27 059 943 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 18 005 437 700 17 619 032 700 
BAŞKAN — Kabul edenlef... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. . ' 
özel ödeneklere lUşkinHizmetlfirin Yürütülmesi 701847 900 514 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.;:'Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 1355 913 550 000 1359 020 316 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ~ 
İçişleri Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

— 3 

— 

187 167 900 

— 

187 167 900 1 
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a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

l — Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesini 

oylarınıza Sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. x 

Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 2 288 790 000 0C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 8 836 910 000'0C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 409 239 000 0C 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 11 534 939 000 0C 

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

Emniyet Genel Müdürlüğü. 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı, 

BAŞKAN — Emniyet Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine geçi 
meşini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — C E T V E L İ 

A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 
Toplam 
harcama 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1 091 804 347 300 914 328 215 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 3 413 771896 900 3 787 400 293 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... .Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-
f e r l e r 152 207 718 000 156 075 879 400 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere ÎUşkin Hizmetlerin Yürütülmesi 46 206 149 300 10 860 554 500 35 345 594 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- . k 

bul edilmiştir. 

İpt 
ö 

- 177 

- '7 

TOPLAM 4 703 990 111 500 4 868 664 942 700 35 345 594 800 185 
BAŞKAN — Kabul.edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabınm bölümleri kabul edilmiştir. 
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b) Jandarma Genel Komutanlığı 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN —- Jandarma Genel Komutanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme

sini oylarınıza sunuyorum .'Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A —CETVELİ 
Prog. ' , 
Kodu A ç ı k l a m a Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 7 857 300 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 90 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 7 947 300 000 000 

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

Jandarma Genel Komutanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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A—CETVELİ 

• 

Ertesi yıla 
Genel ödenek Toplam devrolunan İ 

A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

Güvenlik Hizmetleri ' 2 137 283 452 100 2 205 717 646 000 - 6 
BAŞKAN - Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. • 
Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teş
kilatlanması ve Modernizasyonu 12 599 300 7 548 300- -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- , . 
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans-
f e r l e r 29 075 000 000 29 615 158 900 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 454 408 500 62 815 200 391593 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

TOPLAM 2 166 825 359 900 2 235 403 168 400 391 593 300 6 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Jandarma Genel Komutanlığı 1991 malî yılı kesinhesabmm bölümleri kabul edilmiştir. 
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c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 
).. BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilmesi

ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Prog. , 
Kodu . ' . A ç ı k l a m a Lira 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleri 265 950 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 3 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 268 950 000 000 

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

Sahil Güvenlik Komutanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir, 

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1991 malî yılı kesinhesabının bölümlerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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Prog. A ç ı k l a m a 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. "* 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

990 • özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1991 malî yılı kesinhesabı-
nın bölümleri kabul edilmiştir. 

A — CETVELİ 

Genel ödenek 
toplamı 

73 238 259 700 

986 000 000 

32 940 000 

74 257 199 700 

Toplam 
harcama 

55 395 970 500 

1 015 145 000 

32 940 000 

56 444 055 500 

İptal 
öd 

17 84 

17 84 
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İçişleri Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle, 1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 
Ülkemizde kanın durmasını, iç barışın ve huzurun sağlanmasını diliyor, bütçenin hayırlı 

olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI İSMET SEZGİN.(Aydın) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI 
1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malt Yılı Bütçesi 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Karayolları Genel Müdürlüğü 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

, 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle 
1991 yılı kesinhesabının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde gruplar ve şahısları adına söz alan üyele

rin adlarını sırasıyla okuyorum : 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bolu Milletvekili Naami Çiloğlu, Hakkâri Milletvekili Mus

tafa Zeydan, Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya; CHP Grubu adına, İzmir Milletvekili 
Veli Aksoy; Refah Partisi Grubu adına, Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal, Erzurum Milletve
kili Abdulilah Fırat; SHP Grubu adına, Adana Milletvekili Muhammet Kaymak, ANAP Gru
bu adına, Rize Milletvekili Ahmet Kabil. 

Gruplar adına konuşma süreleri 30'ar dakikadır. Birden fazla söz alan grup sözcüleri bu 
süreyi kendi aralarında bölecek ve süreleri aşmayacaklardır. 

Şahısları adına, lehinde, Karaman Milletvekili Osman Sevimli ve Burdur Milletvekili Ah
met Sayın; aleyhinde, Van Milletvekili FethuIIah Erbaş, Muş Milletvekili Mehmet Emin Sever; 
üzerinde, Kütahya Milletvekili Ahmet Derin. 

Sayın milletvekilleri, ilk sözü, Doğru Yol Partisi Grubu adına Bolu Milletvekili Nazmi Çi-
Ioğlu'na veriyorum. 

Birinci ve ikinci konuşmacıları uyarmayacağım, üçüncü konuşmacının süresi bitince sö
zünü tamamlamasını isteyeceğim. 

Buyurun Sayın Çiloğlu. 
DYP GRUBU ADINA NAZMİ ÇİLOĞLU (Bolu) — Sayın Başkan, değerli milletvekille

ri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adı
na söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclise ve Bayındırlık Bakanlığı mensuplarına 
saygılarımı sunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı, ülkemizde yapılan yatırımların tek başına yüzde 44'ünü gerçekleş
tiren çok önemli bir bakanlığımızdır. Bu görevleri, kendisine bağlı kuruluşları ve orada çalı
şan, bilgili, iyi yetişmiş, ülke sorunlarını bilen teşkilat mensuplarıyla yapmaktadır. Kuruluşlar
da çalışan işçi, memur, özellikle teknik eleman ve bürokratlara, bu vesileyle huzurlarınızda te
şekkürlerimi arz ediyorum. Bakanlıkta yetişmiş teknik elemanların muhafazası için gerekli maddî 
ve manevî desteğin de sağlanması gerektiğine inanıyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde devlet yolu, il yolu ve otoyol yapan, bun
ların güzergâhlarını tespit eden, projelerini çizen, bu yollar üzerindeki sanat yapılarını yapan 
ve bu yolların sürekli açık tutulmasıyla ilgili bütün çalışmaları yapan Karayolları Genel Mü
dürlüğü üzerinde durmak istiyorum. 

Karayolları teşkilatı 1950 yılında kurulmuştur. Kuruluş yıllarında izlenen politika "teker
lek dönsün" politikasıydı. Devletin en önemli hizmetleri olan eğitimi ve sağlığı Ülkenin her 
köşesine götürmek için yapılan bu yollardan, halk büyük memnunluk duymuştur, mutlu ol
muştur. Nitekim, halkın, kazma ve kürekle yaptığı yollarda, dozerler, greyderler çalışmaya baş
lamıştır ve bu sayede köyler kentlere beldelere; beldeler, ilçelere, illere bağlanmıştır; turizm ge
lişmiştir, sanayi ve tarım gelişmiştir, tşte, bu döneme, 1950-1960'h yıllardaki bu hızlı yol yapı
mı dönemine "Menderes Dönemi" diyoruz, kendisini rahmetle ve şükranla anıyorum. (DYP 
sıralarından alkışlar) 

1960'h yıllar : Bu yıllarda trafik artmış, yol yapımında standardı düşük yol yerine, tozdan 
kurtulma dönemi başlamıştır. Bu dönemde, hem yol uzunluğu artırılmış, hem de asfalt çalış
maları başlatılmıştır; hatta, günlük ortalama 500 aracın üzerindeki yollarda, beton asfalt de
diğimiz sıcak karışım asfalt yapımına bu dönemde başlanmıştır. 

1970'li ve 1980'li yıllar arasında yolun standardı daha da genişletilmiştir. Artık tek yollar, 
trafiği taşımaz duruma gelmiştir. Günlük 1 000 araç kapasiteli yolların uzunluğu artmıştır. Bu 
dönemde yol şeritleri artırılmış ve artık otoyollar düşünülmeye, planlanmaya başlanmıştır. Bo
ğaziçi geçişleri, Boğaz köprüsü planlanmış ve yapılmıştır. 1979 yılı da otoyol işinin başlangıcı 
olmuştur değerli arkadaşlarım. 

1980'li yıllara geldiğimizde, yolların dingil yüklerinin arttığını görüyoruz.. 8 tona göre ya
pılmış olan yolların dingil ağırlıkları, önce 10 tona, sonra 13 tona çıkmıştır. Bu sebeple, bu 
yıllarda, yol yapımından ziyade, düşük ve bu yükü taşıyamayan yolların standardının artırıl
ması cihetine gidilmiştir. 1982 yılında hazırlanan ulaştırma planında, Karayollarına bazı he
defler verilmiştir; 1990 yılları sonlarında bitmesi için bazı hedefler verilmiştir; bu hedefleri siz
lere söylemek istiyorum. 

O yıllarda 60 bin kilometre olan yol uzunluğunun, ancak 4 bin küsur kilometresi standar
da, uygun yani beton asfalt yoldu. Diğerleri ya satıh kaplama, veya stabilize yoldu. Günde or
tala 1 000 taşıtın üzerinden geçtiği yolun uzunluğu 21 bin kilometre idi. Bunun 16 bin kilomet
resi satıh kaplama olduğu için, Karayollarına, 21 bin kilometrenin tamamının beton asfalt kap
lama yapılması hedef olarak verilmişti. Ancak, o günün koşulları nedeniyle kaynak aktarıla-
madığı için, maalesef, hedefe ulaşılamamış, hedef geriye doğru çekilmiştir. > 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; otoyollar konusunda sizlere bir iki izahatta bulun
mak istiyorum : Gerek ekonomik atılım; gerekse yüksek standart özelliği, hızlı ve güvenli tra
fik akışı, işletme giderlerinde tasarruf sağlaması, kapasitesinin zaman içerisinde azalmayıp ilk 
yatırım değerini sürekli koruyan özelliği sahip otoyolların bugün 672 kilometresi trafiğe açıl
mıştır; 1992 yılı, sonu itibariyle de 859 kilometreye ulaşacaktır. 

Bu vesileyle, 1993 malî yılının geneli üzerinde yaptığımız ilk günkü konuşmalardan CHP 
Genel Başkanı Sayın Deniz BaykaPın, Hükümetimize ve Bakanlığımıza yönelttiği bir eleştiriyi 
de bu arada cevaplamak istiyorum. 
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Sayın milletvekilleri, gönül isterdi ki, bu kürsüye çıkan sayın genel başkanlarımız, kendi
lerini bütün milletin televizyondan izlediği bir sırada yaptıkları eleştiri konularını iyi bilsinler. 

Biz, genel başkanlarımızın, halkın karşısında mahcup olmasını istemiyoruz. Aynı şeyi, Ana
vatan Partisi Sayın Genel Başkanımız da yaptı: Kendi iktidarları döneminde, kalkınma hızıyla 
ilgili rakamları söylerken, brüt ve net oranları çarpıtarak, kendi dönemlerini, zamanın Adalet 
Partisi dönemiyle mukayese ederek, başarılı kılmak istedi; ama, bu kürsüden "bir bilen" ken
disine bu rakamların yanlış olduğunu söylediği zaman, mahcup oldu. Biz, liderlerimizin mah
cup olmasını istemiyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sen anlamamışsın. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Nedir yanlış olan, sayın milletvekili? 
NAZMI ÇILOĞLU (Devamla) — Değerli milletvekilleri, kendileri, kalkınma hızı rakamı

nı, nüfus artış oranını düşmeden söylemişti; açın okuyun. 
Değerli milletvekilleri, Otoyol Soruşturma Komisyonunun üyesi olmam sıfatıyla, hem otoyol 

konusunu biraz açmak istiyorum, hem de Sayın Baykal'ın sorusuna cevap vermek istiyorum. 
Değerli milletvekilleri, otoyollar 1985 yılında ihale edilmeye başlanmıştır. O dosyaları oku

duğumuzda gördük ki, otoyolların ihale öncesinde işin sahibi olan Karayolları, hiçbir etüt, hiçbir 
proje çalışması yapmadan dünya piyasalarında otoyolların bir kilometresinin maliyetini değil 
öğrenmeden ihaleye çıkarmıştır; birinci hata bu. . 

Buna rağmen, ilk ihale olan Kınah-Sakarya Otoyolu çok katılımlı yapılmış, birçok firma 
katılarak teklif vermiştir. 

Bu ihalede gerçekten uygun bedel tespit edilerek iş, en ucuz teklif veren yapımcıya veril
miştir; ama, ne yazık ki, ondan sonra yapılan 14 küsur ihalenin hiçbirinde, serbest ekonomi
nin şartlarını oluşturmadan ve rekabet yaratılmadan, bir kişinin kişisel iradesine bırakılmak 
suretiyle, müteahhit firmaya, işler birinci ihaleye rağmen yüzde 30 fazla fiyatla verilmiştir. 

Ayrıca, doğru şekilde yapılan birinci ihalenin mukavelesiyle, ikinci ve dahi sonra yapılan 
ihalelerdeki mukaveleler bile farklı yapılmıştır. Mesela, birinci ihaledeki avans ödemesiyle ilgi
li şartlarda şunlar yazıyor : Bir firmanın avans alabilmesi için, projelerini bitirmesi lazım yerin 
teslim alınması lazım, şantiyesinin kurulması lazım ve iş programlarının yapılmış olması la
zım. Bu şartlardan sonra, teminat mektubu karşılığında yüzde 15 avans alabiliyor. 

İkinci ihalelere, yani serbest rekabet yaratılmadan, kişilere dağıtılan ihalelerin mukavele
lerine baktığımızda, bu madde şöyle değiştirilmiş : "ön rapor hazırlandıktan sonra avans ve
rilir." Dosyasına da baktığımızda şöyle bir çarpık netice çıkıyor ortaya : 500 milyon doların 
-ve yüzde 20 avans koyuyor- yüzde 20'si olan 100 milyon doları avans olarak müteahhit firma 
alıyor; ama iki sene işe başlayamıyor (!) Yani, 1 trilyon lirayı alacaksınız, iki sene belli firmala
ra kullandıracaksınız, ayrıca sonra çıkarılan fiyat farkı kararnamesiyle bu peşin ödediğiniz pa
raya da fiyat farkı ödeyeceksiniz... Bu, bir soygundur, bu bir yanlıştır. (DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

Mukavelelerinde, her türlü şartta -ne olursa olsun iş yabancı para birimiyle ihale edildiği 
için- ülkede bunalım dahi olsa, fiyat farkı verilmez hükmü bulunmasına rağmen, 30.10.1989 
tarihinde fiyat farkı kararnamesi çıkarılıyor... Bu kararnameyi okuduğunuz zaman içinde çok 
enteresan maddeler buluyorsunuz. Diyor ki; "Bu kararnamenin baz yılı 1985 yılıdır." Yani, 
1985 yılından başlıyor. Mesela 1987 yılında teklif veren bir firma, daha teklif verdiği gün, geri
ye döndüğü için, yüzde 10 zamla işe başlamış oluyor. 
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BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, ben hatırlatmayacağım dedim; ama bir defa hatırlatayım... 
Sürenin 15 dakikasını, yani yarısını kullandınız.. 

tSMAÎL SAFA GİRAY (İstanbul) — Acaba sen hayatında hiç iş yaptın mı?! Bilmeden 
konuşuyorsun! 

NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Sayın Bakanım, ben mühendisim, A grubu müteahhit
lik karnem var ve Türkiye'de bu işleri iyi bilen bir meslektaşınızın!. Onu, yaptığım eserlerle, 
yaptığım işlerle... 

: İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Hiç de o kanaati vermiyosun!.. 
• NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Bakınız, Sayın Bakanım, birinci ihaleyi doğru yaptınız 

diyorum, yani doğru olanı, söylüyorum. İkinci ihalede... Bakınız, doğru yaptığınız bu ihalede
ki müteahhit firma ne yapıyor?. Bakıyor ki, kendisinden sonra ihale edilen işlerde çok büyük 
paralar ödenmiş, çok büyük avantajlar verilmiş, idareye müracat ederek diyor ki, "ben de zam 
istiyorum" ve bu firmaya da yüzde 19 zam veriyorsunuz... 

İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Orada da yanlışın var... 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Gerekçesini okuyorum.... Gerekçe şu : "Yer teslimini 

geç yaptığımız için yüzde 19 zam verdik" diyorsunuz. 
Sayın Bakanım, size soruyorum : Türkiye'de hangi müteahhit firmaya, hangi yüklenici 

firmaya, iş geç teslim edildiğinden dolayı fiyat farkı verilmiştir?.. Bana söyler misiniz lütfen. 
İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — O, ufak iş yapanlarda yoktur; sen anlamazsın! 

BAŞKAN — Sayın Çiloğlu, müsaade eder misiniz.;. 
Sizi heyecanlı bir tartışmaya çekiyorlar... 
NECMİ HOŞVER (Bolu) — Sen Meclise hitap et, başver onları. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla)—Peki Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Bir saniye, beni dinleyin... 
Süreyi üç kişi aranızda paylaşacaksınız... Süre bittiği an, ikinci kişiye de olsa söz vermem, 

onu bilmenizi istiyorum. Sürenin çoğunu kullandınız. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Coştuğu için farkında değil!. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, toparlıyorum. 
BAŞKAN — Siz bilirsiniz, isterseniz sonuna kadar konuşun, beni ilgilendirmiyor. 
NAZMİ ÇİLOĞLU (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, Sayın Baykal'ın sorusuna cevap veriyorum : 1989 yılında çıkarılan Ba

kanlar Kurulu kararnamesinden sonra, bütün firmalar çağırılarak, mukavelelerinde zeyilna-
meler yapılmış, ekler yapılarak yeniden mukavele hazırlanmıştır. Bu mukaveleler, o dönemin 
iktidarları tarafından imzalanmıştır. 

Şimdi o iktidar gitti, başka bir iktidar geldi... önünüzde bir mukavele var... Ne diyeceksi-
... niz?.. "Biz size fiyat farkı ödemiyoruz" mu diyeceksiniz? "Biz, bizden önceki iktidarın imza-
•:, larına güvenmiyoruz" mu diyeceksiniz?!. - *. 

Değerli arkadaşlarım, devlette devamlılık vardır, karşılıklı hukuk ilkelerine riayet vardır. 
Siz eğer, buna uymazsanız, bunun sonuçlarına da katlanmak zorunda kalırsınız. Yani, fiyat 
farkı ödemediğiniz takdirde, bu güçlü firmalar işi durduracaktır, elindeki mukaveleye göre taz-

« minat davası açacaktır, vermediğiniz paralan alacaktır. Artı -bunun bir de artısı var- işi gecik
tirdiğinizden dolayı, o firmanın uğradığı zararları da ödemek zorunda kalacaksınız. Hüküme
timiz bunları çok iyi hesap etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, benden sonra konuşacak arkadaşlarıma da zaman bırakmak açısın
dan, sözlerime son verirken, bu bütçenin, memleketimize, milletimize hayırlı ve uğurlu olması 
dileğiyle hepinize saygılarımı sunuyorum, sağ olun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çiloğlu. 
Sayın Zeydan ve Sayın özkaya, ikinizin toplam olarak 11 dakikası var; ona göre konuşum 

efendim. Yani, yarım saati geçirmeyeceğiz, '' 
Sayın Zeydan, Sayın Özkaya'yı düşüneceksiniz, ne kadar zaman bırakırsanız o da o kadar 

konuşacak. 
Buyurun Sayın Zeydan. 
DYP GRUBU ADINA MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın milletve

killeri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1993 yılı bütçesi üzerinde Grubum adına konuşmak 
üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlı
yorum. Ancak, zamanın kısa oluşu ve Sayın Başkanımızın da ikazları biraz bizi heyecana sevk 
etti; bunu da belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben konuşmamı genellikle, doğu ve güneydoğudaki 
illeri kapsayan Devlet Su İşleri bütçesine ilişkin konularda yürütmeye çalışacağım; o bakım
dan, diğer konulara değinmeyeceğim; -• ' 

Bakanlığa bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, faaliyet alanı içine giren, baraj, isale 
hattı, tasfiye tesisleri inşaatları, taşkın, koruma, sulama, bataklıkları kurutma, enerji, üretme 
gibi faaliyetlerde bulunarak, gerek enerji ve gerekse sulama alanında memleketimizin kalkın
masında önemli fol oynamakta; enerji ve içme suyu sektörlerinde de yer almaktadır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1992 yılı yatırım, bütçesi, Kamu Ortaklığı İdaresi Baş
kanlığı tarafından verilen ödenek ve Avrupa Sosyal Kalkınma Fonundan yapılan ilavelerle 12 
trilyon 542 milyar 468 milyon lira olup, bu miktardan eylül sonu itibariyle, 6 trilyon 294 milyar 
130 milyon lira harcanmak suretiyle, yüzde 50 gerçekleşme sağlanmıştır. 

Ülkemiz, 26 adet akarsu havzasına ayrılmış olup, bu havzalardaki tarım arazisi 28,05 mil
yon hektardır. Bu miktar alanın sulanabilir kısmı ise, 8,5 milyon hektardır. 1992. yılı başı itiba
riyle 3,5 milyon hektarı aşan bir tarım alanı sulamaya açılmış olup, bu miktarın büyük bir 
kısmı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir, 1992 yılı sonunda, in
şaatları devam eden projelerin biten ünitelerini de ilave ettiğimiz zaman, Genel Müdürlükçe 
sulamaya açılmış tarım alanı aşağı yukarı 2 milyon hektar civarındadır. 

Halen inşaatı devam eden baraj ve hidroelektrik santral projeleri ikmal edildiğinde, yak
laşık 4,5 milyon megavat kurulu güç ile, yılda ortalama, yaklaşık 15 milyar kilovat/saat enerji 
üretimi gerçekleşmiş olacaktır. 

Nüfusu 100 bini aşan il ye ilçelerin, içme, kullanma ve endüstri suyunu temin etmekte 
olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, programda yer alan 20 adet projenin işletmeye açıl
masıyla, birçok büyük ilimizde yılda toplam, 4,5 milyar metreküp su temin edilecektir. 

Tarımsal sulamaya, elektrifikasyona, yurt çapında artan talebe bağlı olarak, 1991 yılında 
bu iş için gerçekleştirilen 12,5 milyar liralık yatırıma karşılık, 1992 yılında 100 milyar liralık 
ödenek ayrılmıştır. 

Bu ödenekle, son birkaç yılda ağır kuraklık şartları yaşayan Ege Bölgesindeki 20 ilin tarımsal 
sulama ve elektrifikasyon tesislerinin öncelikli bölümlerinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık Bakanlığına bağlı DSt Genel Müdürlü
ğünce 1993 yılı için, 15 trilyon 995 milyar 338 milyon lirası bütçeden, 4 trilyon 350 milyarı 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığından olmak üzere, toplam 20 trilyon 345 milyar 338 milyon 
TL. ödenek ayrılmıştır. 

Ayrıca, 1993 yılı programında, 144 adet sulama ve taşkın, 18 adet enerji, 20 adet içme, 
kullanma ve endüstri suyu ile 1 adet ekoloji koruma projesi yer almaktadır. . 

1993 yılı programında bulunan büyük su işleri projelerinin (toplam sulama alanının) bü
yük bir kısmı doğu ve güneydoğu illerinde, geri kalan da diğer illerimizde yapılmaktadır. 

Ülkemizin hidroelektrik potansiyelinin halen yararlanılmayan bölümünün geciktirilmeden 
hizmete sunulması çerçevesinde, 5 adedi kesin olmak üzere, 10 adet baraj ve hidroelektrik sant
ralinin projeleri tamamlanmış, inşaata hazır hale getirilmiştir. Halen yapımları devam eden 
barajların bazıları devreye girmiş ve elektrik üretimi başlamıştır. Yapımı devam eden barajların 
zaman içinde bitirilmesine çalışılmaktadır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan Atatürk Barajının 1990 yılında gövde 
inşaatı tamamlanmış; birinci, ikinci ve üçüncü üniteleri elektrik üretimine başlamıştır. Geri 
kalan ünitelerinin bir an evvel hizmete açılması için, Hükümetimiz, önemle konunun üzerinde 
durmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alıp 
da bugüne kadar ele alınmayan, Muş Ovasını sulama, Hakkâri-Yüksekovâ ova ıslahlı çalışma
ları ile, Dilimli Barajı ve Zap havzası üzerindeki baraj projelerinin de 1993 yılı yatırım progra
mına alınması hususunu, Doğru Yol Partisi Grubu olarak Hükümetten özellikle istirham 
ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar, güneydoğu projelerinin bugüne kadar yüzde 60'ınm gerçekleşmemesi 
nedeniyle bu konuda da birkaç kelime söyleyip, konuşmamı bitiriyorum. 

Terörün yüksek boyutlara çıktığı doğu ve güneydoğu illerimizde hizmetler geri kalmıştır. 
Bugüne kadar, bilhassa ANAP İktidarı zamanında, bu hizmetler, yüzde 60 civarında, terör 
bahane edilmek suretiyle, götürülememiştir. Ben bunu ANAP'ı tenkit etmek için söylemiyo
rum; ama, bugünkü Hükümetten de bu hizmetlerin bitirilmesini diliyorum. 

Giden memurlar, giden diğer bütün kamu kurum ve kuruluşları eğer terörü bahane ede
rek doğu ve günyedoğuya gitmezlerse, hizmet de gitmemiş olacak ve Türkiye'yi küçültmüş ola
caklardır. Türkiye için çok yazık olacaktır. 

O yörenin bir milletvekili olarak, bütün Türkiye'nin kamu kurum ve kuruluşlarının yetki
lilerinden ve bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinden istirham ediyorum; doğu ve güneydo
ğuya gidilsin; doğu ve güneydoğu küçültülmesin. Doğu ve güneydoğu Türkiye'nin bölünmez 
bir parçasıdır; orada yaşayan insanlar, Türk milletinin kardeşidir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Fransa'daki bir toplantıda yapılan bir konuşmayı, PKK'nın kimin maşası olduğunu ispat
lamak için okuyacağım ve sözlerimi bitireceğim. Fransa'da yapılan bu toplantıya, Türkiye'den 
de katılanlar olmuştur... Ermeni lobisinin bir yetkilisi kürsüye çıkıyor, "Arkadaşlar, silah yö
nünden tamamız. Kiliseler, Erivan, Batı, bizlere tam manasıyla destek veriyor; Almanya des
tek veriyor, Lübnan'daki Ermeniler de destek sözü verdiler. Mücadelemize devam edin. Doğu 
ve güneydoğuda kurulacak bir Kürdistan devletinin yerine yükselecek, Ermenistan imparator
luğu olacaktır".diyor. . . ' 
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Onun için, diyorum ki, doğu ve güneydoğudaki terör olayı Kürt meselesi, Kürt olayı de
ğildir. Oradaki Kürtler Türk Milletinin kardeşleridir. Terör olayında sadece Ermeni lobisinin 
maşası vardır. Onun için, sizleri doğu ve güneydoğuya davet ediyorum. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — DYP Grubu adına Sayın Mehmet Özkaya; buyurunuz. 
Biliyorum, hakkınız yendi ama siz, çok özlü konuşarak, bu hakkınızı yerinde kullanacak

sınız ve açığı kapatacaksınız. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, zaten Doğru Yol Partisi Grubu bunu 

bana bile bile yaptı!.. 
BAŞKAN — Yok efendim, bile bile yapmadı; buyurun. 
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Yılmaz Hocaoğlu, burada 15 dakika, Mesut 

Yılmaz'a fazla süre verdi; sen de yiğit Başkansın, bana 5 dikaka müsaade etmeni rica ediyorum... 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 yılı bütçesi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu 
adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının faaliyetleri, hükümetlerin icra
atlarının bir göstergesidir. Bu Bakanlığın bütçesi ne kadar büyük ve tatmin edici olursa, veri
len hizmetler de o kadar büyük olur. Bunun içindir ki, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi
nin büyüklüğü, genel ekonomik durumla paralellik gösterir. Bir başka ifadeyle, paranız varsa 
yatırım bütçesi yapabilmeniz mümkündür. 

Bakınız, 1993 yılı bütçesini görüşüyoruz; dış ve iç borç faizleriyle memur maaşlarını çıktı
ğımızda geriye fazla bir şey kalmıyor. Bu kalan kısımla nasıl yatırım bütçesi yapacaksınız ve 
halkımızın beklentilerine nasıl cevap vereceksiniz?. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün iktidar olan DYP-SHP Koalisyonu, bir millî 
mutabakat koalisyonudur. Yıllardır birbirinin alternatifi olan bu iki büyük siyasî partimiz, ül
kemizin çözüm bekleyen sorunlarına bir koalisyon protokolü çerçevesinde yaklaşmış ve bu so
runları çözmek için yaklaşık" 13 aydır çaba sarf etmiştir. 

Halkımız, bu Hükümetten çok şeyler beklemiş ve bu Hükümete bir kurtarıcı gözüyle bak
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, muhalefet partileri, her vesileyle, Hükümetin 13 aydır hiçbir şey 
yapmadığını iddia etmektedir. Ben, bu konuya çok tarafsız yaklaşmaya ve açıklık getirmeye 
çalışacağım. 

Anavatan İktidarı nasıl bir Türkiye devretmiştir; bunun herkes tarafından çok iyi bilin
mesinde büyük fayda vardır... Anavatan İktidarı sıfır kalkınma hızı devretmiştir; Anavatan İk
tidarı yüzde 71 enflasyon devretmiştir; Anavatan İktidarı 48,5 milyar dolar dış borç devretmiş
tir; Anavatan İktidarı 4,7 trilyon çiftçi borcu devretmiştir; Anavatan İktidarı millî gelirin yüz
de 16'sı kadar bir kamu borçlanma gereği devredilmiştir; Anavatan İktidarı, 1984 yılında millî 
gelirin yüzde 4'ü civarında kâr eden KİT'leri, 1991 yılında devrederken, bırakın kâr etmeyi, 
millî gelirin 3,7'si kadar zararla devretmiştir. 

Değerli milletvekilleri, üzülerek ifade edeyim ki, Türkiye'de ekonomik dengeler, 1984 yı
lında başlayan ve 1991 yılına kadar devam eden süreçte, sürekli ve sistemli bir şekilde bozul
muştur. İşte, Koalisyon Hükümetinin bugünkü sıkıntısı budur ve bu Hükümet, bozulan den
geleri yeniden tesis etmeye çalışmaktadır. 

— 86 — 



T.B.M.M. B : 44 16 . 12 . 1992 0 : 2 

Şu konuyu, altını çizerek belirtmek isterim ki, Türkiye'de, sistematik bir şekilde kötüleşen 
ekonomik dengeler, 1992 yılında iyileşmeye başlamıştır. KİT'lerin zararlarında, kalkınma hı
zında, kamu borçlanma gereğinde, ihtiyaç artışında, döviz rezervlerinde, bütün ekonomik ve
riler iyiye doğru gitmektedir. 

Değerli milletvekilleri, peki, Anavatan İktidarı, 1984'te devraldığı tablodan niçin daha kötü 
bir tablo devretmiştir?.. 

Benim şahsî görüşüm : Kalkınmakta olan ülkeler, ellerindeki kısıtlı kaynaklan yönlendi
rirken son derece dikkatli olmalıdırlar. Yatırım tercihleri, Ülkedeki ve dünyadaki ekonomik ger
çekler göz önünde bulundurularak saptanmalıdır. Aksi takdirde, zaten yeterli olmayan kay
naklar, ya yanlış yere ya da zamansız yere heba edilmiş olur. Yatırımın verimliliği ve zamanla
ması ne derece doğruysa, yatırım da o kadar akılcıdır. 

Onun içindir ki, daha kısa zamanda kendini amorti edebilecek ve millî gelire daha fazla 
katkıda bulunabilecek projeler tercih edilebilirdi ve bu yatırımlar, gösterişten ziyade, daha ve
rimli ve daha akılcı olabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, mega projeler tasarladığı bu yeni dönemde de çokiyi bir 
araştırma yapmalı ve aynı borç ve faiz tuzağına düşmemelidir. 

Değerli milletvekilleri, işte, 1993 yılı bütçesi, bu ekonomik göstergelerin ışığında hazırlan
mış ve çok kısıtlı zaman içinde ülkenin sorunlarına çözüm getirilmeye çalışılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; seçim bölgemle ilgili birkaç sorunu dile getirerek söz
lerimi bağlamak istiyorum. 

Gaziantep, gelişen sanayii ile, ihracatı ile, üretim ve ticareti ile güneydoğunun ticaret mer
kezidir. Bu ticaret merkezimize, yurt içinden ve yurt dışından yüzlerce iş adamı, ticaret ve ziya
ret için gelir. GAP Projesinin devreye girmesiyle önemi daha da artacak olan bu ticaret merke
zimizin havaalanının yolu henüz yapılmamıştır. Gaziantep Havaalanı yolunun acilen yapılma
sını Sayın Bakanımızdan diliyoruz. 

Yine, seçim bölgem olan Gaziantep'te, Nizip-Hancağız Barajı, 73 300 dekar alanı sulaya-
bilecek şekilde yapılmıştır. Ancak, yağışın yeterli olmadığı yıllarda baraj gerekli suyu toplaya-
mamakta ve yeterli ürün alınamamaktadır. 

Ektiği ürünü barajdan gelecek suya göre planlayan çiftçilerimiz, kuraklık dönemlerinde 
zarara uğramaktadırlar. Bunun için, Hancağız Barajının su takviyesi acilen yapılmalıdır. Yani, 
Birecik Barajı bittiğinde, hangi kapasitede kanallarla su takviye edilecekse bu kanallar şimdi
den yapılmalı, Birecik Barajı yapıldığında da, aynı kanallar kullanılarak, su, baraj seviyesinden 
pompalanmalıdır. Böylece bu kanallar, hem Barak Ovasındaki köyleri hem de Nizip'ten Bire
cik İlçelerimize kadar olan 17 kilometre sahadaki başta Turlu, Tilmiyen, Çirkiş, Kuplin, Tay-
ba, Bozalioğlu, Hazimoğlu, Suboyu gibi kurak köylerimizi suya kavuşturacaktır. Ayrıca, bu, 
inşa halindeki, 136 800 dekar alanı sulayacak olan Oğuzeli-Kayacık Barajını da tamamlayacaktır. 

Yine 20 bin dönüm alanı sulayacak olan Kilis-Kemlin, 15 bin dekar araziyi sulayacak olan 
Kilis-Seve, 50 bin dekar araziyi sulayacak olan Kilis-Afrin ve 55 bin dekar araziyi sulayacak, 
olan Araban-Ardil barajlarının, verimlilik derecesine göre programa alınarak ihalelerinin ya
pılmasını Sayın bakanımdan diliyoruz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı büçtesinin, devletimize, halkımıza ve Bakanlık mensupla
rına hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diler, Yüce Meclise saygılar sunarım. (DYP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özkaya. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, tzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy; buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) . 
CHP GRUBU ADINA VELÎ AKSOY (İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba

yındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin -tekrar ediyorum; 
şahsımın değil, Cumhuriyet Halk Partisinin- görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyor. 
Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu Bakanlıkla ilgili söyleyebileceğim o kadar çok konu var ki, bazı konuların ancak baş
lıklarını alarak bilgi sunmaya ve o konudaki düşüncelerimizi açıklamaya çılaşacağım. 

Bayındırlık ve îskân Bakanlığı bütçesiyle ilgili değerlendirmelere geçmeden önce, 1993 yı
lı konsolide bütçesiyle, başarısızlığı tescil edilmiş olan 1992 yılı bütçesinin, kısaca da olsa bir 
karşılaştırmasını yapmak istiyorum. 

1992 yılı bütçesi 227,4 trilyondu ve personel harcamaları yüzde 40,2; cari harcamalar yüz
de 8,8 yatırım harcamaları yüzde 13,1 transfer harcamaları ise yüzde 37,9 idi. 1993 yılı konsoli
de bütçesinde, bütçe 397,7 trilyon ve personel harcamaları yüzde 36,5... Yüzde 40,2'den yüzde 
36,5'e düşmüş. Cari harcamalar yüzde 8,8 olarak.aynen kalmış; yatırım harcamaları yüzde 
13,1'den yüzde 11,8'e düşmüş; transfer harcamalarına -borç ödemeye- bir kaydırma olmuş ve 
transfer harcamaları yüzde 37,9'dan yüzde 42,9'a çıkmış, tam 5 puanlık bir artış göstermiş. 

İktidar sözcülerinin, bütçenin açılış konuşmasında, burada, halka, televizyon karşısında, 
"personel giderlerinde ılımlı artışlar bulunduğunu" söylerlerken, kamuoyunu yanıltmaktan 
hiç çekinmediklerini gördük. Dürüst ve şeffaf olduğunu söyleyenlerin personel harcamaları
nın 1993 yılındaki payının bir önceki yıla göre yüzde 3,7 eksildiğini söylemeleri gerekirdi. 

Yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 1,3 eksildiğini, bunun sonucunda da 
işsizler ordusuna yeni işsizlerin katılacağını söylemeleri gerekirken, ne yazık ki, bu kürsüden, 
bunları saptırarak söylediklerine hep beraber şahit olduk. 

Bu bütçenin bir borç ödeme bütçesi olduğu açıkça bellidir. Yatırımlara 47 trilyon lira ayrı
lırken, 73,2 trilyonun da borç ödemesine ayrıldığı ve dolayısıyla Maliye'nin elinin çalışan işçi 
ve memurun cebinde olacağı acı haberini vermiştir bu bütçe. 

Buna karşın, 1991 yılı bütçesinde, programa göre 63, Sayın Maliye Bakanının buradaki 
açıklamasına göre 62 adet fonun konsolide bütçeye dahil edilmesi, tarafımızdan olumlu karşı
lanmıştır; ancak, bu fonların 1993 yılı gelirleri 82,5 trilyon, giderleri ise 97,6 trilyondur. Bütçe<-
ye dahil edilen fonların da zarar ettikleri açıktır. Böylece fonlar da, kaynak sarfeden açık veren 
bir finansman yolu olarak bütçeye kambur olmaya başlamışlardır. 

Böyle bir girişten sonra, burada, o dönemdeki SHP Grup Başkanvekilinin söylediği sözle
rin tamamını okumak isterdim; ama, vaktim yetişmeyeceği için buna girmiyorum; yalnızca bir 
kısmını okuyacağım. 

Bakın ne diyor; bir müsteşar o sırada bir açıklama yapıyor, açıklama yaptıktan sonra SHP 
Grup Başkanvekili şunu söylüyor : "Bu bütçenin sağlam kaynaklara dayanmadığını, bu bütçe
nin bir borç bütçesi olduğunu, vergi almadan bir maliye politikasının gerçekleştirilemeyceğini 
ve bu uygulama sürdüğü müddetçe de Türkiye'de ekonomi politikalarından istenen sonucun 
alınamadığını ve alınamayacağım açıklamış -bir bürokrat açıklamış bunu- Maliye bürokrasisinin 
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bu konuda ne kadar rahatsız olduğunu bir yerde onlar adına dile getirmiş; kendisine teşekkür 
ediyorum" dedi bu kürsüden ve devam etti; "Değerli arkadaşlar, biz, başından beri, bu bütçe
nin artık, giderek Türkiye'nin yönetimine katkıda bulunamayacak bir noktaya geldiğini ifade 
ediyoruz. Bu bütçenin, Türk halkına ıstırabın ötesinde hiçbir şey getirmeyeceğini söylüyoruz 
ve bunu Maliyecilerimizin de bilmesinden, bir ölçüde -üzüntü duysak da- memnun da oluyoruz" 
sözünü eidemiş Sayın SHP Grup Başkanvekilimiz, o dönemde. 

Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına bağlı kuruluş olan tiler Bankasını 
irdelemenin bir ölçüde dışında bırakarak, konsolide bütçe içerisinde, Bayındırlık Bakanlığı, 
Karayolları ve Devlet Su tşleri bütçelerini değerlendirmek istiyorum. 

Karayolları bütçesi 10,832 trilyon, Devlet Su tşleri bütçesi 15,995 trilyon. Konsolide bütçe 
397,710 trilyon. 1991 yılını baz alıyorum, yani ANAP'ın iktidarı bu iktidara teslim ettiği yılı 
baz olarak alıyorum. Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin konsolide bütçe içindeki payı 1991'de 
binde 6. 1992'de binde 7'ye yükselmiş. Şu andaki Koalisyon döneminde yüzde 43'lük bir artış
la, bu rakam, 1993 yılında yüzde l'e yükselmiş. 

Karayolları bütçesi, 1991'de yüzde 2,5; 1992'de yüzde 2,7; 1993'te de hiçbir artış yok, yüz
de 2,7. 

Devlet Su tşleri bütçesi; 1991'de yüzde 4, 1992'de yüzde 4,5; 1993'te de yüzde 4. 

Konsolide bütçe yüzde 91 artmışken, Bayındırlık Bakanlığı bütçesi yüzde 43 artmış, Kara
yolları bütçesi yerinde saymış, Devlet Su tşleri bütçesi ise 1992'ye göre yarım puan daha gerile
miştir. Bu da, hizmetlerin yerinde sayacağının, ya da 1993 yılı içinde gerileyeceğinin bir ölçüde 
açıklaması oluyor. 

Konselide bütçedeki yüzde 91 artışa ve yatırım harcamalarındaki 1,3 puanlık düşüşe rağ
men, 47 trilyonluk yatırım programı içinde Bayındırlık yatırımlarının yüzde 44,3 olarak göste
rilmiş olması, aslında göz boyamadan başka bir şey değildir. 

Bizim bu yaklaşımımızı 1993 yılı programı şöyle ifade etmektedir, yani bu Hükümetin ha
zırladığı program şöyle ifade etmektedir: "Kamu iktisadî teşebbüsleri sabit sermaye yatırımla
rının, reel olarak yüzde 30,1 gerileyerek, toplam kamu yatınmlan içindeki payının yüzde 28'den 
yüzde 20,1'e düşürülmesi programlanmıştır, özellikle KİT yatınmlanndaki bu gerilemenin et
kisiyle, madencilikte yüzde 18, imalatta yüzde 23,9, enerjide yüzde 16,9; ulaştırmada yüzde 
1, konutta da yüzde 8;2 oranında reel gerileme öngörülmüştür." 

Karayollarının yapım ve bakım bütçelerini, geçmiş iki yıla göre değerlendirmek ve irdele
mek istiyorum : 1991'de yatırım hizmetleri için 2 trilyon 102 milyar 282 milyon, 1992'de 2 tril
yon 877 milyar 362 milyon, 1993'te 6 trilyon 91 milyar 463 milyon lira ayrılmış. Bakım ve işlet
me için ise, 1991'de 1 trilyon 184 milyar 899 milyon; 1992'de yükselmiş gözüküyor, 1 trilyon 
924 milyar 149 milyon; 1993'te ise 3 trilyon 191 milyar 745 milyon ayrılmış. 

1991 yılı ANAP döneminin faaliyetlerini sabit tutarak 1992 ve 1993 ödenek ve program 
harcamalarını karşılaştırmak istiyorum. 

1993 yılı, enflasyonun yüzde 60 olarak tahmin edildiği bir yıl. 1992 yılı enflasyonunun 
ise yüzde 70,5 olacağını kabul edersek, karşılaştırmayı da bu ölçüler içerisinde yapmamız gerekir. 

1991'de yapım, hizmetleri 2 trilyon 102 milyar 282 milyon lira imiş. Bu rakam, 1992'de 
1 trilyon 753 milyar 420 milyon liraya düşmüş. Azalma yüzde 16. 1993'te İse 1991'e göre 3 pu
anlık bir artışla 2 trilyon 177 milyar 151 milyon lira gibi bir rakama yükselmiş. 

Bakım ve işletme hizmetleri ise, 1991 yılında 1 trilyon 184 milyar 899 milyon lira, 1992'de 
1 trilyon 172 milyar 547 milyon lira; yani, aşağı yukarı birbirine denk. Bu rakamın 1993 yılında 
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ise 1 trilyon 140 milyar 762 milyon liraya düştüğünü, yani bunda eksi yüzde 4'lük bir gerileme 
nin olduğunu böylece görmüş oluyoruz. 

Bakım hizmetlerinin ihmal edilmediği belirtilen bütçe raporlarına karşın, rakamlar, ba> 
kim hizmetlerinin 1991 yılının da gerisinde kaldığını göstermesi bakımından, ilginçtir. Yani, 
devlet ve il yollarının ihmal edileceği açıkça görülmektedir. 

Devlet Su İşlerinin büyük su ve küçük su işleri için, Karayollarındaki yaptığım karşılaştır
mayı burada da yapmak istiyorum. 1991'de büyük su işlerinde öngörülen yapım, 3 trilyon 7C 
milyar 715 milyon lira, 1992'de 4 trilyon 966 milyar 823 milyon lira, 1993'te ise 7 trilyon 936 
milyar 178 milyon liradır. Küçük su işlerinde ise, 1991'de 569 milyar 363 milyon lira, 1992'de 
1 trilyon 164 milyar 762 milyon lira, 1993'te ise bu rakam 2 trilyon 247 milyar 320 milyon lira. 

Aynı enflasyon oranlarını burada da değerlendirmeme baz olarak alıyor ve ANAP döne
minin 1991'deki konumunu, yani büyük su işleri ve küçük su işlerindeki rakamları aynen mu
hafaza ederek değerlendirmeme devam ediyorum. 

ANAP İktidarı döneminde, yani 1991'de, küçük su işlerindeki 3 trilyon 70 milyar 715 mil
yon lira, 1992'de yüzde 1,5'lik bir azalış göstererek 3 trilyon 26 milyar 705 milyon liraya düşü
yor; 1993 bütçesinde ise, 1991 yılına göre yüzde 75'lik bir gerilemeyle, bu rakam, 2 trilyon 836 
milyar 472 milyon liraya düşüyor. 

Küçük su işlerinde ise, 1991'deki 569 milyar 363 milyon lira, 1992'de 709 milyar 783 mil
yon liraya yükseliyor; yani 1991 yılına göre 1992 yılındaki artış yüzde 24; 1993 yılında ise 803 
milyar 215 milyon lira; yani 1991'e göre yüzde 41'lik bir artış gözüküyor. 

Bakınız, bu iktidar mega projelerden bahsediyor... Bu tablo şunu gösteriyor : Büyük pro
jelerde, oldukça tehlikeli bir yatırım, yapım azalması söz konusunda. Bu da bize şunu gösteri
yor ki, mega projeler peşinde olduğunu iddia edenler, aslında hayal dünyasında yaşamaktadırlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümet programında, "ülkemizin, sosyal, ekonomik, 
endüstriyel, turistik ve diğer alanlara ait altyapısının gereken düzeye çıkarılması ana hedefleri
mizdir. Bu amaçla, ulusal bayındırlık master planı hazırlanarak yürürlüğe konulacak ve Tür
kiye'nin altyapısı tamamlanacaktır" denilmektedir. 

Oysaki, ANAP İktidarı dönemindeki programsız gidişi bu dönemde de görmekteyiz. Ulaş
tırma master planından hiç söz edilmemektedir. Türkiye'nin 2000'Ii yıllar sonrasını kapsayan 
mastır planlan göz önüne alınmadan, plansız, programsız, ülkemizin ihtiyaçlarından uzak po
litikaların devam ettiğini görmek, hepimizi üzmektedir. Bu Bakanlığın uyguladığı politikalar, 
ANAP politikalarının ta kendisidir; hatta hatta daha kötüsüdür; çünkü, yatırım harcamaları
nın azaltıldığı ve işlerin de sürüncemede bırakıldığı burada görülmektedir. 

Şimdi otoyollar konusuna bir bakalım... 
ALİ ESER (Samsun) — O, Hükümet Programının iki sayfa ilerisinde var... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim... 
Buyurun. . 
ZİYA HALİS (Sivas) — Düzeltiyoruz... 
BAŞKAN — Sizin sözcünüz konuştuğu zaman düzeltir. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, burada, Doğru Yol Partisi sözcüsü, 

Sayın Genel Başkanımız Deniz BaykaPın, bu kürsüden, bütçe konuşması sırasında yapmış ol
duğu bir konuşmadan alıntı yaparak, bunu eleştirdi. 
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Sayın Baykal, burada fiyat farkı kararnamesinin devamı konusunda bir eleştiri getirmişti. 
Sayın Çiloğlu ise burada, "Hükümette devamlılık vardır, bize de bunu aynen uyguluyoruz" dedi. 

O iktidar gitti, yani ANAP iktidarı gitti; buraya başka bir iktidar geldi.... Eğer siz aynısı 
nı yapacaksınız, aynısını uygulayacaksınız, o zaman onlar niye gitti, siz niye geldiniz?!. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bakınız, Sayın Bakan, şu anda Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğı koltuğunda oturan Sayın Bakan, o zaman SHP Grup Başkanvekiliydi... SHP Grup Başkan-
vekili olduğu dönemde, bu partinin o dönemdeki milletvekili olan Eşref Erdem tarafından ya
pılmış, otoyollarla ilgili ciddî bir hazırlık vardı; Meclis araştırmaları ve gensorular, o dönem
de, bu Parlamentonun kürsüsüne sıkça getiriliyordu. Sayın Bakan Onur Kumbaracıbaşı'nın Grup 
Başkanvekili olduğu dönemde getirilen bu araştırmalar ve gensorular grup yönetim kurulunda 
kabul ediliyor ve bu kürsüye getiriliyordu. Televizyona yapılan açıklamalardan ve yapılan ba
sın toplantılarında Sayın Onur Kurribaracıbaşı, "bu kararnameyi İktidar uygulamaya devam 
ederse, biz bunları Yüce Divana götüreceğiz" diyordu, "onlardan hesap soracağız" diyordu. 

Bakın, daha başka neler söylüyordu : 6 Ocak 1990 tarihli Milliyet Gazetesinde Sayın Kum
baracıbaşı dövizle iş yapan müteahhit ve yüklenici firmalara fiyat farkı ödenmesi yasak iken, 
otoyolların ihalelerini üstelenen ENKA ve BECHTEL firmalarının, Bakanlığa ve Karoylarına 
baskı yaparak fiyat farkı isteminde bulunduklarını anlatmış; buna karşın, 30 Ekim 1989 tari
hinde yayımlanan kararnameyle, yüklenici firmalara yüzde 18 ilâ yüzde 20 arasında fiyat farkı 
ödenmesinin sağlandığını anlatan Kurribaracıbaşı, bunun devlete maliyetinin 2,5 trilyon oldu
ğunu söylemiş. 

Hükümetin, devletten değil (o dönemdeki ANAP İktidarı Hükümetinin, devletten değil) 
holdinglerden yana bir tutumla çıkardığı kararnameyle, vatandaşın trilyonlarını, Türk ve ya
bancı ortaklı firmalara aktarmak istediğini savunan Kumbaracıbaşı, söz konusu kararname
nin iptali için Danıştaya başvurduklarını açıklıyordu. Bu şekildeki açıklamalarına devam edi
yor ye dönemin, şu anda rahmetli olan bakanı Sayın Cengiz Tuncer'i, bu işlerin, yasa dışı uy
gulamaların sorumlusu olarak tutuyordu. 

Bu kürsüden aynı uygulamaya devam eden Sayın Bakana şimdi soruyorum. Siz holding
lerden yana mısınız, yoksa halktan yana mısınız?.. (SHP sıralarından "Halktan yana" sesleri) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Holdinglerin partisi de var. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Siz, eğer holdinglerden yanaysanız, o zaman biz bu çelişkili 
durumunuzu burada halka anlatmaya devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, kadro aynı kadro, davranış aynı davranış tutum aynı tutum, yöne
tim aynı yönetim; fiyat farkı uygulaması aynı şekilde devam ediyor (!..) 

Şimdi, Sayın Onur Kumbaracıbaşı, Sayın Bakan, ANAP İktidarının bu konudaki uygula
malarını eleştirirken, kendi İktidarlarında ise, bu uygulamaları, şu andaki mahcup yaklaşımıyla, 
yeni kılıflar uydurarak devam ettiriyor. İşte, fiyat farkı kararnamesindeki mevcut Bakanın, Ba
kanlığın tavrı (!..) "Bu İktidardan hesap soracağız" diye gelmişlerdir. 

Biliyorsunuz, tarafımdan verilmiş olan önergeyle kurulmuş olan Otoyallar Soruşturma Ko
misyonu, fiyat farkı ve haksız ödemeler .nedeniyle devletin 11 trilyona yakın zarara uğratıldığı
nı kabul etmiş ve sebebiyet verenlerden bu paranın tahsil edilmesi yönünde bu Meclise görüş 
bildirmiştir. , 
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Aynı şekilde, Bayındırİık'Bakanlığında inceleme yapan müfettişlerin vermiş olduğu rapor
larda da bu doğrultuda öneri yapılmış ve ayrıca, müfettişlerin hazırlamış olduğu raporda, oto
yollardaki sözleşme fiyatlarının çok yüksek ve fahiş olduğu ve 1987'de ihale edilen bu işlerin 
birim fiyatlarının, benzer işlerdeki Bayındırlık Bakanlığı 1991 yılı birim fiyatlarının üzerinde 
olduğu saptanmıştır. 

Sayın Bakan bütün bunları bilmektedir. Mütfettiş raporları Sayın Bakanın elindedir. Bü
tün bunlara rağmen, Sayın Bakan, "bu konuda yeni bir kararname çıkardık" diyor; fakat, "bu 
kararnameyi çıkarmakla, işlerin eskisi gibi devam etmesini sağladık ve eski fiyat farkı kararna
mesi uygulamasına devam ediyoruz" demiyor; hatta daha da ileri gidiyor, yolsuzluklara karşı 
çıkması gereken bu Sayın Bakan, Otoyol Soruşturma Komisyonu, raporunu Meclise verdikten 
sonra, bu rapor için, "siyasî bir karardır" diyor. 

Bu konuda yolsuzluk savları ayyuka çıkmışken, televizyon programlarında, Hükümetin 
Doğru Yol Partisi kanadındaki bir bakanın, otoyol konusundaki yolsuzlukların 11 trilyon civa
rında olduğunu söylerken, bu işlerin yapımından sorumlu olan Bakanın komisyon raporunu 
siyasî olarak nitelemesi, akla başka şeyler getirdiği gibi; bir ölçüde de, bu hareketi, topluma 
yolsuzlukların kanıksatılması yolunda verilmiş talihsiz bir çaba olarak gördüğümüzü belirt
mek istiyorum. 

Halbuki Sayın Bakan Gordion'un kördüğümü haline gelmiş olan otoyollarla ilgili bu fi
yat farkı sorununu fiyat farkı kararnamesine ekleyeceği bir maddeyle çözebilirdi; böylece, mü
teahhitlere, tasfiye hakkıyla birlikte, sözleşme birim fiyatlarıyla işe devam etme imkânlarını 
da sağlayabilirdi. 

Bakan bu yolu tercih etmemiş, bu işe çözüm aramamış, milyarlarca dolarlık kamu zararı
na neden olmuştur. 

Sayın Bakandan, bunun hesabını Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler soracağız; sağdu
yulu olan insanlarda soracaklardır. 

Bu konularla olan ilgisi, bir inşaat şirketinin finans müşavirliğini yapmaktan öteye gitme
yen Sayın Profesör Bakanın yaptığı tek yanlış da, sadece otoyollardaki yanlış uygulamaları de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, beş dakikanız kaldı; konuşmanızın önemli yerlerini sunmanız 
açısından hatırlatıyorum. 

VELÎ AKSOY (Devamla) — Diğerlerine gösterdiğiniz toleransı bana da göstereceksiniz, 
değil mi Sayın Başkanım?.. 

BAŞKAN — Onlara uyguladığım katı prensibi size de uygulayacağım; buyurun. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Personel politikasının yanlışlığından tutunuz, beğenmediği 

ihale yöntemlerini, Erzincan depreminin yaralarının sarılması yolunda da kullanarak sebebi
yet verdiği olaylar vardır. 

Sayın Bakan, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerinde yaptığı konuş
mada, Erzincan afet konutlanyla ilgili olarak 45 ihale yapıldığını ve bunun için de 509 şirketin 
çağırıldığını söylemektedir. 

Şu anda elimde, 45 ihale yapıldığına ve bu ihaleleri kimlerin kazandığına dair belgeler vardır. 
Yaptığımız tespitlere göre, bu 45 ihaleye 509 şirket değil, sadece ve sadece 180 şirket çağırılmıştır. 
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İhaleye, sekiz kez, dokuz kez, iş verilinceye kadar davet edilen şirketler vardır... 
tik girdiği ihalelerde teşekkür mektubu verdiği halde, ısrarla davet edilen firmalar vardır. 
İhale aldıktan sonra tekrar tekrar davet edilen, ikinci bir iş verilen firmalar vardır. 
Sayın Bakanı, bu konuda Yüce Meclise doğru bilgi" vermeye davet ediyorum. Çağırdığını

zı söylediğiniz 509 firmadan, 180 firmanın haricindeki firmalar hangileridir? Bunları burada 
isimleriyle lütfen Meclise sununuz. 

Niçin Meclisi yanıltıyorsunuz? Kıytırık bir üniversiteden mezun olmayan İktisat Profesö
rü Sayın Bakan, acaba bu şirketlerin sayısını saymakta hata mı yapıyor; yoksa, bunları bile
rek, kamuoyunu yanıltmak içinrbu ihalelere birçok firmanın katıldığını göstererek bazı iddia
ları örtbas mı etmek istiyor?! Karşı tarafta bir sayın bakan bu sözlerimi yadırgıyor; ben de 
yadırgıyorum... 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Üslubunu yadırgıyor. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Ama Bayındırlık Bakanlığı koltuğunda, oturan Sayın Ba

kan, Türkiye'de üniversiteden mezun olan insanlar için, "kıytırık bir okuldan mezun olan in
sanlar vardır" diyor, daha sonra da bu Mecliste 21 üniversitenin kurulmasına imza atıyor!.. 

Ben buna üzülüyorum, bunun için bunu söylüyorum. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Niye bağırıyorsun!.. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Bakınız, sayın milletvekilleri, Erzincan'ın merkezinde, met

rekaresi 922 bin liradan yapılan inşaat var, metrekaresi 940 bin liradan yapılan inşaat var... 
Bu inşaatlar büyük ölçüde tamamlanmış... Metrekaresi 1 milyon 680 bin liradan var, 1 milyon 
850 bin liradan var; ama öyle bir inşaat var ki, bu inşaat Erzincan'ın merkezindedir ve metre
karesi 3 milyon 950 bin liradan ihale edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yerini söyle, yerini... 
VELİ AKSOY (Devamla) — Erzincan Merkez Caferli'de. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ovacık'ın tepesinde... 
VELİ AKSOY (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Erzincan Merkez Caferli'de, Ovacık'

ta değil. Belge burada... 
Şimdi, Sayın Bakana soruyorum : Bu adaletsizlik değilde, nedir?.* 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan söyleme! , 
VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın Genç, biz, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, bu kür

süden hiçbir zaman yalan söylemedik. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Hep söylediniz hep söylediniz... 
BAŞKAN — Sayın Genç, bir saniye... 
VELİ AKSOY (Devamla) — Biz, bu kürsüdeki parlamenterlere saygılı ve ölçülü davran

dık; lütfen siz de aynı saygıyı gösteriniz. 
Bu, yolsuzluk değil de nedir? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yahu, ismini söyle inşaat şirketinin.. 
ERTEKİN'DURUTÜRK (İsparta) — İsmini açıkla da, bilelim. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Sayın Bakandan soruyorum : 3 milyon 950 bin liraya ihale 

edilen bu inşaat, Erzincan'da inşa edilen bu afet konutu lüks yapı mıdır? Bunun açıklanması
nı istiyorum. 

ERTEKİN DURUTÜRK (İsparta) — Hangi inşaat, adını söyle. 
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VELÎ AKSOY (Devamla) — Erzincan Merkez, Caferli'de bunu alan firmanın yani yakı
şırlar Anonim Şirketinin 1 milyon 185 bin liradan aldığı ihaleyi ikinci kez 3 milyon 950 bin 
liradan nasıl aldığını bunun sebebinin ne olduğunu soruyorum; bu konuda milletvekillerine 
bilgi verilmesini istiyorum. . • • 
/ M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Şimdi alırsın cevabı!.. 

VELİ AKSOY (Devamla) — Bu işi Sayın Bakandan soruyorum... Açıkça ortaya koyuyo
rum; bu şirketin SHP milletvekillerinden biriyle yakın ilişkisi olduğu basında çıktığı için soru
yorum bunu : Doğru mudur, değil midir? Bunun burada açıklanmasını istiyorum. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yalan söyleme; hangi milletvekiliyse söyle burada! 
BAŞKAN — Sayın Genç!.. Sayın Genç!.. 
VELİ AKSOY (Devamla) — Yalan söyleyen, sahtekârdır. Hürriyet Gazetesini okumadı

nız mı?.. . • 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sahtekâr değilsen söyle; hangi milletvekili? 
BAŞKAN — Sayın Genç.. 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, bir saniye efendim.. 
Sayın Genç.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, "bir milletvekili" demek bir şey ifade etmi

yor; 52 tane milletvekilini zan altında bırakıyor; kimse söylesin. 
BAŞKAN — Müsaade eder misiniz., sayın Konuşmacı grup adına konuşuyor. Artık, ikti

dar partileri, sert muhalefete alışmalı. (CHP, ANAP, RP sıralarından alkışlar) •-
VELÎ AKSOY (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Zamanınız da doluyor, bağlayınız efendim. 
KAMER- GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, iftiraya da ahşalım mı?.. 
BAŞKAN — Yok efendim; iftira olursa Sayın Bakan açıklarlar. 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan, bir gaze

teye yaptığı açıklamada, "Müteahhitler, büyük sıkıntı içerisinde olmalarından dolayı.ve çok 
sayıda olmalarından dolayı belli örgütlenmelere gidiyorlar" dedi; bu açıklaması Milliyet Ga
zetesinde vardır. "Söylenti budur, ben bunu yaşamış değilim; ama, bazı ihbarları değerlendir
diğimizde, bunun gerçek olduğuna ilişkin kanıtlar buluyoruz" diyor; yani, Türkiye'de -
Bakanlığıyla ilgili olaraksorulan yolsuzluk sorularına karşılık- Sayın Bakan, bir mafianın bu
lunduğunu beyan ediyor; ama, kendisinin bakan olmasında etkin olduğu gazetelere bile geçen 
bir firma sahibinin, müteahhitler arasındaki organizasyonda, bu ihalelerin dağıtımında rol oy
nadığını bildiğini söylemiyor.. • 

Halbuki, bunu bu çatı altında bilmeyen kalmadı; bunu, sağır sultan bile duydu... 
BAŞKAN, —Sayın Aksöy, bağlayın efendim! 
VELÎ AKSOY (Devamla) — Sayın Bakanın, bütün bunları duymaması mümkün değil. 

Kendi partisinden bir milletvekilini dahi infiale sürükleyen bu olaylar karşısında. Sayın Baka
nın bu vurdumduymaz tavrı ve sorumsuzca yaklaşımları, bizleri düşündürmektedir. 

M. ERDAL KOYUNCU (Siirt) — Vurdumduymaz ne demek?!. 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, bağlayın efendim! 
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VELt AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım... 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, biraz daha ileriye gidiyor ve "Gerçek" Dergisine yap

mış olduğu açıklamada, Bakanlığındaki yolsuzluklarla ilgili bir soruya cevap verirken, "Zaten 
suçu ortadan kaldırmak mümkün değildir; her yerde oluyor. Bütün devlet dairelerinde namus
suzluk var, her yerde var; ama, Baymdırhk'taki namussuzluk oranı, diğer yerlerde olandan çok 
değildir" diyor. • 

Bunu söyleyen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Bakanıdır!.. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Doğru söylemiş... 
MEHMET ALP (Kars) — Yanlış mı sizce?.. 
VELt AKSOY (Devamla) — Mantık ve yaklaşım bu. 
Sayın Bakan, "mafia var" diyor, Sayın Bakan, Bakanlığındaki namussuzluğu kabul edi

yor; ama, Sayın Bakan, bu konudaki çaresizliğini, acizliğini -bir ölçüde- ifade etmekten de ile
riye gidemiyor. Mafianın varlığını kabul ediyor; ama, bu sözleriyle bir yaklaşımı da açıkça or
taya koyuyor : Geçmiş dönemdeki bir başbakanın, "benim memurum işini bilir" anlayışının, 
Sosyaldemokrat Halkçı Partili bir bakan tarafından sürdürülen aynı felsefenin utangaç bir ifa
desi değil de nedir bu ifadeler değerli arkadaşlarım?.. 

Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederim. (CHP, ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Refah Partisi Grubu adına Yozgat Milletvekili Sayın Hüseyin Erdal; buyurun. (RP sırala

rından alkışlar) > . 
Erzurum Milletvekili Sayın Fırat, işaret ediyorlar "konuşma süremizi ikiye böldük" di

yorlar. Adil düzene inandıkları için, kendi arkadaşının hakkını yemez!., öyle bir şey olursa, 
hatırlatırız. (RP sıralarından "Sayın Başkan, siz de adil düzene inanıyorsunuz" sesleri ve al
kışlar) 

Hayatım boyunca adil düzeni savundum, siz yeni başladınız. (Gülüşmeler) 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bravo Sayın Başkan! 
RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri; 

, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz 
almış bulunuyorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grubum adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bayındırlık ve İskân Bakanlığının sözlük manasını açıklayarak söz
lerime başlıyorum. Bayındır, "gelişmesi ve güzelleşmesi için çalışmalar yapılmış yer, mamur" 
.bayındırlık "geliştirilip, güzelleştirme, imar" iskân, "yurtlandırma, yerleştirme, yurtlanma, 
yerleşme" manalarına gelmektedir. O halde, "bayındırlık ve iskân"ı, geliştirip güzelleştirme, 
imar etme, yurtlandırma ve yerleştirme olarak tarif edebiliriz. Kapsamı çok geniş olup, insa
nın beşikten mezara kadar bütün hayatını ilgilendirmektedir. 

Bakanlık, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Teknik Araştırma 
ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ve İller Bankası Genel Müdürlüğü olmak üzere, 6 ayrı kuruluştan meydana gelmektedir. 
Bu kuruluşlar, ayrı ayrı çok mühim hizmetler yapmaktadırlar, bu kuruluşlar, proje, yapı, kont
rollük, teknoloji geliştirme, afet sorunu, gecekondu sorunu, konut sorunu, çevre sorunu, sağ
lık, kültür, karayolu, turizm, tarım, enerji, hizmetler, kanalizasyon, belediyelere hizmet ve yar
dım gibi görevleri yürütmektedirler. 
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Bu kurumların bir kısmının hizmetleri hakkında, zamanımın müsaadesi nispetinde, fikir
lerimi arz etmek istiyorum. 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü : 
Ülke ve bölge şartlarına uygun olarak plan ve proje üretilmesinde daha titiz davranması 

gerekir. Bilhassa, okul binalarının projeleri hazır olup, her yere aynı planlar kullanılmaktadır. 
İklim ve yapı malzemesi göz önüne alınarak planlama yapılması daha uygun olur. 

Bayındırlık ve İskân müdürlüklerindeki kontrol elamanlarının daha titiz davranmalarını 
temenni ediyorum. 

Erzincan ve Tunceli'de meydana gelen deprem sonucu, afetzedelerin bir an önce konuta 
kavuşmalarını sağlamak amacıyla üstün gayret göstermiş olan bütün personele ve emeği geçen 
diğer şahıslara teşekkürlerimi sunuyor ve bu hizmetlerinin devamını temenni ediyorum. 

Afet işleri Genel Müdürlüğü : 
Afete uğramış bölgelerde acil yardım, geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kısa ve uzun 

vadeli tedbirler almak gibi görevleri yapan bu kuruluşumuz, gerekli makine ve teçhizata ka
vuşturulmalıdır. Amerikan helikopterleriyle çığ bölgelerine gitmemelidir; gerek karadan ve ge
rekse havadan, afet bölgelerine kısa zamanda ulaşabilmek için, her türlü ulaşım vasıtası temin 
edilmelidir. 

Teknik bilgilere sahip olan personel ve yeteri kadar ekipman olmadığı için, yardıma çok 
geç gidiyorlar. Yapıların depremde daha az zarar görmesi için de, 1975 yılında çıkarılan Dep
rem Yönetmeliğinin tam tatbik edilmesi gerekir. Maalesef, belediyelerimizin birçoğunda yetiş
kin teknik eleman bulunmadığı için, yapılar, çürük ve kalitesiz yapılmaktadır. Eğer, can ve mal 
kaybının az olmasını istiyorsak -ki, istiyoruz- yapıların denetimini ciddî olarak ele alalım, son
ra dizimizi dövmeyelim. 

Deprem bölgesine yapılan yurt içi ve yurt dışı yardımların ne miktar olduğu ve bunlardan 
ne kadarının harcandığı, ne kadarının harcanmadığı da merak konusudur. Sayın Bakan bu ko
nuyu aydınlatırsa, memnun olurum. 

Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü : 
Yurdumuzda toplam 11,5 milyon konut bulunmaktadır. Bunların 7 milyonu kent konutla

rıdır ve bu rakamın 1,5 milyonu, gayri sıhhî ve gayri fennî yapılmış gecekondulara aittir. Kent 
konutlarının üçte biri, üç büyük kentte; tüm kent konutlarının yalnızca dörtte biri, kanalizas
yonlardan ve onların da yarısı, asfaltlardan yararlanıyor ve her yıl 300 bin olan konut ihtiyacı
nın yalnız üçte ikisi karşılanabiliyor. Eğer, kentsel büyüme hızı ve bugünkü biriken konut ihti
yacıyla hesap yapılırsa, 2000 yılma kadar yılda 425 bin konut üretilmesi gerekiyor ki, 2000 yı
lında, konut sorun olmaktan çıkabilsin. ç 

1980 yılından bu yana ayrılan geniş fonlara, büyük kaynaklara karşın, dar gelirlilerin,* ko
nut edindirme nimetlerinden yararlandıklarını söylemek mümkün değildir. Türkiye genelinde, 
1984-1988 yılları arasında, ortalama bin kişiden 21'ine konut kredisi verildi. Bu kredi, kent ko
nutları açığının kapatılması yerine, ikinci, belki de üçüncü konut olarak tatil bölgelerinde ya
pılan konutlara harcandı. Yalnızca Aydın ve Muğla gibi kentlerde bin kişiden 39'u konut kre
disinden yararlandı. Doğu Anadolu kentlerinde bu oran binde 5'Iere düşmekte ve hatta, hiç 
kredi almayan kentler bile bulunmaktadır. Bunun çok doğal sonucu olarak, dar gelirlinin kent 
konutlarına olan ihtiyacı, gecekondulaşmayla çözümlendi. Bugün, Başkentteki nüfusun yüzde 
72'si, bu konutlarda barınmaktadır. Artık, bu gecekondular, basit bir kent toprağı yağması 
olmaktan çıkmakta, örgütlenmiş bir mafianın gelir kaynağı olmakta, barınaksız dar gelirliler 
ise bu mafialara teslim edilmektedirler. 
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1580 sayılı Belediyeler Yasası, ucuz belediye meskenleri yapmak ve belediye namına inşaat 
yapmak ve bunlardan icar elde etmek görevini belediyelere vermiş; ancak, bu görev, zorunlu
luk şerhi olmadığı için, pek de itibar edilir bir görev olmamıştır. Ayrıca, 775 sayılı Gecekondu 
Yasası, dar gelirli ve yoksul yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak için de belediyelere görev 
vermiştir. < • ' . • 

Yerel yönetimler, özellikle belediyeler, konut sorununa daha etkin çözüm bulmalıdır/Be
lediyeler, satılan konutların yanı sıra, kiralık konutlara da yatırım yapmalıdır. 

3194 sayılı tmar Kanunuyla ilgili yönetmeliklerin tatbikatı neticesinde meydana gelen ay
kırılıkların incelenmesinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması çok yanlıştır. Asıl imar tat
bikatını yapacak ehil teknik elemanlar dururken, meslek dışı kimselerin inceleme yapmasıyla, 
çarpık kentleşmenin âdeta devlet tarafından teşvik-edilmesi manası çıkmaktadır ki, bu tatbi
kata son verilip, yapıların Bayındırlık ve İskân Bakanlığının incelemesine bırakılması gerekir. 

Yine, yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak için 
mutlaka yapı polisi teşkilatı ve ayrıca da bu işlere bakan özel mahkemelerin kurulmasının zo
runlu olduğu kanaatindeyim. Aksi takdirde belli bir zaman sonra, şehirlerimiz, yaşanmaz hâle 
gelir. 

Otopark : Şehirlerimizin en büyük sorunlarından biri de otopark sorunudur. Belediyeler, 
yıllardan beri inşaat ruhsatı verirken otopark parasıda alır; ama, ne hikmetse, bu paralar hep 
başka sahalara aktarılır ve otopark yapılmaz. Bugün birçok şehirlerimiz ve bilhassa da büyük 
şehirlerimiz, caddelerini otolara tahsis etmiş olup, sokaklarda insanların geçmesi için yer kal
mamıştır. Daha doğru dürüst yaya yolumuz olmadığı gibi, olanlar da otolar tarafından işgal 
edilmiştir. Bu sorumsuzluğa ve vurdumduymazlığa bir son verilmesi gerekir. 

Yapılarda ısı yalıtımı mutlaka kullanılmalı, enerjiden tasarruf ve hava kirliliğini önlemek 
bakımından bu üzerinde önemle durulacak bir konudur. 

Nüfusumuzun şu anda yüzde 49'u köylerde, yüzde 5Ti ise kentlerde oturmakta. Gelişmiş 
ülkelerde bu oran, köylerde yüzde 30, kentlerde yüzde 70'tir. Biz de şehirlerimizi bu orana göre 
hazırlamaya mecburuz; ancak, köy nüfusunu da sıfıra indiremeyiz; çünkü, yaşamak için Üret
mek gerekecektir. Bundan dolayı, köyleri boşaltmamak için, kalkınmayı Anadolu'ya yayma
mız gerekmektedir; aksi takdirde, köylüsü, işçisi, esnafı, büyük şehirlere göç edecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; en mühim olan meselelerimizden birisi de karayolları-
mızdır. Türkiyemiz, Asya ile Avrupa arasında bir köprü vazifesi yapmaktadır. Bunun için, yol
larımızın planlamasını yaparken dış bağlantıları da göz önüne almamız gerekmektedir. 

Yol durumumuz : 1950 yılında yol uzunluğumuz 47 080 kilometre, 1960 yılında 61 542 
kilometre, 1992 yılında 59 601 kilometredir. 32 yılda yeni yol ilavesi olmadığı gibi, aksine, 2 
941 kilometre eksilmiştir. Türkiye'de 32 yıl boyunca karayolu yapılmamıştır. Bu yolların 380 
kilometresini otoyollar, 31 261 kilometresini devlet yolları, 27 960 kilometresini de il yolları 
teşkil etmekte olup, 48 802 kilometresi asfalt, 8 050 kilometresi stabilize, 1 327 kilometresi ise 
topraktır. Bu yol tablosu, bizim çok geri kaldığımızı göstermektedir. Kalkınmış ülkeler karşı
sında bu yol tablosu, ölçüye bile alınmaz. 

Türkiye'de bin kişiye düşen otomobil sayısı 39, Almanya'da ise 457'dir. Yani, Almanya'da 
iki kişiye bir otomobil düşmektedir. Bu oran, bizdekinden 12 kat fazladır. Almanya'nın nüfusu 
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79 milyondur, yüzölçümü ise 344 360 kilometrekaredir; bizim yüzölçümümüzün yüzde 50'si 
kadar bile değildir. Şu anda Almanya'nın yol uzunluğu 500 bin kilometredir, hem de kalite 
bakımından bizim otoyollarımız ölçüsündedİr. 

Şu anda mevcut yollarımız kâfi gelmemektedir. Her yıl trafiğe birçok otomobil girmekte, 
ancak bunların geçeceği yol yapılmamaktadır. Yol uzunluğu artmamakta, araba sayısı artmakta, 
bundan dolayı da birçok trafik kazası meydana gelmekte, hem can kaybına hem de maddî ka
yıplara sebep olmaktadır. Mutlaka yollarımızı vasıtaların normal izleyeceği şekilde yapmamız 
gerekmektedir; ya vasıta sayısını donduracağız veya buna göre yol yapacağız; aksi takdirde, 
yukarıda arz ettiğim gibi, trafik kazalarında can mal kaybı vermeye devam ederiz. 

Süratle karayolu mas ter planı yapmamız ve kalkınmış ülkeler seviyesine çıkmamız için çok 
çalışmamız gereklidir. 

Son yıllarda otoyol yapımına ağırlık verildi. Biz buna karşı değiliz; ancak, bütçenin kıt 
imkânlarını hep otoyola harcayınca, devlet ve il yollarına, bozulmuş ve ölçüsünü kaybetmiş 
yolların bakımına para kalmıyor. Yani, 1993 yılı da otoyol yapımı ile geçecektir. Temennimiz, 
dengeli yol yapılmasıdır. 1992 yılında ihalesi yapılan yolların zamanında yapılması ve bilhassa 
Yozgat için, Yozgat-Boğazlıyan yolunun bitirilmesi çok mühim, ekonomik bir konudur. 

BAŞKAN — Sürenin yarısını buldunuz. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
Sayın Bakanın ye Karayolları teşkilatımızın gayretli çalışmalarını takdir ediyoruz; ancak, 

yeterli ödenek verilmediği için işlerin istenen şekilde yürümeyeceğinden de endişe ediyoruz. 
Karayollarının geçtiği şehir içi istimlaklarında 3 194 sayılı İmar Kanununun 18 inci mad

desinin tatbik edilmesiyle, hem zamandan hem de paradan tasarruf edilmiş olacaktır. İstimlak 
bedellerinin hemen ödenmesini ve vatandaşın mağdur edilmemesini temenni ediyorum. 

Karayolları için yeni bir atılım yapmamız ve bunun için de, karayolu stratejik planını ha
zırlamamız gerekiyor. Bu planda, enternasyonal transit yollar, sürat yolları ve Türkiye devlet 
yolları bölge yolları, il yollan, köy yolları şeklinde planlama yapılıp hemen uygulamaya baş
lanması, çağı yakalamanın birinci şartıdır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü : 
Ülkemiz toprakları, 26 adet akarsu havzasına ayrılmış; etütler sonucu, tarıma elverişli arazi 

28,05 milyon hektar, ekonomik olarak sulanabilir arazi ise 8,5 milyon hektar olarak belirlen
miştir. Brüt olarak 4 milyon 105 bin hektar arazi sulanmakta olup, bu arazinin 1 735 935 hek
tarının sulaması, Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Halen, 4 milyon 395 bin 
hektar sulanacak arazi mevcuttur. Bu arazinin sulanması için de, bugünkü tempoyla gidilirse, 
73 yıla ihtiyacımız vardır. 

Elektrik enerjisi bakımindan da durumumuz iç açıcı değildir. Türkiye'nin, hidroelektrik 
enerji potonsiyeli olarak 34 516 megavatlık kurulu güçle yılda ortalama 121 milyar 877 milyon 
kilovat saat hidroelektrik enerji üretmesi öngörülmektedir. Halen, 7 115 megavat kurulu güç
le, yılda ortalama 25 milyar 825 milyon kilovat/saat hidroelektrik enerji üretilmekte olup, ne-" 
deflenen 34 516 megavat güce erişmek için, bugünkü tempoyla gidildiğinde, 63 yıla ihtiyacımız 
vardır. 

İçme suyu alanında da çok yavaş gidiliyor. 100 bin nüfusun üzerindeki şehirlerin içme su
yu getirilmeye çalışılmakta olup, 20 adet içme, kullanma ve endüstri suyu projesi tamamlan 
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dığtnda, 4 milyar 443 milyon metreküp su temin edilecektir; ancak, bu projenin tamamlanma
sı için de 10 yıla ihtiyaç vardır. 

Türkiye'de, şu anda, 2 388 belediye mevcuttur. Bunların su ihtiyacını nasıl ve ne zaman 
temin edeceğiz? Bunun üzerine çok ciddî olarak eğilmemiz gerekir. 

Yukarıda izahına çalıştığım kuruluşların tamamı için 1993 malî yılı bütçesine, 31 trilyon 
688 milyar 749 milyon Türk Lirası ayrılmıştır. Bu miktarla fazla bir şey yapılmayacağı kanaa
tindeyim. Karayolları ve Devlet Su İşleri için ayrılan 26 trilyon 827 milyar 738 milyon Türk 
Liralık payın, 1993 malî yılı bütçesinde katma bütçeli idarelerin tümüne ayrılan 58 trilyon 358, 
milyar 707 milyon Türk Liralık payın yüzde 46'sı olması, çok sevindiricidir; ancak, büyük ya
tırımların kısa zamanda tamamlanması için bizce yeterli değildir. Burada, 1992 yılı bütçesine 
göre yüzde 12 artış yapıldığı görülmektedir. 

tiler Bankası Genel Müdürlüğü : 
1992 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan payla 1993 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan payı 

karşılaştırdığımızda, 1993 yılında yatırımlara ayrılan payın, 1992 yılında yatırımlara ayrılan 
paydan daha az olduğu görülmektedir. 

İller Bankası, ortağı olan belediyelere, il özel idarelerine, köy idarelerine ve bu idarelerin 
kurdukları birliklere, teknik ve malî yönden hizmet vermektedir. 1963 yılından itibaren, kay
naklarının, tümünü, yerel yönetimlerin içme suyu, kanalizasyon tesis ve projeleri ile harita, 
imar planı ve çeşitli tesislerinin yapımında kullanmakta olan İller Bankası, bu sahada başarılı 
çalışmalar yapmaktadır; ancak, bu kuruluşa daha fazla hizmet verebilmesi için, daha fazla kay
nak verilmesi gerekmektedir. 

2 388 belediyeden, 38 belediyenin suyunu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bırakırsak, 
geriye kalan 2 358 belediyenin içme suyu, kanalizasyonu ve sair çok büyük işler, bu kuruluşu
muza bırakılmaktadır. 

1993 yılı bütçesiyle fazla bir iş yapılması mümkün değildir. Ayrılan 3 trilyon 508 milyar 
Türk Lirasıyla kaç şehrin işi ve ne kadarı yapılacaktır? Bu bakımdan, belediyelerimizin su, 
kanalizasyon sorunlarının yıllarca süreceği anlaşılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve iskân Bakanlığının bütçesi, devletimizin bakanlıkları 
arasındaki en büyük bütçeyi temsil etmesine rağmen, yıllarca ihmal edilen sorunlara çözüm 
getiremeyecektir. Yeniden bir silkinmemiz, stratejik planlar yapıp, eski bilgi ve fikirlerin üzeri
ne yeni fikirleri de ekleyerek, topyekûn kalkınma hamlesini başlatmamız gerekir. 

Bu temenniyle, bütçenin, Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, devletimize ve milletimize ha
yırlı olmasını temenni eder; Yüce Meclise saygılar sunarım. 

Sayın Başkana da teşekkür ederim. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz efendim. 
Refah Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı Sayın Abdulillah Fırat; buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA ABDULİLLAH FIRAT (Erzurum) — Muhterem Başkan, muhte- * 

rem milletvekilleri; Bayındırlık ve İskân Bakanlığının 1993 malî yılı bütçe müzakereleri müna
sebetiyle Refah Partisi Grubunu temsilen söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına 
hepinizi saygı ve hürmetle selamlayarak konuşmama başlıyorum. Cenabı Hak, hayırlı tesirler 
halk etsin. 
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Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevleri, kamu binalarının inşası ve esaslı onarımları
nı gerçekleştirmek, tabiî afetler nedeniyle ortaya çıkan iskân ve acil yardım faaliyetlerini yü
rütmek, tüm inşaatların teknik hizmetleriyle ilgili tüzük, yönetmelik, tip sözleşme, şartname, 
rayiç fiyat analizleri ve birim fiyatları hazırlayıp yayınlamak ve mevzuatın gerektirdiği işleri 
yapmaktır. ' ^ 

Beşerî faaliyetlerin bütün, yapıda başlar, devam eder ve biter. Kalkınmada en makbul va
sıta, insandır. Dolayısıyla, kalkınmanın ve medeniyetin sembolü olan insanın, konutundan ay
rı düşünülmesi mümkün değildir. "Dünyada mekân, ahırette iman" meşhur sözü konut sahibi 
olmanın önemini çok güzel ifade ediyor. 

Milletimizin büyük bir çoğunluğu, maalesef, insanca yaşayacağı bir evden mahrumdur. 
Bunun için, arsa fiyatlarının yükselmemesi önemlidir. Uzun süreli konut faaliyet raporları ve 
programları hazırlanmalı, küçük tasarruflar meskene yönlendirilmelidir. Dar gelirlilere dönük 
faizsiz kredi sistemleri oluşturulmalıdır. Her bölge için ekonomik ve standart halk konut tiple
ri tespit edilmesini, istikbalin, müreffeh Türkiyesinin mesut insanlarını içinde barındıracak sıhhî, 
sağlam, iktisadî ve güzel meskenlerin inşasını mümkün kılacak çalışmayı Hükümetten bekle
mek, tabiî hakkımızdır. 

Muhterem Başkan, değerli rnilletvekilleri; konut, medeniyetin göstergesidir. Devlet konut 
pazarında -geri kalmış bölgelerimizde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde-
yerini almalıdır. 

Yapıcı ve alıcıya yönelik tedbirleri almalı, faizsiz kredi üretim programlarını, yerleşim plan
larını ve altyapı sorunlarını halletmelidir. Ayrıca, mahrumiyet bölgelerindeki kamu personeli 
lojmanlarına da büyük ehemmiyet vermesi iktiza eder. 

İnşaat sektörü, her türlü çalışmaları bünyesinde toplar; ticarî ve sınaî yapılarda, kamu 
hizmeti gören bütün inşaatlarda faaliyet gösterir. Bunun için, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 
mutlaka değiştirilmelidir. Devlet ve müteahhit münasebetleri iyi bir şekle getirilmelidir. Devlet 
ve müteahhitlik müesseseleri arasındaki ilişkiler yeniden düzenlenmelidir. 

Hukuk anlaşmazlıklarını azaltacak sistemler geliştirilmeli; rüşvet, irtikâp, iltimas imkân
ları ve suiistimaller mutlaka ortadan kaldırılmalıdır. Bunun dürüst ve adil bir duruma getiril
mesi behemehal sağlanmalıdır. Aksi takdirde, burada yolsuzlukları iddia eden parlamenterler 
çıkacak ve bu ihalelerde yolsuzluk iddiaları devamlı yer alacaktır. 

Eğer dürüst bir sistem arzu ediyorsak, eğer tenkide karşı dürüst bir cevap vermek istiyor
sak, bu suiistimalleri giderecek adil bir sistem geliştirmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde, 
ismimizde ve alnımızda bu leke silinmeyecektir, devam edecektir; dün olduğu gibi, bugün de, 
yolsuzluk, rüşvet, irtikâp, iltimas ithamları devam edecektir. 

ödeneklerin mutlaka zamanında ilgili dairelere kavuşturulması temin edilmelidir. 
Merkezde teknik eleman yığılması önlenmelidir; taşranın teknik eleman ihtiyacı gideril

melidir. 
İnşaatçı kamu kuruluşlarının reorganizasyonunda dağınıklığın giderilmesine mutlaka ça

lışılmalıdır. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bilindiği gibi, Türkiyemiz, zelzele afeti bakımından çok 

önemli fay hatları üzerinde bulunmaktadır, özellikle Doğu Anadolu Bölgemiz, zelzele felaketinin 
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ağırlık merkezini teşkil etmekte, belli aralıklarla gelen zelzele afeti, binlerce evi yıkmakta ve 
evlerinin içinde binlerce insanımız, canını ve malını kaybetmektedir. Bundan hüzün duymalıyız. 

Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dağlık kesimlerde kış ve ilkbahar mevsimlerinde 
karşılaşılan doğal afetlerden birisi de çığdır. 

Başta deprem ve diğer afetlerle ilgili olmak üzere bütün afet mıntıkalarının topografik 
ve jeolojik durumları tespit edilerek belgelendirilmelidir. 

Afet, mıntıkası ve civarının gelecekteki gelişme istikametleri, kurulacak tesisler, altyapı, 
yeraltı ve yerüstü kaynakları, nüfus yoğunlukları dikkate alınarak değerlendirilip, okul, cami, 
sağlık ocağı, içme suyu, yol ve sair tesisleriyle, köy planları hazırlanmalı; afetten zarar görmüş 
köyleri başka yerlere yerleştirmeyi, devlet, kendisine görev saymalıdır. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğünün, afet olduğunda, acil yardım yapması ve koordinasyonu 
sağlaması 7269 sayılı Kanunun amir hükmü olmasına rağmen, 14.7.1992 tarihinde, memleke-. 
tim olan Hınıs ve civarında meydana gelen deprem, felaketi nedeniyle bugüne kadar maalesef 
hiçbir işlem yapılmadı. 24.9.1992 tarihinde Yüce Heyetinize bu konuda bilgi vermiş olmama 
rağmen, halen bu konuda hiçbir tedbir alınmadığı ve felaketzedelerin geçici yerleşimleriyle il
gili hazırlık yapılmadığı gibi, 1966 depreminden kalan yaklaşık 6 bin konutun tamamlanması 
dahil, bölgedeki yaklaşık 30 bin afetzedeye bir hizmet yapılmamış olup, 1993 yatırım progra
mında da buna yer verilmemesini üzüntü ve esefle karşılıyorum. 

Devletin, bu bölgede bu hizmeti yerine getirmemesini teessüfle dile getirirken, bu menfi 
imajı silmek için, Afetler Fonuna bütçe içinden ve dışından, yeterli parasal kaynağın sağlan
masına tekraren işaret ediyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; malumunuz olduğu veçhile, günlük yaşantımızın bir 
parçası haline gelen ulaşım, insanların ve eşyanın yer değiştirmesini sağlayan ve böylece zaman 
ve mekan faydası yaratan, dolayısıyla üretim ve tüketime katkıda bulunan bir hizmet sektörüdür. 

Ulaştırmada en önemli paya sahip olan karayolu ulaştırmasına yeni bir sistem getirilmeli, 
yönetim ve denetim için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün düzensizlik ye kargaşadan kurtarılması ve halkımızın 
kadere inanmakla beraber, "artık yeter" dediği trafik kazalarının azalması için sıhhatli ve uy
gun yollara kavuşması hakkı olsa gerek. 

Kaliteli ve yeterli elemanların istihdamı sağlanmalı, ulaşım altyapı sistemlerinin hemen 
hemen tümünde var olan altyapı yetersizliği giderilmeli, arzu edilen kalite ve standartlara ka
vuşturulmalıdır. 

Müsaadenizle, seçim bölgem olan Erzurum ve ilçelerinin geri kalmışlığının ana müsebbi
bi olan yollarının durumunu da arz etmek isityorum. 

Doğu Anadolu Bölgesinde yapılmakta olan karayolları inşalarına hız verilmelidir. Mese
la, Erzurum-Muş güzergâhında halen -teessüf ve ibretle ifade ediyorum ki- Ruslardan kalma 
yoldan seyrüsefer yapılmaktadır. 

Lütfen, bizim için hayatî önemi olan bu yolu bitirmenin çarelerini bulun ve bizi bu ısdırap 
ve azaptan kurtarın. 

Erzurum-Ağrı-Gürbulak otoyoluyla, Erzurum-lspir-Narman-Pasinler ve Erzurum-Tekman 
Yolu projesinin ciddî bir şekilde inşa programlarına alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir 
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Ayrıca Tekman-Gökoğlan-Karlıova yoluyla Karayazı-Çavuş yol kavşağından ayrılan Ak-
tuzla yolunun, devlet, yolu ağına alınması ve bölgedeki halkın hayatî önem taşıyan ihtiyacı ne
deniyle yapılıp bitirilmesi zaruret halini almıştır. 

. Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; baraj inşası, su kanallarının bitirilmesi »ve 
toprağın, hasretle beklediği suya kavuşması, memleketimizin yeniden neşv-ü nema bulması an
lamına gelir. 

Bereketli ve mebzul mahsul almamız için, baraj inşaatı yapımlarına hız vermemiz elzem
dir. Enerji ve su ihtiyacımızın giderilmesi için, hiçbir maddî ve manavi fedakârlıktan çekinme
meliyiz. 

Dünya değişme çağındadır. Milletin bir kısmını diğer kısmından izole etme durumunda 
kalmamalıyız, özellikle sosyal adaletten bahseden Bayındırlık Bakanının da, bu izolasyon ha
reketinin durdurulması için, bölgeye hizmet yapması gerektiği kanaatindeyiz. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden kalkın
ması sağlanmalıdır; başkaca alternatifi de yoktur. Gayeye erişmek güçtür, fakat imkânsız de
ğildir. Bunun için, bölgenin yol, enerji, su ve su kanalları, barajlar gibi altyapı yatırımlarının 
mutlaka gerçekleştirilmesi lazımdır. Bu meyanda DSÎ Erzurum Bölge Müdürlüğündeki çalış
malarını da takdirde karşılıyorum. 

İhalesi yapılan devlet yatırımları bölgenin tabiat şartları da dikkate alınarak, uygun za
manda yapılmalı; Doğu Anadolu Bölgesine ayrılan inşaat ödeneklerinin tamamı, malî bütçe 
yılı başından itibaren serbest bırakılmalıdır. , 

Erzurum'da DSÎ'nin devam eden işleri (Pasinler Demirdöven Barajı, Pasinler Demirdö-
ven Sulama Kanalı, Kuzgun Barajı, Daphan tsale Kanalı ile Daphan Ovası Gazibe Sulama ka
nalı inşaatları) finansman sıkıntısı nedeniyle bitirilememektedir. 

Bunların zamanında bitirilip hizmete açılması için yeterli ödeneklerin gönderilmesi arzu
muzdur. 

Yine Erzurum'un içme suyunu temin edecek Çat Barajı ile Pasinler pombaj sulama ihale
lerinin zaman israfı olmadan yapılmasında bölgenin büyük bir faydası vardır. 

Ayrıca, Hınıs ve Karaçoban'ın çok mümbit olan 51 bin hektarlık ovasının sulamasını sağ
layacak barajlar 1981 yılında programa alınmasına rağmen, bugüne kadar inşası maalesef ger
çekleşmemiştir. 

Çok verimli araziye sahip olan bu ovanın sulama barajlarının hizmete açılması için, Hınıs 
Ovasının topografik harita çalışmalarına gerekli finansman ve yeterli teknik eleman tahsisi bek
lenmektedir. İnşallah Sayın Bakan bu hizmeti ifa etmeyi unutmaz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; belediyelerimiz, çok; teferruatlı kanun ve kararna
melerle çalışmak zorundadırlar. Belediyelerin, bu engeller nedeniyle, halkın arzu ettiği verimli 
çalışmayı yapmaları ve randımanlı bir şekilde hizmet vermeleri mümkün değildir. 

Mali imkânsızlıklarla sızlanan belediyelerimiz, İller Bankası Genel Müdürlüğünden al
dıkları paylarla, ancak personel maaşlarını ödemektedirler. Belediyelerimize sıhhatli, kalıcı ve 
düzenli bir malî kaynak sağlanmasının zamanı gelmiş ve hatta geçmiştir. 

Kamulaştırmada belediyelere büyük bir salahiyet verildiği hepimizin malumudur. Bu sa-' 
lahiyetin maalesef istismar edildiği ve hatta bunun büyük yolsuzluk ve suiistimallare sebebiyet 
verdiği bilinmektedir. Bu nedenle, istimlak Kanununun uygulanmasıyla, ilgili bakanlıkların ko
ordinasyonuyla bu konunun adil bir duruma getirilmesi mutlaka sağlanmalıdır. 
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Devlet, yıllık bütçe yasalarıyla, belediye gelirlerine ambargo koymamalıdır. 
Büyük şehirlerde altyapı ve hizmet yetersizlikleri nedeniyle, çevre sorunları gittikçe, art

maktadır. Deniz, su ve hava kirlenmesi artmıştır. Su ve kanalizasyon yatırımlarının hızlandırı
larak bitirilmesinin desteklenmesini ve hava kirliliğinin önlenmesi için tedbirlerin alınmasını 
özellikle teklif ediyoruz. 

Büyükşehir belediyeleriyle ilçe belediyeleri arasında ortaya çıkan hukukî yetki ve malî kaynak 
paylaşımları sorununa da adil bir çözüm getirilmelidir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde işsizliğin ve sefaletin süratle giderilmesi için 
yapılan tasarrufların yerinde değerlendirilmesini sağlamak üzere konut üretim programının baş-

, lamasının gecikmeden sağlanmasını dilerken; Bayındırlık ve tskân Bakanlığının 1993 malî yılı 
bütçesinin hayırlı hizmetlere vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, en samimî ve kalbî 
dileklerimle saygılarımı sunarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Fırat. 
Şimdi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Adana Milletvekili Sayın Muhammet 

Kaymak; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA MUHAMMET KAYMAK (Adana) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri; bütçesini görüşmekte bulunduğumuz Bayındırlık ve tskân" Bakanlığına bağlı Kara
yolları Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1993 yıh çalışmalarıyla ilgi
li olarak Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüş ve düşüncelerimi belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına saygıyla selam
lıyorum. 

Bilinen bir gerçektir ki, 1984'yılındayapılan yeni bir düzenlemeyle, Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığının görevleri, kamu yapıları ve konut yapımı, deprem ve yapı malzemesi araştırma
sıyla, afet hizmetlerini yürütmek; imar işleri, karayolları yapmak; ülkemizdeki su ve toprak 
kaynaklarını geliştirmek olarak sınırlanabilir, tlgili kuruluş olarak da, tiler Bankası fâaliyetle
rinden söz edilebilir. 

Sayın milletvekilleri, genel olarak altyapı yatırımlarının önemli bölümünü gerçekleştirmekle 
görevli bu kuruluşumuzun yatırımları arasındaki denge ile, yurt düzeyindeki tüm yatırımlar 
arasındaki dengenin, ülke ekonomisini temelden etkileyeceği düşünüldüğünde, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığı bütçesi, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı 
bütçesi gibi bütçelerin de önünde yer alacak kadar önem ve büyüklüktedir. 

Altyapı yatırımları, ülkemizin kalkınması açısından yaşamsal bir öneme sahiptir. Türki
ye, hızla, altyapısını yenilemek ve geliştirmek zorundadır. Ancak, bunu yaparken, çok akıllı 
bir program izlenmeli, kıt kaynaklar, en verimli ve en etkin bir biçimde kullanılmalıdır. Eğer 
bu yapılmazsa, birtakım ekonomik ve politik sorunlarla karşı karşıya kalınır. Geçmişe baktığı
mızda bunun çok sayıda örneğini görebiliriz. Dövizle yapılan ihaleler ve fiyat farkları, sözünü 
ettiğini sorunların örneklerinin en belirgin olanlarındandır. 

Sayın milletvekilleri, son zamanların güncel konusu, otoyollardır. Otoyol, giriş ve çıkışı 
tam kontrollü, bölünmüş yollardır. Bu yolların özelliği, çevresindeki konutlaşma yakınlaşma
sını engelleyici erişme kontrolünü beraberinde getirmesidir. Bir de duble yol vardır. Bu yolların 
özelliği de konutlaşmayı özendirici olmasındadır. Bu iki yolun birbiri yerine ikamesi söz konu
su olamaz; ayrıca, ikisi arasında ciddî sayılacak maliyet farkları bulunmaktadır. Esasen tartış
maların da buradan kaynaklandığını sanmaktayım. 
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Türkiye'yi ana alternatif olan otoyol ulaşımına açmak gerekmektedir. Bu konuda genel 
bir fikir birliğine ulaşılmıştır. 1992 yılı, otoyolların belli bir program içerisinde yürütülmesi 
için hazırlıkları yapılarak geçmiştir. Yıl sonu itibariyle, otoyollarımızın toplam uzunluğu, 859 
kilometreye ulaşacaktır. 

Gerek ekonomik atılımlarımıza katkısı, gerekse tam erişme kontrolü ve yüksek standart
larda olması özelliğiyle, hızlı ve güvenli trafik akışını temin etmesi zaman ve işletme giderlerin
de tasarruf sağlaması; ayrıca, kapasitelerinin, diğer yolların aksine, zaman içinde nedenlerle 
tercih edilen otoyollarımız, bugün 672 kilometreyi bulmuştur. 1992 yılı sonuna kadar açılması 
planlanan otoyollarla, otoyol ağı, 859 kilometreye ulaşacaktır. • 

Lüleburgaz'dan Ankara'ya uzanan bant, Bolu Dağı tünelleri hariç, yıl sonuna kadar ta
mamlanmış olacaktır. 

Kurduğumuz Otoyol Koordinasyon Kurulu, fevkalade başarılı çalışmalar yapmıştır. Bolu 
Dağı tünellerinin ihalesi yapılmış ve kredileri de gelmiştir. Bu ihaleyle, kamu kaynaklarının ta
sarruflu kullanımı konusunda başarılı bir örnek verilmiştir. 

Her şeye rağmen, 1993 yılı, otoyollar açısından, bir projelendirme yılı olacaktır. 
Yine, 1993 yılında ağırlığın devlet ve il yollarına kaydırılması kararlaştırılmıştır. Neden 

bu karara varılmıştır; onu açıklamaya çalışalım : 
Otoyol yapımı çeşitli bölgelerde parça parça başladığı anda, devlet yollarına olan eğilim, -

Karayollarının malî kaynak meselesinden dolayı azalmıştır; bundan dolayı da devlet ve il yol
ları dengesi bozulmuştur. Hatta, talepler arasında devlet ve il yollarında yenileme, düzenleme 
ve iyileştirme yapılması ön sırayı almaktadır. Zira, otoyollar nedeniyle, devlet ve il yollarında 
büyük ölçüde bir ihmal ve bunun sonucu büyük bir tahribat vardır. Bu yolların büyük bir kıs
mı, ele alınmadığı takdirde, elden çıkacaktır ve yeniden yol yapma zorunluluğu doğacaktır. 

Bundan dolayıdır ki, Hükümetimiz, 1993 yılını, otoyollarda bir proje dönemi olarak dü
şünürken, aynı zamanda karayollarımız ağındaki devlet ve il yollarının yeniden ele alınacağı 
bir onarım, bakım ve yapım yılı ilan etmiştir. Bunun için gerekli finansmanın bir kısmı Dünya 
Bankasından-300 milyon dolarlık bir kredi-sağlanmış vaziyettedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiyemiz, çağdaş ve gelişmiş bir ülke olmak mecbu
riyetindedir. Bu mecburiyetin, beraberinde getirdiği bazı sorumluluklar vardır. 

Bugün burada, kamu yatırımlarının çok önemli bir bölümünü yönlendiren ve ekonomi
nin teknik altyapısını geliştirmekle sorumlu olan bir Bakanlığa bağlı olan iki ayrı kuruluş büt
çesi görüşülmekte. < 

1980'li yılların ekonomi politikaları, Türkiye'de, üretken ekonomiyi etkinleştirmek yeri
ne, rantların öncelik taşıdığı, rantiye ekonomisinin güçlendiği bir tercihi Türkiye'ye yerleştirmiştir. 

Bir toplumun temel hedefi, elindeki kaynakları, toplumsal gelişme için, optimal ölçekler- . 
de, zamanlı ve en verimli olarak kullanabilmektir. . „ . 

Her kuruluş, kendi görev alanında en ileri hizmetleri vermeye çalışır. Memleketimizin en 
yerleşik ve en rasyonel çalışan kuruluşları arasında yer alan Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su îşleri Genel Müdürlüğü ve bu Bakanlığımızın bünyesinde yer alan teknisyenlerimizin de, 
yöneticilerimizin de kendi alanlarında bu projeleri sahiplenmelerini haklı buluyoruz. Ancak, 
Hükümet Programında yer aldığı gibi, optimum ölçülerde bir altyapı sisteminingerçekleştiril-
mesi, Batı ile bütünleşmemizin ve çağı yakalamamızın gereğidir. 

— 104 — 



T.B.M.M. B : 44 16 . 12 . 1992 O : 2 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadarki konuşmamın özetinde, sizlere, Kara
yolları Genel Müdürlüğünün faaliyet ve felsefesinden söz ettim; şimdi bu faaliyetleri, 1993 yılı 
içinde rakamlandırmaya çalışacağım : 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ulaştırma, turizm, enerji, tarım ve konut sektörlerinde 
yer alan 1993 yılı yatırımları için öngörülen yatırım ödeneği 6 trilyon 693 milyar TL. cari gi
derler 3 trilyon 740 milyar TL, transfer harcamaları da 399 milyar 400 milyon TL'dir. Böylece, 
toplam olarak, 1993 yılı faaliyetleriyle ilgili harcamalarının tümü, 10 trilyon 832 milyar 400 
milyon TL olacaktır. 6 trilyon 693 milyar TL olan yatırım ödeneğinin 513 milyar 500 milyon 
TL'lik kısmı da dış kredi olarak gerçekleşecektir. Ulaştırma sektörüne ayrılan 6 trilyon 400 milyon 
TL. ise bunun içindedir. Görüşülmekte olan bütçenin durumu budur. 

Ayrıca, Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı programında yer alan otoyol projeleri yatırım 
ödeneği olarak 13 trilyon 745 milyar 500 milyon TL. ve kamulaştırma için de 3 trilyon TL. 
ayrılmıştır. 

Böylece, 1993 yılı için karayolları Genel Müdürlüğünün toplam bütçesi, 28 trilyon 238 milyar 
liraya ulaşmaktadır. 

1993 yılında, 965 kilometre yolda sanat yapısı, 987 kilometre yolda toprak tesviye, 1 270 
kilometre yolda stabilize, 555 kilometre yolda bitümlü sıcak karışım kaplama olmak üzere 1 
412 kilometre yolda asfalt yapımı, 3 665 kilometre yolda asfalt takviye ve yenileme çalışması, 
34 adet köprü yapımı ve 100 adet köprü onarımının gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, siyasî İktidarımız, yüce ulusumuza daha çok hizmet vermeyi, var 
oluşunun bir gereği olarak arzulamaktadır. Ancak ülke ve devletimizin olanaktan, bu kadarı
na yeterli olabilmektedir. 

Bakanlık ve Genel Müdürlük ilgililerine önerimiz odur ki, ulusumuzun verebildiği bu ola
nakları layıkıyla ve yerinde kullanmalan ve kâğıt üzerinde belirlenen miktarlan işe ve üretime 
intikal ettirmeleridir. Bunun da gerçekleşeceğine inancımız büyüktür. 

Ülkemizin gelişmesi ve ulusumuzun kalkınması için, istikrarlı ve kesiksiz, devamlı yöne
timlerin şart olduğunu bir kez daha hatırlatmamızda yarar görmekteyim. İstikrarlı yönetim
lerle sonuç alınabilmekte aksi halde, ileriki yıllara sarkan işleri çok daha pahalıya mal oldu
ğundan ve bir an önce hizmete sokulamadığından ülkemiz ve ulusumuz büyük zararlara uğra
maktadır. Bu durumun tartışılması olası değildir. 

Değerli milletvekilleri,' şimdi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi üzerindeki ko
nuşmama geçiyorum : 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlardan bir diğeri olan Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğümüz, ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesiyle ilgili faaliyetlerden sorumlu ve 
çok etkin bîr kuruluştur. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, kalkınma planları gereğince yapılan 
yatırımların büyük bir bölümü bu kuruluşumuz tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Bu kuruluşun faaliyet alanına giren konular, teknik özellikleri bakımından, büyük su işi 
projelerini küçük su işleri denilen taşkına karşı koruma ve kurutmayı yerüstü ve yeraltı sula
malarını alçak baraj ve göletler diye sınıflandırılan hizmetleri kapsamaktadır. 

Yatırımlan ise, tarım, enerji, hizmetleri ve çevre sektörlerinde yer almakta olup; Genel 
Müdürlük, yıllık yatırım programına alınan işlerin bir kısmını işin boyutlarını da dikkate ala
rak ihale yoluyla, bir kısmını da kendi makine ve ekipmanlarıyla ve emanet usulüyle gerçekleş
tirmektedir. 
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Genel Müdürlüğün 1992 yılındaki yatırım bütçesi genel bütçeden ve Kamu Ortaklığı İda
resi Başkanlığından verilen ödenekle birlikte 9 trilyon 33 milyar 540 milyon lira iken; yıl içinde 
bütçeden, kredilerden Avrupa Sosyal Kalkınma Fonundan, tiler Bankası tarafından yapılan 
eklemelerle 10 trilyon 740 milyar 256 milyon liraya ulaşmıştır. Ek ödenek dahil, kesintili ve 
revize yatırım bütçesinde 10 trilyon 30 milyar 735 milyon lira harcanarak yüzde 94'Iük bir ger
çekleşme olacağı tahmin edilmektedir. 

Sulama, insanî bir olgudur. Sulamanın arkasında, Türk insanının alın teri, emeği, Türk 
çiftçisinin geleceği vardır, üretim vardır. Bu bakımdan, sulamaya çok önem vermekteyiz. Cum
huriyet hükümetleri sulama konusunda çok önemli işler başarmışlar ve devletin gayretleriyle 
çiftçimize bereket olanağı sağlanmıştır. Ancak, unutmamak gerekir ki, daha hâlâ, sulanabilir 
tarım arazisinin yaklaşık üçte birinde sulu tarım yapılabilmektedir; yani, bu alanda, daha çok 
mesafe almak gerekmektedir. 1992 yılı sonunda inşaatı devam eden projelerin biten üniteleriy
le birlikte, sulanabilir alan ! 787 935 hektara, 1993 yılında tamamlanması planlanan 60 bin 
hektar ile de 1 847 935 hektara ulaşmış "olacaktır. Gerçekleştirilen 1 787 935 hektarlık sulama 
alanının, 1 304 266 hektarlık kısmı Genel Müdürlükçe, 252 020 hektarlık kısmı sulama koope
ratiflerince, 181 649 hektarlık kısmı da halk veya devralan kuruluşlarca işletilmektedir. 

Hidroelektrik enerji potansiyeli olarak da, 34 516 megavat kurulu güçle, yılda ortalama 
121 milyar 877 milyon kilovat/saat hidroelektrik enerjisi üretilmesi öngörülmektedir. Halen, 
7 113 megevat kurulu güçle, yılda ortalama 25 milyar 827 milyon kilovat/saat hidroelektrik 
enerjisi üretmek mümkün olup; inşaatı devam eden baraj ve hidroelektrik santral projeleri ta
mamlandığında, 4 365 megevat kurulu güçle, yılda ortalama 14 milyar 992 milyon kilovat/saat 
ilave enerji üretimi gerçekleşmiş olacaktır. 

Devlet Su işleri, enerji ve sulamanın yanında, büyük kentlerimizin suyunu temin etmekle 
yükümlü bulunmaktadır. Nüfusu 100 binin üzerine çıkan kentlerimizin içme ve kullanma su
yunu temin etmek de DSİ'nin görevleri arasındadır. Bunun ne kadar ağır bir görev olduğu or
tadadır. Çünkü, ülkemizde hızlı bir nüfus artışı yanında, yüksek oranda bir kentleşme de ya
şanmaktadır. 

1992 yılı itibariyle şehirlerimizin kullanımına sunulmuş olan 1 milyar 295 milyon metre
küp dahil olmak üzere, inşaatı devam eden ve 1993 yılında ihale edilecek barajlarla birlikte 
temin edilecek toplam su miktarı, 2 milyar 540 milyon metreküp olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; buraya kadar yapmış olduğum açıklamalarımda, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığına bağlı kuruluşlardan biri olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün, 1992'de başlayarak, 1993 yılında devam edecek olan faaliyetlerinden özetle bahsetme
ye çalıştım. Şimdi, bu faaliyetler bağlamında, 1993 yılı Türkiye bütçesinde ifade bulacak olan 
rakamsal bazı açıklamalara değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 1993 yılında, 15 trilyon 995 mil
yar, 338 milyon TL'si bütçeden, 4 trilyon 350 milyar TL'si Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığın
dan olmak üzere, toplam 20 trilyon 345 milyar 338 milyon TL. ödenek ayrılmış bulunmakta
dır. Bu bütçeden, 1 trilyon 300 milyar TL'Iık kamulaştırma dahil, yatırımlara 17 trilyon 355 
milyar 338 milyon TL. ayrılmıştır. 
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Yatırım ödeneğinin yüzde 30'u olan 5 trilyon 222 milyar 510 milyon TL'si kalkınmada ön
celikli yörelere ait projelere, yüzde 18'i olan 3 trilyon 129 milyar 1 milyon TL'si Güneydoğu 
Anadolu Projesine (GAP) ayrılmıştır. 

1993 yılı programında, 144 adet sulama ve taşkın, 18 adet enerji, 20 adet içme, kullanma 
ve endüstri suyu, 1 adet ekolojik dengeyi koruma projesi yer almaktadır. Bu projelerin toplam 
maliyeti 189,8 trilyon olup, 1992 fiyatlarıyla 1992 yılı sonuna kadarki harcaması 69 trilyon 328 
milyar TL'dir. 1993 yılında ise toplam yatırım bütçesinin 8 trilyon 319 milyar TL'si bu projelere 
harcanacaktır. 1993 yılında, 16 adet sulama ve taşkın, 3 adet enerji ve 1 adet de içme, kullan
ma ye endüstri suyu temin projesi olmak üzere, toplam 20 adet proje tamamlanmış olacaktır. 

Programda bulunan büyük su işleri projelerinin kapsadığı toplam sulama alanı 1 717 738 
hektardır. Bu miktar alanın, 1992 yılı sonuna kadar geçmiş yıllardan tamamlananlar dahil, 
428 382 hektarı işletmeye açılmıştır. Halen 565 047 hektar alanın da sulama şebekesi inşası 
devam etmekte olup, bunun 281 090 hektarı doğu ve güneydoğu illerimizde, 283 957 hektarı 
da diğer 53 ilimizdedir. 

Baraj ve ana isale kanalı inşa halinde olup, henüz sulama şebekesi ihale edilmemiş olan 
alan, 416 341 hektardır. Bunun 218 152 hektarı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 
illerimizde, kalan 198 189 hektarı da 53 ilimizde bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yatırım programında yer alan, henüz 
inşaatına başlanmamış projelerin de, toplam sulama alanı, 307 968 hektardır. 

1993 yılı programında yer alan, içme suyu tesislerinden, Şanlıurfa acil içme suyu isale hat
tı işlerine, Ankara içme suyu Egrekkaya sistemi 90 milyon metreküp, Bursa içme suyu arıtma 
tesisleri 63 milyon metreküp, ilave ödenek verildiği takdirde tamamlanacak ve bu tesislerden 
yılda 173 milyon metreküp içme suyu da temin edilmiş olacaktır. 

Enerji üretimine temmuz ayında başlayan Atatürk Barajında, 3 Nolu Ünite, Ekim 1992'de 
devreye alınmış olup, 4 Nolu Ünite kasım ayı içerisinde enerji üretimine girmiş bulunmaktadır. 
Diğer ünitelerde montaj devam etmektedir. 

Atatürk Barajının ilk üç ünitesinden, bugüne kadar, 1,2 milyar kilovat/saat enerji üretil
miştir. 

Proje kapsamında yer alan her biri 26.4 kilometre uzunluğundaki Şanlıurfa tünellerinden 
T-l Temmuz 1991'de, T-2'de Ekim 1991'de delinmiştir. 

Açık kazıların yüzde 97'si, tünel kazılarının yüzde 98'i, beton işlerinin de yüzde 90'nı, 
tünel betonunun ise yüzde 85'i tamamlanmıştır. 

52,8 kilometrelik tünelin 44.9 kilometresi kaplanmış, 7,9 Kilometresi de kaplanacaktır. 
Toplam 149 810 hektarlık Şanlıurfa Harran Ovasının 103 144 hektarlık kısmının, ana ka

nal ve sulama şebekeleri ayrı ayrı ihale ile inşa halindedir. 
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve îskân Bakanlığımızın 11 trilyon 323 milyar 240 mil

yon TL'lik yatırımıyla, DSt ilebuna bağlı GAP Projesi, ülkemiz açısından hayatî önem taşı
maktadır. GAP, hidroelektrik santrallarıyla, sulama tesisleriyle Türkiye'mize ve yöre halkına 
ekonomik katkı getirecektir. 
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Son yıllarda bu projede görülen duraklama ve yavaşlama, Hükümetimizce verilen önemle 
birlikte giderilerek, yeniden hızlandırılacaktır. 

GAP Projesini yalnız Atatürk Barajı olarak görmemek gerekir." Bu proje, kapsamlı ve en
tegre bir projedir. Bu proje, demiryolu, karayolu ve hava limanları ile bir bütün içinde ele alı
narak hareket edilmelidir* 

GAP'ın bitmesiyle birlikte e|de edilecek ürünleri değerlendirmek için, ulaşım ağına da büyük 
gereksinim vardır ve ürün işlemek için fabrikalara gereksinim vardır. 

GAP, Şanlıurfa'da, Mardin'de kentleşmeyi hızlandıracaktır. Bu konuda gerekli önlemle
rin şimdiden alınması gerekmektedir. Urfa tünelinin çalışmaya başlayıp, Fırat havzası sulama 
projeleri tamamlandığında, 1 069 203 000 hektar alanda sulu tarım yapılabilecektir. Bütünüy
le GAP tamamlandığında, sulamaya açılacak toplam tarım arazisi 1 693 027 000 hektara ula
şacaktır. Bu, ülkemiz ve güneydoğu bölgemiz için bereket demektir, zenginlik demektir, talih
sizliği yenmek demektir. -~ 

Ayrıca, elektrik iletim şebekesi yapımı da çabuklaştırılmalıdır. Otoyol gibi, 2015 yılından 
sonra gereksinim duyulacak tesislere kaynak aktarılacağına, ülkemiz ekonomisine ve esenliği
ne çok daha fazla katkısı olacak GAP'a Hükümetimizce kaynak aktarılmasının yararına inan
maktayız. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesiyle ilgili olarak görüşlerimizi genel çerçevede arz 
etmeye çalıştım, özelde ise, kendi yörem; yani Adana, Hatay, İçel illerini kapsayan Çukurova 
Bölgesinin, sulama, taşkın, kurutma ve enerji elde etme fonksiyonlarını tarihî perspektifle kı
saca arz etmek isterim. 

Yörede, bu konudaki çalışmalar 1912 yılında Anadolu-Bağdat demiryollarının inşaatı sı
rasında başlatılmıştır. 1937'ler sonrası, Yüce Atatürk'ün direktifiyle, hamle yılları olmuştur. 
Bu yıllarda Seyhan, Berdan, Silifke regülatörleri inşa edilmiş ve sulama başlamıştır. 1956 yılın
daysa, Seyhan Barajı işletmeye açılmıştır. •• -

Çukurova Bölgesinde İçel, Adana, Hatay illerinde 38 502 kilometrekare toplam alan mev
cuttur. Bu alanın yaklaşık üçte biri tarım arazisidir. 3 il, 36 ilçe, 574 köy ve mahalleden oluşan 
bölge yerleşim birimlerinde 4 305 071 kişi yaşamaktadır. 

Bugüne kadar 32 adet değişik amaçlı barajın ve 48 adet sulama projesinin etüdü yapılmış
tır. Bunlardan faydalı hale gelen 8 barajla, 22 sulama projesidir. İnşaatı devam eden mevcut 
sulama projelerinin tamamlanmasıyla, mevcut sulanan arazilere 55 336 hektar daha katılmış 
olacaktır. Teknik ve ekonomik yapısı belirlenmiş olan toplam 664 633 hektar arazinin, bugüne 
kadar yüzde 58'i sulanabilir durumdadır. 

1993 yılının atılım yılı, hamle yılı olmasını diliyoruz. Koalisyon Hükümetimizin bu konu
da büyük gayretleri olduğu bir gerçektir. Yatırımlar gerçekleştirildiğinde, Çukurova'da ürünün 
dört katı kadar artacağı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdür
lüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz için 1993 yılı bütçesinde öngörülen miktarın, 
Türkiye'de yapılması hedeflenen hizmetler için en iyi bir şekilde harcanacağına eminiz ve emin 
olmalısınız. 

Sözlerimi burada bitirirken, 1993 yılı bütçesinin ülkemiz, ulusumuz için hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaymak. 
Anavatan Partisi Grubu adına Rize Milletvekili Sayın Ahmet Kabil; buyurun efendim. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
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ANAP GRUBU ADINA AHMET KABİL (Rize) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüşle
rimizi sunmak üzere huzurunuzdayım. Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri: siyasî iktidarlar, milletten aldıkları güçle, plan ve programlarını beş 
yıllık plan hedefleri doğrultusunda icra ederler. Ancak, altyapı hizmetlerinin birbirine bağlı 
olarak medenî ihtiyaçların artmasıyla orantılı bir şekilde bulunduğunu biliyor ve kabul ediyo
rum. Hangi iktidar işbaşında olursa olsun, yatırımların bir an önce bitirilip gerçekleştirilmesi" 
esas alınmalıdır. Enflasyon belasına bağlı olarak her yarım kalan yatırım, hızlı fiyat artışlarıy-

• la, yıllara sari işleri maliyetler itibariyle iki-üçlere katladığı gerçeği göz önüne alınarak, baş
lanmış işlerin bitirilmesi hedef alınmalıdır. Bugün burada konsolide bütçe içerisinde en büyük 
yatırım paylarına sahip kuruluşların bütçesini görüşüyoruz. İlk bakışta rakamlar büyük görü
nüyor; ama, yatırımlara ayrılan meblağların meydana getireceği hizmetlerin fizikî reel büyük
lükleri, ihtiyaçları giderecek büyüklükte değildir. 

ödenekleri enflasyon rakamlarıyla birlikte mütalaa ettiğimizde, bu büyük yatırımcı Ba
kanlığımızın 1993 yılında hizmet sunmada büyük sıkıntılara düşeceği muhakkaktır. Zira, bu 
gidişle enflasyonun 1993 yılında üç rakamlı olması muhtemeldir. 

Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı, bir yıl önce 1992 bütçesi görüşülürken, yatırımların 
enflasyonla çok yakın ilişkisi olacağını belirtmiş ve "Temel amacımız ve hedefimiz, 500 gün
lük bir dengeleme onarım ve atılım programıyla, Türkiye ekonomisinde yeni bir sanayileşme 
ve kalkınma sürecini başlatmaktır" demişti. 

Sayın Başbakan da, defalarca ve televizyonda liderler arasında yapılan bir açık oturumda 
açık ve net bir şekilde, 'Enflasyon, 1992 yılı sonunda yüzde 30'a, 500 gün sonra da yüzde 10'a 
inecektir" ifadesini kullanmıştır. , 

Hükümetin kurulmasından 500 gün sonra yüzde 10'a ineceği söylenen enflasyon, 400 gün 
sonra, azalmanın aksine büyümüş ve yüzde 70'e çıkmıştır. 

"Kamu kesimi.borçlanma açığı 8.8 olacak" dediler, 12.9 oldu. 
"Bütçe açığı 32 trilyon olacak" dediler, 60 trilyon oldu. , 
"Dolar, yıl sonunda 6 300 lira olur" dediler, 8 500 lira oldu. 
Şimdi ise, "Bütçe açığı 53 trilyon olacak" diyorlar; bence, en az 80 trilyon olacaktır. 
Bu hükümetin bir yıllık ekonomik politikası, tam manasıyla başarısızlık örneğidir. Bu ba

şarısızlığın, ne "enkaz devraldık" diye bir mazeretle ne de TRT ile giderilmesi mümkün değil
dir. Çok laf, az iş yapılmıştır. 

1991 yılında Körfez krizi nedeniyle hizmetler sektörü gerilmiş, dolayısıyla talep yetersizli
ğinden, üretim azalmıştır. Bu nedenle, bir yıl, yalnız 1991 yılında büyüme hızı binde 3 olmuş
tur. Bunu diline dolayanlar, 1990 yılında büyüme hızının yüzde 10 gibi yüksek olduğunu da 
dikkate alarak, sekiz yıllık ANAP Hükümeti zamanında ortalama büyüme hızının yüzde 5.2 
olduğunu da unutmamalıdırlar. 

Bayındırlık vç İskân Bakanlığı, çok önemli bir bakanlıktır. Tabiî afetler, kamu yatırımları 
belediyelerin imar faaliyetleri şehir altyapı, sulama, barajlar, enerji ve karayolları hizmetleri
nin yanında turizm ve çevre sorunlarıyla da yakından ilgilidir. Kamu yatırımlarında yüzde 44 
oranın da, bir paya sahiptir.... . ' 
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Siyasî platformda her türlü memleket meselesi konuşulmalıdır; ama, çok lafın yerini icra
at almalı, millete yapılan vaatler de yerine getirilmelidir. Bugüne kadar laftan başka hiçbir şey 
üretilmemiştir. Her gün geçmiş iktidarları taşlayanlar, onların başlatıp bitirilme safhasına ge
tirdikleri işlerin kurdelelerini kesmektedirler. Bitirme kurdelelerini kestikleri bu işlerin yüzde 
kaç imalatını yapmışlardır? önemli olan, devlette sürekliliktir. Coğrafî zenginliğimiz itibariy
le, bir yandan petrol zengini ülkelere yakınlığımız, bir yandan da AVRASYA ile bağlantımız, 
ülkemiz için önemli gelişmelere sebep olabilecek bir potansiyeldir. 

Dünyanın, Türkiye'ye bakış açısı çok farklı bir şekilde değişmiş, ülkemizin bir köprü ko
numunda olan dengesini bir kere daha gözler önüne sermiştir. Bu itibarla, bu ülkelerle ilişkile
rimizi geliştirip, hızla gelişen olaylarla elimizi çabuk tutarak, bu büyük potansiyeli değerlen
dirmeliyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; şimdi de Bakanlığa bağlı kuruluşlar hakkında Yüce 
Heyetinize bilgi arz edeceğim. 

Devlet binalarının etüt, proje, keşif, inşaat, onarım ve bakım çalışmalarını yürüten ve ül
kemizin bina yapımıyla ilgili faaliyetlerinde yol gösterici sorumluluğu olan Yapı işleri Genel 
Müdürlüğümüz, yapıların ülke ve bölge.şartlarıyla günün teknolojisine uygun olarak projelen
dirilmesini ve teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurmak suretiyle, fizikî hale gelinceye 
kadar, amacına uygun ve uzun ömürlü olarak gerçekleştirilmesini hedef almalıdır. 

Kamu kesimi yatırımlarının durumuna gelince; 1991 ve 1992 yılı yatırımlarının gerçekleş-
meleriyle, 1993 yılı hedeflerini mukayese edecek olursak, azalan bir trent görüyoruz. Bu yatı
rımların gayri safi millî hâsılaya oranı 1991'de yüzde 10,4, 1992'de yüzde 10, 1993'te ise hedef 
yüzde 9>3'tür. Aynı şekilde, kamu kesimi altyapı sermaye yatırımları da, yine azalan bir trent 
göstermiştir. Kamu altyapı sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî hâsılaya oranı, J.'991'de 
yüzde 9,3, 1992'de yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiş, 1993'te ise 8,4 hedeflenmiştir; ama, henüz 
yüzde kaç olacağı belli değildir. 

1992 yılında ihale edilen işlerin ancak yüzde 70'i gerçekleştirilmiştir. Bu, hiçbir zaman iyi 
bir sonuç değildir. Geçmiş yıllarda bu görevleri yürüten Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yüzde 
95 oranında bir başarı elde etmiştir. 

Ayrıca, milletimizi derin acılara gark eden, yüzlerce insanımızı ölüme götüren 13.3.1992 
günü Erzincan'da meydana gelen depremde, Tunceli ili ve çevresindeki sarsıntılarda birçok va
tandaşın evleri yıkılmıştır. Erzincan merkezde 1 862, ilçe ve köylerde de 1 958 adet olmak üze
re, toplam 3 820 konutun ihalesi yapılmıştır. 15.12.1992 tarihi itibariyle Erzincan'da 4 380 ve 
Tunceli'de 312 olmak üzere, toplam 4 682 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmiş
tir. Planlanan gününde hedefine ulaşan bu hizmetlerinden dolayı Bakanlık camiasına teşek
kür ederiz. Bu konutların zamanında bitirilmesindeki memnuniyetimizi de belirttik; ama, hiç 
memnun olmadığımız ve tasvip etmediğimiz hususları da belirtmeden geçemeyeceğiz. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görevlerinden bir tanesi de, müteahhitlere sicil tutmak, 
müteahhitleri tanımaktır. Bunlarla ilgili dosyalarda, Türkiye'de bina işlerinde muvaffak olmuş, 
kendisini kabul ettirmiş çok değerli müteahhitler vardır; ama Erzincan'da konut yapımı için 
davetiye yazılırken, isimlerin, müteahhitlerin sicil ve başarılarına göre Yapı İşlerinden değil de, 
bir siyasî partinin genel merkezinden alındığı kanaati herkes tarafından paylaşılmaktadır. Yani, 
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bu konutların yapımının SHP'li müteahhitlerin arasında paylaşıldığı görüntüsü vardır. Bun
lar, kendi aralarında da bir rekabet olmadan, partiye yakınlık ve hizmet esasına göre sıralan
mış ve tenzilat yaptırılmıştır. Davetiye yazılan firmaların sayısının 108 olduğu, ancak 101 fir
manın figüran olduğu görülmektedir. 

Aynı ay içinde ihale edilmiş, aynı yerde, aynı proje, aynı malzeme kullanılmış standart 
projeli bu konutların bazılarının 1 metrekare fiyatı 900 bin lira, bazılarının ise 1 milyon 950 
bin liradır; hatta, biraz önce konuşan bir arkadaşımız 3 milyon 900 bin lira gibi bir rakam dahi 
verdiler. Yani, ihale fiyatlarında, keşif miktarı kadar fark vardır. 

Bu ihale komisyonu bunları nasıl tasdik etmiştir? 1 metrekare inşaatı 900 bin Türk Lirası
na yapan müteahhit, işi zamanında bitirdiğine göre, bazı imtiyazlı müteahhitlere, keşif mikta
rının iki üç katı kadar fazla verilerek, bu milletin parası peşkeş çekilmiştir. Bunun hesabı so
rulmalıdır. Ayrıca, adil bir ihale yapılmış olsaydı, bu parayla toplam olarak 4 692 konut yeri
ne, en»az 7 bin konut yaptırılabilirdi. 

Bunların dışında, Plan ve Bütçe komisyonunda, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken, Sayın Bakanla aynı partiye mensup olan milletvekili arkadaşlarımızca, müteah
hitlerden para alındığı yolundaki daha birçok iddialar Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarında 
mevcuttur. O iddiaları tekrar edip, sizin zamanınızı almıyorum; ancak, bütün bu söyledikleri
mi, aynı kabinede bulunan, yolsuzluklardan ve usulsüzlüklerden sorumlu Sayın Devlet Bakı-
nınm dikkatine sunuyorum., 

Afetle ilgili yasaya rağmen, Şırnak ve Çukurca'da hiçbir uygulama yapılmadı. Gene, yasa
ya rağmen, bir tek ahır yapılmadı; ahırların yapımı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bırakıldı 
ve ne zaman yapılacağı da belli değil. 

İnşaatların kalitesi son derece bozuk ve düşük. 

Avrupa İskân Fonundan 200 milyon dolarlık kredi alındı; ama, hiçbir arsa üretilmedi, hiçbir 
altyapı ilavesi yapılmadı. "İmar tadilatı" diye, yeşil alanların konut bölgesine çevrilmesinden 
de başka bir şey yapılmadı. 

İhale Kanunu mutlaka değiştirilmeli ve Sayın Bakanın da kabul ettiği ihale mafyası mut-' 
• laka yok edilmelidir. • ' * 

Mevcut sisteme göre, ihaleye otuz dosya ile giren müteahhit, ortalamayı istediği rakama 
çekmektedir. Ayrıca, bütün ihaleleri organize ettiği iddia edilen birkaç firmanın üzerine gidil
melidir. 

Bir zamanlar, benim de büyük bir şevkle hizmet verdiğim ve mensubu olmaktan gurur 
duyduğum Karayolları camiası çalışanlarına, geçmişte gösterdikleri üstün başarılardan dolayı 
huzurunuzda bu kürsüden teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Cumhuriyet döneminde güzide kuruluşlar olan Karayolları ve Devlet Su İşleri Genel mü
dürlüklerinin yatırım çalışmaları üzerinde de biraz durmak istiyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Şose ve Köprüler Genel Müdürlüğünden, yüzde 4'ü asfalt, 
yüzde 96'sı bozuk asfalt, stabilize, makadam ve ham yol olmak üzere 47 bin 080 kilometre 
yol devralmıştır. 7 

"Gidemediğin yer senin değildir" atasözüne uygun olarak, 1991 yılı sonunda 60 bin kilo
metrelik yol ağma erişmiş- ki, bu yol ağının yüzde 82'si asfalt, yüzde 18'i stabilize durumuna 
gelmiştir- olup, temennimiz, bu rakamın 80.bin kilometre olmasıdır. 
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Ülke kalkınmasında en önemli itici güç olan ulaştırma sektörünün genel planlaması çalış
malarına 1981 yılında başlanmış, bildiğiniz gibi, 1983 yılında, on yılı kapsayan ulaştırma Mas
tır Planı olarak devreye girmiştir. Bu ulaştırma ana planı içinde her kuruluş kendi planını ha
zırlamıştır. • . . . - - • ; 

Bu plan hedefleri doğrultusunda yer alan en önemli konulardan birisi, kuruluşunda yüz
de 100 emanet usulüyle çalışan Karayollarının 1980'lerde yol yapımında yaklaşık yüzde 60 ema
net, yüzde 40 ihaleli yapım oranını; dönem sonunda, 1993 yılında yüzde 25 emanet ve yüzde 
75 ihale oranına çıkarmayı öngörmesidir. 

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü, ihale çalışmalarına ağırlık vermiş, proje hiz
metleri dahil, yapım hizmetlerini, çoğunlukla ihaleli olarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. Bu
nun yanında, 1980'li yıllarda emanet sistemiyle yürütülen etüt, proje hizmetleri de, yüzde 30 
emanet, yüzde 70 ihale noktasına getirilmiştir. Gene, altını çizerek belirtmek istiyorum ki, ba
kım hizmetlerinin küçük bir kısmı hariç, diğer bakım hizmetleri de ihaleyle yapılmalıdır; bu 
bütün dünyada da böyledir. 

Ayrıca, sathî kaplama şantiyeleri, asfalt mevsiminde üç ay çalışıyor, dokuz ay bekliyor 
ve mevcut personelin yüzde 25'i bu şantiyelerde bekletiliyor. 

Bu. hizmetleri de ihaleli yapmak gerekmektedir; ancak, bu hedeflere varmak için Karayol
larını küçültmek gerekir. 

Geçmiş on yılda Karayollarında işçi sayısı azaltılarak, 40 binlerden, 1991 yılı sonunda 28 
binlere düşürülmüş yeni işçi kesinlikle alınmamıştır; ancak, 1992 yılında bu prensipten vazge
çilmiştir. Karayollarına iki bin kadro verilmiş, Bakanlık, her bölgeye belli kontenjanlar vermiş; 
fakat bu kontenjanlara tş ve İşçi Bulma Kurumundan değil de, kontenjan kadar, partiden ge
len isimlerin alınması sağlanmıştır. Bu alınan işçiler, ihtiyacı gidermek için değil, partinin tale
bini karşılamak içindir. 

Karayolları trafik ağı çok yüksek oranlara ulaşmış durumdadır. Pek çok ülkede bu oran 
yüzde 10 ilâ yüzde .15 olmasına rağmen, bizim yollarımızda yüzde 50, bazı yollarımızda ise 
yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır. Bu nedenle, yüksek kapasiteli otoyoLyapımına daha çok önem 
verilmelidir. 

İktidarın her iki kanadına mensup milletvekillerinin, 1989 ve 1990 yılları bütçeleri görü
şülürken, otoyol yapımına karşı çıktıklarını zabıtlardan okuyoruz; ancak, bugün otoyol yapı
mına önem verdiklerini söyledikleri için, yine de bu Hükümete teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, yirmi gün önce, Plan ve Bütçe Komisyonunda 1993 yılı bütçesi görü
şülürken, Sayın Bakan, 1992 yılında 174 kilometre otoyolun hizmete girmiş olduğunu, aralık 
ayı içerisinde hizmete gireceklerle birlikte de, 1992 yılında 476 kilometre otoyolun hizmete gi
receğini söylemiştir. Bugüne kadar 282 kilometre otoyol hizmete girdi. Bu yirmi günlük yanıl
ma yüzde 90 olmuştur. Her ne kadar, Sayın Bakan konuşmasında, "1992 yılı, otoyolların der
lenip toparlanma yılı oldu" diyorsa da, ben burada altını çizerek soruyorum : 1992 yılında 
kaç kilometre otoyol yapımına başladınız? 1 metrelik bile otoyol yapımına başlamadığınız gi
bi, 1 metre yeni yol yapacak proje de üretmediniz. 

1992 yılında, hizmete giren yolların, 31.12.1991 tarihi itibariyle yüzde 86'sı bitmişti; 1992 
yılında yüzde 14'Iük bir çalışmayla, yukarıda söylediğim 476 kilometre yol hizmete girecektir. 
Yüzde 14'Iük bir imalatla yol yaptık demek mümkün değildir ve bitecek deyip de bitiremediği
niz yolları da bitirilmiş kabul edersek, 1992 yılı sonunda toplam bitirilen otoyol 862 
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kilometre olacak ki, başlanmış ve ortalama yüzde 70'i bitmiş olarak ANAP Hükümetinden 
devralınan yol 1 400 kilometredir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ağır taşıt trafiğinin artması ise asfalt kaplama tü
ründe sathî kaplamadan asfalt betona geçişi zorunlu kılmıştır. Bu yol türü, yaklaşık 16 bin 
kilometre olup, halen 4 414 kilometresi asfalt betonudur. Verilen ödeneklerle, yılda sadece 200 
kilometre asfalt betonu yapılabilmektedir. Bu durumda, ağır taşıt trafiğine maruz yolları as
falt betona dönüştürmek için altmış yıl gerekmektedir. 

1980 yılına kadar 8 ton olan dingil yük kapasitesi, önce 10 tona, daha sonra da 13 tona 
çıkarılmıştır. 8 tona göre projelendirilmiş olan yollarımızın tamir edilmesi için de kaynak te
min edilemediğinden, yollar süratle elden çıkmaktadır. 1 kilometrelik yolun yıllık bakım mali
yeti, yapım maliyetinin ortalama yüzde l'i mertebesindedir. Bu ödeneklerin verilmediği ve ye
terli bakım hizmetleri yürümediği için"yollarımız elden çıkmakta ve bu yolların, yüksek mali
yetlerle, yeniden yatırım programına alınması gerekmektedir. 

Ayrıca, karayolları ağının bakım, onarım ve kar mücadelesi gibi hizmetleri için de gerekli 
makine ve yedek parça temini konusunda darboğazlar mevcuttur; bütçeye, bunun için gerekli 
ödenek konulmamıştır. \ 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki tüm yatırımlar 1992 yılında hemen hemen durmuştur 
konsolide bütçe içinde yatırımların payı sekiz yıllık ANAP döneminde ortalama 15,8'ken, 1992'de 
12,9 olmuştur; 1993'te ise hedef 12,8'dir. 1992 yılında bitecek veya ertesi yıla sirayet edecek 
inşaatlar için 1992 yılında, sözleşmeye rağmen, çok cüzi ödenekler ayrılmış, nakit sıkıntısı ne
deniyle, hakedişler iki üç ay bekletilerek, güçlükle ödenebilmiştir. Enflasyonla bu denli iç içe 
olan bir ülkede paranın üç ay bekletilmesinin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. 

1993 yılında, ödeneklerin 1992 yılından farklı olmadığını bütçede görüyoruz. Toplu Ko
nut Fonunun 1993 bütçe kapsamı dışında tutulmayışı, ödemeleri zorlaştıracağı için, konut ma
liyetleri artacak, yapım süresi uzayacaktır. Dört günde ödenen hakedişler, dört ayda ödenecektir. 

1992 yılında çıkarılan Kıyı Yasasının Karadeniz'e tatbiki mümkün değildir. Kıyı çizgisin
den 50 metre sonra yol, 100 metre sonra mesken yapma şartı, kendimizi aldatmaktan başka 
bir şey değildir. Sahil şeridinde böyle bir arazi yoktur. 

Rize halkı, yüksek dozajda amonyumsülfat içeren dereden su içmektedir. 
tçme suyunun bütün ihale evrakı hazır olmasına rağmen, 1992 yılında ihale edilmemiştir. 
Hastanenin yeri, projesi, ihale evrakı tamam olmasına rağmen, 1992 yılında, bu da ihale 

edilmemiştir. 
Rize'de yeni ihaleler yapılmadığı gibi, devam eden işlere de sembolik ödenekler konulmuştur.. 
tiler arasında fazla nüfus farkı olmamasına rağmen, 1992-1993 yıllarında İsparta'ya ön

görülen yatırım, Rize'nin oniki katıdır. Ayrıca ısparta, kalkınmada öncelikli il yapılmıştır. Her 
ne kadar Sayın Başbakan, bütçe konuşmasında, "Rize-Çayeli Maden İşletmesini açtık" de
diyse de, dediği madenin yüzde 45'i Etibank'ın, yüzde 7'si GAMA İnşaatın, yüzde 48'i yaban
cı Metal Mini'nin olan Çayeli Bakırları Anonim Şirketi tarafından 1981 yılında fizibilitesi ya
pılmaya başlamış, 1986'da da çalışmaları bitmiştir. Anı yıl maden tahliye tüneli açılmaya baş
lanmış, 1990 yılında bitirilmiştir ve 1991 yılında maden cevheri zenginleştirme hazırlık çalış
malarına başlanmıştır. 1994 yılında 600 bin ton bakır-çinko cevheri üretimine başlayacaktır. 
Yâni, Bakanlar Kurulunun, toplu halde 14 Ekim 1992 tarihinde açılışını yaptığı gün, bu tesis 
çalışmaya, ne yeni başlamış, ne değişik kademe çalışması olmuş ne de hizmete açılmıştır. 
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İşletmenin yapımına on yıl önce başlanmış, iki yıl sonra bitirilecektir. Devam eden işe, bir açı
lış uydurulmuştur; Sayın Başbakan da bu kürsüden, "Rize'ye biz yatırım yaptık" diye söylemiştir. 

Sayın Başbakan aynı gün, "Müstahsile çay parası borcumuz yok'! dedi; o gün müstahsile 
100 milyar lira borç vardı. Bu, kayıtlarda bellidir. „ 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bayındırlık Bakanlığı bütçesiyle ne alakası var? 
AHMET KABÎL (Devamla) — Rize ile alakası vardır. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Rize'yi görüşmüyoruz herhalde biz. 
AHMET KABÎL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 10 aralık 1992 gecesi Marmaris'te 

bir afet yaşanmıştır; konutlar, işyerleri, turistik tesisler geniş oranda hasara uğramıştır. Mar
maris, Armutalan, İçmeler belediyelerinin altyapıları büyük oranda tahribata uğramıştır. Dev
letimizin mahallî kamu yöneticileri konuyla ilgilendiler; ancak, Koalisyon Hükümeti, olayı üç 
gün sonra duyabilmiştir. TRT de, olayla ilgili olarak hiçbir haber vermemiştir. 

Türk turizminin 4 milyar dolarlık gelirinin 1/4'ünü karşılayan Marmaris'e karşı Hükü
met duyarsız kalmıştır. 

Belediyelerimizin altyapılarından dolayı zararlarının karşılanması ve Marmaris'in turizm 
sezonuna hazırlanması için Hükümetin konuya acilen el koyması gerekmektedir 

Ayrıc'a, sefil olan 1 300 esnafımızın, zarar gören vatandaşlarımızın banka borçlarının er
telenmesi, bunlara faizsiz kredi verilmesi, vergi borçlarının iki yıl içerisinde eşit taksitlere bağ
lanarak tahsil edilmesini istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; teknik personelin durumu perişandır. Temmuz 1992'de, 
yılın ikinci yarısı için kamu çalışanlarının ücretlerine yapılan yüzde 29,8'lik zam, enflasyon 
karşısında komik kalmıştır. 

Teknik personel büyük bir hayal kırıklığına uğramıştır. 
Memurların, Ocak 1994 zammı yaklaşırken, vergilerin yüzde 70,8'ini ödeyen maaş ve üc

retlilere, bunların millî gelirden sadece yüzde 27'lik bir pay aldıklarını dikkate alarak bir zam 
vermek gerekir. Yani, işe giren bir mühendis ayda 3 milyon 552 bin lira alırken; bir şoför, sos
yal yardım hariç, 6 milyon 615 bin lirayla mühendisin iki katı maaş alıyor. 

Harcırahlar günün koşullarına göre ayarlanmalı, ekgöstergeler yeniden gözden geçirilmelidir. 
BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Kabil. 
AHMET KABİL (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Biraz da Devlet Su İşlerinin yatırımlarından bahsedeyim. DSİ, Karayolları ve İller Banka

sı gibi, kuruldukları tarihten itibaren Yüce Milletimize hizmet üreten bu büyük yatırımcı ku
ruluşlarımız da, bu Hükümet dönemine kadar politize olmadan, politikanın dışında kalabil
miştir. Bu dönem, maalesef bu Genel Müdürlüklere, diğer kuruluşlarda olduğu gibi, hiçbir 
iş deneyimi, hiçbir tecrübesi olmayan, çoğu yerde teşkilat tecrübesine dahi sahip olmayan kişi
ler alınarak, partizanca tayinler yapılmıştır. Çok sayıda şube müdürü, mühendis, DSİ'de 12 
bölge müdürü ve TCK'dan da 15 bölge müdürü, görevlerinden alınarak, kızağa çekilmişlerdir. 
Genel müdürler ve diğer birimlerdeki yetişmiş üst düzey yetkilileri de görevlerinden alınmışlardır. 

DSİ'nin 1992 yılı bütçesine bakıyoruz, 12 trilyon 587 milyar; ekim ayı başındaki harcama 
ise 6 trilyon 294 milyar liradır; yani, yüzde 50 gerçekleşme sağlanabilmiştir. 
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Yeni personel işe intibak edememiştir. 
Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi 8,5 milyon hektardır: bunun ancak 

3,5 milyon hektarını sulayabilmişiz. Bu çalışmayla da, ancak 30 yılda bitirebiliriz. 
1993 yılı ödeneğine bakıyoruz : enflasyonu da dikkate aldığımız zaman, 1992 yılı ödeneği

ne göre hiçbir artış yapılmadan, bütün ilaveler dahil, 20 trilyon 345 milyardır. 
Hani, 1992 yılında yatırımlar askıya alınacak, 1993 yılı, atılımlar yılı olacaktı?! Merak 

ediyorum, 1993 yılı sonunda, programda olan 182 projenin yüzde kaçı gerçekleşecektir? 
Anavatan Partisi iktidarları döneminde hidroelektirikte, sulamada hizmete sokulan baraj 

sayılarına, belli yatırımlara ne ilave ettiniz? ANAP iktidara geldiğinde, Türkiye'de elektrik üretimi 
24,5 milyar kilowatt/saat idi; bunun 1,5 milyar kilovatt/saatini Bulgaristan'dan ithal ediyor
duk. ANAP Hükümeti, enerji üretimini 64 milyar kilowatt/saat yaparak, Türkiye'nin en ücra 
köşesine elektrik getirmiştir. Bugün 64 milyar küowatt/saate ulaştırdığımız enerji, sizin tutu-. 
munuz değişmezse, yakın gelecekte yetmeyecektir ve tıpkı 1980'Ii yıllara döneceğimiz aşikâr 
olarak görünmektedir. 

Tedbirleriniz nelerdir?.. Hızlı nüfus artışını dikkate aldığımızda, korkarız ki, 2 binli yılla
ra karanlıkta gireceğiz. 

inşaat sektöründeki yaklaşık 60 bin müteahhidin yüzde 50'sinin işsiz olduğunu ve başka 
sektörlerde iş aradıklarını, bu müteahhitler iş olmadığı için de zaman zaman işçileri bıraktık
larını görüyoruz, dolayısıyla, yeni bir işsizler ordusu meydana gelmektedir: ama, bu Hükümet 
göreve gelirken, 21 Ekim 1991 de, "Herkese iş, herkese aş" sloganları birinci vaatleriydi; bir 
yılda, işsizlerin sayısı katlandı; mutfak yangını büyüdü, ekmeğin yarısı gitti... 

Karadeniz sahil yolu iyeleştirme projesi ihaleli olarak devam etmektedir. Sınır ticareti ne
deniyle yüzde 100 artan trafiğin karşılanması için, çok acil bitirilmesi gereken bu yola, 1992 
yılında 3 milyar ödenek verilmiş, nisan ayında bu ödenek bitmiştir; 1993 yılında gerekli öde
nek verilmemiştir. 

Giderek artan trafiği karşılayabilmek için, acil olarak Samsun-Sarp sınır kapısı arasında 
otoyol yapılmalıdır. Hopa-Sarp yoluna 1993 yılında bitirilmesi için ödenek verilmemiş ve yapı
mı devam eden Sarp sınır kapısındaki tesislere de bitirilmesi için gerekli ödenek ayrılmamıştır. 

Bu bütçede İller Bankası Ödenekleri de bir hayli kesintiye uğramıştır. 1993 yılında beledi
yelerimizin de durumu iyi olmayacaktır. İşin Özü budur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
AHMET KABİL (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1992 yılı, söylendiği 

gibi, bir atılım yılı değil, bir kayıp yıldır. Terör önlenmemiş, bilakis büyüyerek, büyük şehirlere 
yayılmıştır. Enflasyon, söylendiği gibi, yüzde 42'lere çekilememiş, yüzde 70 olmuştur. Yatırım
lar azaldığı için, işsizler ordusu artmıştır. Vergi kaçakçıları ödüllendirilmiş, yüzsüzler korun
muştur. Çok laf, az iş yapılmıştır; her şey, dünden kötü olmuştur, devlet dairelerinde büyük 
personel kıyımları yapılarak, partililerin, il ve ilçe başkanlıkları haline getirilmiştir. 

Kendi tabirleriyle, "arpalıklar" kalkmamış, aksine büyütülmüştür. Bunları ben söylemi
yorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Hüsamettin Cindoruk söylüyor. Sayın Cin-
doruk, "Bu Hükümet atılım yapamaz, gelecek yılda da ümidim yoktur" diyor. Gazete devam 
ediyor : "Meclis Başkanı Cindoruk, Devlet Bakanı Cavit Çağlar hakkında da şöyle konuştu : 
Bir insanı bakan yapmanız mümkündür; ama, yetenek kazandırmanız mümkün değildir." 
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Sayın Cindoruk, Cavit Çağlar'ın yeteneklerini söylemek istememiş; halbuki, Cavit Çağ-
lar'da çok yetenekler vardır! Gazete burada... 

BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Cavit Çağlar'ın, Bayındırlık Bakanlığıyla ne ilgisi var? 
AHMET KABİL (Devamla) — Hükümetle ilgisi var; Hükümetin icraatıyla ilgisi var. k 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz... 
AHMET KABİL (Devamla) — Sayın Başkan, DYP adına konuşan Sayın Çiloğlu'nun söy

ledikleri iki şeye değinmek istiyorum. Ben mühendis ve müteahhidim... Yer teslimi zamanında 
yapılmadığı takdirde, hem süre hakkı doğar hem de fiyat farkı doğar. Otoyollarla ilgili muka
velenin 71 inci maddesi, Türk parasının değer kaybetmesi durumunda, müteahhide fiyat farkı 
verilmesi durumunu doğurun 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime son verirken, Anavatan Partisi olarak, 1993 
yılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin, ülkemizin gerçek sahipleri ve demokrasimizin 
temeli olan yüce milletimize, ülkemize ve Bakanlık camiasına hayırlı olmasını Allah'tan dili
yor, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabil. 
Sayın milletvekilleri, gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Başkanlık olarak, çalışmayı sürdürmeyi ve ondan sonra bütünüyle toplantıya son vermeyi 

düşünüyoruz. 
Çalışmaların, görüşmelerin sonuna kadar sürdürülmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Şahsı adına, lehte, Karaman Milletvekili Sayın'Osman Sevimli, buyurun. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Karaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Bayındır

lık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi aktarmak için huzurlarınızdayım. 
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığının, güzel vatanımızın güzelliklerine yeni güzellikler kat
mak için çok büyük bir öneme haiz olduğunu hepimiz biliyoruz. Bakanımızın, gerek Plan ve 
Bütçe Komisyonundaki açıklamalarından, gerekse basından veya yeni otoyolların açılışında yap
tığı konuşmalardan, büyük projeler üzerinde durulduğunu biliyoruz. Hatta, yabancı bir de
yim kullanıldı; Türkçe konuşulmasının gerektiği Türkiye'de, "mega" deniliyor; ne demekse, 
ben pek anlayamıyorum! Biz, Karamanlı olduğumuz için, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafın
dan da Türkçenin bir fermanla resmî dil olarak ilan edildiğini bildiğimiz için, bu "mega" dan 
pek bir şey anlayamıyoruz! 

Bunun için de büyük kaynaklara ve biraz da zamana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bu güzel 
vatan, mutlaka her şeyin en güzeline, bu insanlarıyla beraber layıktır; yalnız, büyük otoyollar 
yapılırken, otobanlar yapılırken, devlet yollarını da.ihmal etmemek lazım. Devlet yollarımıza 
da gereken önemin verilmesi gerekiyor. 

Dünkü ve bu sabahki konuşmalarda, yeni illerden ve ilçelerden de devamlı şikâyet geldi; 
hâlâ da her arkadaşım, kendi bölgesiyle ilgili yeni iller ve ilçeler istemekte devam ediyor. 
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Bundan dört yıl önce, Anavatan Hükümeti döneminde il olan Karaman'ın, hemen hemen 
her konuşmamızda sözünü ettiğimiz Ermenek ilçesi, Konya'ya; yani, eski iline 250 kilometre 

' uzaklıktadır ve şu anda bu ilçemizden kendi ili olan Karaman,'a, maalesef, İçel'in Mut İlçesi 
yoluyla, hem de çok bozuk ve perişan olan bir yolla ulaşılmaktadır. 

Sayın Bakanımızdan bir istirhamımız var : Karaman'Ia, Ermenek'e yol yapmayın, yaptır
mayın, karayolları ağına da almayın; ama, o bizim gittiğimiz yoldan bir defa da siz gidin. Eğer, 
o yoldan geçtikten sonra, gönül huzuruyla yolculuk ettiğinizi söylerseniz, Karaman'ın millet
vekilleri olarak, Karaman halkı adına, sizden yol istemeyeceğimizi açıkça beyan edeceğiz. Bu
nu çok samimi olarak söylüyorum Sayın Bakanım. 

Karaman ve Ermenek'in insanı, gönderdiğiniz araçları yakmadılar ve yakmıyorlar efendim. 
Bunları, politika yapmak için, seçmenime selam yollamak veya mesaj yermek için söyle

miyorum. Ermenek insanının sadece bir gelir kaynağı var, o da kömürdür; o kömürü naklet
mek için de yola ihtiyacı vardır. Onun için, lütfen şu Karaman-Ermenek yolunu yapın. Şu an
da, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün istimlak yetkisi yok. Oraya, hasbelkader bir yol ya
pılmaya çalışılıyor; o da çok bozuk bir yol. Buranın, karayolları ağı projesi içine alınması için 
gerekli emirlerin verilmesini sizden istirham ediyorum. Biz, çok büyük şeyler istemiyoruz. Ana
dolu'nun insanı, Karaman'ın insanı, biz, gönderilen o araçlara ve ekibe çoğu kez kendi emek
leriyle, hatta akaryakıtta bile katkıda bulunmak suretiyle yardımcı oluyorlar. Onun için, Sayın 
Bakanım, Karaman-Ermenek karayolunun, özellikle, karayolu ağı projesi içine alınması husu
sunda gerekli emirleri vermenizi tekrar istirham ediyoruz. 

Bir de, devlet yollarımıza gerekli önemin verilmesini istirham ediyoruz. 
Milletvekili seçildiğimizin dördüncü gününde, diğer Karaman milletvekilimizle Ermenek 

yolu üzerinden Anamur'a giden ve Kazancı beldemizden geçen yolda, 110 metrelik bir uçuru
ma yuvarlandık. Neden mi?.. Çünkü, o yolun kenarında, viraj olduğunu belirten bir tek ışık, 
işaret, yol çizgisi, aydınlatma yoktu. 

Anadolu insanının yol yapımıyla ilgili söylediklerini affınıza sığınarak ifade edeyim. Ana
dolu insanı, "Merkebi salarlar, arkasından giderler, merkep nereden gittiyse oraya yol yaparlar" 
der. Karayolları veya Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevlileri yarım metrelik tümseği dü
zeltmek zahmetine katlanmamışlar. Geçen yıl, Üçüncü Bölge Müdürlüğümüze 200 milyar lira
dan fazla personel ödeneği gönderilirken, hizmet için ancak 11 milyar lira gönderiliyor. 

Şuradan çıkınız, yine, -kar şimdi göstermez, her taraf bembeyaz; ama, karın olmadığı za
manları da biliriz- eski tabiriyle E-5 denilen Aksaray yolunda bir tek yol ayırma çizgisi bula
mazsınız. Yani, tamam, Bakanlık bütçeniz kısıtlı; ama, Karayolları Genel Müdürlüğünde bir
çok kişi istihdam ediliyor. Onların da bir yol işaretleme çizgisi koyamayacak kadar zamanları
nın olmadığını zannetmiyorum. Bu konunun da yapıcı olmak amacıyla, yetkili arkadaşlara 
özellikle iletilmesini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, bütün arkadaşlarımızın da malumu olduğu üzere, sadece Türkiye'de, 
Avrupa'nın bütün ülkelerinden daha fazla sayıda kamyon olduğu bilinir. Yollarımızın duru
munu, Bakanlığımızın iyi niyetli çalışmalarını da biliyoruz. Şimdi, genellikle, anadolu insanı, 
kamyonunu borçla, taksitle almıştır. Bu borcunu ödemek için de kamyonuna, istiab haddinin 
çok üzerinde yük atar; ama, o fazla yükün tehlikesini ve kendi hayatıyla, çoluğunun çocuğu
nun hayatıyla oynadığını da bilmez. O, sadece, bir an önce bir fazla sefer yapmanın hesabıyla 
yola aşırı yükle çıkar ve trafik kaidelerine de asla uymaz. Herkesin malumu olduğu üzere, 
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trafik kazalarının en büyük sebeplerinden bir taneside, genellikle kamyon sürücüleridir. Yolla
rımızın hali belli... O zaman, bütün bu karayolları ağındaki trafik yükünün hafifletilmesi için, 
Ulaştırma Bakanlığı kanalıyla bu yükün biraz da demiryollarına kaydırılması gerektiğine ina
nıyoruz. Eğer Devlet Demiryolları karayollarındaki bu yükün belirli bir kesimini almazsa veya 
bu konuda bir çalışma yapmazsa, Bakanlığımızın, sadece karayollarıyla ilgili çalışmalarla bu 
yükün altından kalkabileceğine inanmıyoruz. Kapıkule'den başlayıp, Habur'a kadar gidecek 
olan projenin bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanıyoruz; ama, bu yolun da bu yükü kaldı
racağına inanmıyoruz. Onun için, Ulaştırma Bakanlığımızın demiryolları ağına da önem ver
mesini istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, cumhuriyet tarihinde doğru dürüst bir hizmet yap
mamış, demiryolu ağırta yeni bir demiryolu ekleyememiş. Bunu da burada özellikle belirtmek 
istiyorum. 

Karaman Milletvekili olduğum için bir istirhamım daha var efendim, Karaman'da Bayın
dırlık îl Müdürlüğünün bir hizmet binası dahi yoktur. Karaman'ın insanı, "kendine hayrı ol
mayan müdürlüğün millete ne hayrı olacak?" diyor; yani, "kendi binasını yapamamış bir mü
dürlük, bu millete, vatandaşa nasıl hizmet edecek?" diyor. Özellikle Sayın Bakanımın bu ko
nuda yardımcı olmalarını istirham ediyoruz. ' ' 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri: çok önemle üzerinde durmak istediğim bir nokta 
da şudur : Sayın Başbakanımız 1957 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürü iken yapılan Tür
kiye'nin yedinci barajı -dikkatinizi çekiyorum, Türkiye'de yapılan yedinci baraj- Karaman'ın 
Ayrancı İlçesindeki Ayrancı Barajıdır. (DYP sıralarından "Karaman'ın koyunu, sonra çıkar 
oyunu" sesleri) 

Karaman'ın oyununu sonra çıkaracağız efendim. 
Zencilerin rol aldığı bir çakmak reklamı var; o reklam filminin nerede çekildiğini lütfen 

bir sorunuz. 
Türkiye'nin yedinci barajının yapıldığı Ayrancı İlçesinin 19 tane köyü şimdi susuz. İşin 

enteresan tarafı şu : Ayrancı Barajımıza 28 kilometre uzaklıkta bir mağara bulunuyor; Hışıla-
yık Mağarası. Bunu kim buluyor? Çobanlar, köylüler buluyor. Bu olay, Almanya'da jeoloji 
mühendisi bir karı kocanın dikkatini çekmiş; gelmişler, 35-40 metre derinliğindeki bu mağara
ya inmişler. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz, bölge müdürlüğümüz bu konuda araştır
ma yapıyor ve bu araştırma yıllardır sürüyor. Koca Deresi kurumuş, yani barajın su kaynağı 
bitmiş; ama, yakınında bir mağarada, bahar aylarında debisi saniyede 7 metreküpe çıkan bir 
su kaynağı keşfediliyor. Bu suyun nereye gittiği belli değil. Bizim Devlet Su İşlerimiz de arıyor, 
yıllardır arıyor; zaman devamlı geçiyor, oradaki insanlarımız devamlı büyük şehirlere kaçıyor; 
nüfus artmıyor, eksiliyor. 

Tamam; Genel Müdürlüğümüz veya Bakanlığımız bu işi yapacak; yapacak da ne zaman 
yapacak? Affınıza sığınıyorum, bağışlayın; bir atasözümüz var; "Bana koca lazım, o da bu 
gece lazım" diye. atasözü olduğu için saygıyla söylüyorum... Siz o suyu getireceksiniz; ama, 
orada insan kalmayacak. Su hazır,* araştırmalar yapılıyor: ama, hep araştırma yapılıyor. Sade
ce baraj deresine akıtılacak olan bu su, hem oradaki insanların içme suyu ihtiyacını hem de 
sulama suyu ihtiyacını karşılayacaktır. 

Beni üzen şey şu : Bir memleketin insanına, kim olursa olsun, hizmet götürmek bizim 
aslî görevimizdir. Bu makamlar, bu mevkiler, bakanlıklar ya da milletvekilliği hiçbir şey baki 
değildir. Oradaki insanların hizmet görmesi en büyük mutluluktur. Üzerimize düşen görevi 
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en güzel şekilde yapıp, onların oylarıyla aldığımız emaneti yine onların huzurunda, o insanla
ra alnımızın akıyla vermekten daha şerefli bir şey olduğuna inanmıyorum. 

Ben burada samimi olarak şunu söylüyorum : Politikayı bilmem. 
DEVLET BAKANI İBRAHİM TEZ (Ankara) — Nasıl seçildin peki? 
OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Çok enteresan Sayın Bakanım, onu bir araştırın. Mil

letvekili adayı olmamak için arkadaşlarıma ısrar ettiğimi de bilirim. Bu, ağır bir vebaldir; ben 
kendi vebalimi ödemekten acizken, 210 bin tane Karamanlının vebalini de sırtıma yükledi o 
insanlar. Milletvekili olmak için cebimden bir tek delikli lira harcamışsam, Allah bana "kulum" 
demesin; Bir tek lira harcamadım ve ben şu sözlerimi, o insanların karşısına bir daha çıktığım 
zaman oy istemek için söylüyorsam, hepinizin vebali benim boynuma olsun. Ben, bir daha 
milletvekili olmak için sarf etmiyorum bu sözleri; oradaki insanlar, insan oldukları için söylü
yorum. Hatta, Ayrancı İlçemiz de, SHP eğilimlidir; ama insandır bunlar, benim insanımdır; 
Siyasî düşüncesi ne olursa olsun... 

Bakın, geçen gün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz o sulama suyulla ilgili ne yap
mış diye Tarım ve Köyişleri Bakanımıza verdiğimiz bir soru önergemiz görüşüldü. Sayın Baka
nımız, burada, 8 tane köyün hiç birisinde yeraltı suyunun dahi bulunmadığını kendisi açıkladı. 
Sevdiğimiz, Saygı duyduğumuz Sayın Bakanımız Necmettin Cevheri Bey, bana, Başbakanın 
zamanında yapılanların ötesinde bir tek şey yapıldığını söylemedi, bir tek hizmet götürüldüğü
nü belirtemediler. Ayrancı'ya, yapılan o barajdan sonra, hiçbir Hükümet zamanında, bir tor
ba çimentoluk.hizmet götürülmemiş. Bu insanların kaderi bu olmamalı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Sevimli 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ' (devamla) — Bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Değerli milletvekilleri... 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Hepsi olur, hepsi olur; sabredin. 
SEYİT OSMAN SEVİMLİ (Devamla) — Demin söyledim Sayın Yılmaz. 
Vallahi,' samimi olarak söylüyorum, nüfus gittikçe azalıyor. 
Bizdeki yanlışlık şurada : Geçenlerde çıkarılan yeni üniversitelerle ilgili kanun gereğince, 

yeni üniversiteler yapılmaya başlandı, istanbul'da nüfus yoğunluğundan bahsediyoruz, üni
versitelerin çoğu istanbul'da! Siz, zorla büyütüyorsunuz o şehirlerin nüfusunu, dağıtmıyorsu
nuz. Bırakın, üniversiteleri dağıtın, ulaşım yollarını dağıtın... orada mahrumiyet içinde kalan 
Doğu Anadolunun insanı elbette batıya göçedecektir. o insanların kaderi de bu olmamalı; ama, 
tç Anadolunun insanlarının da kaderi bu olmamalı. 

Her zaman söylüyorum; geçenlerde yaptığım bir konuşmada alkışladınız, "Ben sizden ol-
kış istemiyorum" dedim. Şurada, hep beraber, bize oy verip de, 450 tane nadide evledını, 
"evladım" diye, "temsilcim" diye seçen 60 milyon insana, lütfen, ama lütfen, demagojisiz, 
-demagojiyi yapan yapsın, ben yapamıyorum- Allahrızası için, insan oldukları için, insanların 
en güzeli oldukları için, Türk Milletinin evlatları oldukları için, gerekli değeri verelim, hizmeti 
de paylaştıralım. Bunu sizlerden, özellikle, her zaman istirham ediyorum. 

• / • 

Bayındırlık ve iskân Bakanlığımızın 1993 yılı bütçesinin, vatanımıza, milletimize, Bakan
lık camiasına hayırlı uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, hepinizi en derin saygıla-

.nmla selamlıyorum. 
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Teşekkür ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Sevimli'nin söylediği mağarayı, Başkanlık olarak biz bile ezberledik; 

inşallah bir an evvel gereği yapılır. 
Söz sırası, Bayındırlık ve tskân Bakını Sayın Onur Kumbaracıbaşı'nın, buyurun efendim. 

(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, sizin süreniz de 30 dikakadır efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Bayındırlık ve îskân Bakanlığının 1993 malî yılı bütçesini Yüce Meclise 
sunarken, bu bütçeyle ilgili olarak, size bazı bilgileri vermek üzere huzurunuzdayım. Hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. • ,.• 

Değerli arkadaşlar, öncelikle burada, Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi üzerinde de
ğerli görüşlerini belirtmiş olan, sadece Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerinde değil, 
Bakanla da ilgili görüşlerini belirtmiş olan değerli arkadaşlarıma, bu katkıları ve ilgileri için 
teşekkür ediyorum. 

Konuşmama, bütçenin geneli üzerinde bir giriş yaparak başlamak istemiyorum. Zamanı
mızın az olduğunu da biliyorum. Ayrıca, bütçenin geneli bu salonda son derece ayrıntılı bi
çimde tartışıldı, kapanışta tekrar tartışılacak; ama, bir küçük noktaya değinerek, bu konuda 
bir yanılgı olmamasını sağlamak istiyorum. 

' Bayındırlık ve tskân Bakanlığı bütçesi, küçülmüş bir bütçe değil. Bildiğiniz gibi, Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarını çatısı altında toplamış
tır ve bu büyük görevi yaparken de, bütçedeki fonların, yatırımla ilgili kaynakların en önemli 
kısmını kullanır. Kullanır, ama bu, görünüşte böyledir. Geçtiğimiz dönemlerden gelen bir uy
gulama olduğundan ve zaman içinde ortadan kaldırılabileceği için, başka kayynakları da kul
lanır. Dolayısıyla, Bayındırlık Bakanlığının kullandığı fonlarda, yatırıma ayrılan kısım 47 tril
yon düzeyindedir ve bu miktar -konsolide bütçenin değil- genel bütçenin yatırım miktarı ka
dardır. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinin tamamı da, bu eklemeler yapıldığı zaman 58 
trilyona çıkmaktadır; dolayısıyla hizmetlerde bir gerileme veya aksama söz konusu olmaya
caktır. Bu konularda değerli arkadaşlarımın müsterih olmasını ifade etmek için bu noktaya 
değindim. Yoksa başta söylediğim gibi, ekonomik konuları tartışmak istemiyorum, ekonomi 
konuları bir hayli zor konular, sizi onlarla yormak da istemiyorum, zaten bildiğiniz şeyler. 

Şunu ifade edeyim ki, geçtiğimiz 1992 -1992 yılının son ayındayız ve bu ay, bu yılın muha
sebesini yapabileceğimiz noktaya geldiğimiz için bu ifadeyi kullanıyorum- Bayındırlık ve ts
kân Bakanlığı açısından son derece başarılı bir yıl olmuştur. Bu yıl içinde gerçekten, devralın
mış olan bütün yatırımlarla ilişkili tabloda önemli gelişmeler sağlama olanağı bulduk. Ben si-' 
ze bunlarla ilgili çok kısa notlar vererek, sadece anımsatmalar yapmak istiyorum. 

Göreve geldiğimiz zaman, son derece büyük bir sıkıntı içinde olan, kaynağı bitmiş, kredi
si tükenmiş, inşaatı durmuş olan Galata Köprüsünün hukukî sorunlarını tamamlayarak, hu
kukî problemlerini çözüm yoluna sokarak, aynı zamanda kaynak bularak, kredi bularak, is
tanbul için çok önemli olan, ulaşım ağında çok önemli yer tutan bu köprüyü trafiğe açtık. 

Talihsiz bir köprü... Daha sonra, bir hatadan dolayı bir miktar zarar gördü; ama, köprü
nün sağlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok; önemli bir sorunu aştık. Bunu yaparken, özellikle 
dikkatinizi çekmek istediğim nokta şudur : Burada yapılmış olan bazı usulsüzlekleri de izlemeyi 
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sürdürerek yaptık. Yani, "usulsüzlüğü göz ardı edelim, aman köprüyü bitirelim" demedik; hem 
köprüyü bitirelim, işi yapalım, vatandaşı rahatlatalım; hem de, yapılmış olan usulsüzlüklerin 
üstüne giderek takip edelim, izleyelim. Bu yolu, bütün diğer yaklaşımlarımızda da sürdürdük. 
Bunun zorluğu takdir edersiniz; ama yapılması gereken de budur. Ne işi öne çıkarıp, usulsüz
lüğü, yolsuzluğu, varsa, geri plana itmek; ne de usulsüzlüğü, yolsuzluğu öne çıkarıp, onunla 
uğraşıp, işi yapmamak... Her ikisi de bizim izleyeceğimiz, bizim yapmamız gereken yöntem 
değildir. Bu nedenle, biz, zor olanı yaptık ve mutlaka başaracak şekilde çözümler üretebildik. 

Nahcivan Köprüsü, Türkiye'nin ikinci önemli olayıdır. Burada Nahcivan'la ilgili haklı olarak 
değerli milletvekillerimiz büyük telaş içinde, infial içinde, hatta bazı arkadaşlarımız çok rijit 
yöntemlerle Nahcivan'a müdahale edilmesini arzu ederlerken, Nahcivan'a geçebileceğimiz bir 
yolumuzun olmadığını unutmuşlardı; ama biz bunu biliyorduk. 

Çok kısa süre içinde 28 Mayıs Nahcivan'ın özgürlük gününe, istiklal gününe denk getiri
lecek şekilde ve çok hızlı bir tempoda çalışılarak, Nahcivan Köprüsü bitirilmiş olup, bu köprü 
bugün bizi o bölgeye bağlayan en önemli araçtır. 

Nahcivan Köprüsünün açılışından sonra önemli bir çalışmamız, Devlet Su İşleriyle ilgili 
oldu, biliyorsunuz. Atatürk Barajım, elektrik üretim ünitesini devreye sokarak, ekonomiye kat
kıda bulunur, enerji üretir hale getirdik. 

"Bu zaten hazırdı" diye düşünülebilir; ama, olay öyle değildi; Atatürk Barajı da, diğer 
bütün yatırımlarda olduğu gibi, sıkıntılı bir noktaya gelmişti, bir. 

İkincisi de, burada planlanandan çok daha önce üniteleri devreye sokabilecek bir çalışma 
yapılmıştır ve bu çalışma olumlu sonuç vermiştir. Bu çalışma sırasında hiçbir sakatlık olma
ması için, enerji santrallerini üretmiş olan firmalarla da görüşülerek, garantileri de alınmak 
suretiyle, planlanandan daha süratli ve daha önce bu çalışmaların tamamlanması sağlandı ve 
Atatürk Barajı, 8 ünitesinin 4 tanesiyle bugün ülkemiz ekonomisine hizmet verir hale getirildi. 

Üzerinde çok konuşulan, tartışılan ve başından beri Karayollarının önemli bir sorunu olan 
otoyollar konusuna gelince : Burada da, gerçekten büyük başarılar sağladığımızı, sevinçle, övünç
le siz değerli milletvekili arkadaşlarıma ifade etmek isterim. Bir defa, bu konuda neler yaptığı
mızı anlatayım; ondan sonra, problemli gözüken konuya da kısaca değineceğim. 

Bugüne kadar trafiğe açılmış olan otoyollardan çok daha fazlasını bu yıl vatandaşlarımı
zın hizmetine verme olanağını bulduk. 

Bunu nasıl yaptık? Burada Anavatan Partisi Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın ifade 
ettiği gibi, gerçekten her şeyi bitmiş yolların sadece kurdelelerini mi kestik? Muhtemelen, bu
nu merak eden arkadaşlarımız vardır; en azından, Genel Başkanları böyle düşündüğü için, 
ANAP'lı arkadaşlarımız böyle zannediyor olabilirler. 

Olay öyle değil... 
SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Yüzde 804 bitmişti... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Evet, evet; 

o yüzde 70, yüzde 80, yüzde 85 konularına değineceğim efendim, hiç endişe etmeyinizv 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Devletin devamlılığı vardır. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Tabiî ki, 

devletin devamlılığı vardır ve şunu büyük bir açık yüreklilikle ifade edeyim ki, Türkiye'ye hiz
met getiren herkese; hangi partiden olursa olsun, hangi anlayışta olursa olsun şükran borcumuz 
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vardır; bunları devam ettirmek, bizim en kutsal görevimizdir. Burada hiçbir sorunumuz, hiç
bir farklı düşüncemiz olamaz. 

Devletin devamlılığı, hükümetlerin devamlılığı vardır ve tabiî ki, başlayan işler devam ede
cektir; ama, bu işleri, biz, nasıl, "başkaları yaptı" diye küçültmek istemiyor isek, başkaları 
da, bizim devam ettiğimiz yerde sağladığımız başarıları, lütfen, küçültmeye gayret etmesinler. 
Çünkü, bu tür küçültme gayretleri, işi küçültmez; ama, bu gayretin içine girenleri bir miktar 
bu konuda endişeli ve soru işaretli bir konuma getirebilir. 

Bakınız, size buradan bazı rakamlar vereyim. Görevi devraldığımız zaman otoyollarla il
gili bulduğumuz malî tablo şudur : 210 milyar lirası devlet yollarına ait olmak üzere ve onun 
dışında 452 milyon 346 bin Amerikan Doları müteahhit borcu vardı, bütün şantiyeler durmuş
tu ve hiçbir yerde iş yapılamadığı gibi, bu ödemeler de yapılamıyordu. 

Bu olayın üstesinden kısa süre içinde gelinmiştir. ,.< 
Tabiî, erken seçim nedeniyle, bildiğiniz gibi, yatırımlara bir geçici bütçeyle devam ettiği

miz için, bir süre kaybı meydana geldi ve asıl bütçe çalışmaları, mayıstan itibaren oldu. O ne
denle, Sayın Yılmaz'ın ifade ettiği gibi ve "nisanda açılacak" dediği -ki, açılması olanaksızdı, 
ANAP da devam etse olanaksızdı- işlerin, nisanda değil; ama, bu yıl içinde tamamlanması 
-mayıs ayında yapılan bütçe görüşmelerinde söylediğim gibi- gerçekleşti. 

Gerçekleşme, son derece planlı bir çalışmanın ürünüdür; çünkü, ele aldığımız tabloda, 
malî sıkıntının dışında, işlerin durmuş olmasının dışında, başka bir sıkıntı daha vardı: Prog-
ramsızlık sıkıntısı... O programsızlık sıkıntısı Türkiye'yi şöyle bir noktaya getirmişti: Türki
ye'nin çeşitli yerlerinde yapımı devam eden otoyollar vardı, bunların kesim kesim bazı yerleri 
kullanılabilmekteydi; ama özünde, baktığınız zaman bir bütünlük içinde kullanabileceğiniz hiçbir 
kesim de mevcut değildi. Biz, o zaman Önceliği Edirne-Ankara hattına verecek bir programla
ma yaptık. Bu programlamanın sonucunda da bugün, -bildiğiniz gibi-120 kilometrelik Gerede-
Ankara hattı trafiğe açılabildi; bildiğiniz gibi, Lüleburgaz-Kınalı, Kınalı-Selimpaşa hattı trafi
ğe açılabildi. Ayın 27'sinde Adapazarı-Kaynaşlı'yı, daha sonra da Çaydut-Gerede arasını trafi
ğe açacağız. Böylece bu hatta -Bolu Dağı geçişi hariç- aşağı yukarı 45 kilometrelik bir kesim 
hariç, vatandaşlarımız Lüleburgaz'dan Ankara'ya kadar otoyoldan gelme olanağını bulacaklar. 

Bundan mutluluk duyuyoruz; umuyorum herkes mutluluk duyuyor. Diğer kesimlerde de 
işi devam ettirerek bu noktaya geldik; önümüzdeki yıl da, yine 300 kilometrenin üzerinde oto
yolu -umuyorum- trafiğe açma mutluluğuna gene erişiriz. 

"Bunların ne kadarı yapılmıştır, yapılmamıştır?" olayına gelince : Burada biraz önce söy
lediğim gibi, ekonomi biraz karışık ve zor bir iştir. Burada, yatırım kavramıyla ilgili olarak, 
bir fikri netleştirmek gerekir : Bir yapının fizikî olarak yüzdesini hesap etmek yanlış sonuçlar 
verir. Derseniz ki, "biz otoyolun yüzde 70'ihi, 80'ini yapmıştık, kalan yüzde 20'sini siz yaptınız" 
o zaman şöyle bir şey söylerseniz, "Ankara'dan Gerede'ye 15 kilometre kalana kadar yol tama
men bitmişti -çizgileri de dahil- kalan kısmında da hiçbir şey yoktu derseniz, o zaman doğru 
olur. Ama, tabiî, öyle bir inşaat dünyada yoktur. Böyle bir şey yapılmaz ve hiç kullanılamayan 
bir yolun yüzde 80'i nasıl yapılmıştır; bu nasıl ölçülür?! 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) — Onu akıllı mühendisler ölçer. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Size başka 

bir şey söyleyelim : Bir fabrikanın yapıldığını düşünün... Fabrikanın bütün binası bitmiş, sa- . 
dece makineleri eksik... Bu fabrikanın yüzde 80'ini yaptık, diyebilir misiniz?I 
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Yatırım, ekonomik bir kavramdır, dolayısıyla, parayla ölçülür : "Ne kadar harcama yap
tınız; bunun ne kadarını nerede, ne zaman içinde yaptınız?" ona bakmak gerekir; o zaman 
yüzdeyi görürsünüz. 

< Şimdi, size yüzdeleri söyleyeceğim : Edirne-Kınalı otoyolu, biraz önce bahsettiğim bu hatta 
bugüne kadar yapılan harcamanın toplamı 668 milyon dolardır. Bizim bu yıl orada yaptığımız 
harcama 321 milyon dolardır, toplam harcamanın yüzde 48'idir. 

Gerede-Ankara otoyolunda, bugüne kadar 1 milyar 16 milyon dolarlık harcama yapılmış
tır; bu harcamanın 346 milyon doları bu yıl içinde gerçekleşmiştir ve yüzde 34'ünü ifade et
mektedir. 

Pozantı-Tarsus ikinci kesim otoyolunu da hizmete açtık.' 
Bu yolun toplam harcaması 135 milyon dolardır, bunun 87 milyon doları bu yıl içinde 

harcanmıştır, yatırımın yüzde 64'üdür. (SHP sıralarından alkışlar) 

Tarsus-Mersin otoyolunda yapılan toplam harcama 155 milyon dolardır, bunun 111 mil
yon doları, bizim bu yıl içinde yaptığımız harcamadır; bunun oranını da siz hesap edin! 

"tzmir-Urla otoyolunun ihalesini biz yaptık; temel atma törenini de biz yaptık" dedi eski 
Başbakanımız. 

Doğrudur ve haklıdır ve bundan hepimiz mutluluk duyuyoruz; ama, orada yapılan 234 
milyon dolarlık harcamanın 106 milyon doları bu yıl yapıldı ve yolun yüzde 45'i demektir. 

Urla-Çeşme yolu... 
M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Yeni projeniz var mı, onu söyle. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Yeni proje 
sorduğunuza göre, benim söylediklerimi kabul ettiniz demektir; teşekkür ediyorum. 

Urla-Çeşme yolunda yapılan harcamaların da yüzde 83'ü bu yıl yapılmıştır. 

Toplam olarak bütün Türkiye'deki otoyol hizmetlerinin değeri -şu ana kadar yapılan 
harcamalar- 5 milyar 703 milyon dolardır. Kasım ayı itibariyle -kasım ve aralık ayı hariç- yak
laşık 2 milyar doları bu yıl yapılmıştır, yüzde 33'üdür. Ben bunu bir yarış ya da bir iddia açı
sından söylemiyorum; bu kürsüye gelen insanların -içlerindeki hırs, kızgınlık, hayallerindeki 
arzular vesaire, ne olursa olsun veya politikada hangi konumda bulunurlarsa bulunsunlar- çok 
ciddi çalışmaları gerektiğini vurgulamak için- meslekleriyle ilgili olsun veya olmasın, her ko
nuda gerçekten hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etmek için söylüyorum. 

Karayollarıyla ilgili söyleyeceğim bir iki nokta da şudur : Biz otoyol olayını toparladık; 
artık bu yıl, para da kazanılacak şekilde bir hat -hiç olmazsa- elimizde var. Seneye, bu 45 kilo
metrelik, "Bolu Dağı geçişi" diye isimlendirdiğim kısmın da bir kısmını, sanıyorum açma im
kânımız olacak- sanıyorum onu 20-25 kilometreye de indireceğiz- ve bu ağı tamamlayacağız, 
mastır -bu kelimeyi, seven arkadaşlarımız için söylüyorum- planı genel planlamayı da yaptık. 

1993 yılı, otoyollarla ilgili olacaktır, önemli bir projelendirme yılı olacaktır. Yani, geçmiş
teki programsızlığın devam etmemesini sağlayacağımız yıl, 1993 yılıdır artık. Olay toparlan
mıştır, bir sisteme oturtulmuştur; 1993 yılında otoyolların projelendirmesini yapacağız. De
vam eden işlerimizin yapımı sürecek, ondan sonra yapıma geçeceğiz. Bunu söylerken, tabiî çok 
orjinal bir şey söylemediğimi biliyorum; ama bu, hiç orjinal olmayan şey, Türkiye için maale
sef çok orjinal! Çünkü, Türkiye'de böyle bir şey yapılmamış. "Yapım, proje hepsi beraber; 
buyurun yapın, ne istiyorsanız" denen bir tarzda, bu işler bundan evvel götürülmüş. 
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Gene de Allah razı olsun, iş yapılmış, ona da itirazım yok'; ama bu, tabiî ki, benimsene
cek, övünülecek sistem" de değildir. İşin projesini yapacağız, ondan sonra yapımına geçeceğiz. 
Projesinin çok hızlı yapılabileceği yerlerde, yapımı hemen bunun arkasından getirebileceğiz belki; 
ama, her yer için bu, kesinlikle söz konusu olamaz. 

öncelikle ele aldığımız hattı da şimdi söyleyeyim; geleceğe bir bakıştır bu : En büyük tra
fik taşıyan hatlarımızdan birisi olan Istanbul-Bursa-Izmir hattını projelendiriyoruz. Buradan 
bir otoyol geçecek, Istanbul-Izmit otoyolu ile birleşecek; bu birleşmeyi de, umuyorum, Kör-
fez'i büyük bir viyadüklü köprüyle geçerek sağlayacağız. 

Bunun çalışmaları, ihale aşamasına gelmiştir ve böylece, birinci planda öngördüğümüz 
yeni hat, İstanbul'u köprü üzerinden Bursa'ya; Bursa'dan Balıkesir'e; Balıkesir'den İzmir'e bağ
layan otoyol olacaktır. Bu otoyol, tabiî tzmir-Aydın otoyoluna da bağlanmış oluyor. 

Bir diğer köprüden söz ettiğim için, hemen ifade edeyim; bir büyük projemiz, Çanakkale-
li değerli hemşerilerimizin çok uzun yıllardır özlemini çektikleri, Çanakkale Boğaz Geçiş Köp
rüsüdür. Bunun da ihale noktasına gelinmiştir. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Umuyo
rum, onun da ihalesini kısa süre içerisinde yapacağız. 

Bu yol şunun için önemli : Burada amaç, sadece bir köprü yapmak değil. Avrupa'nın Tür
kiye'ye giren iki büyük anakarteri var; bir tanesi -isimler değişti, E 5̂ değil artık- E-80 kuzey
den, Kapıkule'den gelen yol; diğeri de, İpsala'dan gelen yol; bunun da ismi E-90. Bu E-90, 
ileride, Çanakkale üzerinden bütün Ege'yi, Akdeniz'i ve giderek GAP bölgesini Avrupa'ya bağ
layan önemli bir yolumuz olacaktır. Bu köprüyü bu nedenle düşünüyoruz. 

Tabiî bir diğer hattımız, projelendirilecek olan Ankara-Pozantı'dır. Bu, yapılması gerekli 
bir yoldur. Çünkü, mademki kuzeyde bir otoyolumuz var, güneyde bir otoyol yapıyorsunuz 
Gaziantep'e kadar uzanan; bu iki otoyolu birleştirecek olan bir,yola da ihtiyacımız van Pozan
tı yolunu, Aksaray'ı bölerek, belki iki proje halinde gerçekleştireceğiz. Bu da önemli projeleri
mizden birisidir. 

Bir diğer proje, Güneydoğu Anadolu Projesinin bütünlüğünü sağlamak için Gaziantep-
Urfa arasındaki otoyolun planlanmasıdır. Bu, Urfalı hemşerilerimizin de beklediği bir yeni yol 
olacak. Bu yolu biz, giderek, ileride 2010 yılına kadar, yapılan bu projeksiyon içerisinde, Ha-
bur Sınır Kapısına kadar uzatacağız. Aşağıda, güneyde Toprakkale'den sapan, İskenderun'a 
kadar gitmesi düşünülmüş olan otoyolu da, Antakya üzerinden Cilvegözü Hudut Kapışırla ka
dar projelendireceğiz. Böylece, o bölgeyi tamamen, ulaşım açısından son derece rahatlatacağız. 

Bir diğer proje, gene bu 2010'a kadar olan projeler demeti içinde, Ankara-Samsun otoyo
ludur. Ankara-Samsun otoyolu, tabiî ileride, Gerede civarından İstanbul yoluyla da birleşe
cek, böylece İstanbul hattını da alacak içine. 

Bir diğer önemli hattımız, Ankara-Eskişehir-Kütahya-Uşak üzerinden İzmir'e ulaşacak olan 
yoldur. Bu yol, daha sonra Antalya yoluyla, Antalya'dan yukarıya doğru çıkacak -kuzeye çıka
cak olan- otoyolla birleşecektir. 

. Bunların bir kısmı, projeksiyon olarak 2000 yılına kadar, bir kısmı 2010 yılına kadar'pro-
jelendirildi; ama, 2010 yılında Türkiye'nin 5 ilâ 6 bin kilometre otoyol ağına sahip olmasını 
düşünüyoruz. 
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Çok zor bir yol da, kuzey yoludur; Samsun'dan Rize'ye kadar gidecek olan yoldur. Bu, 
dağdan gidecek olan bir yol, belki manzarası çok güzel; ama, çok pahalı bir yol. Bu yolun 
yapımını bitirmek de, umarım, ileride -bize herhalde nasip olmaz; çünkü, bizim olsa üç beş 
tane 500 günümüz olacak- diğer dönemlerde, bizden sonra gelen hükümetlere-nasip olacak. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu işler yapılırken, karayollarıyla ilgili olarak bizim gözden 
ırak tutmadığımız bir diğer nokta şu idi : Otoyollara bugüne kadar verilen, yaklaşık 48-50 tril
yona yakın Türk Lirası harcama, karayollarımızın, devlet ve il yolları ağındaki kısırlığının bir 
gerekçesini oluşturmuş. Karayollarımızın mevcut devlet ve il yolları bakımsız kalmış, onarım-
sız kalmış, yapımları ihmal edilmiş; bu, çok açık bir gerçektir. 

İşte, değerli arkadaşım, "Karaman-Ermenek yolundan bir kere geçseniz yeter" diyor. 

Değerli arkadaşıma üzülerek söyleyelim ki, Türkiye'nin en kötü yolu orası değil... Onun 
için, bizim bu yılki programımız, otoyollarda projelendirme devam ederken, karayollarının 60 
bin kilometrelik klasik ağında, hızlı bir çalışma başlatmaktadır. Bu çalışma, 300 milyon, dolar
lık bir Dünya Bankası kredisiyle başlatıldı; ama, bunu hızlandırmak istiyoruz. Buraya yeni kre
diler getireceğiz ve böylece, karayollarımız ağında bulunan devlet ve il yollarını bu yıl başlaya
rak zaman içinde onaracağız, bakımlarını yapacağız, yapımlarını sürdüreceğiz. 

Yollarımızın standardını mutlaka yükselteceğiz. Bunu, otoyol olan kesimlerde de yapmak 
durumundayız; çünkü, biz inanıyoruz ki, eğer, vatandaşlarımıza bu alternatifi vermezsek, oto
yolları yanlış yapmış oluruz. 

Bu çalışmalarımız 1993 yılında karayollarımızın önemli çalışmaları olarak bütçemizin içinde 
de ifade ediliyor. 

Tabiî, karayollarıyla ilgili mastır plandan bahsedince, rahmetli Cengiz Tuncer arkadaşımı 
tekrar burada ben de anmak istiyorum. Gerçekten, vefatı, hepinizi olduğu gibi, beni de son 
derece üzmüştür. Çok beyefendi, çok değerli bir arkadaşımızdı... Sadece, kendisinin, Bayın
dırlık Bakanlığı yaptığını hiç hatırlamıyorum. O, bir isim benzerliği olabilir. Cengiz Altınkaya 
arkadaşımız çok şükür hayatta, kendisine uzun ömürler diliyorum. 

Devlet Su işleriyle ilgili çok kısa bir bilgi sunmak isterim. Devlet Su İşlerinde bu yıl içinde 
15 tane gölet bitirdik; 8 tane baraj tamamlandı; 16 tane, sulama amaçlı çalışma sona erdi; 2 ' 
de büyük içme suyu projesi tamamlanmış bulunuyor. 

tzin verirseniz, diğer konulara geçmeden, şu otoyollarla ilgili konuya biraz daha değine
yim; bu sefer başka bir yönüyle değineceğim. 

Evet, Grup Başkanvekilliğim sırasında, otoyollarla ilgili bir gensoru verilmesinde mutla
ka benim denetimim oldu. Ben aslında, tabiî, görevim gereği, bütün kürsü çalışmalarını denet
lerdim; birçok arkadaşıma çok emek verdim; tabiî hepsinde çok başarılı oldum diyemem; ba
zılarında çok başarılı olamadım, onu biliyorum; ama, bu konuda genelde gene çok başarılı
yım, en azından şurada başarılıyım : Böyle bütçede vesairede söylediğim sözlerin hepsinde hiç 
yanılmadım; bugün onu görüyorum. Biz, evet, bugün de bir borç bütçesi yaptık; ama, başka 
bir borcu, başkasının borcunu ödüyoruz, başkasının yaptığı borcu ödüyoruz. Bu borcu öde-
meyelim mi yani? 

Şimdi, otoyollara geleyim : Otoyollarla ilgili fiyat farkı kararnamesi olayı üzerinde pek 
fazla durmak istemiyorum; çünkü, bu konuda burada benimle ilgili ve Sayın Başbakanla ilgili 
bir soruşturma önergesi zaten verildi ye Yüce Meclisin oylarıyla da reddedildi. Bunun ayrıntı
sını o zaman anlattım; şimdi de kısaca bir iki noktaya değineyim. 
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Bu kararnameyi biz yanlış buluyoruz; bu kararnamenin uygulanmasının yanlış olduğunu 
söylüyoruz. O zaman söyledik, şimdi de söylüyoruz. İşte bu nedenle, burada bir soruşturma 
komisyonu kuruldu; soruşturma komisyonu, raporunu hazırladı. Yüce Meclisin huzuruna ge
tirecek; burada okunacak, müzakere edilecek, arkadaşlarımız dinleyecekler, kararlarını verecekler. 

Biz ne yaptık? Biz şunu yaptık : Biz, bu kararnameyi devrederj çıkardık. 
Orada yapılmış olan usulsüzlükler, sadece bu kararnameyle sınırlı değildir. Kimse işi, bu 

kadar ucuz, bu kadar basit görmesin; son derece komplike bir olaydır. 
Müfettişler, bu olayı, göreve geldiğim günden beri izliyorlar, raporlarını hazırlıyorlar; parça 

parça, olayın her tarafını inceliyoruz. Otoyolun, A'sından Z'sine her tarafı inceleniyor. 
Çıkan kısımlarını, kısmen, bu komisyondaki değerli arkadaşlarımızın da görüşüne sun

duk. Henüz bitmemiş olanlar var; tamamlanmış olup, ilgilileriyle ilgili davalar açılmış, mah
kemeye sevk edilmiş olanlar da var; ama iş, daha tamamen bitmiş değil. Sadece, çok üzerinde 
durulduğu için ve hep temcit pilavı gibi aynı laf getirildiği için, orada birşey söylemek istiyorum. 

"Siz de ödüyorsunuz." deniyor. 
Evet, biz de ödüyoruz; çünkü, devlet bir mukavele yapmış, altına imza atmış. Bu imzayı 

atan o dönemin hükümetini, biz hâlâ tanıyoruz, onu reddetmiş falan değiliz; sadece, hata yap
tığını söylüyoruz. Ama, yapılan özel hukuk sözleşmeleri yürürlüktedir, devam ediyor. Bunu, 
ben söylemiyorum, müfettişler söylüyor, "bunları ödemek zorundasınız" diyorlar. 

Bu konuda da işin bittiğini sanmayın; sanmayın ki, işin ucunu bırakmışız. Başta söyledi
ğim gibi, burada da yaptığımız şudur : Usulsüzlük, yolsuzluk, hata, yanlışlık, yapılmış olan 
neyse, nerede devlet aleyhine bir zarar ortaya çıkarılmış ise, hem bunun üzerine gidiyoruz hem 
işi yaptırıyoruz, devam ettiriyoruz. Çünkü, bu otoyolların durması demek, çok basit bir ka
fayla olaya bakıp, "durdurun bunları; hepsini feshedin, hepsini mahkemeye verin, hata olmuş" 
filan dediğiniz zaman, tabiî, bir defa hukukçular güler böyle bir şeye... O bir tarafta, mahkûm 
olacağınız tazminatlar bir tarafta o işin durması demek, Türk ekonomisine, 50 trilyona yakın 
paranın zarar hanesinde gösterilmesi demektir, zarara yazılması demektir. 

Böyle basit bakarak olayı çözmek mümkün değildir. Uzaktan bu işler belki çok hoş gözü
kür, muhalefette de tabiî bu tarz konuşmalar yapmak sevimli şeylerdir; ama, bizim muhalefet 
dönemimiz, geçen dönem, böyle bir uygulamanın, böyle düşüncelerin üretildiği bir muhalefet 
dönemi olmadı; onun için, emeklerimin bir kısmı boşa gitmiş, diyorum. (SHP ve DYP sırala
rından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir şey daha söyleyeyim. Bu konuda biz, yeniden ek söz
leşme yapma durumuna düşen müteahhitleri, derhal istediğimiz noktaya getirdik; 1985 baz yı
lını filan kaldırdık. Bolu Dağı geçişiyle ilgili ek sözleşme böyle yapılmıştır ve bu ek sözleşmede 
bizim bu ısrarımız, devlete 130 milyar Türk Lirasını sadece bir kalemde kazandırmıştır; ama, 
diğerlerini biz bıraktık mı, diğerleri gidiyor mu? Hayır,.. Yani, bazı şeyleri çok fazla konuşmak 
istemiyorum. 

Bu işleri biz yaptıracağız, yapacağız, bitireceğiz; bu, Türk Hükümetinin görevidir. Bu mil
letin parasıyla yapılan bu yolların tamamlanması gerekiyor; bir defa başlanmış, öyle ortada 
bırakamazsınız... Biraz teknik bilgisi olanlar bunu bilir; bu yolları biraz bıraktığımız zaman, 

' doğa şartlarıyla tamamen elden çıkar, giderler... "Yüzde 80'i yapıldı" dendi; öyle yüzde 80'i 
falan kalmaz, fizikî olarak da kalmaz, kardan, sudan, yağmurdan, rüzgârdan erir gider, iki sene 
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sonra yol bulamazsınız!.. Yeni yapacağınız ihale, bunun üç beş misline gelebilir, ödeyeceğiniz 
tazminat cabası... 48 trilyon da sokağa atmanız ayrıca, kime fatura edilecek? Onu da hesap 
etmek gerekiyor. 

Ama, iş bitmedi daha; burada bütün müteahhitlerimiz çalışıyor, bütün incelemeler sürü
yor, kesinhesapları daha yapmadık, hukuk çalışmalarımız da devam ediyor... Belki bir gün tekrar 
oturur masa başında bunların hepsinin hesabını da yapyanz, daha hiçbir şey geçmiş değil, kaçmış 
bir şey yok, telaşa lüzum yok. Biz sadece, olayı denetim altına aldık, yolları yapıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bayındır'ın hesabını iyi yapın. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — 
Efendim?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bayındır'ın hesabını iyi yapın. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Hepsini 
iyi yapıyoruz; biz şirketleri "holding veya değil" diye ayırmıyoruz; işlerini iyi yapıp yapmama
larına bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, otoyollarla ilgili söyleyeceğim özet sözler bunlar; burada tabiî daha 
çok bilgi var, ama benim vaktim o kadar yok. 

Geliyorum bir diğer önemli konuya, Erzincan konusuna; çok merak çeken bir konu. Tabiî 
Plan ve Bütçe Komisyonundaki arkadaşlarım bu konuda artık merak sahibi değiller, onlara 
bazı durumları açıkladığım için olayı biraz daha iyi biliyorlar; ama, Genel Kuruldaki arkadaş
larımın da bu konuda bilgilenmesi zorunluluğu var. 

Evvela şunu söyleyeyim ki, Erzincan olayı, hepimizi gerçekten derinden üzen büyük bir 
afettir, büyük bir felakettir; buna üzülmemiş bir tek Türk vatandaşı yoktur. Tabiî ben de her
kesle beraber bu büyük üzüntüyü yaşadım, ama biraz farklı olarak. Benim ikinci bir sıkıntım 
da, bu afetin bana yüklediği -Bayındırlık ve İskân Bakanı olduğum için tabiî, Onur Kumbara-
cıbaşı olduğum için değil, bakanlık sorumluluğunu taşıdığım için- büyük sıkıntı, bunun bütün 
mesuliyetini üzerimde taşımamdı. Çünkü, Hükümetimiz -aslında biraz da apolitik, onu da iti-
raaf edeyim- "15 kasımda buradaki konutları bitireceğiz" dedi, çıktı işin içinden. Bunu söyle
diği zaman 13 martı geçmiştik, nisanın ortasındaydık, daha enkaz kaldırıyorduk, daha ilkyar
dım çalışmaları sürüyordu, daha hasar tespitleri yeni başlamıştı. Böyle kısa bir süre içinde bu 
kadar büyük bir yükün altından nasıl kalkacağım dedim. İkinci üzüntüm bu oldu. 

Üçüncü üzüntüme gelince, tabiî, onu biraz da doğal almak lazım; ama, insan gene de bu 
konularda üzülüyor. Türkiye'de geleneksel hale gelmiş bir olay var : Bir afet oldu mu, hemen 
bir de dedikodu başlıyor, hem de bu dedikodu A'dan Z'ye çeşitli noktalarda : "Usulsüzlük, 
yolsuzluk, hile, hud'a, hepsi var" artı, "binaların zaten hepsi çökecek, malzemesi berbat, ku
mu yanlış, betonu olmadı, demiri eksik" vesaire... Böyle sürüp gitti!.. 

Erzincan olayından büyük bir başarıyla çıkılmıştır. Bunun aksini hiç kimse iddia edemez. 
Bunun aksini iddia eden, bir millî felaketi siyasî polemik konusu yapmak isteyendir ancak. 
(SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Biz bunu bir siyasî polemik konusu görmüyoruz ve vatan
daşlarımızın acısını, uğradığı zararı bir siyasî olay olarak değerlendirmiyoruz, değerlendirme
dik, bunu yapmayacağız, ama, size, neler yaptık; onu anlatayım. 

İşte fizikî gerçekleşme : 15 mayıstan itibaren hemen ihaleler başlamıştır. Yer teslimi, vesa
ire, diğer bürokratik işler bittikten sonra, haziran ayı ortasında çalışmalar başladı. Bizim taahhüt 
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ettiğimiz 3 820 konutu -diğer arkadaşlarımız da söyledi- çünkü, ilk tespitlerin sonucunda hak 
sahibi olarak belirlenen sayı budur; 560 tanesi de, evini yapana yardım metoduyla yapılacak
tır. "15 kasımda bitecek" diye ihaleleri yapıldı. İhaleler 2886'ya göre yapılmadı. Bu konulara 
çok yakın olmayan arkadaşlarımıza ifade ediyorum; Afetler Kanununa göre ayrı bir sistemi 
var. Bu ihaleler, afetlerin ihale yönetmeliğine göre yapıldı. Anahtar teslimi yapılmıştır; süreli
dir, fiyat farkı yoktur. "İşi teslim edeceğiniz tarihi biliyorsunuz, fiyatınızı verin" dedik ve iş 
en düşük verene verilmiştir. Yani, ihale grubu içinde, işe girenlerin, katılanların verdikleri fi
yatların en düşüğüne -2886'daki gibi burada ortalama falan yok- verilmiştir. Başlama tarihi 
15 Haziran 1992'dir. Süre 150 gündür. 28 ağustosta (73 gün sonra) bana süpriz yapmak için, 
müteahhitlerimiz 15 konutu bir Erzincan gezim sırasında teslim ettiler. 123 gün sonra, -18 ekimde 
hatırlıyorsunuz- Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcımızla birlikte, süresinden tam bir ay 
önce, Erzincan da 1 310 konutu teslim ettik. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 13 Kasımda 
(148 gün sonra) 1 756 konut daha teslim ettik. Böylece, 13 Kasım itibariyle 3 066 konut teslim 
edilmiştir. 13 Kasım diye vurguluyorum, o iki günü de taşınma payı diye ben Erzincanlılara 
söyledim, 15'inde değil, 13'ünde teslim ettik. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, orda çalışmalar devam ediyor; 31 aralık itibariyle bitecek şekilde 
885 konut daha var. 

Neden? çünkü, hak sahipliğiyle ilgili o kadar çok itiraz oldu ki, bunlarla ilgili yapılan ça
lışmalar zaman aldı, yasayı da hatta biraz zorlayarak hasar tespiti yaptık, ortaya çıkan yeni 
durumlar ve Erzincan Yasasının getirdiği yeni durumlar çerçevesinde yeni hak sahipliğiyle ilgili 
ihaleleri, eylülden itibaren de yapmaya başladık. Bu nedenle bunların bitişi bu ayın sonunu 
bulacaktır. 

Şu anda, 16 aralık tarihi itibariyle 3 550 konut teslim edilmeş vaziyettedir. Kalan konutla
rımızın da 429'u hariç, hepsi tamamlanacaktır. Bu 429 konutun 160 tanesi, evini yapana yar
dım metoduyla yapılıyor; yani vatandaş bizden para alıyor, evini kendisi yapıyor. Onun için 
onlar yetiştircmediler, 160 tane eksik kaldı. Daha 269 tane eksik var; 269 konutu biz yapıyo
ruz. Bu 269 konut, değerli arkadaşlarımız burada güzel katkılarda bulunurken ifade ettiler, 
"bu işlerde çok hızlı olmak, iyi çalışmak gerekiyor, diye ; bu 269 konut, 1990'da Erzincan'da 
gerçekleşen, bizim iktidar dönemimizden iki yıl önce gerçekleşen bir depremin yıktığı konut
lardır. Onları da biz yapıyoruz. 

Bugüne kadar yapılması her nedense unutulmuş... Tam da, yıkımları, eski Başbakan Sa
yın Akbulut dönemine rastlıyor. Erzincanlı olmasına rağmen, herhalde Erzincan'a iltimas ol
masın diye (!) bu 269 konutu yapmamiş; onları da biz yapıyoruz hiç endişe etmesinler. 

Tunceli'de 615 konut ihale edildi; bunların da 1993 yılında bitecek olanları 303 adettir. 
Şunu açıklıkla ifade edeyim, altını çizerek vurgulayım : Bugüne kadar Türkiye'de pek çok 

deprem oldu, pek çok afet yaşandı. Türkiye, bir deprem kuşağı ülke; arazisinin yüzde 92'si 
depremden etkileniyor. Böyle bir arazi üzerinde doğal olarak sık sık depremler olmuş... Bugü
ne kadar devlet, hükümet, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir büyük afete, 1992 
yılında olduğu kadar etkili bir şekilde müdahale edememiştir. İmkânları olmamıştır, edeme
miştir; parasını bulamamıştır, yapamamıştır... Ö nedenle de, 9 bine yakını Varto'dan olmak 
üzere, 1966 yılından kalmış olmak üzere, bugün devletin hak sahibi olan vatandaşlarımıza böyle 
afet konutu olarak tam 27 500 konut borcu vardır. • 

• ' - ' . • ( - • • ' 
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Devletimiz ve Hükümetimiz, Erzincan'dan, hiç konut borcu olmadan çıkıyor beyler. (SHP 
ve DYP sıralarından alkışlar) 

$imdi gelelim işin sağlamlığına. 
BAŞKAN — Bağlıyoruz Sayın Bakanım... • 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMABARACIBAŞI (Devamla) — Daha 
bağlayamayız, bir hayli çözdük çünkü. 

BAŞKAN — Bağlayınız, bağlayınız. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Birkaç 

dakika lütfederseniz... 
BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Hemen 

şunu söyleyelim; Bunların sağlamlığından hiç kimsenin şüphe etmesine gerek yok. Bunları, iki 
büyük teknik üniversitemiz denetiminde hazırlattık ve onların denetimiyle uygulattık; İstan
bul Teknik Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi, bu olayda birinci derecede sorumlu 
olarak görev yaptılar; kendilerine de huzurunuzda teşekkür ederim. 

Son derece güzel konut modelleri üretilmiştir; statik açıdan, deprem dayanıklılığı açısın
dan ilginç modeller üretilmiştir; ve bunları, Amerika'dan gelen açısından ilginç modeller üre
tilmiştir ve bunları, Amerika'dan gelen profesörler de izlediler; hatta bizim hocalarımızı da / 
alıp Amerika'ya götürdüler; işlerinde "bunu biz bile yapamadık" diyenler oldu. Büyük dep
remler zaman zaman Amerika'da da oluyor. Bu kadar başarılı bir sonuç alınmıştır. Gene gün
düz çalışılmıştır, oraya özel laboratuvarlar kurulmuştur. 

Beton denemeleri 160-220 üzerinden ihale edilmiş olmasına rağmen işler, 400'e yakın ve 
bunun üstünde çıkmıştır. 

İnanamadık, kontrol için Ankara'da Üniversite laboratuvarlarında bazı tahlilleri yaptırdık 
ve aynı sonuçları aldık. Burada hiçbir kuşkumuz, tereddütümüz yoktur. 

Gelelim ihale işlerine : 512 firma davet edildi, bunların bazıları defaatle davet edildi; çün
kü, buraya biz süreyle girmişiz, Hükümetin prestijiyle girmişiz ve 15 kasımda buradan alnımı
zın akıyla çıkacağız diye girmişiz; güvendiklerimizi çağırmışız; yarışıyorlar birbirleriyle, fiyat' 
kırıyorlar; ama, alamıyorlar. 

Büyük şirketleri çağırdık; büyük şirketler, "küçük işlere girmeyiz" dediler, kabul etmedi
ler. Haklı olarak, onların maliyetleri daha farklı oluşuyor ve böyle işlere pek girmek istemiyor
lar. Bir de tabiî biz rizikoyu dağıtmak için, fazla ihale yapmak düşüncesiydik. 

Biraz da o yörenin, doğu ve güneydoğunun müteahlitlerine, eski dönemlerde unutulmuş, 
ama, gerçekten iş yapacağına bizim inandığımız insanlara da bir şans tanımak istiyorduk. 

Hepisinin başarılı olması, bu konuda çok isabetli davrandığımızın yeterli kanıtıdır. 
Gelelim buradaki fiyatlara : Tabiî, bunu da biraz teknik konulardan anlayan arkadaşları

mız biliyor, onlar için biraz sıkıcı olacak ama, bunu açıklayayım. Burada fiyat farkı verilmi
yor; burada, belli bir süre verilmiş, inşaat anahtar teslimi yapılacak. Bunu müteahhit hesap 
edecek, işin içinden nasıl çıkıyorsa, onu kendisi bulup, teklifini yazacak. 
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Yapılan ihalelerin sayısı 45'ti, daha sonra 54'e çıktı. Bütün bu ihale grupları, tabiî, yöre
deki hasara göre ayarlandı; yani, Erzincan'ın ortasında büyük bir meydan, burada 4 bin konut 
yapılıyor diye bir şey yok; bazı köylerde 3 tanet veya 5 tane ev yıkılmış; birkaç tane köydeki 
evlerin inşaatını bir arada ihale etme. durumu olmuş; 4 katlı, 3 katlı 2 katlı ve 1 katlı binalar 
var; her birinin sayıları ve yerleri farklı, ulaşım durumları farklı. 3 milyonun üzerinde ihale 
edilen bir tane var; evet, doğru. Nerede o; 19 adet afet konutu? 23 eylülde ihale edilmiş ve 
10 firma çağrılmış, hiçbiri teklif vermemiş. İkinci kez 27 ekimde ihale edilmiş, 15 Eylül 1993'te * 
bitecek şekilde ihale ediliyor; sâri ihale... Bu 19 konut, Caferli Munzır Dağının zirvesinde. Ta
şıma işi traktörlerle ve affedersiniz, katırlarla taşıma yapılabiliyor. 1993 yılında hiçbir fiyat farkı 
da verilmeyecek. 

Değerli arkadaşlar, bu işi küçültmeye çalışmak, başta söyledim, kimseyi büyütmez, kim
senin boyunu uzatmaz; boy hep aynı yerde kalır; ama, izninizle başka bilgiler vereyim. 

429 240 metrekare inşaat ihale edildi. Bunun ortalaması -bütün inşaatın ortalamasını 
söylüyorum-1 milyon 200 bin Türk Lirasıdır. Aynı dönemlerde yapılan diğer ihalelerin, İstan
bul Halkalı Toplu Konut, Ankara Eryaman vesaire, fiyat farkları da verildiği için, ulaştığı mik
tarlar 1 milyon 800 bin, 1 milyon 700 bin, 1 milyon 600 bin civarındadır. Olayı zannediyorum 
ki -çok kısa süre olmasına rağmen- açıklama olanağı buldum, aslında söyleyeceğim başka şey
ler de yar. Onu da çok kısa... 

BAŞKAN — Açıklandı Sayın Bakan... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — İzin ve

rirseniz, bir şeyi daha çok kısa olarak ifade edeyim. 
Yolsuzluk vesaire konularına gelince : Bakınız, sadece Yapı işleri Genel Müdürlüğü bu 

yıl 850*nin üzerinde ihale yaptı. Bunlarla ilgili olarak çeşitli ihbarlar aldık. Çeşitli ihbarlar al
dık diyorum; ciddi olan, ciddi gördüğümüz bazı ihbarlar aldık; yoksa, ihbarlar sürekli geliyor, 
postanede oturur gibisiniz, devamlı imzasız mektuplar geliyor. Herkes birbirini şikâyet ediyor. 
Türkiye'de 40 bin civarında müteahhit var. Bu değerli arkadaşlarımızın hepsi de, tabiî ki, iş 
yapmak, çalışmak kendi mesleklerinde yaşamlarını sürdürmek istiyorlar; ama biz biliyoruz ki, 
ihale sistemimize bozukluklar vardır; 2886 Sayılı Yasa yeterli değil, bunu hepimiz biliyoruz, 
bu işlerin içinde olanlar çok daha iyi biliyorlar. Burada ne 44 üncü maddeye göre davetli usu
lüyle yapacağınız ihalelerde çok rahat olabilirsiniz - belki biraz daha rahat olursunuz; çünkü 
hiç olmazsa, tanınan bazı isimleri oraya getiriyorsunuz, ama orada da her zaman anlaşma 
olabilir- ne de 35'e göre, ilan vererek yaptığımız ihalede rahat olabilirsiniz. Çünkü, Türkiye'de 
dosya toplama diye bir olay var. Bunu herkes biliyor, bunu gizlemeye gerek yok, Yani, bunu 
keşfetmiş falan değilim; Bakanlığa bu uygulumayı ben de yeni getirmiş değilim; bu var. Biz, 
bu nedenle, daha işe geldiğimiz zaman, hemen İhale Yasasının 25 maddesinde değişiklik yapan 
bir yasa tasarısını hazırladık, Hükümete sunduk, kabul edildi. Meclise sevk edildi ve komisyo
na intikal etti. Anlaşılan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yoğun programından dolayı bir türlü 
Genel Kurula inemedi. İnemedi; ama biz, şimdi yılbaşında -bu tebliğ yılbaşından yılbaşına 
çıkıyor- çıkaracağımız yeni tebliğle, o yasayla uygulamak istediğimiz ana esasların hepsini ge
tireceğiz; bu konuda Maliye ve Gümrük Bakanlığıyla ortak bir çalışma yapıyoruz. 

İhale Yasası değişecek. Neye göre değiştiriyoruz? Şuna göre : Dünya Bankasının ihale sis
temini getiriyoruz, Dünya Bankasının ihale sistemini getireceğiz. Bu, bütün hileyi, hud'ayı, hatayı, 
noktası vesaireyi önler mi? Hayır, buradan da kaçak olur; ama, işte o kaçaklara da, bilgimiz 
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olduğu sürece müdahale ediyoruz. Çünkü, bizim görevimiz, öncelikle, en iyi sistemi bulmaya 
gayret etmek, bunu çalıştırmaya gayret etmek, ondan sonra da, buna rağmen olan olaylar var
sa, bunların üstüne de kesinlikle gitmek. 

Burada hemen ilave edeyim : Sadece dedikodu düzeyinde olduğu halde, Erzincan ihalele
rinin hepsini bir hayli önceden teftişe vermiş bulunuyorum. Onun da sonucunu yakında alaca
ğız. Orada da bir sakatlık varsa, üstüne gideriz; hiç kimse endişe etmesin. Bizim kimseden sak : 

layacak bir şeyimiz yok. 

Bakınız ne yapmışız : 1987 yılında Bakanlıktaki toplam teftiş incelemelerinin adedi 49, 
1988'de 43, 1989'da 56, 1990'da 51, -1991'de 88, bu yıl -15.12.1992 itibariyle- 158'dir. 

Her şeyin üstüne gidiyoruz; neredeyse, artık her çalışanın-yanında bir müfettiş var! Bunu 
niye yapıyoruz? Biz buraya, tabiî ki, hafiyelik yapmaya gelmedik; ama, devletin saygınlığına 
gölge düşmesine müsaade edemeyiz. Biz, devlete haksızlık yapılmasına asla izin veremeyiz, ki
şilere haksızlık yapılmasına da izin veremeyiz. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Çünkü biz, 
mahkeme değliz. Biz, suçlu bulunanı, iddia makamı olarak, teftiş raporlarıyla, belgeleriyle ka
nıtlanmış olanları da savcıya gönderiyoruz, mahkemeye gönderiyoruz. Benim ağzımdan hiçbir 
zaman "şu şöyle yapmış" diye bir isim duymadınız. Bunu bütün arkadaşlarıma tavsiye ede- _ 
rim. Çünkü, devletin hakkını korumak da, insanın hakkını korumak da, özünde aynı şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, daha size anlatacağım çok şeyler var; buradaki değerli milletvekili 
dostlarımızın, arkadaşlarımızın değindikleri konular var, onlara vermek istediğim yanıtlar var; 
ama Sayın Başkanın müsamahasını daha fazla istismar edemeyeceğimi biliyorum'; çünkü, et
tirmeyeceğini biliyorum. 

Onun için, bu bütçeyi en iyi şekilde değerlendireceğimize inanmanızrrica eder, hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

Son sözü, şahsı adına, aleyhinde, Van Milletvekili Sayın Fethullah erbaş; veriyorum. 

Buyurun efendim. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bayındırlık ve tskân 
Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuzdayım. . 
Şahsım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye'de, kamu yatırımlarından, tabiî âfetlere; belediyelerin imar 
faaliyetlerinden, şehir altyapı faaliyetlerine; sulama, barajlar ve enerji üretiminden, karayolla
rına kadar hizmet alanı en geniş olan bakanlıklarımızdan birisidir.1 Türkiye'nin termik enerji 
ve haberleşme hariç, tüm altyapısını yürütmekle görevli bu Bakanlığın hizmet alanının ne ka
dar geniş olduğu, izahtan varestedir. . 

Bakanlık bünyesindeki kuruluşların bütçelerine bakacak olursak : 1992 yılında meydana 
gelen deprem, çığ, su baskını gibi tabiî afetlerle ilgilenen Afet İşleri Genel Müdürlüğü Erzin
can depremi dolayısıyla vatandaşlarımıza verilmek üzere 4 346 konutun ihalesini yapmış, 777 
konut için de "kendi evini kendin yap" parolasıyla yardım yapılmıştır. 

Bunlar çok büyük ve övünülecek hizmetlerdir. Bu güzel hizmetlere gölge düşüren bazı va
kalar bizleri üzmüştür. Başta bazı konutların metrekare birim fiyatlarının 900 bin Türk Lirası, 
bazılarının ise 1 milyon 900 bin Türk Lirası üzerinden ihalesinin yapılmış olması doğru değildir. 
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Biz, Erzincan ve çevresindeki halkımızı severiz. Ancak, bir kısmına normal konut yapılır
ken, diğer bir kısmına süper lüks daire yapmanın bir manası yoktur ve eşitliği zadeler mahi
yettedir. 

Keza, Doğuda vaki çığ felaketlerinde devletin yardımı, hiç mesabesindedir. Van-Gevaş Ana-
köy'de vaki çığ felaketinden zarar görenlerden sadece 1 aileye Sosyal Yardımlaşma Fonundan 
çok cüzi bir yardım yapılmıştır, diğerlerine yapılmamıştır. 

Yine, Erzincan Depreminden Zarar Görenlere Yardım Yasası Meclisimizde görüşülürken, 
bir önergeyle, bu yardımdan, Sımak ve Çukurca gibi, terör yüzünden yerle bir olan yerlerin 
de yararlandırılması yasalaşmıştı. 

Bugüne kadar, tahminen 500 milyardan fazla olan zararın karşılanması için bir faaliyet 
gösterilmemiştir; bu hususta zarar tespiti cihetine de gidilmemiştir. 

Ülkemizdeki otoyolların yapımı çok güzel bir olaydır. Türkiye'nin, karayolları hakkında
ki tecrübesi ve birikimi çok yüksektir. 

Bu otoyolların yabancı firmalara ihale edilmesini uygun bulmuyoruz. 
ANAP İktidarı döneminde fiyat farkı hususunda çıkarılan yanlış kararname sonucu, dev

letimiz, 10,6 trilyon zarara uğratılmıştır. 
Bir diğer açıdan baktığımız zaman, bu otoyolların dövizle yaptırılması da, memleketimiz 

ekonomisini zora sokacağı gibi, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununa da aykırılık teş
kil etmektedir. 

Bu firmalara, bu Hükümet döneminde de aynı şekilde ödeme yapılması fevkalade yahlışr 
tır; düzeltilmesi gereklidir. Yoksa, bugün ANAP'lı bakanların başına gelen, yarın Sayın Baka
nın da başına gelir; bu, bizi üzer. Siz, yapılan yanlışlığı düzeltmek için geldiniz, devam ettir
mek için değil. v 

Karayolları, ANAP döneminde işçiden arındırma politikasıyla mefluç hale getirildi; en 
küçük bir yama bile müteahhitlere verildi. ' 

Karayollarındaki araç ye gereçler -trilyonlar değerindedir- atıl durumda bırakıldı. Şimdi, bu 
araçları kullanacak operatör bulunamıyor; emekli edilenlerin yerine kimse alınmadı; yapılan ihaleler 
hep yüzdeyle verildi. Van Noterliğim sırasında şahit olmuştum; bir ihale yapılmadan, iki veya 
üç gün önce, müteahhitler, gelip, noterde tespit tutanakları yaptırırlardı, "Bu yol ihalesi falan 
müteahhitte kalacak, yüzde bu kadarla; bu stabilize taşıma ihalesi falan müteahhitte yüzde bu 
kadarla kalacak" derlerdi; sonra da, dedikleri çıkardı!.. İtiraz etmek kimin haddine! İtiraz eden, 
bir daha hiçbir bölgeden iş alamaz, kara listeye ismi geçer, müteahhitliği biter... Bir hadisede 
bir müteahhit itiraz etmişti de, sonradan haklı çıkmasına rağmen, araya mafya girdi, şikâyetin
den vazgeçti ve memleketi terk etti; yüzde 10'lar da paylaşılmaya devam edilip durdu. 

Yol yapım işleri Karayolları Teşkilatı tarafından daha iyi yapılırdı; ancak, işler müteahhite 
verilince, alınacak olan geçici işçiler alınmadı, bunlara verilecek paranın kat be kat fazlası belli 
zümrelere peşkeş çekildi, benim zavallı insanım da işsiz kaldı. 

Bu sıralar, Olağanüstü Hal Bölgesinde, karayolları bölge müdürlükleri binlerce geçici işçi 
alma operasyonuna başladı. 

Alınan işçilerin tamamının, SHP örgütü tarafından bölge müdürlüklerine listeleri veril-
.mekte; listeler, SHP örgütünün il ve ilçe teşkilatlarında hazırlanmakta ve ilgili şube şeflikleri
nin kapılarına, bölgeden fakslanarak, asılmaktadır. 
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Ne bir sınav, ne bir ölçü'vardır. Tek ölçü, SHP örgütüne faal eleman olmak. 
"Bu işçiler ne yapacak?" sorusunun karşılığı ise, koca bir hiçtir; çünkü bunlar, vasıfsız 

işçilerdir. Bu mevsimde doğu Anadolu Bölgesinde yapılacak bir iş bulunmamaktadır. Birkaç 
operatör ile karla mücadele programı çerçevesinde üç-beş işçiyle yapılacak iş var, başka iş yok. 

Makinelerin revizyonda bulunduğu, bir mevsimdeyken,bunca işçinin alınmasının anlamı
nı çözmekte güçlük çekmekteyiz. Hem sonra, diğer tüm kurum ve kuruluşlar mevsimlik işçile
ri çıkarırken,.Bayındırlık Bakanlığının bu tip uygulama yapmasını anlamak mümkün değil. 
Ancak tek izahı var; parti teşkilatlarını memnun etmeye matuf bir hareket... Zira, İktidarın 
diğer kanadı DYP, bu işi mayıs ayından itibaren yaptı; şimdi de SHP kanadı, "onlar yapar 
da biz niye yapmayalım? felsefesiyle hareket etmektedir. 

Sayın Bakanım da takdir eder ki, bu partizanca işe almalar iç barışı bozar, yapana da 
bir fayda getirmez. 

Devletin uyguladığı personel rejimi de birçok haksızlığa yol açmaktadır. 23 yıllık bir mü
hendis 5 milyon, maaş alırken, 10 yıllık bir işçi 9 milyon alabilmektedir. 

Keza, fazla mesaide de durum daha farklıdır : Karayollarında bir mühendisin şoförü 6 
milyona kadar fazla mesai alabilmekteyken, onun amiri olan şefi ancak 400 bin lira alabilmek
tedir. Bu da sendikalaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu durum da, hakka 
değil, kuvvete dayalı bir sistemin çarpıklığını göstermektedir. 

Bayındırlık müdürlüklerindeki, karayollarındaki, DSt'deki mühendislerin birçoğu özel bü
rolarda proje çizmekte, müteahhitlerin hakediş raporlarını tanzim etmektedirler. Bu konuda 
müteahhitler, daire müdürleri ve kontrolörlerle iyi geçinmekte olan zarar da, devlete olmaktadır. 

Şimdi de DSİ'ye geleyim : Malumlarınız olduğu üzere, Türkiye'de ekonomik olarak sula
nabilir arazi 8,5 milyon hektardır. Bunun ancak 4 milyon hektarı sulanmakta, 4,5 milyon hek
tarı ise, ekonomik olduğu halde, sulanamamaktadır. Sulama yapılan alanların da, ancak 1 740 
751 hektarı DSt vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

Bu durum, ülke topraklarının sulanmamasından dolayı, ülkenin ne büyük kayıplara uğ
radığının bir delilidir. 

Yine, Van-Gevaş Sulama Projesi, ANAP Hükümetinin görevden ayrılmasıyla birlikte as
kıya alınmış ve bu yıl tek kuruş harcanmamıştır. Yarım kalan bu projenin tamamlanarak, böl
gedeki çiftçilerin yüzünün güldürülmesi en içten dileğimizdir. 

Yine, benim yöremde DSt kuruluşu için son yıllarda takılan isim : "DSt Çiftliği"dir. DSt, 
sulamayla ilgilenmez, barajlarla ilgilenmez. Orta Asya'dan gelen ecdadımız tarafından Van'da 
yapılan sulama amaçlı kehrizler, birer ikişer batırılmış, şu anda sadece bir tanesi kalmıştır. Bu 
sistem, dünyada bir Orta Asya'da, bir de Van'da vardır. Bu, yeraltı sularının belli bir mesafe 
sonra yerüstüne çıkarılması olayıdır. Eskiden Van'ın sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan 
30 civarındaki bu kehrizler, şimdi tarihten silinmişlerdir; bu da DSt'nin ihmalinden olmuştur. 
Eskiden Van'ın caddelerinde şarıl şarıl akan berrak sular şu anda yoktur. 

istimlak edilen yerlerden dolayı açılan tezyidi bedel davalarında karara bağlanan meblağ 
600 milyar Türk Lirasıdır. Şu anda ayda 5-6 milyar lira gibi cüzi miktarda ödemeler yapılmak
tadır; bu ödemelerde de torpilliler ön sıralardadır. 

Manavgat Rezervuarı 90 milyar liraya yapılıyor; bu, İsrail'e su satma projesi olarak bilini
yor; bu hususta Sayın Bakandan açıklama bekliyoruz. 

— 133 — 



T.B.M.M. B : 44 16.12.1992 0 : 2 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Hükümet işbaşına geldiği zaman, en çok beledi
ye başkanları sevinmişti; hele Bayındırlık Bakanının SHP'den olması, bu sevinci bir kat daha 
artırmıştı; zira, ANAP döneminde eli kolu bağlanan başkanların elleri ve kolları çözülecekti. 
Heyhat, ANAP'a rahmet okuttular, belediyelerin hepsi mağdur, hepsi mahzun, tiler Bankası
nın bu yılkı ödeneğinde reel bir artış olmadığı gibi, 1 trilyona yakın bir miktar da düşüş vardır. 
Ayrıca, hergün yeni belediyelikler ihdas edilmektedir. Her kurulan yeni belediye, tiler Bankası 
ve devletin diğer kuruluşlarınca verilen gelir pastasına ortak olmakta ve böylece pasta daha 
fazla bölünmektedir: buna karşılık oran ise değişmemekte, yine yüzde 6 olarak kalmaktadır. 

Belediyeler, ihtiyaçları için, tiler Bankasından kısa vadeli avansa zorlanmakta, bu avansı 
alan belediyeler de bir daha belini doğrultamamaktadırlar. Benim belediye başkanlığım sıra
sında, benden önceki başkanın almış olduğu kısa vadeli avansların faizlerini ödemekte bile zorluk 
çekerken, tiler Bankasına verilen bir emirle hisselerimin tamamı bu borçlara mahsuben kesil
di. Verilen borç birkaç misli fazlasıyla tahsil edildi, özel bankalara aktarıldı. Bize ise, 12 ay 
boyunca her ay 1 Türk Lirası para gönderdiler, tnşalllah Sayın Bakanımız bu kadar gaddar 
olmaz ve muhalefet belediyelerine de rahat nefes alma imkânı tanır. Bizim bu konudaki te
mennimiz, şehircilik bakanlığının bir an önce kurulması ve tiler Bankasının bu bakanlığa bağ
lanmasıdır. Zira, belediyelerin imar çalışmaları vatandaşlarımızın canını yakmaktadır. İmar 
Yasasının 18 inci maddesinin uygulamasından çıkan mahzurları anlatmakla bitiremeyiz. Her 
belediye ayrı bir uygulama yapmakta, vatandaşın mülkiyet hakkına tecavüz, âdeta mubah ha
le getirilmektedir. Bu husustaki uygulama, yönetmelik ve genelgelere belediyelerin uyması sağ
lanmalıdır. 

Doğu ve Güneydoğudaki belediyelerin durumları yürekler acısıdır. Bu bölgeler, kalkın
mada birinci derecede öncelikli yöre kapsamında oldukları için.birçok vergiyi vatandaştan ala
mamaktadırlar. Buna mukabil, devlet de bunların bu kayıplarını karşılayacak bir miktar gön-
dermemektedir. Keza, Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğünden belediyelerin yar
dım alabilmesi de, iktidardaki bakandan referans alınmasına bağlanmıştır; bu eskiden de böy
leydi, şimdi de böyledir. Bu hususta daha objektif olunması gerektiği görüşündeyiz. 

Yine, yerel yönetimlerin gelişmesinin ilk şartı, malî özerkliğe kavuşturulmasıdır. Bu cüm
leden olarak, Sayın Bakandan ve hassaten Hükümetten, 12 Eylül döneminde kaynak olarak 
verilen, önceleri yüzde 9,25, Şu anda 8,55'lik genel bütçeden pay gibi, başka yeni kaynakların 
bulunması ve bunları yerel yönetimlerin hizmetine vermeleridir. 

BAŞKAN — Bir saniye sayın konuşmacı: 
Sayın milletvekilleri, hatibin ne konuştuğunu ben bile duyarnıyorumı Zaten sayın sözcü 

konuşmasını bağlayacak; lütfen sessiz dinleyin. 
FETHULLAH ERBAŞ (Devamla) — Bu duygu ve düşüncelerle Bayındırlık ve İskân Ba

kanlığının 1993 yılı bütçesinin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erbaş. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımızın isimlerini tespit etmek istiyorum. Bu arada, daha 

önce yazılı olarak soru gönderen ve Divan tarafından okunmasını isteyen Sayın Ahmet Sayın, 
salonda olduğu için bu konuda Divan görevini yapacaktır. 
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SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, iktidar kanadı bu kadar soru so
rar mı efendim? 

BAŞKAN — Birbirinizi soru sormak konusunda tahrik etmezseniz iyi olur tabiî. 
SADİ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, bu, hakkın suiistimalidir. 
BAŞKAN — Ben ona bakacağım efendim, hem hakkın suiistimali hem de Başkanlık saat 

kaçtan beri burada oturuyor biliyorsunuz. (Alkışlar) 
Evet efendim, soru sormak isteyenlerin kayıt işlemlerine devam ediyoruz... 
Efendim, yazılanların isimlerini okuyorum, yazmadıklarımız yeniden ellerini kaldırsınlar 

efendim : Sayın Yılmaz, Sayın Korkmazcan, Sayın Dumankaya, Sayın Doğan, Sayın Korkuta-
ta, Sayın Ataoğlu, Sayın Sever, Sayın Şekercioğlu, Sayın Sadak, Sayın Kılıç, Sayın Baş, Sayın 
înceayan, Sayın Kapusuz, Sayın Oğuz, Sayın Bayrak, Sayın Dağlı, Sayın Hacaloglu, Sayın Eler. 
Bir daha daha okutuyorum. Birinci listeyi okumuştum, ikinci defa okumaya gerek yok. 

Sayın Kapusuz, Sayın Hatinoğlu, Sayın Oğuz, Sayın Bayrak, Sayın Dağcı, Sayın Eler, Sa
yın Hacaloglu, Sayın Köklü, Sayın Karagül, Sayın Halis, Sayın Koyuncu, Sayın Şahin, Sayın 
Alagöz, Sayın Genç, Sayın Ekmen, Sayın Kerimoğlu, Sayın Yılmaz, Sayın Ankan, Sayın Ay
han, Sayın Gözlükaya, Sayın Su, Sayın Yükselen, Sayın Nevfel Şahin, Sayın Kurt, Sayın Çi-
loğlu, Sayın Gökdemir, Sayın Eser, Sayın Yavuz, Sayın Alp. 

Soru sorma... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, zatı âliniz benim adımı saydınız; 

ama listede yok şu an. 
BAŞKAN — Birinci listeyi bir daha okumadım;.orada okumuştum. 
M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Sayın Başkan, bu kadar çok sual soruluyorsa, burada 

herhalde çoğunlukları yok; zaman kazanmak için yapıyorlar... (DYP ve SHP sıralarından "sus 
be" sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Oturur musunuz efendim... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — O zaman siz soru sormayın, biz soralım... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sorulacak soruların çokluğu nedeniyle, saat 21.30'da 

toplanmak üzere birleşimiş ara veriyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Kapanma Saati : 21.10 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 21.30 

BAŞKAN : Boşkanvekili Fehmi Işıklar 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), İbrahim Özdiş (Adana) 

BAŞKAN : Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER (Devam) 
7. — 1993 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Bütçe Kanunu Tasarı

ları ile 1991 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli İdareler ve Kuruluşlar Kesinhesap Kanunu Tasa
rıları (1/460, 1/461; 1/439, 3/649; 1/440, 3/650) (S. Sayıları: 211, 212, 223, 219) (Devam) 

B) BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI (Devam) 
1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı bütçesi 
2. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2.—Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 Malî Kesinhesabı 
b) DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

; 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 
2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü. 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, soru sorma işlemine geçmeden önce, İçtüzüğümüze göre, 

sorular, kısa, gerekçesiz, şahsî görüşleri ileri sürmeden sorulacak; Sayın Bakanın cevabı da, 
eğer sözlü cevaplıyorsa, kısa olacak. Soru, görüşülen bütçeyle ilgili olacak, Bakanın şahsiyeti
ne yönelik olmayacak. 

Sayın Bakan, herhalde, önce soruları alacak, sonra ona göre hareket edeceksiniz?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Hepsini ala

lım efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, soru sorma işlemine geçiyoruz. 
2 tane yazılı soru var. 
Sayın Ahmet Sayın buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Lütfi Doğan?.. Buradalar. 
önce soruları okutuyorum : 

• , - > • - • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasının teminini arz ederim. 

Saygılarımla. c 

Ahmet Sayın 
Burdur 
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Bakan olduğunuz tarihten bugüne kadar, Bakanlığınıza bağlı birimlerde 2886 sayılı Dev
let thale Kanununun 44 üncü maddesine göre ihale yapılmış mıdır? Yapılmışsa; 

a) İşlerin isimleri, keşif bedelleri, avans durumları, tenzilatları nedir? 

b) Üzerlerine ihale yapılan müteahhitlerin isimleri ve adresleri nedir? 

c) 44 üncü maddeye göre ihale edilen işlerin, özellik, büyüklük ve kapasite olarak aynı 
kanunun 35/a ve 81/b maddelerine göre ihale edilen işlerle mukayesesi yapılmış mıdır? 

BAŞKAN — Şimdi de Sayın Lütfi Doğan'ın sorusunu okuyalım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesiyle ilgili olarak aşağıda yazılı 
olan sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla rica 
ederim. 

Lütfi Doğan 
Gümüşhane 

Soru 1. Yıllardan beri yapılmakta olan ve bir türlü ikmal edilemeyen Gümüşhane devlet 
yolları 1993 yılında ikmal edilebilecek midir? 

Soru 2. Sözü edilen ilimizin Devlet Karayolları bu ilimize komşu Erzincan, Bayburt, 
Trabzon, Giresun illerimiz arasındaki yol yapım çalışmaları ikmal edilerek ve asfalt yapılmak 
suretiyle Gümüşhanemiz ve çevredeki halkımızın toz ve topraktan kurtulması sağlanacak mıdır? 

BAŞKAN — Sayın öztaylan; buyurun efendim. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Ba
kanımızdan şunları öğrenmek istiyorum : 

Bilindiği gibi, turizm ülkemizin önemli gelir kaynaklarından biridir. Turizmi Türkiye'de 
geliştiren en önemli ilçelerden biri olan Erdek, turizmin gözbebeği olan bir ilçemizdir. 200 yıl 
evvel... ANAP sıralarından "Bu soru Turizm bütçesinde sorulacak, yeri değü" sesleri) 

BAŞKAN — O, Başkanım takdirindedir efendim. 

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) — ... 200 yıl evvel yol güzergâhı belirlenmiş 
olan Erdek ilçemiz, yılda 500 bin ile 1,5 milyon kişiyi misafir etmektedir. Bu yolun yapım ko
şullarının, istimlak koşullarından daha fazla olması hasebiyle bugüne kadar bu yol yapılama
mıştır. Bandırma ilçesinin, on kilometresi mücavir saha içerisinde olan, 12 kilometresi de Er
dek İlçesi sınırlarında olan bu yolun, Erdek Belediyemizin kararıyla 18 inci madde uygulama
sına alınmış ve Devletimizin istimlak bedeli ödenmeden Karayolları tarafından bu yolun yapıl
ması talep edilmektedir. 

1993 yılında bu yolu yapmayı düşünüyor musunuz? 

İkinci sorum : Bundan on onbeş yıl evvel temeli atılmış olan bugüne kadar hayatiyet ka
zandırılması gereken Manyas Barajına on yıldan beri bir çivi çakılmamıştır. 

1993 yılı içinde böyle bir yatırım yapmayı düşünüyor musunuz? 

Zatı âlinizin kürsüde de beyan ettiği gibi, Bandırma-lzmir karayolu, Hükümet Programı
mızda mevcuttur; fakat yapmış olduğunuz açıklamalarda, Bufsa-lzmir ve Balıkesir karayolun
dan bahsettiğiniz halde, Bandırma-Balıkesir bölümünden hiç bahsetmediniz. Bu programımızda 
mıdır? 1993 yılında buna başlamayı düşünüyor musunuz? 
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Yıllardan beri yapılmayan, Balıkesir'den Dursünbey'e kadar olan 29 kilometrelik yolun 
1993 yılı içerisinde bitirilmesini ve hayatiyete geçirilmesini düşünüyor musunuz? 

Sayın Başkanım, bu sormuş olduğum sorular; daha öncehazırlanmış ve sormak için Baş
kanlığa müracaat edilmiştir; bu oluşumla hiçbir alakası yoktur. Sayın Bakanımın, ona göre 
cevap vermesini rica ederim. (ANAP ve RP sıralarından "Ne demek bu oluşum?" sesleri, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayırt Öztaylan. 
Malatya Milletvekili Sayın Mustafa.Yılmaz : buyurun efendim. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, aracılığınızla, sayın Bakandan şunları 

öğrenmek istiyorum efendim : Bursa Devlet Su tşleri Müdürlüğüne kesin yargı kararına bağlı, 
tezyidi bedel alacakları bulunmaktadır. Bu alacakların toplam miktarı ne kadardır? 

Bu soruya bağlı olarak; Elazığ'da bulunan 8 inci Bölge Müdürlüğüne, Elazığ-Malatya yo
lunun bakımı için ödenmesi gereken ödenek miktarı ne kadardır? 

Sayın Bakan, konuşmalarında otoyol projelerinden bahsetti; 1993 yılının otoyollar için 
proje yılı olacağını söylediler. Bu projelendirme kapsamında, Ankara-Kınkkale-Kayseri-Malatya-
Diyarbakır-Mardin hattı da var mıdır? 

Üçüncü sorum şu : Erzincan Yasası Yüce Meclisimizden geçirilirken, Şırnak ile ilgili ek 
bir madde eklendi; Şırnak'ın kalkındırılması için oraya yatırım yapılması vurgulanıyordu. Bu 
konu ne durumdadır? Şırnak'a yardım yapılacak mıdır, miktarı ne kadardır, bugüne kadar ne
ler yapılmıştır? 

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmazcan. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakana yön

lendirmek istediğim iki sorum var. Birincisi, Aydın-Denizli-Dinar otoyolu İle Kale-Serinhisar 
arasındaki yolun yapımı ne zaman bitirilecektir? 

İkinci sorum şu : Biraz önce, İktidar grubu mensubu milletvekili arkadaşlarımızın, şimdi
ye kadar görülmedik ölçüde Sayın Bakanı sorgulama ihtiyacı duyduklarını gördük. Sayın Ba
kan, bu manzara karşısında, kendi koltuğunda oturmayı yeniden değerlendirecek midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şahsiyetine yönelik olan soruları sormayacaktık. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, şahsiyetle hiç ilgisi yok; görevi ile 

ilgili. 
BAŞKAN — Neyse, tamam efendim. 
Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi, mikrofona çıkarmıyoruz. Soru, yerinden ve kısaca, 

kürsü önüne gelerek soruluyor... 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Siz, birkaç 

parti değiştirirseniz. 
BAŞKAN — Bazı arkadaşlarımızın sesi... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) -r- Bilmediğiniz şeyleri konuşuyorsunuz, cehalet için

desiniz Sayın Bakan!. <> 
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BAŞKAN — Sayın Korkmazcan... 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Efendim, bilmediği bir şeyi söylüyor. 
BAŞKAN — Ben konuşurken... (SHP VE DYP sıralarından gürültüler) Oturun lütfen. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Cehalet içindesiniz... (SHP ve DYP sıralarından, 

gürültüler) Ne konuşuyorsunuz; ne söylediğini duydunuz mu? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz?.. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) Müsaade eder 
misiniz? 

Şimdi, bazı sayın milletvekillerinin sesi yeterli değil; bütün milletvekillerine sesini duyur
mak zorunda'değil. Bazı milletvekilleri soru sorarken, diğer milletvekilleri, hem birbirleriyle 
konuşuyorlar hem de "duymuyoruz" diye itiraz ediyorlar. ' 

Sayın milletvekilleri, soru soran milletvekilini, Başkanlığın ve tutanağı tutan teknik kad
ronun duyması, belli ölçüde de Bakanın not alabilmesi yeterlidir.. 

Buyurun Sayın Dumankaya. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanı önce kutluyorum. Cum
huriyet tarihinde iki rekoru birden kırdı. Birincisi, bütçesinde en çok soru sorulan bir Bakan 
oldu. İkincisi de, iktidar Partilerinin, kendi partilerinin en çok soru sorduğu bir Bakan oldu
ğundan dolayı, cumhuriyet tarihinde bir rekoru vardır. 

Bazı rakamlar vereceğim ve sonra Sayın Bakana soru soracağım... 

BAŞKAN — Oturun efendim, oturun. Soru değil bu, oturun lütfen. 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Soru soracağım, 
BAŞKAN — Oturun, geçti bırakın hadi. 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Soru soracağım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tamam, (ANAP sıralarından, gürültüler) Bırakın efendim, 
tamam. (ANAP sıralarından gürültüler) Ayıptır ama... 

HALtT DUMANKAYA (İstanbul) — Soru soracağım. 

BAŞKAN — Böyle mi sorulur canım?! (ANAP sıralarından, "nasıl isterse sorar" sesleri) 

Bir sayın milletvekili, soru sorarken, evvela içtüzüğün ve uygulamamızın koşullarına uy
malıdır. Eğer, uymuyorsa ve her milletvekili bunu yaparsa, o zaman çalışamayız arkadaşlar. 
Lütfen... 

Buyurun Sayın Dumankaya. 
HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Bazı rakamlar vereceğim ve sonra soru soracağım. 
Keşif bedeli 8 milyar 200 milyon; ihale şekli, davet ve tenzilat 7. Keşif bedeli 25 milyar; 

ihale şekli, davet, davet edilme 7; tenzilat 6. 

Bu sıra, böyle devam ediyor. 
Şimdi soruyorum. 
Sorum, Sayın Ahmet Sayın'ın sorusuna benziyor. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bırak, sen bana benzeme... 

HALtT DUMANKAYA (istanbul) — Sayın Bakan bazı rakamlar verdi ve herkese açık 
olarak yapılan ihalelerde, tenzilatlar yüzde 35-40 civarında gidiyor; davetli olan ihalelerde ten
zilatlar yüzde 3 ila yüzde 6 arasında değişiyor. Bu ihaleler, yani davet suretiyle yapılan ihaleler 
kimlere verilmiştir? Tenzilat miktarı ne kadardır? Sorumun biri budur. 
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ikinci sorum şudur : Ulaştırma Bakanı "tüp geçit yapacağım" diyor ve projeyi ihale edi
yor; Sayın Bakan da "köprü yapacağım" diyor. 

Bunların hangisi yapılacak; yani, Bakanlar Kurulu hangisinin yapımına karar verecektir? 
BAŞKAN — Teşekkür ediriz. 
ADİL AYDIN (Antalya) — Siz, her türlü yolsuzluğu yaparsınız da biz her türlü yolu ya

pamaz mıyız? 
BAŞKAN —Müsaade eder misiniz... Yani, bu saatte sinirlenmenize gerek yok, kimse si

nirlenmesin. Bu işi nasıl olsa bitireceğiz. 
Sayın Orhan Doğan burada mı?.. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak)— Buradayım efendim. 
BAŞKAN — Ben mi okuyayım sorunuzu, siz mi sormak istiyorsunuz? 

- ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sözlü sormak istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Orhan Doğan'a sormamın nedeni, kendisinin boğazından ra

hatsız olduğunu bildiğim ve sorusunu benim okumam yolunda bir pusula gönderdiği içindir. 
Ondan sonra da, "bu soruyu Sayın Bakana soracağız" diye pusula gönderenler olmuştur. So
ru soracakları tespit ettik, yazılı ve sözlü soru soracaklar belli oldu. Sayın Sayın ve Sayın Do
ğan tarafından verilmiş iki tane yazılı soru vardı ve o soruları sorduk. Bundan sonraki sorular 
sayın milletvekilleri tarafından sözlü olarak sorulacaktır. 

Sayın Şahin ve Sayın Ayhan pusula göndermişler... 
CEMAL ŞAHIN (Çorum) — Benim de ismim var bunda Sayın Başkan. Ben sonradan 

göndermiş değilim, benim de ismim yazılıydı. , 
BAŞKAN — Evet, siz soracaksınız efendim; Yani, siz soracaksınız, ben sormayacağım. 
Sayın Orhan Doğan, lütfen yaklaşın efendim. 
ORHAN DOĞAN (Şırnak) — Sayın Başkanım, öncelikle, rahatsızlığım sebebiyle göster

diğiniz nezakete teşekkür ediyorum. 
Sayın Bakana iki sorum vardır. , 
Birincisi; Erzincan ihaleleri yapılırken, ihalelere katılan firmalardan gayri meşru yollar-

dan'para alındığı ve kanunda yeri olmayan bu yöntemle alınan paralarla dâ Sosyaldemokrat 
Halkçı Partiye merkez binası alındığı haberi var; bunu basın yazmıştır. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) • 

tkinci sorum : Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, 1 OOO'er kişilik kadro tahsis ediliyor, 13 
vilayete 13 vilayetten ll'ine tahsis edilen 1 000 kişilik kadrodan 400 kadroya, SHP yerel yöneti
minin onayı alınmaksızın atama yapılmıyor. Bunu ben Şırnak'ta yaşadım, Adıyaman'da yaşa
dım, Batman'da yaşıyorum. 

Sayın Bakana şunu sormak istiyorum : Olağanüstü Hal Bölge Valiliğini kapsayan bu 400 
kişilik kadrodan yararlanabilmek için, mutlak surette SHP'Ii mi olmak gerekiyor? Eğer değil: 
se, bunun koşulları nelerdir, bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Korkutata. 
HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, Sayın Bakana sorularım şun

lardır : Bingöl Gülbahar Barajı yıllardır etüt ediliyor. Bu barajın yapımına acaba bu yıl başla
nacak mı? 
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Yine, Sancak'ta Sancak Barajı ve Özgüce Barajı da ihale edilmiş, yapımı yıllardır da de
vam ediyor; ama bir türlü bitmedi; bunlar ne zaman bitecek? 

Bir de, dünya ile bağlantısı kesilen bir ilçemiz var, Yenisu İlçesi; acaba buraya bir yol yapı
mı planlanıyor mu? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ataoğlu, buyurun efendim 

KÂZIM ATAOĞLU (Bingöl) — Sayın Başkan, aralık ayı başında Bingöl'de devlet su işle
ri, karayolları ve bayındırlık.müdürlüklerine 400 tane geçici işçi alınmış bulunmaktadır. Bun
larla ilgili müsaadenizle Sayın Bakana sorum var. 

Şimdi, bu işe alınan işçiler, ilgili genel müdürlerin teklifi ve Sayın Bakanın onayıyla işe 
alınmış bulunmaktadırlar. Ancak, bugün aldığım bir bilgiye göre, bunların bir kısmı henüz 
işe başlamamıştır, bir kısmı başka illerde ikamet etmektedir, hatta bunların bir kısmı şu anda 
yurt dışında bulunmaktadır. Yine aldığım bilgiye göre, bu sayının tespitini Bingöl SHP il örgü
tü ve ilçe örgütleri yapmıştır. Bunun doğruluk derecesini soruyorum. 

Ayrıca, eğer parti bu listeyi getirip burada onaylatmamışsa, Sayın Bakanın bu 400 işçiyi 
işe alırkenki kıstası nedir? Niçin kendisi onaylamıştır? Genel müdürler bizzat tetkik etmiş ve 
kendileri imzalamıştır. 

Bir de, müsaadenizle şunu sormak istiyorum : Bakanlığın bunca yoğun işi varken, o ilin 
valisi ve ilgili daire müdürleri devre dişi bırakılarak bir bakanın böyle geçici işçilerle uğraşma-

" * > . • • • • • • 

sının mantığını anlayamıyorum. Bunu izah etmelerini istiyorum. • 
BAŞKAN — Sayın Sever. 

M. EMİN SEVER (Muş) — Sayın Başkan, bugüne kadarki ihmallerin kendilerine ait ol
madığı; ancak, bundan sonraki gecikmelerin kendilerine fatura edileceği aşağıdaki konu ilgili 
bazı soruları Sayın Bakana sormak istiyorum. 

1966 tarihinde Muş, Bingöl, Erzurum illerini kapsayan, 2 500'ün üzerinde can kaybı, artı, 
15 000 civarında ağır hasar yapan Varto depremi olmuştur. 

Bu üç ilde 1992 yılı sonuna kadar 7 364 konut bitirilerek afetzedelere teslim edilmiştir; 
ancak, bütçe imkânsızlıkları nedeniyle veya Bingöl, Erzincan depremi gibi bazen araya giren 
afetler nedeniyle bugüne kadar, 26 yıldır yapılmayan konut sayısı, 8 280'dir. Yani, hasar gören 
konutların yüzde 50'sinden fazlası.halen yapılmamıştır. 

Bu arada, 1970 tarihinde Gediz depremi meydana gelmiş ve kısa bir süre içinde konutların 
tümü yapılıp hak sahiplerine teslim edilmiştir. Erzincan için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bun
dan son derece memnunuz; ancak, bu memnuniyetimizi Varto depremi afetzedeleri için de duy
mak istiyoruz. . 

Bu nedenle, Sayın Bakana şu soruları sormak istiyorum : 

1. Varto depremi afetzedeleri, 26 yıl geçmesine rağmen, kendilerini birinci sınıf vatandaş 
olarak hissetmezlerse haksızlık mı ederler? Bu bölge insanlarının bu kanaatlerini değiştirmek 
için bugüne kadar yapılmamış olan konutları 1993 yılı programına alacaklar mı? Böylece, 26 
yıllık bu ayıbı kaldıracaklar mı? Çeşitli nedenlerle hak sahipliği düşmüş iki bini aşkın vatan
daşa hak sahipliği verecekler mi? Heyelan bölgesi olan köylerin bağlı olduğu il ve ilçe merkez
lerinin iç iskâna tabi tutulmasını sağlayacaklar mı? 
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2. Ayrıca, 1992 şubatında çığ afeti nedeniyle 3 ölü ve 16 kişinin ağır hasar nedeniyle hak 
sahibi olduğu Muş, Varto Haksever Köyü Kavak Mezrası için bugüne kadar, bir yıl geçmesine 
ve ağır kış şartlarının dayatmasına rağmen, herhangi bir yardım yapılmamıştır. Bunu da 1993 
yılı programına alacaklar mı? 

Teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Şekercioğlu, buyurun. , 
TUNCAY ŞEKERGtOĞLU (Elazığ) — Sayın Başkan, Bayındırlık ve tskân Bakanlığına 

bağlı Devlet Su İşleri 9 uncu Bölge Müdürlüğü, Karayolları 8 inci Bölge Müdürlüğü, Bayındır
lık ve İskân Müdürlüğü ve iller Bankası 12 nci Bölge Müdürlüğünden, toplam 1 360 mevsim
lik işçi çıkarıldığı ve aynı anda 400 adet işçinin yeniden işe alındığı, mahallî basından ve Elazığ 
Valiliğinden aldığımız bilgi ile doğrulanmaktadır. 

Maliye Bakanlığının, işçi alımı yapılmaması gerektiği şeklinde yazısı olmasına rağmen, 
bizzat Sayın Bakanın talimatıyla işe işçi alındığı ve işçi alımında SHP il teşkilatının gönderdiği 
listenin geçerli olduğu, mezhep ayırımı yapıldığı iddia edilmektedir. Bu konuda Sayın Bakan
dan bilgi arz ediyorum. 

BAŞKAN — Soru soruyorsunuz. 
TUNCAY ŞEKERCİOĞLU (Elazığ) — Bu konuyu Sayın Bakandan soruyorum. 
İkinci sorum : Elazığ'ın ekonomik ve sosyal geleceği için hayati önem arz eden Kuzova 

sulama projesinin uygulanmasına ne zaman başlanacaktır? 
Üçüncü sorum : Elazığ'ın 2000'li yıllardaki içme ve kullanma suyu probleminin çözümü 

için, Devlet Su İşlerinin, ne gibi bir çalışması vardır, hangi tedbir alınmaktadır? 
BAŞKAN — Sayın Sadak?.. Yok. Sayın Sadak hakkını kaybetti. 
Sayın Kılınç, buyurun. 
MAHMUT KILINÇ (Adıyaman) — Sayın Başkan, Atatürk Barajı göl sahası altında ka

lan ve istimlak edilen arazilerden dolayı sonuçlanmış davalardan doğan tezyidi bedellerin çok 
azı şimdiye kadar hak sahiplerine ödendi. Çok büyük rakamlara varan bu bedellerin, 1993 yı
lında ne kadarının ödenmesi düşünülüyor? 

Bir de, Adıyaman-Yelişyurt adıyla bir yol, altı yıldır yapılmaktadır. Adıyaman-Malatya 
bağlantısını sağlayacak, toplam 90 kilometre olan bu yolun, 6 yılda sadece 23 kilometresi as-
faltlanabilmiştir. Bu hesaplamayla yılda 4 kilometre yol yapılabildiğine göre, 22 yılda tamam
lanması gerekiyor. Bakanlık olarak, daha erken bitirmek için ne yapmayı düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Baş. 
MUSTAFA BAŞ (İstanbul) — Sayıri Başkan, Sayın Bakandan sualim şudur : Kocaeli Su-

adiye beldesinde heyelan bölgesi vardır. Bu bölgemizden, zaman zaman heyetler gelip dertleri
ni anlatmışlar ve dilekçeler halinde problemlerini bildirmişlerdir. Elimdeki fotoğraflarda da, 
heyelan bölgesinde yapılan ve yapılmakta olan evlerin resimleri vardır. Bunları Sayın Bakana 
takdim edeceğim. İki ay içerisinde, hiçbir önlem alınmamıştır. Bu insanların evleri yıkılmaya 
mı terk edilmiştir? Bu konuyla ilgili, bugüne kadar hangi tedbirler alınmıştır? Yoksa bu insan
lar kendi başına mı bırakılmıştır? 
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Sayın Bakandan, bu sorularımın cevabını rica ediyorum. 

. BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Inceayan, buyurun efendim. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, Ankara-İstanbul otobanının, mesafe olarak 
en uzun geçişi Bolu tündedir. Bu geçişte, arazisi kamulaştırılan vatandaşlarımızın istimlak be
delleri uzun zamandır ödenmemektedir. Enflasyon karşısında mağdur edilmiş durumdadırlar. 

Bolu-Caydurt ile Bolu-Elmalık arasındaki arazinin istimlak bedellerinin ödenmesi ne za
man yapılacaktır? 

İstimlaklerde sıraya riayet edilmekte midir? 

İkinci sorum : istimlaki yapılıp, ödemesi yapılmayan ve mahkemelere giden tezyidi bedel 
davaları neticesinde kesinleşen istimlak bedelleri vatandaşlarımıza ne zaman ödenecektir? 

Üçüncü sorum : otoban geçişinde ek istimlakler yapılmıştır. Müteahhit firmalar, ek is
timlak yapılan yerlerde, "paranızı en kısa zamanda çıkaracağız" diyerek vatandaşların arazi
lerine girmişler ve otoban bu şeritten geçmiştir. Bugüne kadar, ek istimlaki yapılan vatandaşla
rımızın arazileri için bir bedel ödenmemiştir. Bu bedeller ne zaman ödenecektir? 

Dördüncü sorum : Bolu, Dörtdivan Ovasının sulamasını sağlayacak olan Tekiye Barajı, 
1993 yılında, Devlet Su İşleri tarafından hangi proje safhasına getirilmiştir? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Kapusuz, buyurun. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, Sayın Bakanımıza şu suallerimi sormak 
istiyorum : - " . 

Birincisi, İç Anadolu'nun GAP'ı mesabesindeki Develi Ovasının birinci merhalesinden 
sonra, ikinci merhalesinde Zamantı Tüneli için, 1992 yılında 5 milyar ayrılmış idi; 1993 yılında 
da 4 milyar gösteriliyor. 

Bu kadar büyük bir yatırım için yapılmış olan bu projeyle ilgili çalışmaların devam ede
bilmesi açısından, bu ödeneğe, ek bir ödenek getirilmesi düşünülüyor mu? 

Diğer bir sualim de, özellikle köprü ve otoyol geçişleri anında, büyük vasıtaların geçip, 
küçük vasıta için ücret tahsilatı yoluna gidildiği, bir özel televizyon tarafından kamuoyunun 
gündemine getirilmiştir. Dolayısıyla, buradaki yolsuzluk hususunda Sayın Bakanımızın almış 
olduğu bir tedbir, malumat ye benzeri yolsuzluklarla ilgili acaba bir tahkikatı, bir düzenlemesi 
söz konusu mudur; bunun önlenmesi için herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

Sayın Hatinoğlu, buyurun, 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) — Sayın Başkan, Sayın Bakandan şu sorularımın 
cevabını istiyorum : Bakanlıklarına bağlı kuruluşlarda, üçlü kararnameye tabi kaç kişiyi gö
revden aldılar? Danıştay kararlarını uygulayacaklar mı? 

İkinci sorum : SHP'Ii belediyelerden, kuruluşlarına kaç işçiyi naklen aldılar? Başka ku
ruluşlardan da naklen işçi almayı düşünüyorlar mı? 
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Üçüncü sorum : Hopa-Sarp Sınır Kapısı arasındaki karayolu inşaatının 1993 yılında ta
mamlanması için gerekli ödeneği tahsis etmeyi düşünüyorlar mı? , ' 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Sayın Oğuz, buyurun. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, Sayın Başkan, kendisinin verdiği izahatta, oto

yollar için 5 milyar harcandığını, 2 milyarının da bir sene içinde dolar olarak harcandığını söy
lediler. • 

Bu paralar hangi müteahhitlere verilmiştir; bunların içerisinde yerli müteahhitlerimizin 
nispeti nedir? Otoyollar için bugüne kadar 48 trilyonluk bir harcama yapıldığını ve yeni yollar 
yapımı için 300 milyarlık Dünya Bankası kredisi sağlandığı haberini verdiler; bir de Bolu Da
ğında üç tane tünelin ihale edildiğini ifade ettiler. ^ 

Bunlarda yerli ve yabancı müteahhit nispeti nedir? < . - • - . , 
İstanbul Boğazının tüp geçitle bağlanması işi ve projesi ne safhadadır? 
Bunlann cevabını istirham ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Bayrak, buyurun. 
ŞABAN BAYRAK (Kayseri) — Sayın Bakan, Kayseri'de, Yemliha Kasabasından adını alan 

Yemliha Barajı projesi 15 yıldır gerektiği şekilde yatırım yapılmadığından, şimdiye kadar biti
rilememiştir. 

Yemliha Barajını ne kadar bir zaman içerisinde bitirmeyi düşünüyorsunuz? 
1993 malî yılında ne kadar yatırım yapmayı planladınız? 
Yemliha Barajına yatırım ayrılmamışsa, sebepleri nelerdir? 
İkinci sorum : Devlet Su İşleri istimlak etmiş olduğu baraj, gölet gibi yerlerin istimlak 

bedellerinin biriken tutarı ne kadardır? Vıtandaşjara olan bu borçlarından, ayda ne kadar ödeme 
yapmaktadırlar? 

Üçüncü sorum : Zamantı tüneli, bildiğiniz gibi, Develi projesinin önemli ünitelerinden bi
risidir. 1993 yılında 600 milyar lira istenmektedir; buna karşılık 4 milyar lira ödenek ayrılmış
tır. 4 milyar lira ayırarak 600 milyar lira değeri olan bir yatırım kaç senede bitecektir? Bu öde
neğin artırılması düşünülmekte midir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 

, Buyurun Sayın Dağcı. 
MUSTAFA DAĞCI (Kayseri) — 1. Sayın Başkan, Kayseri Hükümet Konağı, kanalizas-

i yonu ve içme suyu inşaatları ne zaman bitirilecektir? 1993 yılında kaç lira ödenek ayrılmıştır? 
. 2. Tacin, Bahçelik, Yamuha, Bayramhacılı projeleri için 1993 yatırım ödeneği ne kadardır? 

3. Devlet Su işleri Onikinci Bölge Müdürlüğü 1993 teklif programında yer alan 48 adet, 
taşkın, koruma, drenaj ve benzeri tesislerin inşaatı için para ayrılmış mıdır? 

4. Bütün adı geçen inşaat7 ve projelerin gerçekleşmesi, bu hızla giderse kaçıncı asırda ta
mamlanacaktır? 

Arz ederim. • 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağcı. 

Tabiî, sorulara devam edeceğiz; ama bir şeyden çekinmiştim açıkça : Acaba, bu müessese
den dolayı sıkıntıya düşer miyiz diyordum; ama, bu ana kadar sorulan soruların hepsi ihtiyaç
tan kaynaklanan sorulardı. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. 

Buyurun Sayın Eler. 
HASAN BASRÎ ELER (Edirne) — Sayın Başkan, aracılığınızla, Sayın Bakandan bazı ko

nuları iğrenmek istiyorum. 

Malumunuz, ülkemiz, bilhassa karayolu taşımacılığına önem veren ülkelerin başında gel
mektedir. Her ne kadar, karayolları yapılmakta ise de, ileride GAP ve Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Projesinin bitmesi halinde, bu gelişmeye paralel, ne kadar yol yapılsa, yeterli olmaya
cağı meydandadır. 

Karayollarındaki bu yükü hafifletmek için, bilhassa limanları, Karadeniz ve GAP'la bir
leştirecek demiryolları yapılması konusunda -her ne kadar Sayın Bakanımla ilgili olmasa da-
Ulaştırma Bakanıyla bir koordinesi, eşgüdümü var mıdır ve Hükümetçe, bu konuda yatırım 
yapılması düşünülüyor mu? *" 

Ayrıca, öncelikli kalkınma bölgesi Trakya'da bulunan Edirne İlimizde yollar yeterli değil
dir. Örneğin, Sayın Başbakanımız ve Sayın Başbakan Yardımcımız, bundan kısa bir süre önce 
-zannedersem helikopterle gittiler; ama, karayoluyla gitselerdi, onlar da bana hak vereceklerdi-
Edirne'de bir liman açılışı bir de Lalapaşa'da Çimento Fabrikasının açılışını yaptılar. Önceki 
iktidarca temeli atılan ve şimdi biten bu fabrikanın açılışını yaptılar. 

Bu limanı Keşan'a bağlayan bir yol vardır ve bu yolda bir köy yolu gibidir, tek vasıta geçe
bilmektedir, ulaşım yoktur. O zaman liman yapmanın bir amacı kalmıyor. 

Aynı Şekilde, Lalapaşa çimento fabrikasını anayola bağlayan yol yeterli değildir. 
Acaba, Sayın Bakanımız bu yolları yaptırmayı düşünüyorlar mı? 

Ayrıca, Zonguldak'ta yeraltı çalaşmaları nedeniyle "tasman" denilen yerüstü çökmeleri 
olmaktadır, 3 mahallede 3 binden fazla ev yıkılma noktasındadır, can kaybı olmuş ve olacak
tır. Bu durum hakkında ne düşünüyorlar? 

Son bir sorum var : Şu anda Meclisteki bu görünümden dolayı çok mutlu oldum. Bizi 
haksız yere eleştirenler oldu. Bu saatte bu sayıda milletvekili arkadaşım burada... Bu duru
mun, açıklık politikasına bağlı olarak, Sayın Bakanımızın yardımlarıyla televizyondan veril
mesinin yararlı olacağını düşünüyorum; kendileri de bunu düşünüyorlar mı? 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Bu soru da işin çeşnis; oldu! 
Buyurun Sayın Hacaloğlu. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın Bakanıma şu soruyu sormak 
istiyorum : Sayın Bakanımız, Hükümet içinde, ekonomi bilgisi bakımından çok değerli bir ba
kanımızda-. Burada önümüzdeki yıllara yönelik olarak otoyollar projelerine ilişkin hedefler ver
diler; mutlu olduk. 

Biz, arkadaşlarla dışarıda bir hesap yaptık; 5 bin kilometre otoyol oluyor. Şu anda günü
müz fiyatlarıyla bir kilometre otoyol 8 milyon dolardır. Demek ki, önümüzdeki 10 yıllık süre 
içinde 40 milyar dolarlık bir yol programını, Sayın Bakan, burada Yüce Meclis önünde, Hükü
metimizin ileriye dönük programı olarak deklare etmiştir. 
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Yılda 4 milyar dolarlık bir yatırım demektir bu. 
1992 yılı Konsolide bütçe yatırımları içinde toplam kamu yatırımları toplamı da 4 milyar 

dolardır. Yani, önümüzdeki 10 yılda, her yıl, bu seneki toplam yatırımlar kadar parayı otoyol
lara yatıracağız diyor. ' ' • ' - • , 

Şimdi soruyorum : Türkiye, otoyollara bu düzeyde yatırım yaparsa, kamu kesimi borçlan
ma gereğini, kendilerinin çok iyi bildiği üslupla ve teknik düzeyde, nasıl kapatacaktır? Yeşil 
kart için nereden para bulacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun efendim? 
Sayın Köklü?.. Yok. 
Sayın Karagül?.. Yok. 
Sayın Halis?.. Yok. . 
Sayın Koyuncu?.. Yok. 
Sayın Şahin?.. 
CEMAL ŞAHlN (Çorum) — Benim soracağım soru sorulduğu için vazgeçiyorum. 
BAŞKAN — Sorulduğu için vazgeçiyorlar efendim. 
Sayın Alagöz?.. Yok. 
Sayın Genç?.. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ben soru hakkımı muhalefete verdim. (Gülüşmeler, alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ekmen?.. Yok. 
Sayın Kerimoğlu?.. Yok. 
Sayın Yılmaz, Gaziantep Milletvekili ?.. Yok. , 
Sayın Arıkan?.. Yok. 
Sayın Ayhan?.. Yok. 
Sayın Gözlükaya?.. Buyurun efendim. N 

MEHMET GÖZLÜKAYA (Denizli) — Sayın Başkanım, sorularıma başlamadan örçce bir, 
hususu söylemek istiyorum : önce Sayın Bakanımıza ve Bakanlığımıza, bir yıla sığdırılabile
cek hizmetlerin azamisini yaptıkları için teşekkür etmek istiyorum. 

Şurada birçok soru soruldu, bu soruların soruluş sebebi, zatı alinizin de söylediği gibi, 
bir ihtiyaçtan doğuyor ve yılların birikimi var. 

Bu birikim sebebiyle ben ve arkadaşlarım soru soruyoruz. Şimdi sorularımı soruyorum : 
1. 1976 yılında temeli atılan Adıgüzeller Barajı bu sene hizmete açılacak mıdır? 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Üç yıldır açık!.. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Devamla) - Su toplanması tamamlanmamıştır. 
BAŞKAN — Size sormuyor Sayın Altınkaya. 
MEHMET GÖZLÜKAYA (Deyamla) — 2. Denizli'nin, içme ve sulama suyuna büyük kat

kısı olacağı bilinen ve üzerinde çok durduğumuz Gökpınar Barajının yapılması, bu sene prog
rama konulması düşünülüyor mu? 

3. Sayın Bakanımız, 7 tane mega otoyoldan bahsettiler; teşekkür ediyorum, inşallah ger
çekleşir. Bu arada trafiğin ve iktisadî ve ticarî hayatin, turizmin en hareketli olduğu bir yol 
olan Îzmir-Aydın otoyolunun ikinci bölümü olan Aydın-Denizli otoyolu hakkında ne gibi dü
şünceleri vardır; programa alınmış mıdır? Bu hususta bilgi istiyorum. 
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4. Bugün, çağdışı kaldığını iddia ettiğimiz ve Denizli'ye yakışmayan Çameli-Acıpayam, 
Babadağ-Sarayköy gibi, hareketin bol olduğu; fakat kışın hayatın durduğu 20'şer kilometrelik 
yol vardır, dağlıktır. Bu yolların yapımı için çok çaba sarf ediyoruz; ama, henüz bir netice ala
madık. Bunların programa konulup konulmayacağı hakkında bilgi istiyorum. 

5. Ayrıca, Denizli, sulama yönünden çok büyük ve hareketli bir yerdir. Eğer yapılırsa, 
iki katrilyonluk yatırım yapılması gerekir. Bu bakımdan, Denizli'de bir DSİ bölge müdürlüğü 
kurulması düşünülmekte midir? 

6. -Denizli'de 73 belediye vardır, tiler Bankamıza teşekkür ediyorum; hizmet ediyorlar. 
Ancak, imkânları dardır. İmkânları artırılacak mıdır ve tiler Bankasının bir bölge müdürlüğü, 
Denizli'de kurulması düşünülmekte midir? 

Son olarak şunu sormak istiyorum : Denizli, 912 kilometre karayolu ağına sahiptir ve böl
gesi İzmir'dir. Şimdiye kadar, maalesef, geçen on yılda, eski yıllarda, bir bölge müdürlüğü ku
rulmamış; Karayolları bölge müdürlüğü kurmayı düşünüyorlar mı? 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Biz teşekkür ederiz. 
Sayın S,u, buyurun. -
ALİ SU (İçel) — Sayın Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan sormak istiyorum : 
1 Taşucu-Gazipaşa yolu, 1993 programına alınmış mıdır? 
2. Mersin-Gazipaşa sahil bandındaki yeraltı suyunu sulama suyu olarak kullanmak için, 

inceleme yapılmış mıdır; yapılmışsa ne aşamadadır? 
3. Göksu deltasının ikinci merhale sulama projesi ne durumdadır; 1993 programına alın

mış mıdır? 
4. Gayrettepe Barajının 1993 yılında temeli atılacak mıdır veya ne zaman atılacaktır? 
5. Bayraktepe barajının temeli 1993'te atılacak mıdır veya ne zaman atılacaktır? 
Baraj altında kalan arazinin istimlak bedeli ödenmiş midir veya ne zaman ödenecektir? 
6. Çataldeğirmen barajı incelemesi ne aşamadadır? 
Sayın Bakanımdan, sorularıma yazılı olarak cevap istiyorum. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yükselen?.. Yok. 
Sayın Nevfel Şahin?.. Yok. 
Sayın Kurt?.. Yok. . 
Sayın Çiloğlu?.. Yok. 
Sayın Gökdemir?.. Yok. 
Sayın Eser?.. Burada. 
Buyurun Sayın Eser. 
ALİ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, aracılığınızla, çok kısa cevaplandırılmasını istedi

ğim şu soruları sormak istiyorum : 
Sayın Başkan, muhtelif rakamlar verdiler, 1992 yılı bütçe fiyatlarıyla, otoyol, duble yol 

ve mevcut yolların dubleye çevrilmesi şeklinde. Duble yol kilometre fiyatlarının, dolar bazında 
bildirilmesi mümkün mü? 

— 147 — 



T.B.M.M. E: 44 16 . 12 . 1992 0 : 3 

2. Bilindiği gibi, Samsun'da Altınkaya Barajı için istimlak edilen ve aşağı yukarı 7 yıla 
yakın zamandan beri sürüncemede kalan istimlak bedelleri ve tezyidi bedellerin ödenmemesi 
durumu vardı. Sayın Bakan'dan burada rica ediyorum, nasıl bir yöntem uygulayalım ki, bu 
konuyu çabuk halledelim? 

3. Sayın Bakanı, çok dikkatle dinledim, 2000 ve 2010 yılı projeksiyonunu anlattılar. Bunlan 
acaba bir proje sıralaması mıdır, bir plan sıralaması mıdır, yoksa, bu yeniden gözden geçirile
cek midir? 

. Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Sayın Yavuz?.. Yok. 
Sayın Alp?.. Yok. 
Sayın Bakan, soru sorma işlemi tamamlanmıştır. 
Şimdi, sorulara Sayın Bakan cevap vereceklerdir. 
Buyurun efendim. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Hatay) — Evet 

efendim. 
'Değerli arkadaşlar, bazı önemli konularda değerli milletvekillerimizin sorularını yanıtla

mak istiyorum, izin verirseniz. 
Bunlardan bir tanesi, hepimizi son derece sıkıntıya sokan ve üzen, Özellikle kamulaştır

mayla ilgili tezyidi bedeller konusudur. Arkadaşlarımız haklı olarak bu konuya değindiler. 
Göreve geldiğimiz zaman devraldığımız tabloda, bu alanda birikmiş Devletin borcu 3 tril

yon lirayı biraz geçiyordu. 
Bu, geçmiş dönem borcu, ödenmemiş borcu, olanaklar nispetinde ödeme gayreti içinde

yiz. Şunu hemen ifade edeyim ki, devletin büyük ölçüde otoyollardan ve barajlardan kaynak
lanan tezyidi bedeller ve kamulaştırma konusundaki borcu, aslında Bayındırlık Bakanlığının 
doğrudan ilgili olduğu bir konu değildir; Kamu Ortaklığı idaresi tarafından ödenmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı ilgili kuruluşları, Devlet Su İşleri ve Karayolları bunun dağıtımını 
yapıyor. 

Bu dağıtımda, arkadaşlarımızın müsterih olmasını rica ediyorum, en ufak bir sıra atla
masına müsamaha edilmemektedir. • 

Yalnız, bazı vatandaşlarımız burada bir yanılgıya düşüyorlar; kamulaştırmayla, tezyidi bedel 
ödemeleri arasında bazı farklılıklar oluyor. Kamulaştırma, yasaya göre, hemen ödenmesi gere
ken bir bedel; ama, bazı vatandaşlarımız bu bedeli almadan.da müsaade ediyorlar idareye. Do
layısıyla, burada, sanki sırada bir bozukluk varmış gibi görüntüler olabiliyor. 

Tezyidi bedeller ilamla ilgili; ama, ilamın genel müdürlüğe intikal tarihine göre sıraya giri
yor ve bu sıra içinde ödeniyor. 

Bizim, bu yıl içinde yaptığımız ödemeler, geçmiş dönem borçlarıyla ilgili, yaklaşık 50 tril
yondur. Bunun içinde tezyidi bedeller de var; Önemli bir bölümü ödendi. Tabiî, şunu da ifade 
edelim ki, yenileri ilave ediliyor. Dolayısıyla, ancak aldığımız dönemdeki 3 trilyona karşı, şu 
andaki borç 2 trilyona inmiş gözüküyor, yeni eklemelerden dolayı. 
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Otoyolların müteahhitleriyle ilgili, bir değerli milletvekilimizin sorusuna da yanıt vermek 
istiyorum. 

Otoyol ihaleleri, bildiğiniz gibi, geçtiğimiz Hükümet döneminde yapıldı. Aslında buna, 
ihale demek de tam doğru değil; çünkü bir tane ihale var, diğerleri ihale kapsamı dışındadır. 
Farklı bir yöntem uygulanmıştır. Kredi getiren kuruluşlara bu tür otoyol işleri verildiği için, 
otoyollarda çalışan şirketlerin çoğu, yabancı ortaklarla birlikte yeni şirketler kurmuş durum
dadırlar. Şu anda 12 kesim üzerinde çalışan otoyol müteahhitlerimizin 7 tanesi yabancılarla 
birlikte, 5 tanesi ise, kendi başına, Türk şirketi olarak görev yapıyorlar. 

Hemen, otoyollarla ilgili bir hesaplamaya da değineyim. Değerli arkadaşımız eski bir Plancı 
olduğu için tabiî, hemen hesap yaptı, 5 bin kilometre otoyol 2010 yılına kadar gerçekten hedef
lediğimiz bir otoyol uzunluğudur; buna ulaşmayı umuyoruz. Ama, 5 bin kilometreyi 8 milyon 
dolardan hesap edip "40 milyar doları nasıl bulacağız?" diye sormasında bir ufak hata yaptı. 
Bunun 1 500 kilometresi zaten bitiyor. Yani, 3 500 kilometrenin parasını bulacağız; 28 milyar 
dolar eder. Yılda 2 milyar dolardan 16 yıl eder, 16 yılı 1992 ile toplarsanız 2008 yapar, 2 yıl 
da avantajımız var. Bizim kamu finansman açığımızı etkilemez efendim, Türkiye o kadar kü
çük değil. (SHP ve DYP sıralarından, "Yazılı cevap verin" sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, "Tüp geçit mi, köprü mü?" konusuna da değineyim; bilhassa is
tanbulluları ilgilendiren bir olay. 

Burada bir boğaz geçişi yapılacak. Ulaştırma Bakanlığımız bu konuda bir projelendirme, 
ön çalışma, fizibilite ihalesi yapıyor, "boğaz geçişi" terimini kullanıyor. Gelecek projeler ara
sından en uygun olanını, optimal olanını, ekonomik olanını seçecekler. Bu görev, tamamen 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesinde tartışacağınız bir konu. 

MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, Ulaştırma Bakanı söz istiyor. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ONUR KUMBARACIBAŞI (Devamla) — Benim 
basına intikal eden sözlerim, sadece kişisel görüşlerimdir. Aslında bizim bu konuda bir yetki
miz yok. Ama, tüp geçit veya tünel dışında bir çözüm üzerinde çalışma yapılacaksa, biz de 
bu çalışmaya destek oluruz. (ANAP sıralarından, "Ulaştırma Bakanı söz istiyor" sesleri) 

Ulaştırma Bakanı söz istemez, belki sorusu vardır. Yetki ve sorumluluk Ulaştırma Baka
nı mızdadır. 

Efendim, köprüden geçen vasıtaların, ücret ödemesi sırasında bazı usulsüz uygulamalar 
yapıldığı iddiası var; bunu, televizyonlarımızın birisi görüntüledi. Ama, biz böyle olayların ol
duğunu, televizyon bunu görüntülemeden önce de biliyorduk. Çünkü, zaman zaman, müfet
tişlerimiz bu tür olayları saptıyorlar ve derhal bununla ilgili çalışmaları da yapıyorlar. Ne ya
zık ki, bu, bütün dünyada, bu tür paralı geçişlerde ortaya çıkan bir usulsüzlük. Bununla ilgili 
teknik bir sürü yeni yöntemler de geliştiriliyor: fakat, buna rağmen, Amerika'da da, İtalya'da 
da her yerde bu tür olaylar oluyor. Son sözü edilen olayda, biz, o anda orada görevli beş kişiyi 
görevden aldık, görevlerinden el çektirildi, tki müfettiş de bu konuyla ilgili olarak görevlendi
rildi; tahkikat yapılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın ilerlemesi nedeniyle ve sabırsızlandığınızı da bilerek, di
ğer konularla ilgili bütün sorulara Bakanlığımız yazılı cevap verecektir; ilginiz için teşekkür 
ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Bayındırlık ve iskân Balanlığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ı - ' 

MAHMET UYANIK (Diyarbakır) - Kaç kişi? 
BAŞKAN — Efendim?.. Anlamadım... 

. MAHMUT UYANIK (Diyarbakır) — Sayıldı mı? 
BAŞKAN — Sayıldı efendim. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 Malî Yılı Bütçesi 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 60 143 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Devlet Yapı İşleri 1978 657 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Doğal Afetlerin Zararlarım Önleme ve Giderme Hizmetleri 36 080 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 56 420 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 2 607 956 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 121800 000 000 
BAŞKAN — Kabuledenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM .4 861056 000 000 

BAŞKAN—• Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. V 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. —Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesâbınm bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
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A —CETVELİ 

Remo ile Dış Proje. 
Ertesi yıla _ 

Genel ödenek Toplam devrolunan İ 
A ç ı k l a m a toplamı harcama ödenek 

Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 24 223 160 000 23 503 307 900 ~~ ~ " -f 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Devlet Yapı İşleri ' 1643 494 781600 1575 290 857 300 - 6 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Doğal Afetlerin Zararlarını önleme ve Gider-
me Hizmetleri 45 175 980 000 24 226 231900 — 20 
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-. / 
bul edilmiştir. 
Teknik Araştırma ve Uygulama Hizmetleri 22 813 195 000 18 285 858 800 — 4 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans- - \ 
ferler 31 082 290 000 32 902 878 300 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 13 525 712 500 9 988 489 600 3 537 222 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Dış Proje Kredileri 64 162 500 000 32 081250 000 — 32 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. • " ; 

TOPLAM 1844 477 619 100 1716 278 873 800 3 537 222 900 12 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1991 malî yılı kesinhesabımn bölümleri kabul edilmiştir. 
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a) Karayolları Genel Müdürlüğü 

l — Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 Malî Yılı Bütçesi 

• BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 548 255 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11İ Karayolları Planlama, Proje ve Keşif Hizmetleri 452 437000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 ' Karayolları Yatırım Hizmetleri 6 091 463 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 3 191 745 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 35 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 513 500 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 832 400 000 000 

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

B Cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Açıklama Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 44 910 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 10 787 490000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 10 832 400 000 000 

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

Karayolları Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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Proe. A ç ı k l a m a 
Genel ödenek 

toplamı 

A — CETVELİ 

Toplam 
harcama 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 202 421 885 000 199 203 368 400 — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Karayolları Planlama Proje ve Keşif Hizmetleri 176 945 435 900 170 961101700 -
- BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
112 Karayolları Yatırım Hizmetleri ^ 2 107 839 668 500 2 146 814 914 900 1 049 473 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Bakım ve İşletme Hizmetleri 1 203 589 228 600 1 188 291 044 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. " , 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler _ 76 370 236 800, 75 165 733 100 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi 443 130 070 300 427 162 249 700 15 967 820 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 72 750 989 300 33 512 782 300 -
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. : 

TOPLAM 4 283 047 514 400 4 241 111 194 900 17 505 315 700 

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

B Cetvelini okutuyorum: 

489 021 400 
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B —CETVELİ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 20 000 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 özel Gelirler ve Hazine Yardımı 2 737 586 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 özel Kanun Gelirleri — 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

0 : 3 

Tahsilat Lira 

18 285 560 100 

3 770 236000 

441 029 236 000 

TOPLAM . 2 757 586 000 000 4 229 531 581 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

b) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1993 Malt Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

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

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 1173 500 000 000 
BAŞKAN:—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Makine İkmal Hizmetleri 1 793 950 00p 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 1540 200 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 7936 178 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 2247 320 000000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 341150 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 150 000 000 000 
BAŞKAN—Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

999 Dış Proje Kredileri 813 040 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 995 338 000 000 

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

B Cetvelini okutuyorum : 
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Gelir. 
Türü 

B : 44 16 

B — CETVELİ 

A ç ı k l a m a 

. 12 . 

„ 

. 1992 O :3 

Lira 

2 Vergi Dışı Normal Gelirler 330 000 000 000 
- BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 15 665 338 000 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 15 995 338 000 000 

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

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1993 malî yılı bütçesinin bölümleri kabul edilmiştir. 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1991 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabınm bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir... 

Bölümleri okutuyorum : 
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A — CETVELİ 

Genel ödenek Toplam 
Prog. A ç ı k l a m a toplamı harcama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 316 044 875 000 392 212 225 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. • - • 

103 Makina İkmal Hizmetleri • . • ~ 754 537 766 200 737 544 017 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İşletme ve Onarım Hizmetleri 481 515 740 000 505 913 253 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük Su İşleri 3 252 499 409 700 3 071 611 990 200, 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Küçük Su İşleri 583 311479 100 569 362 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yardımcı Tesis Yapımı Hizmetleri 114 381 315 000 130 776 190 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- " . 
bul edilmiştir. . 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans
ferler 170 786 393 100 164 251 200 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

990 özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesi' 1 129 239 569 300 1 081 014 929 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- . 
bul edilmiştir. : 

999 Dış Proje Kredileri - 544 805 517 000 494 897 410 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. — — 

TOPLAM 7 347 122 064 400 7 147 583 968 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 
B Cetvelini okutuyorum : ' 

Ertesi yıla 
devrolunan 

ödenek 

• ' — , 

-

— 

İp 

16 

180 

-

48 224 639 500 

—, 

6 

49 
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B — CETVELÎ 
Gelir 
Türü Gelirin Çeşidi Tahmin Lira Tahsilat Lira 

Vergi Dışı Normal Gelirler 120 000 000 000 104 195 400 800 

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

Özel Gelirler ve Hazine Yardımı 4 359 115 000 000 5 979 705 903 900 
BAŞKAN—Kabul.edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Müessese ve Kurumlarca Yatırılan Paralar — 1 081 014 929 800 

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

TOPLAM 4 479 115 000 000 .7 164 916 234 500 

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

Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğü 1991 malî yılı kesinhesabının bölümleri kabul edil
miştir. 

Değerli milletvekilleri; böylece, Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 1993 malî yılı bütçesiyle, 
1991 malî yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Ülkemize, Bakanlığımıza hayırlı oİmasını diliyo
rum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

Bugünkü program tamamlanmıştır. 

Millî Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığının bütçeleriyle kesinhesabını görüşmek 
için 17 Aralık 1992 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.55 
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III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Şaban Bayrak'in, Tomarza İlçesinde bir kültür sitesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Durmuş Fikri Sağlar'ın yazılı cevabı (7/507) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplanmasını talep 
ediyorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Şaban Bayrak 

Kayseri 

Tomarza Kayseri'nin güneyinde 48 km mesafede 50 bine yaklaşan nüfusu ile şirin bir ilçe
miz olup halkı tarım ve hayvancılık ile uğraşmakta, gençleri ise spor ve okumaya meraklı ola
rak bilinmektedir. 

İlçemizde kütüphane memurluğu Belediyeye ait iki odalı bir yerde hizmet vermektedir. 

Sorularım 
1. İlçemizde çok amaçlı bir kültür sitesi yapmayı düşünüyormusunuz? 
2. Düşünüyorsanız 1993 yılı programına almayı planlıyormusunuz, ve kaç yılda hizmete 

koyabilirsiniz. 
3. Düşünüyorsanız sebepleri nelerdir.? 

T. C . 
Kültür Bakanlığı 
Sayı : ÖZK/6878 16.12.1992 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM Başkanlığının (KanunlarVe Kararlar Dairesi Başkanlığı) 23.11.1992 gün ve 

7/507-2904/14194 sayılı yazıları. 
Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Bayrak'ın, ilgi yazı ekindeki "Tomarza İlçesinde bir kül

tür sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin" soru önergesinde yeralan soruların yanıtları aşağı
ya çıkarılmıştır. • - • ' . . 

Kültür Merkezlerinin, 
Kültürün'soyut bir kavram olarak kalmayıp, toplumla bütünleşmiş onun üretimini besle

yen ve destekleyen, aynı zamanda somut bir gerçekliğe dönüşmesinde özel bir ocak olduğu 
görüşünü taşıyan Bakanlığımız, Kültür Merkezi yapımına önem vermektedir. Ayrıca, doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile kalkınmada öncelikli illerimizdeki gereksinmeler de dikkate 
alınarak, yurt çapındaki kültür faaliyetlerinin eşitlikçi bir dengeye kavuşturulmasına çalışıl
maktadır. Bakanlığımız yatırım programları da bu ilkelere göre hazırlanmaktadır. 

Bunun yanısıra, Kültür Merkezi yapımı, yerel yönetimlerle de işbirliğini gerektirmektedir. 
Yerel yönetimlerimiz, Kültür Merkezi için alanlar tahsis etmekte, bu alanların uygunluğu etüd 
edildikten sonra, yatırım programı hazırlanırken talepler, yukarıda belirtilen ilke doğrultusun
da değerlendirilmektedir. 
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Tomarza Belediye Başkanlığınca da Kültür Merkezi yapımı için bir arsanın ayrıldığı Bakanlı
ğımıza bildirilmiş olup, bu alanın uygunluğu önümüzdeki günlerde etüd edilecektir.. Alanın uy
gunluğunun belirlenmesi ve Bakanlığımıza tahsisinin gerçekleşmesi halinde, bu ilçemizde çok amaçlı 
bir Kültür Merkezi yapılması, 1994 yılı yaünm programı hazırlanırken değerlendirmeye alınabilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
D. Fikri Sağlar 
Kültür Bakanı 

2. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Belediyelerin İller Bankasına olan borçlarının 
tahkimine ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın yazılı cevabı 
(7/511) (1) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve tskân Bakanı Sayın Onur Kumbaracıbaşı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını müsaadelerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gaffar Yakın 
- - . Afyon 

Soru 
1. 3836 sayılı Kanun ile, hangi belediyelerin İller Bankasına olan borçları tahkim olun

muştur? ; 
2. Tahkim Kanunu ile belediyelerin ne kadar borcu tahkim olunmuştur? Lütfen beledi

yelerin borçlarını tek tek belirtiniz. 
3. Hangi belediyelerin kısa vadeli borçları için İller Bankasınca 15 yıllık vade tanınmıştır? 
Borçların toplamını ve her belediyenin borcunu lütfen tek tek belirtiniz. 

T. C. 
Bayırdırlık ve tskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6.12.1992 
Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/5858 

Konu : Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in 
Yazılı Soru önergesi. 

Türkiyey Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM'nin 23 Kasım 1992 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/511-2920/14236 sayılı 
yazısı. 

İlgi yazi ilişiğinde alınan, Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın Belediyelerin İller Bankası 
Genel Müdürlüğümüze olan borçlarının tahkimi konusunda, Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

3836 Sayılı Kanun ile tahkim kapsamına alınması öngörülen 987 179 433 665.-TL. tutarın
daki, Belediyelere ait yatırım borçları Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilmiş olup, 
bu husustaki çalışmalar sürdürülmektedir. 

(1) Cevap hacimli olduğundan yayımlanamıyor. Aslı dosyadadır. 
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Ayrıca, söz konusu borçlara ilişkin Ek-1 liste ile 31.12.1992 tarihinden itibaren, 363 221 
447 899.-TL. tutarında kısa vadeli borçların 15 yıl süreyle vadeye bağlanması isteminde bulu
nan ve istekleri gerçekleştirilen Belediyeleri gösterir Ek-2 liste de ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
• Onur Kumbâracıbaşı 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 

3. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesi ku
rulup kurulamayacağına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Tahir Köse'nin 
yazılı cevabı (7/542) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl

masını saygılarımla arz ederim. 
, Dr. Ahmet Fevzi tnceöz 

Tokat 

Yeni il olan Kırıkkale'de Organize Sanayi Bölgesi kurmayı düşünüyor musunuz? 
Saygılarımı sunarım. 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ' % 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 16.12.1992 
Sayı : B 140 BHİ 0/-244 ' 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 8.12.1992 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/542-3013/14531 sayılı yazınız'. 
Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün, Kırıkkale'de organize sanayi bölgesi kurulup 

kurulmayacağına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği yazılı soru önergesiyle 
ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Tahir Köse 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi tnceöz'ün Yazılı Sorusuna Cevabımız 
Soru : Yeni ti olan Kırıkkale'de organize sanayi bölgesi kurmayı düşünüyormusuhuz? 
Cevap : 1992 yılı yatırım programında "etüd" olarak yeralan ve bakanlığımızca öncelikle ça

lışmalarına başlanmasına karar verilen projelerden olan Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi Fizibi
lite Etüdünün, TÜSTAŞ Sınai Tesisler A.Ş. Genel Müdürlüğünce yapılması uygun görülmüş olup, 
bu çerçevede Kırıkkale tli genelinde, Organize Sanayi Bölgesi yerseçimi usul ve esasları doğrultu-
sunda yaptınlan yer etüdü çahşmalarmda beş adet alternatif alan incelenmiş ve özellikleri tespit 
edilmiştir. 

Sözkonusu alternatifler içerisinde organize sanayi bölgesi olarak en uygun yerin belirlen
mesi maksadıyla oluşturulan yer seçim komisyonunca 17.12.1992 tarihinde mahallinde incele
me yapılacaktır. 
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44 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

16 . 12 . 1992 Çarşamba 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

XI . — 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/460) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 2. — 1991 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uy
gunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/439, 3/649) (S. Sayısı : 223) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 3. — Katma Bütçeli İdareler 1993 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

X 4. — 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bil
diriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 1991 Malî Yılı Katma Bütçeli 
İdareler Kesinheşap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/440, 3/650) (S* 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

3 
SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
- 5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 . • ' ' • 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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