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Birinci Oturum 

Danıştay Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü bütçeleri kabul 

olundu. 
Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 12,45 te ara verildi. 

İkinci Oturum 

Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesi kabul olun
du. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 yılı bütçe 
kanunu tasarısı açık oya sunuldu ve oyların ay
rımı sonucunda kabul edildiği bildirildi. 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,15 te ara verildi. 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üçüncü Oturum 

Millî Savunma Bakanlığı bütçesi kabul olun
du. 

Grup Başkanlıkları ile Cumhuriyet Senatosu 
iki üyesinin, Millî Savunma Bakanlığı bütçesi 
münasebetiyle Türk Silâhlı Kuvvetlerine Cum
huriyet Senatosunun takdir ve güven hislerinin 
iletilmesine dair önergeleri okundu ve gereğinin 
yapılacağı bildirildi. 

4 . 2 . 1972 Cuma günü saat 09,30 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 23,45 te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

İskender Cenap Ege Hüseyin Öztürl; 
Kâtip 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

» • « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Kudret Baykan (Niğde) 
&~ : 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 

II. - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

;/. — Vazife ile yurt dışına giden Tarım Ba- 1 
kanı Orhan Dik men'e Orman Bakanı Selâhattin 
tnal'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/59) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezke
resi var, okutuyorum. ! 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Tarım Bakanı 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Rahatsız 
olduğu için, bendeniz konuşacağım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı
na Sayın Alpaslan, buyurun. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri; 

Hür demokratik rejime, sosyal hukuk dev
letine, insan hak, hürriyet ve haysiyetine yürek
ten inanmış, saygı duyan ve çalbalarını bu ilke
lerin yaşayıp, kökleşmesi uğruna harcıyan si
yasi görüşteki kişilerin partisi olan Millî Güven 

(1) 10 S. Sayılı basmeıyazı 1.2. 1972 tarih
li 25 nci Birleşim tutanağının sonuna eklidir. 

Prof. Dr. M. Orhan Dikmenin dönüşüne kadar; 
Tarım Bakanlığına, Orman Bakanı Prof. Selâ
hattin tnal'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Yüsek Heyetin bilgilerine su
nulur. 

Mülk; devlet ve milletle birlikte, uğruna 
kan verilen vatan olur. Mülk, üzerinde kalaba
lık bulunsa da, Devlet olmazsa, kuru, çorak ve 
yaşanılmaz bir toprak parçasından başka an
lam taşımaz. Mülk, kuvvetli, kudretli, adaletli 
bir devlet elinde zerresi ömre bedel, kutsal bir 
varlık halini alır. Meseleyi böylece vaz'edince; 
adalet, yalnız mülkün değil, milletin de teme
lidir. işte, Adalet Bakanlığı Bütçesini bu inanç
la ele alıp eleştirmek istiyoruz. 

Devletin temelinden sarsıntı geçirmiş oldu
ğu bir dönemde olduğumuz gayrikaibili inkâr 
bulunduğuna £öre, yüoe adalet mefhumunu 
nefsinde temsil eden Adalet Bakanlığı Bütçesi
ni, haiz olduğu ehemmiyetle dikkat nazarlarına 
arz ve takdim etmek boynumuzun borcudur, 

III - GÖRÜŞ 
1. — 1972 güı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/55-1); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

. V) ADA LE T BA KANLIĞI B ÜT Ç E Sİ 

BAŞKAN — 1972 yılı Bütçesinin bölümle
rinden olan Adliye Bakanlığı Bütçesinin müza
keresine başlıyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
lil özmen yazılı burada, zatıâliniz mi konuşa
caksınız Sayın Alpaslan? 

JLEN İŞLER 
| Partisi Grupu adına, Adalet Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde maruzatta bulunacağım. 

Başta Sayın Bakan oldukları halde, Bakan-
lığın mümtaz elemanları huzurunda ve onlar va-

j sıtasıyle tüm adalet cihazına gönül dolusu say
gı, sevgi, sağlık, mutluluk ve başarı dilekleri
mizi sunmak benim için müstesna, şerefli ve 
zevkli bir vazife olmaktadır. 

Pek muhterem arkadaşlarım, çok doğru ve 
her dem geçerli ataisözü ile maruzatıma başla
mak isterim: «Adalet, mülkün temelidir» 

__ siyi 
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Geçmiş yılların bütçeleri vesilesiyle de çok 
söyledik; hâkim ve savcıların tâyin ve nakilleri 
bu bakanlıktan alındıktan sonra, Adalet Ba
kanlığını, icra memurları ve zabıt kâtiplerinin 
tâyini ile iştigal eden bir bakanlık gibi müta
lâa eden ters ve isabetsiz görüşler ortaya dö
külmeye başladı, Fakat, biz, Adalet Bakanlığı
nı her zaman mücerret tâyin işlemleri bakımın
dan değerlendirmek gibi zavallı bir g'örüşü dai
ma uzağımızda tuttuk ve özellikle sosyal çal
kantıların alabildiğine geliştiği ülkemizde, hu
kuk devleti olduğumuzu aklımızdan çıkarmadan, 
yalnız bugünün değil, istikbalin de yaşantısını 
kuran, hayati önem ve değerinde, gözümüz gön
lümüz ve kafamızın muhterem emaneti olarak gö
rüp saklamaya çalıştık. Zamanın geçirdiği is
tihaleden Türkiyenin de nasibini almak istemesi 
önlenemez. Hal bu olduğuna göre, 1961 Anaya
sası paralelinde yeni hukukî tedbirlerle sosyal 
hayatımıza istikamet vermek gereğini hiç hatı
rımızdan çıkarmadık. 

Muhterem arkadaşlar; esasında büyük, de
ğerli, önenıli hizmetleri varlığında toplayan 
Adalet Bakanlığının, eskisinden daha çok ehem
miyetli bir mevkii olduğu vakıasını kabul et
memenin akıl ve idrak kıtlığından başka mâna
ya gelmiyeceği aşikârdır. Ancak, üzülerek arz 
ve ifadeye mecburuz ki. yukarıda dokunduğum 
ter* ve isabetsiz görüşe kendini kaptıran siyasi 
iktidar ve hattâ iktidarların tutumu yüzünden, 
Adalet Bakanlığı geçmiş yıllarda kendisinden 
beklenen ve vermeye muktedir okluğunu ver
mediği için. Devlet uçurumun kenarına sü
rüklendi ve 12 Mart tahlisiye simidine sarıl
mak mevkiinde bırakıldı. 

Aziz ve değerli senatörler; söz buraya gel
mişken, kulaklarda küpe olacağım zennettiği-
miz ve temenni eylediğimiz bir gerçeği, yanlış 
tefsire tabi tutulmaması ricası ile, dile getirme
den edemiyeceğiz. 

12 Mart hareketi, çökme tehlikesi arz eden 
Devleti kurtarmaya, matuf bir hareket olmuştur. 
12 Mart öncesi cerayan eden hâdiseler, sağlam 
hukukî temele oturtulmadığı için; hâdiselerin 
geleceği görülüp, hesaplanarak Anayasanın ön
gördüğü hukukî tedbirlerin vaktinde alınması 
lüzumuna akıl erdirilemediği için, dahası var, 
facialar gözler önüne serildiği halde tedbirine 
gidilemediği için Devleti sarsmış, sallamıştır. 

Altı, üstünden iyi midir diye, tecrübe ve bir 
ameliyeye başlandığı sırada, müdahale vuku 
bulmuş ve görünürde şimdilik büyük tehlike at
latılmıştır. Lâkin, unutmamak lâzımdır ki bu 
tehlike taımamiyle bertaraf edilmiş değildir. 
Bundan sonrasının, evvelden ihmal edilen ister 
sosyal, ister ekonomik olsun, hukukî esaslara 
bağlanacak tedbirlerle teminat altına alınmama
sı halinde, rahatlık hakkımız olmıyaoaktır. İş
te bu tedbirler, Adalet Bakanlığı bünyesinde 
imal olunacaktır. 

12 Mart hareketi, Devleti kurtarmak için 
bir hareket olup hukuku kurtarma ameliyesi de
ğildir. Hukuku kurma, koruma, birinci derece
de Adalet Bakanlığı yapısının ta ksndisinde-
dir. Demek oluyor ki, vakit geçirmeden gerek
li hukukî tedbirletrle temeli sağlamlaştırmak, 
Devleti yaşatmanın baş şartı olarak kafamıza 
çarpmaktadır. O halde biz, milletçe ve tabiatiy-
le millet temsilcisi olan Meclislerce bu önemi 
idrakimizin içine almaya mecbur olduğumuz gi
bi, camianın şerefli mensupları da bu lüzumu 
daha çok değerlendirmeye meşhurdurlar. 

Şimdi, bu bakanlık ve bakanlık bünyesinde 
mütalâa ettiğimiz müesseselerden neler bekle
diğimizi haklı olarak özet halinde arz edebiliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Birinci ve İkinci Erim 
Hükümeti programında, adalet reformu yapıla
cağı vait ve taahhüdolunmuştur. İnsanlar de
ğer hükümlerini günlük yaşantıları içinde arar 
ve bulurlar. İnsanların günlük hayalı da huku
kî münasebetler içinde cerayan eder. O halde, 
«adalet reformu» dediğimiz işlemin, her refor
ma, her muameleye takdimen ele alınması ve 
vatandaşa rahatlık, emniyet verecek şekilde 
derlenip, toparlanması lüzumunu bir kere daha 
dile getirmeyi vazife sayıyoruz. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Adalet Bakan
lığının, her şeyden evvel kendisini hukukî te
mele oturtacak bir teşkilât kanununa ihtiyacı 
vardır. 

Artık usandık söylemekten... Adalet Bakan
lığı gibi hukuku temsil eden bir müessese, hâlâ 
Cumhuriyet devrinde, Osmanlı İmparatorluğu
nun kalıntıları üzerinde yaşarsa, o zaman bu 
müesseseden fazla bir şey beklemek abes olur 
gibi geliyor insana. O itibarla, lütfetsinler, her 
yılın bütçesinde tekrar ede ede dilimizde tüy 
biten bu teşkilât kanununu biran evvel getir-
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sinler ve bunu Mran evvel çıkartalım ve çok te
menni ediyorum ki, sağlık olursa ve tekrar büt
çeler böyle görüşülme imkânını bulunsa, gelecek 
sene aynı mevzua bir daha temas etmiyelim. 
Bir daha ki sene yine bu mevzua bizi götürecek 
olurlarsa, zannediyorum ki, artık dostluğun da 
ötesinde acı söylemek hakkı değil, vazifesi ve 
niecburiyeti doğmuş olacaktır. 

Pek muhterem arkadaşlarım; Adalet Bakan
lığı bünyesinde mütalâa ettiğimiz müesseseler
den Yüksek Yargıtay, Yüksek Hâkimler Kuru
lu, Yüksek Savcılar Kurulu, hâkim, savcı ve 
mahkemeler ile Adlî Tıp Meclisi ve adlî tabip
likler gibi teşkilât kanunları olmıyanları kanu
ni esaslara bağlamak, mevcutları da günün ih
tiyaçlarına göre ıslah etmek icabetmektedir. 
Buna dair bâzı hazırlıklar olduğunu biliyoruz, 
ama bu hazırlıkların daha ne kadar süreceği 
hakkında bilgiye sahibolmadığımız için bu 
mevzuu dile getirmeden edemiyoruz. 

Türkiye'nin hukuk devleti ile idare edildi
ğini bilerek, bir kere polisiye tedbirlerle dert
lere deva bulunmasının mümkün olmadığını da 
dikkatten uzak tutmamak suretiyle; maksatlı, 
yıkıcı uç faaliyetleri, hem sağı, hem de solu ber
taraf için gerekli kanunlar süratle hazırlanma
lıdır. 

Bir başka mühim nokta; hukukla uğraşan 
veya günlük hayatında hukukun etkisinde bu
lunan tüm insanların şikâyetçi olduğu bir mev
zu; Türkiye'de bir mevzuat kargaşalığı vardır 
ve bu mevzuat kargaşalığını bertaraf edecek 
bir derlenme, toparlanma faaliyetinin artık so
nuca bağlanmasını hasretle beklemekteyiz. Sa
yısı 10 bini bulan kanunlar, biri diğerinin içine 
geçmiş, biri diğerine aykırı düşen kanunlar bu 
işle iştigal edenleri şaşırttığı gibi, milleti de ha
kikaten şaşırtmakta ve şaşkınların eline düşür
mektedir. O itibarla, bu mevzuat kargaşalığını 
bertaraf edici tedbirler biran evvel neticelen-
melidir diye istirhamda bulunuyoruz. 

Sürat istiyen adaleti gerdksiz gecikmelere 
sürükliyen Ceza ve Hukuk Muhakemeleri Usu
lü Kanununda, yılların tecrübesi ve gelişen ilmî 
yeteneklerden faydalanmak suretiyle, lüzumlu 
değişiklikler artık meclislere getirilmelidir. Sa
yısı az da olsa, faaliyet ve tutumlarındaki arzu 
edilmezlikle camiaya gölge düşüren bir kısım 
hâkim ve savcıları ayıklayıp, millet kaderini 

ümit kaynağı ellere emanet etmenin huzurunu 
hulmak için de, denetim müessesesi biran evvel 
kurulmalı ve derhal işlemelidir. Ama bu dene
tim müessesesinin fantazi şekilde olmamasını ve 
denetimin kendisine özgü yönlerini bilen ellerle 
yürütülmesini de temenni ediyoruz. Şimdiye 
kadar geçen bâzı görüşmeler hakkında az çok 
malûmata sahibolduk, Yüksek Hâkimler Kuru
lu kendi bünyesinde bir denetim organı kura
cak ama, bu denetim müessesesini, zannediyo
rum ki, «siyasi iktidarla hiç münase'beti olma
sın» gibi haklı görülebilen ve fakat, biraz da 
bir nevi kıskançlığın ifadesi olan bir anlayışla 
kendi bünyesinde toplamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hepimiz bu mes
lekte az - çok çalıştık. Teftiş, müfettişlik, en 
ehliyetli hâkimin dahi bâzan yapamıyacağı bir 
iştir. Çok ehil bir hâkimdir, çok iyi hüküm te
sis eder, çok iyi muhakeme eder ama, müfettiş
lik yapmakta zorluk çekebilir. O itibarla, bu 
bir ihtisas işidir. Bunun şahsan yürütülmesi ih
tisas işidir, bir bünye içinde yürütülmesi de ih-
tfısas işidir. O itibarla, şimdiye kadar hakikaten 
her türlü methüsenaya lâyık bir işleyişle ken
dini gösteren Adalet Bakanlığı teftiş mekaniz
masının, bu konuda daha da takviyesi suretiyle 
ve temasını doğrudan doğruya Yüksek Hâkim
ler Kurulu ile yapması kaydını da ihtiva ede
rek şekillendirilmesi ve memleket meselelerinin 
kıskançlıkla değil, onun onuru ile halledilmesi 
lüzumunu ortaya koymak istiyoruz. 

Türk Medeni Kanunu ve Ceza Kanunu ile 
Ticaret ve daha birkaç yıl evvel değişmiş olan 
îcra ve İflâs Kanununun millî bünyeye uygun 
düşmiyen hükümler taşıdığın hepimiz, her gün
kü hayatımızda görmekteyiz. Bunların da yük
sek Adalet Bakanlığı bünyesinde takdir edile
rek, tedbirine tevessül olunmasını bekliyoruz. 

Ceza dâvalarında hazırlık soruşturmasının 
hiç de arzu edilmez bir şekilde yürüdüğü bir 
vakıadır. Gelan bir evrak polise havale edilir, 
polis yahut jandarma (polis biraz okumuş yaz
mış adamdır) bazen onu kendi istediği istika
mette yürütür ve sonra tabiî bir çok şeyler 
söylenir. Söylentiyi haklı gösteren bir çok oyun
lar da oynanmaktadır. Böyle temeli çürük bir 
faaliyete istinadettirilen hükümlerin de ger
çek adaleti tecelli ettireceği her zaman için 
şüphe ile karşılanır. O itibarla, adlî zabıta ko-
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nusu artık bir an evvel yapılmalıdır. Adalet 
bekliyorsak, adalet istiyorsak, işlerin dürüst 
ve olgunlukla yürütülmesini istiyorsak, bu mü
essese daha fazla gecikmeye tahammülü olmı-
yan bir müessesedir, bir an evvel kurulmalıdır. 

Yine ceza dâvalarında ilk başvurulan yer
lerden bir tanesi adlî tabipliklerdir. Türkiye'
de bu işi hükümet tabipleri, olmıyan yerlerde 
belediye tabipleri yapıyor. Ama, aynı vakaya 
bir yerdeki adlî tabip eğer 15 günlük iş ye güç
ten kalma raporu veriyorsa, bir başka yerde-
kinin 5 gün verdiği çok görülüyor. Bir başka 
yerdeki adlî tabip bir otopsi yaparken nelere 
riayet edilmesi lâzım geldiğini biliyorsa, bir 
başka yerdeki de bunu bilmiyebiliyor. Bu, ye
tişme işidir. İşte, adlî tabip yetiştirmek için 
evvelce bütçelere biz imkânlar verdik; fakat 
cazip bir müessese olmak halinden uzak bu
lunduğu için bunun taliplisinin de olmadığını 
öğreniyoruz rapordan. Şimdiye kadar adlî ta
bip yetişsin diye yalnız bir kişi müracaat et
miş. Bu müesseseyi daha cazip bir hale getir
menin çarelerine de bakmalıyız. 

infaz müessesesini, ibreti müessireden çok, 
ıslahınefs görüşüne göre düzene koymalı ve di
ğer medeni memleketlerde tatbik gören sis
temlerin, millî 'bünyeye uygun şekilde memle
ketimize mal edilmesi için gereği yapılmalıdır. 

«İbreti müessireden çok» dedim, yani, cemi
yet öyle bir hal aldı M, kimse kolay kolay baş
kasının durumundan ibret almıyor. Halbuki, 
cezanın asıl hikmeti, ibreti müessiredir, filân 
denir. Buna o kadar ehemmiyet vermiyoruz 
ama, hiç olmazsa suç işliyen, ceza giyen insan, 
çıkarken ıslahınefsetmiş olarak çıksın ve ce
miyete faydalı bir unsur haline gelsin en azın
dan zararlı unsur olmaktan çıkarılmış bir hal
de cemiyete iade edilme imkânını bulsun diyo
ruz. 

Bu vesile ile, patronaj kanunu ve bu bün
ye içerisinde çocuk mahkemeleri, çocuk ıslahev-
leıi konusunu da yüksek dikkate arz ediyoruz 
ve bu cezaevlerinin muhafaza tedbirlerinin de 
tek elde toplanması lüzumuna işaret etmek is
tiyoruz. Çünkü cezaevlerinde hakikaten çok 
enterasan olaylar olduğu hepimizin kulağına 
geliyor. Kaderin ters cilvesi ile cezaevlerine 
düşmüş bâzı insanlar, günlerini doldurup ce
miyete dönmek istiyorlar, ama kaderi ayakla-
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rmm altına almak suretiyle marifet işliyenlerin 
cezaevlerinde de marifetlerini sürdürdükleri 
ve dışarıda kolay kolay bulunamıyacak birçok 
yasak maddeyi cezaevlerinde bulmanın müm
kün olduğu her gün kulaklarımıza gelen bir 
haldir. 

Bu vesile ile, Sayın Bakan ve Bakanlık 
mensuplarına, infazlarda karşılaşılan bir müş
külü hatırlatmak istiyorum. 

Para cezalarının hapse tahvili konusu kal
dırıldı. Bugün Cumhuriyet savcıları büyük bir 
sıkıntı içinde. Yüzlerce, binlerce infaz evrakı 
duruyor, Tahsili Emval Kanununa göre adamın 
parasını almak istiyorsunuz, haczi kabil hiçbir 
şeyi yok, ama evrak her gün takipte. Yani bir 
savcı değil, 10 tane savcıyı koysanız, o evrak
ları takifcetme kudretine sahip değil. O halde, 
belki tekâmül eden cemiyetler bakımından bir 
ağır tarafı var ama, Türkiye'nin bünyesinin ica
bı olarak bu para cezalarının da hapse tahvili 
konusu ele alınmalıdır. Çok fantazi olmaya lü
zum yok, Türkiye ne ise, meseleleri Tükiye'ye 
göre mütalâa etmenin lüzumu zannediyorum ki 
hepinizin kabul edeceği bir husustur. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi biraz da Ma
liye ve Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Adalet 
Bakanlığını ve birçok bakanlıkları karşı kar
şıya getiren ihtiyaçlardan bir kısmına temas 
edeceğim ve sonunda Yüce Meclis üyelerine hi-
tabedeceğim. 

Adalet binaları çoğu yerde ömür törpüliyen 
işkence ocakları vaziyetindedir. Yaptığı iş ve 
işgal ettikleri mevki itibariyle bir hâkimin tır
nağı olamıyacak insanların büroları ile hâkim
lerin çalışma şartları mukayese edildiğinde, 
gerçekten acı veren bir manzara ile karşı kar
şıya gelmiş oluyoruz. 

Cezaei'leri pek çok yerde, sanık da olsa 
mahkûm da olsa insanoğluna reva görülemiye-
cek derecede, maddi mânada olduğu gibi hu
susiyle mânevi mânada da karanlığa gömül
müş çukurlar halinde bulunuyor. Sayısı 60 bi
ni aşan memleket insanlarının kapalı olduğu 
cezaevlerine ayrılan ödenekle idarenin imkân
sızlığı da artık kavranmalıdır. Kırtasiye ve 
suçüstü yokluğundan vatandaşa çektirilen 
ıstırap ve Devletin itibarına indirilezı dar
beye son verilmelidir, özellikle, «borç yiyen 
kesesinden yer» kabilinden bu Bakanlık miies-
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selelerinin medburi olarak yaptığı borçların 
(biran evvel ödenmesi suretiyle temize çıkarıl
ması lüzumunu belirtmek isterim. 

Pek mulhterem arlkadaşlanim, bütün bun
ları isterken, Türkiye Maliyesini ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtını, insanlık hesabına, an
layışa getirme zamanının çoktan gelip geçti
ğini söyleyerek Yüce Meclislerin her şeyi 
geldiği gibi kabul itiyadından uzaklaşma
ya kendilerini getirmeleri lüzumunu arz edi
yor ve başta Bütçe Komisyonu olmak üzere 
Meclisleri -bu görüşe davet ediyoruz. 

Mevzu paraya dökülmüş olduğuna göre, 
Personel Kanununun bir kısım çapraşık hü
kümleri içerisinde adalet mensubu memur ye 
kâtiplerin durumuna da temas etmeyi yalnız 
onlar için değil ve fakat aynı zamanda mil
letin hayrına olan neticeleri bakımından da 
zaruri görmekteyiz. 

'Bir mahkeme yalnız hâkimi ile çalışamaz; 
bir cezaevi yalnız savcıisı ile idare olunamaz, 
icra işleri, tetkik merciinin kararları demek 
değildir. O halde; zabıt kâtipleri, cezaevleri 
müdür ve gardiyanları ile icra memurlarını 
bulmak, çalıştırmak, başarılı hizmetlerinden 
faydalanmak için, evtvelce mevcudolup Perso
nel Kanunu ile mahrum edildikleri değişik 
mahiyetteki imkânlara kavuşturulmaları lâ
zımıdır, elzemdir görüşünldeyiz. 

Sayın Bakandan, evvelâ Hükümeti bu gö
rüşe getirmek hususunda faaliyet sarf etmele
rini istirham ediyoruz. 

iSaym senatörler, bütçesini görüştüğümüz 
Adalet Bakanlığının bilgi ve tecrübeleri mü
sellem mümltaz mensuplarının meselelerinin tü
müne vâkıf olduklarını biliyorum. Onun için
dir ki, teferruata kaçmadan ve her me'seleyi 
zikretmeden ihtiyaçlara genel hâtlanjyla do
kunarak yetinmiş bulunuyorum. Yalnız bir 
noktayı önemle belirterek sözlerime Son vere
ceğim. 

Adalet Bakanlığı mensupları her biri pek 
muhterem zevat olmakla beraber, meselelerine 
eğilme ve problem yaratma pahasına ağırlık
larım koyma bakımından ya umulur bir ba
kamdan mahrum kalmüş veyahut da bulun
duklarının hizmet süreleri az sürdüğü veya 
şartlar elvermediği için netice alamamış ol

mak giibi talihsizlikten kurtulamamıştır. Şab 
ısiıyeti, ilmî yeteneği ve Devlet tecrübeisi 
yerinde ve Hükümet içinde sözü geçer vasıf
taki şimdiki Sayın Bakanın hizmetleriyle bu 
Bakanlık için talih sembolü olmasını içten
likle temenni ediyoruz. Bu vesile ile bütçesi
nin millet için hayırlı ve uğurlu olmasını 
diliyor, Yüce Heyetinizi ve yüksek Bakanlı
ğın mümltaz mensuplarını derin saygılarmuzla 
selâmhiyoruz. (Alkılşlar.) 

IBAŞKAN — Sayın Ekrem özden, Cumhu
riyet Halk Partisi Grruipu adına... 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(istanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

1972 senesi Adalet Bakanlığı Bütçesini Cum
huriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru-
pu adına eleştirmek göreviyle yüksek huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Bugün yürürlükte bulunan T. C, Anayasası
na göre Adalet Bakanlığının hâkimler üzerinde 
hiçbir tesiri kalmamıştır. Ancak, Bakanlığın 
esaslı kanunların yurt ihtiyaçlarına uydurulması 
veya yeniden tedvini gibi çok önemli görevlerle 
karşı karşıya geldiği muhakaktır. Fakat tees
sürle beyan edelim ki, Bakanlık bu konuyu cid
diyetle ele almamış, kendi kadrosunu bu yolda 
hazırlayamamıştır. 

Adalet Bakanlığına ait Merkez Teşkilât Ka
nununun bugüne kadar bir türlü çıkarılmamış 
olması ve 22 Mayıs 1327 tarihli (Adliye ve Me-
zahip Nezareti Nizamnamei Dahilisi) ile idare 
edilmeye çalışılması çok hüzün verici bir durum 
yaratmaktadır. Sonradan teşekkül etmiş bakan
lıklar, kendi merkezî işlerini kanuni esaslara 
bağladıkları halde Adalet Bakanlığının bu kate
gori dışında kalması hayret uyandırıcıdır, işte 
bu sebeplerle, Adalet Bakanlığı şimdi kendisin
den istenen fonksiyonu bir türlü yerine getire
memektedir. 

Muhterem senatörler, 
Bugün Türkiye'de bâzı nüfusu fazla büyük 

şehirlerimiz müstesna olmak üzere, bütün ceza ve 
tevkif evlerimiz çok fena ve gayriinsani şartlar 
içinde bulunmaktadır. Buralarda yaşamaya mec
bur tutulan vatandaşlarımızın birer insan olduk
larını düşünerek binaların bir plân dâhilinde 
yaptırılması zarureti aşikârdır. Bu hususta mü
tehassısların, aydınların basında çıkan yazılarına 
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hiç önem verilmediği, hattâ bizim buradan her 
sene mütemadiyen yaptığımız tenkitlere bile iti
bar edilmediği bir hakikattir. Yeni Bakanın bu 
kürsüden yürek ferahlatıcı bir teminat vermesini 
dilemekteyiz. 

Hâkim ve savcıların, özellikle Doğu bölgele
rinde ev bulma müşkilâtı karşısında kaldıkları 
hepimizce malûmdur. Türk Milleti adına adaleti 
tevzie memur adliye mensuplarının bilhassa ilçe
lerde perişan durumda kalmalarına göz yuma
mayız. Her nedense, adliye mensupları daima 
üvey evlât muamelesine mâruz bırakılmışlardır. 
Bu köhnemiş fikirlerden artık vazgeçilmelidir, 
onlar da, diğer Devlet memurları gibi her türlü 
kolaylıklardan istifade edebilme olanağına ka
vuşmalıdırlar. 

Değerli senatörler, 
Hâkim stajını yeni bitirmiş tecrübesiz hukuk 

mezunlarının tek başlarına görev yapacak yer
lere atanmaları iyi scnuç vermemiştir. Bunların 
tatbikatta tecrübe sahibi olmaları tatbiki bilgi 
edinmeleri için gerekli tedbirlerin alınmasında 
isabet görüyoruz. 

Geçen seneki dileklerimizin büyük bir kısmı 
ele alınmamış olmakla beraber, bunlar arasında 
bulunan Noterlik Kanununun yasama meclisle
rinden çıkmış olmasını büyük bir memnuniyetle 
karşılıyoruz. Kanunun bâzı noksanları olmakla 
beraber, kamu görevi yapacak bu müessesenin 
gittikçe daha da tekâmül edeceğine inanıyor ve 
kanunu büyük bir atılım olarak niteliyoruz. 

Cana, mala haysiyet ve şereflere ve tahsisan 
özerk müesseselere vâki fiilî tecavüzlerde ve da
ha doğrusu ağır suçların işlenmesinde Cumhuri
yet savcılarının derhal ve zamanında harekete 
geçerek hazırlık soruşturma işlemlerini polis ve 
jandarmaya bırakmamaları artık kaçınılmaz bir 
zaruret haline gelmiştir. Maalesef, açıkça ifade 
edelim ki, bu gibi suçların soruşturma işlemle
rinin polis ve jandarmaya bırakılması ve Cum
huriyet savcılarının ortada bazan bulunmamala
rı kamuoyunda iyi karşılanmadığı bir gerçek
tir. 

Aziz senatörler, 
Şimdi biraz da Partiler Kanunundan bahset

mek gerekiyor. Bu kanunun yeniden gözden ge
çirilmesini bütün partiler temenni etmektedirler. 
önseçim müessesesinin yenibaştan ıslah edilerek 
hakiki bir seçim niteliğini kazanmasında fayda
lar vardır. Bugün partilileri âdeta birbirine dü

şüren ve maddi menfaat dedikoduları içinde so
nuç bulan önseçim ciddî olarak düzenlenmeli ve
ya bu müessesenin tamamen ortadan kaldırılma
sı şıklarından biri tercih edilmelidir. Ayrıca, par
ti içi görevlilerin yetkileri, kurulların geçiciye 
götürülmesi ve bu kurulların zamanında yeniden 
uzatmaya tabi olmaksızın müddetinde kongrele
rinin yapılması ve genel başkanların yetkile
rinin ne gibi esaslara bağlı olması icabettiği ko
nulan süratle gözden geçirilmeli ve edinilen tec
rübelere göre maddelerin ıslahı temin olunmalı
dır. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun seçiminin, son 
Anayasa tadili suretiyle Yasama Meclislerinden 
alınması öteden beri savunduğumuz anafikirler-
den biri olduğu için bu tadilden son derece mem
nunuz. Ancak, Türk Milleti adına hüküm ver
mekle yetkili hâkimlerimizin kendi vicdani ka
naatleri haricinde ve sadece muamelelerinden 
ötürü denetilmeleri artık bir zaruret halini al
mıştır. Şikâyetler eskiden olduğu gibi hâlâ de
vam edip gitmektedir, özerklik, tam yerinde ve 
hakkaniyet esaslan dâhilinde kullanıldığı sürece 
verimli olacağı muhakkaktır. Fakat her ne olur
sa olsun adaletin tatbikinden dolayı şikâyet et
me yollarının açık olması ve şikâyetlerin süratle 
mahallinde, tarafsız, hâkim sınıfına mensup yet
kililer tarafından tahkik ve tetkika tabi tutula
rak sonuçlandırılması işleminin hâkim teminatı 
ile ilgisi yoktur. Geçen sene de bu kürsüden 
söylediğimiz gibi, ebedî sorumsuzluk diye bir an
lam medeni dünyada tasavvur edilemez. Esasen 
son günlerde gazetelerden okuduğumuza göre, 
yeni hâkimler kanunu tasarısının Bakanlıkça 
Meclislere verilmiş olduğunu duyuyoruz. Bun
dan da memnun olduğumuzu ifade etmek iste
rim. 

Muhterem senatörler, 
Türk Medenî Kanunu tadili hâlâ Meclisleri

mize sevk olunmamıştır. Yalnız bu kanun hak
kında bir heyet tarafından hazırlanan tadil tek
lifleri gerekli mütalâalar alınmak üzere basıla
rak ilgililere tevzi olunmuştur. Biz, Türk Mede
ni Kanununun tadili işinin uzatılmayıp en kısa 
zamanda Millet Meclisi Başkanlığına verilmesi 
ve bu tadil tasarısı üzerinde, komisyonlarda, ha
riçten mütehassıs kimseler çağırılarak her mad
de üzerinde tartışılmak suretiyle bir neticeye va
rılmasında isabet görüyoruz. 
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Adlî tabiplik müessesesinin biran evvel ele 
alınması ve Adlî Tıp müessesesinin Karına Büt
çe Komisyonu raporunda ifade edildiği gibi, ça
ğın koşullarına uygun, modern araç ve gereçler
le donatılması ve kadrolarının genişletilmesi ar
tık zaruri bir hal almış bulunuyor. Adalet Ba
kanlığının bu önemli konu üzerinde ciddiyetle 
duracağına kanaatimiz vardır. 

Değerli senatörler, 
Suç işlij^en küçük çocukların mahkemeleri

mizde süründükleri, kelepçelerle sokaklarda in
safsızca doiaştırıldıkları her gün görülen çirkin 
manzaralardandır. Kaderin şevki ile veya aldı
ğı terbiye icabı kanuna karşı gelen bu gibi kü
çüklerin ayrı usullerle ve ayrı mahkemelerde 
mütehassıs kimseler tarafından muhakeme edil
meleri ve ayrı ıslahevlerinde cemiyete yarar 
hale getirilmeleri önemli konularımızdandır. 

Eunıın üzerinde, bundan evvelki senelerde 
de bütün parti sözcüleri durmuşlardır. Fakat ço
cuk mahkemeleri üzerinde hiçbir hareket Bakan
lıkla görülmemektedir. 

Bugün Türkiye'de 400 binden fazla suçlu ço
cuk olduğu düşünülürse, «Çocuk Mahkeme ve 
Islahevleri Kanunu* nun biran evvel çıkarıl
masındaki ısrarımızın haklı olduğu meydana çı
kar. 

Bellibaşlı esas kanunlarımızın birini yeni ku
şakların anlıyacağı dile tahvili ve eski kelimele
rin yeni terimlere tebdili icabetmektedir. Ba
kanlığın bu mesele ile de meşgul olması gereki-

; Kodifikasyon işleriyle meşgul olmak üzere 
itina ile yetiştirilmiş ehil hukukçulardan seçile
cek ve Adalet Bakanlığının teşkilât kadrosunda 
devamlı görev alacak bir heyet kurulmalıdır. 
Hukuk Yargılama Usulü konunu tasarısı Hükü
metçe hazırlanıp Meclise sevk edilmiştir. Bu ta
sarının kısa sürede kanunlaşmasını temenni 
ederken, Hükümetin Ceza Yargılama Usulü Ka
nunu tasarısı üzerindeki çalışmalarını da biran 
evvel bitirerek Meclislere sevk etmesini temenni 
ederiü, 

Zabıt kâtipliği bir meslektir.'Bu mesleğe rağ
beti teşvik edecek kanun tedbirleri alınması ge
reğine önemle işaret etmek istiyoruz. 

Personel Kanunu tatbikatı dolayısıyle gele
cekleri hakkında ümitsizliğe düşen zabıt kâtip
leri ve başkâtiplerin durumlarım Bakanlığın ele 
alması icabetmektedir. 
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I Anayasada yapılan son değişiklikler nedeniy
le 6 ay zarfında çıkarılması geçici 13 - 20 nci 
maddelerinde öngörülen kanun tasarılarından 
henüz Meclise sevk edilmemiş olanlar üzerindeki 
çalışmaların biran evvel bitirilerek Yasama Mec
lislerine sevk edilmesi gereği üzerinde durmayı 
vazife biliriz. 

Sözlerimin burasında bizce çok önemli olan 
bir başka konuya temas etmek istiyoruz. O da 
Adalet Bakanlığının Avukatlık Kanunu hüküm
lerine göre Türk Barolar Birliği tarafından ve
rilen bâzı kararları denetleme mevkiinde bulun
masıdır. Geçen sene Cumhuriyet Kalk Partisi 
Grup Sözcüsü olarak Avukatlık Kanununun ge
tirdiği bu yersiz ve isabetsiz vesayet işine temas 
etmiş, kanunun düzeltilmesi hususunda temenni
lerimizi bildirmiştik. 

Üzülerek ifade edelim ki, geçmiş hükümetler 
- bizim bu temennilerimizi ve Barolar Birliğinin 
çok haklı ve yerinde beyanlarını dikkat nazara 
almamışlardır. Adalet Bakaiîbğmra l a denetim 
hakkı, Anayasa hükümlerine tamamen aykırı
dır. Dürüst tecrübeli - ve mümtaz hukukçular
dan teşekkül eden Barolar Birliği İdare Kurulu
nun verdiği kararlan isteklerine uygun görme
yenler olursa bunların Danıstaya müracaatla hak 
aramaları gayet tabiîdir. Adalet Bakanlığının 
bir hâkim gibi Barolar Birliği idare Kur.ılu ka
rarlarına müdahale etmesini bugünkü medeni 
hukuk anlayışiyle bağdaştırmaya imkân yoktur. 
Bir Hukuk Devleti olan Türkiye'de bu Anayasa
ya aykırı durumun süratle düzeltilmesi için Ada
let Bakanlığının çaba göstereceğine inanıyoruz, 
Adalet Bakanlığı bünyesinde adaletsizlik ve hak
sızlık hiçbir suretle kabul edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanmasından 

bir nebze olsun bahsetmeden geçenıiyeceğiz. Ka
nunun büyük bir ihtiyacı karşıladığı muhakkak 
olmakla beraber bâzı aksaklıkları da olduğu ger -
çeğini saklıyamayıs. Arsa payı üzerinden müş
terek masraflara iştirak hususu bu kanunda esas 
prensibolarak kabul edilmiştir. Ancak asansör, 
şofaj, su ve elektrikten hiç faydalanmıyan dük
kân ve depo gibi yer maliklerinin müşterek mas
raflara iştirakleri haklı görülmemektedir. 12 nci 
dairede bulunan bir kişi elbette asansöre muh
taçtır. 3 ncü dairede bulunan bir insana su lâ-

j zımdır. Hiç şüphesiz kalorifer icabediyor, fakat 
1 apartman kapısının yanındaki dükkân sahibinin 
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asansörden istifade ettiği, sudan istifade ettiği 
düşünülemez ve yoktur. Zaten, diğer medeni 
memleketlerdeki kanunlara uygun olarak bunun 
tashihi lâzımdır. 

Yargıtay 5 nci Hukuk Dairesinin kararları 
da bu mütalâalarımızı teyidetmektedir. Bir baş
ka deyimle, kanun tadil edilmedikçe bir işlem 
yapmak bugünkü duruma göre mümkün görün
memektedir. 

Bu bakımdan Kanunun, Yargıtay içtihatları 
doğrultusunda tadili cihetine gidilmesi zaru
reti vardır. 

Bundan başka, müşterek anten işleri de son 
zamanlarda büyük şehirlerde ihtilâf konusu ol
makta ve meseleler hukuk ve ceza dâvaları şek
linde mahkemelere intikal etmektedir. Buna da 
çareler aranarak kanuni hükümler getirilmeli
dir. 

Değerli senatörler, 
Sözlerimi bitirmeden evvel Yargıtay Kuru

luş Kanunu hakkındaki görüşlerimizi açıklamak 
istiyorum. Bu mevzudaki esasları kapsıyan hü
kümlerin biran evvel kanunlaştırılması en belli 
başlı isteklerimiz arasındadır. Adaletin hem 
hakkaniyet prensiplerine bağlı kalması ve hem 
de süratle yürütülmesi en büyük dileğimizdir. 
Yargıtay Hukuk ve Ceza Genel Kurullarında 
fazla işlerin birikmiş olduğu ve işlerin bir türlü 
çıkmadığı şikâyetlerin başını teşkil etmekte
dir. Ceza ve Hukuk Genel Kurullarına bağlı 
daireler sayısının üç katının bir fazlası ile top-
lanabilmeleri esası kabul edilmelidir. Geçen 
sene de arz ettiğimiz gibi, Hukuk ve Ceza içti
hadı Birleştirme Kurulları ve Yargıtay Büyük 
Genel Kurulu, dairelerinin her birinin hâkim 
sayısı 5 itibar edilerek, bunun üçte ikisi ile top-
lanabilmelidir. Bu kurullarda bulunanların 
üçte iki çoğunluğu ile kararlar verilmelidir. An
cak birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 
ikinci toplantıda bulunanların salt çoğunluğu 
ile işler kararlara bağlanmalıdır. Bu suretle Ge
nel Kurulların küçültülmesi zarureti imkân dâ
hiline girecektir. 

Bundan başka, Yargıtay dairelerinde yapı
lan murafalarda, bir kıstas konarak hiç olmaz
sa 10 bin liradan aşağı olan işlerde murafaa usu
lü kaldırılmalıdır. 

Adlî sicil işlerinde, dairelerin önünde kuy
rukların kaldırılacak şekilde o dairelerin ıslah 
edilmesini Adalet Bakanından bekliyoruz. 
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Sözlerimizin sonuna geldiğimiz şu sırada bir 
önemli noktaya da temas etmeden geçemiyece-
ğiz. Bu da, tapulama mahkemeleridir. Bundan 

> evvelki görüşmelerde de, bilhassa Kadastro 
Umum Müdürlüğü Bütçesinin müzakeresinde 
de parti sözcüleri aynı konuya müştereken te
mas etmişlerdir. Tapulama mahkemeleri ken
dilerinden istenilen randıman, kesin olarak ifa
de edelim ki, vermemektedirler. Tapulama mah
kemelerinin, bu tempo ile, uzun yıllar sonra da 
işleri sonuçlandıracağına aklımız ermiyor. Ba
kanlığın bu konuya el koyarak, tapulama mah
kemeleri işlerinin daha süratli bir şekilde biti
rilme çarelerini temin edici esaslar getirilme
sinde isabet görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'de hapisane idaresinin tam ve mü

kemmel usuller içinde cereyan ettiğini hiçbir 
vatandaş iddia edemez. Ceza ve tevkif evleri 
idareciliği ayrı bir mevzudur. Bu işlerde çalı
şan görevlileri, memurları, varsa bunların için
de bulunan gardiyan, başgardiyan hepsini bir
den kül halinde, hattâ infaz savcılarını, ha-
pisanede bulunan savcıları da bir kül halinde 
mütalâa edersek, ayrıca bu meselenin önemi 
meydana çıkar. Bilhassa cezaevlerine gidenlerin 
sadece eza ve cefa ile karşılaşmaları doğru ol
mayıp, benden evvelki konuşmayı yapan Al
paslan arkadaşımın beyan ettiği gibi yalnız ıs
lahı nefs, terhibi ahlâk gibi kaideleri düşün
mek değil, onların, cemiyete nafi olacak birer 
eleman olarak tekrar cemiyete intikal edebilme
lerini temin için behamahal Patronaj Kanunu
nun getirilmesinde isabet vardır. Bunun üzerin
de çok seneler durulmuştur ve imkân dâhiline 
girememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Buraya kadar arz ve izahına çalıştığımız, kı

saca üzerinde durduğumuz konuları özetlemek 
istersek, şunu ifade etmeye mecburuz. Biz Cum
huriyet Halk Partisi Grupu olarak, Erim Hü
kümetinin getirmeyi vadettiği adalet reformu
na ait yasaların biran evvel Meclislere gelme
lerini istiyoruz ve bunun üzerinde Adalet Ba
kanlığının bir parça silkinerek, bünyesini tak
viye ederek, meselelerin üzerinde ciddî olarak 

l durarak, çalışarak meseleleri halletmesini arzu 
| ediyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, 
Adalet Bakanlığının 1972 bütçesi üzerindeki 

yüksek huzurunuzda Cumhuriyet Halk Partisi 
Senato Grupunun görüş ve temennilerini sami
miyet ölçüsü içinde ve hüsnüniyet kıstası dâ
hilinde arza çalıştım. Adalet Bakanlığı Bütçesi
nin milletimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
grupumuz adına temenni eder, hepinizi sevgi 
ve saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Adalet 
Partisi grupu adına.. 

AP GRUBU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
İ972 yılı Adalet Bakanlığı bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Senatosu Adalet Partisi Grupu 
adına görüş ve temennilerimizi arz etmek' üzere 
huzurunuza geldim. 

Muhterem senatörler, 
insanoğlunun toplu halde yaşadığı devirle

rin başlangıcından bugüne kadar geçen zama
nı tespit eden tarih, iki şeyi tssbit de çok bü
yük titizlik göstermiştir. Bunlardan hiç şüphe
siz birincisi, devletin başında bulunan şahıslar
la, devletin idaresini yürüten şahısların, daha 
doğrusu devlet idaresinin adalet ölçüsü ve ada
let derecesidir. Devlet hayatına hâkim olan bu 
fikir, kuvveti ölçüsünde, o devleti milletiyle be
raber payidar etmiş ve tarihteki yeri o nispette 
büyük olmuştur. MilİDtlsrin hayatına, muvaffa
kiyetine, devamına kuvvet veren adalet fikri, 
büyük ölçüde müntesibi bulunduğu dinin tesiri 
altında inkişaf etmiş, gene tarih öğretiyor ki, 
dinler de, getirdiği ahlâk ve fazilet ölçüsünde 
yarattığı adalet duygusu kuvveti kadar ömür
lü olmuştur. Büyük milletimizin tarih boyunca 
varlığını kaybetmeden millet olarak yaşaması
nın tek kaynağı, eşsiz zaferlerinim menşei hep 
âdil oluşuna dayanmaktadır. Zulümlerin, hak
sızlıkların karsısına topyekûn birlik ve beraber
lik halinde çıkışının sebebi de, adalete inanmış, 
onu vicdanında daima ölçü olarak kabul etmiş 
olmasındandır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Millet olarak bu kadar içten bağlı ve saygı

lı olduğumuz adalet ve adalet teşkilâtının büt
çesi üzerinde bugün bize düşen vazife, bu fazi
let otağının adaleti daha âdil tevzi yolunda 
usuller getirmesinin, tevzi edenlerin ise daha 
ferah bir imkâna kavuşmasının çabası olmalıy-

I di. Ne yazık ki bunu, yani gönlüm üzdekini ya
pamamanın ıstırabı içindeyiz. Bu imkânsızlık
tan doğan ıstırabımız dalga dalga bu teşekkülü 
maddî ve mânevi yönden tesiri altına alıyor, 
böylece tek vatandaşımıza kadar bu ha! gidip 
dayanıyor. 

Umumi bütçeye baktığımız saman; bir umum 
müdürlüğe veya bir müstsşarlık teşkilâtına ay
rılan meblâğ kadar Adalet Bakanlığı ve adalet 
teşkilâtımıza para ayrılabildiğini üzülerek görü
yoruz. Bizim yukarıda arz etmek istediğimiz 
açıkça bu idi: Bu bakanlık emrine bütçeden ve
rilen tahsisatı, gönlümüzde yatan yeri kadar 
büyük tutalım. Ama, «Devletin imkânı bıı; de
niyor.... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adaletin tevzii işi, memleketimizde, pek. de 

bedelsiz görülen işlerden değil; büyük çapta 
bir yatırım istemediği halde büyük gelir temin 
eden bir müessese olduğunu kabul etmek gere
kir. Bir dâvanın her safahatı küçümsenmiyeeek 
kadar hare ve tarifelerle yürüyor. Sayın Mali
yecilerimiz, yıllar yılı bu bakanlığın gelirlerini 
masraf bütçesiyle yan yana getirmeden yap
maktadırlar; daima kıskanç ve çek kvrkanc bir 
ölçü içinde bütçeyi yürütmüşlerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet Bakanlığı ve adalet cihazımızın yıl

lar yılı kadro sıkıntısı devam etmiştir.. Memle
ketin en ücra köşelerinde tanı teşekkülle çalışma
sı gereken bu müessese kadrosuzluk sebebiyle 
daima noksan kadro, daima salâhiyetle ve vekâ
letle yürütülmüştür. Şimdi 657 sayılı Kanunun 
getirdiği bir hükümle bu şekilde çalıştırılma da 
önlendiğine göre bu vazifeler nasıl görülecek; 
bunu bilemiyoruz. Torbanın ağzı ne nisbefcta 
açıldı, ne kadar kadro verildi? Adaletin tevzi-
inde görev alan hâkimlerimizin, savcılarımızın, 
adlî tıp müessesesinin, ceza ve tevkifevlerinde 
görev alanlarla bu yerlerde kaderin menfi ne
ticesi yatanların, icra dairelerinin şahsan bü
yük sıkıntıları ve eksikleri olduğu gibi, bu şa
hısların çalışma yerlerinin hemen hemen istis. 
nasıl bulunmıyan gayrimuntazam yerlerde ça
lıştıkları da bir gerçektir, 

Yeniden yapılan adalet binaları, cezaevleri 
de, Devletin anlaşılmaz bir tutumu, o günün 

ı ihtiyacına göre yapıldığı için bunlar da ihtiva-
I cı karşılamaz hale çarçabuk gelmektedir. Kati 
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sebebi bizce de açıkça bilinmiyen bir sebeple? 
Devlet Plânlama Teşkilâtımız, bina yapma' ye
rine kira vermeyi tercih eder. Adalet teşkilâtı 
böylece şehirlerin şurasına, burasına serpilir. 
Binalar o işe göre yapılmadığı için, içinde çalı
şan da, işini takibe gelen de bir de böyle sıkın
tıya düşer, işler yürümez, zaman ve emek he
der olur. Bu hal millet hayatında daha bü
yük masrafa sehebolur, Arşiv değil de mahzen
lerde kalan dosya ve evrakları zaman zaman 
bulamamanın sıkıntısı ve sararları da gün geç
tikçe büyümektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütçede sıkıntıyı sadece kadro darlığı, bina 

darlığı, malzeme azlığında değil; basılı kırta
siyeden tutum dâvaların yürümesi için gereken 
tahsisattan yakacağa kadar devam eder görü
yoruz. Bugün Devlet hayatımızda her dairenin 
önü çeşit çeşit vasıtalarla dolup boşalırken, 
hiçbir adalet dairesininde tek bir vasıta gör
mek mümkün değil. Biz bu yerlere makam araba
sı düşünmüyoruz, ama dâvaların yürümesi ve hâ
diselerin biran önce tesbitiııi temin için, isin 
icabına göre, şimdilik vilâyet merkezlerinde 
birer vasıtanın temin edilerek bulundurulmasın
da sayısız fayda görüyoruz. Zira, cezaevlerin
den mahkemeye götürülmekte olan sanıklara 
karşı cinayetle sonuçlanan suçların işlendiği de 
bir gerçektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet tevzii büyük dikkat, yanında, o nis< 

bette de sürat bekliyen kutsal bir vazifedir. 
Bu sebeple, günün şartları içinde artan ihti-ı 
lâfları sürüncemeden kurtarmak için hem teş
kilâtın takviyesi, hem de usul hükümlerinde ge^ 
rokli değişikliklerin hazırlanıp kanunlaştırılma
sı gerekiyor. 

Yüksek Yargıtaym iş hacmi çalışma gücü
nü aşmıştır, Yeni kadro vermenin faydası ol
madığı görülmüştür. O halde daire adedini 
artırıp rnesuluyetin bölyece tesbitinde her ba
kımdan büyük fayda sağlanır. 

Mahkemeler de iş bakımından işba halin
dedir. Bu hal, yukarda arz ettiğimiz gibi heır̂  
günün şartları sebebiyle ihtilâfları çoğaltılma
sı, hem de işi hukuk sahasında mahkemeye gö
türmede fayda umanların çoğalması, nüfus iti
bariyle de artış olması sebebiyle i;;!er çeşitli 
yönlerden artmış bulunmaktadır. 
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Söz buraya gelmişken bîr nebce de cezaevi 
• personeline dokunacağım. Sabit kâtiplerine na

zaran fersah fersah mesai sıkıntısı çskoıı, haf
tada 24 saat izni zor bulup haftanın geriye ka
lan 6 gûnünü; kaderin menfi neticesi cezaevine 
düşen mevkuf ve mahkûmlarla bir arada geçi
ren, zaman zaman onlarla hemdert, zaman za
man onların fena hareketlerine hedef olan, ma
aşları 600 - 700 lirayı geçmiyen bu insanların 
Personel Kanununun getirdiği işgüçlüğü, iş ris
ki ve teminindeki güçlük zammı hükümlerinden 
istifade ettirilmesi gerekir. Bütçenin bu mad
desinde de (1) lira konulması kanaatimizce 
doğru değildir. Bu insanlara, bir lokma kuru 
ekmek uğruna hizmet gördürme adil bir tutum 
olamaz. Buna rağmen, ceza evlerindeki 60 bine 
yaklaşan mevkuf ve mahkûmların idaresi bu
gün şikâyet edilmiyeeek derecede normal de
vam etmektedir. 

Adlî tıp müessesesinin de işleri başından 
aşmış olduğu gibi, bu sıkışık durum bu mües
sesenin gerekil uzman kadrosunun azlığı yanın
da vilâyet merkezlerinde adlî tabip istihdam 
edememeden ileri geliyor. Bir adlî tabip ile, bu 
ihtisası olmıyan tabibin bir yarayı tesbittekl 
görüşü elbette bir olmaz, Adlî tabipliğin ver
diği rapor kolay kolay itiraza mâruz kalmaz, 
ama ihtisası olmıyan tabibin raporu hem haklı 
İtiraza mâruz kaldığı gibi, bu durum adlî tıp 
müessesesinin işini çoğaltmakla kalmayıp, ayrı
ca mahkemeyi de yanlış hüküm verme tehlike
siyle karşı karşıya getirir. 

Bu sebeple, gerekli adlî tabip istihdamı ve 
adlî tıp müessesesinin kadro ihtiyacı temin edi
lirse, binlerce vatandaşın boş yere tevkifhane
lerde kalması önlenmiş olacağı gibi, karar ver
me imkânı da sürat kazanır kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1961 Anayasası, uzun yıllar millet olarak 

arzuladığımız hâkim teminatını getirirken, bu
nu kendi bünyesinde karar verme yetkisi dışm-

] da bir kontrol organına bağlamamış olması 10 
î yıllık tn'i'biknt sonunda bir boşluk olarak ken-
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'dişini gösterdi. Aslında adalet tevziinin böyle 
bir teminata lâyık olusu medeni âlemin bir fa
ziletidir. Ne var ki, istisnai hallerde olabilece
ğini kabul etmek gerekir. 

!Son Anayasa değişikliğiyle Yüksek Hâkim
ler Kurulu bünyesinde Müfettiş Hâkimler Ku
rulu diye bir teşekküle yer verilmesi, hâkimle
rin karar verme yetkisi dışındaki tutumlarını 
denetleme ve bu yolda soruşturma yapma yet
kisini vermiştir. Bu teşekkülün biran evvel faa
liyete geçmesi için gereken kanunların çıkarıl
masında fayda okluğunu arz ederken, diğer 
Anayasa maddelerindeki değişiklik hükümleri
ni işletecek kanım tasarılarım da beklemekte
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi daha fazla uzatmıyacağım. Ben

den evvel konuşan değerli arkadaşlarım müna
sip derecede bu dertleri dile getirdiler. Benim 
bir istirhamım olacak : 

Creçmiş hâdiselerin devamı sırasında gördük 
ki, milletin ümit kaynağı olan, adaletin tecelli-
gâhı bulunan yargı organı içerisine hukuka, hak
ka, adalete inanmıyan zihniyette bâzı kimsele
rin si3;r;iş olduğu görüldü, Bu bakımdan, bil-
harsa Sayın Bakandan istirhamımız, adalet ci
hazında gelecekte vazife görmek istiyen genç 
stajiyerleri alırken bilhassa hassasiyetle hare
ket edilmesi olacaktır. 

Nitekim ihtisası Marksist olan kimselerin 
uzun müddet Türkiye'de Cumhuriyet savcılığı 
yaptığını gördük. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İsmi üzerinde, «Cumhuriyet savcısı...» Bu 

•sıfatı taşıyan kimsenin Cumhuriyete inanmayıp, 
Cumhuriyetin aleyhindeki bir rejime inandığı 
ve bu yönde ihtisası bulunduğunu iş talepname 
kâğıdına kendi eliyle yazdığını gördük. 

Şimdi Noter Kanununu çıkardık. Orada bir 
staj müessesesi kuruldu. Bu müesseseye de mü
racaat eden gençlerimizin, bilhassa Cumhuriyet 
rejimine karşı, geçmiş günlerde veya yıllarda 
kendi tabirleriyle eylemli hareket etmiş, iştirak 
etmiş, o hareketlerin içinde bulunmuş kimseler
den olup olmadığında hassasiyetinizi İstirham 
edeceğim. 

Büyük Atatürk'ün 1928 senesinde, Eskişehir 
istasyonunda, o zamanın büyük hâkimlerine 
söylediği ve ışık tuttuğu bir sözünü huzurunuz
da tekrarla sözüme son vereceğim. 
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Büyük Atatürk, Türk âleminin en büyük 
düşmanının komünizm olduğunu, o gün büyük 
hâkimlerimize söylemek suretiyle Türk adalet 
cihazına ışık tutmuştur. Bu ışık herkesten ev
vel adalet cihazımızda şerefle vazife yapan hâ
kimlerimize, savcılarımıza tutulmuştur; Cum
huriyet onlara emânet edilmiştir. Cumhuriyet 
rejiminin korunmasında en büyük yetki onlar
da olduğu gibi, en büyük vazife de onlara düş
mektedir. 

Şu kanaatle ifade ediyorum değerli arka
daşlarım : Bir yerde hak yoksa, hukuk yoksa; 
o yerde ne hâkime, ne savcıya, ne de avukata 
yer verilir. O halde, gerek Anayasanın verdiği 
yetki, gerekse Büyük Atatürk'ün tuttuğu ışık, 
gerekse millet olarak arzuladığımız bu rejimin 
devamında yüce hâkimlerimize, savcılarımıza, 
adalet cihazında görev alan arkadaşlarımıza 
büyük vazife düşmektedir. 

Bu vazifeyi yerine getireceklerinden emin 
olarak, 1972 yılı Adalet Bakanlığı bütçesinin 
Bakanlığa ve milletime hayırlı, uğurlu olması
nı diler Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına görüşlerini bil
direcek sayın üyeleri sırasıyle okuyorum: 

Sayın Hazerdağlı, sayın Soydan, sayın Ata-
iay, sayın Alihocagil, sayın Üner. 

Sayın Hazerdağlı . Yok. 
Sayın Soydan?. Buyurun. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz 1972 yılı Adalet Bakanlığı büt
çesinin görüşülmesi sebebiyle 'kişisel görüşleri
mi bâzı noktalarda izaha çalışacağım. 

Medenî Kanunun meriyete girmesinden son
ra isviçre'den iktîsaibedilen mezkûr kanun sos
yal düzende bâzı aksaklıklar doğurmaya halen 
devam etmektedir. Geçen sene bu mevzua te
mas ettim. Bizde mülkiyet, iştirak ve müşterek 
mülkiyet olmak üzere ikiye ayrılır ve iştirak 
halindeki mülkiyetin şayi cüzü üzerinde tasar
ruf kütün vârislerin ittifakla kararma bağlı ol
duğuna igöre, burada vârislerden veya hissedar
lardan birinin muşa kalman bu hisseler üze
rinde tasarrufa muvafakat göstermemesi kuv
vetli vârisin veya 'hissedarın zayıf vâris üzerin
de bir hegemonya kurduğu ve 'hisselerini zayıf 
vârise tasarruf ettirmediği bariz bir hakikattir. 
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Şu durum gösteriyor ki, kanununuzda müş
terek mülkiyet mevzuu mevcudolduğuna göre, iş
tirak halinde mülkiyet lüzumsuz bir ihale gelmiş
tir. Gerek tapu intikallerinde ve gerekse satışlar
da (büyük mâni teşkil eden ve 'hissedarlık hakla
rını ihlâl eden iştirak haünde mülkiyetin Medeni 
Kanunda tadilât suretiyle kanunumuzdan kal
dırılmasına taraftar bulunmaktayım. 

Bir de Kanunumuzda ve Ulus Kanununda bü
yük bir aksaklık senelerdir devam etmektedir; 
bu da tedbir mevzuudur. Bugün 5917 numaralı 
Kanuna göre idari bir tedbir (halen mer'i olup 
vâki 'arazilere ^tecavüzde kaymakam ve valiler 
tarafından müdahalenin menine karar veril
dikten sonra, tekrar müdahale vâki olduğunda 
müdahele eden aleyhine karar veren şahıs cezai 
bir müeyyideye tabi olduğu halde, maalesef 
adlî tedbirlerde bir cezai müeyyideye tabi de 
ğildir. Bugün Anadolu'da cinai (hâdiselerin esas 
başı bu bulunmaktadır. Bundan tevvel tatbikat
ta da adlî muamelelere muhalefet sebebiyle 
526 ncı maddeye göre muamele yapılıyordu. 
Temyiz Mahkemesinin 4 ncü Ceza Dairesi kara
rı karşısında adlî muamelelere muhalefet mev
zuu da ortadan kaldırıldı, ancak, tazminat mev
zuu üzerinde duruldu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İster binaya veya gayrimenkul tarlaya taal

lûk etsin, 'haksız bir vatandaş diğer bir vatan
daşın yerine tecavüz eder de, mahkeme, usu
lün 101 ve müteakip maddelerine göre ihtiyati 
tedbir ikararı verir ve bu meseleyi yed-i adliyi 
tevziinden sonra kuvvetli olan taraf gerek yed-i 
adliyi tanımaz ve mahkeme kararını «hiçe sa
yar, buraya müdahaleye devam ederse; o za
man kuvvetin zayıfa hâkim olduğu neticesine 
varıldığı gibi, en son merci olan mahkeme ka
rarları da bu mevzu sebebiyle hiçe sayılmış ol
maktadır. 

Bu boşluğu doldurmak gayesi ile bendeniz 
bir kanun teklifiyle geldim, üç senedir Adliye 
Komisyonunda beklemektedir. Bu mevzuu an
layan bakanlığımız, 'Hukuk Usulü Muhakeme 
Kanununun 309 ncu maddesiyle ilgili bir de
ğişiklik teklifiyle gelmiş bulunmaktadır, ama 
bu da üç senedir maalesef Adliye Komisyonun
da beklemektedir. 

Adliye mensubu yeni Bakan arkadaşımız
dan ricamız, bu konu üzerinde durmalarıdır. Bu

gün Anadoiuyu bir cinayet sahnesi haline ge
tiren bu konu üzerinde durularak, getirilen de
ğişiklik teklifinin, Adliye Komisyonunu hareke
te geçirmek suretiyle kanunlaşmasını temin et
meyi bir zaruret görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1961 Anayasamızda bâzı tadiller yapılmış

tır. Arkadaşlarımın bir kısmı temas etti, ben 
de temas etmeden geçemiyeceğim. Çünkü, hâ
dise bizzat başıma gelmiştir, sayın Müsteşarı
mız bunu yakinen bilir. 

Hâkimlikte teminat... Bir defa hâkimlikte 
artık coğrafi teminata ben şahsan inanmıyo
rum muhterem arkadaşlarım. Bunun külliyen 
kalkması lâzım. İnandığım yok; çünkü İstan
bul'a kapağı atan İstanbul'u mülkiyetinde iddia 
ediyor; Kars'daki de zaruret çekiyor. Buna şah
san inanmıyorum. 

İkinci bir mevzu muhterem arkadaşlarını: 
Hâkimler kararlarından mesul değildir. Doğ
ru. Ama, öyle haller mevcuttur ki; bu, hâkim
lere istiklâl verildikten sonra meydana çıkmış
tır, hâkim kararı veriyor muhterem arkadaşla
rım; hüküm kesinleşiyor, kesinleşen ilâmı, çıka
rıyor hâkim, bunu yırt at diyor, ondan sonra da 
tekrar bir zabıt getiriyor, bu zapta müsteniden 
dâvaya devam ediyor. Bunu Yüksek Hâkimler 
Kuruluna aksettiriyoruz. Yüksek Hâkimler Ku
rulu hâkimin burada sorumluluğunu gömüyor, 
ademi takip kararı veriyor. Şu acı manzaraya 
bakın muhterem arkadaşlarım. Kesinleşmiş ilâm 
elimizde, bu ilâma karşı o hâkim hakkında ce
zai bir takibat yapılmıyor Yüksek Hâkimler 
Kurulunda ve bu hâkim suçlu görülmüyor. Hü
küm de kesinleşmiş, ilâm elde ve bu ilâm kal
dırılıyor; onun yerine yeniden bir zabıt tan
zim ediliyor, mahkemeye devam ediliyor. 

İşte bunun için, sosyal bir ihtiyaç karşılı
ğı, teftiş kurulunun teessüsünde bizzat zaru
ret vardır. Hâkimler bu gibi işlediği suçlardan 
dolayı cezai mesuliyet ve cezai müeyyidelere 
çarpılmalıdır. Hattâ bundan mütevvellit kar
şı tarafın bir zararı vâki olursa, bu kadar ba
riz, açık kanunsuzluktan malî tazminat ela yük
lenmelidir muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Soy
dan. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; 
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Bir de, Anadolu'da sabit kâtipleri, odacı
lar ve gardiyanlar ciddî bir zaruret içerisinde
dir. Bu durumun yüksek Bakanlıkça nazara 
alınmasını taleple beraiber, bilhassa tapulama 
giren yerlerde zaibıt kâtiplerinin noksanlığı se-
böbiyle tapu mahkemelerinde bakılmamakta-
dır muhterem arkadaşlarım. Tapulamaya iti
raz olmuş, dosya gelmiş, zabıt kâtibi fıkdanı 
selbabiyle dâvalar beklemektedir. Soruyoruz, ni
çin bu dâva devam etmiyor? Zaibıt kâtibi yok 
deniyor. Bu mevzuda aksaklıklar adlî adaleti, 
mülkün temeli dediğimiz adliyenin adalet tev
ziini tamamen sekteye uğratmaktadır. Bilhassa 
tapulama giren yerlerde sekteye uğramaktadır. 
Reformların yapılabilmesi için arazilerin tapuya 
bağlanmasında zaruret görüyoruz. Bunun için de 
gerek tapulama hâkimlerinin ve gerekse bu ta
pulamaya taallûk eden yerlerde o hâkimle gö
rev ifa eden zabıt kâtiplerinin ihtiyaçları yük
sek Bakanlıktan talebedilmektedir. Bu talepler 
acilen nazara alınarak adlî mekanizmanın bu 
yönden sekteye uğratılmamasmı arz eder, hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Atalay, buyurun. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Cumhuriyet Se

natosunun sayın üyeleri;; 
Belirli bir müdd&t içerisinde yetiştirebilir

sem, iki konu hakkında düşüncelerimi ifade 
etmeye çalışacağım; siyasi suçlardan dolayı 
verilmiş bulunan idam cezalarının yerine ge
tirilip getirilmemesi ile; genel, kısmî veyahut 
ayırmılı af yasalarının Anayasaya aykırı olup 
olmıyacağı yolunda iki düşünceyi. 

Siyasi suçlardan dolayı verilmiş bulunan 
idam cezalarının yerine getirilmemesi fikri, 
düşünen insanların yüzyıllar boyu eleştirdik
leri, yana ve karşı oldukları bir fikirdir, bir 
tatbikattır, özellikle demokratik dünyada ve 
insan haklarına saygılı toplumlarda, siyasi suç
lardan dolayı verilmiş bulunan idam cezaları
nın yerine getirilmemesi öngürülür ve buna 
bağlılık duyulur. 

Bir müddet önce Birleşik Toplantıda Cum
huriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın İnö
nü, siyasi suçlardan dolayı verilmiş bulunan 
idam cezalarının yerine getirilmemesi fikrini 
savundular. Yüzyıllar boyu insanlığın üzerin
de durduğu ve bizini caza hukukumuzda ve 
birçok yargı kararla/nnda tesbit edilmiş bulu
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nan siyasi suçlar ve bu konuyla ilgili düşünce
lerin tesbitine rağmen, özellikle siyasi parti
lerin genel başkanlarından ve gruplarından bu 
fikre karşı çeşitli tepkiler uyandı. 

Bu tepkileri üç noktada toplamak müm
kün. 

Siyasi suç kavramını Adalet Partisi Genel 
Başkanı ortaya attı; diğer siyasi partilerin 
başkan veya grupları bir müddet önce bir 
başka bütçe sırasında burada da ileriye attı
lar. 

Siyasi suç kavramı gerçekten tartışmalıdır, 
ama bizim hukuk mevzuatımızda hangi suçla
rın siyasi olup olmadığı artık yazılı metinler 
halinde de tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

inönü'nün insancıl ve Türkiye'nin geleceğin
de duyduğu kayguları objektif olarak haber 
vermesi yönünde derin bir düşüncenin mah
sulü olan fikirlerine karşı çıkanların ikinci da
yanakları veyahut ikinci tepkilerinin sikle t 
merkezini Anayasaya aykırılık teşkil ediyor
du. Sanırım dayandıkları madde Anayasanın 
132 nci maddesi idi. Anayasanın 132 nci madde
si; görülmekte olan bir dâvada, yargı yetki
siyle ilgili olarak yasama organlarında soru 
sorulmıyacağı, beyanatta bulunulmayacağı ve 
görüşme yapılmıyacağıdır. Görüşülmekte olan 
bir dâvadan maksat, belli ve görülmekte olan 
bir dâva sırasındadır ve yargı organından bu
nun için soru sorulmıyacağıdır. 

Anayasada bu maddenin yer almasının se-
belbi, 1950 ile 1960 yılları arasında siyasi ikti
darın yargı organını tesir altında bırakma 
çalbaları idi; bu tutum karşısında tesbit edil
miş bir hükümdü ve belli bir dâva görüldüğü 
sırada, o dâvadan dolayı yasama org-anmda, 
tesir meydana getirecek görüşmelerin yapıl
masını önlemek idi. Halbuki, Sayın İnönü'nün 
ibeyanatınida, görülmekte olan bir dâvadan do
layı yargı organının yetkisiyle bir konu geti
rilmemiştir, insanlığın üzerinde durduğu te
mel bir konu işlenmiştir: Siyasi suçlardan do
layı idam cezalarının yerine getirilmemesi. Ana
yasanın 132 nci maddesiyle ilgisi sureti katiye-
de mevcut değil, ama siyasi bir konu olarak, 
buna dayanılarak karşı çıkılmak istenmiştir. 

Diğer bir görüş de şudur: Bizim mevzuatı
mızda eskiden kesinleşmiş idam cezalarının ye
rine getirilmesi yasama organlarında bir ka-
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mıere geimeasn c-nceae ortaya amısus: ve et
rafında çeşitli eleştirilerin yakılması demokratik 
hayatın icabıdır doğrudur. 

rar/a ı-iLİmKun :.aı; yem mevzuatımızda su, §ÖK~ 
iî blv yasa ile mümkündür, 

Deniyor ki: Şeklî bir yasa ile izin verilece
ğine göre; yasa gelmeden önce konu nasıl olur 
daha önce konuşulabilir? 

Gerçekten bunu söyleyenler bilirler ki, ko
nul?, r demokratik ülkelerde yasama organları
na gelmeden ön^e babında, kamu oyu önünle 
enir:e boyuna, usun olarak tartışılır. Aslında, 
iki Meclisten maksat; konuları bir Mecliste kı
sa bir süre içinde çıkarmak değil,, uzun bir müd
det içerisinde iki Meclis önünde, uzun görüş
melere imkân vermektir. Yani, insanlığın dü
şündüğü fikir, konuları süratle çıkarmak de
ğil, onu kamu oyunda, basında, çeşitli çevre
lerde uzun boylu tartışmaya tabi tutmaktır. Bi- fma ajt bir yasanm çıkarılmasının Anayasaya 
zim, karsı çıkar tepki ve fikirlere göre, buna aykırılığı şeklinde ise, bu düşünce eleştiriye 
saygı duyulmuyor.. Deniyor ki: «Efendim, şim- tabi tutulabilir ve bu düşünceye katılmak müm-
diden niçin konuşuyorsunuz, ne lüzum vardır? kün değildir. Eğer, siyasi suçlar veya basın 
Bekleyin Meclise gelsin, bir iki defa konu üzen- suçlarından dolayı bir af yasası çıkar, bunun 
de konuşulsun ve çıkarılsın». Bu, bir fikirdir. Anayasaya aykırılığı önceden iddia edilir ise, 

Şimdi, kısa olara bir de af konusuna temas 
edeyim, 

Sayın Adalet Bakam, bir müddet önce ba
sında ayrıntıları eıkmıyan ve gerekçesine agâh 
olmadığımız bir beyanda bulunmuşlardı; ay
rıntıyı bilemiyorum ama, bildiğim ve okudu
ğum kadarı ile - umumi veya siyasi bilemiyo
rum - çıkacak af kanunlarının Anayasaya ay
kırı olacağı düşüncesidir, Bilemiyorum bu yol
da mı idi? Eğsr beyanatları ister gen al af, ister 
ayırımlı olan, meselâ basın, siyasi suçların af-

ama demokratik hukuk devleti anlayışı için
de ne derece doğru olur, ne derece doğru ol
maz? Ama. bir fikirdir, buna saygı duyulabilir. 

Şimdi, bizim siyasi hayatımızda bunun örnek-
Uri vardır. Hafısam beni aldatmıyorsa,, Sultan 
Abdulazizün tahttan indirilmesi, ölüm veya öl
dürülmesi ile ilgili olarak, uzun yıllardan son
ra kurıûan mahkemede ilk defa Türkiye'de yar
gı organı kararı ile, (ki ona yargı organı diye-
bilirsek, çünkü yargı organı padişaha bağlı 
olarak kurulmuş özel bir mahkeme idi) yargı 
organına bağlı olarak, siyasi suçlardan dolayı 
cezalar verilmişti. Buna rağmen, devlet ikti
darını elinde tutan hükümdar, verilen ceza
ların tümünü değiştirmişti. Yani, bizde yargı 
organı ile verilmiş siyasi suçlardan ilk cezalar 
dâhi, değiştirilmiş bulunmaktadır. Nitekim, 
21 - 22 Şubat ayaklı kalkınmasında, daha ka
rar verilmeden önce dâhi, icranın başı, siyasi 
partilerle mutabakat halinde, kan dökülmedi-
ğl takdirde isyan suçundan dolayı cezai taki
bat dâhi yapılmıyacağı ortaya konmuştur; 
meydanladır. Bütün bunlar bize şunu göster
mektedir: Siyasi suçlardan dolayı idam ceza
larının yerine getirilmemesi fikri, cezaların 
verilmiş veya verilmemiş olması bir yana, 
verilmiş cezaların bulunduğu bir ortam içe
risinde müdafaa edildiği gibi, bu fikrin mec-

bu hukuki bir anlayış olamaz ve mümkün de
ğildir. Eğer böyle olsa idi, Türk Anayasasının 
68 nci maddesi, milletvekili veya senatörlüğe 
seçilmeyi yasakiryan hükmünde, «Bunlardan 
dolayı af çıksa dâhi, şu şu suçlardan dolayı se
çilme mümkün değildir», denmezdi. Bu hüküm 
ile kısmi veya umumi bir affın yasama organla
rının «yetkisi dâhilinde olduğu, 64 ncü madde
sinde de Yasama Organlarının yetkisi icerism-
de af yasalarının çıkarıl masının bulunduğu 
açıkça ifade edilir. Kaldı ki, Anayasamızın 1331 
nci maddesi, ilk değiştirilmiyen şekli ile, or
man suçlarından dolayı af yasalarının çıkarıl
ması hükmünü taşıyor idi. Eğer, Anayasamız 
kısmi bir af yasasının eıkanlamıyacağını ön
görme idi, bu hükmü çıkarıp bir önleyici hü
küm getirmezdi. Büâhara bu hüküm değiştiril
di. 

G-eçici 11 nci madde de, yine aftan bahset
mektedir. Bizim Anayasamız, ister siyasî, ister 
bir başka suçtan dolayı, ister kısmi, ister genel 
af yasalarının meclislerin yetkisi dâhilinde ol
duğu kabul ve tesbit eder ve bu yasaları çıka
rabilir. Bu yasaların çıkması Anayasaya aykırı 
değildir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil... 
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OSMAN ALÎHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan., sayın senatörler; ban, tek bir me
seleyi arz etmek için geldim. 

'Muhterem arkadaşlar, bir milletin hangi 
seviyede bulunduğunu anlıyabilmek. için yani, 
iktisadi bakımdan, kültürsl bakımdan, sosyal 
bakımdan hangi seviyeye erişmiş olduğunu an
lıyabilnıek için başvurulacak ölenlerden birisi 
de mahkemelerdeki işlerdir, mahkeme dosya
larıdır, adliye koridorlarıdır, 

Üzülerek ifade etmek isterim, rahmin e di
yenim ki bu üşüntümüz müşterektir, Türkiye, 
Avrupa milletlerine nazaran henüz geri bir du
rumda bulunmaktadır; iktisadi badımdan, ?es-
yal bakımdan geri, eğitim bakımından geri, 
Cehaleti halledememişiz, ce.lıabîi ortadan kal
dıramamışız; teknik babımdan, teknoloji bakı
mından muayyen bir seviyeye ^.damamı sız, 
Mahkeme dosyalarını tetkik etbğb: iı saman, 
bunun ıstırap verici çok çeşitli ':ahedya; ile kar
şılaşırız. 

Buradan şuraya gelmek istiyorum : Devlet 
•olarak kalkınma problemimkd halledemedikçe 
ve insanca yasama hakknıa hvaanmadıkça, 
yani vatandaş olarak bir teedaaea aindadaene-
dıkca, yarınımızdan emin :lma-edaa yy ide-
nıek mecburiyetinde kakmadan li: dza bizim 
cemiyetimizin durumu budur, Tiddr/°'da, aay-
nmdan emin olarak yasıyan insanların sayısı 
az, 

Buradan kısaca hemen şuraya T; ma ak ia+d-
yorum : Mahkeme koridorlarında "'ezildiği va
kit görülecektirki, karşılattığımız imanlar yine 
köylülerdir. Bugün mahkeme'mdeki d'-valzam 
büyük kısmı, her 100 dâvada, diye n:i\aim ki 
70 - 80 i köylüye ait. Şehirde ya?"yan balkımı?;, 
meseleleri itibariyle köylü kadar iMii.âi içinde 
değil. Köylü, bu ihtilâflar içinde Mvbirme aab-
met vermektedir. Bir köy, diğeri için tehlike 
teşkil etmektedir. Köyde vasiye n 'dr im-;am di
ğeri için tehlike teşkil etmekledir. tsJ:s, bütün 
bunlar mahkemelere aksetmektedir, L.<.id ihti
lâfları, kız kaçırma dâvaları, kepek yüzünden 
adam öldürme, tavuk yüzünden adam öldürme, 
cinayetler, çok iptidai bir variyette; Dem ok 
oluyor ki, bugün mahkemelerdeki inlerim hu
kukî de olsa, cezai de olsa. taraflarını yine köy
lü teşkil etmektedir, 
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Muhterem arkadaşlar, Devlete düşen işler 
var; fakat, bunlar uzun vadeli, kalkınma ile il
gili. Devlet, eğitim dâvasını halledecek, ceha
leti ortadan kaldıracak, sosyal dâvalarımızı 
halledecek, iktisaden kalkınacağız ve böylece 
birbirimizi Geven insanlar olacağız; birbirimize 
ha-et etmiyeceğin, birbirimize kin gütmiyeceğiz, 
birbirimizi seven cemiyet olacağız, bir insan 
tcpkılar-'1 olacağız. Bunu ben, uzun vadeli gö
rüyorum. Devlete taallûk eden başlıca işlerden, 
başlıca değil başta gelen vazifelerinden olan 
bu meselenin halli uzun sürecektir ve biçare 
köylümüz birbirini yiyip bitirmekte devam ede
cektir; biz de, bizden sonra gelecek olanlar da, 
bu Meclisler de, Devlet idaresini, Hükümet ida
relini elinde bulunduran insanlar da böyle ba
kacaklar. 

Bana hayatımda çok ıstırap veren bu ihti-
ı; lallar manzumesinden en başta saydığım bir 
: grupunm arz edeceğim; o da köylerin birbirle-
; riyle elan devalarıdır, mera dâvaları, yayla dâ-
;' yalan, kışlak dâvaları... 

; Muhterem arkadaşlar, biz Ankara'da oturu
yoruz, evlerimizde oturuyoruz, oldukça temiz 

: giyiyoruz, iyi yiyip içmeye gayret ediyoruz, 
!ı birbirimizi de sevmeye çalışıyoruz. Bunu ba-
, şaranııyorsak ela; hiç olmazsa birbirimizin üze-
j rine silâhla,, ve saire ile hücum etmiyoruz. Ama, 
:! muhterem arkadaşlar, Türkiye'de büyük bir 
i dâva yekûnunu teşkil eden mera, yayla, kışlak 

dâvaları ve diğer «toplumsal dâva» diyeceğim 
j dâvalar yüzünden köylü 'birbirini yiyip biitir-
] meikteıdir. O kadar haibersisiz ki, o kaidar il-
j gilenmiyoTuz ki arkadaşlar, o kadar bulularım, 
| dertleri ile meşgul olamıyoruz ki... Devlet ola-
i raik bunlara yalnız şu yolu göstermişiz: Maıh-
j kemeler. Fakat, burada da tam vazifemizi ya-
i pamamışız. 
i Muhterem arkadaşlar, köylerin birbirleri 

ile ilgili olan bu dâvalarda köylü; erkeği ile, 
I kadım ile, çocuğu ile toptan birbirinin üzerine 

silâhlanır, yürür; her türlü silâha başvurur 
yürür. Yani, eline geçirebildiği her türlü si
lâhı kullanır, insafsızca kullanır ve yıllardam 
beri cinayetler işlenip durmakta dır, birçok 
insanlar ölmektedir. Ben, bu acıklı manzaraya; 
şahısların birbiri ile olan dâvalarının ıstırapla
rı yanında, çeşitli acıklı durumları karşısında, 
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(bu, «toplumsal dâva» diyeceğim, köylerin bir-
Ibiderinli yiyip bMraıesiıne bir çare aranmasını 
rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mera, kışlak, 
yayla dâvaları bir taraftan hukuk mahkemesin
de görülür, bir taraftan buna idare el atar; 
bir taraftan Danıştayda dâvalar görülür, bir 
taraftan ceza mahkemelerinde dâvalar görü
lür. Hukuk mahkeımesinde dâva görülürken, 
(bırakırlar, idareye başvururlar; vilâyet karışır, 
kayınafkam karışır, iller İdaresi Kanununa gö
re Dâhiliye Vekâleti karışır. Köy Kanununda, 
şu kadar senede (köylerin hudutları dizilir de
nir... Bu mevzuat çok karışıktır arkadaşlar. 
Mera, yayla, kışlak tarif edilmiş olmakla be
raber, içtihatlar bunları belli etmiş olmakla be
raber, yeniden ele alınmalı, bu dâvalara ön
celik verilmeli, kadastroda da bunlara öncelik 
tanınmalı ve bu fakir köylü, birbirini mahfkenıe 
(kapılarında, Ankara'da vekâletler kapısında, 
Danıştay kapılarında, vilâyette valinin kapısı 
önünde, şu veya bu dairede... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, 
vaktiniz tamam. 

OSMAN ALÎHOCAGİL (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Özel bir yer verilmeli buna ve süratle bu 
zavallı köylüyü birbirini öldürmekten, kır
maktan, huzursuz etmekten, düşman etmek
ten korumalıyız. Bunu halletiğimiz takdirde, 
tbpluım&al sahada düşmanlıkları kısa zamanda, 
ıhiç olmazisa azaltma imikânını bulacağız. Bu 
mevzuatı birleştirmıeli, öncelik vermeli, kolay
lık vermeli, kesin neticelere ulaşmalıyız. 

Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Üner. 
RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Adalet Bakanlığı 1972 yılı Büfesi müna~e-
betiyle bir iki nokta üzerinde kısa olarak şahsi 
fikirlerimi arz edeceğim. 

Bu noktalardan birisi, cezaevlerinde tu
tuklu ve hükümlülerin durumudur. 

Miktarları 60 bin civarında bulunan bu ki
şilerin durumu, oldukça acıklıdır. Hükümlü 
ve tutuklulara günde 750 gr. efen ek dâhil 
165 kuruş; çalışma rejimi uygulanan açık, 
yarı açık ve ıslahevmdeki hükümlülerin 300 ku-
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ruş üzerinden iaşeleri sağlanmaktadır. Bu mik
tar, hiç çalışmıyan ve hareket etmiysn bir in
san için dahi kifayetsizdir. Elbetteki ceza
evleri bir eğlence yeri değildir. Elbette ki 
oraya gönderilen kişilerin ıslahı nefsetmeleri 
için kurulmuş bir yerdir. Ancak birçok şey
lerin ıslah edilerek, burada kalanlara biraz 
daha iyi hayat şartı temin etmek kabildir. 
Ranzalarda iki - üç kişi yatmaktadır. Koğuş
larda bit, pire, tahtakurusu vardır. Dok

tor ve ilâç bakımından kifayetsiz durumdadırlar. 
Koğuşları, helaları, ranzaları daha temiz ve daha 
düzgün bir hale getirmek ve haşaratla müca
dele etmek büyük bir külfet istemez. Bun
dan taıka, kifayetsiz olan yemeklerin daha 
kalorili ve daha mütenevvi bir hale getiril
mesini ve günlük iaşe için hiç olmazsa 400 
kuruşluk bir ödeneğe kavuşturulmasını rica 
edeceğim. 

Cezaevlerinde yatan mahkûmlara fotoğraf
çılık, çantacılık, marangozluk gibi sanat öğre
tilme'?:, onların ilerideki hayatları için çek 
önemlidir. 

Adalet Bakanlığı halıcılığa da ön3111 ver
mektedir. Bugün, 33 cezaevinde mevcut 1 516 
halı tezgâhında imal edilen halılar, büyük bir 
rağbet görmekte ve alıcılar ik i -üç sens sıra
da bekle:aektedirler. Ancak, bu tezgâhlara ye
nileri ilâve edilememektedir. Çünkü, cezaev
lerinde yer yoktur. Sırf yer darlığı yüzün
den halıcılık sekteye uğramaman. Adalet Ba-
kanlığım-z bunların miktarını dört - beş mis
line çıkarmalı, mahkûmların çalıştırılma yolu 
ile ıslahı metodu göz önünde bulundurulmalı
dır. 

Şimdi, bir başka mevzua geliyorum, bu da 
Adlî Tıp Müessesesidir. 

Adli Tıp Müessese»] adaletin temel taşıdır, 
bugün Türkiye'de 67 ilin adalet hizmetinde 
tek başvuracağı yerdir, Adalet Bakanlığı
nın yüksek karar organıdır. Buradan çıkan 
bir tek karar, bir insanın istikbalidir, hür 
riyetlidir. Ancak, bu değerli müessese yıllar
dan beri mahrumiyet içinde vazife görmek
tedir. Evvelâ, binalı kifayetsizdir, eskidir, 
yetersizdir, dardır. Lâboratuvarları, Morg 
Müdürlüğü, Fizikî Tetkikler Müdürlüğü, Kim
yevi Tahliller Müdürlüğü, Müşahede Müdür
lüğü yer bakımından, alet ve edavat bakımın-
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dan personel bakımından sıkıntı içindedir. Dos
yalar yığılmıştır. Kısaca, Tıbbı Adlî bunalım 
ilgilidedir. Orada vazife geren vs hayatların
dan hiçbir şikâyeti olmıyan değerli meslek
taşlarımız, Personel Kanunundan z-arariiie 
olmuşlardır. Adalet emrinde çalışan, adalet 
tevzii müesseesi olan adlî tıp mensupları hâ
kim durumunda oldukları halde, hâkim hak
larından istifade etirilmemişlerdir. Adlî tıp, 
para geitiıimiyen bir branş olduğu isin, orada
ki asistanlık itibar görmemektedir. Alınacak 
genç doktorların, maddi bakımdan tatmin edil
meleri de gereklidir, Adalet Bakanımızdan 
{bunu rica ediyorum. Yıllardır ihmal edilmiş 
bulunan bu müesseseyi tatmin etsinler, onu 
dünya üzerindeki benzerleri tes.'.skr seviyesi
ne çıkarsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, memleke timizle 
bugün Türkiye Barolar Birliği adı altında 
kurulmuş cjok değerli ve ilmî çalışan bir ör
güt vardır. Müşavere ve fikir alma yönün
den böyle bir tevekkülün kurulmuş olması, 
Adale't Bakanlığı için bulunmaz bir nimettir. 
Bu örgütün, memlekatin yüksek menfaat
leri yönünde, insan hak ve hürriyetleri uğ
runda müspet çalışmalarını isliyorum vs be
ğeniyorum, Adalet Bakanlığımız bu örgüte 
elini uzatmalıdır. 

Hepinizin bildiği gibi, Anayasamızın 
149 nou maddesi, Anayasada iptal dâvası aç
mak usulüne aittir. Fikrimce, bu hak, Tür
kiye Balolar Birliğine de verilmelidir. Ana
yasa değişikliği sözü edildiği günlerde, 
149 ncu maddeye Türkiye Barolar Birliğinin 
ilâvesi için de bâzı müracaatlarım oldu; o 
zaman mümkün olmadı. Yeni bir Anayasa ta
dilinde bu cihetle göz önünde bulundurul ra
isini da rice edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, birçok müesseseleri
mizden şilkâyeit ederiz, tenkitlerde bulunuruz. 
Ancak, sunu önemle belirtelim ki, Türkiye'-
'de aidalet müessesesi bozulmamıştır. Ne oluna 
oların, Türkiye'de 'hâkimler vardır, hak ve 
adalet vardır, bir vatandaş hâkim, huzuruna 
çılktığı zaman, hakkının zayi elmıyacağnrdan 
emindir. 

(Sözlerime burada-son verir, Adalet Bakan
lığı bütçesinin, Türk Milletine hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. 

(BAŞKAN — Sayın Dikeçligil... 
HÜSNÜ DİKEÇLİG-ÎL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, 
Ben, bu kürsüye Sayın Bakana halkın bir 

ıstırabını dile getrimek için çıktım, hukukçu 
arkadaşlarıimız da bunun üzerinde düşün
melidirler : Türkiye'de mahkemeler çok uzun 
sürüyor. 

Halk bundan bizardır, bütün zamanları 
mahkeme kapılarında geçiyor. 

Halbuki, tarihimize baktığımız vakit, Pu^t 
Carım'm, «Kanuni Devrinde istanbul» adlı 
eserinde, Türk Adliyesinden bahseder; âdil 
olduğunu, tarafsız olduğunu dile getirir ve 
iki - üç tane İspanyol'u konuşurken sonunda o 
İspanyol der ki : «Vay Allahm işine bak, bizde 

! 30 sene sürüyor dâva, bunlarda bu kadar kısa 
S sürüyor. Bizde olacağı yerde, onlarda mı 

bayie?» diye, fikir yürütür. 

Macar Âlimi Tevenit de, (X) «Bir hafta 
sürer» diyor. Şimdi bizimi ecdadi'mızın zama
nında, en uzun dâvaların bile kısa sürdüğü 
bir zamanda, âdil olduğu bir zamanda ve Av
rupa'da 30 yıl kadar uzadığını söylediği o 
zamandan bu yana işler tersine dönmüş; on
larda dâvalar çabuk bitiyor, bizim Türkiye'de 
uzadıkça uzuyor. 

Halk bundan hakikaten bizardır. Gününü 
mahkeme kapılarında öldürüyor, eline geçen 
5 - 10 kuruşu da buraya sarf ediyor 

Zatıâliniz profesörünüz, eğer Türkiye'nin 
adliye tarihine geçeceksiniz - ki geçmenizi is
teriz - halk nazarında sevimli olacaksınız - ki 
olmanızı i&teriz - şu dâvaların ecdadımız za
manında olduğu gilbi, kısa sürede bitmesini 
temin ediniz. Bunu temin ederseniz halk size 
medyunu şükran kalır. İşte, esas reform ada
letin tahakkuku keyfiyetidir; gerisi benim 
kafama girmiyor. Şu mahkeme kapılarına ba
kın, halk hınca hıınotır. Yazık bu halka. İnsan 
acıyor. Peki, bunun çaresi bulunmaz mı? Her 
halde bulunabilir. Hemşehrim de bilir, vaktiy
le Lütfü ağa diye bizim Pursaklı köyünde bir 
zat vardı, bu doğrudur, kan dâvası 30 yıl sür
müş. ITüktedan da bir insan; devrin başvekili
nle bir tel çekiyor, «Ya ömrümün uzatılması, ya 
dâvamın bitirilmesi» diyor. Ne kadar güzel bir 
şey bu. Bunu böyle söyleyen halk tabakası çok
tur hakikaten. 
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Muhtsrem arkadaşlarım, şurada çok kıyme.î-
li hukukçu arkadaşlarımız var, halkın dâvasını 
da üzerine alıyor, her zaman, için mahkeme ka
pılarına da gidiyor, giriyor, İilahlâh, buna bir 
çare bulun. Ya bu kanunlar Türk bünyesine 
uygun değü, adaptedir; ya çoktur da uzadıkça 
uzuyor veyahutta kusura bakmasınlar, avukat
larımızın işine geliyor bu. Canım, halka hizmet 
ediyoruz diyen avukatlarımız, biraz da gıksın 
da, bu dâvalar çabuk bitsin, halkın işi çabuk 
görülsün desin, Bunu, bunlardan ktiyelim. 

'Sayın Sırrı Atalay arkadaisırmz, şu, bu dedi
ler. Şu halkın işi bitsin de, siyasi suçlar da or
tadan kalkar. 

Sayın Bakan, siz profesörsünüz, geniş kül
türünüz olduğuna kaaniis, Adliyenin başına 
gesîiriz; eğer şu Türk halkına, adliyenin yüzü
nü güldürccfiikgeniz, sevimli kılacaktanız. Allah 
aşkına su dâvaların süratle bitmesine bir çare 
bulunuz. Halkın bundan başka istediği bir şey 
yoktur, Nihat Erim Hükümetinin de - bakma 
gerisine - en büyük reformu, bu Türk adaletinin 
süratle tecelli etmesi olacaktı, b?;ka bir §27 
olmayacaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN Sayın Rendeci... 
REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; ben de bâzı küçük 
dertlere temas edeceğim... 

Şimdi, adliyenin hali malûm, adliyenin için
den gelenler, bu meslekte gayret gösteren arka
daşların hepsi bilirler; Türkiye Cumhuriyeti 
bütün müesseselerine bonkör davrandığı, bütün 
müesseselerine Devletin imkânlarını âzami dere
cede verdiği, halde, Adliye Vekâletine gelince 
elini gayet sıkı tutmuştur. Başka bakanlıklara 
bakarsanız, kadrodan geçilmez, kazalarında yüz
lerce, binlerce yedek kadro bulunur... 

BAŞKAN — Sayın Rendeci, bu mevzuu bir 
dahaki sene Maliye Bakanlığı bütçesinde veya 
Bütçe Komisyonunda dile getirin. 

REFET RENDECİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkan, fakat şimdiden söylemek
te de fayda var. Bugün bir şey olmıyacağmı ben 
de biliyorum elbette. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözümle bir zihni
yete işaret etmek istiyorum. Adliye Vekâletin
de savcılığa gidersiniz, bir kazada, bir savcının 
emrinde bir tane kâtiple bir tane odacıyı zor bu-
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lıırsunuz. Keşfe gidecek bununla, duruşmaya çı
kacak bununla, karar yazacak bununla, otopsi 
yapacak bununla... Gecenin saat 12 sine kadar 
çalışır, ertesi gün tebligatlar yapılacak, infaz
lar çağrılacak, ceza evlerine gidecek. E, bir ta
ne kâtip. Savcı geçiyor daktilonun basma, ken
disi yazmak zorunda kalıyor. Ama, başka yere 
gidiyorsunuz, bir özel kalemde, telefon ariyan 
ayrı, rehberini karıştıran ayrı, mektubuna ya
zan ayrı. Burada bu kadar kadro bolluğu var
ken, Adliye Vekâletine bu kadar hasis davran
manın mânası da yok. 

Adliye Vekâletine bu yönden büyük iş düşü
yor. Adliye Vekâletinin varlığını, Maliye Ve
kâletinde, bütçede, Bakanlar Kurulunda hisset
tirerek, Adliye Vekâletini de rahat çalışan 
bir müessese haline getirmekte fayda var. 

Şunu da arz edeyim: Kâtip duruşmadan çı
kar, bütün tebligatları gece saat 10 a, 12 ye ka
dar yazacaktır. Mübaşiri yardımcı olarak alır, 
çalışır, saat 8, 9, 10 da ancak evine gitme im
kânını bulur. Başka yerlerde, yarım saat, bir 
saat fazla mesai yaptı diye, Toplu Sözleşmele
re her türlü menfaatleri doldururken, Adliye 
mensuplarını gece 10 a kadar çalıştırın ne me
sai verin, ne bilmem ne yapın. Üstelik de işler 
uzasın, işin yürümesi ve çalışan kimselerin de 
memnun edilmesi bakımından buna bir çare bul
mak lâzımdır. 

ikinci temas edeceğim husus Adliye binala
rıdır. 

Adliye binalarına bakarsınız, Türkiye'nin en 
pis binaları, en kötü binaları, çürük hurda 
binaları Adliye Vekâletinindir. Arkadaşlar, 
adaletin bir de mehabeti vardır. Hani, «Aslan 
yatağından belli olur» derler. Hak tevzii ede
ceksiniz, büyük büyük lâflarını yapacaksınız 
adalete hizmet ediyoruz diye, ama bunu yapar
ken de etrafta o hissi uyandıracak durumu mey
dana getirmek lâzım Adliye Vekâleti içerisin
de. Kötü bir binanın içerisinde hak tevzii eder
ken hâkimin sobası yanmaz, bir taraftan pislik 
içerisinde... 

Diğer bir mevzu: 
Zabıt kâtibi özel idare müdürlüğüne gidecek 

bir top kâğıt alacak, vilâyetten üç top zarf ala
cak, emniyetten gidecek posta pulu alacak; teb
ligat çıkaracak... 

Şimdi bir şey arz edeyim; Bir savcı arkada
şım anlattı, emniyetten 500 liralık borç posta 
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pulu almış; diyor ki: «Mart geliyor, emniyet 
posta pulunu kapatacak; yarın ben bu 500 lira
lık posta pulunu iade edemezsem, adam zimmet
ten benim huzuruma geldiği zaman mahkûm 
edeceğim.» 

Bu arılattığım vakıa ile, cürüm meşhut tah
sisatlarına işaret etmek istiyorum; çok azdır, 
senenin ortasında biter. Savcı bir köye otopsiye 
gidecek, yahut da bir hâdiseye gidecek, bütün 
şoförler savcıdan kaçarlar, gelmek istemezler. 
Çünkü evvelki paralarını almamışlardır. İnsaf 
edin, hiç değilse Devletin itibarını burada koru
yalım. ödeneği 3 milyon lira mıdır, 4 milyon 
lira mıdır, biraz artıralım da, bu gibi hâdiseler 
dolayısiyle Devletin itibarını zedeliyecek bir ha
lin içerisine düşmiyelm. 

Bunlar Adliyenin sıkıntılarıdır. Küçük şey
lerdir ama, Maliye Vekâletinin, yahut da büt
çeyi hazırlıyan arkadaşların, Adliye Vekilinin 
ve arkadaşlarımızın de gayretleri ile giderilme
si gereken hususlardır; hiç değilse Adliyenin yü
zünü bir parça güldürecek bir yolun içerisine 
girilmesinde fayda vardır. 

Benim söyliyeceklerim bundan ibaret, saygı
larımı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Şahsi görüşlerini bildiren sa
yın üyeler kâfi miktarda konuşmuşlardır. Kifa
yet takriri de vardır, fakat sırada başkaca ar
kadaş olmadığı için Sayın Bakana söz veriyo
rum. 

Buyurun efendim. 
ADALET BAKANI SUAT BİLGE — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri ; 

Adalet Bakanlığının 1972 yılı bütçesi dolayı
siyle grupları adına görüşen sayın üyelere ve 
kişisel düşüncelerini bildiren diğer sayın üyele
rin dileklerine,, şikâyetlerine ve diğer ortaya 
koydukları sorunlara cevap vermeye çalışaca
ğım. 

İlk önce grupu adına konuşan Sayın Alpas
lan birçok meseleleri dile setirdiler. Bu dile ge
tirdikleri meseleler, diğer temsilciler ve kişisel 
görüşlerini bildiren üyeler tarafından da orta
ya kondu. Ben, mümkün olduğu kadar toplama
ya çalışacağım, fakat münferit olarak ortaya 
konulan diğer meselelere de imkân nisbetinde 
esvap vereceğim, 

Sayın Alpaslan Birinci ve İkinci Erim Hükü
met programında ifade edilen ve gerçekleştiri
leceği vaad edilen adalet reformunun bir an ev
vel ele alınmasını ve gerçekleştirilmesini istedi
ler. Bunu ele aldık, Sayın Alpaslan'ı temin et
mek isterim. Anayasa Mahkemesi bütçesi dola
yısiyle Sayın Türkmen de aynı konuyu ileri 
sürmüştü; maddi imkânların elverdiği nisbette 
ve Anayasanın geçici maddelerinin öngördüğü 
süre içerisinde bu tasarıları Yüce Meclisin önü
ne getirmeye çalışıyoruz. Bir kısmı gelmiştir; 
Hukuk Yargılama Usulü birçok üyeler tarafın
dan söylendi, Adalet Komisyonunun önünde ni
hayet görüşülmeye başlanmıştır. Adalet Komis
yonunun önüne gene 45 sayılı Yüksek Hâkim
ler ve Yüksek Savcılarla ilgili kanunu getirdik. 
Bâzı üyelerin bahsettikleri hâkimlerin denetimi, 
hâkimlerin coğrafi teminatı diye söylenilen, yer
lerinin değiştirilmemesi, yahut değiştirilmesinin 
çok güç bulunması mahzurunu da ihtiva eden 
eski hükümleri değiştiren tasarıyı Yüce Meclise 
sunduk, Millet Meclisinin Adalet Komisyonu ha
len müzakere etmektedir. 

Yalnız, konuya devam etmeden evvel, müsa
adenizle ben burada bir parantez açacağım. 

Hep beraber şikâyet ediyoruz, bu şikâyetle
ri ortadan kaldıracak tedbirleri getiriyoruz, bu 
tedbirlerin gerçekleşmesinde de lütfen bana yar
dımcı olun. Çünkü; şikâyet etmek, sonra, o şi
kâyeti ortadan kaldırmak için tedbiri getirdiği
miz zamanda o tedbire şu veya bu bakımdan 
karşı çıkmak, bu tedbirin gerçekleşmesini önle
mektedir. Onun için, parantezi kapatmadan 
evvel tekrar tekrar rica ediyorum, bizim getir
diğimiz tedbirlerin, senelerden beri dile getiri
len şikâyetleri ortadan kaldıracak tedbirlerin 
kanunlaşmasına lütfen yardım edin. 

Bundan başka elimizde Yargıtay Kanunu 
var, bitmiştir. Ceza Usulü Kanunu var, bitmek 
üzeredir. Siyasi Partiler Kanununun kısmen de
ğişikliği vardır. Bunları da arka arkaya getire
ceğiz ve evvelden göremiyeceğimiz bir güçlük 
olmadıkça, adalet reformu ile ilgili bütün tasa
rıları Anayasanın öngördüğü süre içerisinde 
önünüze getireceğiz; kanunlaşmasını temenni 
ederim. Kanunlaştıktan sonra, bunların memle
ket hayatına çok faydalı olacağına, vatandaşla
rın bir sürü dertlerini ortadan kaldıracağına yü
rekten inanıyorum. 
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C. Senatosu B : 23 4 . 2 . İ972 O : 1 

Sayın Alpaslan mevzuat karışıklığı konusu
na da dokundular. ! 

Hakikaten birçok devirlerde birçok kanun- J 
lar çıkmıştır; numaraları İmzan tedahül etmek- j 
tedir. Bâzı kanunların hangi kaynağa dayandı- i 
ğını bulmak güçîeşmiştir, yahut kaynağı kalk- | 
mıştır. Meselâ, o günkü mer'i kanuni sisteme j 
göre çıkmıştır, o yetkiyi veren kanunlar orta- | 
dan kalkmıştır. Birtakım kanunlar vardır ki, | 
hakikaten bugün yürürlükte midir, değil midir, j 
tereddüdedilmektedir. Bunların elden geçiril- | 
mesi, sistematize edilmesi gayet tabiî ki çok fay- j 
dalı olacaktır. j 

Bir üye de, zannediyorum, hattâ bu karışık
lıktan yararlananları söyledi. Hakikaten bu ya- j 
rarlanmaya son vermek faydalı olacaktır. Bu i 
konuda çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, çalış- I 
malarımızı tabiî belli bir sıra içinde yapmak j 
mecburiyetindeyiz. Bendeniz bakanlığa geldik- | 
ten sonra, ilk önce, Anayasanın öngördüğü ka
nunların bir an evvel Meclislere sunulması üze
rinde dikkatimi topladım. \ 

Dikkatimi topladığım diğer bir nokta; üye
ler dile getirdiler, hakikaten dâvaların çok uzun 
sürmesi konusudur. Bu konu vatandaşların yal- j 
nız şikâyetini değil, ıstırabını mucibolmaktadır. ı 
Bir an evvel bu hale son vermek lâzım. Halen •; 
Millet Meclisi komisyonunun önünde bulunan j 
Hukuk Usulü Kanunu kısmen bunu halletmek
tedir. Hazırladığımızı ifade ettiğim Ceza Usu- | 
lünde de, gene bu konu ile ilgili, yani dâvala
rın mümkün olduğu kadar süratle sonuçlanma
sını sağlıyacak hükümler vardır. J 

Tabiî bu dâvaların süratle neticelenmesi 
yalnız mevzuatla mümkün olmaz. Biz mevzuatı i 
ıslah etmeye çalışıyoruz, bunu salih bir hale ı 
getirmeye çalışıyoruz; tabiî takdir buyurursu-
nuz, hukuk mevzuatını ilgili hâkimler ve diğer 
adaletin tecellisine hizmet eden personel uygu
layacaktır. Bu personelle de ilgili, hem bu per
sonelin daha iyi yetişmesi, adalet mesleğine gir
dikten sonra daha iyi çalışması ve bilhassa 
(bâzı üyeler denetim konusunu ortaya çıkardı- I 
lar.) denetimleriyle ilgili tedbirleri alıyoruz. 

Tabiî iş bununla da bitmiyecek; mevzuat, 
personel bir de araç ve imkân meselesi... j 

Gayet güzel kanunlarımız olabilir, gayet iyi 
yetişmiş personelimiz olabilir, ama bunu tatbik 
etmek için - biraz evvel sayın üye dile getirdi | 
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- pulundan daktilosuna kadar birtakım maddi 
imkânların, araçların sağlanması lâzımdır. Bun
lar da, hakikaten dâvaların süratle sonuçlandı
rılmasında rol alan yan unsurlardır. Bu araçlar 
sağlanmazsa, hâkim ne kadar süratle karar ve
rirse versin, verdiğini yazdıramazsa, yazdığını 
gönderemezse, gayet tabiî ki bugün yapılan 
bâzı şikâyetler devam edecektir. Bunlar hak
kında da ödeneklerin artırılması için mümkün 
olan tedbirlere, teşebbüslere başvuracağız. 

Sayın Özden benden, ceza ve tevkifevleri-
nin durumu dolayısıyle, bunu düzeltmem için 
şahsan teminat İstediler. Bunun bir kısmı bizim 
elimizde, personel bakımından ve diğer husus
lar bakımından, bunu yerine getiririz. Ancak 
bizi aşan hususlarda ben, maalesef, şahsan bir 
teminat veremiyeceğim, özür dilerim. Bütçe 
Karma Komisyonunda da bütün bu şikâyetler 
yapıldı. Bunlar bir müddet sonra dertleşme ha
lini alıyor. Ben, gayet tabiî ki, ödeneğin artırıl
ması için çalışacağım. Başka bir üye, «Adalet 
Bakanı ağırlığını koysun, gereken şeyleri yap
sın» dedi. Onları da yapmaya çalışacağım, ama 
takdir buyurursunuz ki, bu konuda benim şah
si bir teminat vermem mümkün değil. Sadece, 
şikâyetlerinizi muhatap veya muhataplara nak
ledeceğimi temin ederim. 

Sayın Özden, Siyasi Partiler Kanunu ile il
gili bâzı görüşleri de öne attılar. Siyasi parti
lerle ilgili kanun değişikliği de, hiç değilse âcil 
ihtiyaçlara cevap verecek değişiklikler halen 
bakanlığımız3?. hazırlık halindedir. Gayet ta
biî ki, bu konuda partilerarası bir anlaşma olur
sa, bu anlaşmanın içinde yer alacağı bir tasarı
yı getirmeyi tercih ederiz. Çalışacağız; partiler 
bıı hususta bize yardımcı olacaklarını vâ'dedi-
•yorlar. Evvelce yapılmış çalışmalar vardır, par
tiler arasında da yapılmış çalışmalar vardır; 
bunları da birleştirerek, âcil ihtiyaçları karşılı-
yacak, yahut Siyasi Partiler Kanununun tümü
nü kapsıyacak bir tasarı getireceğiz. Bunlar 
da, biraz evvel arz ettiğim, bakanlığın yaptığı 
hazırlık çalışmalarından birisini teşkil etmekte
dir. 

Sayın Özden, hâkimlerin denetimi ile İlgili 
konulara temas ettiler. Biraz evvel Sayın Al
paslan arkadaşımızın İleri sürdüğü sorulan ce
vaplandırırken arz etmiştim, bunlar 45 sayılı 
Kanunim içinde vardır. Halen, belki bu saatler-
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de Adalet Komisyonu önünde görüşülmektedir. 
Grene kendilerinden de ricam, Senatoya geldiği 
zaman, bu tasarının da biran evvel kanunlaş
ması için bizden yardımlarını esirgememeleri-
dlr. 

Sayın Özden, haklı olarak bir de kodifikas-
yon meselesine dokundular. 

Kodifikasyon; hakikaten kanunların iyi ya
pılması, aralarında çelişme olmaması, mümkün 
olduğu kadar herkes tarafından anlaşılması, ga
yet tabiî ki, bunların uygulanmasını kolaylaş
tırır, hakkını arıyacaklarm haklarını almaları
nı süratlendirir. Bu konuda da bazı çalışmaları
mız var. Yalnız arz edeyim ki, «Bu kodifikas
yon dairesi Adalet Bakanlığında mı kurulsun, 
yokîsa Başbakanlığa bağlı mı kalsın?» meselesi 
vardır. Gerçi Başbakanlıkta da bir daire var 
ama, tam kodifikasyon işi yapmıyor. Bu konu 
hakkında bir karar verilmedi. Bu karar verilir 
verilmez gereğini yapacağız. 

Buradan, hemen hemen bütün üyelerin do
kunmuş olduğu, Adalet Bakanlığının bir teşki
lât kanunu olmadığı meselesine tema3 etmek 
istiyorum. 

Bunun günahı Adalet Bakanlığında değil. 
Bu kanun hazırlanmıştır, fakat biliyorsunuz, 
idare sistemimiz içerisinde bu kanunun tabi ola
cağı bâzı genel ilkeler de var. Adalet Bakanlığı 
en eski olmasına rağmen çok eski kanunlarla 
idare edilmesine devam olunmasının sebebi, 
böyle bir ihtiyacın duyulmamağından değil, bu 
hususta her hangi bir çalışma yapılmamasmdan 
da değil; fakat yapılan çalışmaların daha ge
nel ilkelere dayandırılması düşüncesidir. Mese
lâ Personel Kanununu, son birkaç yıldır da 
idari reform mevzuu, idarenin ne şekil alaca
ğı; meselâ demin arz ettiğim kodifikasyon 
dairesi doğrudan doğruya bununla ilgili. «Ada
let Bakanlığında mı kurulacak, yoksa Başba
kanlıkta mı kurulacak?» Bu husustaki kararlar 
verilmediği için, maalesef teşkilât kanunu geti-
rilemiyor. «Yapılamadı» değil, getirilemiyor. 
Onun için, bu teşkilât kanunları yalnız Adalet 
Bakanlığının değil, diğer bakanlıkların da or
tak bir derdidir. Bundan evvel bu ön sorunla
rın çözümlenmesi lâzım. Yahut ki, Personel Ka
nunundan bir süre ayrılınacak. Çünkü, aşağı -
yukarı her ele almışında güçlüğü artmaktadır, 
yahut ortaya çıkardığı güçlükler artmaktadır. 
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Çünkü Personel Kanunu çok uzun zamanda ha
zırlanabilecek bir tasarıdır. Tadilleri dahi bü
yük güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Genel 
bir karar alındığı zaman, yani, «Bakanlıklar 
kendi başlarına teşkilât kanunlarını bu genel 
ilkelerden ayrı olarak yapsın» diye emirleriniz 
olursa, biz memnuniyetle hazırladığımız tasa
rıyı Yüce Meclise arz ederiz. 

Sayın Ucuzal ve daha evvel grup adına ko
nuşan diğer sayın üyeler de adlî tıp müessese
sine temas ettiler, adlî tibba ehemmiyet veril
mesi konuları üzerinde durdular. 

Biz de müdrikiz; hakikaten adlî tıbba intı-
sabetmiş personel artan ihtiyaca göre artmak 
değil, maalesef eksilmektedir. Birtakım prob-
ler vardır. Bu problemlerden bize düşenleri çö
zümlemeye çalışıyoruz. Adlî tıbla istişare ede
rek tasarıyı hazırladık, biraz evvel söylediğim 
öncelik sırasına göre getireceğiz, ödenek bakı
mından bâzı güçlükleri vardır, kadro bakımın
dan bâzı güçlükleri vardır. Belki en önde kad
ro ihtiyaçlarını karşılamak mümkün olacaktır. 
Diğer tasarı ve tedbirleri sırasına göre getirece
ğiz. 

Sayın Ucuzal, stajiyerler üzerinde hassasi
yetle durmamızı da istediler. Gayet tabiî ki, hâ
kimlerin daha iyi yetişmesi ve adaletin tecelli
sine yardımcı olacak bir şekilde yetişmelerine 
dikkat edeceğiz. Bu konuda da bâzı tedbirler 
düşünüyoruz; hâkimler Kanununda yer alacak
tır, fakat biraz evvel söylediğim öncelik içeri
sinde yer alacaktır. Tabiî bunu yerine getirir
ken, Atatürk'ün izinden gitmeyi hiçbir zaman 
ihmal etmiyeceğiz. 

Kişisel görüşlerini bildiren sayın üyelerden 
Sayın Soydan'm dile getirdiği bir eksikliği Hu
kuk Usulü Kanununun, yeni tasarının 137 nci 
maddesinde öngördük. Yani, adlî tedbirlerin 
müeyyidesiz kalmaması için, müeyyideye bağ
lamak için bu hususu 137 nci maddede öngör
dük. Biraz evvel arz ettiğim gibi, tasarının 
görüşülmesine Adalet Komisyonunun önünde 
başladı, sıra gelecektir zannediyorum. Bu ba
kımdan memnuniyetle söyliyeyim ki, oldukça 
süratli gidiyor incelenmesi. Bu 137 nci madde 
kanunlaşınca, buyurdukları mahzur ortadan 
kalkmış olacak ve adlî tedbirlerin müeyyidesi 
de var olacaktır. 
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Saym Soydan hâkimlerin coğrafi teminatı 
ile ilgili konuya da dokundular, hattâ acı acı 
şikâyet ettiler. Ben de bu şikâyetleri duymak
tan son derece müteessir oluyorum. Hep birlik
te, elbirliği ile bu derdin devasını bulacağız. 
Vardır bunun imkânı. Kısım kısım önünüze 
getirdik, tekrarlamamak için söylemiyorum, 
ama buna da yardım etmenizi tekrar rica ede
ceğim. 

Sayın Atalay başlıca iki konuya dokundu
lar: Siyasi suçlardan dolayı idam cezası veril
meli mi, verilmemeli mi; bir de af konusu. 

Birinci mesele için Sayın Türkmen, Anayasa 
Mahkemesi bütçesi dolayısiyle, 132 ne i madde
nin yorumlanmasına temas etmişlerdi. Kendile
rine bir cevap arz etmiştim. Bu cevaba bugün 
başka bir şey eklemiyeceğim. Saym inönü bu
nu sıkıyönetimin Mecliste uzatılması hakkında 
yaptığı konuşmada ileri sürdüğü zaman, Saym 
Başbakan Erim Hükümetin görüşünü bildirdi. 
Hükümetin görüşü o günden ae:d değişmedi. Sa
yın Atalay benini af hakkında gör1 

yasaya aykırı oîduğaıiu aöylemler 
bir şey söylemedim, scyliyeeeğinıi 
tahmin etmezsiniz, 'varidolmadıaı i 
la tartışmasına girraiyeceâka. 
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birleri peyderpey önünüze getireceğiz. 
Saym Üner cesa evlerindeki, tevkif evlerin

deki duruma gıda bakımından, sıhhi bakımdan 
ve diğer yenlerden dokundular. Bize düşeni ya
pıyorum Maalesef bu yıl ancak Sû kuruş artnıla-
bildi. 30 kuruş ile ne yapılabileceğini takdirlari-
nlze arz ederim. 

Bİ2İm gayretlerimiz daha ziyade buralarda ; için hea 
çalışma esasına yönelme, cakama esasına göre \ hdklaa.k 
oîan ee-za evlerini artırma ktikaraaiİBrk olacak- ; drıdaaıv; 

-dileri ifade ettiler, halıcılığın ge-
i'ayda var. Bu gibi faaliyetler 
ün i .̂  la hm a yarıyor, hem maddi 
ıkmı yararlar sağlıyorlar. Ba ça-
.stinadeden ceza evlerinin imkân-
a çalışacağız. 
dladl da yine muhakemelerin uzun 
•.s ettiler. Saym Eendeci bizim der-
laselediler burada. Kendilerine 
a, Benim ve mesai arkadaşlarım 
•• rayın üyeler takdirlerde bulun-
1irle"8 ve iltifatlara da candan 
ıı. 
sananın efendim. (Alkışlar) 

- Bir dakika Bayın Bakan. 
vdaah kam olmasını istirham ede-

dâdld.BAĞLI (Elâzığ) — Saym 
Bakandan bir sualim olacaktır, 

: ; r au alime vasılı olarak da cevap 

:9"0 yıllarında, tarihinde hata et-
7.1larda, İstanbul'da Deniz işte bir 
....rdaddla bu grevin yapHması ile 

rara girdi, Asya ile 
.. Btmmı. istanbul'daki hâ-
bakınaktan istinkâf etmele-
ifada ettim ve bunu bu kür-
•İrdim ve «Bu hâkimler hak
liye sordum. Devrin Adlîye 
' telakki ediyorum, Yüksek 
--"•araime havale edeceğim.» 

üne bir cevar» verilmedi, iş
ara sebeaolan bu hâkimler 
nar-.;ele yap-kırıştır, yerleri 
2u hakimlerle ilgili olarak 
kbğı hakkında lütfedip ya-
:aelarlrd teinin buyurmanızı 

arrm Sayın Bakan. 
?:i SUAT BİLGE (Devp.aı-
JTVZZ sadece kısmen cevap 
laldı ki, ne yapıldığını bil

ek brdnkâf, gerek ist dola-
**k:.;a>ı probleminin mevcut 

Ea problemin çözülmesi 
ulü,. nam de Caza Usulüne 
, dkkrar ediyorum, var-

l iv: 
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Benim de bir su- i Bölüm 

0 1 

SAMİ TURAN (Kayseri) 
alim var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Efendim, Kay

seri Adliyesi dört seneden beri perişan bir halde
dir. Ağır Üeza bir tarafta, Hukuk Mahkemesi bir 
tarafta, İcra bir tarafta. Vatandaşlar bir kilo
metre... 

BAŞKAN — Sayın Turan, bu biraz mahallî 
oldu. Bunu özel surette de temin edebilirsiniz Sa
yın Bakandan... 

Teşekkür ederim. 
Adalet Bakanlığı 1972 yılı bütçesinin tümü 

üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1 - ADALET IiAKAXLlaf JirTÇKSi : 

( A l ) Cari harcamaları 

Lira 

Bölüm Li: :a 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

12.CÖ0 Per^cnel giderleri G09 506 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 33 376 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22 172 061 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 74 716 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 625 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 996 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A 3) Sermeye teşkili ve transfer harcamaları 

31,000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 401 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 620 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı 1972 yılı bütçesi millete ve 
memlekete hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

1İ - İÇİŞU'JIiİ BAKASLIĞI HVTCESl : 

a) Lamİ;/, ' (h ir: / Mürfiirl'âçfii 

b) -la ınb/1'ııiu (jvtnl Kum utınıİHJı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1972 yılı büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Sayın Mansur Ulusoy, Millî Güven Partisi 
Grupu adına... 

M. G. P. GRUPU ADINA MANSUR ULU
SOY (Ankara) — Sayın Başkan, âzvz arkadaş
larım, değerli Bakanlık mensupları; 

içişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığı 1972 malî yılı 
bütçeleri üzerindeki Millî Güven Partisi Senato 
Grupunun görüşlerini bir kül halinde arz etme
ye çalışacağım. 

İçişleri Bakanlığı : 
Devletin iç güvenliğini Anayasa çerçevesi 

içerisinde sağlamak, asayişi temin ve vatandaşın 
| huzur ve emniyetini kanun kuralları içerisinde 
| yürütmek, vatandaşın içindeki şüphe ve tered-
ı düdü zail etmek, kamu hizmetlerini verimli bir 
I şekilde yürütmekle görevlidir. 

Devletin temel taşı vazifesini icra eden içiş
leri Bakanlığı, bu görevini Emniyet Genel MİT

'i düıiüğii ve Jandarma Genel Komutanlığı ile ifa-
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ya çalışır, içişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığımı 
genel bütçeden ne kadar çok fon ayrılırsa o ka
dar çok memnuniyetimizi mucibolur. 

Yalnız şu var ki, ayrılan tahsisatların israfa 
gidilmiyerek yerinde ve ekonomiye riayet edi
lerek sarfı da en büyük isteğimizdir. 

Sayın senatörler, 
Memlekette asayişin sağlanması bir kül ha

linde mütalâa edilmelidir. Her vilâyetin valisi 
ve emniyet müdürü kendi vilâyetinin asayişin
den ne kadar sorumlu ise de, komşu vilâyet
lerle de koordine ederek memleket asayişine 
katkıda bulunmaktan zorunlu kılınmalıdır. Bu 
görevin başarılı ve verimli olabilmesi plânlı ve 
programlı bir şekilde çalışmakla mümkün ola
cağı kanısındayız:. Yoksa. «Benim vilâyetimde 
asayişsizlik yoktur» diyerek yukarıda arzına 
çalıştığım hususlara lakayt kalınırsa, şu husus 
iyice bilinmelidir ki, umur^anılmıyan vilâyet
ler imisin de, bir gün anarşistlerin faaliyet yu
vası haline gelebileceğine kimsenin şüphesi ol
masın. 

Sayın Bakandan ricamız, bu hususları önce
lik ve ivedilikle ele almasıdır. 

Asayişin sağlanması, anarşistlerin tutuklan
ması ve yuvalandıkları yerlerin meydana çıka
rılması yalnız emniyet kuvvetlerinin çalışma -
siyle gerçekleşemez. Vatandaşların da emniyet 
mensuplarına yardımcı olmaları şartiyle memle
ketimizde huzur ve sükûnun ve asayişsizliğin 
bir an önce Önüne geçilmiş olunur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Ne gariptir ki, bugüne kadar İçişleri Bakan

lığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne gelenle
rin ilk yaptıkları faaliyet birçok vali, müdür ve 
memurları yerlerinden oynatmak olmuştur. Biz
ler ise böyle düşünmüyoruz, Göreve başlıyan 
bakan veya genel müdür, maiyetinde çalışanla
rın ciurumlariyîe yakînen ilgilenmeli, görevle
rinde ihmal ve îâkaydileri ve beceriksizlikleri 
görülen ve tezkiyeleri bo?uk olanların yerleri
nin değiştirilmesiyle bakanlık ve genel müdür
lükte huzursuzluğun doğmasına engel olunma
lıdırlar. 

Yeri gelmişken sunu arz edeyim : Her hangi 
bir bakan bir vazifeye geldiği zaman, biraz ev
vel arz ettiğim hususları yapınca, bakanlık içe
risinde yahut umum müdürlük içerisinde bir te-
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dirginlik başlamakta; şube müdürleri olsun, 
diğer memurlar olsun «Acaba benim emrim ne 
zaman çıkacak, ben ne zaman yerimden oynıya-
cağım,» diye bir telâş içine girmektedirler. Bu
na engel olunması lâzımdır. 

Hayat tecrübemiz de bize şunu göstermiştir: 
Şahısları hakkında hiçbir fikir sahibi olma

dığınız insanları, yakın zannettiklerinizin sözle
rine inanarak yerlerinden oynatmanız huzur ye
rine huzursuzluğu, disiplin yerine disiplinsizli
ği yaratacağına şüpheniz olmasın. Vazifesinin 
ehli vali, müdür veya memura iğbirar duyanlar 
bu hâdiseyi fırsat bilerek o şahısları yerinden 
oynatmak için sizi her türlü sözleriyle iknaya 
kalkışırlar; sislerin de bunların sözlerine iti-
madederek icraata geçmeniz hiçbir zaman tas-
vibedilecek bir şekil değildir. Bu gibilerin söz
lerini kemali dikkat ve nezaketle dinleyip,, biz
zat gerekli tahkikatı yaptıktan sonra, hakların
da bir işlem yapılması gerekiyorsa yapılmalı, 
yoksa yapılmamalıdır. Bu şekildeki hareket tam 
mânasiyle hukuk ve adaletin yerine getirilmesi 
demektir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Partizanlık zihniyeti resmî dairelere girme

melidir. Memurlar hangi fikrin ve zihniyetin sa
hibi olurlarsa olsunlar, vazifelerinde basarı gös-
teriyorlarsa, bizim için en iyi memur o memur 
sayılmalıdır. Prensiplerimiz adama iş değil, 
lâyıkma iş verilmeli, Devlet memur ilişkileri 
karşılıklı güvene dayanmalıdır, 

«Filânca partinin, mensubu veya zihniyetin 
sahibidir» bahanesiyle, şerefle temsil ettikleri 
görevlerinden alınarak Bakanlığın izbe bir oda
sında oturtulan ve kapılarında bir tek odacı
dan başka kimseleri bulunmıyan çilekeş valile
rimizin durumu bizleri rencide etmektedir. Sa
yın Bakanın bu meslek arkadaşlariyle yakînen 
ilgilenmesini hassaten rica ediyoruz. 

Halen merkeze alınmış olan 46 valimiz var
dır. Teftiş Kurulundan ve Tetkik Kurulundan 
da vali unvanını almak; fakat, kadrosu olma
dan vali olarak gönderilmiş olan arkadaşları
mız da vardır ki bunların bir kısmı yine Tetkik 
Kurulunda veya Teftiş Kurulunda görev gör
mektedirler. Diğer arkadaşlar ise muayyen 
yerlerde oturmakta ve kendilerini ziyarete git
tiğim zaman da kapılarında bir tek odacıdan 
başka kimseyi görememekteyim. 
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Tetkik Kurulu : 
Bakanlık kuruluşlariyle kanun, tüzük, yö

netmelik ve tasarı tekliflerini incelemek ve ma
hallî idarelerin bilimsel ve uygulamaya dayalı 
kitaplık ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle ku
rulmuştur. Bu kurulun 1966 senesinden 1971 
yılına kadar başarılı çalışması memnuniyetimizi 
mucibolmuştur, 

Sırası gelmişken bir noktaya eğilmeden ge-
çemiyeceğim. 

Hudut ihtilâflarının kanlı olaylara sebebi
yet verdiği ve bu yüzden kan dâvası güdülme-
sine âmil olduğu hepinizin malûmudur. Bu dâ
valarla, iller idaresinin hiçbir baskının altında 
kalmıyarak, memleketimizin coğrafi, ekonomik 
durumunu göz önünde tutarak tahaddüs eden 
müşkülleri hukuk prensipleri çerçevesinde hal
letmesi en büyük arzumuzdur. 

Teftiş Kurulu : 
Bakanlık kuruluşlarına dâhil il özel idarele

ri, belediyeler, köyler ve tasarruf sandıklarını 
hukuk prensipleri içerisinde murakabe etmek; 
memur, halk ilişkileri hakkında raper düzenle
mektir. Bu kurula bağlı memurlar, zamanında 
vazifelerini bitirip vicdani kanaatlerini rapor
larına dercederek kendilerini sorumluluktan 
vareste kılmaya çalışmalıdırlar. 

Her yıl 21 ilimizin teftişe tabi tutulmadı ve 
46 vilâyetimizin de teftişe tabi tutulmaması cid
diyetle kabili telif görülmemiştir. 67 vilâyeti
mizin de her yıl teftişe tabi tutulması şayanı 
arzudur. Bu mümkün olmadığı takdirde, yarı
sının bu sene, diğerinin ertesi yıl yapılmasına 
çalışılmalıdır. 

Bugünkü durum sunu gösteriyor ki, her il üç 
senede bir teftişe tabi tutulacak demektir Bu 
hal görevlilerin vazifelerini aksatacağını zihin
lerde temerküz ettirmektedir. 

Meselâ, 1971 yılında yapılan teftiş sonucun
da 54. anıktan 22 si hakkında soruşturma rapo
ru hazırlanmış ve Cumhuriyet Savcılığına veril
miş, 1 milyon 78 bin 669 lira tutarında zimmet 
tesbit edilmiştir. Acaba bunlar hangi sene islen
miş de 1971 senesi teftişinde açığa çıkarılmıştır? 
Bu da kanaatimizin doğruluğunu isbata kâfidir 
zannederim. Bakanın bu yende tedbir alması en 
halisane t£m;ennimizür. 

iller idaresi : 
Memleketin iç politikasiyle iller, genel ve özel 

'durumlarına ait bilgileri toplamak, Anayasanın 

rahuna ve metnine aykırı olarak bölge teşkilâtı
nın kurulmasını önlernaktir. 

iller idaresi Genel Müdürünün hassaten hu
dut ihtilâf mdaîki gösterdiği 'başarıyı takdirle anı
yoruz. 

Anayasa ve yasama organınca vazgeçil
mez bir unsur olara'k kabul edilen mahallî idare
leriyle belediye ve köylerin kuruluş kanunlann-
d3ki değişiklikle, tüzüik yönetmelikleri hazırla
mak suretiyle (kalkınma plânını tesbit örmekte
dir. Bu idareye verilen hizmetler çoğunlukla ge
lir yetersizliği ve gereğine uygun vazife bölümü 
yapılamadığından görevlerini tam mânas'yle ya
pamadıkları kanaatine varılmıştır. 

Malî imkânsızlıktan dolayı vazifesini yapamı-
yan belediyelere «yardım» adı altında bir öde
neğin konulması bizleri son derece memnun bı-

I rakrmştır. 

ı Nüfus işleri : 
Nüfus Genel Müdürlüğünde ve teşkilâtında 

ikadro yetersizliği ve malî sıkıntı mevcudolması-
na rağmen, görevlerinde gösterdikleri başarı 
şayanı şükrandır. 

Türkiye Cumhuriyetinin bel kemiğini teşkil 
eden Nüfus Genel Müdürlüğünün Meclise sun
duğu ve halen Senato gündemine giren Nüfus 
Genel Kanun tasarısı memnuniyetimizi sağla
mıştır. Nüfus sicilleri 65 yıllık bir maziye sahip
tir. 65 yıllık mazi esnasında ıs-.1 nüfus sicilleri
nin bir kınım, esas defterlerin bir kısmı ysni 
harflere çevrilmiş; fakat, bir kısmı ise yeni harf
lere çevrilemenıhtir, Bunların yeni harflere çev-
rilmeyişinin, Personel Kanununun "̂ âzı madde
lerini değiştiren 1327 sayılı Kanunun, «Memur
lara sağlanan haklar dışında ücret ödenemez, 
hiçbir menfaat sağlanamaz» hükmünü getirme
sinden ileri geldiği kanısındayız. 

Eski harflerle yazılı esas defterlerin ye
ni harflere çevrilmesini Sayın Nüfus Genel Mü
dürlüğünün gayretinden bekliyoruz. 

özlük işlerinin kanun, tüzük ve yönetmelik
ler ve hukuk kuralları içerisinde yürütüldüğü 
görülmüştür. Maiyet memurlarının azlığı dikka
timizi çekmiştir. Memurları bir üst kademeye 
yetiştirmek için, acılan maiyet memuru, kay
makam ve lisan kursları memnuniyetimizi mu
cibolmuştur. 
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Sivil savunma ; 
Düşmanın ani baskın fjlkmtkki Iı mekik i 

karsısında kalkın saşarmasma meydan verme
mek için bezenden itibaren il ve üredeki tesis 
ve hassas bölgelerin ir?.sil savunulacağı ve millî 
güvenlik amaçlarına uy3un olarak plânlaman 
ve gerekli eğitimle pekiştirilmesi zormıliîdnr. 
Bugünün muharebelerinin bir hazırlık safhasın
dan sonra tecelli etmeyip, baskm sekimde m?.-y-
dana geldiği hepinizin malûmudur. Bu oakım-
!dan sivil savunma, her an £krevo hasır vaziyet
te bulunmak mecburiyetindedir. Alarm ve ika?: 
işaretlerinin verilmesiyle evvelce teşdit edilen 
sığırakkara vatandaşların g'klip gitmedikleri 
kontrol edilmededir S'ğanakiarm kan as kesinini 
çalışma durumuna müsaidolup olmadığı inoa-
enmeıımr. busu. 3] ar •du

rulurca, memleketin **vv:nmv- o dereeeike ba
şardı olmuş olur, 

7326 sayılı Kanunun 37 e e 80 ncu m a edeleri
nin tadiline ait kanun tasarısının Meclise srrkl 
inemn.uni.yetimizi sağlamıştır, 

Emniyet Genel Müdürlüğü : 
Polis, kanun temsilcisi olum asayism sağlan

masında hukuk ölçüleri içerisinde hareket ede
rek, halka eşit muamele yaparak huşur ve gü
venin tahakkukuna çalışmakla serumladır. 

Bu sorumluluğu taşıyan pak?, mealdi ve 
mânevi bakımdan bu görevini en iyi şekilde ya
pacak duruma getirilmelidir. ke^m uanura say
gılı davrameıyle ve onurlu İıamks-lyie, vatan
daşlara eşit muamele yaparak hakknı itimat. 
sevgi ve saygısını kazanmalı: gerekli modti im
kânlarla da teçhiz edilmeliJir. Polis kairolarm-
da rastgele değişiklikle değil, ciddî bir prog
ramla, mesleğe girişinden itibaren çeşitli devre
lerde eğitime tabi < utul malda polisin noksanla
rı giderilmek; polis mesleği msrsr'Varı maddi, 
huzura kavuşturulmalıdır. Huzura kavuştur ula-
mıyan polisten hbbir cildi "maki: unkkyememk 
ıks. 

Bu arada, güç şartlar altında görev yapa
rak bazan hayatlarını tehlikeye atan, hattâ şe
hit düşen polis görevlilerini saygı ile anmak 
isteriz. 

Polisin sayı ve teçhizat bakımından yeterli 
imkânlara kavuşması kadar, polisin eğitimi de 
Önem taşır. Polisin görev ve yetkilerinin muhte

lif kanunlarla tesbit edildiği hepinizin malûmu
dur. Birçok mütenevvi işler içerisinde görev 
yapan polis, vazifesini lâyikiyle yapabilmek 
için devamlı eğitime muhtaçtır. Kadro yetersiz
liğinden halen 247 ilçe merkezinde polis teşki
lâtı yoktur. 

Bir memleketin emniyet ve asayişinden bi
rinci derecede İçişleri Bakanı sorumludur. Ba
kar bu görevini Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer zabıta 
vasitasiyle sağlamaya çalışır. İcabında Bakan
lar Kurulu karariyle Silâhlı Kuvvetlerimizden 
de istifade eder. 

Savın senatörler; 
Memleketimizde trafik konusu ciddî bir 

problemdir. Bunun üzerinde hassasiyetle du
rulması halisane temennimizdir. Trafik kazala
rıyla her sene ytizbinlerce can ve mal kaybına 
sebebiyet verilmekte ve birçok ocaklar da sön
mektedir. 

Bu nedenle trafik kontrolünün daha ciddî 
ve yaygın bir şekilde ifa edilmesi kanısındayız, 
Tahsil ve eğitim noksanlığından trafik polisle
rinin durumu, çeşitli yönlerden cidden iç acısı
dır. Trafik polisleri, kurallara aykırı hareket 
eden vatandaşlara nezaketle ve öğretici bir üs
lûpla; fakak tam bir e'ddiyetle ve kanuna uy
gun şekilde muamele etmelidir. Trafik polisi 
ibtiyaea kâfi değildir, teknik araç - gereç ve 
teçhizattan mahrumdur, İkmalinin zaruretine 
inanmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım: 
Kaçakçılık memleketimizde gün geçtikçe 

aramaktadır. Büyük bir memleket meselesi olan 
bu konu üzerinde durulmalı, kaçak silâh y e mal-
remenin nereden temin edildiği ve nereye ve ne 
maksatla götürüldüğü tesbit edilerek kökünden 
kasınma yolrmo tevessül edilmesi en büyük is-
1 esimizdir. 

Ckkbap koiie Eğitim Enstitüsü eğitim bina
sının biran evvel ikmali ile faaliyete geçirilme
si ürerinde durulmalıdır. 

Polis Koleji ve Polis Enstitüsü daha cazip 
bir sekle sokulmalıdır. 

Flrçok üniversite mezunu çocuklarımız ka
len. işsiz dolaşmaktadırlar. Bu yavruların mes
leğe alınması ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 
ber vöm-en kalkınacağa inancın d avız, 

- Oı O — 

http://inemn.uni.ye
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mı adına 

-Bekçilerin durumuna gelince : 
Can, mal emniyetinin müemmen bir şekilde 

sağlandığı kanaatiyle yuvalarında huzurla uyu
yan vatandaş, bekçinin düdüğünü işitmekle 
huşur duymakta idi. Halbuki bugün vatandaş 
bundan mahrumdur, Buna da sebep, bekçi ade
dinin yetersizliğidir. Bu konuya eğilinmesini 
hassaten rica ediyoruz. Bütçe, Emniyet Genel 
Müdürlüğü için bir idame bütçesinden başka 
bir şey değildir. 

Jandarma Genel Komutanlığı : 
Silâhlı Kuvvetlerimizin bir cüzü tanımım 

teşkil eden Jandarma Genel Komutanlığı ha
zarda memleketin emniyet ve asayişini hukuk 
kuralları içerisinde sağlamakla, sımr kaçakçı
ları, dağlara sığınmış kanun kaçakçıları ile ve 
anarşistlerle mücadele ederek, Türkiye Cumhu
riyetinin emniyetini ve vatandaşın huzur ve sü
kûna kavuşmalını sağlar. Bununla beraber ban
ka, TET, ce?a evleri ve sair gibi mühim mües
seselerin korunman görevini yapar, muhabere
sini de kendisi temin eder. Bu meyauda hayatı
nı ?jve seve vatanına vermekten çekinmiyen 
Jandarma Gene] Komutanlığı mensuplarını 
Millî Güven Partisi adına saygı i b selâmlarım. 

Jandarma Genel Komutanlığı muhtelif bir
liklerle görevini yürütmeye çalışır. Bunlardan 
sabit jandarma bir l ikhrylc ib ilçe Tm bucakla
rın asayişini sağlar, Seyyar jandarma ve deniz 
jandarma birlikleriyle de, hudut ve karasuları
mızın emniyetini sağlamakla kaçakçılığa engel 
olmaya vr. denirdeılmisde yabancıların balık av
lamalarıma mâni olmaya çalışırlar, 

Güney - Boğa Anadolu illerimizde yıllardan 
beri önlen emiven kaçakçılık konusunun müspet 
bir sonuca bağlanmasını ve büyük çapta kay
bettiğimle dövizin önlenmesine son vsıllmesini 
Sayiu Bakandan rica ediyorum, Bu konu her se
ne söylenir, maalesef yine aynı durum devam 
eder. 

Komando birlikleri : 
Hareket, ateş vs vu.rn.cu kuvveti nefsinde 

'toplıyan bir birli ki.'ir, Kanun kaçakçıları ile ve 
eşkiyalarla mücadele eder. lüzum görübn yer
lerde de vazife yapmaya çalışır. Noksan görü
len teçhizat ve malzemelerinin biran evvel ik
malini arzulamaktayız. 

Jandarma Genel Komutanlığı subay kadro- ] muşvu 
su yetersizliğinden halen 352 ilçemis astsubay j ı:;^::; 
ile İdare edilmektedir. Bununla beraber polis j r.e de 

— 377 — 

teşkilâtı bulunnııyan 247 ilçemizde de bunların 
görevlerini Jandarma Genel Komutanlığı men
supları ifa etmektedir. 

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin 
araç ve gereç ve teçhizat noksanlıklarına rağ
men üstün bir vatanseverlikle ve hayatlarını 
feda edercesine görevlerini başarmaya yönelme
leri sayanı şükrandır. 

Bütçenin içişleri Bakanlığına, Emniyet Ge
nel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutan
lığına hayırlı olmasını Millî Güven Partisi Gru-
pu adına diler, hepinizi hürmet ve saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sadık Artukmaç, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına.. 

0. II. P. GBUPü ADINA SADIK ARTUK-
MÂO (Yovgat) — Savın Başkan, değerli sena
törler, Saynı Hükümet erkânı; 

içişleri Bakanlığının 1972 malî yılı Bütçesi 
bakkmrk Oumhıırlvsi Halk Partisi Senato Gru
pu ?±na mânmaUa bulunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. Yüce Heyetinizi Gramı m ve sah

i l ıa y.rı :!3 s namlarım. 

Değerli mknriaşhrım ; 
içişleri Bakanlığının yurtta emniyet ve asa

yişi sağlamak, kcmu hizm? dmirin en verimli 
şekilde vl'r"tü]mesini idare âmirleri vasıtasiyıe 
İm ordene ve temin etmek, mahalli idareler üze
rindeki TmmTrst hakkım kullanarak bu idarele
ri daba sistemli vs verimli çalışma düzenine sok
mak va bunların gelişmelerini sağlamak, vatan-

- V.-. fer; i sicillerini t^sis ve asları et-
mekstl eriri iım ekmek gibi çeşitli 

- ; ı . 

An::' 

.İ..L V. 

? y-vmmn 
dv bu hizmetlerin içerisinde en önsnıîi-
.üpba yek ki, huzu.r ve as^mşi sağlamak 
iv. Henum ilâve etmeliyim, ki, 12 Mart-

kl dönemdi memleketim huşur ve asa-
ş ^ummur^ur; can ve mal emniyeti kalmamış

tır; mc::kon masuniyeti kalmamjşkr; iş ve çalış
ma klkrkm!:! tccavüalaro uğramıştır; Türkiye'
de be;k<vs l:k.b zindan endişa eder olmuştur. lâ
iklik esasları zs deler mktlr, Tevhidi Tedrisat 
Emnuvu hükümimi ilılâl edilmiştir, gizli Kur'an 

l -o 

ı P O , JNur kursları lemleke.'tin en kuytu kö-
ii;ü!> ve bunlara göz yumıü-

lüik'cüiüĞ'o ve Cunıhu-

u emn U Î S ) 1 -

verilmis ve irtica körüklenmistir. 

http://vu.rn.cu
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Aşırı sağ ve aşırı sol hareketler alevlenmiş ve I 
Cumhuriyeti, demokrasiyi ve Anayasayı yok et
mek, rejimi değiştirmek çabaları sürmüştür. 
Yani, ülkeyi içten çökertmek istiyen bölücü ve 
yıkıcı hareketler sürdürülmüştür. Devamlı su
rette ve o günkü Hükümetin gözleri önünde 
sistemli ve plânlı nizam dışı hareketler vuku-
bulmuştur. Memleket bir uçurumun kenarına 
kadar gelmiştir. Devletin temel nizamlarına ve 
demokratik rejime karşı girişilen bu tecavüzler 
ve sabotaj hareketleri karşısında, herkes, o gün
kü Hükümetin müessir şekilde varlığını göstere
memiş olmasını üzüntü ve büyük bir endişe ile 
karşılamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; j 
iste bu ortam bizi 12 Mart 1971 muhtıra- j 

sına getirmiştir. Bu tarihten sonra partiler üstü I 
hüviyette kurulan bugünkü Hükümet tedhiş ve j 
anarşiyi önlemek ve Anayasamızın öngördüğü 
reformları gerçekleştirmek görevini ürerine al- [ 
mıhtır. 

Gerçekte bu Hükümet bir taraftan anarşi ve 
şiddet hareketlerini geniş çapta önlemiştir; di
ğer taraftan, dikta heveslilerinin, Türk Ulusu- | 
nu parçalamak istiysnlerin, demokratik hukuk 
devletini devirmek peşinde koşan anarşistlerin | 
ve tedhişçilerin 1961 Anayasasının getirdiği | 
hak ve hürriyetleri kötüye kullanmalarını enli- j 
yecek Anayasa değişikliklerini sağlamıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Senato Grupu, Hü
kümeti bu başarısından dolayı tebrik ve sıkıyö
netimin biran önce kaldırılmasını da temenni 
'eder. 

Sayın senatörler; 
Yakardaki mâruzâtımla, sizlere anarşik, 

olayları çeşitli sebeplerle önliyememiş ve ka
nunları zaımianında uygulıyamamıs, kanun hâki
miyetini temin edememiş bir iktidar ile. hâdise
leri ciddî ve samimî bir eckilde ele alarak bu I 
olaylara son vermiş olan diğer bir Hükümeti [ 
mukayese vesilesi vermiş olduğumu sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, yıkıcı hareketler ilk önce 

emniyet kuvvetlerini itibarsız bir hale getirme
ye gayret ederler, daha sonra da karışıklıkları 
devam ettirirler. Bu nedenle, her şeyden önce, 
emniyet kuvvetlerinin itibarını sağlamak lâzım
dır. Polisi, halkın hakikaten güvendiği ve inan
dığı bir şahıs haline getirmek lâzımdır. Halkın, 
polisin tasarruflarından, tutum ve davranışla- ! 

rından şikâyetçi olmaması lâzımdır. Polisin hal
ka ve halkın da polise saygılı olmasını sağlamak 
lâzımdır. Elbette ki, bu bir eğitim meselesidir. 
Gerek mesleğe girişte ve gerekse çeşitli kademe 
ve devrelerde polis, eğitime tabi tutularak hal
kın güvenini kazanacak bir seviyeye getirilme
lidir; nazik, güler yüzlü ve anlayışlı ve huzur 
içinde bir memur hüviyetine kavuşturulmalıdır. 

Arkadaşlar; idare cihadımızda, idare teşkilâ
tımızda günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uy
gun ıslahat yoluna gitmek zorunluluğu da var
dır. 1949 yılında yürürlüğe girmiş olan 5442 sa
yılı İl idaresi Kanunu, hanıen hemen Hemez bir 
hale gelmiştir. Çünkü, yürürlüğe girdiği tarih
ten bu yana çeşitli yollarla zedelenmiştir, çeşit
li kuruluşlar bu kanun hüküm)erinden kurtul
mak yolunu arıyarak bulmuşlardır. Bakanlıkla
rın illerdeki bölge teşkilâtı bu maksatla msyda-
n.a, getirilmiş ve mülkî idare amirlerimin kontrol 
ve murakabelerinden azade kalmak yolu tercih 
e dil misti i'. Bâzı bakanlıkların teşkilât kanunla
rına konulan yeni hüküm;1 &rle de, idare âmirle
rinin bâzı görev ve yetkileri almmr- veya sınır
landırılmıştır. Böylece, il idars?i > sununun 
maksat ve gayesinden uzak! aşı İmiş ve Anayasa
nın genişliği ilkesi de zedelenmiştir. 

Son zamanlarda çıkarılmış ve fakat Sayın 
Cumhurbaşkanımızca yeniden tetkik edilmek 
üzere Büyük Millet Meclisine iade olunmuş bu
lunan Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu 
içinde, plân ve programlarda yer alan yatı
rımların il sınırları içerisinde izlenmesi ve ya
tırımcı daireler arasında işbirliği ve koordinas
yonun sağlanması gibi hususlarda görevli bu
lunan mülki idare âmirlerinin yetkilerini, he
men hemen kaldırmıştır. İlk önce, bakanlıkla
rın merkez teşkilâtında bu konuda bir zihniyet 
değişikliğine ve bunun yanında da İl İdaresi 
Kanununa yeni bir veçhe vermeye ve belirtti
ğim mahsurları gidermeye ihtiyaç vardır. Bu 
aksaklıkları giderici tedbirlerin kısa zamanda 
alınacağını ümit etmekteyim. 

Sayın senatörler, idarenin kalkınma alanın
da ve diğer görevlerinde yararlı olabilmesi için, 
bölgeler ar asında ekonomik ve sosyal dengenin 
kurulması ve idari taksimatta gerekli değişik
liklerin yapılması şarttır. Artık, yarım yüzyıl 
önceki kanunlarla ve metotlarla hizmetin gö
rülmesi zamanı geçmiştir, il özel idareleri, be-
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lediyeler ve köy idareleri, bugün halkın ihti
yaçlarını karşılamaktan uzaktırlar. Malî im
kânsızlıklar, bu idarelerin görevlerini yapmaya 
mâni teşkil etmektedir. Bugün Devlet, mahallî 
idarelere malî yön'den çok: kısır imkânlar ver
miştir. Hazine, gelir kaynaklarının tümüne 
yakın bir miktarı halen elinde tutmaktadır. 
Artık bu kaynakların âdil esaslara göre, ma
hallî idarelere dağılımı zamanı gelmiştir. Ma
hallî idarelerin üvey evlât durumundan kur
tarılmaları gerekmektedir. Devlet gelirlerin
den bir kısmının, belirli ve âdil ölçüler içeri
sinde bu idarelere aktarılması zaruridir. Görü
lüyor ki, idare cihazımızda, değişen ve gelişen 
Türkiye'mizin şartlarına ve ihtiyaçlarına uy
gun bir yeniden düzenleme hareketine ihtiyaç 
vardır. Bu hareketi süratle sonuçlandırmasını 
Sayın Bakanımızdan beklemekteyiz. 

Belediye Kanunu, İl Özel idareleri Kanunu, 
Köy Kanunu tasarıları en kısa zamanda Büyük 
Millet Meclisine getirilmelidir. Bununla birlik
te, idari taksimatta da düzenlemeye başlanma
lıdır. Ancak, politik düşünce ve baskılardan 
uzak: olarak, il ve ilçe adetleri gerçek ihtiyaç
lara göre t-esbit olunmalıdır. 

Arkadaşlar, Devletin ve Hükümetin tem
silcisi durumunda olan vali ve kaymakamların, 
Devlet yönetiminde lider kadro niteliğinde, ay
rı bir sınıf olarak düşünülmeleri gerekir. Hal
buki, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Ibâzı maddelerini değiştiren 1327 sayılı Kanun
la buna lüzum görülmemiş ve mülki idare 
âmirleri genel idare sınıfı arasında mütalâa 
edilmiştir. Bir yandan toplumun sosyal ve eko
nomik alanlarda kalkınmasına öncelik ve lider
lik eden, öte yandan yurt içinin emniyet asayi
şini sağlıyan, görevlerini gece ve gündüz veya 
'tatil ve bayram demeksizin sürekli olarak gü
nün 24 saatinde ifa etmekte olan mülki idare 
âmirlerine, bu kanunla hiçbir şey getirilmemiş 
ve üstelik, onların müktesep haklarını da elle
rinden almıştır, birçoklarının maaşları da azal
mıştır. Bu haksızlıklar giderilmelidir. 

Bu vesile ile, merkez valiliği konusuna de
ğinmek isterim. 

5439 sayılı Kanun 1327 sayılı Kanımla ilga 
edilmiş ve fakat, merkez valilerinin durumu 
şu ana kadar ciddî bir şekle bağlanmamıştır. 
Halen 70 den fazla arkadaşımız, hemen hemen 
işsiz durumda, Bakanlık kadrolarını işgal et-

1 inektedir. Tecrübe ve bilgilerinden her zaman 
yararlanılması gereken bu kişilerin atıl durum
dan kurtarılmaları lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım, her bütçe yılında tra
fik keşmekeşliğin'den, yürürlükteki kanunun 
yetersizliğinden ve gerekli tedbirlerin alınma
sından bahsedilir ve fakat, vatandaşların canı
nı ve malını tehdidedegelmekte olan bu konu 
üzerinde hükümetçe önemle durulmaz ve gere
ken kanuni tedbirler alınmaz. Memleket ger
çeklerine uygun bir tasarının, kısa zamanda 
Parlâmentoya getirilmesini temenni ederim. 

6136 sayılı Ateşli Silâhlar Kanunu, bir hay
li zaman önce çıktığı ve ruhsatsız silâhların 
toplanmasını, belirli esaslara göre ruhsat veril
mesini emrettiği halde, gerek eski iktidar ve 
gerekse yeni hükümet, bu konuya gerektiği ka
dar önem vermemiştir. Bu silâhların aranma
ması sebebini ve ruhsatlı silâh taşıyanlar hak
kında gerektiği derece takibat yapılmaması ne
denini kestirmek zordur. 

Mahalle bekçilerinin, polisin yardımcısı 
clarak değil, hizmet eri olarak görevlendirildi
ği, her mahalleye, o mahalle halkını yakından 
bilen ve tanıyan bekçilerin verilmediği ve bu
nun sonucu olarak randımanlı hizmet görülme
diği bir gerçektir. Zabıtaya son derece hizmet 
edebilecek elan bekçilerin istihdam şekil ve 
şartlarını belirten mevzuata ihtiyaç vardır. 

Sayın senatörler, mâruzâtıma son verme
den önce, geçen yıllar olduğu gibi, bu yıl da, 
Şap'ka Kanununa değineceğim. 

Köylerde, kentlerde bu kanun, her gün ve çok 
sayıda ihlâl edilmektedir. Başkentte bile, kü
lahla, maşlahla, kalpakla, takke ile ve çeşitli 
kılıklarda gezenlere her an raslanmaktadır. 
Parlâmentoya dâhi bu kılıkla gelenler görül
mektedir. Sayın Bakanımızın, Atatürk ilkeleri
nin ihlâline meydan, verilmemesi için, müessir 
tedbirler alacağı kanısında bulunduğumu be
lirtirken, 1972 bütçesinin, İçişleri Bakanlığı teş
kilatına ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni eder, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Coşkun, Ada
let Partisi Grupu adına.. 

A. P. GRüPU ADINA CELÂLETTİN COŞ
KUN (Aydın) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se-

| natosunun değerli üyeleri; 
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü
ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri
nin Yüce Senatoda müzakeresi sebebiyle, Ada
let Partisi Senato Grupu adma söz almış bulu
nuyorum. 

Bilindiği üzere, İçişleri Bakanlığı çok mü-
ihim görevlerle yükümlü bir bakanlıktır. Ba
kanlığın kendi imkânları ile yaptığı araştır
malara göre, il, ilçe ve bucak genel idaresi, za-
fbita, nüfus, sivil savunma, özel idare, belediye, 
(köy ve toplum kalkınması hizmetlerine ilişkin 
olarak, Bakanlığın 2 996 görevi veya bu teşek
küllerle ilişkisi tesbit edilmiştir. 

Bu hizmetler; valiler, kaymakamlar, bucak 
müdürleri, merkez teşkilâtı, mahallî idareler ma
rifetiyle görülür. Burada valilerin ve kayma
kamların durumlarına işaret etmek istiyorum. 

İllerin başında bulunan valiler, bâzılarının 
anladığı gibi, münhasıran İçişleri Bakanlığının 
bir memuru değildir. İl İdaresi Kanununa gö
re, valiler, illerde her Bakanın teker teker mü
messilidir. Valilerin, vazife yönünden İçişleri 
Balkanına karşı olan sorumluluğu ile, diğer ba
kanlara karşı, yine o bakanlıkların vazifeleri yö
nünden sorumluluğu arasında hiçbir fark yok
tur. Kaymakamlar da valilerin emrindedir ve 
Hükümeti temsil ederler. Binaenaleyh, vali ve 
kaymakamların, bütün bakanlıkların illerde ve 
ilçelerde tek dayanağı olması lâzımdır. Halbu
ki, tatbikatta maalesef böyle olmamaktadır. Va
li ve kaymakamların tâyin, nakil, terfi, izin ve 
maaş gibi özlük işleri içişleri Bakanlığı tara
fından yürütüldüğü için, bunlar İçişleri Bakan
lığı memuru addedilmekte ve diğer bakanlık
lar tarafından kaale alınmamaktadırlar. İşte, 
bizce, her bakanlığın illerde, kendi bakanlık
larına ait kuruluşlara gitmesi ve hizmetleri doğ
rudan doğruya bunlar vasıtasiyle yürütmek is
temeleri bundan ileri gelmektedir. 

Kanaatimizce, illerde merkez otoritesini te
min edecek tek makam, valilerdir. Dağınık 
•hizmetleri bir araya getirmek, tasarruîfu ve ha-
kanlıklararası koordinasyonu ve toplum kal
kınmasını sağlıyacak tek otoritenin de valiler 
olması lâzımgelir. Eğer bugün, illerde Köy İş
leri, Enerji ve Bayındırlık bakanlıklarının ay
rı ayrı atelyeleri, oto tamir servis istanyonla-
rı hülâsa muhtelif bakanlıklara ait aynı hiz-

! nıeti gören vasıta kuruluşları varsa ve bunlar 
I Devlete ayrı ayrı masraf çıkarıyorlarsa, tüm 

ibakanbklar tarafından mülkî idare amirliği 
fonksiyonunun anlaşılamaması yüzündendir. 
İdari reform çalışmalarında bî* hususun göz 
önünde tutularak, İl İdaresi Kanununun buna 
göre ıslahı lâzımdır. 

Valilerin en mühim vazifelerinden birisi, 
emniyet ve asayişi sağlamaları ve bundan so
rumlu bulunmalarıdır. Ama, artık Devletler 
«Etat - Jandarma,» yani polis devleti olmak 

j devrini çoktan kaybetmişleridir. Devlet, sadece 
emniyet ve asayişi teminle yükümlü olmayıp, 
halkın sosyal, ekonomik, kültürel durumlarına 
da eğilen ve bunları güçlendirmekle vazifeli bir 
varlık halindedir. Emniyet ve asayişin temini, 
memleketin imarı, ekonomisinin güçlenmesi» ille 
rin bakir kaynaklarının, memleket faydasına ar-

I zı, halkın refah seviyesinin yükselmesi, ancak 
I valilerin, illerinde bu konulara eğilmeleri ve ilin 

merkezî ve mahallî imkânlarını seferber et-
j meleri ile kaimdir. Burada, sayın bakanların tü-
I müne çağrıda bulunuyorum: Lütfen, valilerin 

illerdeki durumunu kuvvetlendiriniz, sizlerin 
I mümessili olan valilere hakları olan ilgiyi gös-
j teriniz. Valilerin, İçişleri Bakanhğı memuru ad

dedilmeleri görüşünde ısrar edilirse, bunların 
Başbakanlığa bağlanmaları da düşünülebilir. Ye
ter ki, illerdeki vazife ve huzme tler hakkı ile 
yürüsün. 

İçişleri Bakanlığı,çeşitli kamu hizmetlerini 
yürüten, yurdun genel iç güvenlik ve asayişi
ni sağlıyan, idari teşkilât üzerinde koordina
tör olan, merkezi idare ile mahallî idarelerin 
karşılıklı bağ ve ilişkilerini diizenliyen, onları 
veasyet yolu ile denetliyen, mülkî idare ve coğ
rafya konularını inceliyen ve ihtiyaca göre ku
ruluşa giden bir bakanlıktır. Vatandaşların şah
si hal sicillerini tesbit ve ıslah etmek, muhtemel 
savaşa ve tabiî âfetlere karşı, barışta ve savaş
ta ve önceden gerekli tedbirleri alarak can ve 
mal kaybını asgariye indirmek şartlarını ya
ratmak ta, bu Bakanlığın vazifesi eümlesinden-
dir. 

Bakanlık, hizmetlerini, bünyesinde bulunan 
Tetkik Kurulu, Teftiş Kurulu, Sivil Savunma 

I İdaresi başkanlıkları, Hukuk Müşavirliği, İl-
[ 1er İdaresi, Mahallî İdareler, Nüfus İşleri, özlük 
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•İsleri Genel müdürlükleri ile yürütür, Kuruluş 
Kanununda olmamakla beraber, Bakanlık ona
yı ile, Araştırma Plânlama ve Koordinasyon Ge
nel Müdürlüğü ve İdari Hizmetler Daire Başkan
lığı kuruluşlarına da gidilmiştir. Bakanlık, em
niyet ve asayiş hizmetlerini, Emniyet Genel 
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 
vasıtasiyle yerine getirmektedir. Bu son iki ku
ruluşun, 12 Mart öncesinde olduğu gibi, 12 Mart 
ve sıkıyönetim devresinde de çok verimli hiz
metler gördüğünü ve Türk Milletinin kendile
rine olan güvenini ispatladıklarını huzurunuz
da, eski bir idareci ve emniyetçi olarak şük
ranla belirtmek isterim. 

Sayın senatörler, 
Burada bütün bu kuruluşların vazifelerini 

teker teker sayarak sizlerin vakitlerini almak 
istemiyorum. 

12 Marttan sonra İçişleri Bakanlığı camiası 
büyük bir sıkıntı geçirmiştir. Hükümet değişik
liği sebebiyle gerek bir kısım valiler, gerekse 
Emniyet Genel Müdürlüğü mensupları yerlerin
den alınmıştır. 12 Marttan sonra halef ve kısa 
zamanda selef haline gelen yeni bakanın, ileri
ye muzaf hesapları neticesi olarak, şu ve bu par
tiye yarar veya yaramaz düşüncesi ile işbaşın
dan uzaklaştırdıkları bu çok değerli elemanlar 
halen ıstırap içindedirler. Bu ıstırapları, 1980 
yılında çekmiş bir arkadaşınız olarak çok iyi 
bilmekteyim. Sayın İkinci Nihat Erim Hükü
metinin, bu hataları çok kısa bir zamanda tas
fiye edeceğine inanmaktayız. Bugün merkezde 
40 küsur vali bulunmaktadır, Merkez valisi un
vanını taşıyan, bir kısmı Tetkik Kurulunda bu
lunan bu tecrübeli, yetişmiş arkadaşların da du
rumlarının kısa zamanda düzeltilmesi lâzımdır. 
Bu değerli elemanların İçişleri Bakanlığı bün
yesinde, mümkün değilse diğer bakanlıklarda 
durumlarına uygun vazife almalarını sağlıya-
cak kanunun bir an evvel getirilmesini şiddetle 
arzulamaktayız. 

Merkez valilerinin maaş durumlarının ıslah 
edildiğini memnuniyetle müşahede etmiş bulu
nuyorum. Tetkik Kurulunda bulunan, vali kad
rosu almadıkları için müşkül durumda olan ve 
valilik yapmış bu arkadaşların da durumları
nın ele alınması görüşündeyiz. 

Personel Kanununa göre, valilere verilen taz
minat, yani ek göstergeler 50 -100 -150 - 200 

gibi dörtlü ayırıma tabi tutulmuştur. Fiilen vali 
vazifesi görenlere aynı tazminatın verilmesi ge
rekir. Bugün, Hakkâri Valisine '(+ 50) tazmi
nat verilmektedir. Bizce, ibu tazminatın ayar
lanmasında (büyük İhatalar yapılmıştır. '(+ 200) 
tazminat verilecek olanların Hakkâri, Ağrı, 
Van, Kars, Siirt, Bitlis, Mardin, Urfa, Gazian
tep gibi vilâyetleri de kapsaması iktiza ederdi. 
İdaresi en güç ve mühim problemleri olan vilâ
yetler bunlardır. Bu görüşümüzün nazara alına
cağına ve bütün valilere aynı tazminatın verile
ceğine inanmaktayız. Fiilen vazife basında bu
lunan kaymakam ve vali muavinlerinin tazmi
nat problemlerinin ıslahı da gerekmektedir. Ba
kanlık bünyesinde bir kısım intibakların yanlış 
yapıldığı Öğrenilmiştir, düzeltilmesi gerekir. 

Şimdi, idari kuruluşlardan bahsetmek istiyo
rum. 

Anayasamızın 115 nci maddesi, idari teşki
lâtlanmada coğrafya durumunu, iktisadi şart
ları ve kamu hizmetlerinin gereklerini esas ölçü 
olarak almıştır. Fakat, bugünkü il teşkilâtı, 
Anayasanın tarifindeki gerçek amaca teveccüh 
etmemiştir. Memleketimizdeki iktisadi ve sos
yal yapıda süratli gelişmeler ve ulaştırma sis
temlerindeki ilerlemeler, bahse konu unsurlara 
çeşitli etkiler yapmıştır. Bu gelişmelerin, ilk il 
teşkilât birimlerinin kuruluşunda uygulanan 
sisteme etki göstermesi ve bunda değişiklikler 
yapması tabiîdir. İşte, işe bu açıdan bakıldığı 
takdirde, il hudutlarının yeniden, yukarıda 
açıklanan coğrafi durum, iktisadi şartlar ve ka
mu hizmetlerinin gereklerine uygun olarak göz
den geçirilmesi düşünülebilir. Halen mevcut bu 
gibi görüşler, bu sebeple il adedinin azalacağını 
ileri sürmektedirler. Kanaatimizce bu görüş 
yanlıştır. Gaye, il adedini azaltmak değil, için
de bulunduğumuz plânlı kalkınma devrinde 
daha verimli hizmet görebilmek, plân ve yıllık 
programların hedefine varması için, mülkî teş
kilâtın daha rasyonel çalışmasını temin etmek
tir. 

Bugün, idari sistemimizin bir modeli bulu
nan Fransa'nın yüzölçümü 550 985 kilometre
kare ve nüfusu 50 milyon civarında olduğu hal
de, 90 ili vardır. Türkiye ise yüzölçümü 779 000 
kilometrekare olup 35 milyon nüfusa sahiptir; 
ile adedi 67 dir. Mukayese yapılırsa, bizde il 
adedinin pek fazla olmadığı görülür, 
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Sonra, il teşkilâtı geleneksel kuruluşlanmız-
dandır. Bunların sayısını azaltmak birçok ihti
lâflara sebebiyet verecektir, Meselâ, bir vilâyet 
merkezini, diğerinin hudutları içine almak,, bu 
iki merkez arasında geçimsizliklerin çıkmasına, 
yıkıcı rekabetin artmasına, düşmanlıkların doğ
masına âmil olacaktır. Bugün dahi, il merkezin
den daha gelişmiş bulunan o ile bağlı bir ilçe, 
ili küçük görmekte, il olma hakkının kendisin
de bulunduğu iddiasını serd etmekte ve hakkı
nın gasbolunduğunu ileri sürmektedir. Halen, 
içişleri Bakanlığında il olmak için yapılmış bu 
kabil müracaatların sayısı oldukça kabarıktır. 

Durum bu olunca; yapılacak iş, illeri coğra
fî, iktisadi ve hizmetin gerektirdiği şekilde 
yeni baştan gözden geçirmeli, aynı şartlara haiz 
olanları, Anayasamızın 115 nci maddesinin ce
vaz verdiği, bölge valilikleri şeklinde bir ara
ya toplamalıdır. 

Yukarda bahsedildiği üzere, bugün çeşitli 
bakanlık ve dairelerce hizmetteki özellikler se
bebiyle, birden fazla ili içine alacak surette 
meydana getirilmiş bölge teşkilât birimleri mev
cuttur. Bunlar, yapılan çalışmalar üzerinde, 
bölgeye dâhil valilerin etkili bir denetim, tef
tiş ve koordinasyonundan kaçmak ve kendileri
ni vilâyetler üstü bir kuruluş olarak göster
mek temayülündsdirler. Halbuki, kalkınmanın 
gösterdiği hedefe varmak için, bütün Devlet 
teşekküllerinin koordone bir şekilde çalışmala
rı ve bunun için vali lehine zorlayıcı hüküm
lerin mevcudiyeti şarttır. Her ne kadar, bugün 
her ilde valinin başkanlığı altında, ilgili şube 
müdürleri ve yatırımcı dairelerin, o ildeki tem
silcilerinin iştiraki ile meydana gelmiş bir koor
dinasyon ve denetleme kurulu mevcut ise de, bu 
kuruluş kanuni dayanaktan mahrumdur. Yu
karda bahsi geçen bölge birimlerinin bâzıları 
kendilerine düşen vazifeleri yapmamaktadır. 
Bu halde, tam koordinasyon sağlamamakta ve 
istenilen hedefe varılmakta güçlük çekilmek
tedir. Bu sebeple, çeşitli bakanlık ve dairelerce, 
birkaç ili içine alacak surette meydana getirilen 
birimlerin, bölge valiliklerinin kuruluşuna uy
gun şekilde ayarlanması ve bunlar üzerinde böl
ge valilerine ve valilere denetim ve teftiş yet
kisi tanınmasını zaruri bulmaktayız. 

İlçe kuruluşları hakkında da şunları söyle
mek mümkündür: 
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1961 Anayasamızda, ilçe ve bucak mülki ku
ruluşlarından bahis yoktur. Yeni Anayasamız, 
1924 Anayasasında yazılı bulunan bu birimleri 
almamıştır. 115 nci madde ile il esas alınmış 
ve daha aşağıdaki kademelerin kurulabileceği 
zikredilmekle yetinilmiştir. Yalnız, 5442 sayılı 
il idaresi Kanununun 1 nci maddesinde, Türki
ye, coğrafya durumu ve ekonomik ilişkileri ba
kımından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara 
bölünmüştür ve bucaklar da kasaba ve köy
lerden meydana gelir, hükmü vardır. Her iki 
kuruluş, geleneksel kuruluşlarımızdandır. ilçe
ler, halkla idarenin her an geniş ölçüde temasa 
geldiği, malî programların uygulandığı, böylece 
hizmetin toplandığı yerler ve halkı harekete ge
çirici kalkınma ve faaliyet merkezleridir; top
lum kalkınmasının prbgramlaştırılmasında, uy
gulanmasında da önemli mevkileri vardır. Bü
tün bunlar, ilçelerin kuruluşunda görecekleri 
hizmete uygun bir teşkilâtlanmaya saihibolma-
ları lüzumunu ortaya çıkarmaktadır. Acaba 
bugün, mevcut ilçelerimiz, hakikaten bir ihti
yaç karşılığı kurulmuş mudur? Bu sual, bizi, 
oldukça düşündürmektedir. Kanaatimizce, şu 
veya bu sebeple kurulmuş birçok ilçelerimiz 
mevcuttur. Bunların kuruluşları, bir ihtiyaca 
cevap vermekten ziyade, o yerde oturanları 
memnun etmek düşüncesinden doğmuştur, ilçe
lerin, hizmetin icaıbettirdiği teşkilâtlanmaya sa
hip bulunmaları lâzımgeldiğini ifade ettik, hal
buki ilçe adedi çoğalınca, çeşitli bakanlık ve 
daireler bu sayıda teşkilât birimi kurma gibi, 
personel ve malî imkânlar üstünde bir zorlama 
ile karşılaşmaktadırlar. Bugün, zikrettiğimiz 
vaziyetteki birçok ilçelerimizde eleman sıkıntısı 
vardır. Mevcut teşkilât, gerek personel ve ge
rekse işleyiş bakımından verimli olmamaktadır. 
Bilhassa teknik alanda, hizmet görecek kaliteli 
eleman bulunmamaktadır. Bugün ilçelerimizin 
kendine mahsus gelir kaynakları yoktur. Beledî 
faaliyet ve hizmetler hariç, diğer faaliyetler 
için lüzumlu para, makina ve teknik eleman, 
ekseri ahvalde ilden verilmektedir. Teknik ge
lişmenin uzaklıkları azalttığı düşünülürse, ilçe 
teşkilâtlanmasının hizmetle ölçülü olarak ele 
alınması, kendisine malî ve teknik imkânlar sağ
lanması ve bir kısım lüzumsuz ilçe kuruluşla
rının kaldırılmasının gerekmekte olduğu netice
sine varılır. Hükümetin bu yolda hazırlıklara 
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geçmesini, hiç olmazsa yeni kuruluşlara git
meyip, ilçe adedini dondurmasını dilemekteyiz. 

Her ilin, bağlı ilçeleri yanında il merkezine 
bağlı, köy ve bucaklardan müteşekkil merkez 
ilçeleri mevcuttur. Fakat, idari taksimatımıza 
müteallik mevzuatımızda bu kuruluş hakkında 
ibir hüküm yoktur. 5442 sayılı İl İdaresi Kanu
nu, il, ilçe ve bucak idarösmi ayrı bölümler ha
linde belirtmiş, bunların birbirleri ile olan mü
nasebetlerini sıralamış, fakat fiilen mevcudolan 
merkez ilçesinin kaymakamı ve merkeze bağlı 
olup da bucağı olmıyan köylerin bucak müdür
lüğü görevinden bahsetmemiştir; merkez ilçesi 
kaymakamlığı ve bucak müdürlüğü vazifeleri
nin de vali tarafından yürütülmesi zarureti doğ
muştur. 

İlde, Devletin ve Hükümetin temsilcisi olarak 
kendilerine geniş görevler verilen valilerin, bü
tün ilçeye şâmil çeşitli ve ağır görevleri yanında, 
ayrıca merkez ilçe kaymakamlığı ve bâzı haller
de de bucak müdürlüğü görevini de ifa etmele
ri, hem bu işlerin gerektiği gibi yürütülmesine 
engel olmakta, hem de valilerin bağlı ilçeler üze
rindeki murakabe yetkileri, merkez ilçesinde 
'kullanılmaması gibi bir sonuç doğmaktadır. Va
lileri, artık masaya bağlı olarak kabul etmeye 
imkân yoktur. Onlardan beklenilen hizmetin an
lamı tamanıiyle değişmiştir. Bunlardan, yukarı
da enine boyuna bahsettik. Su sebeplerden 
merkez ilçelerde bir merkez kaymakamlığı ku
rulmalıdır. Esasen bu kuruluşun, illerde halen 
hizmet birimleri mevcut idi, belirtmek isterim. 

Bunlara lüzumlu para ve vasıtalar, kayma
kam yolu ile vilâyetten temin olunmaktadır. 

BAŞKAN — Saym Coşkun, bir dakikanızı 
rica edeyim, çalışma saatimiz doldu; 10 dakika 
içerisinde bitirebilir misiniz? 

A. P. GBUFU ÂDINA CELÂLETTİN COŞ
KUN (Devamla) — 10 dakikada biter efendim. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun, konuşmasını on 
dakika içerisinde bitireceğini ifade ediyorlar. 
Konuşmasının sonuna kadar müzakerelerin de
vamını oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurup, efendim. 
A. P. GRUPU ADINA CELÂLETTİN COŞ

KUN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Para ve vasıtalar kaymakam yoliyle vilâyet
ten temin olunmaktadır. Vilâyet, kaymakamı 
muhatap tuttuğundan, isleri doğrudan doğruya 
kaymakamlar üzerine almaktadırlar. Bucak mü
dürlerinin görevi ise, bâzı hallerde kaymakama 
yardım etmekten ibarettir. Emniyet ve asayiş 
vazifeleri ise, mahdut bir çerçeve içerisindedir. 
Köylere gitmek için vasıtası yoktur. Mühim hâ
diselerde ilçe kaymakamlığı hâdiseye bizzat el 
koyar. Köylerin yol ve telefon bağlantıları temin 
edilirse, bu hizmetler kaymakamlıkça daha ko
lay ve olumlu görülür. Esasen halk bucak mü
dürüne fazla itibar göstermez. Bu makam im
kânlardan yoksun olduğu için, doğruca kayma
kama müracaat olunur. Demek oluyor ki, bugün 
kamu hizmetlerinin görülmesinde bucak müdür
leri etkili bir yere sahip değildirler. Aslında il 
kademesinin altındaki kamu hizmetlerinin ilçe
lerde toplanmış olması ve hemen hemen bütün 
meselelerin bu seviyede halledilmesi bucak se
viyesindeki idari kademenin lüzumunu azalt
maktadır. Bu sebeple bucak kuruluşundan vaz
geçilmesinin isabetli olacağı kanısındayım. 

Şimdi mahallî idarelere geçiyorum : 
Bunlar, bâzı hizmetlerin görülmesi, seçimle 

teşekkül etmiş olan, karar ve icra organlarına 
bırakılan kuruluşlardır. İl özel idareleri ve be
lediyelerden bahsetmek istiyorum. 

Bu kuruluşların bütçeleri ve kendilerine mah
sus gelir kaynakları mevcuttur. Fakat hemen şu
nu söylemek icabeder ki, mahallî idareler tam 
bir istiklâle sahip değildirler. Bilhassa geri kal
mış memleketlerde merkez ile mahallî idareler 
arasındaki bağlılık ve münasebet oldukça kuv
vetlidir. Merkez, bu idareleri kollamak, ona yar
dım. elini uzatmak, gidişlerine yön vermek mec
buriyetindedir. Buna karşılık da, bir kısım ka
rar ve faaliyetlerini de kontrol hakkına sahip
tir. Az gelişmiş memleketlerde nüfus çok fazla 
arttığı için, toprak darlığı, tarıma makinanm 
girmesi, şehir yapıtının daha cazip olması, geli
şen sanayide insangücüne ihtiyaç hâsıl bulun
ması gibi sebeplerle köyler büyük şehirlere doğ
ru akmaktadır. Gecekondu merkezleri çıkmak
ta, bu da mahallî idarelerin vazifelerini güçleş
tirmektedir. 

il özel idareleri ve belediyelerden Anayasa
mızın 116 ncı maddesi bahseder. İl özel idareleri; 
ilde tarım, sağlık, bayındırlık, eğitim alanların
da görev ve yetki sahibidir, fakat özel idarelerin 
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gelirleri bunları yapacak kifayette bulunma-
maktadır. Son elli yıl içinde türlü genel kanun
lar ve birçok bakanlıkların kuruluş kanunları, 
il ezel idarelerin bu vazifelerini ba%a kuruluş
lara vermiştir. 

Bu meyanda öğretmenlerin özlük haklarına 
ait münasebetler tamamen kaldırılmıştır. Bir 
kısmı hizmetlerim görülmesi için ise, genel büt
çelerden o hiameifce sarf edilmek üzere il özel 
idarelerine büyük paralar verilmekte ve bu pa
raların bu hizmletlerin tahakkuku için harcan
ması işi, il özel idarelerin yetkili uzuvlarına 
bırakılmaktadır. 

Burada dikkati çeken bir noktaya işaret et
mek isterim. 

Bugün özel idarelerde personel sayısı ihti
yaçtan çok fazladır. Bir kısım kadroların vilâ
yet ölçüş ündeki endişelerle ihdası cihetine gidil
diği ve buralara da tâyin olunan ikim:?elerin se
çilmesinde de aynı endişenin amil olduğu görül
mektedir. Küçük illerde, özel idarelerin normal 
gelirleri memurlarının maaşına zor yeter durum
dadır. Son çıkan Arazi ve Bina Vergileri Kanu
nu münasebetiyle ezel idarelerdeki bir kısım 
memurların Maliye Bakanlığına devri, bu idare
lerde ferahlık yaratacaktır. Bu işlere bakan me
murların hepsinin devri, kadroisuzluktan hiç 
kimsenin açıkta bırakılmaması ve mağduriyeti 
cihetine gidilırneıiîiesini temenni Çimekteyiz. 
Bunda büyük bir hassasiyet gestereceğimizi pe
şinen bildirmek isterim, özel idarelerin gelirle
rinin az olduğunu, malî sıkıntı içerisinde bulun
duğunu bilmiyenimıiz yoktur. Bu idare bir Ana
yasa kuruluşu olduğuna, onu kaldırmanın dü-
şünüîenıiyeceğine göre, ,bu idarelere çok geniş 
malî imkânlar temin etmek, onu diğer memle
ketlerdeki emsalleri gibi her balkımdan verimli 
bir hale getirmek ve kamu idarelerinin görmesi 
lüzumlu bulunan bir kısım vazifeleri onda bı
rakmak ve kuruluşunu buna göre düzenlemek 
ve kendi gelirleri ile mahdut hizmetleri görecek 
bir kuruluş haline getirmek icabet inektedir. 

Belediyeler, görev bakımından özel idareden 
daha ağır bir yük altındadır. Artık, belde hal
kının beklediği hizmet anlayışı değişmiştir. Es
kiden medenî ihtiyaçlar dediğimiz ve hattâ lüks 
sayılan bir kısım hizmetler, bugün herkesin is
tifade etmesi bir hak olan alelade hizmetler ha
lime gelmiştir. Bunlar, daha ziyade büyük şehir

lerdedir. Böyle olunca; büyük şehirlerdeki be
lediye statüsünün diğer şehir ve kasabalarıımı-
za uymaması yönünden bunlara özel bâzı hak
lar ve gelir kaynakları temin etmek ieabeder. 
Bütün bunlar paraya mütevakkıf islerdir, gelir 
kaynaklarının gücüne bağlıdır. Halbuki, bu
gün gerek özel idareler ve gerekse belediyelerin 
gelirleri ihtiyaçlarına kâfi gelmemektedir. Hat
tâ bu teşekküller, kanuni hisselerini dahi tam 
alamamalkbaidırlar. 

Örneğin; 
a) 8802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 

ncı maddesi ile il özel idarelerine akaryakıttan 
ayrılması gereken % 22 oranında ve belediyeye 
ayrılması gereken % 8 istihsal Vergisi payı, 

b) İ97 sayılı Motorlu Kara Taşıtları Ver
gisi Kanunu gereğince; il özel idarelerine ayrıl
ması gereken % 3 ve belediyelere ayrılması ge
reken % 11 pay, 

e) Gider Vergisi Kanununda 1137 sayılı 
Kanunla yapılan değişikliklere göre, tekel mad
deleri istihsal vergileri karşılığında belediyele
re verilmesi gereken % 2 pay her iki idareye 
de çok az verilmektedir. 

Rakamlarla da ifade etme kistiyorum: 
özel idarelere 1971 yılında akaryakıttan 539 

ınıiılyon lira ayrılması gerekirken, 44 460 000 li
ra; belediyelere 207 200 000 lira ayrılması gere
kirken 14 milyon lira ayrılmıştır. 

1970 yılında özel idarelere, Motorlu Kara 
Taşıt Vergisinden 5 010 000 lira ayrılması gere
kirken 1 775 000 lira, belediyelere 18 370 000 
lira ayrılması gerekirken 4 milyon lira ayrılmış
tır. 

1970 yılında tekel maddelerinde a bütçeye 
konan tahmini gelir 1 milyar 700 milyon lira
dır. Buna göre belediyelere ayrılması gereken 
ödenek 34 milyon lira olması gerekirken 10 mil
yon lira ayrılmıştır. 

Bu az ödemelerin kanuni mesnedi bütçe ka
nunlarına konulmaktadır. Nitekim, 1971 yılı 
Bütçe Kanununun 63 noü maddesinin (d) ve 
(e) fıkraları bununla ilgilidir. Bu fıkralar, ya
karda sayılanların 1971 yılında uygulanmaya
cağını âmirdir. Bu hükmün, müzakeresini yaptı
ğımız 1972 yılı Bütçe Kanununun 64 ncü mad
desinin (d), (e) fıkralarında da mevcudoMu-
ğunu görmek bizlere üzüntü vermektedir. Bir 
taraftan mahallî idareler güçlendirülımelidir di-
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ye söylenir dururuz, diğer taraftan bunlara ha
camat yapılır. 

Belediye Gelirleri Kanununun yakında Mec
lisçe ele alınacağımı öğrenmiş bulunuyoruz, 
Vatandaşların ödeme güçleri ve işlerinin gelişme 
kudreti göz önünde tutularak mahallî idarele
rin gelirlerini artıracak tedbirler kısa zamanda 
alınmalıdır. 

Bakanlığın nüfus işleri normal yürütülmek
tedir. Nüfus dairelerindeki esas defterlerinin 
bir kısmı halen eski harflerledir. Bunların yeni 
harflere çevrilmesi için eski Türkceyi bilen kim
seler ücretle çalıştırılırdı. 657 sayılı Personel Ka
nununa göre bunlara ücret ödenememektedir. 
7 . 9 . 1971 tarihinde Resmî Gazetede yayınlanan 
Yönetmeliğe göre bu hizmetleri yaptırmak müm
kün olacaktır. Resmî dairelerde Cumhuriyetin 
49 ncu yılında halen eski harflerle geçerli kayıt 
bulunması üzücüdür. Bu durum ıslah olunmalı-
dn\ 

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı hakkında 
fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu idarenin 
başında, kendisini yakından tanıdığım çok de
ğerli bir arkadaş vardır; fakat idare iç hizmet
lerle iktifa etmek çemberinden kurtulamamıştır. 
Geçen yıl memleketimizde cereyan eden tabiî 
âfetlerde bu idarenin faaliyeti sembolik bir hal 
olmaktan ileri gidememiştir. Bir para fonuna 
sahip bulunan bu idarenin, kanunların kendisine 
verdiği görevleri yapacak şekilde teşkilâtlanma
sını ve cihazlanmasım arzu etmekteyiz. Bunların 
yapılmasında güçlük çekiliyorsa, imkânsız bir 
hal mevcutsa, İngiltere'de olduğu gibi bu kuru
luştan vazgeçilmelidir. 

Büyük gayelerle kurulan; fakat beş yıldan 
beri hiçbir iş yapmadan illerin ve belediyelerin 
parası ile bir tüketici rolü oynamaktan ileri gi-
demiyen İçişleri Bakanlığının murakabesi altın
da bulunan illerimizi Tanıtma Birliğinin tasfi
yesi cihetine gidilmesi için Bakanlığın nazarı 
dikkatini çekmeyi bir vazife bilmekteyiz. 

. Sözlerimin başında da arz ettim; Jandarma 
Genel Komutanlığı ile polis kuvvetlerimiz, Sıkı
yönetim idaresi ile işbirliği yaparak 1971 yılın
da memlekete büyük hizmetler görmüşlerdir. Bu 
kuvvetler her zaman Türk Ordusu ile beraber, 
Türk Milletinin itimadım, sevgisini kazanmıştır. 
1960 yılında polisi küçük düşürücü cereyanın 
etkisinden yeni yeni kurtulan polis camiamız 
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vazifeye dört elle sarılmışken, 12 Marttan sonra 
yine birçok haksız muamelelere duçar olmuşlar
dır, itibarları sarsılmak istenmiştir; yeni yeni 
nakil yönetmelikleri ile yerlerinden tedirgin 
edilmişlerdir. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez 
bünyesinde bulunan birçok tecrübeli ve değerli 
elemanlar başka yerlere atanmışlardır. Genel 
Müdürlüğün, bunların tecrübe ve bilgilerinden 
mahrum kalması, kanaatimizce büyük bir kayıp
tır. 

Polislik bir ihtisas işidir. Ankara, İstanbul, 
izmir gibi büyük şehirlerde tecrübeli polisler, 
hem şehirlinin girdi, çıktısını, hem sabıkalıları, 
hem yeraltı faaliyetlerini ve bunların kimler ta
rafından yapıldığını bilirler. Meselâ; islenen 
bir dolandırıcılık veya hırsızlık sucunun faaliye
tini, suçun işlenme tarzına dayanarak ve sabıka
lıları bildiklerinden, kim tarafından yapıldığını 
derhal bulurlar. İste 12 Marttan sonra bu gibi 
elemanlar, maalesef büyük şehirlerden uzaklaş
tırılmışlardır. Yerlerine gelenlerin bu tecrübe
lere sahibolmaları seneler işidir. Gönül ister ki, 
başta bulunanlar bu hususları idrak ederek, na
killeri, kendi yarattıkları ölçülere göre «objek
tif esaslara dayandırdık» düşüncesi ile yapma
salardı, meslekin özelliklerini göz önünde tutsa-
lardî. 

Yukarıda arz ettik; ikinci Erim Hükümeti
nin bu durumu ıslah edeceğine inanmaktayız. 
Değerli içişleri Bakanının meslek yapısı buna 
çok uygundur. 

Değerli senatörler, 
Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Par

tisi Sözcüsü Sayın Sadık Ârtukmaç'm sözlerine 
işaret etmek istiyorum. 

Dediler ki: «12 Marttan evvelki dönemde 
memlekette huzur ve asayiş kalmamıştır ve o 
günkü Hükümet bunları önliyemedi.» 

isterdim, ki; Sayın Ârtukmac eski bir idareci
dir, bu gibi meselelerde objektif kalması lâzım
dı. 

Şimdi sizlere memleketin 12 Marttan evvelki 
manzarasını arz ediyorum : 

1. üniversitelerde bâzı eğretim üyeleri ge
mi azıya almış, Hükümet aleyhine bildiri üstüne 
bildiri, yayınlıyor. 

2. Bâzı öğrenciler, yine bâzı öğretim üyele
ri ile iç içe üniversiteyi muharebe meydanına çe
virmiştir. 
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3. Basm, büyük bir kısım anarşiyi yaymak 
için ateş üstüne körük değil, benzinle gitmekte
dir. 

Ddvisit memurları, emeklisi ile, muvazzafı ile 
beyanname çıkarıyor, yürüyor ve anarşik or
tamda tuzu bulunsun istiyor, 

En büyük adlî organlar, en büyük hâkimler 
oübbelerimi uçura ueura caddelerde gösteri yü
rüyüşü yapıyorlar. 

Devletin radyosu alabildiğine me3Uİiyetsiz, 
anarşistlerle el ele, radyol&rida anarşinin başla
rı, televizyonda sol kollar yukarda «(Miyoruz, 
halk savaşı başlıyor» diyorlar. 

•Hukuk Fakültesi Dekanı, Atatürk'ün huzu
runda anarşistlerin, başı olarak konuşuyor. Bir 
komünistin, bir solcunun kaitii diolayiisıyle Türk 
bayrağını komünistim tabutuna örtüyor ve üni
versiteyi mateme sokuyor. 

Orta Doğu Teknik thıiversitesinde 5 000 ki
şi Devlet kuvvetine dokuz saat savaş açıyor ve 
rektörü hâlâ özerklikten dem vuruyor. 

Radyolarda, televizyonlarım, bu miliste, bu 
memleket için Devlet bütçelerinden maaş öde
nen. tir 'kısım memurları, müdürleri .idare mec
lisi üyeleri köylüye, halka habire çağında bulu
nuyorlar; «Bu düzem değişımelidir, bu düzen 
sömürü düzenidir, sizi kurtaracağız.» demek'ıe 
kalmıyor, röportajlar, açık oturumlar düzenli
yorlar. 

Bu karmakarışık ortamda Adalet Partisi Hü
kümeti, demokratik nizamın yaşıyabilmesi için, 
telâşa kapılmadan, hürriyet nizamının bünyesin
den gelem bu keşmekeşi, geme demokrasinin şar i-
ları ve kaideleri içinde halletmek yollarını arı
yor, terör yolunu, sertlik yolunu seçmiyor. 

Parlâmemitoda; Adalet Partisinin secim ba-
yannamesi ile bütün dünyaya ilan ettiği, Ana-

» » • • « » > 

yasa tadilâtı için. «Bu Anaya s anın virgülünü 
bile d eğiştir amezsiniz» diye kükremişler çıkıyor 
ve Radyo Kanununda yapılması düşünülen ta
dilât dolayısiyle de «Bu kanunu değiştirmeye 
kalkarsanız, gök kubbeyi başınıza yıkarız» de
niliyor. 

Bir başka gün üniversitede işgallerden şikâ
yeti olan Sayın Demire!'e, «Bundan ne telâş edi
yorsunuz, bunlar basit öğrenci olaylarıdır, iş
gal de birdir, boykot da» demek suretiyle anar
şist, komünist militanlarına cesaret veriliyor. 

Bunlar; daha sayamıyacağım kadar çok, 
büyük, mütaakıp hâdiselerle doludur. 

Şimdi, biz bu durumu, 12 Marttan evvel na
sıl mevcut Anayasanın hangi maddesi ile ıslah 
edebilirdik 

Sayın Birinci Erim Hükümeti bu zorluğu 
gördüğün den, Anayasada değişikliği ilk işi ola
rak ele almıştır. Bugün Anayasa değişmiştir ve 
Birinci, İkinci Erim Hükümetleri de, örfi idare
nin gayretliyle hakikaten bu anarşiyi önlemiş
lerdir ve önlemek yolundadırlar. 

Bunları konuşmaktan .maksadım; Sayın Ar-
tukmaeın bir taraflı hareket ettiğini belirtmek 
içindir. 

Sayım senatörler, sözlerime son veriyorum, 
Yüce Senatoyu ve içişleri Bakanlığının de

ğerli elemanlarını, Adalet Partisi Grupu adına 
saygı ile selâmlarımı. 

Beni dinlemek lûtfımda bulunduğunuz için 
teşekkürlerimi sunar, bütçemin içişleri Bakanlı
ğı camiasına, memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — 14,45 te tekrar toplanmak üze
re Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 

..<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Mukadder Öztekin (Adana) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin İkinci Otu
rumunu açıyorum. 

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki muza- S 
kerelere devam ediyoruz. 

Şahsi görüşlerini açıklıyaca'k olan sayın üye
leri sırası ile okuyorum : Sayın Tarlan, Sayın 
Dikeçligil, Sayın Özden, Sayın Ucuzal, Sayın 
Alihoeagil, Sayın Türkmen, Sayın Öztürk. 

Sayın Tarlan?.. Yok. 
Saym Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Saym 

Başkan; 
İçişleri Bakanlığımızın bütçesini görüşürken 

'birkaç noktaya temas etmek mecburiyetini şah
san duymaktayım. 

Şimdi Türkiye'mizde huzur, sükûn hâsıl ol
muştur; ama bu bana geçici gibi geliyor Sıkı 
yönetim kalktığı takdirde ne olacak? Sayın Ba
kan örfi idarenin uzatılması hakkında görüşü
lürken birçok noktalara temas etti; şu var, bu 
var dedi, «Teşekküllerin hakikî köküne inilme-
miştir» dedi. O halde., bu devrede de inilmezse, 
ondan sonraki zamanda ne olacak? Halk umu
miyet itibarı ile huzurdan memnun. 

Şimdi, devlet adamlarının uyanık durması, 
uyanık kalması için Kanuni'nin söylemiş olduğu 
bir tarihî fıkrayı naklettikten sonra fikrimi 
açıklıyacağım. 

Sene 1534, Kanuni Doğu seferine hazırlanı
yor. Ordu-yu Hümayun muhteşem bir surette za
fere çıkacak. Halk bunu temaşa etmek için yol
lara çıkmış. Yaşlı, ihtiyar bir kadıncağız da var; 
iki gün beklemiş Hakanın Ordu-yu Hümayununu 
seyretmek için, fakat görememiş. Yorulmuş, bi
tap düşmüş, evine gidip uykuya dalmış. O gece 
evine hırsız girmiş, altındaki kilimine varınca
ya kadar almış. Ertesi günü tekrar Ordu-yu 
Hümayunu seyretmeye gidiyor. Hakan; kır atı
nın üzerinde, öntarafta, haşmetle ilerliyor. O 
zamanlar ordu bir sefere çıkarken, önüne hanı
mın çıkmasını iyi addetmiyorlar. Hanım Haka

na doğru koştuğunda, bu telâkkiye rağmen Ha
kan, «gelsin» demiştir; kadın, «Diyeceğim var» 
demiş, Hakan da «gelsin» demiştir. Kadın; «Ha
kanım, benim hiç kimsem yok. Gururum, iftiha
rım senin ordunu seyretmek, zaferini görmek. 
Onun için iki gün bekledim, gelmediniz. Yorgun 
düştüm, evime gittim. Uykuya dalmışım, sonra 
evime hırsız gelmiş, altımdaki kilime varıncaya 
kadar almış» demiş. Kanuni Sultan Süleyman 
şu cevabı veriyor; «Be hanım, altındaki kilimi 
aLdırmcaya kadar siz gaflet uygusuna mı dal
dınız?» Hanımefendinin, Türk kadının verdiği 
cevap gayet enteresan : «Hakanım» diyor, «Ben 
padişahımı uyanık biliyordum da onun için uy
kuya dalmışım.» Hakanın verdiği cevap ise şu
dur : «Evet, doğru. Ben de ordumun haşmeti 
karşısında .gurura kapılmışım, o gurur beni 
gaflete daldırmış. Haklısın, bundan sonra dai
ma uyanık duracağım.» 

Kadına da bütün tazminatını veriyor. 
Bunu, bir arkadaşıma Bayındırlık Bakanına 

anlattım. Mukadder Bey «Bayındırlık Bakanı
dır.» Bu, Fransız okuma kitaplarına devlet ada
mının vasfı olarak geçmiştir» dedi. 

Devlet sandalyesine, yani bakanlık koltuğu
na oturanların gaflet uykusuna dalmayıp, gu
rura kapılmayıp daima uyanık durması lâzım
dır. Bu tarihî fıkra Hükümet erkânına, başta 
bulunanlara büyük bir ibret dersidir; daima 
uyanık bulunmalarını ve memleketin her şeyin
den sorumlu olma kefiyetini belirtir. 

Hazreti Ömer, «Fırat kenarında bir keçi 
kaybolsa ondan da ben mesulüm» diyor. Yani, 
mesuliyet duygusu büyük şeydir. Onun için İç
işleri Bakanımızın ve Bakanlık mensubu valile
rimizin meseleler ürerinde daima hassasiyetle 
durmaları ve uyanık bulunmaları lâzımdır. 

Arkadaşlarımız bundan önce bâzı noktalara 
temas ettiler. «Şu ol'du bu oldu» dediler. Efen
dim, güzel ama, şu oldu bu ol'du da, Türkiye'
nin içerisinde hâdiseler olurken siz makamınız
da ne için gaflet uykusuna daldınız da haber-
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dar olmadınız? İnsana bunu sorarlar. Hiçbir 
hükümeti, kim olursa olsun, Türkiyeldekî olan 
hâdiseler mesuliyetsizlik durumuna düşürmez. 
Her hâdisede mesuliyet payı az - çok vardır, bu
nu kabuletmek lâzım. Bu mesuliyetten hiç kim
se kendisini âri kılamaz, kılmaması lâzım. 

Meselâ kanun getirme konusunda... Ne olur
sa olsun, kaba gürültülere kulak asarak kanun 
çıkmaz veya «çıkarmam» diyen parlömanterle-
rîn bir düşüncesi olmamalıdır. Pekâlâ, biz, mem
leket hayrına olan kanunları sıkıyönetim oldu
ğu vakit mi çıkaracağız? Sıkıyönetimin kalktı
ğını düşünelim, memleketin âli menfaatine ka
nun icabetti mi, çıkaracağız. 

Dışarda patırtı kütürtü oldu; bu durumda 
ne olacak? «Aman efendim, bunu çıkarmıyalım, 
g'eri çekelim» mi diyeceğiz? «Sonunda ne olur 
ne olmaz...» Bîr hâdise olursa ne olacak? «Bunu 
çıkarmıyalım, geri çekelim» mi diyeceğiz? 

Bu bakımdan bundan sonraki ve daha son
ra gelecek hükümetlerin, parlâmanterlerin 
memleketin âli menfaatine uygun kanunları, 
ne pahasına olunsa olsun mutlaka çıkarması lâ
zımdır. Yan destek, yan kuvvet aramak doğru 
değildir. O zaman, «Biz, âciziz, çıkaramıyoruz, 
buyurun sıkıyönetim ilân edin», veya «sen gel, 
hu kanunları çıkaralım» deme durumuna düşe
riz ve benim kanaatimce bu hale düşmemek lâ
zımdır. 

Şimdi, bunu böyle arz ettikten sonra, tekrar 
söylemek isterim, bütün valilerimizin teşkilâtı
nın, Devlet adamlarının çok uyanık olması lâ
zımdır. 

Türkiye'de seneler senesi bîr kaçakçılık me
selesi vardır. Bu, hakikaten yürekler acısıdır. 
Bir taraftan, müsamaha görüyor denir, bir ta
raftan şu oluyor, bu oluyor denir. Meselâ An
kara'nın merkezinde bir de bakarısınız kaçak 
Amerikan sigaraları satılır, kaçak viskiler de 
satılır. Bu, Devleti idare edenler için bence iyi 
bir şey değildir; doğru da değildir. Harıl harıl 
memleketimize kaçak eşyalar girer. Bu bize 
milyarlara malolur, «Efendim ne yapalım» de
riz. Olmaz bu böyle. Onun için bütün Hükümet 
erkânının, Devlet erkânının uyanık olup, bil
hassa bu kaçakçılık meselesine son vermesi lâ
zımdır. 

Meselâ, denir ki : «Doğuda hayvan kaçakçı
lığını yapanlar muayyen kimselerdir» Yani, nü
fuzlu şahsiyetlerdir. 

i Devletin elbette gücü vardır, kuvveti vardır, 
istihbaratı vardır. Bunlara müsamaha edilmez, 
müsamaha edilmemesi de lâzımdır; önlenmesi 
gerekîr. Diğer taraftan, Devletin de tedbîrler 
alması lâzımdır. Meselâ, o bölgelerde Et - Ba
lık Kurumunun, teşkilâtını kurup, hayvanları 
bizzat kendisi alıp, getirip dışarıya sevketmesi 
lâzımdır. 

I Elazığlı senatör arkadaşımızın dediği gibi 
! Elâzığ'da kombina kurulmuştur, Kuveyt'e ka-
I dar et şevkine başlamıştır. Mücadele için bir 

taraftan iktisadi tedbirler alınmalı; bir taraf -
tan da Hükümetin göstereceği faaliyet ile buna 

i bilhassa engel olmalıdır. 
! Cenup bölgesine giderseniz, kaçak eşyalar 
j dükkânlarda harıl harıl satılır; oraya seyahate 

giden bir insan da bir şey aldığı vakit önü çev-
I rilir, muayene edilir, «Sen kaçak eşya aldın» 
| denilir. Pekâlâ, Hükümet var, zabıta kuvvetleri 
i var orada, gözünün önünde satılıyor. Onu alan 
[ insan mı suçlu, yoksa onu oraya sokan insanlar 
| mı suçlu? 

i BAŞKAN — İki dakikanız var efendim? 
| HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Devamla) — Öyle 
i ise bağlıyorum Sayın Başkan. 
! Bu meselenin üzterinde Hükümetin hassasi-
I yetle eğilmesini, Türkiye'de artık bu kaçakçılık 
, meselesine son verilmesini temenni ederim. Bu 
i konu açılmışken münevver arkadaşlarımızın da 
; kendi malına iltifat etmesini, Amerikan sigara-
[ sına, Amerikan viskisine de iltifat etmemesini, 
! tabiî tavsiye etmek benim borcum değil; ama 
İ söylemek vazifemdir. 

İçişleri Bakanlığı Bütçesi hayırlı olsun. 
* 'Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Özden, buyurunuz. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 
İçişleri Bakanlığının bütçesinin müzakeresi 

sırasında kişisel olarak bâzı konulara temas et
mek için söz almış bulunuyorum. 

Bir iki dileği dile getirmek istiyorum, 
Muhterem arkadaşlarım, bir karakol mesele

si vardır. Karakollarda cereyan eden hâdiseler 
: çok İbret vericidir, bilhassa polis karakolların-
'[ da. Oraya müracaat eden veya oraya getirilen 

vatandaşlardan para alınmak meselemi daima 
ortadadır ve vatandaşlardan para alınması ar
tık elle tutulacak hale gelmiştir. 
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Bugün, bâzı meşhur karakollar vardır, bu
raları için, rüşvet vermeden polisten iş çıkar
mak kabil değildir kanaati yerleşmiştir. 100 li
ra verdin mi, suçlu müşteki; vermedin mi müş
teki suçlu olacak dereceye kadar işler getiril
miştir. 

Bunun neden böyle olduğunu araştırdım ar
kadaşlar. Bu eskiden böyle değildi. IBunun bir 
dozu vardı, o doz kaçtı. Son zamanlarda niçin 
böyle oldu acaba? Geniş bir şekilde ve karakol
larda, hiçbir kimseden fütur etmeksizin rüşve
tin bu kadar genişlemesinin sebebi nedir? 

Arkadaşlar, tetkik ettim, idareci arkadaş
larla görüştüm, şu neticeye vardım : 

Sıkıyönetim bölgelerinde, zabıtanın kont
rolü Sıkıyönetime bırakılmış. Sıkıyönetim 'de, 
kendine has kanunların çerçevesi içinde meşıgul 
olduğu çok önemli hâdiselerin içine girdiği için 
bu karakolların murakabesini bir tarafa bırak
mış; idare de, «Biz bu işi Sıkıyönetim kuman
danlıklarına bıraktık» diyerek o da elini çek
miş, karakollar şimdi murakabesiz kalmıştır. 

Bunu, Sayın Başbakana bizzat giderek ken
disiyle otururken söyledim; karakol ismi ver
dim, hâdiseleri anlattım; «Durum budur, Allah 
rızası için ne yapacaksanız yapın, illallah diyor 
ahali, illallah» dedim. 

Arkadaşlar şimdi size bir misal vereyim : 
Dcğüş etmişler, zabıta iki tarafı da almış, 

karakola götürmüş. O, adam anlatıyor, karako
lun ismiyle, adamıyla... 

Polis, adamın ifadesini almaya çalışırken 
bir gocuk getiriyorlar. Çocuğun suçu şu : Elin
de zincir varmış, çevirirken zincir elinden kay
mış ve bir apartmanın kapısından içeri gitmiş; 
çocuk açık olan apartmanın kapısından içeri 
girip, zinciri alıp dışarı çıkarken, kapıcı çocu
ğu yakalıyarak; «Vay sen buraya hırsızlık için 
geldin» gerekçesiyle çocuğu karakola getirmiş
ler. Adam, «14 - 15 yaşında genç bir çocuktu, 
ağlıyordu. Arkasından babası geldi, (Aman ko
miser bey, bu çocuk böyle hırsızlık için girmez, 
yapmaz böyle bir şey, mevzubahsolamaz) dedi. 
Polis, (Ben komiser beyle bir görüşeyim) dedi, 
komiser beyle görüştü, komiser bey de, «Eğer 
200 lira verirsen bu çocuk hakkında bir takibat 
yapmayız dedi» diyor. 

Adam, «Gözümün önünde 200 lirayı aldılar 
bu çocuktan» diyor. 

Azap çekerek, hüzün duyarak, az çok bu gi
bi meselelerin içinde yaşamış bir insan olarak, 
şu kürsüden böyle sözlerin sarfını kendim için 
giran görüyorum, ama iş o kadar azıtmış, o ka
dar bacayı sarmıştır ki, bunları buradan söyle
mek mecburiyeti hâsıl oldu, beni affediniz ar
kadaşlarım. 

Arkadaşlarım, bir noktaya daha değinece
ğim, o da trafik polisinin durumudur. Bilhassa 
büyük şehirlerde.. 

Trafik polisleri güzel bir icat bulmuşlar, do
kunulmazlıklarını temin etmişlerdir. Bir trafik 
memurunun numarasını almak isterseniz, buna 
imkân göremezsiniz. 'Trafik memuru yakasını 
kapatıyor - Kışta kıyamette kendisini muhafa
za etmek için tabiî - bir hata yaparsa, numa
rasını alıp ta onu bir yere şikâyet etme imkânı 
yoktur arkadaşlar, yoktur... 

Güzel bir dokunulmazlık tesis edilmiştir. 
Birçok milletvekillerinin Ibaşmdan geçmiştir. 
«istediğin yere şikâyet et» diye bağırmışlardır 
ama, şikâyet etmek için delil lâzımdır, isim lâ
zımdır, numara lâzımdır bunu da bulmanın im
kânı yoktur. 

'Bâzı şehirlerde trafik düzene girmiştir, bil
hassa Ankara gibi. Bunu şükranla burada 
yâdetmek vazifemdir. Ama, istanbul gibi, diğer 
şehirler gibi yerlerde trafik işi çığırından çık
mıştır. İstanbul'da minibüslerin kontrolü he
men hemen yoktur, istediği kadar alır, istediği 
kadar gider. Durdurunca, «Neden 11 kişiden 
fazla aldın» der, 30 lira alır. İçine 15 - 16 kişi 
almıştır gözünün önünde, geçer, hiçbir şekilde 
bir ceza verilmez. Bu keşmekeş ne zamana ka
dar gidecek arkadaşlar, ne zamana kadar gide
cek?.. Türkiye'de ne vakit kanun her yerde ve 
herkese seyyanen tatbik edilecek? Bunu gör
meden gidersek, gözümüz arkada kalır ve bir 
Cumhuriyet Çocuğu olarak da çok büyük üzün
tü çekeriz. 

Muhterem arkadaşlar, Personel Kanununun 
tatbikatı ciddi bir keşmekeş içindedir, idare 
bunun baskısı altındadır. Kanun, buraya ilk de
fa getirilip müzakere edildiği zaman, «Bu Per
sonel Kanununu tatbik edemiyeceksiniz, bunu 
yanlış getiriyorsunuz. Memurun terfii memu
run refaha erişmesi, memurun tecziyesi ve sai-
resi işi ayrıdır, memurun maaş alması ve saire-
si işi ayrıdır. Bu her memlekette böyle telâkki 
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edilmiştir. Bu yoldan gitmediniz, "bu yolu terviç 
etmediniz, bunu tatbik edemiyeceksiniz» dedim. 
Hattâ o zaman, Personel Genel IMüdürü benim 
çok eski arkadaşımdı, bana da biraz darıldı, se
lâmı sabahı da kesti, ama ben haklı çıktım. Fa
kat ; keşke haksız çıksaydım da bu keşmekeş ol
masaydı. 

Şimdi, memur üzüntü içindedir, ne zaman 
terfi edecek, ne olacak belli değildir, aldığı ma
aşlar ne vaziyettedir belli değildir. Fazla maaş 
aldı diye bir tarafından kesilmektedir. Maliye 
Bakanı burada, «Fazla verdik, alıyoruz» dedi, 
işin içinden çıktı. E.. Pekâlâ neden fazla verdin, 
niçin fazla verdin? Bunun mesuliyeti hukuki-
yesi ve siyasiyesi yok mudur arkadaşlar, yok 
mudur?.. Olması lâzım. «Aldın, ver bakalım...» 
Pekâlâ neden verdin? Memura 500 lira veriyor
sun, o, sevinerek alıyor, ama o 500 lirayı geri 
almanın ne demek olduğnnu, biz memuriyet 
yaptık, biliriz. 

Bir konuya daha değinerek sözlerime son ve
receğim. 

özel kalem saltanatından bahsetmek isti
yorum. 

Arkadaşlar, bu öyle bir saltanat oldu ki, 
istanbul'a teşrif ederseniz orada da çok güzel 
misallerini görürsünüz. Belediye reisi,., beledi
ye reis vekili, belediye reis vekilinin vekili, 
umum müdür, bilmem ne... ıSomına kadar her
kesin birer özel kalem dairesi var ve her vatan
daş oradan geçmedikçe, o muhterem arkadaşını 
görmek mümkün değildir. Biz, milletvekilleri, 
senatörler olarak belki bir müsamaha ile karşı
laşıyoruz. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Biz onu 
da görmedik. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Salihoğlu 
ona da «hayır» diyor. Bilmiyorum benim başı
ma gelmedi, başına gelenler anlattılar; galiba 
Erim'in birinci kabinesinde emir verilmiş, «içeri 
girilmesin» filân diye, onların haberini almış
tık, başıma gelmedi. Tabiî, benim başıma gel
seydi, kırar içeri girerdim, dinlemem başka... 
Fakat; biz, bir vatandaş olsa idik, o sıfatla na
sıl girecektik? Mümkün değil arkadaşlar, müm
kün değil. 

Demek ki şimdi, yavaş yavaş her memurun 
bir kalem mahsus memuru olma mecrasına doğ
ru gidiyoruz demektir. Buna da bir çare bulun
ması lâzım. 
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Türkiye'de biriz, beraberiz, müsaviyiz, 

«Türkler, herkes nazarında (birbir, müsavidir» 
filân lâkırdıları kâfi değil, fiiliyat lâzım. Niçin 
bir müdür muavininin yanma, kalemi mahpusa 
uğramadan «tık, tık» kapıyı vurarak girilme
sin? 

Sayın Başkanım, bir şey daha söyleyip ayrı
lıyorum. 

Bir de koordinatör valiler ihdası konusu 
var. 

Arkadaşlar, umum müfettişlik sahasında va-
zifa görmüş, eski bir adliyeci olarak ifade ede
yim ki, bu yola girmeyiniz. Hükümetin bu yola 
girmesini uygun görmüyorum. Birçok valilikler 
bir araya getirilerek, onun üstünde, onları ko-
ordone edecek valilik tesis edilecek. Yani, eski 
tâbiri ile müfettişi umumilik. Orada, burada,. 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde... Onlar valile
ri kontrol edecekler, valilerle vekâlet arasına 
bir şahıs girecek. 

Bunun büyük mahzurlarını gözümle görmü-
şümdür, kulağımla işitmişimdir; tecrübe edil
miştir, yanlış olduğ-u anlaşılmış vazgeçilmiştir. 
Şimdi; tecrübe edilmiş, yanlışlığı sabit olmuş 
işi tekrar getirmekte fayda yoktur, zararlıdır. 
Bundan da vazgeçilmesini rica ederim. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın TJcuzal 
ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Alihocagil, buyurun 

efendim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; 
Ben, bir tek noktaya dokunmak jstij^orum, 

bu da merkez valileri meselesidir, 
Geçen bütçelerde de buna temas etmiştim. 

Bunun halline doğru bir adım atılamıyor. Par
tiler, partilerin hükümetleri ve şimdi de bu hü
kümet de dâhil olmak üzere, bir çözüm yoluna 
gidemediler. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, mer
kezde yüksek dereceli memur da dâhil olmak 
üzere, haddinden fazla memur vardır ve çalı
şacak işleri de yoktur. Bir memur normal mesa
isi içinde - Memurlarımızın hepsi değil, bir kıs
mı - normal mesai içinde yapacak is bulamamak
tadır. Yüksek dereceli memurlarda da bu du-
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rum mevcuttur. Yani, zamanı kıymetlendirecek, ' 
istese dahi iş yok, yapacağı iş yok. Bunun en 
tipik misali, merkez valileri mevzuunda görü
lüyor. Zannediyorum, 46 merkez valisi olduğu
nu söyledi Sayın Mansur Ulusoy konuşmasında, 
46 olmasın da 36 olsun. Bunlar yüksek dereceli 
memurlar, zannedersem 1 nei dereceden de maaş 
alan kıymetli arkadaşlardır. E,,, bunların şim
di merkezde hiçbir vazifeleri yok, Hattâ, daire
ye de gelmiyebiliyorlar. «Daireye neden gelini
yorsun?» demeye de lüzum kalmıyor. Çünkü, 
yapacağı iş yok. Tabiî, diğer dairelerde de var 
böyle çalısamıyan. İş yok... Her vekâlette var
dır. 

Benim eskiden beri şikâyetçi olduğum konu
dur Müdürler Kurulu üyelikleri. Eskiden bun
lara «İdare Meclisi üyesi» deniyordu, sonra 
«Müdürler Kurulu üyesi» dendi, bâzı yerlerde 
umum müdür başta bulunuyor, iki üye de dışa
rıdan tâyin ediliyor, bâzı bakanlıkların konten
janları var... Muhterem arkadaşlar bunların da 
işleri yoktur. Buralar, bir siyasi sohbet toplan
tı yerinden başka bir şey değildir. Yani. bugün 
iktidarda falan parti yarın da falan parti ola
bilir, ama merkez valilerinin durumu da buna 
benziyor. 

Şimdi, 40 tane merkez valisini düşününüz; 
bir Adalet Partisi olarak iktidara gelmişiz, va
lilerimizi tâyin etmişiz. Arkasından bir başka 
parti gelmiş, valilerin 60 tanesini merkeze alı
yor, arkasından 60 tane yeni vali gönderiyor. 
Merkeze gelen bu 60 vali, kendisini merkeze 
alan partinin hükümetine düşman oluyor. Ga
yet açık olalım; bu Hükümetin merkeze aldığı 
valiler şu anda bedbindir, hattâ kindardır. Ne
den? Çünkü, kendilerinin merkeze alınmasını 
haklı görmemektedirler. Belki cevap verilebilir; 
şu durumları vardır, bu durumları vardır da 
merkeze alınmışlardır... 

Arkadaşlar, bu, siyasi ölçülere dayanıyor 
zannediyorum. Yalnız şöyle bir neticeye varabi
liriz; madem ki seçimi kazanan bir parti iktida
ra geldiği vakit valileri geriye alıyor; bu, pren-
sibolarak konulur. Ne yapar bunlar merkezde? 
İş verelim... Yani o valiler de bilsinler ki, bu ik
tidar dört sene iktidarda kalacaktır, ben de va
lisi olarak çalışacağım. Bunun valisi olarak ça
lışmaktan kasıt, elbette yine millete hizmettir. 
Ama, onu bu iktidar tâyin etmiştir, bunu bil

sin ve ona göre, değiştirildiği vakit de kendisi
ni değiştiren iktidara düşman olmasın. 

Bugün gerçek böyle değildir, bunun çaresi
ni bulamıyoruz. 46 veya 50; tabiî bu miktar 
azalıp çoğalabilir, merkeze alman bu arkadaş
lar hattâ dairelerinde oturacak yer bulamamak
tadırlar, orada burada dolaşmaktadırlar Bu 
günahtır. 

Şimdi, mesleğin içinden gelmiş Sayın Bakan, 
merak ediyorum, acaba nasıl düşünüyorlar bu
nu? Ben bir zamanlar, Faruk Sükan Beyin İç
işleri Bakanı olduğu vakit, valilerin seçimle ol
ması istemiştim. Tabiî bu geniş bir problem, ya
ni idari düzen nasıl olmalı meselesidir. İstan
bul Belediye Başkam seçimle oluyor, Ankara 
Belediye Başkanı seçimle oluyor, bu da seçimle 
gelsin, alışalım. 

«Devletin otoritesi zaafa uğrar» dendi. «Va
li Devleti temsil ediyor, Hükümeti temsil edi
yor, bir otoritesi vardır, bir ağırlığı vardır; her 
ne kadar kendisini bir parti hükümeti tâyin 
ediyorsa da, belediye başkanları gibi seçimle 
gelen insanlar gibi değildir, onun daha başka 
hususiyeti vardır ve bu faydalıdır» dendi Fa
kat ne olursa olsun arkadaşlar, şimdi buna biz 
razı olabilir miyiz? Yarın 1973 te seçim yapıl
sa - inşallah yapılır demokratik rejim devam 
eder, hepimizin temennisi budur - seçim ya
pılsa, şu veya bu parti iktidara gelse, 67 vi
lâyetin valisini de geriye alsa; yeniden 67 
vali gönderse, ki, gönderebilir, bu işi yapacak 
insanlar da çok, peki o zaman ne olacak- Bun
lar çalışamıyor arkadaşlar. Bugün bir insana 
çalışmadan para vermek hem veren için iyi 
bir şey değildir, hem de birinci dereceden 
bir memurun para almadan sabahtan akşama 
'kadar şurada burada oturması katiyen iyi bir 
şey değildir. Onun, hepsi, birbirinden mühim 
meselelerimiz arasında, birisini ikisini halletssk 
memnun olacağım, sevineceğim, ama parti
zan görüşle halledieimiyloru'z. 

Sonra, valilerimkin hepsi olmasa bile, bir 
kısmı kendisini tâyin edene iktidara, Hükü-
meits daha yakın olmak, daha hususi bir hal 
göstermek ihtiiyacmı da duyabilir. Ben kati
yen bunu tavsiye etmem. Vali şahsiyetli ol
malıdır, vali, evvelâ kendisine güvenmelidir; 
her partiye, her partiliye aynı muamelsyi 
yapmalıdır, bitaraflığın şabsiiyatiyls, hal ve 
hareketiyle, bilgisiyle takviye etmelidir. Par-
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tüller valinin bu ahvini gördüğü vakit, buna 
saygı duymalıdırlar. Yani, bunu ancak böyle 
taihalkkuik ettirebiliriz. Valiler uzun seneler bo
yunca yetişmiş insanlardır; geliyorsunuz bir
den bunları, merkeze alıyorsunuz. 

Şunu kaibul edelim ki, arkadaşlar, bizde 
işlemler hissi olmaktadır. Yani., bugün bana 
şimdiki Hükümetin İçişleri Bakanı, yahut Baş
bakan, «Efendim, şu vali çalışmıyordu da, be
ceriksiz de, merkeze aldık» diyemez arka
daşlar. Keşke öyle olsa. Şunu kaibul edelim, 
hissi sebepler rol oynuyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
OSMAN ALİHOÖAGİL (Devamla) — Çün

kü, çalıişmayı bilmeim kaçıncı iDİânda nazarı 
itibara alıyoruz. 

Arkadaşlar, bıa-akalım bunları. Çok prob
lemimiz var; problemlerimizden birisi de bu
dur. Yakından tanıdığım birçok vali kendi 
vilâyetlerimizde valilik yapan arkadaşları
mız da var, bugün emin olunuz bunlar bed
bindirler ve boş dolaşmaktadırlar ve ken
dilerimi merkeze alan idareye, bakana, Hü
kümete de küskündürler. E, bu böyle devam 
mı edecektir? Bu hu'sulsta Sayın Bakanın 
fikri nedir? Kendisi şimdi artık politikacı ol
muş oluyor bir bakıma, belki de bundan 
sonra politikaya atılır, politikacı oluir devam 
eder; bu nasıl halledilebilir, bu hususta bir 
cevapta bulunursa memnun olurum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Türkmen.,. 
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — .Sayın Baş

kan, Yüksek Senatonun muhterem üyeleri; 
Een İçişleri Bakanlığı bütçesi münasebe

tiyle söz almış değildim, ama bu bütçeyi nıüza-
ketfe ederken, iki arkadaşımın yaptıkları ko
nuşma beni söz almaya mecbur etti. 

Ben pclimik yapmayı sevmem, polemiğin 
faydasına kaani değilim; hele bugün içinde 
bulunulan şartlar da polemik yapmaya hiç mü
sait değildir. 

Yeri geldiği vakit kusurumuzu kabul et
mek, başka zaman aynı kusuru işlemeyi ön
ler. Kuburumuzu kabul etmeyip daima mesu
liyeti başkasına yüklediğimiz müddetçe, bu, 
kusurda ısrar etmek olur. 

Şimdi, evvelâ en son olarak bir hâdiseyi 
arz edeyim ki, kusur kabul e tın sik lâzımdır. 
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Sayın Osman Alihocagil dediler ki : «Efen
dim, bu Hükümet bâzı valileri merkeze aldı, 
bu iyi değildir, bunun yapılmaması lâzımıdır.» 

Şunu söyliyey'im ki, tarihimizde en çok 
g'öze batan merkeze vali almak mieselesine 
•19S6 senesinde 58 valinin merkezle alınimaısıiyle 
'başlanmıştır ve ben bunu tensibetmiyıorum. 

Ancak, eğer bir vali, valilik yaptığı müddetçe 
hakikaten partizanlık yapmışsa, bu durumun 
yine bitaraf kimselerin tesbiti halinde bir çare 
düşünülebilir. Yoksa, böyle bir hareket yap
madan, «O devir gitti, onun getirdiği valiyi ala
yım, değiştireyim», bu yol değildir. 

Hele söylendiği gibi, «Öyle olmalıdır ki, her 
iktidar geldiği vakit demeli ki benim devrimde 
dört sene valilik yapacaksın, ben gidince, başka 
iktidar geldiği vakit başka vali gelecek.» şeklin
deki bir görüş tamamen hatalı bir görüştür. Bu, 
âdeta valilere; iktidara hizmet etmek, tam par
tizan vali olmak için hüccet vermektir. Tam ak
sine, biz isteriz ki, valiler o kadar teminata mâ
lik olsun ki, ocak ve bucak teşkilâtının, parti 
başkanlarının tasallutundan kurtarılsın. 

İtiraf edelim, valilerimizin bir kısmının poli
tikaya karışması veyahut mecburen partizan gö
rünmesi, biz politikacıların yüzündendir. Çünkü, 
valinin rahat çalışmasına imkân bırakmayız, gi
der valiye bunu yapacaksın şeklinde tesir etme
ye çalışırız. Son zamanlara kadar bir vali eğer 
iktidar partisi milletvekilinin, partili ileri gele
nin sözünü yapmazsa orda duramazdı. Onun 
için mecburen öyle görünüyordu ve dolayısiyle 
vali partizan oluyordu. 

Binaenaleyh, buna çare valileri bu politik te
tirlerden kurtarmaktır, başka kurtuluş yolu 
yoktur. 

ikinci dokunmak istediğim şey; Adalet Par
tisi namına konuşan Sayın Celâlettin Coşkun'un 
konuşmasıdır. Bu arkadaşın konuşmasına beni 
cevap vermeye sevk eden sebeplerden birisi de, 
dâhiliyeci bir arkadaş olması uzun müddet An
kara valiliği yapmış olmasıdır. 

Ondan evvel konuşan arkadaşımız, «12 Mart'-
tan sonra gelen Hükümet daha fazla icraatta 
bulundu, eski Hükümetin icraatı daha gevşekti. 
Bu itibarla mukayese edersek, daha hareketli 
tir Hükümet olabilir.» demişti. 

Bunu ele alarak, «Efendim, bumun sebebini 
arıyalım» dedi ve âdeta 12 Mart Muhtırasının 
kusurunu başkalarının üzerine attı. 
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Sebep neymiş? Evvelâ dedi ki ; «Bakın neler 
vardı, talebeler böyle yapıyordu, işgaller böyle 
oluyordu, eğretim üyeleri tahrik ediyordu...». 

Anarşik hareketlerin müsebbibi kimdir, kim
ler yapmıştır, kimler tahrik etmiştir? Bunlara 
vasiyet edilmiştir; mahkemelere intikal etmiştir, 
suçlu olanlar cefasını bulacaktır. Ben bunların 
üzerinde konuşmıyorunı, ama bunun yanında, 
acaba o zamanın iktidarının hiç kusuru yok 
muydu? 

Şimdi diyorlar ki; «Efendim, bütün kusur 
Anayasada idi, çünkü Anayasa müsait değildi. 
Nitekim tunun içindir ki Sayın Nihat Erim ikti
dara gelir gelmez, ilk olarak Anayasayı tadile 
gitti». 

Hayır efendim, dedikleri gibi değildir. Ana
yasa, bu hareketlerin •müsebbibi değildir ve Ana
yasanın tadilinin istenmesi de huzursuzluğu bu 
yolda gidermek değildir. Anayasa tadiline lü
zum olmadan bu memlekette anarşi önlenebilir, 
huzur getirilebilir. Nitekim bu Anayasa tadili 
olmadan da, bu memlekette iki ayaklanma hare
keti olmuş ve o kanunlarla önlenebilmiştir. Bi
naenaleyh, Anayasanın tadili zarureti yoktur ve 
bugünkü yapılan tatbikat da, anarşiyi önlemek 
için yapılan hareketler de Anayasa tadilinden 
alınan kuvvetlerle olmamıştır. 

Anayasa tadilinin istenmesinin sebebi şöyle : 
Bu 12 Mart Muhtırasından evvel de bir Ana

yasa tadili lüzumu hissedilmişti. Seçimlerin ge
ciktirilmesi vardı, hâkimlerin Meclislerden se-
çilmeyip, başka yerden seçilmesi vardı, orman 
suçları vardı. Binaenaleyh, partiler arasında za
ten Anayasanın bâzı maddelerinin tadili için bir 
anlaşma vardı. Yeni iktidar da, reform yap
mak için bâzı yetkiler almak istedi. En başta 
kanun kuvvetinde kararname çıkarma yetkisini 
istiyordu. Binaenaleyh, Anayasanın tadilini ge
tirmekten maksat, reformları daha kolayca elde 
etmek yönünden yetki almak içindi. 

Bu itibarla, bu meyanda bâzı başka tadiller 
de olmuşsa, bu sırf huzuru getirmek için yetki 
almak yönünden değildir. Binaenaleyh kusur 
Anayasaya yüklenmemeli. 

«Bâzı kanunları getirmek istedik; meselâ 
TRT Kanununun tadili ile ilgili olarak, bunu 
getirirseniz g&K kubbeyi yıkarız, denildi» dedi
ler. 
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Bir, haksız bir muamele yapmak istersen, ben 
mücadele edeceğim demektir. Sem milletvekili 
olarak 228 kişiye 'sahipsin, Anayasa tadili dışın
da diğer bütün kanunları getirebilirsin; seni ön-
liyen kimse yoktur. Ama haksız kanun gstirir-
sen, efkârı umumiye tutmaz, ben akali'yette de 
olsam, senin haksız kanun çıkarmana muhalefet 
ederim. Ama haklı kanun getirirden, çıkarırsın. 
Hangi kuvvet seni men eder? 

Dediler ki: «Sokaklarda yüksek dereceli 
hâkimler cübbeler'ini sallandıra sallandıra geçit 
resmine geçtiler». 

Arkadaşlar, bu hâdise olmuştur. Yalnız, bu 
hâdise olmuşsa, bu hâdisenin sebebi nedir? 

Şimdi, karsı sıralarda Sayın Nakipoğlu'nu 
görüyorum, o vakit Emniyet Umum Müdürü idi. 
Ben de o vakit şahit olarak camide bulunuyor
dum. Düşünün bir Hükümeti ki. bir " rüksek hâ
kimin cenaze namazı Hacıbayram'da kılınacak; 
efendim, orda namaz kılınmasın da Maltepe'de 
kılınsın... Yani, Hükümet birkaç kişinin hadise 
çıkarmasından korkıvyor. Bu nasıl Hükümet ki.. 

ÖMER UCÜZAL (Eskişehir) — Tedbir alma
sın mı? 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendini. 
Lütfen müdahale etmeyiniz. 
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Tedbir... 

Ben gördüm, suçlular harekete geçiyor, polisler 
bu suçluları cemaate karşı müdafaaya çalışıyor
du, cemaati müdafaa etmiyordu. 

HASAN OEAL (Urfa) — Cübbeliler mi? 
BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et

meyin. 
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Evet, cüb-

beli. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap verme

yin. 
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Sayın Baş

kan, bırakmıyorlar ki konuşayım. 
Efendim, demiş ki bir zaman Paşa, «İşgalle 

boykot aynıdır.» Bu da bu hadiseyi tahrik et
miş... E, hukuk mefhumu olmıyan insan bunu 
söyler. Çünkü o zaman boykot olduğu vakit ne 
oluyor? 

Bir fabrikanın önünde işçiler toplanır, içeri 
girmezse, boykot mâni olduğu için içeri giremez
siniz. O zaman bâzı gençler de kapıyı zorlıyarak 
içeri giriyordu. Ama, o zamanki mevzuatımızda 
bu şekildeki işgal suç değildi. Ceza hukukunda 
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kıyas yolu ile ceza olmaz. Sarahaten, «bu suçtur, 
bu değildir» diye söyliyemezsen, ceza veremez
sin. O vakit işgal henüz suç değildi ve bunun 
içindir ki, bundan birkaç ay evvel işgali suç yap
tık. Yani, o vakit suç değildi. O zamanlar işgal 
de boykot gibi ceza hukuku bakımından aynı 
idi. Sonradan baktık ki, bu kâfi gelmemektedir, 
işgali suç saydık, ceza verdik. 

Yani, bütün bunların sebebi bu değildir. Eğer 
cereyan eden hâdiseler huzursuzluk derecesine 
kadar varıyorsa, bunu, Hükümetin partizan ol
maktan- kendisini kurtaramadığında, iyi icraat 
yapamadığında aramak lâzımdır. Onun için bun
lara sebebiyet vermiştir. Binaenaleyh, bütün ku
suru başkalarına yüklemeye lüzum yoktur. Bu
nun sebeplerinde tabiatiyle o zamanki iktidarın 
da kusurları vardır. Bu itibarla, bütün bunları 
bir kenara bırakıp da, getirip bütün suçu Anaya
saya yüklemek haksızlıktır. Bu sebepten dolayı 
kabul etmiyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir, hürmetle selâm
larını. 

BAŞKAN — Sayın Gztürk... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) —• Sayın Başka

nım; değerli senatörler; 
Yüce Heyetinizi ve İçişleri Bakanlığının seç

kin mensuplarım saygı ile selâmlarım. 
Değerli arkadaşlarım, her iki Bakan, halefi 

ve selefi; Saym ömeroğlu ve Sayın Kubat, olum
lu çalışmaları ile, bilhassa Nihat Erim Hüküme
ti içerisinde anarşiyi önlemede büyük hikmetler 
yapmalardır. Yüce Senatonun huturunda kendi
lerine teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, bâzı arkadaşlar benim 
dokunacağım konulara dakundukiarı için, ben 
yalnız birkaç konuya değinmekle yetineceğim. 

önce, Anayasa değişikliği, Saym Türkmen'in 
belirttiği gibi, anarşiyi önlemek için olsa bile, 
daha o gelmeden, o değişiklikler olmadan anarşi 
önlenmiştir. Demek ki, Anayasa anarşinin kay
nağı yahut da onun suçlusu değildir. Yani, daha 
değişiklik olmadan anarşi önlenmiştir. Bunda 
önemli olan; Hükümetteki, Devletteki adalet 
duygusunun tarafsız oluşunun halk nezdinde ka
bul edilmesidir. 

Türk Milleti, Türk askerine karşı sonsuz bir 
saygı ve ona sonsuz bir itimatla bağlı bir durum
dadır. Sebebi şu; Türk askeri' daima tarafsız, 
Türk askeri daima adaletin temsilcisi gibidir. 
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Bulunduğu yerele bir şey yasak mı, o yasak her
kes için yasaktır. Biz bunu isterdik bundan ön
cekilerden. Bunu kaybettiler. Bunu kaybettik
leri için, bir tarafa yaslanan güc, karşısında baş
ka güçler buldu; anarşiye asıl bu seheboldu. 
Ekonomik, sosyal şu veya bu sebepler de var 
ama, asıl sebep budur. 

Değerli arkadaşlarım, önemli olan polis eği
timine önem vermektir. Bugünün gelişen bilimi 
ve tekniği altında modern metotlarla bunu mut
laka geliştirmek lâzımdır. Çünkü, bizim polisimiz 
dünya polisleri ile kıyaslandığı zaman, gerçek
ten imkânlarımız yahut da onların eğitilip gel
me imkânları bakımından, bir kere tahsil yönün
den hayli gerideyiz. Yani, başka yerde bir polis 
mutlak polis koleji veya yüksek okul masunu
dur. Bizde ise, ortaokul mezunlarını toplum po
lisi olarak almışız ve birkaç ay içersinde vazife
ye sevk etmişiz. Tabiî bunların vazife anlayışı 
ve gücü, bir de sevk ve idaredeki yanlışlıklar 
olayların önlenmesinde yetersiz kalmıştır. Bu 
kürsüden bu sevk ve idare yanlışlıklarının se
beplerini, nedenlerini defalarca eski içişleri ba
kanları zamanında anlattık, hattâ olayları aylar
ca önce haber verdik. Bizim olaylardan bu ka
dar erken haberimiz oluşuna, İçişleri bakanlık
larının da haydi haydi haberi olmasına rağmen, 
olaylar önlenemedi, öyle ise, polis eğitimi ve on
ların sevk ve idaresi mutlaka dünya çapındaki 
yeni metotlara ve yeni gelişmelere göre düzen
lenmelidir. 

Değerli arkadaşlarımın bâzıları merkez va
lileri konusuna dokundular. Ben isterdim ki, bu 
hususa 12 Marttan önce de dokunulsun; hiç do
kunulmuyordu. Şimdi bakıyorum, bu husus di
le getiriliyor. Ben de şikâyetçiyim bu konudan. 
Saym Osman Alihooagil, «Dokundum» diyecek
ler; doğru, ben de hatırlıyorum onun dokundu
ğunu. Geçen sene ilk defa olarak kendileri bu işe 
dokunmuşlardı, aynı konuya ben de dokunmuş
tum, 

Efendim, mesele şu: Bu konu çözülmelidir. 
Yani, merkez valisini başka bir isimle, başka bir 
görevle, başka bir şekille olabilir, (Çünkü, dün
yada iktidarlar değiştikçe, hattâ bir bakan de
ğiştikçe, bakanın yakınlarındaki de değişiyor. 
Bugün Amerika bile demokraside bir hayli ileri 
miş bir ülke, orada da Hükümet değişiyor, Hü
kümette köşebaslarım tutmuş olan birçok kişi
ler de değişiyor. Bu gerekli bir şeydir, yapılabi-
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lir.) ama, önemli olan, bu hakikaten değerli in
sanları harcamamaktır. Onları kendi yetiştikleri 
branjlarında faydalı kılacak şekle koymak lâ
zımdır. 

Sivil savunma teşkilâtı ve çalışma şekilleri 
de çok yetersizdir. Türkiye'de bunları kurmuş 
ve çok çeşitli isimler de vermişiz. Bulundukları 
yerlerde ve hattâ en yakınlarımızda olanların bi
le hiç kimseye faydası olmamaktadır. Yalnız ma
aş almak için mi onları yaptık? Bir durum kar
şısında kalsak, kimin ne yapacağı belirsizdir. 
Çünkü, bu konudaki çalışmalar çok çok yetersiz
dik 

Değerli arkadaşlarım, bu geçtiğimiz yıllarda 
bâzı olaylara şahit olduk. Bu olaylarda içişleri 
Bakanlığının bir yönden dikkatini çekmek iste
rim; o da şu : Bir olay oluyor, kişiler yakala
nıyor ve dövülüyor. Kişiler dövüldükten ve in
sanlıktan çıkarıldıktan bir süre sonra, o insanlar 
bırakılıyor ve onu döven insanlar çeşitli yönleri 
ile o konuda suçlu duruma geliyor ve onlar yar
gılanıyor. 

Şimdi şöyle bir durum akla geliyor: Acaba 
bu polis ve polis şefleri, döven ve dövclürenler, 
bu olayların içinde kendileri var da, bunların 
suçlularını, saklamak için suçlu nıu arıyorlar? 
Meselâ, Salman Kaya insanlıktan çıkarılmış, dö
vülmüş, ayakları patlamış, her tarafı berelenmiş, 
onu dövdüren polis şefi bugün Sıkıyönetimin 
yargısı altındadır ve onun gibi polisler bu şekil
de yargılanmaktadır. Kimi saklamak istiyordu 
o zaman? Birini, asıl suçluyu saklamak istiyor
du. 

O bakımdan, bu polis mesleğinde hakikaten 
çok incelikler vardır, bunlara arkadaşlarım do
kundular, benim dileğim şu ki; bunların, bilhas
sa şef olarak yetiştirilmiş insanların, Türk ulu
sunun geleceği, Türk ulusunun birlik ve bera
berlik içersinde, Cumhuriyet ve Atatürk ilkeleri
ne bağlı olarak ilerlemesi, yükselmesi ve bu şe
kildeki hareketlerde anlayışlı insanların kanun, 
Anayasa ve hukuk çerçevesi içersinde hareket 
etmesine bağlıdır. Yoksa bunların cezaları mı 
artırılacak, veya bunların teftişi için yeni bir tef
tiş sistemi ve yönetimi getirtilecek; ne getirile
cekse getirilsin, bu mutlaka halledilmelidir. Hâ
lâ eskisi gibi değil ama, bugün de çeşitli sıkın
tılar, üşüntüler devam etmektedir. Bu mutla
ka önlenmelidir. Bu, yeni baştan bir polis eği-
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tim sistemini esaslı şekilde kurmaya bağlıdır. 
Bu bakımdan dileğim budur. Sayın İçişleri Ba
kanının bu husus üzerine eğilecek tecrübe ve gü
ce sahibolduğuna inanıyorum. 

Bütçenin hayırlı olması dileği ile saygılar su
nuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bekata... 
HIFZI OĞUZ BEKATA ( Ankara) — Sayın 

Başkan, değeri senatör aılkadaşlarıim; 

İçişleri Bakanlığı bütçesi vesilesiyle arka
daşlarımın konuışımaları bana Ibdr hususu ilham 
etti Yüce Senatonun Ihuıznurun'da bir gerçeği 
(böylesine sağlam bir temel üzenine kurmakta 
belki faydaim olur mülâhazası ile arz edecfeğimı. 

Değerli arkadaşlarım, Türfkiye'de içişleri 
Bakanlığına Devleti ve Hükümetin bakış açısı 
yanlışltır. Bunu bu İBalkaaılığıaı, şerefli ve seç-
ıkiın nuenlsupları ile beraber çalıişimış ve şdlnıdi 
gösterilen küsur ilse şayet; kenfdi dönemi içim
de bir t'ek valilik dalhi nnerfkeze almamuş, bir es
ki içişleri Balkanımın geçjiırldiği tecrübelerden/ 
f aydalamarak arz 'edeceğim. 

Yanlış şudur arkadaşlar: Bir başka vesile 
ile de arz ettiğim gibi, Devlet ıdört ayaklı bir 
masaya benjzerse; 

Bu ayaklardan bir tanesi »teşriî origan, yani 
içinde şerefle vazife almış olan sizlersiniz. 

ikinci ayak İkaza organı, yani her türlü te-
minalta mazibar olmuş, bulunan aidalet organı
dır. 

Üçümicü organ Silâhlı Kuvvetler (Ordu), 
teminatı kenldî içimde Ibulumaaı bir büyük, şeref
li fleşteMcül. 

Döridümcü organ yani, bu masanın dördüncü 
ayağı idari organdır. 

TürMiyeide idarede, yani bu dört ayaklı 
masalda aksama yemi değildir, öteden, beri de
vam ediyor. Bunlun baş sebebi ıdiğer üç orga
nın sağlam temfiımata maızhar olmasınıa rağimien, 
dördüncü organ olan idaremin hiçbir temıkıiatı-
nm olimayışıdır. Bu itibarla, masa düz ve emin 
durmuyor ve size açık olarak ifade edeceğim. 
(Ki, Sikıiyönetilm kalkftıkltlan ısKnura ida bunum' 
durmadığını göreceksiniz, öyle İse, tedaviyi, 
Türıkiıyielde hükümetlerin böyle bir Devlet haya
tına ciddî olarak bakışı ile baişlatmaik lâzımdır. 
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Şimdi burada iki hususu arz edeyim. 
1. Nasıl hâkiım, nasıl milletvekili, senatör 

hir teminata sahip ise ve hiç kilmise hu 'teminatı 
bertaraf etme gayretine ıdlüşemease, bir lider 
kadronun aidi olan vali, kaymakamı da ketnldine 
g'öre hır idari teminata sahabolmahdır. 

Gelmiş 'bir içişleri Bakanının şahsi (takdiri
ne g'öre kendi kaderi bir oyuncak olabilecek 
olam Iher hangi bir idare adamından, onun taşı
dığı mcisulliyetln getirebileceği bütün vazifelerin 
bihakkın görüleöeğM Ibeküiyfettnieızsıiniz. Bu iti
barla, idareyi teminata kavuşturmak ve şimdi 
arz edeceğim açıdan idareyi bir başka gözle 
görmek mecburiyetindeyiz. 

O açı şudur: Bir vilâyette bütün Deivleit 
organları valiye bağlıdır, ilçede kaymakama.. 
Hükümet yeni Ibir hakanlık teşkilâtı yaparken, 
o her şeyin başında hulunan valinin, kaymaka
mın elinden hir kısım yetkiyi nasıl alabilirim, 
telâşı içinde, kanuna, va l yetkisinden kopara
bileceği hir parçayı nasıl koyacağını düşünür. 
Bu yetmez gibi, Devlet Personel Kanunu ya
pılırken, doktoru hîm'aye görür, hâkim himaye 
görür, başka organlar himaye görür ama, vali 
ve kaymakam sıradan memur sayılır. Düşünül
mez ki, bir kazada, bir ilde vali dediğimiz in
san, orada Defvleltin ve Hükümetin tek temsil
cisidir; yani, bir lider kadronun insanıdır. öy
le ise, açıyı, sıradan hir memur sayma noktad 
nazarımı değiştirip, valiliğe, kaymakamlığa, ya
ni idare müessesesinde haş rolü ifa eden Mm^ 
selere teminatlı ve Devleti, Hükümeti temsil 
eden insanlar g'özü ille bakılarak lider kadro 
olarak teminata kavuşturulmadıkça biz idare
den istenilen hâsılayı alamayız. 

Sözümü şöylece toparlamak istiyorum: 
Her naniği bir makama mesuliyet veriyor

sunuz, vazife veriyorsunuz; «Burada siz Dev
leti, Hükümieti temsil ediyorsunuz» diyorsu
nuz, ama onu haysüyetHi, şerefli, itibarlı kılmak 
devlet felsefesinin temeli olmasına rağmen, 
kendisini bu itibar ve teminattan mahrum edi
yorsunuz; sonra da, kendisinden dörtbaşı ma
mur vazife bekliyorsunuz. Mümkün değildir. 
B!en bunu tecrübe ile göndüm. Kendi yerin
den, haysiyetinden ve siyasi, idari tazyiklerden 
masun olarak oturduğu mevkide kalacağına 
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inanan vali, kendi gücünün 10 misi kuvvetin
de olan adam haline gelmektedir. Fakat her 
ıhamgii hir siyasi tazyik iüle, her hangi bir idari 
kaygu ile yerinde kalıp kalaımıyacağı o günkü 
iktidarın o bakanlığa geitirldiği kimsenin dili
nin veya keyfinim ucuna talbi olan vali, kendi 
gücümün 10 misi az hizmet edJecek hale gel
mektedir. 

işte tarafsız idare felsefesinin temeli de bu
radadır. Arkadaşlar, ancak aşiret idarelerin
de «Benim valim, ıbemiiim elçim» diyie konuşula
bilir. Devlet idaresinde vali; Devleiti, Hükü
meti telmisil öden adamdır; benim valim değil
dir. Böyle bir noktayı nazarı bu Bakanlığın 
bünyesine getirdiğimiz ve hu teminata bu in
sanları kavuşturduğumuz z&man, Devlet masa
sının aksayan idari ayağının da dimldik durdu
ğunu ve masamın düz olmasından gelen Devlet 
itibariyle beraber hizmieltlerin de daha çok kuv
vetli yürütüldüğünü de göreceksiniz. 

Bu itibarla, değerli arkadaşlarım; Yüce Se
natonun son derecede anlayışlı olan idrakine 
hiltahaderek; Devlet masasını bundan sonra da
ha çok salim hir hale geit&ranek işitiyorsak; vali, 
kaymakam, emniyet müdürü, jandarma ku
mandanı denilen insanların sıradan memur ol-
maJdıklarmı ve insanların iş yaparken, arkala
rında Devlete dayanan ve Devleti temsil eden 
güçlerinin gerektirdiği teminata kavuşturulma
sını has konu olarak alacağız. Personel Kanu
numun içinde de bu lider kadroyu böyle düşü
neceğiz, Devlet hayatı içinide de böyle düşüne
ceğiz. Bunun ötesinde, bugüne kadar gördük
lerinizin daha fenalarını yarın görîmfeye hazır 
olmalıyız. Bu ısltıraplann herfbirini, içinde hiz
met gördüğüm zaman yaşayan ve beraber ça
lıştığım zaman meziyetlerimi yakından bildiğim 
yeni içişleri Bakanının döneminde, idarenin 
arz ettiğim liderlik seviyesine ulaşması için, ge
rekli mtevzualtm hazırlanarak, Yüce Senatonun 
ve Millet Meclisinin bu konuya verdiği değer
le mütemasilbolarak kendilerinin teminata ve iti
barlı mevkilere kavuşmalarım temenni eder, 
Yüce Senato'yu saygılarla selâmlarım. 

Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Kifayet ıtakriri var, okutuyo
rum. 
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Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmış ve yeteri kadar sayın üye 

görüşlerini belirtmişlerdir. 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

Balıkesir 
Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Tak
rir kabul edilmiştir. 

Yapılan tenkM ve temennilere cevap vermek 
üzere İçişleri Bakanı Sayın Ferit Kubat, buyu
runuz, 

İÇİŞLERİ BAKANI PEBtT KUBAT — De
ğerli Başkan, saym senatörler; 

içişleri Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesinin 
Yüce Heyetinizde görüşülmesi münasebetiyle 
Bakanlığım hizmet ve faaliyetleri üzerinde ko
nuşan sayın üyelerin, her fırsatta yararlanabi
leceğimiz ve çalışmalarımıza daima yön verebi
lecek fevkalâde değerli irşat, tenkid ve tavsi
yelerinden ötürü şahsım ve içişleri Bakanlığı 
camiası adına şükranlarımı sunmayı zevkli bir 
vazife sayıyor ve cümlenizden içten saygıları
mın kabul buyurulmasmı arz ve istirham ediyo
rum. 

Yüksek Heyetinizin vaktinin darlığım bil
mem dolayısryle mâruzâtımı çok kısa olarak 
sunmaya çalışacağım. 

Değerli Başkan, saym senatörler; 
Kabul buyurulacağı üzere, içişleri Bakanlığı 

bir yatırım bakanlığı olmamakla beraber, va
tandaşın yaşantısı ile çok yakından ilgili ve 
onun günlük hayatına doğrudan doğruya etki
si olan önemli fonksiyonları yerine getirmekle 
yükümlü bir bakanlıktır. Demokratik parlâ-
mariter rejimlerle yönetilen diğer ülkelerde ol
duğu gibi, yurdumuzda da içişleri Bakanlığı 
çeşitli görevlerin sorumlusu ve gerçek mihrakı
dır. 

içişleri Bakanlığı hizmet ve teşkilâtının 
yeniden düzenlenmesini gerektiren özel neden
lere de bu maksatla kısaca değinmekte yarar 
görmekteyim. 

1. Bakanlık teşkilâtı bugünün modern an
lamı içinde idari ve sosyal ihtiyaçları karşıla
maktan uzak kalmıştır. Değişen ve artan hiz-
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metleri 40 yıl önce tesbit edilen kuruluş biçimi 
ve mevcut kadrolarla karşılamak olanakları 
kalmamıştır. 

2. Bakanlığın bütünlüğü ve hizmet dağılış
ları arasındaki denge, hem İç birimler ve hem 
de dış kuruluşlar yönünden bozulmuştur. 

3. Hizmetlerin yerine getirilmesinde iş ve 
dış çeşitli ünite ve kuruluşlar arasında görev 
karışımları vardır. 

4. Mevcut teşkilât; Bakanlığa, millî kal
kınma plânlan, yıllık programlar ve icra plân
ları ile verilen görevleri karşılamaya yeterli de
ğildir. 

işte, bir kısmını saldığım bu nedenlerle, iç
işleri Bakanlığını modern kamu yönetimi esas
larına uygun bir kuruluş ve işleyişe sahip kıl
mak, böylece kendisinden beklenilen hizmet ve 
fonksiyonları tam olarak yerine getirebilecek 
bir hüviyet kazandırmak amacı ile 1967 yılı 
Ağustos ayında başlanan, Bakanlığın bütün 
hizmet dalları ile mahallî idareleri de kapsamı
na alan iç düzen teşkilât ve hizmet araştırma
ları, ekip raporlarının da düzenlenmesi suretiy
le 1971 yılı sonunda bu çalışmalar sonuçlandı
rılmıştır. 

!Burada hemen bir hususa daha değinmek is
terim. 

Bilindiği üzere, Devlet kesiminin yeniden 
düzenlenmesinin genel yönü ile stratejisini tes
bit etmek amacı ile Başbakanlığa bağlı olarak 
kurulan idari Reform Danışma Kurulu, çalış
malarını sonuçlandırmış ve hazırladığı raporu 
da Başbakanlığa sunmuş bulunmaktadır, ida
rede yapılacak reform, genel yönü ile strateji
sinin Hükümetçe tesbit ve onanmasından sonra, 
iç düzen projesi bu açıdan değerlendirilerek 
derhal uygulama safhasına konulacaktır. 20 bin 
sayfalık çalışma raporları kıymetlendirilerek, 
1 243 sayfa olarak hazır hale, tatbike girecek 
hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Bu hususu kisaca belirttikten sonra, diğer 
yönlerimizi de kısaca arz etmeyi faydalı bul
maktayım. 

Vatan ve Cumhuriyetimize karşı girişilen, 
ülkenin ve milletimizin bölünmezliğini tehlike
ye düşürmek eğilimi gösteren, Anayasanın ta
nıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelen faali
yetler en kısa zamanda kesinlikle bertaraf edi-

— 397 — 



C. Senatosu B : 23 

leeak, Devletimizin güçlü varlığı, Türk vatan
daşının özlemini duyduğu huzur, sükûn ve mut
luluğunu mutlaka sağlıyacaJk, demokratik ve 
lâik Cumhuriyetimizin geleceği teminat altına 
alınmış olacaktır. 

'Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Vatan ve Cumhuriyetimize karşı yönelecek 

her tehlikeyi anında yok etmek, halkımızın hu
zur ve sükûn ve güvenliğini en etkin bir biçim
de sağlamak ve korumak, ancak ve ancak gü
venlik kuruluşlarımızın modern ölçüler içinde 
güçlendirilmesine bağlıdır. Bütçe olanakları 
oranında güvenlik kuvvetlerimizi personel araç 
ve gereç bakımından en yeterli ve en müessir 
bir seviyeye çıkarmak, eğitim imkân ve vasıta
larını aralıksız bir şekilde geliştirmek kararın
dayız. 

Çok kısa şekilde güvenlik mensuplarımızın 
eğitiim konusuna temas etmek istiyorum. 

Eğitimin her alanda taşıdığı önern hepi
mizce bilinmektedir. Özellikle yurdumuzda son 
yıllarda meydana gelen gelişmeler; güvenlik 
mensuplarına yeterli bilgi ve maharetin kazan-.' 
dınlmasının arz ettiği zorunluluğu bütün açık
lığı ile ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu ne
denle, personelin gerek hizmet Öncesi ve ge
rekse hizmet içi eğitimini en müessir bir sevi
yeye çıkarmak, her halde mevcut imkanları er, 
iyi şekilde değerlendirmek zorunda ve azmin
deyiz. 

Bu cümleden olarak 1971 Ağustosunda An
kara ve istanbul'da yılda 1 4C0 polis memuru
na gerekli temel bilgileri vermek üzere iki po
lis okulu daha hizmete konmuş. Polis Enstitüsü 
öğretim kadrosu eğitimin ve program bakımın
dan güçlendirilmiş ve ayrıca bu enstitü bün
yesinde orta kademe âmiri ibiyacını karşıla
mak amaciyle de «Orta K» bölümü açılmış 
bulunmaktadır. 

inşaatı devam eden eğitim sitesi hizmete 
girdiğinde, yıllık eğitim kapasitemiz? 5 binin 
üzerine çıkarılmış olacaktır. Emniyet teşkilâ
tımızın güçlendirilmesi konusunda.: araç, ge
reç, teçhizat ve hebarleşme ve diğer teknik im
kânların da yeterli ve etkili bir seviyeye çıka
rılması için Hükümetçe çalışmalarımızı daima 
artan bir çabayla devam ettirmek azminde ve> 
kararındayız. 1972 yılında da tüm emniyet hiz
metlerinin hazırlanan plân vs programlar çer-ı 
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çevcBİnde gerçekleştirilmesine âzami dikkat vö 
itina gösterilecektir. 

Jandarma kuvvetlenmişin de güçlendiril
mesi yönünden gittikçe artan yoğun bir çaba
nın gösterilmekte olduğunu huzurlarınızda 
ehemmiyetle ifade etmek isterim.. 

Ayrıca, bir taraftan kaçakçılığın men ve ta
kibi. diğer tr,raftan smır ve kıyılarımızın gü
venliğinin sağlanması konularında gerekli mü-
ekseriyetin artırılması amaciyle da sınır ve ki-
yi birliklerimizde girişilen reorganizasyon ça
lışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Bu alan
da öncekilere ilâveten bir Jandarma Deniz Ko
mutanlığı daha teşkil edilmiştir. Jandarma teş
kilâtımızda da, elektronik alımda gelişmeler 
çok yakından izlenmekte ve bütün gajrretler bu 
yolda sarf edilmektedir.. Gelecekte en verimli 
bir muhabere sisteminin kurulabilmesi için, kı
sa, orta ve uzun vadeli elektronik plânlar ya
pılmıştır. Jandarmamızın hareket imkân ve ka
biliyetini artırmak üzere, motorlu araçlarla tak
viyesi ön plâna alınmış ve 1972 yılında da jan
darmamızın 573 araçla takviyesi hususu plân
lanmıştır, Jandarma kuvvetlerimizin personel, 
araç, gereç, teçhizat ve haberleşme olanakları 
bakımından güçlendirilmesine ve tüm jandarma 
hizmetlerinin plân ve programlar çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine çalışılarak vatandaşlarımı
za en iyi hizmet verecek hale getirileceğini ve 
1972 yılında da artan bir çaba ile âzami dikkat 
ve itina ile devam edileceğini bilhassa belirt
mek isterim. 

Jandarmamızın en büyük ihtiyaçlarından bi
risi de elindeki silâhların eski model silâhlar 
oluşudur. Bunlar da plânlanmış, yıl be yıl bun
ların yenilenmesi hususu sağlanmış bulunmak
tadır, 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Halkla münasebetlerin normal sınırlar içinde 

tutulması, mutlak tarafsızlık ve kanunların 
mutlak hâkimiyeti; güvenlik kuvvetleri bakı
mından izlediğimiz politikanın temel felsefesi
dir. 

Sırası gelmişken; yurdumuzun genel asayi
şini sağlamak ve korumakla görevli jandarma 
ve emniyet mensuplarımızın vatanseverlik ve 
üstün bir vazife şuuru içinde feragat ve feda
kârlığın emsalsiz örnekleri ile dolu cansiperane 
gayretlerini huzurlarınızda tekrar takdir ve 
şükranla kaydetmek isterim.. 
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Türkiye'miz için olduğu kadar, bütün insan
lık âlemi için de hayatî bir sorun halini almış 
bulunan karayolu trafiği konusuna da kısaca 
değinmek isterim : 

Ekonomik ve sosyal alanlardaki kalkınmaya 
paralel olarak karayolu ulaşmmda da kaydedi
len gelişmeler, kesafetin ve binnetice taşıt /Km, 
nin son 10 yıl içinde üç misli artmasına sebebol-
muştur. Kaldı İd, yük ve yolcu taşımacılığı ba
kımından da karayolları, demiryolu ve hava yo
luna nazaran çok ileri gitmiştir. Memleketimiz
de yolcu nakliyatının % 86,6 sı ve yük nakli
yatının ise, % 7357 si, uzunluğu 61 500 kilomet
re olan karayolları üzerinden yapılmaktadır. 
Bu hızlı gelişme, çözüm bekliyen önemli trafik 
sorunlarım da beraberinde getirmiştir. 1966 -
1970 yılları arasında meydana gelen trafik ka
zaları tahlil edildiğinde, kazaların ve bunlara 
bağlı ölüm ve yaralanmaların her yıl büyük bir 
oranda arttığı görülecektir. Bu son 5 yıl içeri
sinde 1.4 358 i ölümİ3, 44 985 i yaralanmayla, 
32 671 maddi hasarla sonuçlanan 92 614 trafik 
kazası olmuş, bu kazalarda 18 981 vatandaşı
mızı kaybetmişiz, 80 459 vatandaşımız yaralan
mış ve 196 838 655 lirabk bir maddi hasar mey
dana gelmiştir. 

Son derece dehşet verici olan bu tablonun, 
trafik sorunlarının arz ettiği büyük önemi bü
tün çıplakhğiyîe ortaya koyduğu şüphesizdir, 

Çok yönlü tedbirler manzumesi içinde, prob
lemlere ciddî ve müessir çözüm yolları bulmaya 
ve bunları daima artan bir çaba ile uygulamaya 
mecburuz. Burada içişleri Bakanlığına düsen 
başlıca görev, karayolları trafiğini en etkin bir 
biçimde kontrol altında bulundurmak, mevcut 
imkârJariyle en :'yi sonuçlara ulaşabilmektir.. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, trafik za
bıtasını gerek personel, gerek araç ve gereç ba
kımından yeterli bulmak mümkün değildir. Bu 
itibarla, bir taraftan görevli kuruluşu her yö
nüyle güçlendirmek ve öten yandan da mevzu
atı günümüzün icap ve ihtiyaçlarına cevap ve
recek bir şekilde yeniden düzenlemek zorunlu
luğu ortaya çıkmaktadır. Bakanlık olarak, tra
fik zabıtasını bütçe olanakları içinde güçlendir
mek ve kontrollarda etkinlia-i sağlıyacak ted
birleri sürekli olarak geliştirmek zorunda ve ka
rarındayız, 

Bu trafik facialarını asgari haddine indir
mek gayreti içersinde yeni birçok trafik kont

rol istasyonları ağmış ve hizmete sokmuş durum
dayız. Ayrıca, 50 kişiyi eğitebilecek 'kapasite de 
ve Federal Almanya Hükümetiyle yapılan tek-
riik yardım anlaşması çerçevesinde 1971 yıkmda 
Emniyet Genel Müdürlüğü 'bünyesinde kurulan, 
halen 5 i Türk ve 3 ü Alman taraf ile uzmanının 
çalıştığı Trafik Personeli Eğitim Merkezi bilirli 
bir program dâhilinde çok yararlı hizmetler yap
maktadır, 50 şer kişilik eğitim dönemi olmak 
üzere 7 nci dönemini vermiş, 8 nci dönem 
15 Şubat'ta faaliyete girecektir. 

Trafik Kanunu ile ilgili çalışmalara da çok 
kısa şekilde temas etmek isterim. 

Halen Karayolları Trafik Kanunu bugünün 
ihtiyaçlarını karşılıyacak bir durum arz etme
mektedir. Bu nedenle, Ulaştırma Bakanlığında 
yemi bir «Karayolları Trafik Kanunu» hazır
lanması faaliyeti devam etmektedir. Bakanlığı
mız da bu çalışmalara iştirak etmekle beraber, 
ayrıca Bakanlığımızca «Trafik Kontrol Kanu
nu» ismiyle bir kanun hazırlanmış ve bugünlerde 
Başbakanlığa takdim edilmek üzeredir. Bu ça
lışmada, trafik hizmetlerinde hakikaten hâkimle 
savcının aynı bakanlık olmaması düşüncesi hâ
kimdir. Takdir bııyurulacağı veçhile, ehliyeti 
Hz veririz, kontrolünü yine biz yaparız ve yine 
cümlenin malûmudur ki, ehliyet verme her ne 
kadar içişleri Bakanlığı Emniyet Teşldlâtı tara-
fmdan yürütülmekteyse de, muhtelif teşkilât
lar da bu hizmetlerde ortaklaşa çalışmaktadır
lar, Yeni kanunumuzda ehliyet verme gibi tek
nik işleri Ulaştırma Bakanlığına, konitrol hiz
metlerini de içişleri Bakanlığına vermek sure
tiyle, iki bakanlık tarafından ayrı ayrı yürü
tülmesinin faydalı olduğu kanısındayım. 

Güvenlik hizmetleriyle ilgili olarak, Dernek
ler kanunu tasarısı Başbakanlığa, Başbakanlık
tan da Yüksek Parlâmentoya sevk edilmiş bu
lunmaktadır. 

Emniyet Teşkilât kanunu tasarısı üzerinde 
çalışmalarımız devam etmektedir, en geç Mart 
sonuna kadar Yüksek Parlâmentoya sunma gay
reti içersindeyiz. 

Polis Görev ve Yetki Kanunu çalışmaları bi
tirilmiş, kısa bir müddet içersinde yüksek Baş
bakanlığa sunulmak üzeredir. Bunun yanında 
diğer mevzuat çalışmalarımız da en geç Mart ayı 
sonunda sonuçlandırılarak Yüksek Parlâmento
ya sunulmaya gayret edilmektedir. 
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Bütçe görüşmelerinin bahşetmiş olduğu bu 
imkândan yararlanmak suretiyle, mahallî idare
lerimizin genel durumu ile, bu alanda yapılan 
ve yapılması düşünülen bâzı çalışmalar hakkın
da da çok kısa şekilde bilgi vermek isterîim. 

Takdir buyuracağınız veçhile, mahallî idare
ler teşkilâtı olan belediyeler, özel idareler, ve 
köylerimiz hakikaten 40 - 50 senelik kanunlarla 
idare edilmekte ve bugünün koşullarına haki
katen uymamaktadır. Bu bakımdan, mahallî 
idarelerimizin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 
haikikü hüviyetlerine kavuşturulması için, Bele
diye G-elirleri Kanunu Yüksek Meclisinize sevk 
edilmiş ve görüşülmektedir, il özel İdareleri 
Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, Bele
diye Cezaları Kanunu. Mahallî İdareler Malî De
nedim Kurulu kanun tasarısı, Mahallî idareler 
Artırma, Eksiltme ve ihale kanım tasarısı, Ma-
hillî İdareler İktisadi Kurumlan ve iştirakleri 
hakkında kanun tasarısı, iş yerlerinin hafta ta
tili, öğle dinlenmesi ve kapanış saatleri hakkın
da kanun tasarısı, Taş ocakları hakkında kanun 
tasarısı, yine Mahallî idareler Enstitüsünün ku
rulması konusundaki kanun hazırlıkları, Metro
pol Alanlar kanun tasarısı, Mahallî idareler 
Memurları kamın tasarısı kısa samanda hasır
lanmak suretiyle yüksek huzurlarınıza getirme 
gayreti içersindeyiz. 

Nüfus hizmetlerimize gelince : 
Takdir buyuracağınız veçhile hakikaten es

kimiş defterlerle hâlâ muamele yürütülmektedir. 
Yalnız plânlı bir şekilde bunların yenilenmesi 
gayreti içersinde bulunmaktayız, Yüksek Par
lâmentodan Nüfus Yasımı Kanunu çıktığı za
man bu faaliyetlerimiz daha hışla gerçekleşti
rilmiş olacaktır. 

iller idaresi taksimat durumu, bilhassa mül
ki taksimat durumu, üzerinde önemle durduğu
muz bir konudur. Bugünkü idari taksimatımı
zın, hakikaten gerçek mânasayle ihtiyacı karşılı-
yamadığı kanaatini biz de benimsemekteyiz. 
Ancak, idari reformun ilkeleri tesbit edildikten 
sonra, toplu olarak bu idari taksimatımız üze
rinde bir revizyon yapılması kararındayız. 

Yine teşkilâtımızın güçlü ve vatandaşa haki
katen gerekli hizmeti verebilecek kapasiteye ge
tirilebilmesi için, il idaresi Kanunumuz ele alın-

[ mistir, üzerinde yeniden çalışmalar yapılmakta
dır ve günün ihtiyaçlarına uyar şekilde huzu
runuza getirmeye çalışmaktayız. 

idari taksimat içersinde, bugün artık fuzuli 
bir teşkilât halins gelen, vatandaşa gerçek bir 
hizmet vermekten uşak kalan bucaklarımızın da 
pey der psy, kademeli olarak kaldırılmasına ka
rar vermişizdir ve tatbikatını da boşalan bucak
lara tâyin yapmamak suretiyle gerçekleştirmek-
tsyiz. Bu şekilde halen bucaklarımızın yarısı 
fiilen kalkmış durumdadır. 

Diğer mevzuat çalışmalarından Yardım Top
lama Kanunu tasarısı, bugünkü Cem'î îanat Ni
zamnamesi yerine, Yardım Toplama kanunu ta
sarısı ve Taşınmaz Malların Zilyetliğinin Ko
runması hakkındaki kanun tasarıları da en kısa 
samanda yüksek huzurlarınıza gelecektir. 

Değerli Başkan, sayın üyeler; 
Demokratik hukuk devleti düzeni içerisinde 

idarenin tarafsızlığını ve vatandaşlarımıza eşit 
imkân ve muameleyi bütün neticeleriyle birlikte 
sağlamak, 'Hükümet olarak, Bakanlık olarak 
başta gelen amacımızdır. Esasen Anayasamızın 
119 ncıı ve @57 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 7 ııci maddelerinde en güzel şekilde ifa
desini bulmuş olan Devlet memurlarının taraf
sızlığını ve 'binnetice idarenin tarafsızlığını gö
nülden ve samimiyetle, inanan fbir anlayışla ve 
en geniş anlamiyle gerçekleştirecek; vukubula-
cak sapmaları ise müsamaha ile karşılamıyacak 
güçlü idareyi 'kurmak ve devam ettirmek zo
rundayız ve bunda tam bir inanç ve kararlılık 
içerisindeyiz. 

Samimî dileğimiz şudur ki; idarenin taraf
sızlığı konusunda hiçbir devrede ve en küçük 
bir tartışmaya meydan vermiyecek bir biçim
de, demokratik [hukuk devleti ilkesine yaraşan 
bir uygulamanın en güzel örneklerini ve gelene
ğini ortaya koymuş olalım. 

içişleri Bakanlığı personelinin anasonlula
rına da kısaca temas etmek isterim. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen 'hükümlerinin, uygu
lama alanında, kamu personeli kesimi arasında 
yaratmış olduğu huzursuzluklar (herkesçe çok 
iyi bilinmektedir. Kazanılmış hakların ihlâli ya
nında, görev, sorumluluk, çalışma koşullan ve 
yetişme bakımından büyük özellikler taşıyan 

| bâzı personel üzerinde de olumsuz yönde etki-
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ler yaratılmış »olduğu şüphesizdir, içişleri Ba
kanlığı personelinin yüklenmiş 'olduğu görev ve 
sorumluluğun ağırlılığı ve önemi izaha muhtaç 
olmıyacak şekilde açıktır. Buna rağmen mülki 
idare âmirlerimizin 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanunu muvacehesinde mâruz kaldığı duru
mun süratle (düzeltilmesi büyük bir mecburiyet 
olarak karşımızda »durmaktadır. 'Bakanlığın ku
ruluş ve işleyiş tarzı, personelin yetişme ve ik
mal bakımından arz ettiği özellikler, merkez ve 
taşra ayırımı yapılmadan sorunlarının bir bü
tün içinde ele alınmasını ve her halde ayrı »bir 
mülkî idare âmiri sınıfı olarak yeniden düzen
lenmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

657 sayılı Kanunun uygulanmasından doğan 
aksaklıkların ıslahına yönelmiş 'bulunan çalış
malar ısırasmda, Bakanlık personelinin, biraz 
önce ifade ettiğim esaslar dâhilinde ayrı bir sı
nıf olarak bütün sorunlarını çözümlemek başlı
ca arzumuzdur. Bunda da »olumlu sonuçlara ula
şacağımıza kesinlikle inanıyorum. Değerli he
yetinizin müzaheretini bu kürsüden, bu husus
ta rica ediyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Burada söz almış senatörlerin Bakanlığımız 

hakkında lütfetmiş olduğu irşatlar ve samimî 
duyguların minnettarı olarak kısa kısa bu hu
suslarda »sizlere bilgi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın Millî Güven Partisi sözcüsü «israf» 
mevzuuna değindiler. 

Hükümet olarak, içişleri Bakanlığı olarak 
hakikaten bu konuyu en ince ve detaylı şekilde 
ele almış; üzerinde durmak suretiyle, hakikaten 
yıllardır sözü edilen israfın tam deyimiyle 
önüne 'geçmek tasarruflu, rasyonel bir idare 
kurmanın heyecan ve çalışması içerisindeyiz. 

G-ene sayın senatörün beyan buyurdukları 
üzere, 'bir vilâyetteki huzur bütün yurttaki hu
zur demek değildir. O balamdan komşu vilâyet
lerle birlikte bölge ve yurttaki huzuru sağlama
ya bütün gayretimizle çaba sarf edeceğiz ve 
değerli Parlâmentonun, vatandaşlarımızın ve 
diğer mercilerin ide yardımlariyle bunu yerine 
getirmek en »önemli vazifemiz olacaktır. 

Gene sayın senatörün buyurdukları gibi; bu
rada da güvencimiz, vatandaşlarımızın zabıta 
kuvvetlerimize, idareye olan yardımları temel 
unsuru teşkil etmektedir. Gerek vatandaşlarımı
zın, gerek basının ve gerekse Yüksek Parlâ

mentonun müzahereti »olduktan sonra idare âmir
lerimizin ve zabıtamızın basaramıyacağı hiçbir 
hizmet <olmıyacaktır. 

Gene sayın senatörün belirtmiş olduğu üze
re ; suçlu olan memurların nakil veya her hangi 
bir şekilde müsamahalı muamele görmelerine 
katiyen müsamahamız yoktur. Kanunlar tam 
olarak işliyecek, müsamahasız olarak işliyecek, 
eşit olarak işliyecek ve suçlu her zaman ceza
sını görecektir. Nakli ceza olmaktan çıkarmak 
kararımızdır. 

Aynı konuşmalarında beyan buyurdukları 
gibi, adama iş değil, işe adam en önemli amacı
mız ve kaçınılmaz hedefimizdir. 

Merkez valilerinin durumuna da değinilmiş
tir. 

Bu, hakikaten 'Bakanlığımızın önemli bir ko
nusudur. Sayın senatörlerimizin de bu konuya 
defaatle değinmeleri bendenizi müteşekkir kıl
mıştır. 

iki hususu arz etmekte fayda mülâhaza ede
rim. 

Takdir buyuracağınız veçhile nakiller, tâyin
ler, daima olacaktır. Merkez Valiliği lîuruluşu 
kanuni bir inıruluştur. Ancak, bize düşen vazife 
bunun suiistimalini önlemek, evvelâ valiyi se
çerken yan tesirlerden uzak olarak, vali vasfını 
ihraz etmiş arkadaşları vali olarak seçmemiz, 
sonradan pişman olarak omları geri çekmemizin 
birinci temelini tenkil eder. (M. G. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) iyi seçim yaparsak, yan te
sirlerden uşak şeşim, yaparsak, her halde bu ar
kadaşlarımızdan beklenen hizmeti aldığımız za
man, bunları geri çekmek veyahut da mağdur 
etmek hiçbir zaman düşünülmiyecıeiktir. 

Ancak, bir de şu husus vardır: Takdir buyu
rursunuz, 65 yaşma kadar sivil hizmette memu
riyet yapılır. 45 yaşında vali olan bir arkadaşı
mız eğer 20 sene valilik yaparsa, alt kademeden 
gelen arkadaşlarımızın önü hakikaten tıkanmış, 
terfi ve tefeyyüz imkânları kalmamış bir durum 
hâsıl olmaktadır. O bakımdan demin arz ettiğim 
gibi, kanuni bir kuruluş olan merkez valiliği 
müessesesini, suiistimallere ötmeden işletebilir-
sek ve o arkadaşlarımızı merkeze getirdiğimiz 
zaman tecrübelerinden istifade edebilirsek hem 
kendileri mutmain olacaktır., hom hizmet fayda
lanacaktır, hem de rotasyon temin edilmek su
retiyle genç kuşaklara da yer verilmiş olacak-
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tır. Bu baltamdan, hedefimiz dürüst idare kur
mak, suüs>tıi;mal etmemek ve kakiM değerleri, 
haıkiM hizmetlerinde İrolî&ıımaktır. 

Bugün, hakikat sn bir teraküm vardır mer
kez valileri baiknnından. Bunların da yine yük
sek liyakat ve tecrübelerimden istifade etmeyi 
düşünmekteyiz. Bunun için alt idari mahkeme
ler teşekkül ettirmek üzere teşebbüsümüz var
dır. Danıştayla birlikte çalışmalarımız mevcut-
tur. Diğer yandan, da mensup idare heyetlerini 
kurmak suretiyle hem vilayetlerimizdeki idare 
'kurulları hizmetlerini daha verimli bir hale ge
tirmek, daha bitaraf bir işleyişe ve ehil kişiler 
eline bırakmak: suretiyle bu değerli arka dalları
mızın liyakat ve tecrübelerini kıymetlendirmeye 
gayret etmekteyiz. 

Hudut ihtilâfları hakikaten önemli bir mev-
zuumusdur. Bunda da âzami gayret- -sarf edil
mekte, ehil arkadaşlarımız vasıtasıyla tetk'kat-
lari yapılmalkta ve elimimden geldiği kadar da 
bu işim süratlendirilmesin e gayret etmekteyiz. 

Tefltâş hususu ise : 
Her yıl her heleıdiyamiziın ve özel idarimizin 

teftiş gömmesini biz de arzu ederiz. Ancak, bun
lar kadro ve olanaklara bağlıdır. Mevcut kad
romuz ile ancak 2 veya 3 senede bu teftişleri 
yapabilmekteyiz. Ama, sunu arz etmek isterim 
ki, şurada veya burada bir suiistimal haberi al
dığımız zaman derhal oraya müfettiş sevk et
mekte ve o mevzuu incelemekte, gün geçirme
mekteyiz. 

Bölge teşkilâtlarına temas bııyırrulnıuştur. 
Bu da, arz ettiğim gibi, il idaresi kanunu ile 
önlemeye ve disiplinli hale getirilmeye çalışıla
caktır. 

Maiyet memuru adedinin azlığı bakanlığı
mızca da saptanmıştır. işgücü plânlaması yapı
larak, bunun ihtiyacımızı karsılıyaeak seviyeye 
çıkarılması, kadro imkânlarımız içerisinde ger-
çekie|tirilme;3İi yoluna girilmiş bulunmaktadır. 

Polis ve eğitim mevzuuna yukarda da. kâfi 
derecede değinmiş bulunuyorum. Her hizmetin 
teimelinin iyi eğitime bağlı bulunduğu inancın
da olduğumuzu bir kere daha tekrarlamakta 
fayda mülâhaza etmekteyim. Yalnız bir defa 
iyi eğitim değil, ama, safha safha bu eğitimi 
devam ettirmek kararındayız. 

Trafik ve kaçakçılık konularında kâfi ola
rak mâruzâtta bulunduğumuzu zannediyorum. 
Hakikaten her ikisi de millî bünyemizde derin 

yaralar a-oan ve milli bünyemizi sarsan olaylar 
olarak telâkki etmekteyiz, önemle üzenine eğil-
mişizdir ve bütün tedbirleri elimizden geldiği 
şekilde, en iyi şekliyle getirmeye gayret etmek
teyiz. 

Bekçiler için de aynı hususu arz etmekte 
fayda mülâhaza ederim; yeni bir statüye bağ
ladık, adetlerini de imkânlar nisıbeltinde ar
tırmak suretiyle, onlara da hakiki hüvLİyetle-
Tini vermek ve bir eğitime taJbi tuitimak sure
tiyle hizmete saliih hale getirmeye çalışmakta
yız. 

Şu hususu da arz etmek isterim : 191 üçe-
m'izde polis kuruluişuimuE mevcut değildir, bun
ları da elde mevcut imkânlarla 'kısa zamanda 
geliştirmeye çalışmaktayız, 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, 
lâiklik esaslarını, gizli Kur'an kurslarını, irti-
canm körüklenmesinden ve bölücü ve yıkıcı 
faaliyetlerden bahis buyurmuşlardır. Arz etmiş 
olduğum üzere, her türlü gayrikanumı faa
liyetlerle, aşın uçlarla bütün gücümüzle mü
cadele azminde ve kararındayız, güldü oldu
ğumuzu, bunu başaracağnmıza da inanmaMa-
yız. 

Emniyet kuvvetlerinin itibarını sağlamak, 
onları hakikaten vatandaşın hizmetine saliih 
hale getirmek, arz etmiş olduğum gUbi bir 
eğitim davasıdır. Bu dâvayı süratle geliştir
mek kararındayız ve işe başlamışızdır. İn
şallah küm zamanda, istenen polisimizi, siızin 
hizmetinize lâyık polisimizi, daha ğüclü ola
rak hizmette görmenin zevkini hep birlikte 
tatmış olacağız. 

Ancak, polisi ne kadar eğitirsek eğitelim, 
Yüksek Parlâmentonun polisin itibarını kı
rıcı, veyahut da vatandaş gözünde küçültücü 
'beyanları, hakikaten bizi- rencide etmekte ve 
polisin istenen itibarını sağlamakta bizi güç
lüğe uğratmaktadır. Her teşkilât içerisinde 
iyisi de vardır, kötüsü de vardır; her toplu
luk içerisinde iyisi de vardır, kötüsü de var
dır, namuslusu da vardır, hırsıza da vardır; 
ama bir teşkilâtta 3 - 5 kusurlu kişi için 
bütün teşkilâtı töhmet altında tutmak beni, 
üzmüştür. O şerefli Teşkilâtta 11 sene hizmet 
görmüş bir insan olarak, huzurunuzda arz 
ediyorum; polis şereflidir, polis namusludur, 
pioİB hizmetinize lâyıktır. («Bravo» sesleri,, 
alkışlar.)' 
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Değerli senatör arkadaşlarım, idare âmil
lerimizin mülkbesap haklarının ellerinden alın-
dığına değinmişleridr. Hmnötkrüım ve şiük-
ranlariimı arz ötmek isterim, Hükii'ınst bu
nun giderilmesi kararındadır. 

Tâyinler konussuna çok sayın senatörler de
ğinmişlerdir. 

Arz ettiğim gilbi tâyinler olmuştur, olacak
tır da. Ancak, bu tâyinlerin, hakiikaten hiç
bir zaman bir cezai mahiyet arz etmemesine 
âzami gayretimizi ve ağırlığımızı koymak va
zifesi ile kenditeni yükümlü addediyorum. Hiç-
ıbir arkadaşım cezai nakle tabi tuitulmryacak-
tır, suçu varsa mahallinde cezalandırılacak
tır, nakil konusu cezadan çıkarılacaktır. 

Çok değerli senatör arkadaşLarıimdan birisi, 
merkez kaymakamlarıma değimdi. Hakikaten 
İçişleri Bakanı olarak bunun ihyasını, bunun 
meydana getirilms&ini biz de zorunlu gör
mekteyiz. İl idaresi Kanunumuzla bu müesse
seyi de getirmeye çalınacağız. 

Özel idare memurlarından açıkça hiç kim
seyi bırakmama gayreti içerisindeyiz. HüMi-
anet, bu hususta kararlıdır ve arkadajlarımı-
zm hakikaten en iyi şekilde bu geçitten geç
mek suretiyle diğer yerlere yerleştir ilmesini 
sağlamak muhakkak mümkün olacaktır. 

İlleri Tanıtma Birliğinin faaliyetleri, içiş
leri Bakanlığınca da yeterli görülmemiş, büt
çesi ile gayesine ulaşması imkân dâhilinde 
görülmediğinden, bunun hukukî şekilde feshi 
cihetinle gitmeyi tasarlamışızdır ve bu yolda
ki gayretlerimiz devam etmektedir. Kısa za
manda bunu belirtmek kararındayız. 

Çok Sayın Dikeçligilln, «sıkıyönetim kal
kınca ne olacaktır?» şeklinde bir endişesi mev
cuttur. Bu sayın senatörümüze arz ediyorum; 
gerek zabıta teşkilâtımızı gerek idari teşkilâtı
mızı, gerek mevzuatımızı sıkıyönetim bittiğinde 
vatandaşın huzurunun devamı hususunda bü
tün gayretimizle seferber etmiş durumdayız. 

Tekrar tekrar değinmek istemediğim kaçak
çılık olaylarında da âzami gayret içerisindeyiz. 
Her zaman arz etmekte devam edeceğim; vatan
daşlarımızla Hükümet arasındaki bağları sağ-
lamlaştınrsak, Hükümet ile vatandaş arasında
ki engelleri kaldırırsak, vatandaşımızın Hü
kümete itimat, sevgi ve saygısını kazanabilir-
sek bu dâvalarımızın çok daha kolaylıkla hal
ledileceğine inanmaktayım. 
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Bir sayın senatörümüz, özel kalem saltana
tından bahsettiler. Her türlü israfa ve saltana
ta karşıyız; bunları gördüğümüz yerde, elimiz 
ulaştığı yerde halletmek kararındayız ve haki
katen Devlet bütçesinden fuzuli sarfiyatın mu
hakkak surette önüne geçilmesi yollarını ara
maktayız. 

Koordinatör valiliklerden bahsedildi. 
Şunu hemen belirtmek isterim ki, arz etti

ğim gibi bu husus, İdari Reform Komitesinin 
getirdiği ilkeler içerisinde mevcuttur. Ancak 
çok değerli senatörlerimize şunu arz etmek iste
rim ki, bu koordinatör valilik müessesesi eğer 
gelir ise, eski umumi müfettişlikler şeklinde de
ğil, tamamiyle, vilâyet valilerinin serbest çalış
ma imkânlarına sahibolmak suretiyle, kendileri
nin çekmekte oldukları müşkülleri koirdine 
edecek bir üst veya yardımcı makam, bir müşa
vir makam şeklinde teşkil edileceklerdir. 

Çok değerli bir senatörümüz, karalkollardaki 
dayak hâdisesine temas buyurdular. 

Demin arz ettiğim gibi, münferit hâdiseler 
cereyan etmiştir, bunlar hakikaten hepimizi 
üzen hâdiselerdir. Hukuk devleti içerisinde, hu
kuk nizamlarına uymak suretiyle mesai yapmak 
şiarımızdır, bunun dışında hiçbir tatbikatı tas-
vibetmiyoruz. Ancak, şunu da belirtmek iste
rim ki, vatandaşlarımız zaman zaman karakol
ları baskı altında tutmaktadır : «Efendim, be
nim, evime hırsız girdi, ben Ahmet'i gördüm, 
işte mavi ceketli idi; ama polis sıkıştırmadı» 
diye makamımıza kadar müracaatlar gelmekte
dir. 

Çok sayın senatörler, sıkıştırmanın mânası
nı sizlerden sormak isterim, takdirinize arz 
ederim; hukukî nizamımız içerisinde mevcut bir 
sıkıştırma sisteminin ne demek olduğunu hepi
niz takdir edersiniz. Yani vatandaşımız, «döv
mediler» demek ister. Kendisinin şikâyeti olun
ca dövsünler; ama bir gece karakolun önünden 
geçer de, eğer fedakâr polisimiz, cefakâr poli
simiz, kanunun ve vazifesinin üstünde, çıkıp da 
sırf vazife gayreti içerisinde «Aman bu vatan
daşımızın katilini ben bulayım» deyip bir insa
na iki tokat atmışsa, onun figanını duyan, ka
rakolun önünden geçen vatandaşımız, hemen 
kara damgayı, kara beş parmağını polisin alnı
na basmakta» işte sadist polis, İşte namussuz 
polis, işte ahlâksız polis, zavallı günahsız va-
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tandasın?m. nasıl dövüyor» şeklinde yine polise 
taarruz etmektedir. Polisin kaderi budur; ama 
tekrar tekrar arz ediyorum ki, polis hizmetini
ze lâyık insandır, ufak tefek kusurları muhak
kak mevcuttur, her insanın kusurları olmuştur; 
ama huzurlarınızda itimat buyurmanızı istir
ham ediyorum, bu kusurlarımızı en aşağı, en 
asgari seviyeye indirmeyi tam bir vazife anla
yışı içerisinde sizlere arz ediyorum. 

'Arziyatımla, sayın senatörlerimizin soruları
nı cevaplandırmış olduğuma kaani bulunuyo
rum. 

(Son olarak arz etmek istediğini şudur : Ba
kanlık teşkilâtı olarak hedeflerimizi şöyle özet
lemek isterim : 

İdare ve zabıta hizmetlerinde, Anayasa ve 
kanunlar çerçevesinde tam bir tarafsızlık ve 
dürüstlük hasleti, Bakanlığım mensupları tara
fından her vesile ile ortaya konacak bir çalış
ma ilkesi olacak. 

Vatandaşa iyi ve eşit muamele temel ilkemiz 
olacak. 

iKendinıize yapılmasını istemediğimiz mua
mele vatandaşımıza yapılmıyacak. 

Şerefli ve başarılı bir maziye sahip teşkilâ
tın fedakâr temsilcileri olarak, çaba ve hedefi
miz, halkın yanında ve hizmetinde olmaktır. 
Nİzamsever halkımızın sağduyusuna ve kanun
lara riayet şuuruna olan güvenimiz tamdır. Ka
mu düzeninin sağlanmasında görev alan idareci 
arkadaşlarım ile zabıta teşkilâtımızın her kade
mesindeki vazifelilerin de, hukuk devletinin 
icaplarını yerine getirmekte âzami titizlik gös
tereceklerine eminim. 

Kanun hâkimiyetinin sağlanması, demokra
tik hürriyet düzeni içinde vatandaş hak ve hür
riyetlerinin muhafazası gibi çok hassas ve 
önemli bir hizmetin mesuliyetini omuzlarında 
taşıyan bir teşkilât olarak görevimizi, vatan
daşa karşı saygılı ve müşfik; ama asla taviz ver
meden ve Devlet otoritesini zedelemeden en iyi 
şekilde yapmak olacaktır. 

Bakanlık olarak, hukuk devleti ilkesine ya
raşan bir hürriyet içerisinde idarenin mutlak 
tarafsızlığını sağlamak azim ve kararındayız. 

İdare Âmirlerimizin ve zabıtamızın halkın 
yanında, halkla beraber olması demokratik ida
renin gerçek ve tabiî sonucudur. Vatan ve 
Cumhuriyetimize karşı girişilen ülkenin ve mil

letimizin böiüımıszliğini tehlikeye düşürmek 
eğilimi gösteren demokratik düzen ile vatanda
şın hak ve hürriyetleri ile rejimimizi ortadan 
kaldırmaya yönelen aşırı ve bölücü uçların faali
yetleri bir daha geri gelmemek üzere, en kısa 
zamanda kesinlikle bertaraf edilecek; Devleti
mizin güçlü varlığı, vatandaşın özlemini duy
duğu huzur ve sükûnu mutlaka sağlayacak de
mokratik, lâik Cumhuriyetin geleceği teminat 
altına alınmış olacaktır. 

İdare ve zabıta kuvvetleri olarak esas göre
vimiz; her türlü takdir ve sevgiye lâyık asil 
Türk evlâtları vatandaşlarımızın emrinde, ya
nında ve hizmetinde olmaktan zevk ve gurur 
duyan insanlar olarak onun yardımında olmak, 
Devletin ve Hükümetin müşfik elini daima ona 
uzatmak olacaktır. 

idare ile vatandaşı gönül birliği içinde, 36 
milyonu hep beraber idareye iştirak ettirmek 
kararındayız. Felsefemiz ve uygulamamız; genç 
yaşlı bütün vatandaşlarımızla birlik beraberlik, 
sevgi ve saygı duygulariyle bağlı, arasında 
açıklık ve boşluk olmadan kaynaşmış bir kütle 
idaresi, kolektif idare kurmaktır. 

Başta Parlâmento olmak üzere, bütün ana
yasal güçlere saygılı olacağız. 

36 milyonun kalplerini ve güvenlerini ka
zanmış temsilcileri değerli parlamenterlerimizin 
ikaz, irşat ve müzahar e ileriyle hizmetlerimizin 
arzulanan yönü bulacağına inanıyor ve bu hu
susta işbirliklerini esirgememelerini bilhassa 
içten rica ediyorum. 

Güvenlerine lâyık, eşit, tarafsız ve vatanda
şın arzuladığı idareyi bu koşullar içinde kurma
ya kararlıyız. 

Değerli hizmetlerini daima dile getirmeyi 
zevkli bir vazife telâkki ettiğimiz basın men
suplarımızı daima yanımızda ve işbirliği içinde 
görebileceğimize ve bize ışık tutup, rehber ola
cak tenkidlerini bizden esirgemiyeceklerine gö
nülden inanıyorum. 

idareci; Atatürk ilkelerinin ve Atatürk 
devrimlerinin savunucusu, yürütücüsü olmak, 
emrindeki kuruluş ve vatandaşa da daima en 
iyi örnekleri vermek ve bu uğurda gereken her 
türlü fedakârlığı göstermek mevkiinde olan 
kişidir. Atatürk ilkelerine gönülden inanmış, 
onun bekçiliğini ve öncülüğünü yapmaya ka
rarlı İçişleri Bakanlığı mensupları ve zabıta 
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kuvvetleri olarak, vatandaşlarımızın huzur ve 
güvenliğini sağlıyacak her türlü tedibin almak, 
kardeş kavgasına müncer olan anarşik ortamı 
toütün gücümüzle yok etmeye çalışmak ve tek
rarlanmaması için gerekli üstün başarılı çabayı 
sarf etmek, vatanımıza ve demokratik rejimimi
ze yönelmiş ve yöneltilecek olan her türlü men
fur gayreti yenmek için güçlü, uyanık ve azim
li, daima ayakta olacağız. 

İdare ve zabıta mensubu arkadaşlarımın, 
yukardan beri bahsettim, anlayışımız içerisin
de vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağ
layacaklarına, ona arzuladığı idareyi getirecek
lerine, eşitlik ve tarafsızlıktan ayrılmıyacakla-
nna tek rehberlerinin Atatürk ilkeleri ve ka
nunlarımız olduğuna, aziz vatandaşlarımızın 
hizmetinde olmaktan iftihar ve gurur duyacak
larına tam inancımı burada belirtmek isterim. 

Her gelecek günün aziz vatan ve milletimiz 
için huzur ve sükûn ve mutluluğun müjdecisi 
olmasını diliyorum. 

İçişleri Bakanlığının görev ve hizmetleri 
hakkındaki maruzatım burada sona ermiş bu
lunuyor. Yüksek Başkanlığı ve Yüksek Senato 
üyelerini saygiyle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın üyeler, biraz önce kabul buyurduğu
nuz kifayet, sorulara da şâmildir. Tüzüğümüze 
göre Bakandan sonra yalnız «Son söz senatö
ründür» hükmü tatbik edilebilir. 

Yalnız, Cumhuriyet Halk Partisi adına ko
nuşan sayın arkadaşımız, müracaat ediyorlar, 
diyorlar ki; «Zabıta hakkında benim konuşma
dığım ve hatırımdan geçirmediğim, beyanda 
bulunan Sayın Bakandan kısa bir soru soraca
ğım, zabıtlara fikrim yanlış intikal etmemiş ol
masını temin maksadiyle.» 

Bu sorunun sorulmasına müsaade etmek zo
rundayım. 

Buyurun Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Başkanım, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grupu adına görüştüm ve emniyet konusuna 
değinirken polisin halka karşı, halkın polise 
karşı saygılı olmasını, bunun da eğitim meselesi 
olduğunu sadece belirttim. «Polis hırsızdır, hay
duttur» diye grupum adına ve şahsım adına 

j böyle bir beyanda bulunmadım ve arz ettiğim 
gibi hatırımdan da geçirmedim. Bunu tescil et
tirmek için şu soruyu soruyorum: Acaba, Sayın 
Saikanın bir zühulü ınü vardır, yoksa böyle mi 
anlamıştır? Bunun tavzihini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Bakan, lütfen bu hususu tavzih bu

yurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI FERİT KUBAT (De

vamla) — Sözlerimde muhatap olarak Sayın 
Artukmaç beyefendiyi almış değilim. Polisi, 
rüşvetle itham eden diğer bir senatör beyefen
diye bu cevafbımı vermiş oluyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, Yani, grup adı
na yapılan konuşmada böyle bir şeye cevap 
vermiş değilsiniz. 

Son söz, sırada bulunan Sayın Ucuzal'm. 
Buyurun Sayın Ucuzal. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Program gereğince dün Başkanlık Divanın
dan almış olduğum söz sırasını, biras evvel hu
zurunuzda feragatle neticelendirdim. Bu söz alı
şımın sebebi; ba^ta Sayın Bakan olmak üzere 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel 
Komutanlığının cüzide elemanlarını; huduttan 
hududa vatan sathında gece gündüz, sıcak so
ğuk clemedsıı çalışan çırpman vatan evlâtlarını, 
memleketin huzuru yönünden sarf ettikleri gay
ret sebebiyle huzurunuzda şükranla karşılamak 
içindi. Fakat, programımızın gecikmesi sebe
biyle, Yüce Heyetinizin zamanını almamak için 
bu iyi niyetimi ifadeden vazgeçmiştim. 

Benden sonra söz sırası bulunan sayın bir 
arkadaşım, ki şahsına çok uzun yıllardan beri 
hürmet beslediğim arkadaşım, konuşma sıra
sında bâzı meseleleri kapanmışken yeniden dile 
getirdiler. 

'Muhterem arkadaşlarım, 
Bu konuşmayı yapan sayın arkadaşım büyük 

bir hukukçudur. İki grup sözcüsü arasında ge
çen konuşmaları da ele alarak huzurunuzda ko
nuşma yaptı. Bir kimse, ortada hiç lüzum yok
ken bir meseleyi ortaya atarsa ve bu atışında 
haksız ise haksızlığa mâruz kalan kimse elbette 
müdafaa mecburiyetinde kalır. Değerli hukuk
çu arkadaşım bunu çok iyi bilirler. 

Eğer Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin Söz-
I cüsü 12 Mart hâdisesinden önceki Hükümetü-
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tutumunu burada ele alıp bugünkü hükümetle 
kıyaslamaya kalkar ve neticeyi kendi görüşüne 
göre değerlendirirse, elbette ki 12 Marttan ev
vel Hükümet icra eden partinin sözcüsü de bu
nun haklı sebebini ortaya kor ve mesele böylece 
kapanmış olur. Olmadı değerli arkadaşlarım. 

Şimdi büyük hukukçu olarak kendisine hi-
tabettiğim arkadaşım, huturunuzda, Anayasa 
değişikliğinin benim grup sözcüsü arkadaşımın 
iddia ettiği yönde olmadığını söylediler. 

Değerli arkadaşlarım, 
Hükümet, Anayasada 34 maddenin değişik

liğini partiler kurulundan istedi. Bu anlaşma 
gereğince tesbit edilen hükümler huzurunuzdan 
geçti. Bu 34 maddenin 20 ye yakını 12 Mart hâ
disesinden evvel Türkiye'de cereyan eden hâdi
selere sebebiyet veren maddelerin içinde bulu
nan, bu hâdiseleri önleme gücü bulunmıyan 
maddelerin değişikliğidir. 

Müsaade ederseniz teker teker maddelere 
bakalım. : 

Anayasanın 11 nci maddesi; temel hak ve 
hürriyetlerin özü, sınırlanması ve kötüye kul
lanılmaması... 

Vatan sathında cereyan eden hâdiselerin ço
ğu bu maddeden istifade edilerek yapılryordu. 

15 nci madde; özel hayatın korunması, 19 
ucu madde düşünce ve inanç hak ve hürriyet
leri maddesi, 22 nci madde; basın... 

Hepiniz hatırlarsınız, basında da bir kısım 
kalemler, olan hâdiseleri mütemadiyen teşvik ve 
tahrik etmiştir. 

26 nci madde; basın dışı haberleşme araçla
rından faydalanma, 29 ncu madde dernek kur
ma hakkı... 

Türkiye'de 36 bin küsur dernek kurulmuş, 
hiçbirisinin kuruluş gayesine göre hareket et
mediği hepinizce malûm. 

Netice olarak, bütün değişiklikler, hükü
metlere kuvvet vermek. Devlete kuvvet vermek, 
böylece, demokratik nizamı yıkmaya yeltenen, 
teşebbüs eden kimselerin bugün de, yarın da 
hareketlerini önlemeye matuf değişikliklerdi. 

©aha başka hâdiseler geçti, değerli arkadaş
larım. Hepinizin çok iyi bildiği gibi, Türkiye'
de Anayasa Mahkemesi iki tane partinin kapan
masında karar vermiştir. Kapanış sebepleri ma
lûm. 

Şimdi, tekrar etmekte fayda var muhterem 
arkadaşlarım; bu hareketlerin meydana gelişin
de bir kısım profesörlerin gayretleri yok mu 
idi? Sadece ekonomik sebepler yüzünden mi bu 
hareketler çıktı? Değil arkadaşlarım. Hepiniz, 
ben de dâhil, üniversite tahsilimizi yaparken, 
Orta - Doğu Üniversitesindeki kaloriferli yurt 
gibi bir yurdun odasında okuduk mu? 

BAŞKAN — îki dakikanız var, Sayın Ucuz-
al. 

ÖMER UCUZ AL (Devamla) — Ama ben 
nice arkadaşlarımı biliyorum ki, Hukuk Fakül
tesinden öğlen vakti çıkar, Cebeci'deki Kızılay 
Aş Ocağından karnını doyurur ve 24 saat bu 
yemekle yaşardı. Bugün her birisi Anadoiıınun 
büyük vilâyetlerinde gimde mahkeme reisleri 
veya hâkimleridir. E, bunlar vatanperverdi, 
bunlar Atatürk'çü idi. Hiç bir zaman profe
sörün dersanede verdiği şu veya bu fikri o ka
pıdan dışarıya çıkarmadık. Ama, geleceksin; 
bir odada iki yatak, kalorifer, masa lâmbaları 
ve her türlü konfor, sonra çıkacaksın anarşi 
yaratacaksın bu memlekette. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, dönelim TRT 
nin durumuna bakalım televizyonun durumuna 
bakalım; bunlara ait madde de değişikti Ana
yasada. Artık görüyor musunuz şunların bun-. 
laım oturum yaptığını? Köy saatinin her gün 
17,30 dan başlayıp 18,00 e kadar bu memleket
te ne kadar asil ruh varsa ne kadar vatanper
ver ruh varsa hepsini tahribettiği günleri ha
tırlıyorsunuz:;. Bu kısa zaman içerisinde ben çok 
sevdiğim arkadaşımın buraya getirip koyduğu 
fikirlere cevap verme imkânından mahrumum. 
Bize düşen bir vazife var sevgili arkadaşlarım* 
Büyük Atatürk'ten aldığımız bu emaneti biz
den sonra gelecek nesillere, bu demokratik 
nizamla birlikte teslim etmektir. 

Hepinize saygılar sunarını. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — içişleri Bakanlığı 1972 malî 
yılı bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler 
sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler., Etmiyenler.. Kabul edil-̂  
mistir. 
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G. Senatosu B : 23 
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

( Â / Î ) Oari harcamaları 

Lira 

4 . 2 

Bölüm 

14.000 

1972 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 262 865 535 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 18 439 725 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 494 805 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 685 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 10 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve tranfiGr harcamaları 

34.000 Malî transferler 209 522 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 158 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 8 483 896 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 853 041 869 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 100 752 255 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

Hizmet giderleri 2 050 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

lü.Oöö Kurum giderleri 7 004 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 163 733 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 24 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 

32.000 

34.000 

35.000 

36.000 

Sermaye teşkili ve tranfser harcamaları 

Kamulaştırma ve satmalma-
lar 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 259 665 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 17 212 335 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

(A/l) CABÎ HARCAMALAEI 

12.000 Personel giderleri 482 867 190 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 329 903 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 650 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 231 771 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

16.000 Çeşitli giderler 20 945 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRDI HARCAMALARI 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 18 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANBFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

35.000 Sosyal transferler 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

36.000 Borç ödemeleri 13 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdür
lüğü, Jandarma G-enel Komutanlığı 1972 malî 
yılı bütçeleri hayırlı ve uğrrlu olsun. 

3. —• 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişildik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mîllet 
Meclisi : 1/595; Cumhuriyet Senatosu : 1/51) 
(S. Sayısı : 60) (Dağıtma tarihi : 1.2.1972) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonundan Cumhuriyet 

Senatosuna gönderilen (S. Sayısı : 60) 1971 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısının müstace
liyetine binaen bütün işlere takdimen görüşül
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Y. 
Edirne 

Nafiz Ergeneli 

(1) 60 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın so
nuna eklidir. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
Madde 1. — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l), (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin, ili
şik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri arasında 
(5 104 000) liralık aktarma yapılmıştır. 

BAŞKAN — 1 sayılı cetveli okutuyorum. 

Bölüm 

(H) 

let i 

SAYILI ÖETVEL 
(A/l) 

Başjbakanlık 

nderleri 

Eklenen 
l i ra 

1 250 000 
Güvenlik giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
13.000 Yönetim giderleri 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

14.000 Hizmet giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
12.000 Personel giderleri 3 204 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

13.000 Yönetim giderleri 2 955 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 

15.000 

Bölüm 

İKurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maliye Bakanlığı 

Eklenen 
Ldra 

16 000 

Düşülen 
Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 

500 000 

Eklenen 
Lira 

13.000 Yönetim giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) 
Başbakanlık 

Bölüm 
Düşülen 

Lira 

23.000 IMakina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Jandarma Gtenfcl Komutanlığı 

Bölüm 
Eklenen 

Lira 

233 000 35.000 ISosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde söz istiyen sayın üye?. 
Yok.. Maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul erdenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2- — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik (2) sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (1 900 275 697) 
liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 2 sayılı cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

Maliye Bakanlığı 

Bölüm 

12.000 'Personel giderleri 

Eıldenen 
Lira 

1900000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı 

13.000 Yönetim giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
Ulaştırma Bakanlığı 

34.000 Malî transferler 5 697 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen saym üye?. 
Yok. Maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/l) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısminin 14.000 nci (Hiz
met giderleri) bölümünde, 14.550 nci (Staj ve 
öğrenim giderleri) adı ile yeni bir madde açıl
mış ve bu maddeye (1) liralık olağanüstü öde
nek konulmuştur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
teyen sayın üye?.. Yok. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı 
cetvelde yazılı taşıt çıkarılmış, yerine ilişik (4) 
sayılı cetvelde yazılı taşıt eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi cetvelleriyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir 

Madde 5. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza ara 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz diyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler. Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (De
vam) 

C — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakanlığı 1972 
malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşme
lerle başlıyoruz. 

Sayım Fehmi Alpaslan, Millî Güven Partisi 
Grupu adına?... Yok. Sayın Salim Hazerdağlı, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, buyu
run. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİM HAZER
DAĞLI (Elâzığ) — Sayın Başkam, Yüce Sena
tonun sayım üyeleri; 

İmar re iskân Bakanlığı 1972 yılı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüşlerini arz edeceğim. 

Bakanlığın kuruluş amacı ve anagörevleri 
1972 malî yılı bütçe raporunda tafsilem belir
tilmiştir; bunları tekrarla vaktinizi almıyaca-
ğım. hepiniz okumuş tetkik buyurmuşsumuz-
dur. 

1972 bütçesinde imar ve felkân Bakanlığına 
ayrılan ödenenin &ewem. yıla nazaran bir fazla
lık arz «itmediği görülmıelktedir; üstelik bir azal
ma vardır. 

Gecem yıl (A/l) harcamaları 10 küsur mil
yon ilkem, bu yıl 73 küsur milyona çıkmış gö
rülmekte ise de, bu artış gecem yıl Maliye büt

çesinde yer almakta idi; bu itibarla bir artış 
yoktur. 

Yatırım harcamaları 1971 de 206 küsur 
milyon; bu yü 202 milyon küsura düşmüştür. 

(A/3) harcamalarımda da 41 küsur milyon 
İra idi, bu yıl da 41 küsur milyon liradır. 

50 milyar liralık 1972 yılı Bütçemizle oramla 
imar ve iskân Bakanlığı 1972 Bütçesinde bir 
artış görülmediğimle göre, bu Bakanlığım güm 
geçtikçe büyüyen problemleri nasıl çözülecek
tir? Bu hepimizi düşündürmeikbedir. 

Muhterem arkadaşlarım, başta Türkiye ̂ de
ki hızlı nüfus artışı, kırsal alanlardan, köyler
den şehirlere akım bu Bakanlığım em büyük 
problemlerimdem birisidir. Zaten, imar ve İs
kân Bakanlığı denilince önce akla iki konu gel
mektedir. Bu konulardan biri nüfus artısı ve 
kırsal alamlardan, köyden şehire göç etime, (Bu
ma geçmiş iktidar «şehirleşme» diyordu; biz, 
arz edeceğim gibi şehirleşme demiyoruz) di
ğeri; Türkiye'nim basımdan eksik olmıyan âfet
lerdir. Hele arka arkaya devam edem âfetler 
bu Bakanlığın belli başlı derdi halinde ortaya 
çıkmıştır. 

Nüfus artışı ve kırsal alanlardan şehirlere 
göç etime plân ve programı tahminlerinin üstlün
de hızla seyreltmekte, modern şehirleşmeyi bir 
tarafa iterek bir mevi yığımlaşma halimi aimıak-
taıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu köylerden 
kentlere akım, carmaçar, ister istemez bir sığın
ma hareketi şeklimde tecelli etmektedir; yoksa 
o r̂tmis iktidarım dediği eibi bir sehirllesmıe ha
reketi değildir. Biz bu harekelte bir çaresizlik-
tlem diğer bir çaresizliğe göç etme hâdisesi diyo
ruz. Geçmişte devrim Başbakanı buna şehirleş
me hareketi diyordu; hallbuki bu bir şehirleş
me hareketi değil, bir imkânsızlıktan diğer 
imkânsızlığa, mevcut yoksulluktan diğer bir 
yoksulluğa göç etme hareketidir. Sanki, geç
miş Demire! iktidarı ve ondan evvelkiler bu 
memılekeitite bir samayileşıme hareketi yaratmış, 
kırsal adamdaki işgücünü şehire çekmek iste
miştir de ondan böyle olmuştur. Hayır, böyle 
değil; Türkiye'min bozuk düzeni nedemd ile ol
muştur. işsizlik, bozuk sosyo - ekomomik dü
zen, bozuk toprak düzenli nedenleri ile şehirleş-
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me değil, bir yerden diğer bir yere kaçma, 
âdeta gıoç eitmıe vıe sığınma hareketi doğmuştur. 
1950 lerden sonra üreyen gecekondu mahalle
lerinin acı manzarası bize bu ifadeyi kullamıma-
yı mecbur etmektedir. Kırsal alanda yaşayan 
ıbir Mmısemıin toprağı yoksa, sadece bir banma
ğı, bir gecekondusu var demektir. Zaten köy 
evleri de bir nevi gecekondudur. Demek ki; 
köylü bir gecekondudan öbür gecekonduya in
tikal «telektedir. Demek M, bu hareket bdr 
şehir© çekilme, çekme değil, işsizliğin ittiği bir 
harekettir. Bunun adı «Göç» tür; bunun adı 
«şehirleşme» değildir. 

Plânda, «Şehirleşme, bir teşvik politikası 
sonucu olursa, bunun adı şehirleşmedir» deni
liyor. Yine Plânda, köyden şehire göç edenle
rin vasıfsız oldukları meydanda iken, bu göç 
etmıenlin büyük, ağır bir istihdam problemini 
ortaya koyacağı da belrtiümiş bulunmaktadır. 
O hailde, Plânını da ifade ettiği gibi, bu, bir 
Plânım bahsettiği modern bir şehirleşme değil
dir. Plânın ifadesi de bunu göstermektedir. 

Muhterem arkadaışlarıim, gerçek şudur ki; 
Türkiye^de toprak - insan ilişkilerinin düzen
lenmemesi, bozuk toprak rejimi, yarıcılık, or
taklık; köylüyü köye, toprağa, yurduma bağ-
layamamış, köyden, kırsal alanlardan kopma 
yüzünden Türkiye'de şehirlere akım bir problem 
halini almıştır. 

Bu akım problemi belli başlı üç önemdi so
run ortava çıkarmııstır. BM issizlik, diğeri 
konut açığı, üçüncüsü belediyelerin perişan 
hali. 

İşsizlik, İmar - iskân Bakanlığının konusu 
içinde değildir; ama konut açığı İmar - İskân 
(Bakanlığını kara kara düşündüren bir problem 
halinde; cığ srifbi imar - İskân Bakanlığınım 
Önüne serilmektedir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partüsi olarak, bu 
şehre akın probleminin 1969 seçim beyanname-
imüzde köy - kentlerin kurulması ile bir çözü
me kavuşturulmasının mümkün olacağını ilân 
ettik, bu kürsülerden ifade eyledik; ama geç
miş Hükümettim başı ve Köy İşleri Bakanı ve 
Sdiğer bakanları bu köy - kentler sözünü bir tür
lü anlamak istemediler. Diğer tarfatan, farkın
da olmaksızın mevzuata giren bâzı hükümler 
de getirildi. Ben, Köy işleri Bakanlığı Bütçe-
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©inde köylerin merkezleşmesini söylediğim za
man Köy işleri Bakanı Sayın Turhan Kapanh 
bunu âdeta yadırgar gibi komuşltu; fakat konu 
ile ilgili tasarıyı gösterdiğimiz zaman kendileri 
de bunu kabul etmeye mecbur oldular. 

Muhterem arkadaşlanJm, köy - kentler üze
rinde burada söylenecek çok söz var; ama bu 
süre içerisine sığıştmliması mümkün değil. 
Kısaca, köy - kentler veya köylerin merkezi-
leştirilmesi üzerimde durulmasını faydalı görü
yorum. Çünkü, önümüzde üçüncü beş yıllık 
plân vardır. Sayın Bakanın politik kanallar
dan gelmediğimi biliyorum. Bu köy - kentler 
konusu üzerinde muhakkak bilgileri var; fa
kat daha da durmasını, bu konu üzerinde daha 
da inceleme yapıp, daha çok geliştirmek sure-
tiyle üçüncü beş yıllık plânda yer alması içini 
gayret sarf etmelerini istirham ediyorum. 

Yüzyıllar boyu geri kalmış Türkiye'mizi 
yeniden yaparkem, köylünün şehirlere akın et
memesi için kemdi kentini kenidi köyüne, kendi 
işyerine, kendi istihdam yerine yakın olarak 
yapmasının büyük faydaları olacağı muhak
kaktır. 

Bu konuda köy - kent kurulmazsa ne olur, 
köy - kent kurulursa me olur? 

Köy - kent kurulmazsa, bütün köylü şehire 
hücum ederse, büyük istihdam problemi çıkar; 
halbuki köy - kent köyüne yakın kurulursa, 
aynı zamanda kövünü isler ve insar-oelu'num 
•mnıaısiT medenlive'feİTîdem, çağdaş mıeıdenryeM'm is
tifade iımkâmmı bulur. Bugün Anadolu'muzda 
'Hile, böyle köylere yakın merkezleşmeler ol
maktadır. Bunlar plânlanıp teşvik edilirse, 
şehirlere akının durdurulmasına bir çare ola
caktır. 

Bu konu üzerinde fazla vakit sarf etmeye 
imkânım yok, diğer konulara temas edeceğim. 

Arkadaşlarım, «Yüzyıllar boyu geri kalmış 
Türkiye'mizi yeniden yapıyoruz» dedim. Bu yıl 
Malazgirt Meydan Muharebesinin dokuzyüzün-
cü yıldönümü münasebeti ile bir kutlama tö
reni yaptık. Acı bir gerçektir ama, söyliyece-
ğim; 1071 - 1971 arasındaki Anadolu'ya kuş ba
kışı (baktığımız zaman, Cumhuriyete kadar imar 
olarak üç - beş kubbe, üç - beş minareden başka 
bir şey göremiyoruz. Türkiye Atatürk Türki
ye'si olduktan sonra imar hareketleri başlamış-
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tır. -'Osmanlı Devleti şan, şeref, zaferlerle bize 
bir vatan bırakmıştır; ama elimizde kuru bir 
vatan kalmıştır. Bu itibarla, Anadolu'yu, bu 
kuru vatanı imara başladığımız bu tarihte, bu 
dönemde bu vatanı gelecek nesillere iyi imar 
edilmiş bir vatan olarak bırakmamız lâzımgel-
mektedir. Çarpık, yamuk bir imardan sonra bu 
vatanın bir dana düzeltilmesi imkânsız hale 'ge
lecektir. 

Sayın senatörler, imar ve iskân Bakanağı
nın en önemli görevlerinden, hattâ başta gelen 
görevlerinden biri de imar plânlan konusudur. 
iyi bir imar plânı yapmak bir şehri yapmaktan 
önemlidir. Mekâni düzen diğer düzenlerin ta
banını teşkil etmektedir. Her zaman söylediği
miz gibi, bir binanın arsası, plânı bozuk olduk
ça, üzerine yapılacak bütün binalar bozuk ola
caktır. Plânlama ve imar Genel Müdürlüğünün 
yönettiği şehir imar plânları ilk zamanlarda et
kili, bâzı şehirlerimizi güzel kuruluşlar haline 
getirmeye muvaffak olmuş ise de, da
ha sonra bu yönetim bozulmuş, bâzı 
şehirlerde müzmin, tamir edilmez bu is
timlâkler sebebi ile Devlete, yük olmak, ge
lecek seneki nesiller için büsbütün yük olmak 
problemlerini doğurmuştur. Yıllarca emek sar
fı ile yapılan imar plânları; ya başında yapılış 
hatası, yahut sonradan siyasi, mahallî bâzı et
kiler altında tadillere uğrayarak .güzel kuruluş
lar kargacık burgacık hale getirilmektedir. 
imar plânlan bu yıl yapılır, ertesi yıl tadillere 
uğrar. 

ItiFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Ertesi 
gün... 

C. H, P. GHRUPU ADINA SALİM HAZER-
DAĞLI (Devamla) — Ertesi gün diyeceğim; 
aradan muhabere zamanı geçiyor da onun için. 

Muhterem arkadaşlarım, imar ve İskân Ba
kanlığı bu işi bir disiplin altına almak mecbu-
riyetindsdir. Mevzuat eksikliği varsa tamamlan
malıdır. Belediyelerin kifayetsizliği, belediyele
rin işi bu hale getirmek durumu varsa, bunun 
da bir çaresine bakılması lâzımgelmektedir. Va
tandaş, 'bugün belediyenin kabul ettiği; İmar 
ve iskân Bakanlığından çıkıp tasdik edilen bir 
imar plânının ertesi gün reddedildiğini, redde
dilen plânın bir daha - kabul edildiğini görüp 
tesbit etmiştir. Biz bunları biliyoruz. Bunları 
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j sayıp dökmeye lüzum yok. Bir imar plânı imar 
ve iskân Bakanlığında reddediliyor, tekrar ka
bul ediliyor. Bunun misalini vermek istemiyo
rum, isterlerse ismen vereceğim. Bir polemik 
konusu olmasın diye söylemiyorum, özel olarak 

I söyliyeceğim. 
Hızla gelişen dünyamızda, eskiden kalıplaş-

| mış, donmuş plânlar elbette değişecektir; ama 
plân tadilleri, ilmî, teknik zaruretlerden doğar
sa, tadillerin yeniden plân yapmalar adı altın
da tabiî karşılanması lâzımgelir. Yazboz tabta-
isı halinde plânlar olmamalıdır. 

imar plânı yaptıktan sonra, uygulanması ay
rı bir konu halinde ortaya çıkmaktadır. Beledi-
3~:lsrdeki uygulama, plân disiplinini altüst et
mektedir. imar ve iskân Bakanlığının, belediye
lerdeki plân tatbikatçıları üzerinde 'denetimi et
kili olarak sürdürmeleri ve disipline almalan 
lâzımgelrnektedir. Milyonlara malolan imar 
plânları 'belediyedeki kifayetsiz tatbikatçılar yü
zünden, uygulayıcılar yükünden mahvolup git
mektedir. 

imar İskân Bakanlığının büyük görevlerin
den birisi de konut sorunudur. 

Arkadaşlarım, köyden şehirlere akın, şehir
lerde büyük konut açığına sebebolmaktadır. 
Plânın hedef tuttuğu 1968 den beri her yıl 40 
bin civarında konut açığı meydana gelmekte
dir. Konut yapımında kamu kredi kaynakları, 
özel kredi kaynakları iyi düzenlenmediğinden 
vs tedbirler etkili olmadığından ve kooperatif
ler halinde konut yapımı öngörülmediği, daha 
doğrusu bir tarafa itildiği için, plânın hedefin
den uzakta kalınmıştır. 

Konut yapımı arsasız olmaz. Arsa meselesi 
Türkiye'de spekülâsyon halindedir. Bunu yıl
lardır söyleriz. Bunun için, ümitîerle; hayallerle 
çıkarttığımız Arsa Ofisi Kanunu bugün bir kö
şede islemez halde durmaktadır; yalnız sanayi 
bölgelerinde küçük kıpırdamalar halinde ken
disini göstermektedir, ki - bu sermayesizlik se
bebiyledir kabul ediyorum - fakat gayet cılız 
kalmaktadır. 

îınar îskân Bakanlığının en büyük sorunla
rından birisi de gecekondu sorunudur. 

1 Gecekondu sorununun temelinde yatan se
bepler bu kürsülerden çok ifade edilmiştir, ben 

1 bunun üzerinde fazla durmıyacağım; yalnız 
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îmar îskân Bakanlığı yönünden en büyük so
run, imar plânlarının yapılamamış olmasından
dır. 

Gecekondu yapmak zorunda kalan bir va
tandaşı ele alalım; kendisine arsa lâzım. Arsa
yı belki de parasiyle almak takatindedir, ama 
imar plânı yoktur. Önce imar plânı.. îmar plânı 
olmadığı için kaçak bina, gecekondu yapmaya 
mecbur kalmaktadır. 

Köydeki imkânlarını berhava ederek, şehire 
gelen insanların imkânları, bir ev yapma, bir 
arsa alma takati belki var, fakat imar plânı ol
mayınca, gecekondu yapmak mecburiyetinde 
kalıyor, arsa parası cebinde bulunduğu halde... 

O halde, her şeyden önce gecekondu proble
mi, imar plânlarının yapılamamış olmasından 
ileri gelmektedir, imar plânı yapmak çok güç 
bir iştir, kabul ediyorum, ama îmar Bakanlığ? 
buna pratik çareler, gecekondu önleme bölgele
rini tesbit etmek için pratik bir usul bulmak 
mecburiyetindedir. Buna bir çare bulmak lâ
zımdır. 

Bir zamanlar kadastro vardı, sonra tapulama 
çıktı, daha basit usuller getirdi. Birtakım ko
laylıklar bulmak mecburiyetindeyiz. Aksi tak
dirdeniz, «Türkiye'nin imar plânlarını yapalım» 
derseniz, Türkiye'de gecekondu sorunları alıp 
yürüyecektir. 

Üç - beş büyük şehrin problemi olan gece
kondu meeslesi bugün Anadolu'ya sıçramıştır 
muhterem arkadaşlarım. Lokal bir mesele ola
rak kabili etmeyiniz, Türkiye'nin meeslesidir. 
Bugün Elâzığ'da Ke^an Barajının yapımı se
bebi ile gecekondu büyük bir problem halini al
mıştır. Evet, su altında kalabilecek insanlar 
için îmar îskân Bakanlığı, Köy İsleri Bakanlığı 
birtakım binalar yapmaktadır, Enerji Bakanlı
ğı da koordineli şekilde uğraşmaktadır, gece
kondu önleme bölgeleri yapılmaktadır ama, ba
raj gölünün teşekkülü sebebiyle ulaşım imkân
sızlığına düşen koca bir Tunceli vilâyeti «Biz 
bu ulaşımı nasıl yapacağız, feribotlarla yapılır 
mı, yapılmaz mı?» diye kara kara düşünmekte
dir. Bu yüzden mütemadiyen Elâzığ'a gecekon
dularla hücum olmaktadır. 

Elâzığ'a bir de metropolitan çıktı. Biz mem
nunuz, kabul ediyoruz; metropolitan yapılıyor 
diye imar plânı ihmal edilince, gecekondu büs
bütün aldı yürüdü. 

Muhterem arkadaşlarım, grup adına konu
şurken Elâzığ'ın bir meeslesini konuşmak iste
miyorum, fakat Keban Barajı sebebiyle, bütün 
yapılacak barajlar sebebiyle gecekondular alıp 
yürümektedir. Barajlar büyük şehirler civarla
rında yapılmıyor ki, bütün Anadolu'da yapıl
maktadır. O halde, bu problem önsaftadır; 
imar plânı önsafta gelen bir iştir. 

Arz ettiğim gibi, imar plânı konusuna yal
nız büyük şehirlerde önem verilip de Anadolu 
:hmal edilirse, bir de bakılır ki, ucuz bir pa
rayla yapılması mümkün olan Anadolu'daki 
imar plânlarının yapılmamış olmasından dolayı 
birçok şehirler gecekondularla kargacık burga
cık hale gelmiş olur. 

Milyarları, yüz milyonları bulmak güç tabi-
atiyle, ama Anadolu'daki belediyelerin birçok
larının ucuza yapılması mümkün. Bunların da 
sosyal adalet gerçeğine uyarak bir sıraya ko
yulması elbette lüzumludur. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var, ona göre ayar
tmanızı rica ederim. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bitireceğim. 

Dedim ki, imar ve İskân Bakanlığı Türki
ye'nin yeniden yapılmasında büyük sorumlu
luk taşımaktadır. Bu millet, bu yıl 73 milyon 
lira cari harcamalardan dolayı para ayırmıştu* 
imar ve İskân Bakanlığına; iyi bir arsa, plân 
ve konut politikası ortaya koyarsa, Türkiye-
mizin 5 - 10 yıl içinde rengini değiştirebilir. Yıl
da 3 - 4 milyar yatırımla Türkiye'de konut 
problemi halledilir ve gerek kamu sektöründe 
gerek özel sektörde kaynak bulmak mümkün
dür. 

«Dünyada mekân, ahirette iman» derler. 
Nedense Türk halkı yuvaya fazla önem verir 
başka milletlere nazaran. Vatandaşı, insan hay-
siyetine yaraşır biçimde meskene kavuştur
mak, imar ve iskân Bakanlığının en büyük va
zifesidir. Bu yüzden gayretlerini daha da artır
ması temennimizdir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'de konut yapımı için 
kaynaklar vardır dedim. Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak kaaniiz ki, Sosyal Sigortalar, esnaf 
ve sanatkârların sigortalarını ortaya koyan 
BAĞ-KUB. ve bunların başında iftiharımız olan 
Emlâk Kredi Bankası, Türkiye'de konut soru
nunu halledebilir. Ancak; bunlar iyi organize 
edilirse, iyi planlanırsa. 
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Sayın senatörler, 
Âfetler Genel Müdürlüğü, İmar ve iskân 

Banlığının başında büyük bir dert halindedir. 
Âfet işleri ne hesaba, ne plâna dayandırılmış
tır; disipline sığdınlmıyan bir hareket Türki
ye'de ardı arası kesilmiyecek şekilde devam 
edip gitmektedir. 

Türkiye'miz tektonik bir arazi parçası üze-, 
rindedir. Türkiye'de 1971 yılında Burdur ve 
Bingöl zelzeleleri olmuştur, imar ve İskân Ba
kanlığının mensupları bu iki büyük âfetten, 
vatandaşları en az zarar görecek ve kıs basma-
madan onları bir yuvada barındıracak 
şekilde bütün gayretleriyle, geceli gündüzlü 
çalışmışlardır, vatandaşları korumuşlardır. 
Hem de bu inşaat, diğer âfet inşaatlarının ya
pımından farklı olarak dedikodusuz geçmiştir. 
Bugün, Bingöl ve Burdur'da açıkta kalmış 
vatandaşımız yoktur. 

Bir özelliği daha vardır; Bingöl'de afetze
delerin yardımına koşma, köyden şehre doğru 
yayılmıştır, sosyal adalet ilkesine riayet edil
miştir. Yardım, yalnız şehirlerde göstermelik 
olarak yapılmamıştır. Bugün, belki şehirde in
şaat^ yapılmamış tamamlanmamış kimseler 
vardır ama, onlar yıkılmamış binalarda barın
ma imkânı bulmuşlardır. Fakat, köyde bu iş 
ihmal edilip, yalmz şehirden başlanıp köylere 
doğru gidilmiş olsa idi, köyde barınak bulma 
imkânı yoktu. Bu bakımdan, bu Bakanlık men
suplarının hele, 12 Marttan sonra bu Bakanlı
ğın başına getirilmiş bulunan genç, dinamik 
bir mühendis genel müdürün, gözlerimizle gör
düğüm üstün bir gayret ile bu âfetleri orga
nize etmek için çalışmalarından dolayı kendile
rine minnettarlık duygularımı arz etmek isti
yorum. Cidden iyi çalışmışlar, cidden muvaffak 
olmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk 
Partisi hükümetleri zamanında kurulmuş olan 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası, İller Bankası 
bu Bakanlığın büyük kuruluşlarıdır. Türkiye'* 
mizin yeniden imarında, belediyelerimizin hiz
metlerinde bu iki kuruluş büyük hizmetler yap
maktadır. Bu Bakanlıkta işbaşına getirilen ye
ni genel müdürlerin, yeni faaliyetler, yeni hız
lı atılımlarla TürMyemize büyük yardımlar ya
pacaklarına eminim. 
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I Bir şeyi ilâve etmek suretiyle Sözlerimi biti
receğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığın bir 
de Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü var. Tür
kiye'de yapı malzemesi hem kalitesiz, hem stan-
dartsız, hem pahalı ve hem de çürük, kontrol
süz bulunmaktadır. Bu genel müdürlüğün Mü
hendisler Odasıyle, Bayındırlık Bakanlığı ile, 
nereısi ile lâzımgeliyorsa, oralarla temas etmek 
suretiyle Mr müşterek çalışmaya giderek yapı 
malzemelerinin sağlam, kaliteli olmasını sağla
malarını gönülden arzu ediyorum. 

Bir şeyi arz edip, sormakla sözlerimi bitire
ceğim. 

Yapı malzemesi olarak şehirlerde saçtan ça
tı yapıldığını görüyoruz. Bir belediye reisine 
«Bu saçtan çatı yapmak nedir? Bu saç hem pa
halı, hem gayrisıhhi. Neden saçtan çatı yapılma
sına müsaade ediyorsunuz?» dedim. «Biz, bele
diye meclisi olarak saç çatı yapılmaması için 
karar verdik, imar ve iskân Bakanlığıma mü
racaat ettiler, İmar ve iskân Bakanlığı, (Va
tandaş hürdür, istediği malzemeyi kullanabilir) 
demiş» dedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bir vilâyetin beledi
yesinin 1932 tarihli karan, var, isterseniz geti
ririm, o tarihte kiremit Marsilya'dan getiriliyor
du Türkiye'ye, o kadar pahalı idi, o tarihte saç
tan bina yapılmasını yasaklamışlardı. 1932 de 
bu medeni ihtiyaç Doğuda düşünülüp bir bele
diye meclisinin kararma girmiş iken bu asırda, 
T>ugün Türkiye'de rahatça kiremit yapılmakta 
iken, kiremitten inşaat gayet ucuz iken - çürük
lükler ayrı, kontrol edilmeyişi ayrı - saçtan bina 
yapılmasına imar ve İskân Bakanlığının mü
saade etmesine aklım ermiyor. 

İkinci bir husus: 
inşaat malzemesi çok pahalı, üstelik de lüks 

inşaatlar yapmaktadırlar. Bakırdan kaplama 
çatı gördüm... Bugün bakır, altın değerindedir, 
bakırdan kaplı çatı gördüm. Buna imar ve is
kân Bakanlığı müsaade ediyor mu, bu işlerle il
gisi var mı bu işlerle uğraşır mı, bu işin önlen
mesi mümkün müdür, değil midir? Bakırdan 
yapılması ne demektir? Türkiye'de başka hiç 
inşaat malzemesi yok mudur da bakır kaplama 
yapılıyor? Bunları öğrenmek isterim, Sayın 

I Bakan lütfederlerse istifade edeceğim. 
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Bu vesile ile imar ve İskân Bakanlığı Büt
çesinin Türkiye'mize, Bakanlık mensuplarına 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, grupum adına 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerini saygı
larımla selâmlarım efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Oral Karaosmanoğlu, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ORAL KARAOS
MANOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri; 

İmar ve İskân Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçe 
kanun tasarısı münasebetiyle belirli bir konuş
ma sınırı içinde görüş ve eleştirilerimizi arz et
meden önce, Adalet Partisi G-rupu ve şahsım 
adına muhterem heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

Mamur ve müreffeh Türkiye idealini gerçek
leştirmek, çağdaş uygarlık seviyesine mümkün 
olan hızla yetişmek içm, vatanımızı en ücra 
köyünden en büyük kentine kadar her türlü 
altyapı tesisleriyle birlikte imar etmeyi amaç
larından en önemli unsur olarak telâkki eden 
Adalet Partisi iktidarı, icrayı sorumluluk dev
resinde bu husustaki yapıcı ve müspet çalışma
larını başariyle yürütmekte bulunmuştur. 

Türkiye'nin özellikle jeolojik yapısı yönün
den depremler kuşağında bulunması, Bakanlığa, 
mevcut mevzuatla tahmil olunan görevler ya
nında âfetler konusunun ayrı bir ağırlık ve önem 
taşımasını aktüel bir hale sokmuştur. Bu zaru
retin bir sonucu olarak da. Âfetler Kanununun, 
pratik ve rasyonel esaslara göre yeniden tedvin 
edildiği malûmunuzdur. 

Sorumluluk ve icra mevkiinde olan insanla
rın zaman, zaman çeşitli tariz ve ağır tenkidle-
re hedef olabilecekleri gerçeğini gözden uzak 
tutmamakla beraber, iktidarda bulunduğumuz 
sıralarda partimize mensup Sayın İmar ve İskân 
ba-ıcani armin sadece bir misal olmak üzere bâzı 
icraatlarmdaki başarılarına bu vesileyle değin
meyi vicdani bir borç telâkki ediyorum. 

Gecen yıllarda yurdumuzun muhtelif bölge
lerinde vukubulan ve büyük can ve mal kay
bına sahne olan deprem, su baskım ve yangın 
gibi tabiî âfetler neticesinde şehir, kasaba ve 
köylerimizin nasıl insanüstü bir gayretle ve 
beklenilenden çok daha kısa süreler içerisinde 
imar ve inşa edildiklerini, felâketzede yurtdaş-
larımızm geçici ve daimî iskân sorunlarının na
sıl süratle halledildiğini kısaca hatırlatmadan 
geçemiyeceğim. 

İçte ve dışta takdirle izlenen bu başarılı ça
lışmalarda hissesi bulunan ve gece gündüz ça
lışmayı millî görev telâkki eden sayın bakanla
ra ve bütün ilgililere grupum adına tekrar te
şekkür ederim. 

Bununla beraber, gelmiş geçmiş Hükümet
lerde görevli sayın bakanların tabiî âfet ve 
depremler içinde sepk eden hizmetlerine gölge 
düşürmeyi de asla hatırımızdan geçirmiyoruz. 

Ancak, Bingöl ve Burdur depremlerinin hâsıl 
ettiği maddi zarar maalesef tamamen ortadan 
kaldırılmış değildir. 

Bölgeden aldığımız çeşitli haberler muvace
hesinde ve bölgede bizzat durumu işliyen arka
daşların verdiği bilgilere göre, noksanların sü
ratle tamamlanıp, felâketzede vatandaşların bir
an önce huzura kavuşturulmalarında büyük fay
da mülâhaza ederiz. 

Hatırlarsınız, Bingöl ve Burdur depremleri 
akabinde hâsıl olan maddi zararın Tekel madde
lerine bâzı zamlar yapmak suretiyle karşılanaca
ğı şeklinde ve bilâhara da ilgililer tarafından 
*:evil edilerek nakzedilen bir kararla durum ka
muoyuna duyurulmuştu. Yalnız, takdir buyu
rursunuz, büyük çaptaki âfetlerin hallinin palya-
'if tedbirlerle değil, zamanında konunun önemi 
ıj-öz önünde bulundurularak bütçeye yeter öde
nekler koymak suretiyle ve tahsisi varidat gibi 
bir duruma meydan vermemek şekliyle halledil-
"lesinde büyük fayda görürüz. 

Bu arada Gediz depremini de yüksek hatır
larınıza arz etmek isterim. 

Malûmunuz, 28 Martta vukubulan Gediz dep
remi ve millî bir matem halinde bütün yurdu
nuzu acıya gark eden bu deprem sonunda, 10 
'ym amelenin, 3 500 ustanın günde çalışmasiyle 
re büyük bir gayretle 3 Aralıkta yetiştirildiğini 
bilvesileyle arz etmek istiyeceğim. Bu hususta 
hizmeti geçen Sayın Nakipoğlu'na ve daha önce
ki Varto depremleri ve diğer depremlerde hizme
ti geçen ve başarılı çalışmalarda bulunan Sayın 
Menteşeoğlu beylere teşekkürlerimi de bilvesi
leyle tekrar etmek istiyorum. 

İmar - iskân Bakanlığı gibi hem yatırımcı 
fonksiyonu olan, hem de kendi kuruluşları içe
risinde koordinasyon ve hizmet görevini lâyıkıy-
le ifa etmek durumundaki önemli bir müessesede 
siyasi mülâhazalar bir tarafa bırakılarak, hizmet 
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ve icraatın teknik ağırlık ve ihtisas yönünden 
iyice değerlendirilmek suretiyle, belirli dallarda 
senelerce çalışıp ihtisas sahibi olmuş teknik kad
ronun yeteneklerinden faydalanılmasını ve bun
dan böyle kesin lüzum ve zarureti olmadan tâyin 
ve nakil tasarruflarında dikkatli davranılmasını 
tavsiyeye şayan görmekteyiz. Aksi takdirde bun
da şahıslardan çok hizmet zarar görecektir. 

1958 yılında 7116 sayılı Kanunla kurulan Ba
kanlık, kuruluş amacı ve görevleri itibariyle den
geli şehirleşmenin gerçekleştirilmesini bölgesel 
çapta fizikî, ekonomik ve toplumsal gelişmeyi, 
kalkınmada bölgesel dengeyi, bölgelerarası geliş
mişlik farklarını azaltmayı, şehirsel ve metropo
liten yerleşmenin düzenli olmasını, yeterli, da
yanıklı, ucuz ve standart yapı malzemesi imalini, 
genel hayata müessir âfetlerde yeniden yerleşme 
ve barınmayı, sosyo - ekonomik bünye ve ger
çeklere uygun konut politikası esaslarını tesbit 
ile, şehirsal konut sorunu çözüme ulaştırmayı ve 
nihayet gecekondulaşmayı önlemeyi sağlamak 
gibi hususları üzerine almıştır. 

Bakanlıkla ilgili bütçe kanunlarını ve öde
nek cetvellerini tetkik ettiğimizde, Bakanlığa ve
rilen paraların hizmetleri karşılıyacak yeterlik
ten maalesef mahrum olduğunu üzüntüyle müşa
hede etmekteyiz. Konsolide Devlet bütçesi içe
risindeki malî imkânsızlıklar bu Bakanlığa da 
yeterince ödenek verilmesini engel olmaktadır. 
Bakanlığın iyi niyetle ve bütün gücüyle kendisi
ne düşen görevleri ifa etmeye çalıştığını, iller 
Bankası ve Emlâk Kredi Bankası ile ilgili hiz
metlerde de, malî zorluklara rağmen yeni hamle
ler yapma gayretinde bulunageldiğini görmekle 
beraber, hızlı bir imar ihtiyacında olan memle
ketimizin mevzuat, uygulama ve plânlama açı
sından önemli gördüğümüz görüşlerimizi sırasiy-
le belirteceğim. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşların 12 ayrı bina
da, kira ödemek suretiyle yerleşmiş olması bü
yük bir ıstıraptır. Kalkınma plân ve yıllık pro
gramlarımız haklı olarak sanayi sektörü gelişme 
hızına öncelik vermektedir ve Sayın Hazerdağlı 
ifade buyurdular, bu sanayi sektöründeki geliş
me hızı gayet tabiî olarak köyden şehir e olan 
akını hızlandıracaktır ve kırsal nüfus aleyhine 
bir gelişme olacaktır zamanla. Binnetice tarım
sal nüfusun önemli bir dilimi, belirli bir dönem 
sonunda sınai bölgelere kayacaktır. 

Gecekondu realitesi ve şehirleşmede vukıı-
bulacak kesafet yalnız Ankara, istanbul ve iz
mir'de değil, diğer bölge ve şehirlerimizde de 
altyapı ve iskân ile ilgili faaliyetlerde belediye 
hudutlarının genişlemesine, günün birinde belir
li bir bölge içindeki belediyelerin ve meskûn böl
gelerin ve diğer ünitelerin çeşitli hizmetler ba
kımından fizikî bir birleşmesine müncer olaca
ğından, memleketimizde metropoliten alan plân
larının şimdiden yaptırılması için Plânlama ve 
imar Genel Müdürlüğü örgütünün çalışmaları 
şüphe yok ki, mevcut idari ve malî teknik yön
den yetersizdir. Modern plânlama anlayışı sa
dece ileriyi görüşten ibaret değildir. 

Metropoliten gelişmede müessir koordinas
yon olanakları yaratılmalıdır. ' Konuyu sadece 
fizikî plânlama açısından değerlendirmek hatalı 
olur. Sosyoekonomik şartların, günlük hayatın, 
trafik meselelerinin de zamanımızda büyük önem 
kazandığı şümulü plânlama «Oomprehensive 
lanning» anlayışına ve uygulamasına varabilmek 
için, bu sahada çalışacak teknik ve idari eleman
ların şimdiden eğitilmesi ve gereken hallerde 
kendilerinden faydalanmak şartiyle yurt dışına 
gönderilmeleri lüzumuna inanmaktayız. 

İmar ve iskân Bakanı Sayın Serbülent Bin
göl'ün, Bütçe Plân Karma Komisyonunda, Ba
kanlığın genel plânlama hizmetlerinden kendisi
ni sorumlu hissettiğini ifade etmesini memnuni
yetle karşıladık ve kendilerinin bu hususta cid
diyetle çalışacakları ümidini beslemeye başladık. 

Belediyeler Teknik Hizmetler Genel Müdür
lüğü Teşkilâtının kurulması şüphesiz faydalı ol
muştur. özellikle kasaba ve köy belediyelerinin 
imar plânı uygulamasına ciddî surette yöneltil
meleri hususunda yapılan yardımlar, az da olsa, 
plân anlayışının yurdun her köşesine dağılması 
bakımından faydalı olmaktadır. 

imar plânı uygulamasında yol, yeşil saha, 
park vesaire gibi amaçlarla küçük belediyelere 
yapılan yardımlar artırılmalıdır. Bahusus gü
nümüzün şehircilik ve iskân anlayışının önemli 
unsurlarından birisi de, fert başına düşen yeşil 
saha ve park miktarının artırılması istikametin
dedir. Rakamlara bakacak olursak, memleketi
mizde maalesef imar plânları muvacehesinde 
fert basma düşen yeşil saha miktarının çok az 
olduğunu görürüz. 

Mesken probleminin hallinde önemli fonksi
yonu olan Bakanlığın, mesken hizmetine ayrı ay-

— 416 — 



C. Senatosu B : 28 4 . 2 . 1972 O : 2 

rı yönelen çeşitli kuruluş, özel şahıs ve müeesse-
seleri daha çok plânlama, yapı standardı ve tek
nik işbirliği açılarından dikkatle izlemesi gerek
mektedir. 

Gecekondu probleminin rasyonel ve ger
çekçi metotlarla ve gecekondu önleme bölge
lerinin geliştirilmesi suretiyle uzun vâdede hal
ledileceği gözden uzak tutulmamalıdır. Zira, 
son yıllarda yapı sahasında konut olarak en 
ihızh gelişme gecekondu alanına kaymıştır. 1970 
te bu rakam zannederim 700 bin civarındadır. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 1963 
yılı itibariyle yüzbin konut ihtiyacına karşı
lık 57 bin yapılabilmiş, 43 bin konut ihtiyacı 
karşılanamamıştır. Bu konut açığı aynı tempo
da devam etmiş, 1971 yılında da 194 bin ihtiya
ca karşılık ancak 153 bin konut inşa edilebilmiş, 
binnetice 41 bin küsur konut noksan kalmış
tır. Bu ihtiyaç ve kırsal nüfus aleyhine azalma 
bizi gecekondu gerçeğiyle karşı karşıya bırak
maktadır. Sayın Bakanın beyanına göre, genel 
tolarak mendeketimizde yenileme ve yeni yapı 
için 788 bin konuta ihtiyaç vardır, aklımda doğ
ru kaldıysa, bunun asgari 300 bini konut yap
ma imkânı olmıyan vatandaşlarımızla alâkalı
dır. 

Vatandaşlarımız ister kurdukları yapı koo
peratifleri yoluyle, ister çeşitli banka ve kuru
luş ve sigorta kaynaklarından faydalanmak su
retiyle, ucuz ve asgari konforu haiz konutlara 
kavuşabilmeleri için, her şeyden önce kredi sis
teminde günün şartlarına uygun değişikliklere 
öıhitiyaç vardır kanaatindeyiz. 

Faiz nisbetleri mâkul seviyelerde tutulma
lıdır. Emlâk Kredi Bankası kredileri de günün 
şartlarına göre çok yetersizdir. Metrekare ma
liyetinin bin lirayı geçtiği bir ortamda, takdir 
buyurursunuz, yapı tasarrufu sahiplerine Em
lâk Kredi Bankasının tahsis edebildiği miktar 
çok kifayetsizdir. 

Saniyen, Emlâk Kredi Bankası tarafından 
yaptırılan hazır mesken bloklarının - bu hazır 
mesken blokları muhtelif yerlerde vardır, me
selâ İstanbul'da Ataköy'de vardır, Yenimahal
le'de vardır, bilmiyorum, herhalde başka yerler
de de vardır - bu blokların satış sistemi çok sa
kat ve maalesef dar gelirli vatandaşların mes
ken edinme imkânlarını kısıtlayıcı niteliktedir. 

Zira, mevcut prosedüre göre, yanılmıyor
sam daire satış bedellerinin yarısı nakden ve 
peşin olarak istenilmektedir. Yapı tasarrufu sa
hiplerinin müstahak olduğu kredi tatarları pe
şin para telâkki edilmemekte, böylece bâzı ah
valde dairelerin, malî durumları esasen peşin 
tediyeye müsait kişilere intikaline sebebiyet 
verilmekte ve bunun tabiî sonucu olarak da, dar 
gelirli vatandaşlar ancak ve çok defa mütaah-
hitlerce inşa edilen dairelere talibolmak veya 
binbir sıkıntıya katlanarak kooperatifler ve 
başka yollarla mesken edinme imkânlarını zor
lamaktadırlar. Bu politikanın da rasyonel esas
lara göre tashihinde fayda mülâhaza ederiz. 

Birçok Batı memleketlerinde kredi ile ucuz 
mesken edinme politikası başarı ile yürütülmek
tedir. Zaman zaman da belediyeler ve diğer ma
hallî idare üniteleri merkez sübvansiyon me
toduyla bu hizmete katkıda bulunmaktadırlar. 
Emekli Sandığının konut meselesine eğilmesi 
zamanı, ısrarlı taleplere rağmen hâlâ askıda 
kalmıştır. Sayın Bakandan çok istirham ediyo
ruz Grup olarak, lütfetsinler Emekli Sandığiy-
le sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle bu konu
nun tetkikine başlasınlar. Hakikaten, bilhassa 
dar gelirli zümre içinde büyük bir dilim işgal 
eden Emekli Sandığı iştirakçilerinin Emekli 
Sandığı yoluyle konut edinme politikasını ısrar
la ve büyük bir iştiyakla beklemektedirler. 

Genellikle vatandaşın ucuz konut sahibi ol
masını sağlıyacak tedbirler yetersiz olduğu gi
bi, Emlâk Alım Vergisinin % 0,70 ten % 0,35 e 
indirilmesi teklifinin sayın Maliye Bakanınca1 

komisyondan geri alınmasını da, olumlu karşı-
lıyamadığımızı bu vesile ile belirtmek isterim. 

Yapı Malzemesi G-enel Müdürlüğü, yapılar
da malzeme standardını sağlıyacak çalışmaları 
başarı ile yürütmeye gayret etmektedir. Bu 
sorunu hallettiğimiz gün, malzeme israfının 
da önüne geçilmiş olacaktır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü teşkilâtı mev
cut uygulama ve kanuni icapların malî zorluk
larla yerine getirilememiş olması muvacehesin
de, maalesef bir şekilden ibaret kalmıştır, ilgili 
kanunun öngördüğü ödeneklerin bütçe cetvel
lerinde, büyük çapta ihmal edildiğini görüyo
ruz. Mevcut malî imkânlara göre, adı, geçen 
müessesenin, metropoliten ve gelişme merkez
lerinde dahi konut, sanayi ve turizm bölgeleri 
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ve kamu tesisleri için arazi ve arsa stoku hiz
metinin yerine getirilmesine imkân olmadığı 
hususunun yeni baştan değerlendirilip, konuya 
ciddî ve radikal çözüm yolları aramak mecbu
riyetindeyiz. Konut, plânlama, imar, bölgeler-
arası dengesizliklerin giderilmesi gibi, önemli 
konuların hallinde arsa maliyetini asgari had
de indirici tedbirler alamadığımız müddetçe, 
bahusus tesisler ve metropoliten plânlamada 
sürat kazanılması mümkün olamıyacaktır. 

iller Bankası Genel Müdürlüğüne mevdu 
hizmetler ve bankadaki hizmetler hususuna ge
lince: 

iller Bankasının başarılı hizmetleri ve nevi 
şahsına münhasır teşkilâtı yalnız yurdumuzda 
değil; milletlerarası malî idare kuruluşları ile, 
merkezi Norveç'te Oslo şehrinde bulunan bey
nelmilel Komin Krediler Birliği tarafından da 
dikkatle ve takdirle izlenmektedir. 

Memleketimizde nüfusu iki bini geçen kcy 
ve bucaklardaki belediyeler 1367 gibi küçüm-
senmiyecek bir rakama ulaşmıştır. Şehir, kasa
ba ve köy belediyelerinde insaası tamamlananı 
ve proje maliyetleri milyarları bulan elektrik, 
içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri ve diğer1 

hizmetler de dâhil belediyelerin kendi öz kay-; 
naklanndan ziyade, iller Bankasının malî im
kânlarının sonuna kadar kullanılması ile mey
dana çıkan eserlerdir. 

Ayrıca, her malî yıl içersinde, Maliye Ba
kanlığının, bankaya transfer yapması gereken 
ödemeleri zamanında ve yeterince serbest bı
rakmaması bu önemli kuruluşu çok müşkül 
durumlara sokmaktadır. Zaman zaman yatırım 
ve ikrazatta vâki olan aksaklıklar bu sebepten
dir. Bu itibarla, aksaklıkları giderecek huku
kî, malî ve idari tedbirlere süratle tevessül 
olunmalıdır. 

1972 bütçe tasarısını tetkik ettik. Bankaca, 
1972 yatırım programı için 1947 milyon Türlî 
lirası teklif edilmiş, buna karşılık, ancak 400 
milyon seviyesinde bir yatırım imkânı sağlan
mıştır. Gerçi, Bütçe Komisyonunda bâzı deği
şiklikler yapılmıştır ama, yetersizdir. Halbuki, 
enerji, su, kanalizasyon gibi önemli sektörler
den, hiçbir yeni işe el atılmamak şartı ile, an
cak devam işlerin gerektirdiği meblâğ dahi 
507,2 milyon lirayı bulmaktadır. 

Bu arada, Belediye gelirleri kanun tasarısı
nın geciktirilmesinin de, bu hususta bankayı ve 
dolayısiyle belediyeleri güç durumda bıraktığı
nı da belirtmek isterim, özellikle, küçük kasa
ba ve köy belediyelerinin 700 küsuru, bütçeleri 
en çok 500 bin Türk lirası ve altındakiler tet
kik ediliyor. Bunlardan takriben 500 belediye
nin ke.sinhesapları da 200 bin Türk lirası civa
rındadır. Bu yıl, yeniden kurulması bahis ko
nusu olan 300 belediyenin de iller Bankası ara
cılığı ile yapmak istiyeceği zararı altyapı hiz
metlerinin 1972 yılında yürütülmemesi ihtima
line karşılık, keyfiyetin gerçekçi bir açıdan ele 
alınarak, küçük belediyelere hisse dağıtımının 
yeni esaslara bağlanması gerektiğine inanıyo
ruz. Zannederim, İller Bankası bünyesinde bu 
çalışmalara başlanmıştır. Varsa böyle bir ça
lışma, bu hisse tevziinin küçük belediyelere da
ha fazla imkân sağlıyacak istikamette değişti
rilmesini özellikle istirham etmek istiyoruz. 

Nüfus esasına g'öre hisse dağıtımı küçük be
lediyeleri mağdur ettiğinden, bunların ihtiyacı 
karşılıyacak hisselere kavuşabilmelerini temin 
edecek değişik bir katsayı sistemi araştırılma
sını, en kısa zamanda da uygulamaya konulma
sını ayrıca tavsiye ederiz. 

Şunu da antiparentez arz edeyim : Memle
ketimizde nüfusu iki bini aşan yerlerde beledi
ye teşkilâtı kurulması yolundaki temayül, da
ha ziyade belediye kurulduktan sonra kendi 
malî imkânları ile muayyen bir hizmeti yürüt
meleri gerçeğinde değil, iller Bankasının şim
diye kadar belediyelere sağlamış olduğu olduk
ça kifayetli yardımların tehiri ile ortaya çıkmış 
bir durumdur. Nüfusu iki bini aşan bir köy ve
ya bucak, en kısa zamanda belediye teşkilâtı 
kurmak suretiyle, iller Bankasının statüsünün 
gerektirdiği yardımlardan faydalanma yoluna 
gitmektedir. Yoksa, takdir buyurursunuz, özel
likle arz ettiğim küçük köy ve kasaba belediye
lerinin kendi öz imkânları ile, kendi ez malî 
kaynaklan ile bu hizmetleri yürütmelerine fii
len ve maddeten imkân tasavvur edemiyorum. 

Bu arada, nazım plânın da imar yönetmelik
leri yapılırken veya tashih edilirken; metropo
liten gelişmenin ve şehirleşmenin icaplarından 
birisi olan bugünkü kesif trafik konuıu muva
cehesinde oto-pork probleminin hallidir ve im
kân varsa yalnız büyük şehirlerde değil, geliş
me temayülü olan bütün diğer şehirlerimizde 
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de büyük işhanlan, büyük apartmanlar ve saire 
inşa edilirken, imar yönetmeliklerine otopark 
konulmasının bir mevzuata bağlanmasını ve bu
nun zaruri hale getirilmesini tavsiyeye şayan 
görüyoruz. 

imar ve İskân Bakanlığı, merkezde ve taş
rada geniş çapta teknik eleman istihdamını ge
rektiren (bir kuruluştur. Dışanda ve özel sek
törde tatminkâr ücretlerle iş bulma olanağına 
sahibolan teknik elemanlar için İmar ve İskân 
Bakanlığı ve hattâ yeri gelmişken beyan ede
yim, bütün bakanlık ve resmî kuruluşlann ica-
beden tedbirleri alması zorunlu hale gelmiştir. 
Çünkü, süratle kalkınması lâzım gelen bir mem
lekette teknik eleman ihtiyacının karşılanabil
mesi için, bu teknik elemana günün icaplanna 
uygun maddi olanaklann da sağlanılması zaru
ridir. Aksi takdirde, Iher şeyden önce proje ya
pılması gecikir. Proje yapılması gecikince de, 
esas icraata geçip projeleri gerçekleştirme im
kânından maalesef mahrum kalınz. Kaldı ki, 
taşra bu sıkıntıyı çok daha fazla çekmektedir. 
Bu konunun da bir an önce hallinde fayda mü
lâhaza ederiz. Sayın Bakan Bingöl'ün de bu ger
çeği değerlendireceği inancındayız. 

Bu vesile ile, imar ve iskân Bakanlığına ve 
değerli mensuplanna memleket hizmetlerinde 
üstün basanlar diler, Adalet Partisi Grupu ve 
şahsım adına saygılar sunanm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Fehmi Alpaslan, Millî 
Güven Partisi Grupu adına... 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, değerli arka-
daşlanm; 

Benden evvel görüşen değerli grup sözcüsü 
arkadaşlanm, imar ve iskân Bakanlığının 1072 
yılı bütçesi üzerinde enine boyuna izahlarda 
bulundular. Ben de Ibir şeyler hazırlamıştım, 
ama bu hazırladığım, başka bir yerde vazifeli 
olduğum için halen yanımda bulunmadığından 
mesele üzerinde anahatlan ile Millî jSüven Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmekle yetine
ceğim. 

îmar ve İskân Bakanlığının, Türkiye'nin özel
likle sosyal yapısı üzerinde alınacak tedbirler 
bakımından önemi, yalnız bugünün meselesi de
ğil, yannlarm da çok büyük meselelerini ihtiva 
etmesi bakımından hakikaten büyüktür. Bunu 
her vesile ile bilelim. 

Yerleşme, özellikle şehirleşme; şehirleşme 
halinde konut ihtiyacı, memleketimizin her za
man mâruz kaldığı afetler karşısında alınacak 
tedbirler ve bunlann önlenmesi için yapılacak 
işler temel mesele olarak bu Bakanlık bünye
sinde toplandığına göre, hususiyle vatandaşın 
yerleşmesi ve ev saihibi olması mevzuu yannlan 
çok alâkadar ettiği için, İmar ve İskân Bakan
lığını ehemmiyetle dikkatimizde tutmaya mec
buruz. 

Bu Bakanlığın bünyesi üzerinde söz söyle
meye başlamadan evvel, «1971 yılı için kabul 
ettiğimiz bütçenin uygulaması safhasında Ba
kanlığın faaliyeti ne olmuştur» diye oraya bir 
göz atmakta fayda umarım. 

1971 bütçesinin uygulama safhasında, Tür
kiye'nin siyasi hayatındaki önemli operasyon
dan sonra, idarede değişiklik olmuş ve partiler-
üstü Hükümetin bir üyesi buraya Bakan olarak 
vazifelendirilnliştir. 

Batak halini alan iller Bankasını; ciddî me
totlu çalışmalan ile hakikaten düzene soktuğu
nu her insaf sahibinin teslim edeceği, bir arka
daşımızın, ki, şimdi senatör olarak içimizde bu
lunuyorlar, imar ve iskân Bakanlığının başına 
gelmesini biz çok hayırlı bir vaziyet olarak 
mütalâa etmişizdir. 

Sebep?.. 
imar ve iskân Bakanlığında, ne kadar in

kâr edilirse edilsin, liyakatla, ehliyetle, şeref
le çalışıp, basan gösteren elemanlan köstekle
yici bâzı siyasi müdahalelerin mevcudiyeti sebe
biyle gölge düşürücü vaziyetler mevcut Mi. 
Siyasi tahriklerden uzak bir zatın iş başına 
gelmesi suretiyle, kendisi çalıştığı gibi, yalnız 
kendisinin çalışması hiçbir şey ifade etmezdi, 
bu bünyede çalışan gerçekten kıymetli eleman
lar rahatlıkla çalışacaklar ve kendilerine tebliğ 
edilen hizmeti her türlü yan tesirlerden uzak; 

.kanun, nizam ve memleket gerçeklerine uygun 
bir şekilde yerine getirecekleri için biz bunu 
ifade ettik demiştik. 

Nitekim, bu yılın uygulaması bu görüşümü
zü alabildiğine desteklemiştir. Memleketin başı
na iki tane mühim, «facia» diye tavsif edebile
ceğimiz âfet geldiği halde, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu ekonomik durgunluğa ve sosyal çal
kantılara rağmen, bu iki dâvanın üstesinden bu 
Bakanlıkça gelinmiştir. Yalnız bu hizmetinden 
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ötürü, bu Bakanlığın değerli mensuplarına, in
sanları sevenlerin, vatandaşları seven insanların 
minnet duymaması, şükran duymaması mümkün 
olmaz. 

Gerek Burdur depremi, gerek Bingöl depre
mi karşısında akıllı, plânlı, suiistimal dediko
dularını âzami derecede uzakta tutucu ve va
tandaşların ıstırabını mümkün olduğu derecede 
erken bir zamanda giderici faaliyetlerin şahidi 
olan herkes, elbette bunu takdirinde ve değe
rinde tutar. Onun dışında, bu yılın büyük bir 
talihsizlik ifade eden bir uygulamasına rağmen, 
öbu Bakanlık bünyesinde feragat ve fedakârlığın 
çok örneğini gördük. 

«Ne imiş o?» diye sorarsanız: 
Personel Kanununun teknik elemanlar için 

vâki olan uygulamasının bir talihsizlik olduğun-
şüphe yoktur. Bilememişiz, düşünememişiz, 
kavrıyamanıışız. O yüzden Türkiye'deki resmî 
sektörde çalışan tüm teknik elemanın bir kırık
lık, bir kırgınlık içerisine girdiği vakıadır. Fır
satım bulanlar müesseselerini tepmişlerdir, dı
şarıda hayat aramışlardır. Ama, buna rağmen 
hayat pahaklanmıştır, devalüasyonun tabiî ne
ticesi olarak fiyatlar alabildiğine yükselmiştir. 
Eskiden aldığı aylığı dahi alamıyan, bu bün
yede pek çok değerli müsteşarlar, muavinleri, 
genel müdürleri ve teknik elemanlarını tanı
yoruz ki, onlar yalnız hizmet aşkı ile burada 
oturmuşlardır. Yoksa, dışarıda kendilerini bek-
liyen pek çok iş de var idi. Buna rağmen işler 
eğer yürümüşse, hakikaten bu; bu memleketi 
seven insanlar yalnız, «Ben memleketimi sevi
yorum» diye ortay çıkanlar değil; sezsiz seda
sız vazife görenlerin de en az onlar kadar mem
leketi sevdiklerinin delili olarak çok çok de
ğerlendirilmeye müstahak bir keyfiyettir. 

Değerli arkadaşlarını; 
imar ve İskân Bakanlığın i TI bu yıM bütçe

sinin tatbikinde, geçmişte olduğu gibi, yine 
maddî imkansızlıklar alabildiğine kendisini gös
termektedir. Bu kadar büyük dâvası olan, bu 
kadar büyük meselesi olan bakanlığa yatırım 
harcamaları bakımından verilen ödenek geçen 
seneninkinin aynı, hatta biraz daha az; para
nın iştira gücünü eğer nazarı itiibara alırsak, 
o zaman tabiatiyle bir hayli az. Dev hizmetler 
istiyoruz, memleketin sosyal hayatında çok 
önemli tesiri olan yerleşme, konut sahibi olma, 
ıbu gecekondu felâketinden Türkiye'yi kurtar

ma gibi Önemli hizmetler istiyoruz, ama buna 
mukabil verebildiğimiz de bir «hiç»ten ibaret
tir. 

O itibarla bu meselelerde şunu da isteriz, 
bunu da isteriz, bunun da yapılması lâzım, şu
nun da yapılması lâzım gelir diye uzun uzun 
söz etmeye şahsan lüzum görmüyorum. 

Türkiye, tabiî j^erleşmesi bakımından çok 
talihsiz bir memlekettir. 40 bine varan köyü 
ile, 25 bini aşan mahallesi ile 65 bini, 70 bini 
bulan üniteye Devlet eliyle hizmet götürmeye 
çabaladığımız müddetçe, bunu tamamlayacak 
hiçbir Hükümeti asla gökten indirmeye imkân 
olmıyacaktır. Buna samimiyetle inanıyorum, 
bu, mümkün olmıyacaktır ve mümkün değildir. 

Yine, Türkiye'de şehirleşme hareketini, şeh
rin ihtiyaç sebebi ile köydeki vatandaşı daveti 
haline bağlamadıkça, bu zihniyeti benimseyip, 
sanayi kollarını geliştirmek sureti ile vatanda-
daşı köyden o sebeble çekme haline gelmedik
çe, köyündeki sıkıntılı hayattan bir an evvel 
canını atmak suretiyle şehre kayma istidatında 
olan insanları bütçelerle barındırmaya, yerleş
tirmeye ve onların bugünün ve yarının mühim 
prablemi olan sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya 
da imkân olmadığı vakıası ortadadır. 

Bir yanlış zihniyet içerisindeyiz gibi geli
yor bana. Vatandaşın şehirleşmesi, medeniyete 
yönelmesinin ifadesidir ve bu teşvik edilecek bir 
unsurdur, deriz. Hakikaten, insanlar şehre ne 
kadar çok yaklaşırsa; görgüsü, bilgisi o nispet
te artar, hiç olmazsa kendinden sonra gelen ço
cukları da daha iyi yetişir, diye düşünülür. 
Ama, eğer insanları köyden şehre bu zihniyet
le getirir de şehirde bu insanlara hayat vere-
mezsek, yaşamanın asgari şartlarını tevdi ede
mezsek, onun getireceği problemlerin bir gün 
bu milletin başına büyük felâketler açması ih
timalini de her zaman dikkatimizde tutmak 
mevkiinde olduğumuzu lütfen kabul etmeliyiz. 

Anayasamız, filvaki herkes dilediği yerde 
yerleşmeye ve dilediği şekilde seyyahat etme
ye hürdür, haklıdır diye hüküm vaz'etmiş. 
Keşke Anayasada yaptığımız değişiklik sırasın
da biraz, bâzı kayıtlar koyabilseydik, daha iyi 
olurdu gibi geliyor bana. 

Ben bir vesile ile, istanbul Boğaz Köprüsü 
güzergâhının kamulaştırma işinin Bayındırlık 
Bakanlığına intikal ettirilmesi vesilesi ile, zan-
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nediyorum o mevzu görüşülüyordu, gecekon
dular hususunda buradan konuşmuştum; biraz 
da acı konuşmuştum. Çünkü, siyasi hayatımda 
benim için hakikaten çok önemli yer işgal eden 
bir mezudur bu. İhtilâl oldu, Millî Birlik Komi
tesinden o zaman yalnız Sami Küçük arkadaşı
mı tanırdım, daha o zaman Sami Küçük ila, 
aman şu Türkiye'de yerleşmeyi, bu ihtilâl ha
vası içerisinde, 27 Mayıs İhtilâl havası içerisin
de bir şekle bağlayınız, aman şu gecekondular 
meselesini bir halletmenin yolunu bulunuz, on
dan sonra bu işi bırakırsanız bırakınız, diye söy
lemiştim o vakit. Ve buna inanıyorum; Türki
ye'deki 40 bin köyün rahatlıkla 10 bin köye ine
bileceğine ve o şekilde Devlet hizmetlerinin va
tandaşa daha iyi bir surette götürülebileceğine 
inanıyorum. Ama, bu, demokratik rejim içeri
sinde olur mu? İşte, o biraz zor iştir. O fırsatı 
kaçırdık maalesef, kaçırdık... 

Yine Türkiye'de bu gecekondu meselesini ele 
aldığımız zaman, hakikaten ıstırap vericidir. 
Köyde, hayat zorluğu içerisinde yaşıyan bir in
san şehre geldiği zaman, gecekondu onun için 
bir saraydır. Ama, o gecekonduya yerleşen in
sanın çocuğu, hali vakti yerinde, apartman ha
yatı yaşıyan adamın çocuğu ile beraber okula 
gider, okulda o çocuk daha da zekidir belki, 
daha da çalışkandır, eğer okuyup yazacak ki
tabı, defteri, kalemi elde edebiliyorsa, arkadaş
lık kurduğu için o apartmanda oturan zatın ço
cuğu ile beraber apartmandaki daireye gittiği 
zaman, arkadaşının, kendisinden daha çalışkan 
olmıyan, kendisinden daha terbiyeli olmıyan o 
arkadaşının orada bir çalışma odası, bir ayrı 
yatak odası, hele bir de kokteyl verecek., parti 
verecek şekilde bir salonunun bulunduğunu gör
düğü vakit onun içine bir şeyler damlar. Beni 
endişeye sevk eden bu. İşte bu damlamaları ön
leyici tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirler alın
mazsa, Türkiye, kolay kolay altından çıkamıya-
cağı böyle bir problem ile karşı karşıyadır. 
Öteki meselelerin hepsi halledilir, ama bunu 
halletmek zor. 

600 sene evvel gecekondunun felâketini an-
lıyan Fransa'da hâlâ gecekondu mahallesinin 
mevcudolduğu söylenir. Burada, bir defa kür
süde ifade ettim, tarih de yazar, «Neron şöyle, 
böyle» filân diye; «Neron Roma'yı yakmış» de
nir. Neron Roma'yı yakmadı, Neron Rorna'daki 

I gecekonduları yaktı ve çıktı seyrine baktı... 
Seyrine baktı ve onun yerine şimdiki Roma 
meydana getirildi. Hani, «Karga sesli Neron», 
«Zalim Neron», «Deli Neron» diyoruz ya, ah 
bir deli adam da Türkiye'ye gelse, çok istiyo
rum bazan. Ama, bunu söylediğim için İstan
bul'da bir gecekondu sakininden mektup aldım 
ben. Aman efendim, ne yenilir, ne yutulur... 
Adam benim bir tarafımı bırakmamış, yedi sü
lâlemi alden geçirmek suretiyle benzetivermiş. 
O zannetmiş ki, ben onun sabibolduğu, belki de 
ufak bir gecekondusu var, ona göz koydum. 
Hayır, o değil. Yani, gecekonduyu yıkacaksın, 
yakacaksın, ondan sonra içindeki adamı sokak
ta bırakacaksın diye... O zalim zihniyetin içeri
sinde hiç kimse olamaz, bu asırda bu düşünceye 
sahibolacak adam çıkmaz. Ama, böyle halleri 
bertaraf edici, tedbirleriyle beraber onları da 
insanca yaşıyabilecekleri bir meskene kavuştur
mak suretiyle bu gecekondu dâvasını halletmek 
Mzımgelir. Ama, bu, bu bütçelerle filân olmaz. 
Bu, aldatıcı bütçedir. 

Şimdi, İmar ve İskân Bakanlığının basma, 
selefi gibi yine Devlet hizmetlerinden kendisini 
yakînen tanıdığımız değerli arkadaşımız Bingöl 
gelmişlerdir. Hakikaten; sessiz, sakin, ama cid
dî, anlayışlı, kavrayışlı, çalışma itiyadına sahip, 
dürüst, faziletli bir arkadaşımızdır. Biliriz biz 
kendisini, uzun yıllar evvelisinden biliriz Zan
nediyorum ve inanıyorum ki, bu bakanlığın ay
nı vasıftaki elemanı kendisiyle rahatlıkla çalı
şacak ve meseleleri burada ayrı ayrı dile getir
meye ihtiyaç göstermiyecek bir ciddiyet ve 
hemmiyetle halledeceklerdir. Yeter ki, çalışan 
insanlara imkân vermeyi biz millet olarak ve 
milletin temsilcileri olarak temin edebilelim. 
Ama, bugün bu imkânı temin eder bir bütçe ile 
ne milletin karşısına, ne de bu işlere koştuğu
muz insanların karşısında çıkamadığımız için, 
ben, meseleyi muayyen tekliflere bağlamak su
retiyle sonuca varmaktan uzak görüyorum ve 
yalnız bu imkânsızlık içerisinde dahi faziletle 
millet hizmetinde çalışacaklarına inandığım de
ğerli Bakan ve Bakanlık mensuplarına her şey
den evvel sağlık ve saadet ve başarı dileklerimi 
sunmak suretiyle hepinizi saygı ile selâmlıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
[ cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki ka-
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nun tasarısına açık oyunu kullanmıyan sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

SALIM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, ben varım. 

BAŞKAN — Yok.. Bitti, bitti efendim. 
SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sözümü 

dinlemediniz, efendim. 

BAŞKAN — Tefhim ettim, efendim. 
Kontenjan Grupu adına Sayın Selâhattin 

Babüroğlu, buyurunuz. 
KONTENJAN GRUPU ADINA SELÂHAT-

TtN BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın senatörler ve çok kıy
metli ve görevinde uzman olan arkadaşlarım; 

Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adına 
imar - iskân Bakanlığının 1972 yılı Bütçesini 
eleştirmek üzere huzurunuzda bulunuyorum, 
derin saygılarımızın kabulünü arz ederim. 

imar ve iskân Bakanlığı 1958 yılında kurul
muş bir Bakanlıktır. Bu Bakanlık Teşkilât Ka
nunu ile görevleri belirlenmiş, her görev da
lımda yetişmiş personeli bulunan, en iyi hiz
metleri başarmaya aday bir kuruluştur. Ba
kanlığın potansiyel gücünden, yani gizli gü
cümden yararlanabilme hünerini gösterebildi
ği ölçüde her yönetici başarılı olmuştur. An
cak, Bakanlık, bugüne kadar aldığı olumlu 
sonuçlara rağmen bir dağınıklık ve karmaşık
lık içine bir ölçüde girmiştir. Bu nedenle ge
lişen koşullar, kazanılan tecrübeler dikkate 
alınarak Bakanlığın yeniden düzenlenmesi or
taya çıkmıştır. 

Değerli senatörler; 
Memleketimizde, bakanlıkların adları ve 

adedinde, kurulup dağıtılmalarında tereddüt
lü bir hal vardır. Bakanlıklara görev, örgüt, 
sorumluluklar yönünden daha açık ve seçik 
bir durum verilmesi ihtiyaç halindedir, imar 
ve İskân Bakanlığına da; esas hüviyetini belir
leme, Köy işleri, Turizm ve Tanıtma, içişleri 
Bakanlığı ile hangi noktalarda ayrıldığı, nere
lerde bunlarla ortak çalışmalar yapacağı, iş
birliği yapacağı hususunda netlik kazandır
mak gerekmektedir. 

Bakanlıkta, 1970 yılında Yeniden Düzenle
me Komisyonu kurularak Bakanlığın reorga-
nizasyon çalışmalarına başlanılmıştır. 1971 yı
lında da, Devlet Plânlama Teşkilâtınca da ön-

ögrüldüğü gibi, daimi nitelikli bir Metot Or
ganizasyon Müdürlüğü kurularak yeniden dü
zenleme görevi buraya aktarılmıştır, ilgili per
soneli geniş ölçüde kapsıyan toplantılarla re-
organizasyon çalışmaları son kertesine geti
rilmiştir. 

Bu Bakanlığın reorganizasyonunda izlene
cek yol hakkında görüşlerimizi sunmak iste
riz. 

Bakanlık, genel ekonomik ve toplumsal kal
kınma kararlarına; endüstrileşme, ve şehirsel 
yerleşme faaliyetlerine; bunlar yanında, ko
nut yapımı, konut yenilemesi, âfetlerle savaş 
hizmetlerine de katkılarda bulunabilme duru
munu muihafaıza etmelidir. 

Ayrıca Bakanlık, plânlayıcı, düzenleyici, il
keler getirici, kendi sorumluluk alanlarında 
denetleyici ve de yapı standartları, yapı mal
zemelerini gözetleyici bir merkezi koordinas
yon kuruluşu hüviyetini kaybetmemelidir. Ya
pılarda yer alan her malzeme, araç ve gerecin 
yapı niteliklerinin denetimini göz altında tu-
tabilmelidir. Bu amaçla büyük belediyelerden 
başlamak üzere bir yapı polisi örgütü kurul
malıdır. Bunun işleyişinin gözetiminde bakan
lık etkin bir rol almalıdır. Bakanlık, koordi-
nasyoncu fonksiyonlarını tümleyen yeni yet
kilerle donatılmalıdır. 

En önemli husus, Bakanlık, uygulayıcı örgüt
leri, ilgili bankalar, bölgesel kuruluşları, mer
kezi kuruluşu ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 
ile düşey ve yatay ilişkili bir toplum olarak 
mahallî idarelerimizin destekçisi ve Türkiye 
kalkınmasında bir seri görevleri olan bir ka
riyer Bakanlık hüviyetine behemalhal getiril
melidir. 

Geçmiş yıllarda Bakanlığa bir belediyeler 
bakanlığı hüviyeti verilmek istenilmiştir. Bu 
görüşe katılmıyoruz. Bu Bakanlığı dar bir gö
rev sırasına çekmemelidir, imar ve iskân Ba
kanlığı, 91 sayılı Kanunla Devlet Plânlama Teş
kilâtı kurulduktan sonra, yükümlü olduğu ül
kemizin ekonomik ve sosyal faaliyetlerinin 
koordinasyonunu Devlet Plânlama Teşkilâtiyle 
bölüşür duruma girmiştir. Bakanlıkta yeni ku
ruluş şemaları, eşdeğer görevlerin saptanması, 
yetki, görev ve sorumluluklar yönetmelikleri 
sonuçlandırılacak kertededir. Hükümetin ida
ri reform esaslarını açıklamasından sonra, 
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gereken düzeltmeler yapılarak kamu oyuna bu 
çalışmalar açıklanmalıdır. Bakanlık toplumun
da; makina, materyal, görev ilişkileri açık ve 
seçik olarak belirlenebilen ünitelerinde norm 
kadrolar, bunun açık ve seçik olarak belirle-
nemiyen ünitelerinde ise ideal kadrolar sap
tanmalıdır. Böylece idarenin yan etkilerle ge
reksiz yere şişmesi önlenebilir. Bakanlık ve 
bakanların personel mevcudundaki artışa, yıl
lara yaygın ibir şekilde bakmak bu çalışmanın 
gereğini ortaya koyar. 

Bu rakamları arz etmiyorum, bu kadar olum
lu konuşmaların yanında rakamları arz etme
ye ihtiyaç duymuyorum, zaten rakamlar da ta
biî bir gelişmenin icabıdır. 

Değerli sena törler; 
Bakanlığın reorganizasyon çalışmaları, Ana

yasanın 112 nci maddesi ve Personel Kanunu
nun gereğine göre kendi kanununda değişiklik 
gerektirecektir. Böylece, bakan onayı ile kurul
muş olan bâzı kuruluşların hukukileştirilmesi, 
bâzılarının da tasfiye edilmesi olanağı hazırlan
mış olacaktır. Elbette, mahallî idarelerin bakan
lıkla ilgili faaliyetleri arasında birliği sağlamak, 
bunlarla Devlet arasındaki ekonomik ve sosyal 
gelişmeleri düzenliyecek reorganizasyon ve mev
zuat yetersizlişlerini gidermek de bakanlığın 
önemli görevleri arasındadır. 

Değerli senatörler, 
Bizim; şehirci, ekonomist, teknisyen, hukuk

çu ve diğer personelimizin yıllarca çalışarak, 
gelişmiş ülkeler standardı düzeyinde hazırlamış 
oldukları 8 bölge plânlaması, 19 alt bölge ve 24 
bölgesel mahal seçilmek suretiyle yapılan ça
lışmalar; 1961 yılından 1971 yılma kadar Mar
mara, Ege, Antalya, Çukurova, Doğu Karade
niz, Batı Karadeniz, içanadolu, Doğu ve Güney 
Doğu bölgeleri plânlamaları bitirilmiştir. Bun
ların Devlet arşivlerinde yatmamasını, Devle
tin ilgili kuruluşlarının bunlardan habersiz ola
rak yeni çalışmalar yaparak ikilemelere gitme
mesini tavsiye ederiz. Bakanlık ve yardımcı ku
ruluşlarda bulunan görevlilerin bu almteri, bil
gi ve emek ürünü hizmetlerin ereği, hedefi; ça
ğımıza özgü bir sorun olarak özellikle az geliş
miş ülkelerde pek büyük önem taşıyan bölgesel 
dengesizliklerin giderilmesi, ülke nimetlerinden 
adaletli ve haklı bir eşitlik içersinde insanların 
yararlanmasını sağlamaktır. 

Teknik ve ekonomik öncelikler, yatırımların, 
nüfusun, endüstrinin, işgücünün ve gelirin yo
ğunlaştığı bölgelere çoğunlukla kaydırılmasını 
ilk nazarda gerekli kılabilir. Oysa ki, sosyal 
zorunluluklar, artan nüfusun dengeli dağılımı
nın sağlanması, ülkemizin doğal kaynakların
dan ve diğer olanaklarından tam kapasiteleriy-
le yararlanabilmek, bu yararlanmayı geleceği 
de kavrıyan bir güvenle götürebilmenin gereği 
bu değildir. Paradoksal gibi görülen bu iki ko
şulun iyi değerlendirilmesi, Türkiye'mizin az 
gelişmiş bölgelerine, Doğu ve Güneydoğu - Ana
dolu bölgelerine yatırımların kaldırılmasına 
özel özen gösterilmesi gereğini ortaya koymak
tadır. Özel sektör az gelişmiş bölgelerimizde ya
tırımlar yapmaya özenmiyebilir. Bu bölgeler 
olanaklarını yüze çıkarmak ve bu bölgeler in
sanlarının büyük şehirlerimize göçünü önlemek 
gerekmektedir. Bunun için; sanayi siteleri, or
ganize siteleri, organize sanayi siteleri ve bu
nun gibi faaliyetlerin Doğu ve Güneydoğu böl
gemize kaydırılması gereğini önemle belirtiriz. 

Bu amaçla, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü da
ha etkili duruma getirilmelidir. Bu Genel Mü
dürlüğün değer yaratabilme niteliğinden yarar
lanmak için ve kuruluşundaki isteklerin şiddeti
ni yitirmemek için, deyim uygunsa, demarjma 
yarayacak ilk büyük para yardımı çekinmeden 
yapılmalıdır. Çünkü, bu bir ölü yatırım olmıya-
caktır. 

İstanbul, Ankara, izmir ve Adana metropo
liten şehir hüviyetini kazanmışlardır. Önümüz
de Elâzığ, Erzurum, Samsun, Diyarbakır, ve 
Gaziantep şehirleri metropoliten şehir olmaya 
aday görünmektedirler. Bakanlığın ve Devlet 
Plânlama Teşkilâtının bu şehirlerimizi ihmal et
memelerini dileriz. Hinterlantları ve coğrafi ko
numları gelişmeye pek müsaidolan izmit, Bursa, 
Adapazarı, Manisa, Mersin, iskenderun, Eskişe
hir, Kayseri, Konya, Antalya, Sivas, Malatya, 
Trabzon ve Zonguldak'ı hatırlatırız. Aksi hal
de, cazibe merkezi birkaç şehrimizi zorlıyarak, 
kır nüfusunun buralara kaymasına müsait or
tam yaratmaya devam edilmiş olur. Bütün Dev
let Teşkilâtının böylesine bir tutumdan kaçın
masını tavsiye ederiz. 

Toplumumuzun bütünlüğünü bozucu, toplu
mumuz katlarında sosyal rahatsızlıklar, aşırı 
kesintiler ve şişmelere sebebolucu yollan tıka-
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mak ve böylece bütün Türkiye'ye yaygın mutlu 
Ibir topluluk yaratmanın yolu yönetimi beha-
maJhal bulunmalıdır. 

Türkiye nüfusunun % 70 i köylerde, % 30 u 
şehirlerde oturmaktadır. Gelecekte bu oranım şe
hirler lobine bozulacağı doğaldır. Toplumumu
zun, sosyo - ekonomik alandaki bu yapısal de
ğişikliğe uğrama sürecinde Bakanlığın olumlu 
ve geleceğe güven verecek etkin yerini alması 
lüzumludur. 

Dengeli gelişme, plân uygulamalarında en 
yüksek verimliliği sağlamak, dış ülkelerin yeni
likler ve tecrübelerinden bizi dışa bağlıyacak 
türde olmıyanlarmm ülkemize adapte edilmesi; 
Bakanlığın, ülkemizi kalkındırmak idealine gir
miş olan Devletin diğer örgütlerinden kopuk 
kalmamasını Kontenjan Grupu adına diliyoruz. 

Diğer taraftan, özellikle büyük şehirlerimi
zin ulusal ve fiziki plânlamalarında sadece rek
reasyon alanlarına değil, diğer konulara da yer 
verilmesine ezel özen gösterilmelidir. Bu çağı
mız şehircilik kurallarının bir olağan sonucu
dur. 

Enerji, ulaştırma, tarım, ormancılık, şehir
sel yerleşme, doğal kaynaklar, çöp, su toplama 
ve atma alanları, ticari ve sosyal hizmetlerin 
ülkemiz arazi kullanma faktörüne etkisi iyice 
incelenmelidir. 

Böylece çoğu kere şehirsel gelişme, endüst
rileşme ve yükselen hayat standardı nedeniyle 
birbirine ters düşern arazi kullanma is bekleri
nin en rasyonel biçimde çözümlemek için kriter
ler elde edilmelidir. 

Şehirleri kemiren, kalkınmayı fremliyen ar
sa ve arazi spekülâsyonlarına karşı kanuni ve 
parasal tedbirlerin zamanında alınması asla 
gözden ırak tutulmamalıdır. Şehir gelişımelerim-
de ciddî bir plân ve plânı geniş tutma iradesi 
sağlanmalıdır. 

Yeşil saha, kat adedi yükseltme, şehrin genel 
hizmetime ayrılacak toprakların saptanıp de
ğiştirilmesinde kararsızlıklar sâdece spekülâs
yona neden olmakla kalmaz, ulusal servetin is
rafına yol açar. 

Yüksek düzeydeki yöneticiler, siyasiler!... 
Plâncıları kararsızlığa ve sik plân değişiklerine 
zorlıyacak dış etkenlere, münferit çıkarlarım et
kisine karşı koruyacak bütün tedbirleri almalı
sınız. îkinci Oiıham Savacımdan sonra arsa vs 

araziye olan ihtiyaç artmıştır. Bu da arsa ve 
arazi spekülâsyonuna karşı tedbirler almayı ge
rekli kılmaktadır. 

Arsa fiyaitlanmı belirli tarih arahklanmda 
dondurmak, gereken miktarda arsa ve arazinin 
kamulaştırılmasına gitmek, altyapı teçhizatı 
hazırlanmış olan arazileri disiplinli şehirleşme
ye açmak, kamumun karan, tedbiri, yatırama, 
etüt ve plânlaması sonucu artan taşınmaz mal 
değerinden, kamuya, Anayasamızın belirlediği 
mülkiyet hakkını zedelemeden. geniş ölçüde dö
nüş sağlanmalıdır. Bu arada gelir getirmiyen 
taşınmaz mallardan alınacak vergilerde konut 
yapımına durgunluk verecekler varsa, kademe
li s?.!S':enn etüde dilmeîldir. 

Taşınmaz mal satışlarının gerçek değerleri. 
üzerinden tapuya tescili için gerekli tedbirlerim 
alınmasını öneriyoruz. 

Arsa stokçuluğumu ömliyerek, paraların ölü 
ve ekonomiye yararsız yere bağlanmasına mâni 
olan ortamı yaratılmalıdır. 

Değerli senatörler, görevli arkadaşlarım; 
«bu tür çalışmalar yapılmadığı takdirde, bir 
gün şehirlerimizin sakaklarında trafiğin sıkışık 
saatleri dışımda dahi tıkanıklık olacağıma, park 
yeri kavgalara yapılacağıma, şehrin yaşanılmaz 
hale geleceğime tamik olacaksınız, üst üste yı
ğılan, Hacettepe Hastanesi gibi, beton kütlele
rinin yığınak yaptığı şehirlerimizde nefes ala
maz duruma girilecektir, ortalama ömür düşe
cektir. 

Plâncılar, yöneticiler... 

BAŞKAN — Sayım Babüroğlu, tüzüğümüze 
göre Heyeti Umuniiysye hitaıbetmek zorunda
sınız. Omun içim, bir daha tekerrür etmemesini 
rica edeceğim. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bumu yalnız görev baknmımdam arz ediyorum, 
kendilerine hitabetmiyorum... Peki efendim. 

Şehircilikte kamu yararı olmayan münferit 
çıkarlara karşı çık-nak kutsal ve ulusal bir gö
revdir görevliler için. 

Şehirlerimizde yeşil sahalar, park yerleri, 
dinlenme, eğlenme yerleri, çocuk bahçeleri, 
oyun sahaları ayırmakta hasis davranıimamalı-
dır. Toprakları yetersiz Avrupa memleketlerim
de dahi, bu tür hizmetlere geniş yerler ayrıl
maktadır. 
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Sayın senatörler, 
Görevlilerimizin, yarının umutlu ve mutlu 

Türkiyelini dervredeceğiımiz yavrularımıza, şe
hirlerimizde rahat yaşıyacakları, yerleşecekleri 
düzenleri yaratmaları gerekmektedir. Bizim de 
oocuklariımızın, annelerinin dizinin dibinden, 
yatak odalarından, mutfaktan onların inkişafı
nı temin edecek oyun sahalarına, çocuk sahaları
na, çocuk oyun bahçelerine gitmek haklarıdır. 

Çocuklarımızı millî olmayan alışkanhiklardan, 
fena huy ve kötü ahlâktan kurtarmaya eğitim
ciler çahşırlken, onlara şehir plânlarındaki ter
tiplerimizle yardımcı olmak gereğini unutma
malıyız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Başta istanbul olmak üzere, kıyılarımız ve 

büyük şehirlerimizde, hisseli arazilerde, özal 
parsel uydurusu ile topraklar kötü ve kamu 
aleyhine kullanılmakta, zaman zaman yağma 
©dilmektedir. Bunları önliyecek yasaların bi
ran evvel çıkarılmasına çalışılmalıdır. 

Gecekondulaşma konusuna değinmek iste
rim : 

Gecekondulaşma, hiç kuşkusuz gelir dağılı
mına ilişkin bir sorundur. Bu, şehnisşıne hızına, 
yerleşme büyüklüğüne de bağlıdır. Bu, zorla 
başkasının mülkünü kendisi için kullanma ha
reketidir. ileride gecekondu bölgelerinin nor
mal şehir düzenine geçmesi halinde, ise, zorla 
edinilen bu topraklardaki değer artışının hak
sız olarak işgalciye aidolacağı bir gerçektir. 

Gecefkonduculuğun bu masum görünen ya
nında başka bir durum da vardır: Yapılan söz
leşmelere göre, özellikle büyük şehirlerimizde 
gecekonducuların % 40 inin bunun ticaretiyle 
meşgul olduğu görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, objektifin ters yanın
da ise başka bir durum vardır : 

Özel ve kamu kesimleri ülkemizin konut ih
tiyacını normal yapımla karşılıyamamaktadır; 
her yıl, önemli miktarda konut açığı ile kapan
maktadır. ileride bir konut yetersizliği sorunu 
Türkiye'yi beklemektedir. Kırlardan kentlere 
akan, yapı yapma aktüvitesi yüksek vatandaş
larımız, bir disiplinsizlik ve başıboşluk içersinde 
şehirleşmektedirler, işte bütün bu güçleri değer
lendirecek, disipline alacak yeni yasalar Bakan
lıkta hazırlanmıştır. Kusursuz olduğu bâzı çev
relerce iddia edilen 775 sayılı Gecekondu Kanu

nu, üstünden geçen seçimlerin tortusu ile itiba
rını kaybetmiş ve zedelenmiştir. Hiç olmazsa Sa
yın Bakanın, konut yapımına elverişli ucuz alan
lar düzenlenmesi ve izinsiz yapılar hakkındaki 
kanun tasarısı projesini, yapı kooperatifleri ka
nun tasarısı projesini, konut kanunu tasarısı 
projesini vakit kaybetmeden Meclislere sevk et
mesini rica ediyoruz. 

Bakanlığın ilgili bulunduğu bankalara değin
mek isteriz : 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasının, diğer hiz
metlerinin yanında konut politikamız ve konut 
sorunumuzun çözümlenmesinde önemli yeri var
dır. Bu Banka, konut edinme olanakları pek sı
nırlı olan yurttaşlarımıza ipotek karşılığı konut 
kredisi vermekte, teknik ve sağlık kuralları sağ
lanmış, uygun ve ucuz sosyal konut yapımına ar
tık yönelmiş, tüzel kişilikli, türü kendine özgü 
bir millî kuruluşumuzdur. Bu Banka sayesinde 
10 yıl, 20 yıl sonra kendi tasarrufları ile bir ko
nut sahibi olabilecek kişiler, 10 yıl, 20 yıl önce
den konut sahibi olabilmektedirler. 

Banka, Bakanlık bünyesinde bulunan Mesken 
Genel Müdürlüğü ile birlikte konut piyasasında 
düzenleyici, yardım edici ve katalizör olucu rolü 
oynamalıdır. 

Bakanlığın, Türkiye'de konut kredisi veren 
kuruluşların tümünü içine alan, tıpkı Banka 
Kredilerini Tanzim Komitesi gibi bir Konut Kre
dileri Düzenleme Komitesi kurulmasına yardım 
etmesini ve öncü olmasını diliyoruz. 

Böylece; konut kredilerinin miktar, faiz ve 
vâdesinde birlik ve eşitlik, Türkiye ölçüsünde 
sağlanmış olacaktır. 

Eankanm, yabancı ülkelerdeki işçilerimize 
dövizle konut yapma etütlerini bu yıl başında 
bitirip eyleme geçmesini öneriyoruz. 

Endüstri merkezlerimiz ve diğer ülkemizin 
olanaklarının bu vesileyle de değerlendirilmesi
ni, işçilere yapılacak bu konutların küçük birer 
işletme olmasını, ya da sanayi sitesi merkezleri
ne yakınlığı sağlanarak gelecek işgücüne ola
naklar hazırlaması için Bakanlıkta bir ekip ça
lışmasının yapılmasını öneriyoruz. 

Mesken Genel Müdürlüğü, Genel Müdürün 
şahsi yeteneği ile de yeni bir hız kazanmıştır. Bu 
enerjik ve koodoneli çalışmaları ile toplu konut 
faaliyetleri, kiralık ve mülk konutu çalışmaları
nın sürdürülmesine, çok değerli arkadaşlarını 
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değerlendirmesine ve meslekten olan Sayın Ba
kanın da bunları destekliyeceğine inancımız tam
dır. 

Emlâk ve Kredi Bankası; 1 milyar liraya 
yaklaşan uzun vadeli kaynak açığını kısa vade
li olanaklardan karşılama hususunda optimum 
seviyeyi, en elverişli seviyeyi kaçırmamalı; buna 
karşılık kaynak yaratmak politikasına devam et
meli ve önem vermelidir. 

Banka, âfetler ve mesken fonundan yapılan 
harcamaların geri dönüşünü sağlamak üzere 
Mesken Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalarla 
ferdî münasebetlerin kurulmasını hızlandırmalı
dır; kendi kaynaklarından sağlanarak verilen 
mesken ve ticari kredilerin geri dönmesi için içi
ne girmiş olduğu enerjik çalışmayı devam ettir
melidir, eski faiz seviyesi ile yeni faiz seviyesin
den banka aleyhine doğabilecek aralığın başka 
tedbirlerle kapatılması etütleri yapılmalıdır. 

Bütün diğer bankalara nazaran malî ve ikti
sadi rantabilitesi düşük olarak 197İ yılma giren 
Bankanın, bu durumunu çok kısa zamanda dü
zelteceğine inancımız vardır. 

Haklılığı, hattâ Anayasamıza uygunluğu bile 
söz götüren bâzı yasaların Bankaya yüklediği 
külfetlerin Banka lehine çevirilmesi ve Banka
nın bu külfetlerden kurtarılması çalışmalarına 
başlanılmasını öneriyoruz. 

BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı Sayın Ba-
büroğlu, ona göre ayarlayınız. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Devamla) — 
Bankanın iştiraklerinin çok ciddî ve müsamaha-
sız, hatır gönül dinlemeden taranması, onların 
malî ve idari bünyelerinin süratle ıslah edilmesi
ni. öneriyoruz. 

2490 sayılı Kanuna tabi olmamak, ihale ve 
satmalmalarda özel tüccar gibi davranmayı ge
rektirmez. 2490 sayılı Kanunun paralelinde bu
lunan yönetmeliklere ve teamüllere yöneticile
rin uygun davranması lâzımdır. 

İller Bankası : 
Türk idare hukukçularının bulduğu, Parla

mentomuzun kabul ettiği 4779 sayılı Kanunla 
Cumhuriyet döneminin Türk halkına, Türk ma
hallî idarelerine bir armağanı olan iller Bankası
nın sürdürmekte olduğu hizmetlerde ve fonksi
yonunda asla ve asla daraltma yapılmamasına 
dikkat edilmelidir. 

İktisaden çok gelişmiş ülkeler uzmanlarının 
dahi beğendikleri, kendi ülkelerinde bu tür bir 

örgütün bulunmamasının eksikliğini kolay telâ
fi edemediklerini söyledikleri bu Bankanın 23 
sayılı Kanuna göre işliyen yönetim organlarının 
440 sayılı Kanun paraleline getirilmesi lüzumlu
dur. 

Değerli senatörler, 
Türkiye nüfusunun % 66 sı âfete mâruz böl

gelerde yaşamaktadır. Âfet vukuunda kurtar
ma, güvenlik tedbirleri alma, sağlık tedbirleri 
alma, barındırma, yedirme, daha sonra geçici ve 
daimî iskân çalışmalarının hepsini bu Bakanlık
tan beklemek elbette doğru değildir. Fiilî durum 
da böyle değildir. Bütün bunları başaracak yeni 
bir kuruluş kurmaya kalkışmak ise çok masraflı 
ve uygulanabilirliği çok zayıf bir teşebbüstür. 
Bu nedenle, Devletin bütün olanaklarından ge
rektiğinde yararlanabilmek üzere, imar ve İs
kân Bakanlığı koordinatörlüğünde bir Âfetler 
Merkezi Koordinasyon Kurulu müsteşarlar sevi
yesinde kurulmuştur. Bu kurulun daimî ola,rak 
çalıştırılmasını tavsiye ederiz. 

Bölge ve şube depolarının devamlı ve acur 
halde tutulmasını tavsiye ederiz. 

Ankara'da mevcut ve çalışmakta olan, ahşap 
ve beton prefabrike konut yapma fabrikalarının 
bir şirket halinde toplanması çalışmalarının bi
tirilmesini ; Orta - Doğu ülkeleri hazır konut pa
zarına hitabedecek bir konut fabrikasının Gü
neyde ; Muş, Bitlis, Tatvan yöresinde de Doğu il
lerimize hitabedecek başka bir konut fabrikası 
kurulması etütlerinin sürdürülmesini ve gıda 
yardımından sağlanacak 12 milyonu aşan para
nın bu hizmetlere ve seyyar konut katarları alın
masına harcanmasını yararlı gördüğümüzü be
lirtiriz. 

Değerli senatörler, 
Bütün bunların yanında, büyük ümitlerle yü

rürlüğe konulan, sonunda kimseyi memnun et
memesi bir yana Türkiye ekonomisini ve idaresi
ni pek önemli şekilde zedeliyen Personel Kanu
nunun, bu Bakanlıkta, çoğunluğu oluşturan tek
nik personel için getirdiği hükümler bu persone
li küskün duruma düşürmüştür. 

özsl eğitim görmüş olan ve butlun dünya 
dsvletlerinde teknik personel, bünyesi itiba
riyle ihtisas unsuru sayılıp öztel işleme tabi tu
tulduğu halde, bizde bu konuya hükümetler 
maalesef bir çare bulamamışlardır. Sonuç; ve
rilecekten daha ağır bir şekilde bağlanmakta
dır ve bağlanacaktır. 
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Ekonomimizin ve kalkmmamıızın kaldıracı 
yatırımlardır. Yatırımların düşünülüışü, etüdü, 
plânı projesi ve uygulanmasında teknik ele
man vardır. Bu sınıfı dikkate almaımıak, su
ları tersine akıltimaJk hareketi olur. 

(Bir diğer pasaja, maalesef zaman darlığı 
dJolayıısıyle geçemiyorum. Başka bir vesileyle 
her halde hu fırsatı bulacağımı umarıan. 
Hızlı okumama rağmen, sayın arkadaşlarımın 
beni takilbedebildiklerini zannediyorum. Za
manı değerlendirmek bakımından konuşma si
tilini dahi bozmak zorunda kaldım. 

IBen bu arada kifüsel bir vazifeyi burada 
arz etımeden ayrılmıyacağını : Hükümetlerde 
görev alımiş ve bunun tecriibeısini, iş yapma
nın güçlüğünü çok iyi anlamış olan C. H. P. 
iSözcüsü Sayın Hazerdağlı, A. P. Sözcüsü Sa
yın Karaosmanoğlu ve Sayın Fehmi Alpas
lan'ın çiok olumlu, Devlet adamlığı düzeyin
de tuttukları konuşmaları beni cidden mü
tehassis etmiştir. Elbette tenkid edilecek yan
lar vardı, bunları çok ince bir şekilde ima 
da ettiler. Devlet hikmetinde fani kişilerin 
görevleri sırasında yaptıkları iyi veya fena 
hareketlerin bu derece seviyeli bir şekilde 
eleştirilmiş olmasından dolayı büyük bir mut
luluk duymaktayım. Sayın Adalet Partisi ve 
ıSayın Cuımlhurüyet Halk Partisinin depremler 
sıracında vermiş oldukları raporları değer
lendirmiş ve Sayın Başbakanın direktifleriyle 
bunlardan istifade ebmSş bir arkadaşınız ve 
bu istifadeleri de emrindeki elemanlarına gö-
türmlüiş bir arkadaşınız olarak tekrar her üç 
arkadaşımın konuişımalarına, çok seviyeli ve 
çalışanlara hız verici, 'kusurları da affetme
yen, onları da rahat bir şekilde ustaca söyleyen 
hatiplere ve partilerine karşı saygılarımı su
nanım. 

İSayın Senatoya ve değerli imar ve İskân 
Bakanlığı personeline bütesnin başarılı ve 
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar.) 

ÖBAŞKAN — 19*71 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
daki kanun tasarısının açık oylamasına 107 
üiye katılmış; 105 kabul, 1 relt, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasan Cumhuriyet Senatosunca ka
bul eidi'lımiraltir. 

Sayın Dikeçligil, buyurunuz. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 

Başkan, mâruzâtımı kısa olarak arz edeceğim. 

I Sebebine gelince; kıymetli arkadaşlarım gayet 
güzel konuştular. 

Ricam şu: 
Emlâk ve Kredi Bankası kredi veriyor, ama 

verdiği bu kredi 50 bin lirayı geçmiyor. Bu kre
diyi de dar gelirliler alıyorlar. 50 bin lira kre
di veriyor ama, 100 metrekarelik bir mesken 150 
bin liraya mol oluyor. Her halde bu kredi mikta
rı bu devirde yeterli olmaz. Bu dar gelirlileri 
mesken sahibi yapmak için acaba bu kredi limi
tinin biraz daha yukarıya çıkarılması Bakan
lıkça düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Bu 
bir. 

ikincisi: 
Memleketimizde meskenler yapılıyor, ama, 

bir kontrola tabi değil. Vatandaşlar da bu mes
kenleri, kontrol edilmiyen meskenleri alıyorlar; 
iki sene aradan geçtikten sonra bakıyorsunuz 
ki, o binalarda çatlamalar ve suva dökülmeleri 
görülüyor. Allah göstermesin, bir âfet olduğu 

I zaman, tahmin ediyorum ki mütaahhitler tara
fından yapılıp da satılan bu meskenlerin her 
halde heba olur ve büyük can kaybına sebebiyet 
verir. Bu, bence aşikâr gibi gözüküyor. Bu kont
rol sistemi üzerinde hassasiyetle durulması ge
rekmektedir. Bakanlık böyle bir tedbir düşün
mekte midir? 

Arsa ofisi meselesine Sayın Babüroğlu de
ğindiler ; lüzumlu bir şey. Arsa speklüasyonunu, 
yani arsa üzerine para yatırma keyfiyetini veya 
arsadan kazanç temin eome keyfiyetini ortadan 
kaldırmak lâzım. Meselâ, istanbul Boğaz Köp
rüsü yapılıyor. Bunun gibi büyük yatıranlar ya
pılırken, onun etrafındaki arsaların istimlâkini 
Hükümet daha önce düşünüyor mu? Düşündüğü 
takdirde, Türkiye'de elbette arsadan kazanç 
dedikodusu oftadan kalkacaktır. Böyle bir de
dikoduyu ortadan kaldırmak için, istanbul Bo
ğaz Köprüsü gibi büyük tesislerin yapıldığı yer
de daha önceden Bakanlık öntedbir alacak mı, 
almak istiyor mu? Bence alması yerindedir. 

Diğer bir istirhamım da şu olacaktır: Gaze
telerde. Sayın Bakanın beyanını okuduk, bâzı 
tedbirler aldığını söylüyor. Hakikaten imar ve 
iskân Bakanlığı mensubu arkadaşımızın aldık
ları para meydanda, Personel Kanununun getir
diği imkânlar meydanda; bu para karşılığında 
fedakârane çalışıyorlar. Her yerde bunun daha 

I fazlasını alabilirler. Bu teknik elemanın sıkmtı-
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sı bir - iki sene sonra büsbütün görünecektir. 
Bakanlık bu gidişle, tahmin ediyorum M, çalış
tıracak genç eleman da bulamıyacak. O halde 
bu durumu önlemek bakımından Personel Ka
nununda değişiklik yapmak suretiyle, teknik 
elemanları Türkiye'de tutabilecek ve Bakanlık 
içerisinde yerleştirebilme imkânlarını Hükümet 
olarak, Bakanlık olarak aranacak mıdır? 

Bu husus çok önemlidir, zaruridir, ilgililer
le görüştüğümüz zaman, o kıymetli uzmanların 
yavaş yavaş çekildiklerini ve elde kalmadıkla
rını ifade ediyorlar ve bunu görüyoruz. Bu çe
kilmenin doğuracağı aksaklık birkaç sene fark 
edilmiyecek, ama ileride bu aksaklık tam anla-
miyle ortaya çıkacaktır. Bizim yetiştirdiğimiz 
bu münevver insanları âdeta Avrupa'ya ihrace-
deceğiz, elimizden çıkaracağız. Buna bir imkân 
arama keyfiyetini düşünmeliyiz. Personel Ka
nunu çıkmıştır, eksik kısımları düzeltilmelidir. 

Bir de şunu samimiyetle itiraz etmek iste
rim: Bakanlıkta söylentiler durmuştur. Sayın 
Babüroğlu'nu yukarda dinledim ve çok hoşuma 
gitti. Sayın Babüroğlu, «Ben bilerek nefsime 
bir kuruş geçirmişsem, bilerek de bir yere Dev
letin parasını heba etmişsem, Allah bana verdi
ği şu emaneti alsin» sözünü yukarda söyledi. 
Bu, halisane insanların söyliyeceği bir şeydir. 
Bakanlıkta bütün arkadaşlarımız iyi niyetlidir; 
elbette Devletin parasını yerinde masruf ola
rak kullanmakta devam edeceklerdir. Böyle az 
para ile çalışan teknik elemanları, bu, onore 
edecektir. Sayın Bakan iyi insandır; bunun de
vamını Sayın Bakanın şahsında da görmeyi şah
san dilerim. 

Daha önce de çok temas ettiğini gibi, haki
katen bizim Türk çocukları bize nazaran talih
sizdir. Biz oyun yolu çok bulurduk; ama bugün 
bakıyorsunuz ki, enerjileri itibariyle oynamak 
ihtiyacında olan genç insanlar var. Nedense bi
zim gelişen şehirlerimizde buna katiyen itibar 
edilmemektedir. Ben bir eğitici olarak, yarının 
neslinin... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bir dakikanızı 
rica edeceğim. Saat 19 a gelmiştir. Sayın Dikeç-
ligirin kalan 3 dakikalık hakkını kullanabil
mesi için, mesainin devamını oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 
Başkanım teşekkür ederim. 

Bu konular üzerinde hassasiyetle durulması 
iktiza eder. 

Vaktiyle arz etmiştim; Türkiye'nin yerleş
me plânı sonradan değişmiştir. Osmanlı İmpa
ratorluğunun son zamanlarında Türkiye'de asa
yişsizlik devri başladığı zaman, vatandaşlar, ge
lişi - güzel bir şekilde yerlerini bırakmış, koru
nabilecekleri dağ yerlerini intiihabetmiş ve köy 
miktarı süratle o zaman artmıştır. Arkadaşları
mız köy miktarı için 40 bin diyor ya, bu, 40 
binin üzerindedir. Bendeniz, bu dar bütçe ile, 
hiçbir zaman için buralara medeniyeti, sıhhi te
sisleri götüremiyeceğimiz gibi, sosyal bir geliş
meyi de, medeni bir gelişmeyi de temin etme
mize imkân ve ihtimal göremiyorum. Politikacı 
olarak her köyü memnun ederiz; idareimasla
hat yapalım, bu hizmetleri götürelim diyorsak, 
bu olabilir. Ama, Nihat Erim Hükümeti taraf
sızlığını ilân ediyor, tarafsızım diyor. Tarafsız
lığını ilân eden Hükümetin bu hususlarda çok 
cesur davranması lâzımdır, ikna edilme metodu 
ile Türkiye'de köy sayısı 10 bine, bilemediniz 
15 bine indirilebilir. O zaman eğitimin tabana 
indirilmesi mümkün olur, sağlık tesislerinin ku
rulması mümkün olur, şehirlere akının önlen
mesi mümkün olur, sanayi gelişmeleri mümkün 
olur. Bunun dışında, dağın başında insanları 
tutamazsınız. 

Doğu - Anadoluda, bakarsınız, bir kabile 
içine dargınlık girmiştir, onar hane olarak iki 
parçaya ayrılmıştır. Oraya okul açacaksın, öğ
retmen göndereceksin, ebe göndereceksin... Tür
kiye'nin bütçesi ile bu kabili telif değildir. 

Gelişen Avrupa milletleri bu dağınıklıktan 
kurtulmuş, köy diye bir şey kalmamış, kentler 
halini almıştır. 

Bakanlık, 'Türkiye'de kentleşmeyi temin et
me yoluna girecek mi girmiyecek mi, böyle bir 
çalışma içinde olacak mı oîmıyacak mı? 

Benim anladığım mânada tarafsız hükümet
ler bunu başarır, öbür hükümetler, elbette poli
tik endişelerle, rey endişeleriyle bu gibi işlere 
pek girişmezler. «Tarafsızım» diyen, tarafsızlı
ğını ilân eden Hükümetin, bu gibi işler cesura-
ne parmak basarak halletmesi lâzımdır. Bir yer-

— 428 — 



C. Senatosu B : 28 

de âfet olduğu zaman Hükümet pekâlâ halkı 
ikna ederek onları bir yere toplayabiliyor. Fa-
kaıt maalesef 10 hanelik yerlere de ayrı ayrı 
binalar yapılıyor. Bu memleketin parasına 
yazık değil mi? 

Sayın Bakanın bu husus üzerinde de durma
sını, arkadaşlarımızın da memleket namına çaba 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere devam ediyoruz. 

Şahsi görüşlerini bildirmek üzere söz almış 
olan sayın üyelerin isimlerini sıra ile okuyorum. 

Sayın Yurtsever, sayın Öztürkçine, sayın 
Kürümoğlu, sayın Kmaytürk, sayın Ayrım, sa
yın Bingöl, sayın Köker, sayın Rendeci, sayın 
Ucuzal, sayın Coşkun, sayın Kalpakhoğlu. 

Sayın Yurtsever buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın, Başkan, beni silin, vaz geçtim. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — 
Sayın Başkan, aziz arkadaşlarım; 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle 
sık sık deprem felâketine mâruz kalan Bin
göl'ün bu bakanlıkla ilgili mahallî dertleri 
üzerine birkaç söz söylememe müsaadelerinizi 
istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Bingöl, 
son 25 yıl içerisinde 1946, 1949, 1965, 1966, 1968 
ve 1971 yıllarında olmak üzere altı defa deprem 
felâketine uğrayan birinci derecede bir deprem 
bölgesidir. Bu depremlerin hepsinde de mal ve 
can kaybına uğranılmışlar. 

Bilhassa can kaybının başlıca sebebi, yapı
ların inşaat hatalarından ileri gelmektedir. Bu 
bölgemizdeki yapıların % 76,2'si taş, % 22'si 
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sarfetmelerini diler, Bakanlık Bütçesinin ha
yırlı olmasını temenni ve niyaz ederim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saat 20,30 da tekrar toplanmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19,05 

yığma olup, % 99,85'i toprak düz dam çatılıdır. 
Vilâyet merkezindeki ve kazalardaki yapılarda 
resmî olanları hariç hepsi projesiz, hesapsız, 
mühendis kontrolundan uzak ve babadan kal
ma usullerle inşa edilmişlerdir. Resmî inşaat
ların da hiç birinde deprem hesapları nazarı 
itibara alınmamıştır. Bu sebepten, en ufak bir 
sarsıntıda bile binlerce konut yıkılmakta ve 
altında binlerce vatandaşımız helak olmakta
dır, 

Muhterem arkadaşlarım, söylemek istediğim 
husus şudur: Artık İmar iskân Bakanlığının, 
ağırlığını çok ciddî Ibir çalışma neticesi ortaya 
koyması zamanı çoktan gelmiştir. Gerek bele
diyeler, üzerinde ve gerekse Bayındırlık Bakan
lığı nezdinde ciddî teşebbüslerde bulunması, 
deprem bölgelerinde ilmî ve teknik esaslara uy
gun, deprem hesapları nazarı itibara alınmış 
yapı politikasının uygulanmasının sağlanması 
gerekmektedir. 

ıSayın senatörler, bu kısa girişten sonra, ge
çen yıl 21 Mayıs 1971 tarihinde Bingöl'ün ge
çirdiği deprem âfeti neticesi Hükümetimizin 
yaptığı hizmetlerden ve bu hizmetlerin noksan 
kalan ve bu yıl mutlaka ikmal edilmesi zaru
reti bulunan kısımları üzerinde kısaca durmak 
istiyorum. 

Deprem neticesi, şehir ve köylerde 9O0 va
tandaşımızı kaybetmenin üzüntüsünü hâlâ ya-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk (Sivas), Kudret Bayhan (Niğde) 
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şamaktayız. Bu vatandaşlarımıza Allahtan rah
met, kederli ailelerine ve yüce ulusumuza baş
sağlığı dilerim. 

(Mal kayfbı ise, toplanı olarak 200 milyon 
lira civarında olmuştur. 86 köyümüzde taş 
taş üstünde kalmamış, cem'an 4 500 konut yı
kılmış, vilâyet merkezinde ise 1 800 ev yıkıl
mış ve ağır hasara uğramıştır. 

îDeprem vuku bulur bulmaz, Hükümet, bü
tün Devlet kuvvetlerimi seferber ederek Bin-
•ıgöl'iin yardımına köşmıuştur. Çok kusa bir za
manda alınan fevkalâde isabetli tedbirler ne
ticesi ilk âcil yardımlar semercisini vermiş ve 
vatandaşımızın ıstırabının hafiflemesine bü
yük yardımcı olmuştur. Gerek deprem esna
sında, gerekse depremden hemen sonra Hü
kümetimizin, bütün resmî kuruluşlarımızın, 
bilhaslsa kahraman Silâhlı Kuvvetlerimizin, 
velhasıl bütün milletimizin Bingüllülerin yar
dımlarına koşmalarını şükranla karşılıyor, 
Ibaşita Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, 
ıSaym Başfbakanımıza, Sayın GeneTlkuorfmay 
IBaışikanımıza ve değerli iilçimcM Ordu Kuman
dan ve kahraman Mehmetçiklerime o zamanki 
imar ve iskân Bakanı Sayın Baibüroğlu'na ve 
'Sayın Bakanlık mensuplarına, şefkat yuvası 
Kızılayımızm değerli Başkan ve idarecile
rine, yardımlarımıza koşan yabancı milletle
rin alicenap yardım kuruluşlarına huzuru
nuzda tekrar ve tekrar teşekkürlerimi Bingöl-
lüler adına arz ederim. 

İVEulhterem arkadaşlarım, 
(Bingöl'de imar ve iskân Bakanlığı ger

çekten çjok ciddî çalışmalar yapmıştır, fakat 
yaranın çek ağır oluşu ve zamanın çok 
kısa bulunuşu yüzünden pek çok hizmetler 
yarım kaldı. Bu Klarnetlerin mutlaka çok 
ciddî bir şekilde ele alınarak önümüzdeki yıl 
ikmal edilmesini talep ve temin etmek üzere 
Ibâzı ricalarda bulunacağım. 

Hemen ifade edeyim ki, her ne kadar pek 
çok işimiz yarılın kalmışsa da, dışarıda hiçbir 
vatandaşımla kalmamıştır. Bütün Bingöllü-
lerin üzerinde ittifak ettikleri bir hutsus var
dır, o da şudur : Hükümet, mümkün olan bü
tün gücü ile gayretini sarf etmiş, imar ve İs
kân Bakanlığı mensupları bütün hüsnüniyet 
ve gayretleriyle çalışmışlar, ama ancak bu ka
darını yapmak mümkün olmuştur. Ben de bu 

görüşe yürekten katılıyorum. Bu hususu açıkça 
fcelirtmeyi vazife sayıyorum. 

©eğerli arkadaşlarım, şimdi eksik kalan 
ve taimamlanmajsı icalbeden hizmetleri kısaca 
arz ederek sözlerime sön vereceğim. 

Yıkılan köy okulları, geçen sene zama
nın müsaade etmemesi yüzünden yapılmamış 
ve onarılımamıştı. Bunların behemahal önü
müzdeki yıl içerisinde şehir okullariyle bera
ber yapılması, ikmal edilmesi, tedrisata açıl
ması icaJbeder. 18 milyon liralık bâr tahsisat 
ayrılmıştı, Bayındırlık Bakanlığına aktarı^ 
di, fakat netice alınamadı. Zannederim yine 
böyle bir tahsisat tefrik etmek lüzumu hâsıl 
olacaktır. Çünkü, Maarif Bakanlığının Büt
çesine bu hususta konulmuş bir tahsisat yok
tur. 

Şunu da arz edeyim : Bingöl'de, deprem
den önce köy yplu olarak 200 Km. civarında 
köy yolu vardı, depremde gösterilen faali
yet neticeısi bu miktar, 900 Km yi buldu, bü
yük bir hizmet ifa edildi. Karayolları, YSE 
ve imar ve iskân Bakanlığı mensuplarına bu 
husustan dolayı da ayrıca teşekkür ederim. 
Bu yolların sanat yapılarının hepsi noksan, 
bunların da mutlaka ikmal edilmesi icatoeder. 

Buraya gelmişken bir hususa daha temas 
etmeme müsaadelerinizi istirham edeceğim. 

Tekel Bakanlığı mamullerine yapılan zam
dan elde edilen senelik 200 milyon liranın 
imar ve iskân Bakanlığına behemahal devre
dilmesi lâzımdı. Zannederim bu paranın tümü 
Bakanlığa aktarılmadı. Bu paranın Hükü
met tarafından mutlaka Bakanlık bütçesi âfet
ler fonuna irat kaydedilmek üzere aktarıl
ması zarureti vardır. Bunu hassaten rica 
ediyoruz. Aksi takdirde, bu işlerin Bakanlığın 
normal bütçesiyle yürümesine imkân yoktur, 
yarım kalacak, hizmetler heder olup gide
cektir. Yapılan yollar, bir yağmur ve sel 
felâketi neticesi bir günde haralbolup gide-
fhilir. 

Ayraca YSE ve Karayolları teşkilâtlarının 
da, imar ve iskân Bakanlığından maddi yar
dımı gördükten sonra, makina ve eleman bakı
mından bir şubenin imkânlarına bu hizmeti bı
rakmaması zarureti vardır. Bölige ve bölge
ler seviyesinde bu işin ele alınarak ikmal edil
mesi icaibeder. imar ve iskân Bakanlığının bu 

— 430 — 



C. Senatosu B : 28 4 . 2 . 1072 O : 3 

husustaki gerekli teşelMbıltelerde bulunması ve 
gerekli bakanlık ve umu'm müdürlüklerle te
mas kuruması zarureti vardır. 

iBAŞiKAN — iki daikkanız var efendim. 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Devamla) 

— Bı'ltir'iyor-tim Beyefendi. 
Gerek şehir, gerekse yeniden inşa edilen bü

yük köylerin altyapı hizmetlerinin ikmali zaru
ridir. iller Bankasının ele aldığı mevzuların ik
mal edilmesi icabeder. Geniş bir faaliyet içeri
sinde bulunuyorlar, kendilerine şükran borçlu
yuz. Hizmetlerini devam ettirmelerini istirham 
ediyoruz. 

Bingöl'ün bir de içme suyu meselesi vardır; 
çok önemli bir mesele. Şu anda (— 30) derece 
soğuk altında her çeşmenin başında 300 - 500 
vatandaşımız kova ile su beklemektedir. Sn bo
rularının bir kısmı da patlamış vaziyette, patla-
masalar dahi su kâfi gelmiyecekti. Burada bele
diyenin bir hatası olduğunu kabul ediyorum. 
ama düşünülen ziyaret suyu ile de şehrin ihti
yacı bulunan içme suyunun temin edilmesi müm
kün değildir, kâfi gelmiyecektir. 

istanbul'un Kartal ilçesinin köylerinin içme 
suyunu temin etmek üzere bir çırpıda 70 milyon 
lira harcıyan bir Devlet için Bingöl'ün içme su
yunu temin etmek üzere 10 m^yon veya 17 mil
yon lira pa^a harcaması çok değildir. Efendim. 
gaydiktisadi oluyormuş, 20 bin nüfuslu bir vi-
lâvet -cin 1.7 milyon lira içme suyu için harcan-
mazmış» görüsü maalesef hâkim; bu görüsü71 

çok yersiz olduğunu belirtmek istiyorum ve is
tirham ediyorum bu mesele üzerinde çok ciddî 
olacak durulsun. Şu «metan» suyu denilen ve 
bütün Bin?ölülerin hasret çektiği içme suyuna 
Bingöl'ü lütfen bir an önce kavuştursunlar. 

Son olacak bir istirhamda bulunmak istiyo
rum. Bu istirham edeceğim husus; Sayın Baş
bakan H^hat Erim tarafından p êrek Bingöl'de 
gerekse Varto'da vatandaşlara vaadedilen, ta-
ahhüdedilen bir husustur. 1965 ve 1966 yılla
rında Varto depreminde yıkılan köylerdeki ko
nutların, yeni baştan, daimî iskânları sağlan
mak üzere yapılabilmesi için, bu senenin imkân
ları içerisinde kullanılmak üsere bütçeye 200 
milyon lira tahsisat konarak bu isin halledile
ceğini vaadetmişlerdi Sayın Başbakan. Devlet 
idamesinde devamlılık esastır... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, bağla
yım s lütfen. 

ARÎP HİKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Bağlıyorum Sayın Başkanım. Ben fazla ko
nuşan bir üye değilim; bölgemin de çok önemli 
bir derdi... 

BAŞKAN — Herkesin sahibolduğu «zaman» 
aynıdır. . 

ARtP HÎKMET YURTSEVER (Devamla) 
— Peki, teşekkür ederim, bağlıyacağım Sayın 
Başkan. Bağlıyacağım ama, takip de edeceğim; 
bir dakika geçirdiğiniz takdirde müdahale ede
ceğim. 

Efendim, 1965 ve 1966 yıllarında yıkılan 
köylerdeki konutların daimî iskânı teminen ye
niden inşa edilmesi için, tekel zamlarmdan isti
fade edilerek gayret sarf edilmesi ve bunun 
muhakkak gerçekleştirilmesi lâzımdır. Kiği ilçe
sinde heyelan neticesinde tamamen batan Kuş-
n,imeni, Hasbağlar gibi köylerin 1969, 1970 ve 
1971 yılı programlarına alınmasına rağmen ya-
mlrmyan konut işinin de mutlaka halledilmesi 
1 âzımgelmektedir. 

Sözlerimi bağlıyorum. 
Şehir içinde yıkılan çarşının yeniden yapıl

ması bir mesele oluyor. Bu çarşının, tiler Ban
kası tarafından belediyeye yapılacak yardımlar 
neticesi yapılması her halde en uygun yol olur. 
"îira, Emlâk Kredi Bankasından vatandaşın bü
tün gayrimenkulu yıkıldığı için karşılık göste
rip kredi alması imkânı yoktur. Kooperatif me
selesi de bir netice vermemiştir, arsa bulmak 
^mkânı çok güçtür. Arsa Ofisinden arsa temin 
edilecekti, bu da temin edilmedi. Aslında ku
rulmuş bir iki tane kooperatif vardı, bu da me
seleyi halledemiyecektir. Emlâk Kredi Banka
sının imkânlarının bu hususta seferber edile
bilmesi için gerekirse mevzuatta değişiklik, aksi 
takdirde müteselsil kefalet veyahutta başka bir 
usulün kabule mazhar olmasını diliyor, sözleri
mi burada bağlıyorum. 

Bütçenin milletimize ve imar ve İskân Ba
kanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyerek 
Yüce Senatoyu ve Bakanlığın muhterem men
suplarını saygı ile selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BALKAN — Sayın Öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Bütçe kanunu tasarısının 1034'ncü sayfasın

da, «Kamulaştırma ve Satmalmalar kısmının 
32.100 ncü maddesinde bir maddî hata var. Zira 
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33 milyon 800 bin ve 7 milyon 200 binin topla
mı 41 milyon yapıyor; kabul edilen metinde 40 
milyondur, bunun düzeltilmesi icaJbetmektedir. 

1971 yılı Bütçesinde işgüçlüğü, iş riski gibi 
hususlar kararnameye bağlanmış idi. Bütçede 
böyle bir hüküm olmasına rağmen, ne yazık M, 
bu kararname şu ana kadar çıkmadığı için, bu 
seneM bütçede doğrudan doğruya iş riski zam
mını teknik hizmetlerde 100 lira ile 400 lira; iş 
güçlüğü zammını 1000 lira ile 800 lira; eleman 
teminindeki güçlük zammını da 500 lira ile 
1 400 lira olarak kabul etmiştir. Bunun dahi bu
günün hayat şartlarına uygun bir rakam olma
dığını Yüksek Huzurlarınızda arz etmek iste
rim. 

Konumuza geçelim. 
Anayasanın 49 ncu maddesi, ikinci Beş Yıl

lık Plânın 1971 yılının uygulama durumu ve 
775 sayılı Kanunun âmir hükümleri bir kenara 
itildiği müddetçe, gecekonduda oturan vatan
daşlarımızın, arsa simsarlarının, gecekondu sim
sarlarının elinden kurtulmasına imkân yoktur; 
tıpkı köylü vatandaşlarımızın tefecinin elinden 
'kurtulamadığı gibi. 

Gecekondu yapımı durdurulabilir mi? 
775 sayılı Kanunda gayet ağır hükümler ol

masına rağmen, inşaatın fiilî durumu ne olursa 
olsun yıkılmasını öngördüğü halde, bu polisiye 
tedlbirinn yürütülememesi nedeni ile gecekon-
yapımı hızla devam etmektedir. 1966 yılından 
beri gecekondu yapımı hızlı bir şekilde ne ya
zık M, devam etmektedir. Hiç şüphesiz ki, evve
lâ köylüyü köyünde doyurabilme imkânlarını 
yaratmadıkça; Anayasamızın öngördüğü reform
lardan toprak reformu, zirai reform yapılma
dığı müddetçe, sosyal ve ekonomik denge temin 
edilmediği müddetçe, polisiye tedbirler ne ka
dar ağır olursa olsun, gecekondu yapımı ne 
yazık ki devam edecektir ve devam etmekte gi
decektir. Fiilî durum budur. 

Diğer bir husus: 
Konut açıklığı 113 bin 500 dür. 113 500 ko

nut açıklığı olduğu müddetçe ve her gün en 
aşağı 300 bin ailede yeni yeni teşekkül ettiğine 
göre, her sene, Devletin Anayasanın 49 ncu 
maddesini bir kenara bırakıp «nemelâzım» der 
isek, eîbette bu sosyal yara devam edecektir. Bu 
(benim inandığım konudur. 775 sayılı Gecekon
du Kanunu, samimî olarak söylüyorum ki, iyi 

bir kanundur, fakat rahat işliyen bir kanun de
ğildir. 

iyi bir kanundur. Çünkü 6188 sayılı Kanun 
da, gecekondusuna tapu verilen bir kimsenin, 
10 sene müddetle ivazlı ivazsız satamama kaydı 
mevcut iken - ki bu Kanun 1953 senesinde çık
mıştır - 1966 yılında çıkan 775 sayılı Kanunda 
bu müddet 20 seneye yükseltilmiştir. Gecekon
du yapımı 1945 - 1946 yıllarında başlamıştır. 
Demek ki, 1946 yılındaki bir vatandaşımız 
1966 da tapu alsa, ancak 1986 yılında satabil
me imkânını bulacaktır. Bu hüküm gayet iyidir. 
Arsa ve gecekondu simsarlarını ve satışını önle
yici bir hükümdür. Ama, ne yazık M, 775 sayılı 
Kanundan önce yapılmış bütün gecekonduların 
hak ve hukuku yalnız bu kanunun geçici 5 nci 
maddesine ait hükümle idare edilmektedir. Di
ğer bütün kanunlar ıslah bölgelerini, tasfiye 
bölgelerini ilgilendiren hususlar ile arsaların ne 
şekilde tevzi edileceğine ait hususları öngör
mektedir. Evet, 775 sayılı Kanun iyi bir ka
nun olmasına rağmen, tatbikatçısının iyi olma
ması nedenleriyle de daima yeni yeni hatalara 
duçar olmaktadır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın öztürk-
çine. 

RİFAT ÖZTÜ&KÇİME (Devamla) — Peki 
efendim. 

Meselâ önleme bölgelerindeki arsalar öncelik
le gecekonduların ıslah ve tasfiyesi sebebiyle 
açıkta kalanlara ve diğer konutsuz vatandaşlara 
verilirken, bâzı memurlarımızın, gecekondu ile 
alâkası olmıyan, gecekondusu ıslah olmıyan va
tandaşlarımıza dahi, gecekondu bölgesinin dışın
da olan meselâ Bebek sırtlarında bulunan bâzı 
yerlere, 775 sayılı Kanunun âmir hükmüne gir
miş gibi tapu vermesi, her halde yolsuzlukların 
ilki olduğu kanaatindeyim. Bu kanun, evvelâ ıs
lah ve tasfiye sebebiyle açıkta kalanlara, ancak 
ve ancak önleme bölgelerinde olan vatandaşla
rıma arsa tahsisini öngördüğü halde; maalesef, 
ıslah bölgesinde bulunan boş arsaların bu gibi 
vatandaşlara da verildiği görülmektedir. İşte bu 
gibi tatbikat da, gecekondu meselesinin hallinde 
sonuç alınamamasının sebeplerinden biri olmuş
tur. 

Belediye ve özel idareler bütçelerinin % 1 i-
nin gecekondu fonuna koyulması öngörülmüş 
ise de, bu, usulen bütçeden konuyor, Dahiliye 
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Vekâleti bunu tasdik ettikten sonra, ne yazık 
ki, bu fona konulmuş olan paraları belediyeler 
harcamıyorlar. Burada bir âmir hüküm olmalı 
ki, fona konulan paralar senesi içerisinde har
canmalıdır. Aksi halde, gecekondularda tifo, ko
lera gibi hastalıklar sık sık görülür ise bunları 
bir sürpriz olarak beklememek tabiîdir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın öztürkçi-
ne, bağlayınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bir iki 
kelime ile sözlerimi bitireceğim. 

istanbul ili dahilindeki Basınköy ve Kartal-
köy 1963 tarihinde heyelan mıntakası olarak Ba
kanlar Kurulu kararı ile ilân edilmiştir. Fiilî du
rum bu iken, inşaat bu tarihten sonra da devam 
etmektedir. Ayrıca, Türkiye Emlâk Kredi Ban
kası da kredi vermekte devam ediyor. Suç, Ba-
sınköy'ündeki gazeteci arkadaşlarımızın yahut 
da Kartalköy'deki subay ve astsubay arkadaşla
rımızın mıdır, yoksa, heyelan mıntakası oldu
ğu kabul edildikten sonra inşaatın devam etti
rilmesine ve banka kredilerinin verilmesinin de
vamına müsaade edilmesinde midir? Ben bura
da bir suçlu aramıyorum, ancak burada bir yara 
var, bu yarayı tedavi etmek zorundayız. 

Bugün 40 bin liraya mal olan bir bina, bu ne
denle, ferdileşme olamadığı için, 80 - 85 bin li
ra gibi 100 bin lira gibi bir meblâğa ulaşmak
ta, vatandaş ağır malî külfetler içerisinde bu
lundurulmaktadır. Heyelan durmuştur, rapor
larla sabittir. Sayın Bakamından istirhamımı, 
demin aldığım bir habere göre mühendislere 
göndermiş, Allah razi olsun, inşaallah heyelan 
mıntakası olmadığı, tıpkı Devlet Demiryolların
da olduğu gibi rapor alınırsa bu gibi vatandaş
ların da perişan olmaları önlenmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Tamam Sayın öztürkçine... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bütçe

nin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim, inşallah, 
Âfetler Genel Müdürlüğü bütçesindeki para bu 
sene hiçbir felâkete harcanmadan bütçede gelir 
olarak kalır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Kürümoğlu, buyurunuz. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Zamandan tasarruf için, mecburen doğrudan 

doğruya Bitlis ile ilgili konulara girmeye mec
burum. Bu sebeple fazla teferruata imkân bula-
mıyacağım. 

Bitlis'te bugüne kadar cereyan etmiş âfetleri 
sıra ile takdim ediyorum : 

. 1963 sel âfeti; Bitlis merkezinde 61 ev ağır 
hasar görmüştür. 

Bitlis 26 . 4 . 1966 tarihli deprem: 63 aile 
ağır hasar görmüştür. 

Bitlis merkezinde 19 Ağustos 1966 tarihli 
depremde 305 aile zarar görmüş ve 1 500 er lira 
hibe mahiyetinde para yardımı yapılmıştır. 

Hizan ilçemizde 26 . 4 . 1966 tarihli deprem
den zarar gören 11 köyde 280 aile hasar görmüş
tür. 

Horozdere Köyü Otluca mecrasında yangın
dan dört hane zarar görmüştür. (Sene 1970). 

Bitlis merkezinde 1968 de yağışlardan evi çö
ken ve ağır hasar görenler 94 ailedir. 

Bitlis Merkez köyleri : 
içmeli: 1968 de 8 aile ağır hasar görmüştür. 
Çahdüzü: 1968 de 6 aile su baskınından za

rar görmüştür. 
Yalnızçamlar: 1968 de 30 aile çığ ve yer kay

masından ağır hasar görmüştür. 

Ağaçpuıar: 1968 de altı aile yer kaymasın
dan ağır hasar görmüştür. 

Ünaldı: 1968 de 15 hane yer kaymasından 
ağır hasar görmüştür. 

Döşkaya: 1968 de 4 hane çığ ve su baskının
dan ağır hasar görmüştür. 

Adilcevaz: 1963 senesinde su baskınından 
184 hane ağır hasar görmüş ve yıkılmıştır. 

Bitlis Mutki ilçesi: 
Boğazönü; 11 aile su baskınından ağır ha

sar görmüştür. 
Yeni Doğan köyü 23 aile su baskınından 

ağır hasar görmüştür. 
Köprübaşı: 7 aile heyelandan ağır hasar 

görmüş. 
Yazıcık: 5 hane su baskınından ağır hasar 

giörmüştür. 
Bağarası: 86 aile heyelan sebebiyle ağır ha

sar görmüştür. 
Uzunyar: 17 aile heyelandan ağır hasar gör

müş. (1968) 
Çaygeçit: 42 aile heyelandan ağır hasar 

görmüştür. 
Üçadım: 15 aile su baskınından, kaya düş

mesinden ağır hasar görmüştür. 
Tatvan merkezi: 1968 de göl kabarmasından 

34 aile zarar görmüş, 3 adedi kabul edilmemiş; 
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halen 30 aile afetzede olarak kabul edilmiş ve 
bunlar için 30 adet bina inşa halindedir. 

Bu kronolojik izahtan sonra, üzerinde du
rulması icaJbeden bâzı noktalarda Sayın Ba
kanlığın dikkatini çekmek zarureti ile huzuru
nuzu işgal ettim. 

Tatvan merkezinde inşa edilen binalar biri-
kefcten ve tek oda, aralık, müştemilât olmak 
üzere inşa edilmektedir. Bunun maliyet bedeli 
ne olursa olsun, her halükârda ne iklim şartla
rına uygunluğu ve ne de vatandaşın ihtiyaçla
rına cevap verme yönünden hiçbir suretle tec
viz edilemiyecek vasıfta olduğunu arz etmek 
isterim. 

«Kendi evini yapana yardım» şeklinde 15 bi
ner lira esası üzerinden yapılan Bitlis Merkez, 
Adilce vaz ve Ahlat'taki binalar için bugüne ka
dar Sayın Bakanlığın birçok ilgisi ve yardımı 
sayesinde gerçekleşme oranı oldukça yükek ol
makla beraber geçen sene varılan bir karar ne
ticesi Bakanlıkça beşer bin lira ilâvesi sureti 
ile 20 şer bin lira üzerinden binaların ikmaline 
çalışılması esası kabul edilmişti. Fakat bu be
şer bin liranın ikmal edilmediği, bu sebeple ge
rek muhitteki inşaat malzemesi fiyatlarındaki 
yükseklik, gerekse isçi ücretlerinin bugünkü se
viyesi dikkate alınırsa; bu fiyatlarla orada 
inşaat yapma imkânı olmadığı dikkate alına
rak Bakanlılkça bu işin hızlandırılması icabet-
mektedir. 

İzah ettiğim âfetlerden dolayı zarar görmüş 
kişilerin, bana öyle geliyor ki; 1963 yılından 
bugüne kadar sürüncemeye kalmış işlerinin 
bir yıllık programa alınması ve tümü ile ağır
lık verilmek sureti ile bir yıl içinde bitirilmesi 
mümkün olacaktır. 

Buna rağmen, şanssızlığımızın icabı olacak, 
maalesef 1963 ten sonra hiçbir yıl Bitlis'e el 
uzatılma imkânı olmadı. Buna rağmen Sayın 
Bakanlığı mazur görüyorum. Zira, Bitlis âfetini 
takibeden senelerde; 1966 yılında Varto ve onu 
takiben Gediz, onu takiben de Bing'öl ve Bur
dur depremleri cereyan etti ve buralardan in
san zayiatının fazla olması ve yıkık nisbetinin 
çok büyük olması dikkate alınarak Bakanlık 
ağırlığını bu noktalara tevcih etti. Bunun ne-
ticasi olarak da, Bitlis, bugüne kadar «ihmal 
diyemiyeceğim; ama lâyüki ile alâka göreme-
medi. Bunların biran evvel giderilmesine Sa

yın Bakanın önayak almasını ve yardımcı ol
masını istirham ediyorum. 

1971 uygulama plânında Bitlis (Merkez) 
117, Adilcevaz 184, Mutki 5, temeli 8, Çalıdüzü 
6, Yeni Doğan (Mutki) 23, HaraJbeşehir (Ahlat) 
36 olmak üzere oldukça yüklü bir miktara 
varan afetzedeye yardım yapılması veya bina 
imkânı sağlanması programlanmış olmasına 
rağmen maalesef 1971 yılının özellikleri ica
bı bu da bugün için tahakkuk etmemiş vazi
yettedir. Bununla birlikte, 1971 yılı içerisinde 
konmuş olan programdaki paranın tam gön
derildiği kanaatindeyim; fakat tedricî ve bö
lük bölük yardımlar yapıldığı için, ne kendi 
evini yapan şahsa faydası olmaktadır, ne de 
bunu organize eden teşkilâtın kesin ve kısa yol
dan sonuca varmasını sağlamaktadır. Bu sebep
le senelerden senelere aktarılmak sureti ile bu 
iş yürütülmektedir. Bunların önlenmesini is
tirham ediyorum. 

Buna ilâveten; 
Doğu illerinde şehircilik yönünden altya

pı hemen hemen yok gibidir. Sayın tmar Bakan
lığı ismine yakışır şekilde lütfetsinler, Doğu 
illerinin alt yapılarını, su, kanalizasyon, elek
trik ve sair alt yapılarını, şehir plânlarının 
tatbikini sağlasınlar. Bizde, meselâ Bitlis'te so
kak yok. Bu suretle, hiç olmazsa dışardan ge
len insanlara biraz hoş görülen bir manzara 
ile karşılaşma imkânı sağlasınlar. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Devamla) — Az 

kaldı Sayın Başkanım. 
Bingöl, Muş, Bitlis illerinde geçici iskân 

sureti ile yerleştirilmiş binleri aşan aileler var
dır. Bunlar 1963 ten bugüne kadar her sene 
muhtelif âfetlerden dolayı geçici iskana tabi 
tutulmuşlar ve bugüne kadar bunların ciddî 
şekilde daimi iskânları sağlanamamış ve bu va
ziyetlerinin de ne zaman sona ereceği belli ol
mamıştır. Bu konuda da Sayın Bakanlığın il
gilerini istirham ediyorum. 

Bunu bugüne kadarki gecikme dolayısiyle 
yine mazur görmeye mecburuz; çünkü, demin 
arz ettiğim âfetlerin araya girmesi büyük 
meblâğların harcanmasını icabettirmesi neti
cesi bunda başarısızlık olmuş olabilir. Bu başa
rısızlığın âcil şekilde önlenmesine zaruret ol
duğu kanaatindeyim, 
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Ayrıca bir prefabrike konut inşaatı ile il
gili fabrika konumuz vardır. Bu konuda, Ba
kanlığın da arzusu üzerine, Bitlis ve civarın
da; Tatvan ve Muş'ta Hazineye ait veya şa
hıslara ait bedelsiz arazi tahsisine imkân sağ
lamış bulunmaktayız. Bunu da nazara almak 
suretiyle, Sayın Bakanlığın bu işin orada ger
çekleşmesini sağlamağım ve bu yoldan hiç ol
mazsa bir miktar istihdam kapasitesi yarat
masını istirham ediyoruz. Zira, 10 lira yevmi
ye için dilenmek mecburiyetinde kalabilecek 
kişilerimiz çoktur. Bunu bir politika değil, bir 
gerçek olarak ifade ediyorum. Sayın Bakanlı
ğın bu ufak yardımını bizden esirgememesini 
de istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Kınayitürk, buyurunuz. 
ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler, muhterem Ba
kan, güzid3 bakanlık erkânı; 

imar - İskân Bakanlığı sosyal, ekonomik ve 
doğal değişim ve gelişimlerin muhasisalası olan 
birtakım meseleleri çözmök ve birtakım neti
celeri tanzim etmek gibi son derece güç, güç ol
duğu kadar da önemli bir vazifenin sahibidir. 
Kendi iradesi dışımda çoğu kere tekevvün eden, 
kendisinin kumanda edemediği birtakım kay
naklardan istikameti tâyin edilen bâzı oluşum
ların neticelerini, mahdut imkânlar içerisinde 
belli amaçlara götürebilmek gerçekten zor bir 
iştir. Bu yüzden imar - iskân Bakanlığı ne ka
dar gayret eıtse, ne kadar başarılı olsa yine de 
kendisine yönelen hizmetin ağırlığının gölge
sinde belli ölçüde kalmak durumundadır. 

imar - iskân Bakanlığı bütçesini tetkik 
ederken şu anâtemel fikir üzerinde tahlil etme
nin uygun olacağı kanısındayım: 7116 sayılı 
Kanunun esprisi içerisinde bu bakanlığın ilk 
olarak hizmetler kısmı; ki, bunlar Plânlama ve 
imar, Mesken Genel Müdürlüğü, Yapı Malze
mesi Genel Müdürlüğü, Âfet işleri Genel Mü
dürlüğü ve bağlı teşekküller olarak Emlâk 
Kredi ve iller Bankası, Arsa Ofisi ve diğer te
şekküller olarak tesbit edilmişjtir; memleketi
mizde sık sık vukua ffelen âfetler muvacehesin
de vatandaşın başını dayıyabileceği, ıstırabını 
•dindirebileceği, sıkıntılarını giderebileceği ye
gâne müessese olarak karşımızda İmar - iskân 
Bakanlığı Âfetler Dairesi bulunmaktadır. Bu 
önemli kuruluşa verilen malî imkân yetersiz-

dir. Buranın başta güzide genel müdürü ve de
ğerli arkadaşları bu imkânsızlık içerisinde ve 
Bakanlığın ciddî yönetimi karşısında hizmetle
rini büyük bir aşkla ve feragatle yapmak zo
rundadırlar. 

Mâruzâtım şudur ki: Hesaba dayanan, ihti
yaca dayanan âfet hizmetlerinde 1971 yılında 
malî porte 62 milyondur. Burdur ve Bingöl âfeit-
leri dolayısiyle 360 milyon da bir ek ödenek 
verilmesi ile yine elindeki mevcut hizmetlere 
fevkalâde olaylar hariç, yetişemenıiştir. Birik
miş 47 milyon konut mevcudolup bunun malî 
portesi yoktur; bunu kendi imkânları ile karşı
lamaya çalışmaktadır. Bu birikmiş konutlar da 
senelerce devam edegelmişjtir. 1972 yılında ma
lî porte 55 milyon bulunmaktadır. Tanrı koru
sun, yeni âfetler memlefketin başına gelmesin 
ama, bu imlkân ile hiçbir hizmet yerine geıtiri-
lamez, 

Memleketimizde vukubulan ve büyük âfet 
sayılaibilen Gediz felâketi, dört ay gibi kısa bir 
zaman içerisinde, altyapı tesisleri ile birlikte 
8 300 konut, belli ölçüde kusurları olsa bile. 204 
milyon liralık bina yatırımı ve 60 milyon lira 
kadar da altyapı yatırımı olmak üzere ceman 
265 milyon lira harcanarak önlenmiştir. 

Bu münasebetle şu noktayı belirtmek iste
rim ki, bizden evvel konuşan Sayın Hazerdağh 
arkadaşım eğer yanlış not almamışsam, «Bingöl 
ve Burdur deprem inşaatı, diğer inşaatlardan 
farklı olarak dedikodusuz geomişitir» buyurdu
lar. 

Muhterem arkadaşlar, çok istirham ediyo
rum, feragâtla çalışan geçmişteki iktidar ba
kanlarına ve bu bakanlık personeline, geçmişte, 
bütün teknik kadrosu ile canını dişine takarak 
uğraşan bu bakanlığın gerek başımdakilere ve 
gerekse personeline her hangi bir tarizde bu
lunmaya hakkımız yoktur. 

Biraz evvel izah ettiğim Gediz depresdnde 
kısa zamanda 8 300 konut gerçekleşt irilmiş ve 
265 milyon liralık büyük bir harcama yapılmış
tır. Bu felâket Mart ayında vukubulmuş, Ekim 
ve Kasım sonunda vatandaşları dışarda bırak
mama gibi bir gayret gösterilmiştir. Eğer, ha
kikaten geçmişteki bakan arkadaşımızın mesu
liyeti varsa, bunu hiçbir zaman kapatmayı dü
şünecek insanlar değiliz, istirham ediyoruz Sa
yın Bakan arkadaşımızdan ve Hükümetten; eğer, 
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hakikaten böyle bir suiistimal mevcutsa, lütfen 
gerekli kanuni muameleyi yapsınlar; aksi tak
dirde dedikodularla hükme varmıyalım. 

Her türlü dedikodu söylenebilir. Nitekim, 
1971 senesinde güzel memkıkeitâmde ve Bingöl'
de vukubulan âfetler dolayısiyle ilk anlarda çok 
şeyler söylendi. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş-
kanınca S. Ü.) — Neler söylendi, anıklar mısı
nız? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz 
efendim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Ama, hiçbirine değer vermemiş; çalışılmadı, 
şöyle oldu böyle oldu gibi lâflara değer ver
memiş ve çalışmanın semeresini görmüşüzdür. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Yolsuzluk diye bir şey söyle
diler mi? 

'BAŞKAN — Lütfen efendim, sual sormayı
nız. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Ha
yır, hiçbir şey söylemediler. Sayın Babüroğ-
lıu acele ettiniz, sözüm bitmedi, müsaade buyu
run. 

BAŞKAN — Siz de cevap vermeyiniz efen
dim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bi
naenaleyh, dedükodulara değer vermenin yeri 
olmıyacağını söylemek istiyorum. Biz, geçmiş
teki çalışmalardan olduğu gibi Birinci Erim 
Hükümetindeki Bakan arkadaşımızın ve Ba
kanlık erkânının, halen de yeni Bakanımızın 
ve Bakanlık erkânının hizmet vermelerinden 
memnunuz. Dedikodulara hiçbir zaman değer 
vermiyoruz ve bu değer vermenin bizi selâ
mete götüreceğine inanmıyoruz. Çok istirham 
ediyorum, bir bahar havası içerisinde devam 
eden bütçemizde, şöyle olmuş, böyle olmuş lâf
larından ziyade bütçe tenkidleri yapılsın ve 
bunlar üzerine eğilinsin. 

Geçmişte Varto olayı önümüzdedir ve bura
da 7 bin küsur bina yapılmıştır ve bu binaların 
çoğu baraka tipinıdedir. Böyle olmasına rağmen, 
bu inşaatlar birkaç sene sürmüştür. Ama, İmar 
ve iskân Bakanlığı bu faaliyetten sonra, değer
li elemanları ile büyük bir tecrübe kazanmış 
ve gerek Gediz olayını, gerekse Burdur, Bingöl 
elayım kısa zamanda, herkesin takdir edebile
ceği bir şekilde neticelendirmiş ve hiçbir zaman 
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da kimseyi töhmet altında bırakmamıştır. Bu 
bizim için bir gurur mevzuudur. 

Demek istiyorum ki, hizmetlerde ve hizmet 
alanlarını töhmet altında bırakmayıp, hizmet
lerin gelişmesini takdirle karşılamalıyız. 

Sayın arkadaşlarım, memleketimizde sık sık 
vukuagelen âfetler muvacehesinde, izah etti
ğim gibi, vatandaş sıkıntısını evvelâ imar ve 
İskân Bakanlığının Âfetler Şubesinde bulmak
tadır. 

Ayrıca, bu Bakanlığı, Mesken Genel Müdür
lüğünün uyguladığı dörtlü sistem takdire de
ğer. Bilhassa projeli arsa dağıtımı geniş kütle
nin ihtiyacına cevap verdiğinden daha etkili ve 
neticesi daha kesin ve müspet olmuştur. Mes
ken Genel Müdürlüğünün, meskenler yapılırken 
bâzı noktalara önem vermesinin lüzumuna işa
ret etmek isterim. Memleketimizde âfetler na
zarı dikkate alınırsa, daha rantabl olan, ucuza 
mal edilen ve bizim de yıpratacağımızı nazarı 
dikkate alırsak, fabrikasyon yapımının kontrol 
edilmesi ve bu inşaatın uygun olup olmadığı etü
de değer. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 

Bitiyor efendim. 
Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünün hiz

metlerini de takdir le ifade etmek isterim. 
Bu münasebetle şehir plânları üzerindeki 

görüşünü açıklamak isterim. 
Şehir ve kasaba imar plânlarında 

ve bu plânların tasdik konusunda ma
hallî idareler, belediyelerin sık sık değişen gün
lük kaprisleri, çeşitli çıkarlar ve politik amaç
lar uğruna şehir plânlarındaki tadilât ve ilâ
veler, olumsuz, itibar kırıcı, tartışmalara sebe-
bolmaktadır. imar plânlarını sık sık tadile mü
tedair belediye ve özel idarelerin teklifleri de
rinliğine etüdedilmelidir. 

Muhterem senatörler, bağlı teşekküllerden 
iller Bankası Emlâk Kredi Bankası ve bu ban
kaların hizmetlerini de şükranla ifade etmek 
isterim. 

Emlâk Kredi Bankası mahdudolan imkânla
rının üstünde gayret sarf ederek mesken dâva
sında büyük öncülük etmekte ve vatandaşların 
malî güçlerine iştirak etmek suretiyle yardımda 
bulunmakta, diğer taraftan şirketler vasıtasıy-
le birleşerek veya ayrı ayrı gecekondu bölge-

436 — 



C. Senatosu B : 23 4 . 2 . 1972 O : 3 

sinde de yaşıyan vatandaşlara sosyal mesken
ler yapmak suretiyle yardımcı olmaya gayret 
sarf etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, müsamaha 
hakkınızı da kullandınız, istirham edeceğim. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla)— Bir 
dakika, bağlıyacağım efendim. 

Ayrıca, âfet anlarında meskenleri yıkılan 
vatandaşlara da kredi açmak hususunda gös
terdiği kolaylıkları şükranla ifade etmek iste
rim. 

iller Bankası üzerinde ne söylesek azdır. 
Fakir belediyelerimizin büyük ölçüdeki ıstırap
larına cevap veren bu müesseseye biz Parlönıan-
terlerin hemen hemen uğramadığımız gün yok
tur. 

Başta dtğerli genel müdür ve mesai arka
daşları, hizmet vermek için çırpman kıymetli 
personeline şükran borcumuzdur. Bu önemli 
müessesemizin de malî imkânlarını güçlendir
mek yerinlde olacağı kanaatindeyim. 

Bu münasebetle Sayın Bakan arkadaşımız
dan bir iki noktanın aydınlatılmasını istirham 
edip, sözlerime son vereceğim. 

1. îller Bankasının mahallî idarelere daha 
faydalı olması için banka gelirlerinin artırıl
ması hususunda ne düşünülmektedir? 

2. Emlâk Kredi Bankasının mesken ya
panlara verdiği metsken kredisi faiz hadleri 
fazladır. Acaba bunu azaltmak mümkün mü
dür? 

3. Bakanlık hizmetlerinin daha iyi görül
mesi İçin teknik personelin intibak mevzuun
daki haksızlıkları ne zaman giderilecektir? 

Değerli arkadaşlarım, vaktin kısalığından 
sözlerime burada son verirken, tmar - iskân 
Bakanlığı Bütçesinin memleket ve milletimize, 
îmar iskân Bakanlığına hayırlı, uğurlu olması
nı diler, hepinizi saygı İle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, buyurun efen
dim. 

Y. ZIYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, sayın senatörler; 

Son yıllarda peşpeşe vukubulan depremler-
deki can kaybı dolayısiyle diğer bölgelerimiz
deki mesken ihtiyaçlarına gereken önem veril
medi. Bu bakımdan bu bölgelerin halkı da aynı 
ıstırabı duymaktadırlar. 

Bu hususta, kendi bölgemle ilgili olarak Sa
yın Bakandan bir yazılı sorum olmuştu; bugü

ne kadar cevabı elime geçmediği için bâzı hu
susları dile g'etirmek mecburiyetindeyim. 

Muhterem senatörler, 
Kars'ın İğdır ilçesinde 1901 yılında vukubu

lan bir deprem dolayısiyle, o zaman, «kendi 
evini yapana yardım» faslından açılan kredi
lerle inşaatlar lâyıkı veçhile yapıldı ve hakika
ten bir barınak manzarasını andırıyor. Fakat, 
bilâhara Kağızman, Tuzluca, Çıldır ilçelerinde
ki heyelan dolayısiyle ve Araş nehrinin İğdır 
ve Aralık ova köylerindeki heyelan sebebiyle 
yıkılan konutların prefabrik olarak yapılması 
Doğu bölgesinin şartlarına uymamaktadır. 

Bir konuyu tesfelt etmek gerekir. Öyle tah
min ederim ki, ihtisas sahibi arkadaşlarım da 
buradadırlar; evet, beüki âcil olarak vatandaşın 
gözü. boyanıp, içerisine sokuluyor, fakat nasi-
bolsa da bu kış, yapılan bu konutlarda bir gece 
kalsalar. O zaman göreceklerdir bu konutların 
hakikaten ihtiyaca cevap verip vermediğini. 

Muhterem senatörler, şimdi acayip bir du
rum var. Evet, Hükümetler devamlı olarak de
ğişiyor, fakat teşkilâtlar, bakanlıklar kalıyor
lar. Biz, mütemadiyen birbirimizi suçlamakla 
işe devam ediyoruz; Babüroğlu böyle gitti, 
Menteşeoğlu böyle yaptı şeklinde devam edi
yoruz, fakat, esas bakanlıkların teşkilâtları üze
rinde durmak lâzımdır. 

Bir misal vereyim : 
Tuzluca'nm bir Hamurkesen köyü var, he

yelan sebebiyle evleri yıkılmıştır. Onlara da 
yardım ediliyordu, yedi sekiz senedir bitmedi. 
Dâvaya sahip çıkan yok. Diğer taraftan yine 
bu kazanın beş köyünde ve Kağızman'ın Çiçek
li köyündeki vatandaşların prefabrik evlerini 
kaza merkezinde yaptılar. Ve zorladılar âdeta... 
Biz, kendi İktidarımız zamanında dahi hakika
ten buna mâni olamadık. Çünkü vekil, «şurada 
yapacaksınız» diye bir talimat veremez, çünkü 
teknik eleman, «efendim, jeolojik duruma görte 
burada olması lâzımdır» der. 

Şimdi, bu meskenlerin hepsi boş duruyor. 
Konutları yaparken bir taraftan da vatandaş
ların oraya yerleşip, yerleşmiyecekltrinl düşüne 
mek lâzımdır. Yoksa, bu fakir milletin yüzlerce 
milyonunu buralara akıtmakta mâna yoktur. 

Tuzluca ilçe merkezine Aktaş köyünden 100 
hane, Çıraklıtâan 30 hane, Tekaltı köyünden 40 
hane, Alhanlı'dan 25 haneye, «illâ siz bu kaza 
merkezinde oturacaksınız» demdi. 
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Muhterem arkadaşlar, bunlar bu kaza mer
kezinde otursalar ne ile geçinecekler, bir de bu
nu düşünün. Bilmem o taraflara seyahat eden
leriniz var mı? Bu evleri kibrit kutusu gibi 
yan yana koymuşlar, biz gözden ibaret. Bu ada
mın kaza merkezine geldiğini kabul edelim, bu
nun ekmeğini pişirmesi için bir tamdın da mı 
olmasın? Bir samanlığı olacak, hayvanını koy
ması için bir ahırı olacak... Bunlar yok. Hattâ, 
İmar İskân Bakanı Nakiboğlu, Doğu seyahatine 
giderken bunların bir 'sırasını scktürmüşler 
dardır filân diye. Fakat, o kadar.. Şimdi bu 
meskenler boş olarak duruyor. 

Ben, bundan şunu anlıyorum: Bâzı arkadaş
lar, «Buradan kendisini müdafaadan âciz olan 
arkadaşlara dokunmıyalim, suiistimal yoktur» 
filân diyorlar. Muhterem arkadaşlarım, suiisti
mal nerede olursa olsun, kimin zamanında olur
sa olsun namuslu olarak bunun üzerinde dur
mak lâzımdır. Bunun üzerinde durmadığımız 
müddetçe milletin milyonları heba olup gider. 
Bu millete yazıktır. 

Arkadaşlar, Türk Milleti haddizatında fakir 
değildir, fakat müsrifiz, paralarımız heder olup 
gidiyor. 

Ben, Sayın Bakandan istirham ediyorum, 
lütfen bitaraf adamlarından iki kişi buraya gön
dersinler, oranın feci manzarasını görsünler; 
hudut boyunca bu feci manzaraları görsünler. 
Oralara bir çeki düzen verilsin. Eğer hakikaten 
bu evler kullanılmıyorsa, sökülsün başka tarafa 
götürülsün. Bunun yerine de, vatandaşa üç beş 
bin daha kredi açılmak suretiyle daha iyi ko
nutlar yapılabilir. 

Arkadaşlar, bu yapılan köylerin hiçbirisine 
su getirilmemiştir, suyu yoktur. Köy kuruluyor, 
su yok. Muhterem arkadaşlarım, susuz nasıl ya
şanır? Yani vatandaşa eziyet mi edeceksiniz? 

Bir Kula köyü yapılmıştır. Bundan bir haf
ta, 10 gün evvel muhtarı buraya gelmişti, köye 
su gelmesi için 2 milyon lâzım; muhtar diyor ki, 
«Efendim köyü falan yere getirin, 1 milyonunu 
suya ayırın hiç olmazsa». Ve bunlara da hak ve
riliyor Bakanlık olarak. 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten Doğu - Batı 
ayrımı vardır. Fethiye'de de zelzele olmuş, ben 
orada yapılan meskenleri de gördüm, maalesef 
Doğu'dakileri de gördüm, hakikaten çek ıstırap 
çektim. 

Bu bakımdan, benini Sayın Bakandan istirha
mım kısa zaman içerisinde şu evlerin halini bir 
görsün, hattâ fotoğraflarını da çektirsin. Kendi
sinin bu kış günlerinde belki görmek imkânı 
yoktur, fakat yetkili arkadaşlarını göndererek 
bu durumu tesbit ettirsin. Eğer işe yaramıya-
caksa, bu evler buradan kaldırılsın, başka tara
fa verilsin... 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
Y. ZİYA AYRIM (Devamla) — Diğer bir 

konu: Bir hudut kasabamız var, Posof ismini 
sık sık işitirsiniz. Posof, Ruslara doğru açık bir 
kasabamızdır, bir otel yapılmasına karar verili
yor. 

Muhterem arkadaşlar, «Bu otel altı odalı 
alacak» diyorlar... 

Şimdi, Posof'a hizmet niçin gitmiyor Sebep 
şu: Oraya giden bütün Devlet memurları akşa
ma dönmeyi düşünüyorlar. Çünkü, yatacak yer 
yok. Belediye Reisi vardır, bir de kaymakam; 
onlar da bir iki kişiyi misafir eder. Her giden 
de belediye reisinde veya kaymakamda misafir 
olmaz. 

Şimdi, altı odalı bir otel, ben tahmin etmiyo
rum ki Türkiye'nin başka bir yerinde olsun. 
Altı odalı otel olmaz, ev mi yapıyoruz? Gülünç 
duruma düşmiyelim. Ben bu hususta ilgili dai
relere gittim, görüştüm. Bu keşif 1970 yılı ra
yiçlerine göre yapılmış, ondan sonra devalüas
yon oldu, 250 bin lira koymuşlar. 

Muhterem arkadaşlar, 250 bin lira ile Posof'
ta altı odalı otel yapacaksınız... Gülünç duru
ma düşnıdyeliım. Hakikaten 50 senedir Rusların 
karşısında hudut bekçiliğini yapan ve bugün 
hemen hemen bütün köylerin erkeklerinin 
% 80 ni Almanya'da bulunan bu fakir bölgeyi 
hiç olmazsa Ruslara karşı bu kadar ihmal etmi-
yelim. Bir tane ortaokul binası vardır, hiç ol
mazsa bir tane de oteli olsun. Hem belediye de 
barınır burada, bir tütünsün da, Bakanlık bu 
konuya el atmalıdır. 

Biz işlerimizi yaparken daima bugünkü duru
mu nazarı itibara alıyoruz, geleceği de nazarı 
itibara almak lâzım. Bu bakımdan Posof'ta ya
pılacak otel, oraya gelen köylüler, misafirler 
için değil; oraya hizmet götürecek memurlar 
için de lâzım. 

öğretmen gönderiyoruz, kaçıyor, bankacı 
gidiyor, kaçıyor, ev yok... 
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Muhterem arkadaşlarım, bu otelin odalarını 
oradaki memurlar işgal edeceklerdir. Şimdi, 
Ibir kesif yapıp, 50 bin lira daha eklemek su
retiyle bunu 12 odalı yapabilirler ve hiç değil
se «otel» denebilecek bir vaziyete gelir. 

Biz her şeyimizi, hakikaten, vatandaşa hiz
metten ziyade vatandaşa eziyet haline geıtiri-
yoruz. Bu tip hareketlerden vazgeçelim. Bizler, 
onun sayesinde bu masaları, <bu mevkileri işgal 
ettiğimizi niçin unutuyoruz muhterem arkadaş
lar? 

Maruzatım budur. Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl... 
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de

ğerli senatörler; 
Hükümet kuruluşunda bakanlıkların kendi

lerine has hususiyetlerine göre iç bölümü ya
pılmış ve görevler değerlendirilmiştir, imar ve 
iskân Bakanlığının da memleketin istikbalinin 
teminatı çalışmaları şeklinde bir görevin için
de bulunduğu görüşündeyim. 

Hizmetlerinde teknik en hâkim unsurdur. 
Âmmenin istikbaldeki menfaatlarının halin 
şahsi menfaatlariyle mücadelesinde hakem ro-
lündedir. Ama üzülerek müşahade ediyoruz ki, 
bugün bu görevinde başarılı değildir. 

Mahallindeki hizmetler yalnız Ankara'nın 
içinde ve Bakanlık bünyesinde değil, taşrada 
belediyelere kadar dağınık haldedir. Belediye
ler bomboş, hizmet görmek imkânından mah
rum. Çok iştiyakla arzu edilen ve birkaç sene
dir mütemadiyen tahakkukuna gayret edilen il 
İmar müdürlüklerinin, hiç olmazsa teknik ele
man probleminin halli suretiyle en kısa zaman
da tahakkukunu temin etmeleri dileğimizdir, en 
büyük arzumuzdur. 

Bu konu bir tarafa, Bakanlığın bütün kad
rosunu çok kısa devre içinde değerlendirmeye 
imkânımız mevcut değil. Ancak, yine Plânlama 
ile ilgili (olarak bir konuyu bilhassa dikkatleri
nize arz etmek ve Bakanlığın bu konuda bizim 
anlayışımıza da biraz eğilmelerini istirham ede
ceğiz. 

Türkiye'nin şu andaki problemi olarak; yay
lalardan, dağdan, ovadaki köylerden, hattâ kü
çük kentlerden mütemadiyen büyük şehirlere 
fevkalâde süratli bir firar vardır ve bugünkü 
Türkiye'nin huzursuzluğunu doğuran en ciddî 
unsur da budur. Sanayileşmenin gereğidir, ka-
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bul; fakat vatandaşımızı yerinde tesıbit edebil
me imkânını neden düşünemiyoruz? 

İstitraten arz edeyim; 1963 yılında Fransa'
da bir kongreye katılmak nimetini ve imkânını 
bulmuştum; burada bütün Avrupa memleketleri
nin, boşalan dağlan, boşalan şehir dışı kırsal sa
haları nasıl yerinde tesbiıt edelimin çabasına 
girmiş olduklarını gördüm. Biz bu yerleri bo-
şalta boşalta, bir gün yurt müdafaasında dahi 
fevkalâde ciddî hâdiselerle karşı karşıya kala
bileceğimiz konusuna işaret etmek istiyorum. 

Pek tabiî olarak bu, mmtakalardan vatanda
şın büyük şehirlere doğru kaçmasının en ciddî 
selbebi, rahat yaşamak imkânını arzu etmesin-
dendir. Enerjinin bulunduğu, sağlık tesislerinin 
bulunduğu her yere koşacaktır, kültür müesse
selerinin bulunduğu yerlere koşacaktır. Bu talbiî 
bir gelişimdir. Ama kırsal sahalara, bu kentlere 
de temel yatırımları götürdüğümüz takdirde, 
enerjisini götürmek için büyük çabalar sarfetti-
ğimiz takdirde, doğduğu, hatıralariyle yaşadığı 
yerinden vatandaşı sökmeniz mümkün olamıya-
caktır, orada kalacak ve orayı da inşa edecek
tir, imar edecektir. 

Bunlar, muhakkak ki ekonomik hâdiselerin 
en ciddî unsurlarıdır. Rahat yaşamak, bol ka
zanmak için şehirlere gelip sürünmektedir, fev
kalâde tükenmez enerjisini gecekondularda he
ba etmektedir, ama beş sene sonra şehirlinin bü
tün nimetlerine o da sahibolaibilmektedir. Kır
da niye otursun? Ama kendisine bu imkânları 
götürmek suretiyle, bunları mahallinde tesbiıt 
edebilmek imkânını zannediyorum Plânlamanın 
büyük hizmetleri arasında bulunan bölge plân
laması şeklinde değerlendirmenin, objektif de
ğerlendirmenin bu konuyu kısa zamanda halle
deceği innacındayım ve bunun istirhamındayım. 

Çok değerli senatörler, kentlerimize, kasaba
larımıza götürülen büyük hizmetleri şükranla 
yâdederim. Birçok belediyelere büyük hizmetler 
götürülmüştür, fakat parasını bulmak, projesini 
yapmak kâfi değildir. Bunu başarmak da lâ
zımdır. Bugün .üzülerek ifade ediyorum ki, bir
çok yerlerde milyonlar dökülmüştür, ama netice 
elde edilememiştir. Güçlükler vardır, yaşıyor ve 
müesseselerimizi büyük huzursuzluklara sevk 
ediyor. Bunun en ciddî sebebi, teknik elemanın, 
teknik kontrolün imkânsızlığı ve mevcut olma
yışıdır. Çok değerli Bakanımızdan, teknik ele-
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man konusunun en kısa zamanda bilhassa Ba
kanlıkları bünyesinde hallederek; Türkiye'de 
yalnız Ankara'nın, yalnız istanbul'un, yalnız İz
mir'in bulunmadığını; Türkiye'nin bir bütün ol
duğunu nazarı itibara alarak, en ücra köşelere 
kadar teknik elemanı arzusuyle, bir mükellefi
yet halinde değil arzusuyle göndererek, orada 
verilen emeklerin, paraların, millî servetlerin 
değerlendirilmesi imkânını hazırlamalarını te 
menni ediyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, zamanın kısalığı 
içinde atlayarak ifade ediyorum. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı. 
İSA BİNG-ÖL (Devamla) — Yedi senedir 

bir depremzede olduk; bu konuları yakından 
yaşadık. 1966 da vâki büyük Doğu depreminde 
hakikaten Türkiye büyük yaralar almış idi, fa
kat Bakanlık teşkilâtı kuruluşu yeni idi, imkân
sızların içinde idi; Hükümet bütün gücüyle 
millî bir seferberlik halinde büyük çalışmalar 
yaptı, minnet ve şükranla yâdederim. Ancak, 
o günün imkânları ile yapılanlar ondan sonra 
1968, 1969, 1970 ve 1971 yıllarında değişik yer
lerde, değişik tandansta, vüsatta âfetlerin vâki 
olması nedeniyle, buranın beklenen neticeleri 
tahakkuk ettirmesine mâni oldu. Bunda bir si
temim yoktur, yalnız bir istirhamım ve bir ta
lebim vardır. 

Sayın Başbakanın ve görevini devreden Ba
kanın mahallinde, Varto'da ve Muş'taki beyan
larını hatırlatmak istiyorum. Hükümetlerin de
vamlılığı esprisi içinde düşünülenin, vatandaşa 
vadedilmiş olanın her halde ciddî bir gerek ola
rak değerlendirilmesini istirham ediyorum. Bir 
teşebbüse girilirken; projelendirme, plânlama 
uzun zaman almaktadır, bunu da biliyorum, ama 
en kısa zamanda başlıyabilme temenni ve istir-
hamındayım. 

Âfetler konusuna temas etmişken, bir şahsi 
kanaatimi de bir istirham şeklinde dile getir
mek istiyorum. 

Âfetler ve bilhassa deprem âni gelen bir fe
lâket. Bu felâket karşısında da, çok kısa sürede 
veya belirli sürede, büyük hizmetlerin geniş 
çapta ve kısa zamanda tahakkuk ettirilmesini 
gerektiren bir çalışma halinde olmak gerek
mektedir. Bugünkü Âfetler Genel Müdürlüğü 
kuruluşu ile, ne kadar büyük itina, ne kadar 
büyük gayret sarf edilse; Karayolları, Devlet 

Su işleri gibi, YSE gibi büyük kuruluşları ne 
kadar bu hizmetin içine sokmuş olsak bile, onla
rın programlarını aksatma pahasına, diğerleri
nin şikâyetleri pahasına, arzu edileni neticelen
dirmek, tahakkuk ettirmek fevkalâde güç ve 
zor olacaktır. Bunun yerine, kısa zamanda bü
yük güç katacak büyük maMna parkının, tek
nik gücün ve bilhassa stokların ilâvesiyle veya 
bu kuruluşu ıslah etmek suretiyle ve mutlaka 
derinliğine, genişliğine bir etüt yapılmak sure
tiyle bu konunun ele alınarak, Türkiye'nin bir 
fay zinciri halkası üzerinde oluşu ve âfetler 
sahasında bulunuşu da nazara alınarak, bunun 
mutlaka en kısa zamanda ciddî bir kuruluş ha
line getirilmesi temennimdir. 

BAŞKAN" — Vaktiniz doldu Sayın Bingöl. 
İSA BİNGÖL (Devamla) — Sayın Başka

nım, çok kısa olarak mahallimden bir tek konu
yu değerlendirmek istiyorum. 

Doğu depremi konusunu mutlaka değerlen
direcekleri ümit ve inancı içindeyim. Ancak, 
bu arada il çevremden bir konuyu dile getir
mek suretiyle istirhamda bulunacağım. Bu da 
bir heyalân bölgesi olan Muş kasabasından 1967 
de tebligat yapılmış 800 ailenin yeniden bir sa
haya getirilmeleri; jeolojik etütlerin, teknik 
müdahalenin ve kanuni tebligatların, ka
nuni bir zaruretin bir gereğidir. Hâdise
lerin seyri karşısında bu konuya birkaç 
senedir eğilmek imkânı olmadığını biliyorum, 
ama şu arada Tanrıdan bir âfet göstermemesi 
niyaziyle, Âfetler Genel Müdürlüğünün bu sene 
Bingöl'den sonra Muş'a da teveccüh etmelerini 
ve bu konu içinde bir değerlendirme yapmaları
nı kendilerinden istirham ediyorum. Yüce Se
natoyu ve değerli Bakanlık erkânını saygiyle 
selâmlıyorum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

SELÂHATTİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Grup adına söz istemiştim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylayayım da, 
eğer kabul edilirse hakkınız olmaz, kabul edil
mezse vereceğim efendim. 

SELÂHATİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Sözü daha önce istemiştim. 

BAŞKAN — İstiyebilirsiniz efendim, sizden 
evvel istemiş çok kimse var, ama kifayet tak-

i 
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riri vermişler. Hakkını kullanacak, takriri ve
ren kimse. Onun için oylamak mecburiyetinde
yim. Heyeti Umumiyenin kararma bağlıdır. Ben 
karar sahibi değilim ki... 

Buyurun efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmış ve yeter sayıda saym üye 

görüşlerini belirtmişlerdir. Görüşmelerin yeter
liğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tenkid ve temennilere cevap vermek üzere 
îmar ve İskân Bakanı Sayın Serbülent Bingöl... 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL — Saym Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Burada yapılan konuşmalarda, ortaya sürü
len dilekler, temenniler, tenkidler şüphesiz bun
dan sonraki tasarruflarımızda, faaliyetlerimiz
de bize yol gösterici, ışık tutucu olacaktır. Ten-
kidlerden şüphesiz ibret alacağız. 

Bunun yanında, Bakanlığım erkânı ve Ba
kanlığımın daha evvel yapmış bulunduğu faali
yetler dolayısıyla serd edilmiş teşvikkâr sözlere 
de çok teşekkür ederim. 

îzin verirseniz, konuya, münferit telâkki et
tiğim; fakat o nisbette önemli bulduğum ve bu
rada önemi bilhassa belirtilmiş bulunan deprem 
konusundan başlamak istiyorum. 

Türkiye, maalesef, topraklarının % 57 si ve 
nüfusunun % 66 sı ile çok tehlikeli bir fay hat
tı, bir deprem kuşağı ürerinde bulunmaktadır. 
Bugüne kadar geçmiş bulunan depremler, bir 
felâketin ortadan kaltdırılmasmı imkân verme
den; ikincisi, üçüncüsü, hattâ dördüncüsünü 
peşpeşe karşımıza, getirmiş ve bu dertlerle Ba
kanlığım ve Yüksek Heyetiniz karşı karşıya bu
lunmakla, buna çare aramakla meşgul bulun
muştur. 

Zamanınızı fazla israf etmeden, birkaç hu
susa değinmek istiyorum. 

Burada muhtelif tarihler, depremler ve ra
kamlar ifade edildi. Bana nakledilen istitistikı 
değerler eğer doğru ise, 1938 yılından beri bu 

memleket 12 sene sadece depremden masun 
kalmış, mükerrer depremler de hesaba katıldı
ğı takdirde, bugüne kadar 33 yıl zarfında 34 
deprem geçirmiş ve bu depremlerde 50 binin 
üzerinde can kaybı olmuş ve 350 binin üzerinde 
de mesken elden çıkmıştır. Bu rakamlar şüphe
siz, haberleşmenin ve istatistiklerin doğruluğu 
nisbetinde bir mâna ifade edecektir; çok tahmin 
ederim ki bu rakamın üzerindedir. 

Türkiye, bugüne kadar geçirdiği felâketler
den, çok temenni ederiz ki önümüzdeki yıllarda 
masun kalır ve henüz sarılmamış bulunan ve 
burada yer yer, köy köy ifade edilmiş bulunan 
zararları, yaraları sarmak fırsatı bulunur 

Gecenin bu saatinde fazla vaktinizi almadan, 
sorulmuş olan sorulara sorunun vüsati nisbetin
de cevaplar arz edeceğim. 

Saym Hazerdağlı, bu seneki bütçemizde olan 
inişten bahis buyurdular. 

Hakikaten bütçemiz geçen seneye nazaran 4 
milyon liraya yakın bir azalma göstermektedir. 
Fiyat artışlarını da nazarı itibara aldığımız tak
dirde, bunun 4 milyondan fazla bir mâna ifade 
edeceği şüphesizdir. 

Bakanlığımın karşı karşıya bulunduğu ve 
vüsatinin ne olacağı, miktarının ne olacağını 
bilmediği hâdiselere değil bu para, bunun bir
kaç katı dahi yetmiyecektir. 

Ancak, Bakanlığımın hizmetleri hakkında 
şu tefriki yapmak isterim : Bakanlığımı, evvel
emirde tanzim edici, plânlayıcı; tasavvur etti
ğimiz müreffeh Türkiye'nin genel plânlamasını, 
fizikî plânlamasını hazırlıyan bir bakanlık ola
rak görmek gerekir. Bunun için de, âfet işleri, 
bu hizmeti maalesef yavaşlatacak nisbette bir 
ağırlık da göstermektedir. 

Bakanlığımın esas hizmeti genel plânlama 
olmakla beraber, yatırımları için kaynaklarını 
sadece bu 202 milyon içinde görmeye sebep 
yoktur. Bakanlığımın bunun dışında kaynakla
rı da mevcuttur. Sırası geldiğinde bunu arz ede
ceğim. 

Saym Hazerdağlı ve diğer konuşmacılar bu
rada Türkiye'nin köklü bir meselesine parmak 
bastılar : Köylerden, kırsal alanlardan şehir
lere akınlar... 

Konu çok derin bir konu. Sadece bu alan 
değil, bu akının yanmda Türkiye'nin bittikçe 
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artan ihtiyaçlarının sınırsız bir seviyeye ulaş
ması ye beM de ühitfflyaç patlaması diyebilece
ğimiz bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. 

Şunu itiraf etime mecburiyetindeyim ki, 
(kırsal alanlardan şıelhirlere akının önüne benim 
Bakanlığım değil, bununla ilgili birçok bakan
lıkları dahi bu konuya çekmek mümkün olsa, 
ıbugünden yarma çaresi bulunacak bir konu de
ğildir. Bu husus burada muhterem konuşma
cılar »tarafından da ifade edilmiş bulundu. Ko
nu çok derin. Türkiye'nin genel yerleşmesi, ge
nel ekonomik gelişmesi, gıenıel plânlaması ve bu
ttun bunlarım, neticesinde ide, uygulamanın 
Türkiyeyi birgün getireceği bir nokta, iktisa
di refah bunum çözümü olacaktır. 

Her hangi bir şey yapılamaz mı? Şu anda 
bumu durdurucu değilse bile, azaltıcı bir şey 
yapılamaz mı? 

Şüphesiz yapılabilir. Birinci Beş Yıllık 
Plânda köy kentleri görüşü ortaya atılmıştır. 
Her hangi bir gelişime miaalesef yoktur. Bilgi
me göre de böyle bir konu üzerinde bu açıdan 
değil; fakat Bakanlığımın yaptığı bölge plân
laması, bunun içine 7 metropoliten gelişme, 
24 gelişme merkezi ve bunun da ötesinde kır
sal fonksiyonlu merkezler kurmak üzere yap
makta bulunduğu hazırlıklar var. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Aynı 
şıey değil mi, merkezileşme, köy merkezileşme-
ıSi? Köy kentlere benzemiyor mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — İzin verirseniz şöyle 
arz edeceğim. Bu, o noktadan hareket edile
rek gelinmiş bir nokta değil. 

Sayın Hazerdağh'nın soruları itibariyle, mü
saade buyurursanız komut meselesine geçmek 
işitiyorum. 

Şüphesiz buyurdukları gibi, Türkiye bir ge
lişme içinde. Hızla artan konut açığı, burada 
(bir başka muhterem konuşmacı tarafından da 
ifade edildi; Üçüncü Beş Yıllık Plân devresin
de hakikaten 788 bin meskene bir yönde, kamu
ca karşılanması gereken 300 bin mesken de di
ğer tarafta olmak üzere, yekûnca 1 milyon 88 
bin meskene ihtiyaç vardır. Bunun için yaptı
ğımız hesaplara göre, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
disvresifide, alt yapıları ile beraber 57 milyar 
liralık bir yatınım gerekmekte, bunun % 18 i 
Ikamu seMcrüne isalbet etmekle, 10 milyar lira
lık bir yatırım gerekiyor. Bu konuya bu ta

rafı ile baktığımız zaman, yılda iki milyar lira... 
Bütçemiz ve Emlâk Kredi Bankasının imkân
ları meydanda. Sosyal Sigortalar Kurumumun 
imkânları meydanda, bu rakama rahatlıkla 
varmaya imkân yoktur. Dolayısdjyle, değil bu
gün gecekonduda yaşayan vatandaşlarımızı 
mesikeın denilebilecek bir varlığa kavuşturmak, 
önümüzdeki beş yılın karşımıza çıkaracağı mes
ken ihtiyacını dahi karşılamak bir mesele. 

Burada bir hususa değinmek istiyorum; o 
da, bugün için meiskene yapılan yatırımlar ha-
kikatem kaynaklan baJkıımından en istifadeli 
şekilde mi kullanılıyor, imha edilmiş kaynak
lar veya kullanılmamış kaynaklar mevcut mu
dur? Bu tarafa bakmakta fayda olduğu ka
naatindeyim. 

Belki sadece kendi kaynağını kullanan bir 
zümreye, gecekonducuya, -tâbirimi mazur 
görün. - mütevazi evini yapmakta olan vatan
daşıma her hangi bir yatırım veya kredi ilâvesi 
götüreımıeımekteyiz. Vıe yapılan bu meskenlileri 
de, isterseniz buna sosyal konuta kavuşturma, 
isterseniz izinsin yapılmış meskenin yıkılması 
deıyin, günün birinde bu meskeni elden çı
karmaya hazır bulunmaktayız. Esasen gece
konduda yaşayanı vatandaş, böyle bir meskeni
nin belirli bir zamanda elden çıkacağı kanaati 
içinde fazla da bir yatırım yapmamaktadır. 
Dolayısiıyle, mesken sorununa sadece Devletin 
yapacağı veya Devletin yenileyeceği veyahut 
da Devletin iskân edeceği vatandaşlar sorunu 
olarak bakmamak ve vatandaşın elİTideki bu 
kaymakları plânlı ve maksatlı olarak bir hede
fe tevcih etmek gerekmektedir. 

Bugün mesken yapımı ile uğraşan Bakanlı
ğım Emlâk Kredi Bankası, Sosyal Sigortalar, 
Ordu Yardımlaşma ve buna mümasil kredi mü
esseseleri yatııım yapmaktadırlar. Her biri 
ayn bir ölçü içerisinde, her biri kendisinden 
bulunulan talebe göre ayırabildiği krediyi o 
hizmete tahsis etmekte, yatırımlar senesi için
de maalesef gerçekleşmemıekte. Meselâ, Sosyal 
Sigortaların durumumu burada arz edebilirim. 
Sosyal Sigortalarda kredi alabilmek asgari iki 
seneye vabeste; kooperatifini kurması, arsası
nı temin etmesi ve inşaatını yapması beş setnie-
lik bir zaman almaktadır. Tasavvur buyurun, 
her hangi bir yerde yerleşecek bir işçi, işe baş
ladığından beş sene sonra mesken sahibi ola-
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çaktır. Bu, bu vatandaşa, «Sem git, gecekon
dumu yap» demekten başka bir mânaya gel
emez. Bolayısiyle, Bakanlık olarak ımulhtelif 
kaynaklan birleştirmekte ve birleşmiş kaynak
ları da büyük kütle yapıımıları ile ve kütle ya
pımların™. getireceği tasarruflarla ve hızlı mes
ken yapmak suretiyle yeni kaynaklar, kendi 
ilcimde kaynaklar yaranabileceği görüşündeyiz. 
Faaliyeit'imiiz ve çalışmalarımız bu istikamette 
gelişecektir. Fakat bu, şüphesiz zaman alacak
tır. Bugünden yarına, yahultta seneye ger-
çekleşımesini sizlere vaaJdedemem. Bundan ev
vel, şu anda gerçekleşmekte olan gecekondu
lar için ne düşünülmekte olduğunu arz ede
yim. 

Gecekondular Ankara^da ve istanbul'da şeh
ri tamamen çevirmiş ve şehrin gelişmesinle mâ
ni, el atılması zor, polis tedbirleriyle çaresinin 
buHumımasma imkân yok. Ele alınacak konu, 
zannederim ilk plânda bunu durdurabilmek. Ba
kanlığınım tarihî gelişmesi içinde denediği ge
cekondu önleme, gecekondu ıslıaih ötesinde, bu
gün elimimde hazır vaziyete gelmiş bulunan ve 
yak'nida huzurunuza sevk edilecek bulunanı, 
«Korut yapılabilecek ucuz alanların düzenlen
mesi ve izinsin yapıların önlenmesi kanunu» 
dur. Tahmin ediyoruz ki, 775 sayılı Kanunun 
bugüne kadar ortaya koyduğu mahzurları ber
taraf edecek, vatandaşlarımla daha geniş ölçü
de ve bugünkü gecekondu çemberinden kop
muş olarak daha geniş ve ileride rahatlıkla 
yerleşebileceği yeni sahaların sağlanmasına im
kân verecektir. 

Bugün için şehrin etrafinda bu kadar dar 
çember meydana gelmiş olması, vatandaşların 
en yakın noktadan belediye hizmetlerine ulaş
ma gayretlerinin bir neticesidir. Belediye hiz
metleri olarak yol, elektrik, su hemen birkaç 
yüz metre ötede ise, şüphesiz valtandaşımın ilk 
yaklaşacağı yer bu hizmetler olacaktır. Eğer 
biz bu düşündüğümüz tasarı ile şehirlerde be
lirli bir mesafe içinde yemi yerleşime yerleri te
min edebilirsek ve bu çemberin kalınlığının git
tikçe arıtmasını önliyebilirBek ve bu çemberi bir 
yerde koparabilirsek, hiç değilse mevcut gece
kondu şartlarını ve sahalarını dondurmuş ola
biliriz. Ben, Bakanlığımın bu konuda atacağı 
ilk adım olarak mevcut çemberi dondurmayı ve 
o şekilde muhafazayı ve ondan sonra da o çem-
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berden gittikçe parçalar koparmayı öntedbir 
olarak görüyorum. 

Sayın Hazerdağlı, zahmetle yapılan plânla
rın hemen bozulduğundan şikâyet buyurdu
lar. 

Haklılar; yalnız, hazırlanan imar plânlan 
şüphesiz toplanabilecek bilgiler içinde o günüm 
şartlan ile hazırlanabilecek en iyi plânlardır. 
Hemen bozulduğunu belki ifade etmek mümkün 
değildir. Çok defa imar planlanırın gerçek
leşmesi zorluk göstermektedir. Bu zorluklan; 
istimlâk ve saire sebeplerden ortaya çıkan zor
luklan yenmek dolayıısiyle bâzı değişiklikler 
oluyor. Şunu ifade eitaıek isterim; ki imar 
plânlan yaşayan vesikalardır; gerektiğinde ve 
icabında bunlar değişeceklerdir. 

Tahmin ederim ki, bu değişmeden kasıit, şi
kâyet; bu değişmelerin bâzı menfaatler getirdi
ği veyahut da suiistimallere sebebolduğu yolun
dadır. Buna azamî gayret göstereceğimize 
sizleri temin eifemek isterim. 

İmar plânının uy^ulanma^nda en sıkın
tılı tarafı, uygulayacak belediyelerin yeter
sizlikleridir. Bugün Türkiye'de 1 400 ü aşmış 
belediye vardır. Acaba bunu bu mertebedg mi 
tıı'timalı, yoksa sınırı o nüfus sınırı olarak mı 
kabul etmeli? Bunun üzerinde bir parça dü
şünmekte fayda vardır. Belediye olmakla bâzı 
avantaj temin edeceğini zanneden yerleçrme 
yerleri veya sakinleri, kıssa bir zamarda o be
lediyenin kendilerine yükten başka bir şey ge
tirmediğini de görmektedirler. Bunun üzerin
de düşünmekte fayda mülâhaza ederim. 

ıSayın Hazerdağlı, bakır çatılardan, sac ça
tılardan bahsettiler. 

'Şüpbesiz bunlar mal sahibinin takdirine 
kalımıiş bir husus. Ne kadar tasarruflu davra-
naibil^sek, kendi Bakanlıa-ım içinde vs d-ser 
bafcanlıklann faaliyetlerimde, o kadar fayda 
mülâhaza ettiğimi ifadeden öteye geçemiyece-
ğim. 

Kalitesiz yapılarda şüphesiz makemenin 
tesiri çoktur. Yapı Malzemesi Genel Müdür
lüğümüz bir taraftan fahrî hikmetler yanın
da, bir taraftan da standartların uygulan
maya konması için, standart yapılması için 
hakikaten gayret göstermektedir. Bunun öte
sinde gerek imar plânlannm, gerekse kul
lanılan malzemenin kontrolü için bugünkü 

443 — 



C. tSenatosu (B : 28 4 . 2 . 1972 0 : 3 

siöteandıı ötesinde ıbir sistem getirmek gere
kecektir. Bir taraftan sanayiin kontrolü, bir 
taraftan da yapı pilisi dediğimiz müessese 
her halde çok uzakta olan bir konu olmasa 
gerek. Hiç değilse büyük şehirlerde bu nok
taya kısa bir zamanda gelmemiz mümkün 
olacaktır. 

(Sayın Oral Karaosmıanoğlu, bilhassa Tekel 
maddelerine yapılan zamlar meselesine do
kundular; bilhassa âfet işleri için bütçede 
tahsisat koymak şekli üzerinde durdular, 
yanlış anlamadıımısa. 

Belki dikkat buıyurulmuşltur, Tekel mad
delerine yapılan zamların depremi konuları
na tahsisi için Hükümetçe sevk edilen tasarı 
Meclisten geçmiştir, yakın bir zamanda da Se
natoya initilkal edeceğini tahmin ediyorum. Bu, 
tahsisi varidat şeklindedir. Bundan öteye 
bir tedbir getirmekle, bütçeye belirli gelirler
den belirli giderler ayırmak, bilmediğimiz 
bir âfetin karşılığını karşılamak üzere bun
dan daha iyi bir çözüm olmıyacaktır, kanaa
tindeyim. 

©iğer bir konuşmacıyı da bu arada ce
vaplamış oluyorum; tahmin ediyorum, Tikel 
camlarından gelecek paranın birikeceği fon, 
eğer başka âfetler olmasa, hem Bingöl, Bur
dur ve Gediiz için gerekli tahsisatın temin 
edilmesini sağlayacak, diğer taraftan da, daha 
evvel yapılmış olup da bugünün şartlarına 
Tiymıyan âfet yapılarına da yeni kaynak te
min edecektir. 

«iBurdur ve Bingöl'deki âfetin izleri he
nüz orta'dan kalkmadı» buyurdular. 

Şüphesiz nöSsteanlarımiiz var, fakat diğer sa
yın konuşmacılara da cevabolarak şunu arz 
edeyim ki-, Burdur ve Bingöl, şüphesiz Gediz 
de bunun içinde, noksan işlerini gerek buıgiin-
kü kaynaklarımız baklanından, gerekse imkân
larımız bakımından 1972 senesinde tamamla
maya ve izlerin büyük bir kısmını ortadan kal
dırmaya amadeyiz. 

Yine burada müsamahanıza sığınarak ifade 
etmek isterim ki, şu veya bu sebeple ufak tefek 
kusurlarımız yine olabilir, ancak kendi yaptır
dığımız eve girdiğimiz zaman dahi bitmiyen 
noksanlarla, kusurlarla karşı karşıyayız. Bunu 
o açıdan ifade ediyorum; yoksa, eğer bu hiz
meti yerine getirebiliyorsak, (Bingöl için ayrı 

bir teklif de ortadadır, burada ifade edildi) 
suyunu bağlamış olarak, kanalizasyonunu bağ
lamış olarak bu üç yerden çıkmak en büyük 
emelimizdir. 

Sayın Karaoömanoğlu, metropolitan geliş
medeki plânlama yetersizliğinden bahsettiler. 

Belki plânlama yetersizliğinin ötesinde uy
gulama yetersizliği bahis konusu olacaktır. Bu
gün îstanbul Metropoliten nâzım plânı hazır
dır ve birçok cephelerden bu plân uygulaması
na yaklaşmak üzereyiz. Dış yardımlar dahi ba
his mevzuu olabiliyor. Ancak, metropoliten ida
reyi yerine oturtabilmenin araştırması demiye-
yim, gayreti içindeyiz. Evvel emirde böyle bir 
metropoliten idareyi Türkiye'nin ve o şehirle
rin bünyesine ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde 
yerleştirmek gerekir. Tahmin ediyorum, metro
politen geliş veyahutta plânlama içinde Türki
ye bu noktaya geldi. 

Gecekondu konusunda, «yapı sahasında en 
hızlı gelişme buradadır» dediler. 

Görüşlerine iştirak etmemeye imkân yok. 
Bahsettiğim gibi, gelişmeyi kısa bir vâdede dur-
durursak, gecekondu mevzuunda Çok başarılı 
olmuşuzdur diyebileceğim, eğer huzurunuzda 
hakikati ifade etmem gerekiyorsa, ki, o kanaat
teyim. 

Mesken yapımı işini gözden geçirmek konu
suna gelince : 

Zannederim aynı neticeye varıyoruz. Kendi
leri burada politikayı kökten ele almayı ifade 
buyurdular. 

Emekli Sandığını bu konu içine çekmek.... 
Şüphesiz bu da olabilir. Tekrar şunu ifade ede
yim kî, mesken konusunda eğer Bakanlığımın 
malî imkânları ile bunu çözeceğimizi bekliyor
sak, bu bir hayaldir veyahut da Emlâk ve Kre
di Bankasının mahdut imkânları ile (ki, Emlâk 
Kredi Bankası bugün artık kendi kaynaklarını 
değil, mevduatı kullanmak ve onun yüksek fa
izlerini kullanmak ve ödemek durumundadır) 
eğer onunla bunun gerçekleşeceğini veyahut da 
müstakillen Sosyal Sigortalar Kurumunun öbek 
öbek kurduğu kooperatiflerle bunun gerçekleşe
ceğini umuyorsak, ben bu işten çlkamıyacağız 
kanaatindeyim. Hakikaten politikasını kökten 
ele almak gerekir. Bu konuya yaklaşması müm
kün olan malî müesseseleri bu konunun içine 
çekmekte büyük fayda vardır. 
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Atsa ofisi : 
'Hakikaten malî yeteneksizlik dolayısiyle 

hizmet yapamıyor. Arsa ofisini, demin bahsetti
ğim kanun vesilesiyle yeni güçlerle teçhiz et
mekteyiz. 

Mâlûmuâliniz, Arsa Ofisi Kanunu yılda 25 
milyon liralık bir Hazine malî yardımını öngö
rür veyahut da o miktarda bir arsanın devrini 
öngörür. Bu yeni getirttiğimiz kanun, bu türlü 
tutumları tamamen aşarak, Hazinenin elinde 
'belirli maksada tahsis edilmemiş arsaların Arsa 
Ofisine intikalini ve dolayısiyle de meisken ya
pımına tahsisini mümkün kılacaktır. 

Sayın Karaosmanoğlu garaj konusunu orta
ya atmışlardı. 6785 sayılı Kanunun ta'dili için 
Meclise sevk ettiğimiz tasarı yüksek huzurunu
za gelmek üzeredir, Senato Karma Komisyonun
dan da geçmiştir, bunun içinde yeni yapılarda 
garaj tesisi öngörülmüştür. 

Sayın Fehmi AlpaJslan, İmar î^kân Bakan
lığının görevini yarının meseleleri bakımından 
çök önemli gördüklerini ifade buyurdular. Bu 
görüşe tamamen katılırım. İmar İskân Bakan
lığının anagörevinin plânlama, düzenleme ve 
uygulamaya yön verme olduğu inancı içinde
yim. Diğer uygulama hizmetleri; bir tarafta 
'deprem olarak, arızî hizmet telâkki ediyorum, 
öbür taraftan kendisine bağlı olan bankalar va-
sıtasiyle gördüğü hizmetleri kendi kararlarını 
uygulıyan yardımcı müessese olarak telâkki et
mekteyim, dolayısiyle bu bakanlığı bu kadar 
ileriye bakan meseleleri olan bakanlık olarak 
görmüş olmalarını şükranla karşılarım. 

Daha evvelki konuşmacılar da ifade buyur
dular; teknik personel, Personel Kanununda 
yerini bulmamıştır, hattâ kanunun getirdiği 
bâzı ödemeleri dahi gerçekleştiremedik. Fakat 
şunu ifade edeyim ki, benim bakanlığımın oldu
ğu gibi, diğer teknik elemanı olan bakanlıkla
rın da birinci meselesini teknik personel konu
su teşkil etmektedir. Yüksek Heyetiniz bize 
sınırsız malî imkânlar dahi tamsa, eğer onu kul
lanacak teknik personel elimizde yoksa, her 
hangi bir başarıya ulaşma imkânı yok. 

Zannediyorum, daha evvel arz •ettiğim hu
suslar içerisinde Sayın Alpaslan'ın da birçok so
rularını cevaplandırmış bulunuyorum. 

Sayın Selâhattin Babüroğlu, çok vukufla ve 
çok iyi bildikleri meselelere değindiler. 
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Konuların birçoğu kendi zamanında hazır
lanmıştır, bir kısmı da kendisinden evvel ha
zırlanmış konulardır. Reorganizasyondan baş
layarak, bakanlığımın icracı ve denetleyici gö
revini yapmak, yapı polisi kurmak, bakanlığın 
kariyer bakanlık haline getirilmesi, yatırım
ların Doğu ve Güney - Doğuya kaydırılması. Bu 
görüşe de, bir denge sağlamak üzere tamamen 
iştirak ederim. 

Bölge plânlaması, metropoliten yerleşmeler 
hususundaki bütün görüşlerine katılmamaya 
imkân yok. Bunları bana hatırlatmış bulun
dukları için kendilerine teşekkür ederim. 

Tarihî gelişmesi içinde bakanlığımın bu nok
taya geldiğini ifade etmekte de bahtiyarlık du
yuyorum. Bakanlığım kurulalı 13 sene olmuş-

i tur. Şüphesiz bugün yapılan hizmetler, bun
dan evvel yapılmış olanlardan daha iyi ola
caktır, bundan sonra yapılacak olanlar da bu
gün yapılanlardan daha iyi olacaktır. Bu tari
hî tekâmül içinde, bugüne kadar bu bakanlığa 
hizmeti geçmiş olanları hayırla yâdetmeyi va
zife bilirim. 

Sayın Babüroğlu'nclan rica edeceğim, yazılı 
bir metin vardı, onu lütfedip bana verirlerse, 
burada değindikleri husufları tamamen not ala
madım, eğilmek isterim. 

I Sayın Hüsnü Dikeçligil, Emlâk Bankasının 
\ verdiği kredilerden ve bunun azlığından bahis 
! buyurdular. Bu kredilerin bu günün gerçekle-
I rine uyacak bir seviyeye getirilmesi çalışmaları 
* içindeyiz. 

Meskenlerin kontrola tabi olmadığını ifa-
de buyurdular. Bu, şüphesiz Bakanlığımın ikin
ci kademede bir hizmeti, fakat belediyeleri 
birinci kademedeki hizmete sevk etmek bakan
lığımın da vazifesidir ve asıl kontrolü yapacak 
olanlar da belediyelerin teknik kadrocudur. 
Kendilerini bu hizmete sevk etmenin yolunu 
aramaktayız, bunu samimiyetle üstüne basarak 
tekrar ifade edeyim. Bu konu bu günlerde üze
rinde durduğumuz ve ciddî çözümünü aradığı
mız bir husustur. 

Personel hususundaki mütalâalarına daha 
evvel görüşlerimi arz ettim. Bu dar bütçeyle 
hizmetlerin gcrülemiyeceği inancı içindeler. 
Bütçe tümüyle Yüksek Heyetinizin önünde, ge
lirleri belli, giderleri belli. Bunun için de, Ba-
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kanlık olarak yeni tahsis talepleriyle karşını
za çıkmak cesaretini kendimizde bulamıyoruz, 
fakat diğer kaynakları, .bugün gözükmeyen 
kaynakları işletmek ve onları verimli kılmak, 
vazifemizin başında geliyor. 

Sayın Yurtsever, Bingöl'deki depremle il
gili, hakikaten üzerinde durduğumuz ve dur
mamız gereken konulara eğildiler. 

Bingöl'de yapılan işler için bakanlığım 
mensupları adına, yapılan işler hakkındaki ifa
delerinden dolayı sizlere ve kendisine teşek
kürlerimi arz etmek isterim. 

Köy okulları ve yollar meselesi, Hükümetin 
çaresini bulacağı konulardır, bu noktada ken
dilerine teminat vermek isterim. Yolu yapıp 
da onun sanat yapısını bırakmamız bahis mev
zuu olmıyacaktır, Onun ödeneğini kaynakları
mız içinden bulacağız. 

Tekel zamlarının, imar ve İskân Bakanlığında
ki fona aktarılmasını ifade buyurdular. Bu za
ten böyle olacak, Tekel zamları bir fonda biri
kecektir ve sadece deprem âfetleri için kulla
nılacağına göre bu fonun başka sahibi yoktur. 
Bunun sahibi bakanlığım olacaktır, ondan en
dişe buyurmasını ar. 

Ziyaret suyu, Metan suyu meselesi: Bakan
lığım bu yolda biraz yanıltılmıştır, Metan suyu 
için bir vaitte bulunamayacağım, fakat maliye
tini araştıracağım. Meselenin, bizim için hem 
kolay hem zor olan şöyle bir durumu var: Ca
zibeyle gelmesi mümkündür, fakat boru güzer
gâhının geçtiği yer heyalânlı arazidir, 

Sayın Öztürkçine aynı konuya değindiler 
Florya'daki evler dolayısiyle; heyelânlı arazi
den geçmek cesaretini arkadaşlarım kendilerin
de bulamıyorlar. O zaman ne yapılabilir; bu
nu araştıracağım, her hangi bir vaitte buluna
mıyorum. 

Hasbağlar, Kuşçimeni köylerindeki konutlar
dan bahis buyuruldu. Arkadaşım bana «1972 yı
lında halledeceğiz» diye not verdi, fakat hiç 
değilse halline tevessül edeceğiz. 

ihtiyatlı konuşmayı tercih ediyorum, gelecek 
sene burada ya karşılaşırız, ya karşılaşmayız, 
fa'kat hesabını her an verebileceğim ifadede bu
lunmak istiyorum. 

Sayın Rifat Öztürkçine; iş güçlüğü, iş riski 
konusunda kararname çıkmadı buyurdular. 

Onun üzerinde çalışılıyor Sayın Öztürkçine. Za
ten onu halledemezsek, zannedersem teknik 
personel meselesini ve dolayısiyle meseleleri 
halletmek imkânı bülamıyacağız. 

Gecekondular konusundaki görüşlerinize 
tamamen iştirak ederim; bir polis tedbiri ile 
gecekonduyu ortadan kaldırmaya imkân yok. 
774 sayılı Kanun bu imkânı veriyordu, fakat 
buna rağmen, hatırladığıma göre yalnız bir tek 
yerde, Alibeyköy'de bir tek gecekondu yapıl
mamıştır. Onun dışında her yerde, gözümüzün 
önünde, gece değil gündüz yürüyen gecekon
dular var. Buyurduğunuz gibi, ancak yol gös
terici ve yardım edici tedbirlerle gecekondu me
selesine bir çare bulunabilir. Demin arz ettiğim 
şekilde durdurma çaresindeyiz. İkinci kademe
si, şüphesiz mesken yapımının artması nisbetin-
de de gecekonduların zaman içinde tasviyesi an
cak düşünülebilir. 

Basmköy konusu hakikaten entresan. Bu 
konu üzerine eğilmemeye imkân yok. Heyelânlı 
bir arazide belediye dahi inşaat ruhsatı verir
ken «gerekli tedbir alınmak şar tiyle» diye ver
miş. Bu arada Bakanlığım 700 bin lira masraf 
yapmış, sondajlar yapmıştır ve o sondajlar neti
cesi 30 milyon liralık yatırım yapmak suretiyle 
bu heyelanın önlenebileceği bir rapora müncer 
olmuştur. Şu anda bendeki bilgiler bu kadar. 
İzin verirseniz içinden nasıl çıkmak lâzım, ben 
bunun peşindeyim. Yapılmış olan o yatırım de
ğerlendirmek, öbür tarafiyle de bana bağlı. 
Zira, Bakanlığıma bağlı bir bankanın da para
sı dolaylı olarak bu inşaatla ilgilidir. Dolayı
siyle, şunu arz etmek isterim ki, iki sebepten bu 
işin içinden çıkmamız gerekiyor. Şu anda size 
yolunu söyliyemyeceğim, fakat Bütçe Komis
yonunda da arz ettiğim gibi, neticesini yazılı 
olarak size duyuracağım. 

Sayın Orhan Kürümoğlu, Türkiye'nin çok 
talihsiz bir bölgesinden bahis buyurdular. Ge
rek geçirdiği âfetler, gerekse bugüne kadar gör
müş olduğu yardımlar bakımından görüşlerine 
iştirak etmemeye imkân yok. Burada çok detaylı 
bilgi verdiler, bende aynı detaylı bilgiyi kendi
lerine arz etmek üzere, izin verirlerse yazılı ce
vaplamak istiyorum. 

ORHAN KÜSÜMOĞLU (Bitlis) — Hay hay 
efekıdim. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Yer yer isim belirtti
ler... 

İBAŞKAN — Kabul ettiler efendim. Yazılı 
cevabınızı bekliyorlar. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

Sayın Faruk Kınaytürk, bütçenin tahlili ya
parken geçen sene 360 milyon liralık deprem 
yatırımları tahsisatı bulunduğunu ifade buyur
dular, bu sene sadece 55 milyondan ibaret kal
dığını ifade ettiler. 

Böyle değil. 360 günlük bir devrede, bu kay
naktan, Tekel maddelerine yapılan zam kayna
ğından geçen seneki rakama ulaşacak bir geliri
miz olacaktır. 

Değişen imar plânları için görüşümü arz et
miştim. 

İcracı bankalar için ifade ettikleri teşekkü
re ben de teşekkürle mukabele etmek isterim. 

Bakanlığım içinde, her bakanlıkta olduğu 
kadar hatalar ve kusurlar bulunacaktır. Ben, 
Bakanlığımda istisnai bir durum olduğunu gör
müyorum, zannetmiyorum. Kusurlar takibedile-
cektir, kusurların ötesinde hareketler varsa da
ha şiddetle takibedilecektir. Onun için Bakan
lığımda diğer bir bakanlıktan fazla araştırıla
cak bir mesele olmadığı hususunu kendilerine 
ifade etmek isterim. 

Yine Sayın Kınaytürk, iller Bankası geliri
nin artırılması üzerinde durdular. Bu da bizim 
üzerinde durduğumuz bir konudur. Emlâk Kre
di Bankasının kredi seviyesinin düşürülmesine 
maalesef bugünkü şartlarla imkân yok. O da 
kendi kaynak darlığını çekmektedir. Mevduat 
yoluyle temin ettiği parayı işletir durumda, do-
layısıyle faiz seviyesini daha a:-ağıva düşürmesi 
mümkün değildir. 

Sayın Ziya Ayrım bir yazılı soru önergesi 
vermişler, cevabı az evvel elimdeydi. Kısa za
manda kendilerine takdim edeceğiz efendim. 

«Köylere su götürülmemiştir» buyurdular. 
Bakanlığım âfet işlerine sadece mesken yapmüy-
le başlamış, bunun ötesinde işyerlerine de el at
mıştır. iller Bankasını alt yatırımlar için hiz
mete çekmiştir. Gittikçe genişliven bir hizmet
le karşı karşıya bulunmaktadır. İzin verirlerse, 
münferit köylerin su işlerini ben Köy işleri Ba
kanı arkadaşıma intikal ettireyim, zannederim 
onun faaliyet konusuna girmektedir, 

Sayın İsa Bingöl'ün sorularının bir kısmına 
daha evvel cevap arz ettim tahmin ediyorum. 
İl imar müdürlüklerinin takviyesini isterler. 
Şüphesiz bu böyle olmalı. Belediyelerin esasen 
altından kalkamadıkları hizmetlere Bakanlığım 
eğilmektedir. Kredi yardımı yoiiyle onu da de
ğerlendirecek olan şüphesiz teknik personeldir. 
Belediyeleri değilse bile, illeri bu teknik perso
nelle takviye etmek Bakanlığınım vazifesidir. 

Buyurdukları gibi, şüphesiz hatalar teknik 
eleman noksanlığından neşet ediyor. Çaresine 
bakmamı istiyorlar, şüphesiz vazifemdir bu. 
İkazlarına ayrıca teşekkür ederim. 

Huzurunuzu uzun müddet ihlâl ettim. Sözle
rimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Saym İsa 
Bingöl, Başbakanın bir vadinden bahis buyur
dular. Bakanlığıma deprem âfetleri için yeni bir 
kaynak tevcih edilmiştir. Bu da, Tekel maddele
rine yapılacak zamdan gelecek ödenektir. Eğer, 
her hangi bir yeni âfet ile karşılaşmazsak ve bü
tün kaynaklarımızı da oraya tevcih etmek bahis 
mevzuu olmaz ise, Başbakanımın Hükümet adına 
yaptığı bu vadi yerine getirmek şüphesiz vazi
fem olacak. Yalnız şunu ifade edeyim ki, proje
nin tahmini maliyeti 900 milyon liradır; 700 mil
yon lirası konut yatırımıdır, 2G0 milyon lirası 
da altyapı olarak kullanılacak paradır; bunun 
neticesinde de 16 G00 küsur konutun yapılması 
bahis mevzuudur, eğer rakamlar ufak tefek ha
talar göstermiyor ise. Yalnız her halükârda biz 
bunun bir ucundan bu sene başlıyacağız. Zaten 
bir sene içerisinde bu kadar hizmetin ikmaline 
de imkân yoktur. Bu. konuyu ele almayı bir va
zife telâkki ediyorum, bunu burada ifade etmek 
ilerim. 

Efendim, yüksek huzurunuzu uzun müddet 
ihlâl ettim. Tahmin ediyorum, sorulmuş sorula
rın büyük bir kısınma cevap arz etmiş oluyorum. 
Ayrıca sorulacak sorular varsa, onlara da cevap 
ar£ etmeye amadeyim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efen
dim. Kifayet sorulara da şâmildir; yalnız kifa
yetten önce bir saym üye sual soracağını beyan 
etmişlerdi. Şimdi soracaklar, bir dakikanızı ri
ca edeyim. 

Buyurunuz Saym öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Ba

kandan üç tane kısa sorum olacak. 
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1. Kendileri de bahsettiler, şimdiye kadar 
Tekel maddelerine yapılan zamlardan bir para 
birikmiş midir? Bunun miktarı nedir, scyliye'ji-
lirler mi? 

2. Prefabrik inşaatın gelişmesi için Bakan
lıkları bir proje üzerinde midir, bir plânlama 
içinde midir? Bunu memleketimiz için iki yön
den faydalı görüyorum. Gecekondulara sarf edi
len bi1. parayı.,. 

BAŞKAN — Sualiniz kâfi, izahına lüzum 
yok. Üçüncü sualinizi rica edeyim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Arz edeyim 
etendim.. 

İki dersaneli köy okulları için cok pratik, 48 
saatte kurulabiliyor. Yani önemi bakımından 
arz ediyorum... 

3. Ankara ve istanbul gibi büyük şehir
lerimizde bu baraka kulübeler yaya kaldırım
larını tamamen kapatıyor ve şehrin güzelliği
ni bozuyor. Bunların veriliş tarzındaki kayıra 
malar, suiistimaller falan ayrı, fakat şehrin 
güzelliğini bozan baraka kulübelerin kaldırıl
ması. mümkün mü? Kızılay'da adım başına bir 
tane koymuşuz. Bunların kaldırılması müm
kün müdür? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kısa kısa ol
sun sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Çünkü, rötarımız var, bunu 
doldurmak zorundayız. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 
BİNGÖL (Devamla) — Bir ay evvelki rakam 
kamlar bir vesileyle araştırılmıştı. Tekel zam-
larmdan 208 milyon lira toplanmıştı, o tarihe 
kadar 210 küsur milyon lira da doğrudan doğ
ruya Bakanlığım tarafından harcanmıştı. Âfet
lere, malûmuâliniz başka kaynaklardan da pa
ralar intikal ediyor. 

Prefabrik inşaat, gerek ucuzluğu bakımın
dan, gerekse çok kısa zamanda yapılması ba
kımından üzerinde şüphesiz durmamız gereken 
bir konudur. Yalnız bunu hâlâ tecrübe safha'. 
sini aştığımız kanaatinde değilim. Bir ahşap 
uygulamamız var, bir beton uygulamamız var. 
Tam da prefabrike olduğunu da ifade edemem. 
Prefabrikenin getirdiği birçok avantajlar var
dır, bunlarda istifade edilmiyor. Şüphesiz üze
rinde duracağımız bir husustur. 
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Barakalar konusunda isin verirseniz size ya
zılı cevap arz edeyim, o hususta bilgim yok 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SERBÜLENT 

BİNGÖL (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Son söz için sırada bulunan 
arkadaşları okuyorum: Sayın Köker?.. Yok. 
Sayın Rendeci?.. Yok. Sayın Ucuza!?.. Yok. 

Başka söz istiyen olmadığı için 1972 yılı 
İmar ve iskân Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rindeki görüşmeler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

f İMAL' VE İSKAX BAK AMACA BÜT
ÇE Sİ : 

(A/ l ) Cari harcamaları 
Bölüm. Lira 

11X00 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 67 703 934 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 460 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 237 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderler 86 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 12 620 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri " 188 161 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 580 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve tranfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 40 000 000 

BAŞKAN — Yalnız burada bir tashih var, 
Sayın Komisyon Başkanı lütfen mikrofona söy
ler misliniz efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Sayın Başkan, bu bölümün izahat kısmın
da «Kamulaştırma ve satmalma bedeli» 
33 800 000 lira gösterilmiştir; bu, 32 800 000 li
ra olacaktır. Çünkü bu bölümden 1 milyon lira 
25.720 nci maddeye Komisyonca aktarılmıştır. 

BAŞKAN — Yani, bölüm toplamı olan 40 
milyon liraya bir tesiri yok. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ MEHMET NAFİZ ERGENELİ (Edir
ne) — Bir tesiri yok. 

BAŞKAN — Peki, bu izahatınız gereğince 
33 800 000 lira, «32 800 000» lira olarak düzel
tilmiştir. 

32.000 nci bölümün bölüm toplamını 40 mil
yon lira olarak, oylarınıza arz, ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 6 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 282 900 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 10 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1972 malî yılı imar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

I) — BAYIXI)IKLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇEM : 

2. — Karayolları denet Müdürlüğü 1972 yı
lı Bü'ci J:anıınu tasarısı ve Karma Bütçe Ko

misyonu raporu (Millit Midisi l/~>(>(>; Cumhu
riyet Senatosu .1/2:1) (S. Sayısı : 21) (I) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı 1972 ma
lî yılı bütçesinin tümü üzerindeki müzakerelere 
bağlıyoruz. 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın Feh
mi Baysoy, buyurunuz efendim. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMÎ BAYSOY 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri, 

Bayındırlık: Bakanlığı 1972 bütçesi üzerinde 
Millî Güven Partisi Grupu adına görüşlerimizi 
kısaca arz etmek üzere sözlerime başlıyorum. 

Bu münasebetle şahsım ve grupum adına 
Yüce Senatoyu ve Sayın Bayındırlık Bakanlığı
nın değerli mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı 
Karayolları Genel Müdürlüğünün yüklendiği 
hizmetler, 3611 sayılı Nafıa Vekâleti Teşkilâtı 
ve vazifelerine dair Kanun ve 5539 sayılı Kara
yolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve görevleri 
hakkımdaki Kanun ile tesbit edilmiş bulunmak
tadır. Bu hizmetler yurdumuzun, tüm ulaştır
ma faaliyetlerinin altyapısını teşkil eden kara
yolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, ha
va meydanları ve akaryakit tesisleri ile Dev
let ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların ya
pılması olarak ifade olunabilir. Ayrıca, katma 
bütçeli idareler, özel idareler ve belediyelerce 
yaptırılacak binalarla ilgili büyük proje ve ke
şiflerin tasldiki ve bütün yapı işlerinde uygula
nacak tüzük, yönetmelik ve şartnamelerin tan
zimi de bu bakanlığın görevleri arasındadır. Bu 
hizmetler nitelik itibariyle, ekonomik ve sosyal 
alanda kalkınmanın temelini teşkil etmektedir. 

Sayın senatörler, 
iBir memleketin fertleri birbirleriyle yakın 

teması sağlıyamazlarsa birbirlerine yabancı ka
lır, memleket dâvalarında yakın anlaşmaya va
ramazlar. 

Bir memleketin çiftçisi, ürettiği mahsulü ko
laylıkla pazara indiremezse emeğini değerlen
diremez. 

,(1) 21 S. Sayılı basmayan tutanağı ti sonu
nu (İdidir. 
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Bir memleketin tabiî g'üzelliklerini ve tarihî 
eserlerini görmek istiyen turiste rahat geçebile
ceği bir yol temin edemezsek, turisti memleke
timize celbedip onun dövizinden istifade edeme
yiz. 

Rahatlıkla gidemediğimiz memleket kösele
rinde Devlet otoritesini ve asayişi temin ede
meyiz. Alışılan bir benzetiş ile ifade etmek is
tersek, diyebiliriz ki, vücudu besliyen kan da
marları ne ise, yol da memleketin kan damar
ları kadar mühimdir. Anayollar büyük kan da
marları, tali yollar bu anadamarların kollan; 
köy yolları ise, vücudun her tarafına dağılan 
ve asıl vücudu besliyen kılcal damarlara benze
tebiliriz. 

Ana ve tali damarların varlığı, vücudun 
beslenmesine yeterli değildir. Vücudun tam bes
lenmesi için kılcal damarların tam çalıştırılması 
lâzımdır. Aksi halde, beklenilen netice alına
maz. Yer yer arızalar gösterir. İşte, bu yol şe
bekelerini temine çalışan ve diğer altyapıları 
hazırlıyan bu önemli bakanlığın hizmetleri bu 
şartlar altında daha beliğ bir şekilde görülmüş 
olur. 

Bakanlık, 32 yıl önceki şartlara göre çıkmış; 
(bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak 
bir teşkilât kanunu ile yürütülmektedir. Geçen 
uzun süre içinde, bâzı kuruluşların bakanlıktan 
ayrılması ve bakanlık görev ve hizmetlerinde 
gelişen kamu ithiyaçlarına paralel olarak mey
dana gelen önemli artışlar, hiç değilse yakın ge
leceğin koşullarına uygun yeni bir kuruluş ka
nunu hazırlanmasını zorunlu kılmıştır. 

1950 yılında 5539 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan Karayolları Genel Müdürlüğünün de artan 
ve gelişen hizmetleri karşılamak üzere kurulan 
yeni üniteler sebebiyle kuruluş kanununun gü
nün şartlarına uydurulması gerekli görülmekte
dir. 

Senelerden beri çıkarılacağı vadedilen, fa
kat bugüne kadar çıkarılmamış bulunan bu ba
kanlığın hizmetlerinin daha kolas^ ve verimli 
bir şekilde görülmesinde büyük katkısı olacağı
na inandığımız 2490 sayılı Kanunun yerine 
kaim olacak Devlet ihale Kanunu ile, 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununu değiştire
cek kanunun biran önce çıkartılmasını temenni 
etmekteyiz. 

Bayındırlık hizmetlerinin, ilim, teknoloji ve 
memleket gerçeklerine en uygun bir şekilde 

sağlam, ucuz ve emniyetli olarak yapılmasını 
sağlıyacak her türlü mevzuat değişikliğini Millî 
Güven Partisi olarak memnuniyetle karşılıya-
cak ve yardımcı olacağız. 

Bayındırlık Bakanlığının yapımı ile görevli 
bulunduğu demiryolları, uzun mesafe ve kütle 
nakliyatında karayollarına nazaran daha eko
nomik bir ulaştırma sistemidir. Buna rağmen, 
demiryolu şebekemiz eski ve modern işletmeci
lik icaplarına cevap vermekten uzaktır. Şebeke
nin ıslahı için ulaştırma yatırımları içinde de
miryolları yapımının da artırılması gereklidir. 
Van - Kotur ve Pehlivanköy - Sivilingrat hatla
rının işletmeye açılmış olmasını memnuniyetle 
karşılarken, Gebze - Arifiye hattının da 1972 
yılı içinde bitirilerek işletmeye açılmasını te
menni etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Havacılığın gösterdiği büyük g-elişm©, 

hava meydanlarımızın modern uçakların emni
yetle inip kalkabileceği bir Standarda getiril
mesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle gerekli 
çalışmaların yapılmasını ve önemi herkesçe ma
lûm olan Yeşilköy hava limanı inşaatının hız
landırılmasını gerekli görmekteyiz. 

Üc tarafı denizlerle çevrili olan yurdumu
zun liman, iskele ve barınak inşaatları plan
lanırken; babkçiluk, tarım ve turizm ihtiyaç
ları dikkate alınmalı ve halen inşaatı devam 
eden liman ve tesislerin biran önce bitirile
rek isletmeye açılması sağlanmalıdır. 

Bakanlığın önemli bir kuruluşu olan Yapı 
ve İmar işleri Reisliğinin, diğer bâzı daire 
ve bakanlıklara ait yapı işlerini de üzerine 
almış olması memnuniyet vericidir. Böylece 
lüks ve pahalı binalar yerine ihtiyacı karşılı-
yacak sade, kullanışlı ve ucuz binalara kavu
şulacağını - umarız. Bunun için yapı maliyetini. 
düşürücü inşaat malzemesi tipleri ve inşaat 
sistemlerinin, mahallî, coğrafi Ve iklim şart
ları da dikkate alınarak kullanılması şartını 
beniımiseriz. 

'Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdür
lüğü, memleket çapında en üstün ve başar ki 
'hizmet vermiş bir teşkilatımızdır. Bu kuru
luşumuzda, yazda kışta feragatle çalışan iş
çisinden mühendisine ve kıymetli yöneticile
rine şükran borcumuzu ifade etmek isteriz. 
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Bu yılki ağır kıs şartlarına rağmen yolların 
açık tutulması için sarf edilen gayretler, bu 
feragatli çalışmanın örneğini teşkil etmektedir. 

Eskimekte olan makina parkınım yenilen
mesi ve 'bilhassa uzunluğu her yıl artan as
falt yolların bakımı için gerekli makina par
kının takviyesi zaruri görülmektedir. Kar 
mücadelesinde uygun makina eksikliği nedeni 
ile çok pahalı olan dozerler kullanılr?aktadır. 
Bu bakıımdan eksik olan rotatif ve benzeri kar 
mücadele makinalannm tamamlanmasını ge
rekli görmekteyiz. 

iSayın senatörler 
1972 yılında 4 milyar liranın üstünde bir 

yatırımı gerçekleştirmekle yükümlü bulunan 
(Bayındırlık Bakanlığının, bütün yatırımcı ku
ruluşlar gi!bi çok önemli, bir meseTe ile karşı 
karşıya bulunduğunu belirtmeden geçemiye-
ceğim. Grupumıuzdaki, bütün iyi niyete rağ
men, yatırımların gerçekleş emiyeceği endişe
sini uyandıran bu mesele teknik personelin 
durumudur. 

Memleketimizin teknik adama olan ihti
yacı, bu personelin pahalı ve zor yetiştiği bir 
gerçektir. Devlet Memurları Kanunu bütün 
Devlet memurlarına % 100 e yakın bir zam 
getirirken, teknik elemanların almakta ol
duğu ücretlerde 300 - 800 lira arasında azal
ma meydana getirmiştir. Devlet Memurları Ka
nunu ile bu personele sağlanmış iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zammı gibi haklar 
bile, bugüne kadar 15 ay geçmiş olmasına 
rağmen kararnameleri çıkmadığı için verilme
miştir. Ücretlerinin, Devlet Memurları Kanu
nundan önce aldıklarından aşağı düşmesi ve 
artan hayat pahalılığı bu personeli ağır 'bir 
geçim sıkıntısı içine sokmaktadır. Bu yüzden, 
bütün iyi niyetlerine rağmen, hizmete dsvam 
g'doü kalmıyan personelin ayrılmaları nedeni 
ile kamu kesimi büyük bir kayba uğramış ve 
hâlâ da uğramaktadır. 

iBuigüne kadar Devlet Memurları Kanunu
nun tatibiki ;'ıçin yapılan tefsirler, çıkartı
lan tamim ve kararnameler teknik perıonel 
aleyhinde olacak ' şekilde işletilmiştir. Yet
kili makamların bu tutumu, kanunun teknik 
personel aleyhinde çıkarıldığı kanısını uyan
dırmış ve ümitle beklenen vadedilmiş düzelt
meler gerçekleşmeyince, teknik personel ara-
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smda meydana gelen moral bozukluğu ve küs
künlük, teşkilâttan ayrılma temayülünü hız
landırmıştır. 

Son bir yıl içinde 168 i Karayolları Ge
nel Müdürlüğünden olmak üzere 250 civarın
da mühendisin, Bakanlıktan ayrılmış olduğunu 
öğreniyoruz. Büyük bir kısmı, 5 - 10 yıllık 
tecrübeye sahip genç mjhendisler olup, el
lerine geçen ücretlerin yetersizliği ve kanunun 
sağladığı imkânların dahi verilmemesi sebe
biyle özel sektöre ve yurt dışına gitmişler
dir. 

Teknik personeldeki bu azalma, yatırımla
rın tecrübesiz ellerde kalitesiz ve pahalı ol
masına ve böylece yatırım ödeneklerinin isra
fına sebeîbolacaktır, 

Teknik personelin bu mağduriyetinin en 
kısa zamanda ve en iyi bir şekilde halledil
sin!, kalkınmamızın geleceği bakımından alın
ması gerekli önemli bir tedbir olarak görmek
teyiz. 

!Sa;ym arkadaşlarım, yukarıda belirttiği
miz noksanlıkların giderilmesinde; bugüne 
kadar aldığı vazifelerde başarı ile neticelen
dirdiğini bildiğimiz yakın arkadaşımız Sayın 
'Bakanımıza Meclisler olarak yardımcı oldu
ğumuz takdirde, bu güçlükleri yeneceğini kuv
vetle ümidediyoruz. 

İBütçenin Türk Milletine, Bayındırlık Ba
kanlığına hayırlı olmasını temenni eder, Ba
kanlık mensuplarını ve sayın Senatoyu hür
metle selâmlarım. (Alkışlar.) 

iBAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Lûtfi Bilgen. 

C. H. P. GRUPU ADINA LÛTFİ BİLGEN 
(içel) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

.Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupu adına hepinizi saygı ile selamlı
ya rak söze .başlıyorum. 

Birlikte görüşmekte olduğumuz Bayındırlık 
Bakanlığı ve Devlet Karayolları Genel Müdür
lüğü toplam bütçesi 4 milyar liraya yakındır. 

Karma Bütçe Komisyonunda son şeklini 
alan genel bütçe rakamlarına göre genel bütçe
nin % 8 ini tesjkil etmektedir. Hükümetin tek
lif ettiği şekle göre ise, % 7 si kadardır. Tasa
rıda öngörüldüğü gibi, 1972 yılı içinde yapıla
cak transferleri de eklersek, nisbet ancak % 9 a 
yaklaşmaktadır. Eğer Hükümet bunun üzerin-



C. Senatosu : % 4 . 2 . 1972 O : 3 
lden % 10 tasarruf yapmak zorunda kalırsa, 
oran yine % S e düşecektir. Bir memlekette 
ekonomik Devlet olmak iddiası varken kalkın
ma bütçesindeki % 7 - 8 Bayındırlık Bütçesinin 
yeterli olduğunu iddia etmek oldukça güç olsa 
gerektir. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu 1923 ta 
sadece 93 milyon lira gelirli bir imkân devra
lınmıştı. İlk müstakil Cumhuriyet bütçesi 1924 
te hazırlanarak gider yekûnu olan 176 993 800 
liranın % 9 u Nafıa Vekâletine ayrılmıştır. On
dan sonraki yıllarda her sene artırmak suretiyle 
bu nisbet 1930 da % 15,2 ye çıkmıştır. Bu mu- -
kayeseden de açıkça görüyoruz ki, yarım asır 
sonraki bütçemizde; ancak Cumhuriyetin ilk 
bütçesi oranına yaklaşmaya çalışıyoruz. Gerek 
bütçe raporlarının tetkikinden gerekse rakam
ların orantısından bu yetersizliği görmek müm
kündür. Hattâ her zaman temas ettiğimiz ilgili 
yetkililer daima bütçe yetersizliğinden şikâyet 
ederler, mevcut kuruluşun lâyiklyle çalıştırıla
madığından dert yanarlardı. Maalesef 1972 yı
lında da bu yakınmaların ve halkın cevapsız 
kalan isteklerinin devam edeceği bir bütçeye 
sahip bulunuyoruz demektir. Bütün ümidimiz 
Sayın Bakanın ve Bakanlık mensuplarının Dev
let Karayolları yetkililerinin sadece rakamlara 
Tbağ'lı kalmayarak, bir reform ruhu içinde bu ye
tersiz bütçeden yeterli iş çıkarabilecekleri inan
cına kalmıştır. 

Türkiye sathına yayılmış çok geniş bir faa
liyet sahası olan ve tarihinde fevkalâde başarılı 
hizmetler görmüş bulunan Devlet Karayolları
nın daha çeyrek aşıra varmadan ihtiyarlamaya 
JVLZ tuttuğunu görmek insana gerçekten hüzün 
vermektedir. Kendi mensuplarından ve bilen 
teknisyenlerden öğrendiğimize göre hizmetler 
gittikçe ağırlaşmakta, maliyetler yükselmekte
dir. Raporda da belirtildiği gibi çok zengin bir 
makina parkından lâyikiyle yarar sağlanama
maktadır. İki sene önce Devlet Karayolları Büt
çesi üzerinde şahsım adına söz aldığımda; teş
hisi ifade için biraz çekinerek kullandığım «ih
tiyarlama» tâbirini o günün saym Bayındırlık 
Bakanı da kabul ederek zapta geçmesine imkân 
vermiş, kendilerinin ve Devlet Karayollarının 
ela aynı kanaatte olduklarından bahisle; süratle 
elektronik sisteme geçmek suretiyle kompüter-
lerle donatılacak kuruluşun gençleştirilerek es
ki dinamizmini kazanmasına çalışılacağından 

bahsetmişlerdir. Bu yırki bütçe raporunda da 
bu hususa temenni mahiyetinde değinilmekte
dir. Bu temenni gerçekleşse bile, bugünkü dü
zenle ihtiyarlamanın önüne geçilebileceğini pek 
sanmıyorum. Zira, elektronik makinaları, kom-
püterleri de çalıştıracak olanlar yine insanlar
dır. Mühim olan dirij anlarının ilk heyecana 
döndürülmesini sağlamaktır. Bunu nasıl yapa
cağız? 

Hele personel reformunun tatbiki ile mağdu
riyetleri önlenmek şöyle dursun, ağırlaştırıldığı 
İçin, ancak bir yıl kadar dayandıktan sonra ay
rılan veya ayrılmaya mecbur kaldığı için buna 
hazırlanan yüzlerce genç ve tecrübeli mühen
disle teknik elemanın yerlerinin nasıl dolduru
lacağı da ayrı bir problemdir. Bir nevi beyin 
erozyonu demek olan bu çözülme durdurula
mazsa, korkarım bir gün gelecek, bünyenin çö
küşü önienemiyerek Devlet Karayolları tarih 
sayfalarında kalmaya mahkûm olacaktır. 

Bundan 20 - 25 sene önce yeni kurulduğu 
zaman, değil şantiye şefleri, bölge müdürleri 
bile çadı.r misali uydurma kiralık binalarda otu
ruyor iken, Türkiye'de yol inşa sisteminde dev
rim yapıyorlardı. Her halde o zaman dinamizmi 
sağlıyan elektronik beyinler değil, kendi beyin
leriydi. 

Bunu söylerken, sakın teşkilâtın modernleş-
\ merine karşı olduğumuz sanılmasın; bu gerek-
\ tir, fakat yeterli değildir. Mutlaka, en son ça-
; lığına sistemleri nr gibi cihazlanmayı gerektiri-
j yorsa temin edilmelidir, fakat en modern âlet-
| lerle teçhiz edildikten sonra dahi, laçkalık ğ'ide-
\ rilemezse, dönüp geriye bakılacak zaman da 
| kalmayacağından, yeni bir hüsrana uğramamak 
j için ihtiyarlamanın teşhis ve tedbirini sadece 
; bu noktada düğümlemenin doğru ve isabetli ol-
I mıyacağını belirtmek istiyorum. 
i 
j Bütün bunlardan evvel, istenen heyecanı te-
! min için, personeli tatmin etmenin, çağımızın 
i verimli çalışma anlayışına uygun, en radikal 
| çare olduğunda bilmem şüphe var mıdır? 
I İstanbul'da Devlet Karayolları 1 nci Bölge 
i Müdürlüğü kurulduğu zaman, mühendislerine 
I ve teknik personeline verilecek aylıklar veya 
; yevmiyeleri gazeteler büyük manşetlerle yaz-
: dığı zaman haber bomba gibi patlamıştı. Tür-
[ kij^e'de. Âdeta yer yerinden oynamıştı. Zira, o 
: günlerdeki mühendis ve teknisyen gelir seviye-
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isinin 2 - 3 katı demekti bu para. Birkaç sene 
içinde maaşların ve yevmiyelerin daha da art
ması, hele ücretlerin hızla yükselmesi bütün 
enerjik teknisyenlerin bünyede toplanmasını 
sağlamıştı. Gerçekten piyasa rayicinin çok üs
tünde ücretler vermek suretiyle dinamik bir 
kadro kurulmuştur. Öyle sanıyorum ki ve ina
nıyorum ki, ilk heyecanın itici gücü de buydu, 
Elbette yeni kuruluşun ayrı bir heveskâr kad
rosu da bunda rol oynamakta idi. 

1972 bütçe raporunda belirtildiğine göre, 
bugün ilk tâyin edilen bir yüksek mühendisin 
eline 1 200 lira civarında para geçmektedir ki, 
ortalama bir işçi ücreti olarak söylenebilir. 1948 
den beri hayatın ne kadar pahalandığı meydan
da, her halde on katından az değildir, ama ücret
lerdeki oran bunun çok altındadır. Tatmin öl
çüsü o günkünden hangi oranda azsa, alınan iş 
de elbette o nisbette düşük olacaktır. 

Memnum çalıştığı resmî daireler ne kadar 
konforlu, döşenik mefruşat ne kadar lüks olursa 
olsun, orada çalışan insanların kendileri ve aile
leri maddeten sıkıntı içinde iseler, ne istekli iş 
görülür, ne makina parklarmdaki âtıl kapasite 
harekete geçirilir ve ne de beyin erozyonu enle
nir. Böylece, çöküntüye doğru hızla yol alınır. 
Nitekim, esefle görüyoruz ki, böyle olmaktadır. 

Başarı için her şeyden önce insan faktörüne 
önem vermek zorunda olduğumuzu bilmeli, in
sanca bir Devlet düzeni kurmalıyız. Yalnız Ba
yındırlık Bakanlığında veya Devlet Karayolla
rında değil, bütün Devlet kesimindeki memurlar 
arasında bir anket yaparak, çalışma yerlerindeki 
konforunu kısıp, maaşlarına ekliyeceğimizi sor
sak, istisnasız buna herkes «evet» diyecektir. Hat
tâ çadıra çıkmaya bile razı olacaklardır. Bu, bir 
tahmin değil, her gün konuştuğumuz, sohbet et
tiğimiz kimselerin ifade toplamıdır. 

öyle ise, ağırlaşan Devlet çarkındı lackala-
şan islere hız vermenin çarelerini evvelâ bu nok
talarda aramalıyız. Bunun da, başarılı misalini 
kuruluşunda yaşamış bulunan Devlet Karayolla
rında yeniden denemek mümkündür sanırım. 
Daire konforu, her halde memurun kendi tatmi
ninden sonra gelir. Bunu da gayet tabiî karşıla-
malıyız. Zira, Devlet memuru, kanun gereğince, 
dairede haftada 39 saat çalışacaktır. Bir haftada 
168 saat vardır. Resmî çalışmasının dışında ka
lan 129 saat, o memurun daire dışında - çoğunu 
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evde geçireceği - yaşama hakkıdır ki, bu, Dev
lete verdiği zamanın dört katı kadardır. Demek 
ki, bir Devlet memuru, Devlete verdiği bir saat
lik mesai karşılığında aldığı parayla sadece ken
di şahsı için en az 4 saatlik yaşama imkânı sağ
lamaya mecburdur. Kaldı ki, aile esasına daya
nan Türk cemiyetinde evli ve birkaç çocuklu me
mur için bu ihtiyaç 15 - 20 katma çıkmaktadır. 
Bu da Devlet yönünden oldukça güç halledilir 
bir meseledir. Sıkıntımızın kökenlerinden en mü-
'himmi bu olsa gerektir. Düşününüz ki, bir memur 
Devlete bir saatlik bir zaman verecek onun kar
şılığında Devlet ona 15 - 20 saatlik yaşama imkâ
nı sağlıyacaktır. Kaldı ki, bu bir anayasal hak 
ve ödevdir. Anayasamızın 14 ncü maddesine gö
re; Devlet, her vatandaşa yaşama hakkını te
minle mükellef kılınmıştır. Hizmetini Devlete 
satan kimseler için de Anayasamızın bu 14 ncü 
maddesi elbette işliyecektir. Zira, memur da 
bir vatandaştır, hem de zamanını Devlete angaje 
eden bir vatandaş. Eğer biz, Devlet olarak hiz
metine talibolduğumuz bir memurun Devlete 
vereceği bir saatlik mesaiyi iyi değerlendirmek 
istiyorsak, evvelâ onun geride kalan 15 - 20 sa
atlik aile yaşama hakkını garanti etmeye mecbu
ruz, ki o memur bir saatini Devlete rahatlıkla 
ve tam olarak verebilsin. Bu zihniyetten hare
ket edecek olursak, memurun bir saatlik mesai
sini en rantabl bir şekilde değerlendirmiş oluruz 
ki, Devletin, o bir saatli mesaiden elde edeceği 
işgücü, memurun 15 - 20 saatlik aile yaşama hak
kını rahatlıkla ve kolayca sağlama imkânını 
Devlete bahşeder. Bu durumda kazançlı olan 
Devlet, isterse - ki, tabiatiyle istiyecektir - me
murunun daire çalışma standardını ve konforu
nu da daha kolay sağlar, ama bugün olduğu gi
bi daire konforunu esas alıp, memurun ve ailesi
nin yaşama hakkını bütçe mülâhasalariyle kısıt
lamaya çalıştığımız müddetçe bugünkü Devlet 
laçkalığından kurtulmamız mümkün değildir. 
Buradaki güçlük, 3 - 4 nüfuslu bir memurun eli
ne bakan insanların bütün bir haftalık geçimle
rini o bir tek kişinin sadece 39 saatlik mesaisin
den bekler olmalarıdır. Ama ne yapalım ki, Türk 
cemiyetinin gerçeği budur. Birden bire bunu de
ğiştirip, her aileyi birden fazla gelir musluklu 
hale getirmek kolay değildir. Bu aşamaya gelme
nin çaresi; insana daha çok değer vererek onun 
daire mesaisini en rantabl bir hale getirmektir. 
Buna ümitli olduğumu belirtmek isterim. Zira, 
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Bayram Gazetesinde bir demeci yayınlanan Ba
yındırlık Bakanı Sayın Mukadder öztekin, «in
san faktörüne ve insan haysiyetine büyük bir 
önem veririm, birinci prensibim; iyi niyetli yara
tıcı güçle, kanun ve nizamlara uyarak çalışmak
tır.» demektedirler ki, elbette bunu takdirle ana
rız. Söylenenlerin tahakkuku için de bütün gücü
müzle kendilerine yardımcı olmaya çalışırız. 

Ancak, Sayın öztekin'den, bir önceki sayfayı 
çevirip gözden geçirmelerini de istirham ederim. 
Zira, insan faktörüne Bakanlıkta ne derece önem 
verildiğini görüp anlamalarında fayda mülâhaza 
ederim. 

Sayın selefleri zamanında 30 hizmet yılını 
doldurmuş mühendislerden ve teknisyenlerden 
bir grupuna gönderilen Bakanlık imzalı yazıda, 
«Bugünkü şartlar altında mesailerinden faydala-
nılamadığı» gerekçesiyle emekliye sevk edildik
leri yazılmış ve emeklilik işlemleri tekemmül et
tirilmişti. Duyduğumuza göre, 150 - 200 arasın
da yüksek mühendis, mühendis veya tek
nik eleman bu şekilde, reform yapıyoruz 
diye safdışı bırakılmıştı. «Bu ne per
hiz, bu ne turşu?» dememek için insan 
kendini zor tutuyor doğrusu. Personel - re
formu - Kanunu çıkarılırken Devlet kadrosun
daki mühendis ve teknik eleman açığını kapat
mak için, Devlete dönüşü cazip hale getirmek 
gayesiyle bâzı maddeler konarak, Devletten iş 
istiyen teknik personelin serbest meslekte geçen 
müddetlerinin % 75 i hizmetten sa.yıiacak şekil
de tedbirler alınmıştı. Maksat, dışarıdaki kıy
metli teknik elemanı Devlet kadrosuna çekmek
ti. Şimdi merak ediyoruz ve soruyoruz, bu yolla 
acaba kaç tane teknik eleman celbedildi, bunla
rın kaç yıllık Devlet hizmetleri vardı, serbest ha
yatta geçen yıllar sayılınca hizmet yekûnu kaç 
yıla yükseldi ve birinci dereceyi bu yolla tuttu
ranlardan kaç tanesi yerinde kaldı? Meraka de
ğer doğrusu. Bu yolda bir basarı sağlandığı id
dia edilemez ama, personel reformunun aksak
lıklarından dolayı - raporda da belirttiğimiz gi
bi - yüzlerce mühendis ve teknik elemanın istifa 
ettikleri bir gerçektir, üstelik bunlar yetmiyor
muş gibi en tecrübeli elemanları, «Bugünkü şart
lar altında mesaisinden istifade edilemiyor.» ge
rekçesiyle kapı dışarı etmenin de evvelâ Devlet 
anlayışiyle, personel reformu ile, sonra da in
sanca bir anlayışla ilgisi olmasa gerek. Zira, 

«Mesaisinden faydalanılamaz.» diye emekliye 
ayrılan bu insanlar, son yıl terfüerine ek olarak 
başarı takdirnameleri almışlar, sicillerinde bir 
tek kusur tesbit edilememiş kimselerdir. Aksi 
bile olsa, ömrünün yarısını Devlete vermiş tec
rübeli kimselere, son ayrılışlarında bu kadar ka
ba muamele etmemek gerekirdi. Ayrılanlar dü-
şünülmezse bile, geride kalanların şevkini kırma
mak için olsun nezaket yolu seçilebilirdi. Kaldı 
ki, «Mesaisinden faydalanılamıyor» diye emek
liye sevk edilenlerin hemen hepsi, en kısa zaman
da özel sektörde iş bulmuşlardır. Demek ki, me
saisinden faydalanılamıyor teşhisi yanlıştır. Zi
ra, Devlete yaramıyan bir adamın özel sektöre 
yarayacağı düşünülemez. Yeter ki, politik bir 
yaramazlık olsun. Teşhisin böylesine isabetsiz 
oluşu ve tedbirlerin de bu kadar ilkel ve tutar
sızlığı görülünce buna «reform» adı vermenin 
imkânı var mı? Böyle bir muameleye mâruz ka
lan insanların rencide olacaklarını ve bunu bir 
haysiyet meselesi yapacaklarım da hesaba kat
mak gerekmez mi idi? Bunların çoğu zaten 
emeklilik için hazırlık içindeydiler, ama böyle 
olunca Damstaya başvurdular, kazanırlarsa taz
minatları kim ödiyecek? Sayın Bakan mı, zaval
lı Hazine mi? Bunlara, diyelim ki bir plâket ver
mek düsünüîemedi, bu centilmenlik gösterileme
di, kuru bir teşekkür edilemez miydi? Böyle ol
sa idi her halde kaderlerine razı olurlar, Danış
taya gitmezlerdi. Tabiatiyîe bunun reformla 
falan bir ilgisi yok. Karar hangi kompleksin et
kisi altında verilmiş olursa olsun, buna tırpan 
etmek denir. O zaman da beyin mesabesindeki 
teknik elemanı tekrar toplamak mümkün olmaz. 
Acaba başka hangi bakanlık bunu yapmış? 

Bütün bu kötü işlerden sonra bile, gerek Ba
yındırlık Bakanlığından gerekse Devlet Kara
yollarından birtakım isteklerimiz olacaktır. Zi
ra, yukarıda bahsettiğimiz hususlar, bu Devlete 
teşkilât kin neler verilmesi gerektiğinin öneri
leridir. Devlet bunu düşünedursun, ama millet 
o kuruluşlardan devamlı hizmet beklemektedir. 

Devlet, Karayollarının bugüne dek yaptığı 
hizmetleri takdirle andığımızı yukarıda söyle
dik. Anadevlet yollarının eksiklerinin de plân-
îaştırıldığmı programda görmekle memnun ol
duk. Devlet Karayolları programında; sosyal 
yollar, tali yollar adını verdiği ilçe - bucak ve 
bucak - bucak arası yollara daha cok önem ver-
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meşinin zaruretine inanıyoruz. Çünkü, tecrübeler 
göstermiştir ki, sosyal yol diye açılan yollar çok 
kısa sürede ekonomik yollar haline gelmiştir, ki 
bunlar, şimdiye dek saklı kalmış bir ekonomik 
güçtür. Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bu eko i 
nomik güçleri harekete geçirmekte acele etme
liyiz. 

Dıştan bakıldığı zaman, birçok anayol ve 
düz yollarda yapılan teferruatlı çaiışmlarm ve
ya şekil değişikliklerinin önemini anlamak güç
tür. Önemsizdir demiyorum, ama pek çok 
ilçeye hamyol bile açılmamış veya asfalt ha
zırlığına geçilmemişken, günün şartlarına göre 
bir dereceye kadar halledilmiş gibi gözükeni 
yollarda, para ve zaman harcamanın izahı bi
raz güç geliyor. İyisini elde ettikten sonra, 
iyinin de iyisini istemek ve yapmak çok daha 
iyi bir şeydir elbette. Fakat memleketin bir 
kesiminde hiç geçit bile yokken, başka bir ke
siminde çok daha ileri çalışmalar yapmak; bir 
insanın vücudunun bir tarafında damar kesik
liğinden kanama devam ederken makyajla 
meşgul olmasına benzemektedir. Bu hususta 
daha dikkatli olmalıyız sanırım. 

Bayındırlık Bakanlığının, demiryolları ek
sik ağını tamamlama gayretini takdirle ana
liz. 

Limanlar, balıkçı barınaklar, küçük iskele
lere de önem verildiğini görüyoruz. 

Hava meydanlarının sayısının artırılması 
ve mecvutlannm ıslâhı, . beynelmilel trafiğe 
uygun hale getirilmesi süratle neticelendirilme-
lidir. Bu husustaki çalışmaları takdirle anar
ken, raporda bahsedilen bir noktaya temas et
mek isterim. 

İstanbul - Ankara arası demiryolunu 45Ö 
Km. ve 5,5 saate indirecek Arifiye - Esenkent 
hattının etütleri için uçak ve helikopter temi
ninde Kara Kuvvetlerinden faydalandığı belir
tilmektedir. Buna, hakikaten çok memnun ol
duk. Bu işbirliğinin, kalkınma çalışmalarının 
her kesiminde tatbik ederek ordunun elinde 
bulunan bütün imkânlarından âzami faydalan
mak gerekmektedir. Böylece tarihî bir vasfı
mız olan «Asker milleti» oluşumuzdan fayda-i 
lanıp bundan böyle «Millet asker» tatbikatını 
genişleterek ordu elindeki hazar için âtıl ka
pasiteleri harekete geçirmeliyiz. Artık zamanı
mızda pür askerlik için askerlik yoktur. Fasıl 
ki bir harb anında memleket bütün sivil güçle

ri savaş için sefer ediliyorsa, hazarda da ordu
nun elindeki makina ve personelden kalkınma, 
için âzami fayda sağlıyaeak şekilde yeni bir 
işbirliği çağını açmalıyız. Eğer biz bu yolu açar 
ve iyi bir organizasyonla ahengi sağlamak su
retiyle ordunun savunma gücünü bozmadan/ 
bu büyük tüketici kütleyi kalkınma hamlesinin 
yardımcı gücü olarak başariyle kullanabilirsek,, 
düzelen ekonomik ve sosyal durumumuz itiba
riyle önlenecek bunalımlar sonucu ordunun si
vil hayata politik yönden müdahale ve yardım/ 
zorunluğu da bir daha doğmıyacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığının Devlet yapılariyle 
ilgili görevlerinde bir öneri'miz olacaktır : 

Son senelerde maalesef uğradığımız deprem 
âfetlerinde en çok zarar gören binaların mütaah-
hit eliyle yapılmış resmî binalar olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bunları yapanlar hakkında hiçbir 
cezai işlem yapıldığını da duymadık. Burada 
ortaya çıkan bir gerçek var ki, Devlet olarak 
bunun çaresini bulmak zorundayız. Ya ihale edi
len işleri etkin bir şekilde kontrol edeceğiz, ya 
da Devlet olarak kendimiz yapacağız. 

Nasıl ki elimizde Devlet Karayolları, Devlet 
Su İşleri gibi belirli maksatla kurulmuş Devlet 
teşekkülleri varsa, bir de Bayındırlık Bakan
lığına bağlı Devlet Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
kurulmasında fayda vardır. Tabiatiyle bunu 
söylerken, bugün mevcut Yapı işleri Müdürlüğü 
gibi bir daireden bahsetmiyoruz. Bütçeye bak
tığımızda, her yıl milyarlarca liralık Devlet bi
naları yapılmaktadır. Bunlara ayrılan fonlar 
yukarda bahsettiğimiz yatırım kuruluşlarının 
bütçelerinden aşağı değildir. O halde aynı an
layış içerisinde kurulacak bir Devlet Yapı iş
leri Genel Müdürlüğü en modern çalışma siste
miyle ve zihniyetiyle teçhiz edilerek bütün res
mî binaların yapımlarını üzerine alır, Türkiye-
riin belirli yerlerinde demir, çimento, taş, tuğla, 
kum, kireç, kereste, boya cam v. s. bütün yapı 
malzemelerini tedarik için gereken tedbir'leri 
alır bunları lüks olmıyan fakat çürük de olmı-
yan bir standarda uygun şekilde hazırlar imâl 
eder ve inşa eder. Bir ilde ne kadar resmî bina 
varsa, bu teşkilât yapar ve yerini bakım organ
larına terk ederek başka bir ilde çalışmalarına 
devam eder. 

Bu kuruluş ne dereceye kadar verimli olur, 
şimdiden söylenemez; ama bugün sistemimizin 
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düzenimizin ne kadar bozuk olduğunu biz söyle
mesek de, gizlemeye de çalışsak, her gün mey
dana geleıı olaylar ortaya koymaktadır. O halde, 
bu yeni düzen denenmeye değer bir tekliftir. 
Bugünkü bozuk düzeni ifade için kullanılan ke
limeler nasıl seçilirse seçilsin, düzenin bozuklu
ğunda herkes müttefiktir. Kısacası «Herkesin 
maksudu bir ama rivayet muhtelif» idi zamanın
da ; simdi maksatların da ayrıldığım görüyoruz. 
ama gerçek olan düzenin bozukluğudur. 

O halde, bu âznemeyi yapmaktan neden ka
çınalım? Ne kadar aksaklığı olursa olsun, aca
ba Devlet Karayollarını kumadaydık bugünkü 
karayolu seviyesine sırf ihalelerle kavuşabilir -
miydik? Kaldı ki, Devlet Karayolu olmalına 
rağmen ihaleler de durmamıştır. Onun da ken
dilerine gere ihalesi olacaktır, önerdiğimiz Dev
let Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün de, kendi 
yapacağı işlerden gayrı mütaahh'ide vereceği 
işler olacaktır ve hattâ bugünkünden belki fazla 
bile olacaktır, ama bir zaptü raptı, bir sistemi 
bir ahengi olacaktır. 

Hazır buna değinmişken, son olarak l i r nok
taya da temas etmeden geçemiyeceğkn, 

Bu, sadece Bayındırlık Bakanlığı ve Devlet 
Karayollarında görülen aksaklıklar değildir. 
Bütün Devlet kesimlerinde bir inşaatı, bir yolu, 
bir barajı, bir fabrikayı yapmak için Devletin 
bütün ekipmanı hazır olduğu halde, her nedense 
iş mütaahhide verilmekte ve Devlet onun peşine 
takılmaktadır. Bu hususta, «şişirilmiş kadro
lar» tâbiri haklı çıkmaktadır. Badema dikkatli 
olunmasını tavsiye edeceğiz. 

Önerdiğimiz Devlet Yapı İşleri Genel Müdür
lüğünün meşgale pahan elan Devlet binalarının 
önemi, okulundan hastanesine kadar Devlet 
yollarından veya barajlarından daha az önemli 
değildir. Mutlaka buna bir çare bulunmalıdır. 

Programın, beş yıllık plânların ve rapor
ların tetkikinden, gerek kusur bulacak şekilde 
eleştirilecek; gerekse methiisena ile yâdedilecek 
pek çok örnekler saymak mümkündür. Fakat 
gecenin bu geç saatinde kıymetli zamanlarınızı 
daha çok almamak için detaylarına girmeden 
bu bütçenin ha t asiyle ssvabiyle Türk milletine 
hayırlı olmasını diler, C. H. P. Cumhuriyet Se
natosu Gıupii al ına Bakanlık mensuplarına ve 

Devlet Karayolları Teşkilâtına başarı dilekleri
mizle birlikte hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın, Osman Salihoğlu, Ada
let Partisi Grupu adına... 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SALİHOĞ
LU (Sakarya) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler ; 

1972 malî yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçe
si üzerinde Adalet Partisi Grupu adıma eleştiri
lerimizi arz etmek üzere huzurunuza çılkimış 
hulunuyoru'm. Bu vesile ile Grupum adına he
pinize saygılar sunanım. 

Bayındırlık Bakanlığı 3611, 5539, 5367 sayılı 
kaçınanlarla çalışan ve yurdumuzun tüm ulaştır
ma .altyapısını teşkil eden karayolları, demir
yolları, limanlar ve hava meydanlarının tama
mı ile Devlet ve kamu hizmetlerime ait binala
rın da büyük bir kıis'mının yapılması gibi, yur
dumuz dâhilinde ekonomik ve sosyal gelişmede 
ibüyük katkısı olan altyapı hizmetlerinin ya
pılması ile görevlendirilmiştir. 

Bütün bu hizmetlerim yapılmasında, düşün
ceden projeye ve oradan tatbikata intikaline 
kadar insan unsuru olarak ilk akla g"elen ve 
âdeta bakanlığın beyninii teşkil eden teknik ele
manları önplânda düşünmemek mümkün değil
dir. Hal böyle iken, bakanlıkta her sene is hac
mindeki artışa rağmen, teknik kadroda çoğal
ma yerine maalesef azalma olduğunu müşahade 
etmek üzüntülerimizi artırmaktadır. Bayındır
lık Bakanlığının hizmet gelişimi ve bilhassa 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk tatbik 
yılı olan 1967 ile, plânın son tatbik yılı olan 
1972 yılı arasındaki 5 yıllık dönemde şu tab
loyu görmekteyiz: 

1967 yılı bütçesi 2 243 703 lira; 
1968, 2 578 599 lira; 
1969, 3 500 321 lira; 
1970, 3 723 021 lira; 
1971, 4 396 650 lira; 
1972, 3 975 555 liradır, 

Sayın senatörler, 
Bu tabloda okuduğum rakamlara diğer ya

tırımcı dairelerden bu Bakanlığa transfer edi
len paralar ve ek ödenekler de dâhil edilmiştir. 
Ancak son okuduğum, yani 1972 yılı bütçesinde 
ise diğer bakanlıklardan transfer edilebilecek 
olan paralar henüz bilinemediği için buraya it-
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hal edilmemiş olmakla beraiber, transferden 
sonra bakanlık bütçesinin 5 milyara yakın ola
cağı s anılmaktadır. 

Bu arada, Balkanlığın İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında öngörülen hedeflere göre du-
ruan kritiğini de yapacak olursak, manzara şöy
ledir : 

Maalesef, yurdumuzda bu süre içinde ulaş
tırma kesiminin ekoniomiye daha çok katkıda 
(bulunmamış olduğu, anicalk bunun nedenlinin 
ise, her altyapı sisteminin benzer koşullar al
tında rekabet etmesi olanağının henüz sağlan
mamış olmalsmda düğümlenmektedir. Ayrıca, 
«sistemi» kullanamların, özellikle karayollarında 
amortisman, bakim ve idame masraflarını kar
şılayacak ölçüde yapım ve balkım harcamaları
na katılmaları gerçeklseştiMlemlemişıtir. Bu ke
simde modernizasyion, işletme, idare, organizas
yon, plânlama ve araştırma konularını da kap-
isaJyacak şekilde ele almtmıamış olduğu, Plânın 
ıbu husustaki heideflerini tetkik ettiğimizde ko
layca görülmektedir. 

öte yandan, işletmeci kuruluşlara derişik 
yükümlülükler getiren ve çağdaş ulaştırmacı
lık ilkelerime uymıyan kanunların varlığı, ye
tenekli personel sayısının azlığı, finansman 
kaynaklarının çok sınırlı olması nedeni ile ge
reken yâtırimlarm zamanında yapılmayışı bu 
kesimi olumsuz yönde etkileyen ananedenler 
arasında zikretmek hakşinaslık olur kanaatin
deyiz. 

önemli gelişmeler olmuştur. Bilhassa şehirler
arası taşımalarda hizmete konulan özel kapasi
tede mühim artışlar görülmektedir. İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen önemli 
projelerden, istanbul çevre yolları ve Boğaz 
Köprüsü projesinin hepimizin göğsünü kabarta
cak bir biçimde devam etmekte olduğunu mem
nuniyetle kaydetmek isteriz. 

Aynı Plânda öngörülen karayolları ulaştır
ması ve Trafik Genel Müdürlüğünün kurulma
mış olması ile yolcuyu ve yükü kapsıyacak 
sigorta sisteminin geliştirilmemiş olmasındaki 
gecikme, tenkidlerimizin önemlilerindendir. 1970 
yılında karayollarında ağırlık kontrollerine baş
lanılması ile, yolların ve taşıtların aşırı yıpran
masını önleme yönünden çok olumlu bir adım 
atıldığını memnuniyetle beyan etmek isteriz. 
Ayrıca, karayollarmızda büyük insan zayiatına 
sebebolan trafik kazalarını önleme bakımından, 
Bakanlıktan, her sene olduğu gibi talefoetmekte 
olduğumuz âcil tedbirlerin biran evvel alınma
sını tavsiyelerimiz arasında söylemek isteriz. 

Demiryollarına gelince, ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında belirtilen, demiryolunda 
hatların büyük bir kısmının altyapısının eski, 
geometrik standartlarının yetersiz ve şehirler
arası bağlantıların uzun olması sorunu, maale
sef aynı şekliyle devam etmektedir. Türkiye'
nin gerçekleri ve olanakları dikkate alınarak 
kabul edilen Standartlara uygun demiryolları-
mız tüm şebekenin ancak % 2o'smı oluştur
maktadır. Şebekenin geride kalan % 74'ü stan
dartların altında bulunmakta ve yenilenmesi 
gerekmektedir. Uluslararası standartlara göre 
normal olarak 15 - 20 yıl kabul edilen ray yaş
larının Türkiye'de yarıya yakın demiryolu şe
bekesinin 40 ilâ 100 yaş arasında olduğu ger
çeğine karşı, bu sektörde daha uzun yıllar bü
yük yatırımlara ihtiyacolduğunu belirtmek iste
riz. Demiryollarında 1971 yılı içinde işletmeye 
açılan Van- iran hududu ve Edirne - Pehlivan
köy hatlariyle var olan demiryolları şebekesi 
187 km. uzamıştır. Ayrıca, 1972 yılında tamam
lanması gereken Gebze - Arifiye çift hattı, Sam
sun - Bakır Kompleksi ve Suni Gübre tesisleri 
için inşa edilen demiryolu başlantıları ile de 
143 km. lik bir kısmın daha mevcut şebekeye 
eklenmiş olacağını, ancak bu işlerin yılında bi
tirileceği, gördüğümüz çalışma hızı karşısında, 
bizde endişe yaratmaktadır. Bilhassa Gebze -

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri
ne göre, m'eselâ karayollarında bitümlü kapla
ma ve beton asfalt yollarda hedefe varılmadı
ğı; plânda 1971 yılı için 17 200 km. bitümlü 
kaplama hedefi verilmişken gerçekleşme 16 600 
(km. dir. Betooı asfalt için 2 250 km. öngörül
müş olduğu halde, bu da 1 450 kim. olarak ger
çekleştirilebilmiştir. 

Yolcu ve yük taşıma konusunda ise, Plân 
tahminlerinin büyük ölçüde gerçekleşmiş ol
duğunu sevinerek görmekteyiz. Böylece, taşıma 
talebinin karşılanmasında önemli bir sıkıntı 
olmamıştır. Ancak, taşımacıların daha iyi orga
nize olmaları ve altyapı standartlarının yüksel
tilmesi önemli sorunlar olarak görülmekte olup, 
Bakanlığın bu konu üzerine süratle eğilmesini 
tavsiye etmekteyiz. Karayolu inkişafına paralel 
olarak taşıt parkında plân tahminlerine gx5re 
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Arifiye çift hattı çalışmalarında iş programına { 
uygun bir çalışma olduğuna katiyen kanaatimiz 
yoktur. Bunlara sürat kazandıracak bir çalışma j 
temposuna önemle eğilinmesi tavsiyelerimiz ara
sındadır. 

Ankara - İstanbul demiryolu varyantı in
şaatına da biran evvel gidilerek, bu iki anamer-
kezin daha kısa yoldan birbirine bağlanmasının 
(büyük ekonomik faydasının biran evvel sağlan
ması, keza dileklerimiz arasındadır. 

Limanlar mevzuunda ise elbetteki güzel Tür-
kiyemizm üç tarafını çeviren denize karşı bu
güne kadar yapılmış olanların kâfi olduğunu 
iddia etmenin imkânsızlığı aşikârdır. Bilhassa 
balıkçı barınaklarında, daha çok sayıda ve de
niz dalgalarına mukavim bir biçimde barınak
ların yapılması şayanı arzudur. 

Hava meydanları: 
Asrın uçaklarına göre bir taraftan reviz

yona tabi tutulması gerekirken diğer taraftan 
da yeni uçak alanları yapılması hususundaki 
teşdbbüsleri takdirle karşılarız. Bilhassa Ye
şilköy Hava Limanı, Gaziantep Hava Alanı, İm
roz Hava Alanı mevzularının biran evvel haili
nim zaruri olduğuna kaani bulunmaktayız. 

Yapı ve imar işleri : 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık plânlarda yer 

alan Devlet ve diğer kamu kuruluşlarının bi
na inşaatı Bakanlığın Yapı ve İmar İşleri Reis-
liğince yürütülmektedir. Bu dairenin, kanı
mızca çok ağır yük altında olmasına rağmen, 
'bilhassa son senelerde iç bünyesinde vâki or
ganizasyon sebebi ile olacak, hizmetleri daha 
iyi görmekte olduğu ve bilhassa - binaların ke-
sinihesaplarımn büyük bir kısmının yapılmış ol
duğunu duymakla memnun olduğumuzu beyan 
etmek isteriz. 

Ancak, öteden beri temennilerimiz arasında 
olan, Devlet yapılarında mimarların estetik 
zevkleri biraz olsun ihmal edilerek, daha çok 
ekonomik koşulların hâkim olması ve bina bi
rim fiyatının ucuza maledilme imkânlarının 
aranarak tatbika konması tavsiyelerimiz ara
sındadır. 

Millî Eğitim Bakanlığına ait ilkokul inşaat
larında, okulun yapılacağı bölgelere göre mal
zemenin tatbik edilmesi mutlaka sağlanmalı
dır. 

Sayın senatörler, 
Yukardan aşağıya Bayındırlık Bakanlığının 

hizmetlerini ve niteliklerini kısa çizgilerle arz 
etmeye çalıştım. Sözlerimin başında Bakanlı
ğın milyarları sarf etmekte olduğunu, insan 
unsuru olarak mühendis ve mimarın önemini 
de belirtmiştim. Şimdi bu hususa tekrar döne
ceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı, mühendis ve mimar 
adedi olarak bakınız şu hesaplarla hangi du
rumdadır? 

Bütün dünyada kabul edilmiş olan bir hu
sus şudur: Her milyon liralık inşaat yatırımın
da 3,65 yürütücü işgücü personeli düşünülmek-
tedri. 

Bu personelin bölümü de aşağıdaki şekil
de ka!bul edilmiştir: 

0,75 Mühendis ve mimar gücü 
1,14 Teknisyen gücü 
1,76 İdari personel gücü 

3,65 Toplam. 

Buna göre, Bayındırlık Bakanlığının Kai-i-
yolları Genel Müdürlüğünün 1972 bütçe rakam
larıma göre personel dağılımına bir göz ala
lım. 

Bayındırlık Bakanlığı 1972 bütçesi, diğer 
yatırımcı dairelerden devredilen rakamlarla 
birlikte 5 milyar civarında olacağına göre, 
3 750 mühendis ve mimar ihtiyacı var iken bü
ğlün bu rakam maalesef 2 181 dir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün ise 1 875 
mühendisi olması gerekirken bugün bu ra
kam 1 363 tür. 

. Aslında önemsiz gibi görünen ve «Nasılsa 
bunlarla da bu iş yürütülüyor» sanılan bu me
selede büyük bir kayıp olduğu kanaatini mu
hafaza etmekteyim. Bu kayıp bâzan milyar
lara varabilir. O bakımdan bu mesele üzerinde 
sadece Bayındırlık Bakanlığı, değil, Hüküme
tin topyekûn eğilmesinde mutlak zaruret gör
mekteyiz. Bilhassa son çıkan Personel Kanu
nu ile, teknik elemanların genç kadrosunda, eski
ye nazaran daha az ücret alma durumu ile kar
şı karşıya getirilen bu elemanların peyderpey 
Devlet hizmetinden özel hizmete doğru kaymak
ta olduğunu görmekteyiz. Süratle bunun tedbir
lerinin alınmasında büyük faydalar vardır ka
naatindeyiz. Teknik elemanı diğer rutin işler 
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yapan memurlar gibi kabul etmek hatanın en 
ibüyüğüdür O bakımdan Bayındırlık Bakanlı
ğının önayak olarak bu derde süratle çare bu
lunmasını tekraren rica eder, Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinin Türk Milletine, Bakanlığa 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, grupum adına 
hepinize tekraren saygılarımı sunarım. 

'BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, buyurunuz, 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 

Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
Ben soru sormak için söz almış bulunuyo

rum. Gecenin bu saatinde konuşmıyacağrm; 
fakat bir müşkülümü yenemediğim için, bir bilgi 
edinmek için ve yeterlik ön'ergesi sırasında da 
sorular sormak mümkün olamadığından huzu
runuzu işgal ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanlığının Yapı İşleri G-enel 

Müdürlüğü var. Bu genel müdürlüğün, Türki
ye'de yapılan, bilhassa kamu kesimindeki Dev
let yapılarındaki inşaat malzeme'si ve ucuz in
şaat konusunda bir politikası, bir araştırması 
var mıdır? Bu konuda bilgi edinmek istiyorum. 

Bunu ne için istiyorum? 
Demin Sayın Salihoğlu'nun da işaret ettiği 

gibi, Türklye^e son zamanlarda yapılan yapı
larda bilhassa Devlet yapılarında büyük lüks 
ve bunun yanında da çürük, birkaç sene sonra 
büyük masrafları gerektiren inşaatlar yapıl
makta. Devlet, Elâzığ'da milyonlarca lira sarfı 
ile bir teknik okul yaptırdı, sonra adı «Akade
mi» oldu ya her ne ise. Binanın projeleri ihale
lere verildi, projelere mükâfatlar verildi. Bizim 
kendi aklımıza göre, nihayet bir Doğu ilinde, 
karı kışı çok olan bir memlekette çatısız bir bi
nanın olabileceğine aklımız ermedi; ama «tek
niktir» dedik, âyeti kerîmedir, buna boyun eğ
dik. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu binaların üstü ziftle, pomza taşı ile fa

lan kapatıldı. Bu binalar yapıldıktan sonra ak
maya başladı. Mühendisin, mimarın veyahut da 
yapan müteahhidin durumunu araştırmıyorum, 
mesele o değil. Bunu 'birkaç yere sordum. Trab
zon Teknik Üniversitesi de akıyor, öbür teknik 
üniversite de akıyor. Mütemadiyen akıyor, bü
tün binalar akıyor. Bu inşatların ya kontrolü
nü doğru dürüst yapmak lâzım, yahut şimdi 
kontrol yapılamıyacağma göre, Devlet tekrar 
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milyonlarca lira sarfı ile bu çatıları yapmak 
ihtiyarında. Bu kontrol edilemiyorsa, madem 
ki kontrol edemiyorsunuz; ponza mıdır, zift 
midir, ne ile yapılıyorsa, bunu kontrol edemi
yorsanız buna bir çare düşünmeniz lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Lüksten bahsedildi. Bu binalardan birisinin 

çatısı bakırdan. Türkiye^de altın kadar değerli. 
Bakırdan çatı içimi sızlattı. Acaba, hakikaten 
bunun yerine kullanılacak başka bir şey yok 
mudur? Bakırdan çatı Türkiyette lüks değil 
midir? Dünyada bakır rezervi gün geçtikçe bit
mektedir, biz çatıda bakır kaplama kullanıyo
ruz. Bu konularda Bayındırlık Bakanlığının 
bir politikası var mıdır? 

Ben demir boru konusunda da, diğer konu
larda da zaman zaman konuşurum. Topraktan 
çıkarmak için güç sarf ederiz; mukavemette 
kullanılması lâzımgelen bu demir borular, de
mirler, mütemadiyen getirilir lüzumu olmıyan 
yerlerde kullanılır. Bugün plâstik boru çıkmış
tır, aspestli boru çıkmıştır. AspeStli borular 
«çürük» deniyor. Çürükse sağlamını kullana
lım; ama şu topraktan çıkardığımız, yerine 
mukavemet olarak başka bir şey koyamıyacağı-
mız bu çelik ve demirleri bir daha yerin altına 
sokup da çürütmemek için acaba bir politika
mız var mıdır? Başka memleketlerde bu iş na
sıldır, bizim memlekette nasıldır? Bu hususta 
bir tasarruf, bir ekonomik şart konusunda Ba
yındırlık Bakanlığımızın çalışmaları var mıdır, 
yok mudur? 

Bu konularda bir bilgi edinmek isterim; bu 
bir. 

İkinci olarak, Bayındırlık Bakanlığının 1972 
yılı Bütçesinin Cumhuriyet Senatosunda kabu
lü münasebetiyle, yurdumuzda hüküm süren 
şiddetli kış şartlan içerisinde mücadele ederek 
yolları vatandaşın hizmetine açık tutan Kara
yolları ve Demiryolları işçileri ve personeline 
bu şiddetli kış, olağanüstü şartlar sebebiyle 
Cumhuriyet Senatosunun takdirlerinin iletil
mesini Sayın Başkanlığa arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Kavak, buyurunuz. 
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler ve Bayındır
lık Bakanlığının güzide mensupları; hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 
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Muhterem senatörler, Bakanlık bütçesi üze
rinde konuşan arkadaşlarımın yapıcı görüşleri
ne uymakla beraber ben de birkaç söz söylemek 
isterim. 

'Sayın arkadaşlarım, 
Bayındırlık Bakanlığı, kuruluşundan bugü

ne kadar büyük vazifeler görmüştür, Türkiye'
mize büyük eserler katmıştır. Bu bakanlığa 
bağlı Karayolları da aynı hizmet içinde bü
yük eserler yaratmıştır. Bu sene büyük bir kış 
geçirmekteyiz. Şiddetli bir kış, kar, fırtına var. 
Yollar kapalı. Bu yollarda çalışan mühendisin
den teknisyenine, işçisine kadar hepsi büyük 
bir feragat ve büyük bir fedakârlıkla çalışmış
lardır; huzurunuzda hepsini takdirle tazimle 
yâd ederim. 

Şimdi ben, Siirtımizin bâzı dertlerini dile 
getirmek isterim. 

Sayın arkadaşlarım, Siirt ili ile Şırnak ara
sındaki mesafe 100 kilometredir. Biz bu ilden 
ilçeye gitmek için, diğer bir ilden dört ilçeyi de 
katetmek sureti ile 400 kilometre mesafeyi göze 
almaktayız. Bu bizim için büyük bir ıstıraptır. 
Bu ilçede büyük rezervlere sahibolan ve halen 
işletmeye açık bulunan zengin bir kömür yatağı 
da mevcuttur. Yol bakımından cok büyük müş
külât çekilmektedir. 

Bunun yanında, Pervari ilçemizin de Siirt'le 
olan mesafesi 100 kilometredir. Bu yol da uzun 
zamandan beri yapılamamaktadır. Bidar bara
jının yapılması için bu yolun yapılması hayatî 
bir meseledir. Yine, Minar'ı, Baykan ilçesine 
tağhyan, Sason'u Cacas'a bağlıyan köprü vs yo
lun da yapılmasını istirham etmekteyiz. 

Siirt'in Batmanında petrol çıkar. Diğer 
civar illere göre bizim asfalt yolundan aldığımız 
nasip pek cüzi ve basittir. Sanki biz cezalandı
rılmışız gibi bir durumla karşı karşıyayız, va
tandaşların haklı isteklerine cevap verememek
teyiz, Ben, imkân nisbetinde, Saym Bakandan 
ve vazifelilerden bu yolların yapılmasını çok 
istirham etmekteyim. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinizi saygı ile selâmlarım. Bütçenin milleti
mize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını temenni 
eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Özer, buyurunuz. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

saym senatörler; 
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Gecenin bu saatinde ve birkaç dakikanın sı

nırı içinde maruzatta bulunmaya çalışacağım. 
Bayındırlık Bakanlığı gibi önemli bir Ba

kanlığın bütçesinde böyle koşar adımlarla mü
zakere yapılmasını istemezdik, fakat; bugün 
araya giren Adalet Bakanlığının birinci sırayı 
alması dolayısıyle, maalesef konuşmalarımızı 
böyle kısıntıya uğratmak mecburiyetinde kal
dık. 

Yapım ve imar işleri, yeterli yatırım ve ele
man ister. Bütçede görülen rakamlar maalesef 
bu istekleri karşılamaktan çok uzaktır. Tekno
loji ve endüstri çağında bulunuyoruz. Bu ça
ğın devleti olabilmek, onun süratle ilerliyen 
dev adımlarına ayak uydurmakla mümkündür. 
Ne yazık ki, biz bu jet ilerleyişi hâlâ kanunlarla 
takibetmekteyiz. Bu da personelimize, teknik 
personele verilen değerin neticesidir. 

Saym senatörler, 
Bugün yurdumuzun onbinlerce teknik per

sonele ihtiyacı olduğu halde, binlerce müracaata 
cevap verilememektedir. Birçok mühendis ve 
mimarımız, diplomalarını manav ve bakkal dük
kânlarının duvarlarına asarak manavlık ve bak
kallık yapmakta birçokları da Devlete kahrede
rek vatanını terketmiş ve yabancı ülkelerde ça
lışmaktadırlar. 

657 sayılı Personel Kanunundan önce teknik 
personele tanınan statü baltalandı, böylece bu 
kanunun getirdiği reform, teknoloji ve endüstri 
hedeflerine götüren yolları barikatladı. Bu 
adaletsizlik düzeltilmezse Devlet sektöründe 
teknik eleman kalmıyacaktır. Yüce Parlâmento
nun takdirlerine umut bağlıyarak bekliyen bu 
değerli insanlara haklarını teslim edelim. 

Sayın senatörler, 
657 sayılı Personel Kanunu diğer hizmet sı

nıflarına % 100 zam getirirken, bu teknik per
sonelin almakta olduğu parayı da kesmek sure
tiyle mağdur etmiştir. Bu suretle özel sektöre, 
serbest çalışma bürolarına ve yurt dışına tek
nik eleman akımı başlamıştır. Bu akının süratle 
durdurulması ve ayrılan elemanları tatmin su
retiyle Devlet hizmetine davet edilmesi millî 
bir vazife halini almıştır. Bunun için aşağıdaki 
hususların süratle ele alınması ve uygulanması 
zarureti vardır : 

1. Devlet hizmetinin, Devlet sektörü bün
yesinde yapılmasını sağlıyacak kalite ve kanti-
tede teknik eleman kadrosunun verilmesi, 
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2. Halen çalışmakta olup, kadrosuzluk ne- I 
deni ile terfi edemiyenlere kadro verilmesi, 

3. Yan ödemelerin uygulanması ve uygula
ma yetkisinin ilgili Bakana verilmesi. • 

Teknik personele ait fazla mesai ücretlerinin 
10 ilâ 25 lira, teminindeki güçlük zammının 
yüksek mühendislerin derece ve kademelerine 
göre 1 500 ilâ 2 500 lira, i§ güçlüğü zammının 
200 ilâ 1 500 lira, iş riski zammının 200 ilâ 800 
lira olarak teshiti ve bütün yan ödemelerin ayrı 
ayrı ücret olarak Gelir Vergisine tabi tutulması 
gereklidir. 

Yurt içi seyahatlerde asgari yevmiye tuta
rının 50 lira olarak tesbiti lâzımdır. Bütün bun-
lara ait ödenek tutarı muhammen miktar ola
rak bütçeye konulmalıydı veya konulmalıdır. 

Sayın senatörler, 
Teknik personelin azlığı dolayısıyle yapı ve 

imar işlerine ait yatırım projelerinin önemli kıs
mı yarışma veya ihale suretiyle serbest firma
lara yaptırılmakta ve yılda 20 milyon lira ci
varında ödeme yapılmaktadır. Bu, çeşitli dedi
kodu ve suiistimallere yol açmaktadır. Bu para, 
teşkilâta alınacak kaliteli elemana verilirse; 
Devlet hizmeti cazip, emin, randımanlı ve büt
çeye daha az külfetli olur. 

Hele, devamlılık taşıyan bayındırlık işleri
nin devamlı sorunları olması lüzumu bunu za- i 
ruri göstermektedir. 

Sayın senatörler, 

Bayındırlık Bakanlığının bütçesi yetersizdir. 
(îeçen yıldan bu yıla sirayet eden işlerle, bu se
ne programa alman işleri karşılamak bu bütçe 
ile mümkün değildir, işçi ücretlerinin 30 mil- I 
yon lirasının yatırım bütçesinden ödenmesi is- | 
teniyor. Yıl içinde doğacak ve miktarı belirsiz | 
olan toplu sözleşmenin getireceği malî külfet de j 
yatırım bütçesine yüklenecektir. Böyle bir tu- i 
tumla yurt kalkınması plân hedefine erişemiye- | 
çektir. I 

Sayın senatörler, I 
En önemli bir konu da yatırımı denetleme 

hizmetidir. Bina ve tesislerin, projeye ve tekni
ğine uygunluğunu denetlemek şarttır. Milyar
larca liralık yatırımın denetlenmesi için teknik 
personeli iş yerine götürecek 2,5 milyon liralık I 
vasıta alım ödeneğine ihtiyaç vardır. Bu miktar i 
bütçeye konulmamıştır, konulması gerekir. \ 

I Çöken stadyumlar ve hafif bir depremde 
yerle bir olan Devlet binalarının ne kadar can 
ve mal kaybına sebebolduğunu ve olacağını ha-

, tırlıyalım. 
Sayın senatörler, 
Bayındırlık Bakanlığının bimyesıinde bulu

nan ve şimdi, şu anda yurdun kan damarlarını 
açık tutan ve seyrüsefere imkân veren Karayol
ları teşkilâtım huzurunuzda şükranla ve takdir
le selâmlamak isterim. Çünkü, biz burada otu
rurken, onlar, kar ve tipi altında gömülü, hayat
tan umudunu kesmiş ve kendi iradesiyle hiçbir 
şey yapamayacağını anlamış, hayatı tehlikede 

I olanları korumaya koşuyorlar. 

Ben şahsan onlara minnet borçluyum; eli
miz kolumuz bağlı olarak, 45 kişi ile birlikte 
10 saat böyle bir tipinin ve karın altında gö
mülü kalan insanlardan biri olarak hayatımı 
kurtardılar, onlara şükran borçluyum. Şimdi 
huzurunuzda bulunmam da onların sayesinde 
olmuştur. 

Çok sevdiğim, çok saydığım Sayın Bakandan 
da kim birkaç istirhamım olacaktır, şikâyetle 
karışık dileklerden ibarettir bunlar. 

Bunlardan bir tanesi, Malatya'nın ihmal edi
lişi. Hep bu küraüde, bundan bahsediyorum. 

Bir defa tarihî bir şosemiz vardır; Bağdat 
j şosesi, Sultan Murat'ın yaptığı şose. Köylüler 

buna «Bapur yolu» derdi, öyle bir yoldu ki, 
•baktığınız zaman kar gibi uzanan giden bir yol.. 
Şiındi batak tarlası haline gelmiştir. Hekimhan 
ile Malatya arasında^ değdi gözünü kapıyarak 
yürümek, şimdi ancak dört elle yürümek müm
kündür, Çok istirham ediyorum, buraya el atıl-

| sın. 
I ikinci bir husus; 

Malatya istasyonunda daima trafik kazası 
j olmaktadır. Trenle, kara naîdl araçları çarpış

maktadır ve birçok kimseler ölmüştür. Bu de-
| miryolunun üst ve alt geçidinin yapılması g*erek-
! lidir. 

Diğer bir husus. Hekimhan'la Darende ara
sındaki yolun yapılmasıdır. 

En önemli olan hususlardan birisi de; bugün 
i Malatya'da hava alanı muattal bir vaziyettedir. 
I Halk ancak süngülüler arasında askerî alana 
i gidip gelmektedir ve buna da imkân çok defa 
I bulunamamaktadır. 
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Hinterlandı çok geniş, çok kalabalık bir 
vilâyet olan Malatya'da hava alanının bulunma
yışını takdirlerinize, vicdanlarınıza arz ediyo
rum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buuyrun. 
LÛTFİ BİLGİN (içel) — Kıymetli arka

daşlarım; buradaki isteklerim sual şeklinde ola
cak. Bunlar daha ziyade mahallî olduğu için, 
tabiî grup programına koyamazdım. Sayın Ba
kan bunlara isterlerse sözlü, isterlerse yazılı ce
vap verebilirler. 

istanbul - Ankara arasında yoğun bir trafiği 
bulunan ve her mevsimde sisli bulunan Bolu da
ğının her zaman trafiğe açık olması için bir ted
bir düşünüyorlar mu? 

2. Pozantı - Adana yolunun tamamlanması 
ne kadar sürer? 

3. içel'de Gülnar ilçesi ile Ermenek ilçesi 
arasında Bardat yolu vardır, orası Gülnar'ın 
ekonomik bel kemiğidir, ciddî olarak tamamlan
ması ne zaman bitecektir? 

Yine, Gülnar ilçesi ile Silifke ilçesi aracında 
çok eskiden kalma bir şosenısi yol vardır, bir 
türlü tamanîlanamamaktadır, bu ns zaman ta
mamlanacaktır ? 

Gülnar - Gilindire arasında iki köprü bitmiş
tir, diğerlerinin eksiği ne zaman olacaktır? 

4. Mut - Çömelek - Mağara yolunun ve Si
lifke - Uzuncamut - Mağara yoluımn eksiklikle
rinin tamamlanmasının, bilhassa Mut. - Çöme
lek - Mağara yolunun. - ki, bucaklardan geçen 
ilçe arası yollardır - durumu ne merkezdedir? 

5. Erdemli - Güzeloluk yolunun asfaltlan
ma programı ne zaman tamamlanacaktır. 

6. Mut - Silifke arasında 1969 âfetlerinde 
kayan büyük anayolun güzargâh değiştirme işi 
ne merkezdedir? 

7. Adana Tıp Fakültesinin ve Çukurova 
Üniversitesinin lojman inşaatlariyle Bakanlığın 
ilgisi ne derecededir? 

8. Resmî inşaatları kontrola yefişmiyen içel 
Bayındırlık Müdürlüğünün teknik elemanlarla 
takviyesi düşünülüyor mu? 

9. içerde sebze ve narenciye bölgelerinde 
ağaçların ve sebzelerin tozlardan korunarak ve
rimlerinin düşmemesi için YSE nin bir asfaltna-
ma programı vardır, fakat personel ve sair 

iskânlar bakımından buna yetişememektedirler. 
Karayollarının bu daire ile bir işbirliği yapması 
ve takviye etmesi düşünülüyor mu? 

Suallerim bundan ibarettir, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bingöl, buyurun. 

ISA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; bana takaddüm eden arka
daşlarımı ben de aynen taklit ve takibedece-
ğim, bir iki sual ile konuşmamı derhal kesece
ğim, 

Birinci sorum : 
Bilhassa Bayındırlık müdürlükleri kadrola

rında tecrübeli teknik elemanları mahrumiyet 
bölgelerine de gönderebilmek imkânını Bakan
lık nasıl bir tedbir ile ayarlıyabilmek gayretin
dedir? Bu büyük bir problem, bir dert. Bu ko
mimin değerlendirilebilmesi meselesi hakkında 
bilgi rica ediyorum. 

İkinci husus, tamamen mahallî bir konudur. 
Karayolları Teşkilâtının hakikaten takdir 

edilen çalışmalarım, yurt sathında memnuniyet
le müşahede ediyoruz. Ancak; bizim mahallî bir 
derdimiz var. Bir il yolu olarak 1966 yılından 
beri davam etmekte olan ve bir türlü bitiriîemi-
yen Liz - Korkut yolunun geçen sene neşredi
len programa göre bu sene bitmesi iktiza eder 
idi ama çeşitli nedenlerle bu tahakkuk etmedi. 
Nedenlerini düşünmüyorum, ama bu sene biti
rilebilmesi imkânını bize Karayolları Teşkilâtı 
ve değerli Bakanlık kadrosu temin edebilirler 
mi? İstirhamım bu. 

Başarılar ve hayırlı uğurlu olması temenni 
ve dileklerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan?.. Yok. Sayın Tu
ran9., Yok, 

Sayın Kürümoğlu, buyurun efendim. 
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Bundan önceki bütçede olduğu gibi, zaman

dan tasarruf için kısa ve öz olarak Bitlis ile il
gili konular üzerinde duracağım. 

Karayollarma; Bitlis - Başhan - Tatvan ka
rayolundan ve süratle ikmalinden dolayı teşek
kürlerimi arz ederim. Ancak; bu yolun kısmen 
asfaltlanmış, kısmen asfaltlanmamış olması do-
layısı ile önümüzdeki mevsimlerde inşallah biti
rileceğini ümidedivorum. 
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Tatvan - Yavaş - Van yolunun bitirilmiş ol
masından dolayı yine teşekkürlerimi arz ede
rim. Yalnız, burada yapılan istimlâklerden do
layı gayrimenkullerine tapu ile mâlik bulunmı-
yan, zilyedlik suretiyle sa'hibolan gayrimenkul 
sahiplerine istimlâk bedelleri ödenememiştir. 
Adliye ile Karayolları arasından çıkan bir ihti
lâf dolayısı ile bu istimlâk bedelleri, o tarihten 
bugüne kadar kısmen ödenmiş, büyük bir kısmı 
da ödenememiştir. Bunun süratle intacını istir
ham ediyorum. 

Tatvan - Reşadiye ayrımı - Hizan yolunun, 
Horozderesi il yolu olarak ele alınmasını istir
ham ediyoruz. Çünkü, orası kısın dahi {recide 
imkân verebilecek as kar tutan bir yoldur, fa
kat, hâlâ köy yolu niteliğindedir. Bunun il yolu 
halinde Karayollarına bağlanmasını istirham 
ediyoruz. 

Bitlis - Simek il yolunun daima açık tutul
ması gereklidir. Simek Bitlisin nahiyesidir, 
Bitlis'in iktisaden en iyi tütün verimi olan bir 
bölgesidir. Bu sebeple devamlı bir irtibat sağ
lanması ve bilhassa bahar aylarında tütünün 
sevkiyat zamanında yolun açık tutulması icabet-
mektedir. Bu konuda da Sayın Bakanlığın dik
katini istirham ediyorum. 

Bitlis - Mutki, Meydan - îğik il yolunun bu
güne kadar olan çalışmaları maalesef tatmin 
edici olmamıştır, Zira her yılın prooradır.a 
200 bin, 300 bin, 600 bin civarımda muayyen br: 
para konarak bu yol yapılmak istenmiştir Böy
le, tasıma su ile değirmen döndürür rnM bir va
ziyet olduğu için, yapılan iş randımanlı olma
mış ve halen dahi bu yolda kabili seyir ve ki01-
şartları içerisinde devamlı acık tutmayı müm
kün kılabilecek bir vasıf temin edilememiştir. 
Bunu da, eğer yapılacaksa; lütfetsinler yıllık 
bakımını yapsınlar, ama muayyen bir yılın prog
ramına almak suretiyle, kökten standart ölçüler 
içerisinde bir yol haline getirsinler. Bunu istir
ham ediyorum. 

Tatvan geçişi merkezinde asfaltlama yapıl
mıştır, fakat bu, asfalt, sokaklarla irtibat sağ
lanmadığı için, sokaklar ham toprak olduğu 
için devamlı toprağın, çamurun akması netice
sinde asfalt olmaktan başka her şeye benzemis 
durumdadır. Bunun da önümüzdeki mevsimde, 
Tatavan - Bitlis yolunun asfaltlanması sırasın

da dikkate alınması suretiyle, sokaklara girin
tiler yapılması icabeder kanaatindeyim. Dikka
tine arz ediyorum sayın Bakanlığın. 

ilçelerimizin bir kısmında şehir içi parkeleri 
yapılmıştı; bunların bir muayyen mesafeye ka
dar uzatılmış olarak bırakılmış olması dolayı-
siyle, ondan sonraki kısmın bir »akil vaziyet 
arz etmesini dikkate alarak, bunun şehir için
den çıkışı temin edecek şekilde uzatılmasını 
istirham ederim. 

Tatavan - Ahlat, Adilcevaz - Erciş yolunun 
önümüzdeki program devresinde mutlaka ele 
alınmasının zaruri bulunduğuna kaaniim. Çün
kü, Van gölünün kuzeyinden Van iline irtibatı 
temin eden tek yoldur. Güney yolu kış ayların
da ekseriya, yeni yapılmış geniş standart yol 
olmasına rağmen, kar nedeniyle kapanma ihti
mali olan bir yoldur, fakat kuzey yol hiç bir 
zaman kapanmaz. 

Yapı İşleri Reisliğinin Adilcevaz Hükmet 
Konağı konusundaki faaliyetinden dolayı teşek
kürlerimi arz ederim. 

Ahlat, Hizan, Mutki merkez jandarma bi
naları konusundaki çalışmaları da musibet sonu
ca bağlamış olduğu cihetle, ona da teşekkürleri
mi sunuyorum. 

Keza Mutki Yatılı Bölge Okulunun süratle bu 
sene tedrisata geçecek şekilde ikmal edilmiş ol
masından dolayı teşekkürlerimi bilhassa arz 
ediyorum. 

Bitlis Hükümet Konağı inşaatı maalesef yarım 
dalmış "ir, proje değişikliği tâdili olacağı bildi-
rilm^-ir, bunun süratlendirlmesini ve acilen 
önümüzdeki mevsimde bu işin halledilmesini is
tirham ediyorum. Zira, 1965 yılından bu güne ka-
"lar bu sene yapılacak, gelecek sene yapılacak 
"jibi bâzı sebeplerle bugüne gelmiştir ve geçen yı
lın programında olmasına rağmen, gene proje 
değişikliği bahanesiyle geri kalmıştır. Bitlisli
ler olarak bundan üzüntü duymaktayız. 

Öğretmen okulu binası ve Hersan Mahallesi 
Orta okul binası imar plânında yapılacak deği
şiklik dolayısiyle imar ve iskân Bakanlığına in
tikal ettirilmiş bir konu halindedir. Bakanlıkça, 
lütfetsinler, süratle bunun üzerinde dursunlar da, 
imar ve iskân Bakanlığından bu işin süratle ne
ticelenmesini sağlasınlar. Bu inşaatların bu sene-
ki programda olmasına rağmen, halen ihale 
edilememiş olması vaziyetinden kurtarılmasını 
istirham ediyorum. 
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imam - Hatip Okulu da keza aynı vaziyette
dir. 

Ahlat Lisesi için arsa, daha lise emri veril
meden sayın Bakanın Ahlat'a teşriflerinde, o 
gün arsanın tapusu alınmak suretiyle takdim 
edimiştir, fakat bugüne kadar henüz binanın 
programa alınması konusu dahi ortaya getiril
memiştir. Bunların, lütfedilerek, sayın Bakanca 
üzerinde durulmasını ve biran evvel programa 
alınması suretiyle sonuçlandırılmasını istirham 
ediyorum. 

Demiryolları ve Limanlar inşaat Dairesi Re
isliğine de, Tatvan - Van - iran Demiryolu hattı 
ve Tatvan feribot tesislerinin süratle ikmal ve 
işçi kapasitesi yönünden Tatvan'a hizmetleri 
bakımından şükran ve saygılarımı sunuyorum, 
tieşekkürlerimi sunuyorum. 

Bakanlık bütçesinin hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen olmadığı ci
hetle, tenkit ve temennilere cevap varmek üzere 
Bayındırlık Bakam sayın Mukadder Öztekin, 
buyurun efendim. 

Sayın Bakandan, sayın üyelerin açtığı yol
dan yürümesini ayrıca rica ederim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ
TEKİN (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun pek muhterem üyeleri; 

Gecenin bu saatinde gayet kısa olarak Ba
kanlığın umumi çalışmaları hakkında sizleri ten
vir edeceğim. Arkadaşlarımın temennilerini, di
leklerini dikkatle not ettim; yazılı soru şeklin
de tekabbül edip, bunlara ayrı ayrı, daha detay
lı, etraflı ve sıhhatli malûmat arz edeceğimi pe
şinen söylemek isterim. 

Yüce Heyetinize sunulan Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 
malî yılı bütc,e tasarısı ile 1971 yılındaki çalış
maları hakkında anahatlariyie bilgi arz etmek 
istiyorum. 

Bakanlığımızın mazisi, 1939 tarihinde kabul 
edilen 3611 sayılı Kanunla büyük istihaleler ge
çirmiş, birçok bakanlıklar bünyemizden ayrıl
mıştır. Biz bu konuyu Bakanlık bünyesinde ye
niden ele alarak, Teşkilât Kanunumuzu Meclis
lere takdim edecek hale getirdik, halen Heyeti 
VeMlededir. 

Bakanlığımızın bugün beş anasektörde faali
yeti vardır: Karayolları, demiryolları, limanlar, 
hava meydanları ve yapı işleri. 

Malûmuâîiniz, Bayındırlık Bakanlığı genel
likle altyapı hizmetlerini ifa eder ve diğer işlet
meci bakanlıklara bunlan intikal ettirir. 

Arkadaşlarımın temas etmediği bir konuya 
gayet özet olarak temas edip geçeceğim. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngör
düğü Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili tedbirler 
hakkında kısaca şu maruzatta bulunmak isti
yorum : 

inşaatlarla ilgili tip sözleşme, eksiltme şart
nameleri, Bayındırlık işleri Genel Şartnamesi ye
niden hazırlanmıştır. 

Yurt çapında kamu ve özel sektöre ait faal 
makina parkı tesbit edilerek yayınlanmıştır. 

Mütaahhitlik müessesesinin gelişmesi ve ısla
hı için, «inşaat ve Tesisat Mütaahhitleri Odası 
Birliği Kanunu» Meclistedir. Bunun da kısa 
zamanda çıkartılmasına gayret göstereceğiz. 

özel sektörün teknik gücünden faydalanma 
yönünde «Proje Yarışma Yönetmeliği» yeniden 
tanzim edilmiştir. 

Türk mütaahhitlerinin dış ülkelerde iş alma
ları konusunda yapılan çalışmalar 993 sayılı Ka
nunun iptali dolayısiyle geri kalmıştır, bu konu
ya da ıslah etmek gayreti içindeyiz. 

Bunlar dışında, Hükümet programında yer 
almış olan yeniden düzenleme çalışmaları meya-
nmda biraz evvel de arz ettiğim en mühim ko
numuz, 3611 sayılı Teşkilât Kanununun yeniden 
Meclislerin takdirine sunulmasıdır. 

Yatırımların en rasyonel şekilde gerçekleş
tirilmesine buradaki bütün konuşmacı arkadaş
larımız temas ettiler. Biz bunu yetki dağılımı 
suretiyle bünyemiz içinde ıslah etmek gayreti 
içindeyi*:. 

Mütaahhitlik müessesesinin, biraz evvel arz 
ettiğim gibi disipline edilmesi için ihalelere işti
rak Yönetmeliği de ele alınmıştır. 

Müspet olarak ifade edilecek bu çalışmalara 
mukabil, sonuç almamıyan önemli bir konuyu 
tekrar huzurunuza sunmakta fayda görmekte
yim. 

Bu konu, bütün yatırımların en iyi şekilde 
gerçekleşmesinde en büyük rolü alan teknik per
sonel sorunudur. Bütün konuşmacı arkadaşlar, 
grup sözcüleri de bu sorunun bilhassa yatırımla
rımızın gerçekleşmesi yönünden arz ettiği öne
me etraflıca temas ettiler. 
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657 ve 1327 sayılı kanunların hazırlanması sı
rasında Yüce Meclislerin önemini takdir ederek 
üzerinde hassasiyetle durdukları teknik persone
li tatmin konusu, öngörülmüş olan iş güçlüğü, iş 
riski ve teminindeki güçlük zamlarının bir tür
lü uygulama safhasına konmaması sebebiyle mu
allâkta kalmıştır. (1327 sayılı Kamınım 71 nci 
maddesi.) 

Aradan geçen bir yılı aşkın zaman bu perso
nelin ümitlerini yitirmiş ve yetişmiş tecrübeli 
elemanların teşkilâttan ayrılmaları her ay, hat
tâ her gün artan nisbetlerde yükselmiştir. Biraz 
evvel Sayın Salihoğlu, 163 rakamından bahsetti
ler, Karayolları için. Bugün iki mühendisimiz 
daha ayrılmak suretiyle bu rakam münhasıran 
Karayollanmızda 190 a ulaşmıştır. 

Üst kademeleri besliyecek olan 6 . 12 yıllık 
tecrübeye sahip teknik personel grupu geçmiş 
yıllara kıyasen tehlikeli derecede azalmış bulun
maktadır. 

Netice olarak boşalan Bölge Müdürü, Daire 
Başkanı, Fen Heyeti Müdürü ve benzeri görev
lere lâyık eleman bulmakta güçlük çekilmekte 
olduğu gibi, bu durumun yakında daha ela cid-
dileşeceğini samimiyetle huzurunuzda itiraf et
meye mecburum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, 
Biz bu konuyu, Hükümet olarak Yetki Ka

nunu muvacehesinde kararnamelerle halletmek 
istiyoruz. Benim şahsi görüşüm, 1327 sayılı Ka
nunun 71 nci maddesi teknik personele uğradığı 
mağduriyeti telâfi imkânı verilebilirse, fazla bir 
şey demiyorum, bir nebze halledileceği merke
zindedir. Malûmuâliniz, 10195 sayılı Kararna
meye nisbetle, teknik personel 657 ve 1327 sayılı 
kanunlarla dereceleri intibak ettirildiği za
man 300 ilâ 800 lira arası eksik bir para almaya 
başlamışlardır. Halbuki, bütün Devlet kadrola
rında hizmet görenler % 60 - 70 nisbetinde bir 
maaş farkı, bir ücret farkı aldıkları halde teknik 
personelde bu tatbikat ters olarak işlemiştir. 

1971 bütçesinin Aralık sonu itibariyle ger
çekleşme oranlarını kısaca arz etmek isterim. 

Bayındırlık bütçesine dâhil olan kuruluşlar
dan; Yapı ve İmar işleri Reisliğinin bütçe ile 
aldığı ödenekler yekûnu 1 milyar 262 milyon li
ra iken, sene içinde devren aldığı Et ve Balık 
Kurumu Genel Müdürlüğüne ait Et ve Balık 
Kombinaları; Tekel Genel Mdüürlüğüne ait çay 

fabrikaları, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne 
ali spor tesisleri için aktarılan ödeneklerin ilâ
vesiyle 1 milyar 342 milyonu bulmuştur. Gerçek
leşme oranı Aralık ayı sonu itibariyle % 85 tir. 

Demiryolları, limanlar ve hava meydanlarına 
1971 yılı içinde 557 milyon lira verilmiştir. Ger-
çeklegme oranı, Aralık sonu itibariyle % 74 tür. 

Karayollarına verilen ödenek 1 milyar 620 
milyondur. Yine aynı tarih itibariyle gerçekleş
me oranı % 80 dir. 

1972 yılı Bakanlık bütçemize, bâzı arkadaş
lar bilhassa diğer bakanlıkların yatırımlarının 
bütçemizde gözükmesi suretiyle beliren yeni ra
kam üzerinde ayrı bilgiler verdikleri için, buna 
da kısaca değinmek isterim. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi 1 milyar 572 
milyon. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi 
2 milyar 398 milyon, yekûn 3 milyar 971 mil
yon. 

1972 yılı içinde diğer bakanlık bütçelerinden 
Bakanlığımız bütçesine takriben 825 milyon lira 
aktarma yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu du
rumda, Bakanlığımız 1972 yılı bütçesi yaklaşık 
olarak 5 milyar lira civarındadır. Bu rakam, 
geçen yıla nazaran 400 milyon Türk liralık bir 
artışı ifade etmektedir. 

Üzerinde çalışılacak önemli projelere de ar
kadaşlarımız temas ettikleri için, kısaca ben de 
değinmek istiyorum. 

Haliç Köprüsü ile birlikte, İstanbul Boğaz 
Köprüsü ve çevre yolu 1 milyar 950 milyon li
radır. Toplam 22 Km. tulün 2,5 kilometresini 
Haliç ve Boğaz köprüleri teşkil etmektedir. 
Çevre yolları genellikle altı şeritli olup, giriş -
çıkış kontrollü ve hız yolu karakterlerindedir. 
Maliyetin dağılışı şu şekildedir : 

İstimlâkler 
Çevre yolu 
Boğaz köprüsü 
Haliç köprüsü 
Diğer masraflar 

500 000 000 Tl. 
705 000 000 Tl. 
415 000 000 Tl. 
225 000 000 Tl. 
105 000 000 Tl. 

olmak üzere 1 milyar 950 milyon liradır. 

Görüldüğü gibi, Boğaz ve Haliç Köprüsü bu 
Masrafların en büyük kısmı 22 Km. lik çevre 
umumi yekûn içinde çok cüzi kalmaktadır. 
yolu ve istimlâklere gidiyor. Aşağı - yukarı 1 
milyarın üstünde bir meblâğ tutmaktadır. 

Boğaz Köprüsünün halen Beylerbeyi ve Or-
taköy kuleleri bitmiştir ve kılavuz hatları çekil-
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mistir. Köprü 1973 Temmuzunda bitecektir; 
şahsi bir tahminim olarak söyliyebilirim; belki 
biraz daha da erken olacaktır, 

Haliç Köprüsünün temeli 17 . 12 . 1971 de 
atılmıştır, 1974 te tamamlanacaktır. Cumhuriye
tin 50 nci yıldönümüne bu kesim yetişmiyecek-
tir. 

Çevre yollarından ise, Mecidiyeköy - Haîıcı-
oğlu kesimi dışında bütün kesimler ele alınmış 
ve çalışmalar programa göre yürütülmüştür. 

Bu bütçe vesilesiyle, kamu oyunda ve tele
vizyonda önemli ve olumlu bir münakaşa konu
su olan hız vollarına ela kısaca değinmek istiyo
rum, 

Son 20 yi7 iğnele ê"-e> karavoli" ~f̂ T ~̂;~ 
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olarak artan, karayolu î^aMT.man ihtiyar r.r-
deni ile, yollarımızm Mzı kesimlerinde trafik 
hacmi hızla artmıştır, özellikle, sanayileşen bel
gelerde ve birbiri ile ekonomik ilişkisi fazla 
olan bölgeler arasında, bu artan trafik hacmim 
yüksek sürat ve emniyetle taşıyabilmek için hız 
yolları, (otoyollar, ekspres yolları) yapılman 
ihtiyacı her gün biraz daha şiddetle kendini his
settirmektedir. Bu tip yollar, rantabilitesi yük
sek, ekonomik ve kendi kendini cdiyebilscek 
karakterdedirler. Aynı zamanda kamulaştırma 
ve yapım maliyetleri de yüksektir. Bana kara
yolundaki arkadaşlarımın verdiği bilgiye «-öre, 
bu yolların maliyeti Km, tul olarak 10 ilâ 20 
milyon lira civarındadır. Aynı zamanda, müm
kün olan yerlerde bu yolların geçiş ücretleri 
olmasını biz Bakanlık olarak dünürdük ve bu 
konu ile ilgili erişme kanununu da Meclislerin 
takdirine sunacağız. 

Yakın bir gelecekte yapımı gerekli görülen 
istanbul - Avrupa bağlantısı, istanbul - izmit -
Ankara, Pozantı - Adana, Adana - Mersin, İz
mir çevre yolu ile daha sonra peydarpey ortaya 
çıkacak ekspres yolların teşkil edeceği şebeke
nin finansmanının normal bütçe kaynakların
dan karşılanması mümkün görülmemektedir. 
1973 yılında hizmete açılacak olan Boğaz Köp
rüsünün gelirlerini de içine alan özel bir kuru
luşla, çeşitli finansman kaynaklarından yarar
lanarak, ekspres yollar şebekesinin biran evvel 
tesisine çalışılacaktır. Sayın Gülez'in de bu ko
nudaki çalışmalarını burada takdirle ve şükran
la ifade etmek isterim. 

istanbul - Ankara istikametinin ilk ele alı
nan kesimi olan istanbul - izmit arası 900 mil
yon Türk lirasına mal olacaktır. Finansman im
kânları sağlandığı takdirde, 1977 yılında ikmal 
edilecektir. 

ikinci önemli kesim olan Pozantı - Adana 
arası 1972 yılı programına alınmıştır. Projenin 
toplam maliyeti 450 milyon Türk lirası olup, fi
nansmanı karşılanabildiği takdirde 1978 yılında 
bitirilebilecektir. 

Pek muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz 
ki, vasıflı yolların maliyetleri milyonlar, mil
yarlara baliğ oluyor. Bunların tümünü Devlet 
Mite s sînien gereki sürelerde tahakkuk ettirme-
Mn güç.üğü. bizij ücretli yol sistemine götür-
•"k ^- ı re ' lm bir kere daha kabul ettirir cid

diyettedir. 
istanbul - Ankara demiryolunun ıslahı; çağ-

Mş uygarlığın demiryollarında sağladığı sürat 
ve emniyetin ıhedef olarak kabul edildiği de
mi ryoll arımız için, ilk merhale İstanbul - Anka
ra güzergâhını 117 Km. kısaltacak ve seyahat 
süresini 5,5 saate indirecek olan Arif iye - Esen-
ksnt projesi olacaktır. (Sincan takımında Esen
ken!) 

Bu konuda ingiliz teknik yardımından fay-
dalınarak çalışmalara girişilmiştir. Etütlerine 
1972 yılında başlanacak olan hat, ikibuçuk mil
yar Türk lirasına mal olacaktır. 

istanbul ve İzmir limanlarının tevsii: 
Bu konuda proje hazırlık çalışmaları devam 

Edecektir, Halen her iki liman kapasiteleri üs
tünde çalışmaktadır. 

En mühim bir konumuz da, biraz evvel Sa
yın Salihoğlu'nun da temas ettiği hava limanı
dır. Bu alanı uluslararası önemde bir kavşak 
haline getirmek için, master plân çalışmaları 
ikmal edilmiştir. On yılda gerçekleştirilmesi dü
şünülen tesislerin toplam maliyetinin 1 milyar 
700 milyon Türk lirası olacağı tahmin edilmekte
dir. 180 milyon Türk lirası sarfı ile 3 000 metrelik 
pist ikmal edilmiştir. Programın öngördüğü 
400 milyon Türk liralık maliyet çerçevesi için
de; pist ışıklandırılması, elektronik seyrüsefer 
cihazları, Türk Hava Yolları İşletme ve bakım 
tesisleri öncelikle ele alınacaktır. 

Halen mevcudolan terminal tesislerinin tev
sii ve ıslahı dört - beş yıllık bir süre için kifa
yet edebilecek ise de, yeni projelendirilen mo-
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dera terminalin ele alınabilmesi için, proje be
delinin 1 milyar 700 milyon Türk lirasına yük
seltilmesi konusunda Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile temaslar devam etmektedir. 

istanbul Opera Binası yeni adı ile Atatürk 
Kültür Merkezi; 1970 yılında yanmış olan Ata
türk Kültür Merkezinin onarımı için 47 milyon 
Türk lirasına ihtiyaç bulunduğu hesabedilmiş-
tir. Bakanlığımız harcama yetkisini artıran 'Ope
ra inşaat Kanunu tadil tasarısı Şubat 1972 içeri-
sın'da Meclislerimize sevk edilecektir. 

1971 yılında tasarruflardan temin edilen 5 
milyon Türk lirası ile, binanın haricî tesirattan 
kurtarılması için, gerekli onarım işlerine başla
nılmıştır. Onarım işlerine devam 'olunmak üze
re, 1972 yılı Bütçesi ile 5 milyon Türk lirası 
verilmiştir. Bu miktarın, 1972 yılında yapılacak 
tasarruflardan karşılanmak üzere 15 milyon 
Türk lirasına iblâğı suretiyle ve 1973 yılında alı
nacak bakiye ödenekle, onarımın 1973 yılında 
Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümüne yetiştirilme
sine çalışılacaktır. 

Erzurum Atatürk Üniversitesi, Trabzon Ka
radeniz Teknik üniversitesi yine bizim faaliyet 
alanlarımız içindedir. 

Bunların teferruatına girmek istemiyorum, 
Millî Eğitim Bütçesinde bu konulara ayrıca de
ğinilecektir. 

En önemli bir sorunumuz da, arkadaşlarımı
zın ve bilhassa Lûtfi Bilgenin temas ettikleri 
gibi, karayolları makina parklarıdır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, halen yenile
me değeri 88 milyon dolar olan bir makina par
kına sahiptir. Makinalarm % 50 kadarı ekono
mik ömrünü doldurmuştur. Park genellikle çok 
yaşlı telâkki edilebilir. Bir taraftan ekonomik 
ömrünü dolduran makinaları yenileri ile değiş
tirirken. aynı zamanda muhtelif tip makinalar 
arasında sayı ve kapasite dengesi sağlanmasına 
idıa çalışılmaktadır. Daha uzum süre emaneten 
yapılması gerekli olan yapımı işleri ile, emane-
tlen yaplkmaısı elzem olan bakım hizmetlerinin 
gereği olan makina parkına önem verilmekte
dir. Özellikle tulü gittikçe artan asfalt yollar 
için gerekli bakım makinaları iüe, yeni asfalt 
yapımı makmalarınıa ağırlık verilecektir. 

Kar mücadelesinde, bugüne kadar zaruret 
medeni ile kullanılmasına (devam edilen; fakat 
aslıaıda hizmet özelliklerine uymıyan dozer, 
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trakîjör gibi makinalar yerine, modern kar te
mizleme makinalarının sağlanmasına teşebbüs 
edilmiştir. Bu yıl şiddetli geçen kış bu ihtiyaç-
lanımızı ve eksiklilerimizi daha açık olarak 
ortaya çıkarmıştır. Bütün bu eksikliklere rağ
men, Karayolları Teşkilâtı ve personelinin fe
dakâr çalışmaları sonucu, fevkalâde şiddetli 
kar yağışlı geçen kışa rağmen, münferit haller 
dışımda genel olarak karayolu ulaşımında aksa
ma olmamıştır. Bakanhğımızın 1971 yılı büt
çesinden bu işe ayırdığı meblâğ 120 milyon li
radır arkadaşlar. 5 bin karayolu işçisi, mühen
dis, teknik eleman, hepsi bu mücadelede çalış
makta ve 1 500 ün üstünde de vasıta kar mü
cadelesine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Satmalmak için teşebbüse geçtiğimiz 85 ro
tatif ve 256 grayderin sağlanması halimde, bu 
hizmetler daha mükemmel bir şekilde yürütü
lebilecektir. 

inşaat mevsiminin uzatılması çalışmalarına 
da kısaca değinmek istiyorum. 

inşaat mevsiminin kısa olduğu bölgelerimiz
de, bilhassa Doğu bölgemizde inşaatın soğuk 
havalarda yapılması ve bu suretle inşaat mev
siminin uzatılması konusunda çalışmalar yapıl
maktadır. Ayrıca, bir de seminer düzeınliye-
ceğiz. 

Bu maksadı teminen, idari yönden: 
1. İhalelerin malî yıl başımda yapılmasına, 
2. Yer tesliminin, Doğu bölgelerinde altı 

ay olan inşaat mevsimi başlangıcı Mayıs ayı ol
duğuna göre, Mayıstan önce yapılmasına, 

3. ihalesi yapılmış işlerin tatbikat projele
rinin Mayıs başında hazır bulundurulmasına, 

4. Kontrol teşkilâtının yeterli hale getiril
mesine, 

5. Mütahhiltlerin iyi seçilmesine dikkat edi
lecektir. 

Teknik yönden : 
Betona katkı maddesi konulması, 
Süratle mukavemet kazanan alünıimjyumok-

sit oranı yüksek çimento kullanılması, 
inşaatta faaliyet gösterilecek hacmin, plâstik 

ötftü içine alınarak çalışılması konuları etüdet-
tirilmektediir. 

Mevzuat yönümden: 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ve 

2490 sayılı Artırma - Elksiütime ve ihale Kanu-
nunum günümüzün koşullarına uyacak şeMlde 
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ıdıe^b îilmıesiaııe çalışılacaktır. Gayet tabiî bu 
Ida, Maliye Bakanlığının bilhassa özel gayret 
göstermesi ile mümkün olacaktır. 

Sayım arkadiaşlanm, konuşmacıların temas 
«ittikleri konulara yazılı olarak, soruları veçhile 
cevap vereceğimi arz etmiştim. 

Sayın Bilgen'in, eski Bayındırlık Bakanlığı 
bütçeleri ile, yenisi arasındaki yaptığı nisbette 
yüzde olarak haklı bir görüntü varsa da, 1930 
yılında Bayındırlık Bakanlığı 'bünyesinde Dev
let Su îşleHi ıgibi birçok teşkilâtlar mevcuttu. 
Biliyorsunuz 'bugün, Devlet yatırımlarının 'en 
yükseği DSÎ dedir; ben 2,5 milyar tahmin edi
yorum. Gayet tabiî o zaman nisbetler çok yük
sekti, şimdi birçok kuruluşlar (bünyemizden ay
rılmıştır. Onun için % 7 - 8 ilâ 15,2 ni'sbetinin 
neden tevellüdet'tiğini ben kendisine bir yazı ile 
arz edeceğim, ayrılan kuruluşlara göre. 

Makina parkı hakkındaki temennilerini de 
ayrıca cevaplandıracağım. 

«Personel reformu dolayı'siyel teknik perso
nel konusunu zannediyorum 'cevaplandırdım, 
ayrıca da oevaplan'dıracağım. 

Bu vesile ile, birçok arkadaşların temas et
tikleri lüks inşaat konusuna da bir iki kelime 
ile değinmek isterim. 

Arkadaşlar, Devlet. binaları gayet tabiî lüks 
olmamalı, Ifcdr 'sergi 'gösterisinde, içinde, birta
kım lüzumsuz malzeme kullanılmamalı. Fakat, 
Karayolları için yapılan bu tenkidlerde, ben 
bizzat tetkik ettim, aşırılık demiyeceğim ama, 
biraz insafsızlık gibi ibir intiba uyandı bende. 

'Sayın senatör arkadaşlarımdan da rica ede
ceğim, beraberce (bu (binayı gezelim. Biz daha 
evvel kiralık binalarda otururken, gerek Kara
yolları için, gerek demiryolları, limanları ve 
hava meydanları için ödediğimiz kiralar 5,5 mil
yon liranın üstünde idi, yıllık kira. Karayolla
rının çok lüks ve gösterişli denilen binası, Dev
lete 53 milyon liraya mal olmuştur, üç ihalede 
ikmal edilmiştir. Demek ki, 10 senede kendisini 
amortize eden bir yatırımdır, hiç de fazla bir 
görüntüsü yoktur. 

Devlet 'binalarının klâsik elması, birtakım 
malzeme 'kalemlerinin gösterişten uzak olması 
gayet iyi bir temenni, buna ben ide iştirak edi
yorum. îçine temiz ve güzel (bir ısıva yerine mer
mer kaplamalar yapmak, bizim gibi imkânları 
mahdudolan memleketler için bir fantazi ve 
gösteriştir. Bunu da kabul «diyorum, fakat, 

Karayolları binası için yapılan tenkidlerin doğ
ru olmadığını samimiyetle beyan etmek iste
rim. Buyursunlar hep beraber geızelim; içinde, 
benim gezdiğim kısımlarda fazla bir lüks mef
ruşat da görmedim. 

SALtM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben 
söylemedim Karayolları için. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKİN (Devamla) — Ben umumi olarak 
söylüyorum, lüks inşaatlara değinildi de; tah
min ediyorum (bize söylemek istediler arkadaş
larımız. 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı eliyle 
yapılan Devlet binalarını kasdettller. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER 
ÖZTEKÎN (Devamla) — Karayolları da bizim 
elimizle yapıldığı için belirttim. 

Sonra, bâzı arkadaşların sordukları, bugün
kü şartlar altında emekliye sevk edilme mevzu
unu da kendilerine yazılı olarak cevaplandıra
cağım. 

Bir de şunu belirtmek isterim arkadaşlar : 
Biliyorsunuz, Karayolları; Devlet yollarını 

ve bir de il yollarını yapıyor. Birçok arkadaş
lar, burada kendi illerine taallûk 'eden ihtiyaç
larından il yollarını belirttiler. 

Bizim sorumluluğumuz altındaki karayolla
rı ağı 60 bin kilometre civarındadır; bunun 40 
bin kilometresi Devlet yolu, 20 bin kilometresi 
de il yoludur. Biz il yollarına her sene 100 mil
yon liralık bir ödenek tefrik ediyoruz. Demek 
ki, bu hesapla, arkadaşların (bana verdikleri ra
kamlara göre, altı milyar lira para lâzımdır, 60 
senede il yollarını bir kere elden geçirmemizin 
kabil olabilmesi için. Bunu, Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Devlet Plânlama da değerlen
dirmek lâzım. Bu ödenekle yapılabilecek hizmet 
bundan pek fazla olmıyacak gibi geliyor, (ba
na da. 

Sayın Salihoğlu'nun sorularına ve tenkldle
rin© ayrıca cevap vereceğim. Sayın Bilgen'in de 
bahsettikleri gibi, teşkilâtımız hakkındaki iyi 
temennilerine teşekkür ederim. 

Yalnız Salihoğlu'nun verdiği rakamlarda da 
bâzı hususlar var, onları yazılı olarak cevaplan
dıracağım. 

Sayın Hıazerdağlı «Ucuz inşaat için bir poli
tikamız var mı?» dediler. «Lüks ve çürük» de
diler, Elâzığ Teknik Okulu için. Bunları da ce
vaplandıracağım. 
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Sayın Kavak'ın; Siirt, Eruh, Şirnak yolu 
için söylediği husus : 

Sanat yapıları 1972 de bitecek, 1973 te de 
toprak işleri bitecektir. Zaten bu hususu kendi
lerine de bir mektup ile bildirmiştim hatırladı
ğıma göre, almadılar mı acaba?.. 

ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Ha
yır efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI MUKADDER ÖZ-
TEıKiN (Devamla) — Ben yazmıştım, tekrar 
takibedeyim efendim. 

Pervari ve diğer yollar için de yazılı olarak 
ayrıca cevap vereceğim. 

Sayın özer'in Malatya hakkındaki Sorula
rına da ayrıca cevap vereceğim. 

Sayın Bilgen'in Bolu için söylediği hususa 
değinmek istiyorum. 

Bolu dağının ışıklandırılarak daha emniyet
li bir geçiş haline getirilmesi için bir proje 
yaptırdık, 1 300 000 lira civarında. Bu sene 
ödenek sıkıntısı dolayiBiyle imkânsızlık içinde
yiz. Onu da bir mektup ile ve bütün teferruatı 
ile bildireceğim. 

Sayın Bilgen'in kadrolar hakkındaki beyan
larına gelince : 

1 - 4 dereceyi mahrumiyet mıntakalarına da 
tatbik ediyoruz, tefrik yaptık. 

Diğer Liz - Korkut yolu hakkındaki soruyu 
da yazılı olarak bir mektupla cevaplandıraca
ğım. 

Sayın Kürümoğlu'nun Bitlis'in yolları hak
kındaki sorularını da cevaplandırmak istiyo
rum. 

Pek muhterem Başkan ve sayın arkadaşla
rım; 

Gecenin bu saatinde sabrınızı biraz suiisti
mal ettiğim için özür dilerim. Tenkitleriniz, te
mennileriniz bizim için kıymetli olacaktır. Ba
kanlıkla münasebetlerinizde yakın ilginiz ve 
her vesile ile temaslarınız bizim için bir ayrı 
önem ifade etmektedir. 

Hepinize Bakanlık teşkilâtı adına, iyi te
mennilerinizden dolayı şükranlarımı ifade ede
rim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı 1972 ma
lî yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

1. ETEM KARAKAPICI (Urfa) Sayın 
Başkan, örfi idare dolayısiyle yetişemiyeceğiz, 
vakit geldi. 

BAŞKAN — Arabaların müsaade kağıtları 
var efendim. 

D - BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11. 12 000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 124063 302 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5919 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 610001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 230502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/12) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 28251009 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1805 907 557 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.00Û Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 33150 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 42 875 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 578 450 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yı
lı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/566; Cumhu
riyet Senatosu 1/22) (S. Sayısı : 21) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (571 263 457) lira, yatı
rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (1 597 000 000) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (230 282188) 
lira ki toplam olarak (2 398 545 645) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) işaretli 
cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

427 956 646 
4325 850 
1219892 

137 761 069 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proj e giderleri 510001 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona^ 
rım giderleri 1248 500 000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 297 500 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 226 000 000 

34.000 tMalî transferler 19 050 
35,000 Sosyal transferler 1653 735 
36.000 Borç ödemeleri 2 609 403 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yen sayın üye?.. Yok. Maddeyi (A/l), (A/2), 
(A/3) işaretli cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (2 398 545 645) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — B işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Bolüm Lira 

62.000 Genel Müdürlük malları 
gelirleri 5150 000 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 15 800 002 
72.000 özel gelirler 2 377 595 643 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istdyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi okunan (B) işaretli 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğün-
ce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi bağlı (C) işaretli 
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cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Ma'dde 4. — Yaplıacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalınacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakam yetiklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istdyen sa-
saym üye ... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi okunan (ît) işaretli 
cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil- j 
mistir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdüdlüğün-
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istdyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi bağlı (G) işaretli 
cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten 
kaldırılan 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Kanun esas
ları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) 
cetvelinin ilgili maddelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istdyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etaniyenler.. Ka- I 
bul edilmiştir. j 
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Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri üs 
kamu tüzel kişileri, dernekler, diğer kurumlar 
ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 
yolların kenarında olup yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi ge
reken tesislerin, (Akaryakıt satış istasyon
ları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardım
lardan, etüt araştırma proje hizmetlerinin ifası 
ile yol, köprü ve benzeri tesirlerin yaptırılması 
ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdür
lüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvel
de açılacak özel maddeye gelir, diğer taraftan 
(A/2) işaretli (Yatırım harcamaları) cetvelin
de açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı içinde 
sarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla 1 nci fıkra esas
ları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 
istiyen sayın üye?... Yok. Tasarının tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı (bugün) 5 . 2 . 1972 Cumartesi günü 
açık oya sunulacaktır. 

Bayındırlık Bakanlığı 1972 malî yık bütçe
siyle, Karayolları 1972 malî yılı bütçesi hayırlı 
ve uğurlu olsun. 

Bugün, 5 . 2 . 1972 Cumartesi saat 09,30 da 
tekrar toplanmak üzîere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 00,50 
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1971 yılı Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasansına 
verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELEE 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ABANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 1025 

Kabul edenler : 105 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katıl unvanlar : 74 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yıltmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürtk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alltan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Oanpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Nâzım İnefeeyli 

SIVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UBFA 
1. Etera Karakapıeı 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Den«r 
Fahri Korutürk 
Bahriye Üçok 

TABİİ ÜYELER 
E«krem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Meihmet özgüneş 
Selâhattin özgür 

Haydar Tımçkanat 
Muaaffer Yurdakul er 
(Bgk. V.) 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 
Mehmet İzmen 

[Oya kahlmty anlar] 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BURSA 
Saffe* Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya TeMmem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan.' Topailıoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yridırım 

IZMlR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. A.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûfcfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakîh Özlen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

1VIAN1SA 
Doğat Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NÎÖDB 
Kudret Bayhaıı 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SllRT 
Abdurrahman Karak 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
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ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇtLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadh 
Hidayet Aydmer 

özer Darlbil 
Sait Naci Ergin (B.) 
Mhat Erim (Başbakan) 
Yehap Güvenç 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 
Sivas 

Cemal Madanoğİu 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üııer 
Sn a d Hayri Ürgüplü 

Yekûn 

\->-m-<n 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

28 XCt BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1972 Cuma 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kamımı tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu rapora (Millet Meclisi 
(1/554) ; Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 21 

1972 YILI 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bü 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarı 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /22) 

T. C. Ank 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 
Başkanlığı 

Say ı : 71-1341/14313 

Y[\\AJK? YIKCM^Sİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet (Meclisine arzı Bakanlar Kur 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kan 
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyie arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat 

Başbakan 

Karayolları G. M<1. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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G B R E K Ç E 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Devlet memurları aylıkları : 
'057, 1322 ve 1327 sayılı Devlet memurlaırı Kanunları gereğince yapılacak ödemeleri 'karşılama 

12.260 'Sözleşmeli 'personel ücretleri : 
1972 malî yılında çalışacak sözleşmeli personelin ücretle rina karşılamak üzere teklif edilmiş 

12.280 işçi ücretten : 
İşçilerin yevmiye ve Toplu Sözleşmeye göre verilmesi lâzımgelen ödenekleri karşılamak üzere 

12.310 Aile yardımı : 
Devlet memurları Kanununa tabi memurların aile yardımını karşılamak üzere teklif edilmişt 

12.320 Doğum yardımı : 
'Merkez ve bölge teşkilâtında çalışan devlet memurlarından çocuğu olacaklara verilmek üzer 

12.330 ölüm yardımı : 
Devlet memurları Kanununa tabi memurların ölüm yardımını karşılamak üzere teklif edilm 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Devlet memurları Kanununa göre yapılacak sosyal yardımlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yafeacak yardımı : 
Devlet memurları Kanunu hükümlerine göre m/emurlarun yakacak yardımını karşılamak üz 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (A) ve (ıB) fıkraları gereğince 7236 sayılı Kanunun 7 
li Sandığına ödenecek emekli kesenekleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.380 S/osyal Silgor'fcalar Kurumları kte senek ve prim kıalrşıüılklları : 
Devlet yolları bakımı işçi ücretleri kesenek ve prim karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.390 Diğer ısosyal 'yardımlar : 
Diğer sosyal yardımları karşılamak üzere teklif edilmiş'tir. 

12.391 Giyecek yardımı : 
iG-iyecek yardımını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Yiyecek yardımlarını karşılama üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları G. 'Mki (Bütçesi (S. Sayısı : 2i) 
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Bölüm Madde 

12.410 Fazla; çalışma ücreti: 
Fazla çalışma ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.571 iş güçlüğü, iş rizki ve teminindeki güçlük zammı : 
İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammını karşılamak üzere te klif edilmiştir. 

12.600 ödül : 
Maddenin açılması için teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil giderleri : 
5027 ve 7237 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken temsil giderlerini karşılamak üzere tek 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Pcrsoınel ihtiyacı karşılanamadığından Genel Müdürlüğe sağlanacak personel ile böl/gelerarası 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
IBölge avukatlarının dâvaları takibetmek üzere dâva maihalline ayniyat ve anbar memurların 
rakabe Kurulu personelinin taşra teşkilâtının denetimini ve diğer idari personelin asli görev 
kikleri karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Memleketimize gelmesi muhtemel olan yabancı uzmanlarla yardımcılarının yurt içi yollukl 
tir. 

12.000 12.810 YOLLUK KARŞILIĞI VEBİL EN TAZMİNAT : 

-6245 sayılı Harcırah Kanununun 4'9 ncu maddesi1 gereğince arazi üzerinde seyyar olarak 
rilecek tazminatlar karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

12.817 Yol ve makina bakımı geçici ğö rev yolluğu : 
Bakım işlerinde çalışan yol ve m akma personelinin bakım faaliyetinin gerektirdiği yerlere g 
larını karşılamak üzere teklif e dilmişitir. 

12.834 Kura yolluğu : 
1972 malî yılında merkez ve bölgeler teşkilâtında açılacak kurslara katılacakların yolluk 
ıtekli'f edilmiştir. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Devlet memurları Kanununa tabi personelin tedavi yolluğunu karşılamak üzer e teklif edilm 

Karayolları Gr. Md. Bütçesi (S. Sayısı -. 21) 
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12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
'Tekniğin son gelişmelerini en ileri memleketlerde tetkik etmek maksadiyle dış memleket 
edeceklerin yolluk ve yevmiyelerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenimi yolluğu : 
Yollukları kararnamedeki miktarlar' üzerinden tesbit edilerek teklif edilmiştir*. 

12.872 Yurt dışı konlgre ve konferan s yolluğu : 
İ 972' im alî yılında iştirak edilecek kongre ve konferanslara katılacak olanların yolluklarını k 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
Yurt dışı kursa yolluğumu karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.000 13,110 Kırtasiye alıml&rı ve giderleri : 
1 972 malî yılımda Malzeme Of isinden ahnm'ası lüzumlu kırtasiye ihtiyaçla rı nı karşılamak üzer 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
1972 malî yılında baskı için temin edilecek kâğıdı ile bastırılacak idari formların masrafla 
edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları v e giderleri : 
Merkez, bölgeler ve İskenderun Grup Şefliğinin1 zaruri ihtiyaçlarının karşı lamması için teklif 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilatı ile bölgeler ve İskenderun Grup Şefliği yayın alım'Iarını ka 

13.150 Yaikaoafk alımları ve giderleri : 
1972 malî yılı Genel Müdürlük merkez ve bölgeler yakacak ihtiyacını karşılamak üzereteklif ed 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
1:3.110 - 13.15)0 maddelerdeki ödenek yetersizliği hallerimde ihtiyaçlar bu maddeden, karşılanma 

13.210 Su giderleri : 
Teşkilâtın içme ve şehir sula rı ihtiyacı için teklif edilmiştir. 

12.220 TemMülk giderleri : 
Teşkilâtın temizlik malzemesi ihtiyaci'm karşılatmak üzere teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatnıa giderleri : 
Genel Müdürlük, bölgeler ve İs İçenderum Makina İkmal Grup Şefliği aydunlaUııa'sı ile ilgili ih 
edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (VS. Sayısı : 21) 

http://Maid.de
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Bölüm Madde 

13.290 Diğsr yönetim giderleri : 
13.210 . lo.230 m adfcledel erdeki ödenek yetersizliği ha il erinde ihtiyaçlar bu maddeden karşıla 

13.410 Posta - Telgraf giderleri : 
Merkez ve bölgeler ile İskenderun Maklna İkmal Grup Şefliği posta ve telgraf giderleri karşıl 

13.420 Telefon gaJderiarl : 
Genel Müdürlük, Bölgeler ve İskenderun Makina İkmal Grup Şefliği telefon giderlerini karş 

13.610 Kira bedelli : 
Genel Müdürlük teşkilâtı ile Bölgelerde kira ile tutulan binaların sözleşmeleri gereğince yapıla 
teklif edilmiştir. 

1.4.000 14.110 Yangındlaaı korumana giderleri : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtı binalarının ve gerekse Bölge Müdürlüklerinin yangın söndü 
teklif edilmiştir. 

14.130 MaMöeonJe harçları giderleri : 
Dâvaların takip ve intacı için lüzumlu harç, resim, vergi ve hakem ve bilirkişi ücretleri ile il 
len masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

14.341 3325 saydı Kanunun 3 ncü maddesinin g-erektirdiğı giderler : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan tiizüğiifli 110 nou maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
Merkezde ve bölgelerde açılacak kurslara ait her türlü kurs giderlerini karşılamak üzere tek 

14.520 Buırs giderleri : 
Genel Müdürlüğümüz adma Teknik Üniversite ve teknik okullarda hâlen 100 öğrenci mevcutt 
burs, yılla (50) lira da tedavi masrafı olmak üzere , 
(350X12=4 200) 
(4 200+50+400=4 650) lira 1 öğrencinin yıllık masrafı (400 lirası hare ve imtihan masrafı 
465 000) liraya ihtiyaç va;rsa da (5 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri : 
Amerika ve Almanya'da öğrenim yapan öğrencilerin tahsisatlarını karşılamak üzere teklif edilm 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Maddo 

14.950 Staj ve öğrenim giderleri : 
Staj ve öğrenim amacı ile Yurt dışına gönderilecek personelin giderlerini karşılamak üzere teklif e 

16.000 16.370 tç fuar ve sergiler güderleri : 
1972 yılında Erzurum, Diyarbakır, Sivas ve Kayseri bölgelerinee sergilere iştirak edilmesi için serg 
teklif edilmiştir. 

16.390 Propaganlda ve tlanıtmıa giderleri : 
Karayolları faaliyetlerini tanıtmak üzere yol çalışmalarını mahallinde gösterebilmek için tortibed 
mak üzere teklif edilmiştir. 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri : 
1972 malî yılı içinde Uluslararası yurt içi toplantıları giderlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir 

18.430 Uluslararası profesör, uzman, mieımur ve öğrenci mübadelesi giderleri : 
1972 malî yılında yurda gelecek profesör, uzman, memur ve öğrencilerin masraflarını karşılamak 

16.711 MaJkam temsil giderleri : 
G-enel Müdürlükçe kurum ve derneklere yapılacak yardımlar karşılığı olaraik teklif edilmiştir. 

16.712 GtöneVae! temsil giderleri : 
Görevsel temsil giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.720 Ağırlama giderleri : 
Genel Müdürlüğün ağırlama masrafları karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.842 (Balkaün ve malzeme giderleri : 
Yol bakımı, bitümlü kaplama bakımı, köprü bakımı ve trafik hizmetleri bakım ve malzeme gider 
edilmiştir. 

16.843 YönıeitJim giderleri : 
Yol,köprü bakımları ve trafik hizmetleri yönetim giderleri masraflarımı karşılamak üzere teklif e 

16.844 Sel ve heyelan gibi fevkalâde {hallerde meydana gefeceik yol ve Iköprü arızalarının giderillmıesi : 
Önceden kestirilmesi mümkün olmıyan âfetler dolayısiyle husule gelecek yol ve köprü arızalarının 
tir. 

16.845 Çeşitli giderler : 
Yol bakımı, köprü bakımı, bitümlü kaplama işleri' ve trafik hizmetlerinin çeşitli giderleri olarak te 

16.851 MaMaıa ve teçhizaJt onanımı ve saltımlıımı : 
Maikina ve teçhizat onlarımı ve •satmalımı giderleri için teklif edilmiştir. 

Karayolları (i. Md. ilüteesi ('S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde 

16.852 Malkhıa ve teçhizat yedek parça iıkımıaM : 
Atelye sarf malzemesi yedek parça ve atelye müşterek malzemesini karşılamak üzere-teklif 

16.853 Balkım ve malzeme giderleri : 
Atelye, tamirhane ve tesislerin işletme giderleri olarak teklif edilmiştir. 

16.854 Yönetim giderleri : 
Makina bakımının gerektirdiği yönetim giderleri karşılığı olarak teklif edilmiştir. 

16.855 geşi'tl giderler : 
Genel Müdürlüğümüz emrinde bulunan demiryolları üzerinde çalışan 103 adet asfalt vagon 
yapılan tamir ve bakım masraflarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

16.861 Bakım ve idame giderleri (ily jlları) Kara/yolları Genel Müdürlüğü eliyle sarf edileüelktfir : 
Genel Müdürlüğe devredilmiş bulunan il yolları ve köprülerinin bakım ve idaıme giderlerini k 

(A/2) YATIRIM HARCAMALLARI 

21.000 21.541 Etüt ve proje giderleri i 

Araştırma 
Keşif ve şartname 
Köprü etüt ve proje 
Özel köprüler 
Plânlama 
Yol etüt proje 
Özel yollar 
Maliyet 
Elektronik hesap makinaları 
Şehir ulaşım etütleri 
Program Bütçe 
Merkez çeşitli Pr. ihaleleri 

Malzcm'c 

3 400 000 
3-1 000 

110 000 
31 000 

2 180 000 
1 600 000 

70 000 
31 000 

830 000 
400 000 
400 000 

— 

Yönetim 

150 000 
8 000 

20 000 
8 000 

300 000 
425 000 

28 000 
8 000 

15 000 
40 000 
40 000 

— 

•-Çeşitli 
•Gider 

150 000 
8 0O0 

20 000 
8 000 

220 000 
275 000 

42 000 
8 000 

15 000 
60 000 
60 000 

— 

Proje ve Kont 
•Giderleri 

3 000 

Toplam 9 092 000 1 042 000 866 000 

Karayollan G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 

3 000 
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21.545 İşçi ücretleri : 
Devlet yolları etüt ve pnoje işçi ücretleri olarak (33 000 000) lira teklif edilmiştir. 

21.8öl Etüt ve proje giderleri : 
11 yollan etüt ve pr-oje giderlerine sarf edilmek üzere (430 000) lira teklif edilmiştir. 

21.565 işçi ücretleri : 
11 yolları etüt ve proje işçi ücretleri olarak (3 570 000) lira teklif edilmiştir. 

22.000 22.541 Yol, Miprü, tesis yapımı, şehir geçişleri ve Ibüyiik lonarım giderleri : 
İhaleli İsler Emanet İsler 

Yol yapım, onarımı ve şehir 
geçişleri 
Bitümlü kaplatma yapımı ve ona
rımı 
Köprü yapımı ve onarımı 
Tesis yapımı ve onarımı 
Büyük projeler Istanibul çevre 
yolları, Boğaz köprüsü, Eşrefpa-
şa Halkapmar, Haydarpaşa - İz
mit ve Tarsus Ayr. Pozantı II 

Toplam 
Teklif edilmiştir. 

86 954 000 

21 840 000 
22 480 000 
4 711 000 

Malzeme 
Alımı 

49 468 000 

5 300 000 
14 826 000 
1 420 000 

Akaryakıt 
Alımı 

60 000 OOO 

16 000 000 
6 600 000 

— 

Asfalt 
Alımı 

. 

79 500 000 
—-
—. 

135 985 000 71 01.4 000 82 600 000 79 500 000 

Not': (*) (80 000 000) Tl. sı proje kredisi karşılığı olup nakden lıarcanamaz. 

Karayolları 'G. JVIkl. (Bütçesi 'S. Sayısı : 21) 
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22.545 işçi ücretleri : 
Devlet yolları, yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçişleri ve büyük onarım hizmetleri karşılığı ola 
miştir. 

22.561 Yol, köprü, tesis yapımı ve şehir geçişleri ve İbüyük »onarım giderleri : 

2 
14 

16 

İhaleli 

000 000 
770 000 

770 000 

İşi* er 

Malzeme 
Alımı 

20 657 000 

900 000 
6 8S0 000 

28 437 000 

Akaryakıt 
Alımı 

26 950 000 

1 650 000 
1 050 000 

29 650 000 

Emanet İşler 

Asfalt 
Alımı 

3 200 000 

3 200 000 

YoL yapımı, onarımı ve şehir 
geçişleri 
•Bitümlü kaplama yapımı ve ona 
nmı 
'Köprü yapımı ve onarımı 

Toplam 
'Teklif edilmiştir. 

22.565 işçi ücretleri : 
İl yolları yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçişleri ve büyük onarım hizmetleri işçi ücretleri kar 
edilmiştir. 

22.611 Yapı, tesis ve 'büyük onarım giderleri : 
'Turistik yolların yapı, tesis ve 'büyük onarını giderleri olarak (30 000 000) lira teklif edilmiş 

22.615 İşçi'ücretleri : 
•Turistik yollarda çalışan işçilerin ücretleri olarak (17 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde 

23.000 23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Makina, teçhizat alım ve onarımı, yedek parça ve malzeme alımları, yerli makina ve teçhizat im 
taşra teşkiltâınm yönetim, malzeme ve çeşitli giderleri, Akköprü merkez atölyesinde yaptırılacak 
kredileri faizleri karşılığı olarak 
Proje kredileri karşılığı (Nakden harcanamaz) 

lira teklif edilmiştir. 
23.545 İşçi ücretleri : 

Devlet yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri olarak (74 000 000) lira tek 
23.561 Makina teöhiizat .alımları ve büyük onarımları : 

Yedek parça ikmali için (28 000 000) lira teklif edilmiştir. 
23.565 İşçi ücretleri 

11 yolları makina hizmetlerinde çalışan personelin işçi ücretleri, olarak (21 000 000) lira teklif ed 
23.612 Taşıt alımları : 

Adet Alınacak taşıtın cinsi Nerede kull 

120 Pıc - up (4 x 2) T. C. K. Şeh 
15 Panel ( 4 x 2 ) T. C. K. Şeh 

3 'Otobüs (En az 40 kişilik) T. C. K. Hiz 
—• Amerikan ihtiyaç fazlasından kamu sek

törü ihtiyacı için sağlanacak malzemeler 
Toplam olarak (11 500 000) lira teklif 
edilmiştir. T. C. K. Hiz 

Karayiollariı G. Mü. Bütçesi (IS. Sayısı : 21) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFERLER 

Bölüm Madde 

32.000 32.110 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
Devlet ve il yolları kamulaştırması için' teklif edilmiştir. 

32.120 istanbul çevre yolları ve Boğaz köprüsü kamulaştırma ve satmalına bedeli : 
İstanbul çevre yolları ve Boğaz köpıilsü kamulaştırma ve satmalnıa bedeli karşılığı olarak teklif 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite merkezine ödenecek aidat : 
Millî Prodüktivite merkezine ödenecek aidatı karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katlma payı : 
"Üyesi bulunduğumuz milletlerarası kurum ve derneklere 1972 malî yılında üyelik aidatlarının* öd 

35.000 35.210 % 1 ek karşılıklar : 
Devlet memurları aylıklarının % 1 ek karşılıkları olarak teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi (bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) : 
Emekliye ayrılacakları muhtemel olanların işlemlerini karşılamak üzere teklif eıdilımiştir. 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak 1972 malî yılı dçinde Emekli Sandığına ödenmek üzere teklif edilm 

35.240 Diğer ödemeler : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif 'edilmiştir. 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

35.710 Karayolları memurları öğle yemeğine yardım (Memur Yardım Sandığına ödenir) : 
Başbakanlığın ve Maliye Bakanlığının yazılarına göre Ankara merkezindeki memurların öğle yem 
miştir. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlan : 
Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlarını karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
Diğer geçen yıllar borçlarını öd emek üzere teklif 'edilmiştir. 

36.330 Karşılıksız borçlar : 
Karşılıksız borçları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Karayolları' G. MÜ. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde 

36.400 İlâma bağlı borçlar (bu ödeneği ihtiyaç ınisbetinde artırmaya Maliye Bakam yetkilidir) : 
İstimlâk ve tazminat dâvaları ile fiyat değişimi, sözleşme ihtilâflarını mahkemelere intikal, öz 
borcun karşılık tertibinin bulun maun ası halleri karşısında borcun bu maddeden ödenmesi için 

36.500 istikraz ödemeleri (konsolide borç) 
Alman mühimmat kredisine ödenmek üzere teklif edilmiştir. 

36.600 Geliverilecek paralar 
Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 m;ü maddelerine 'göre geliverilecek paraların öde 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı geçici hesabı : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımlar karşılığı : 
Maddeyi muhafaza için (1) lira teklif edilmiştir. 

Karayolları Q. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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GELİR GEREKÇESİ 

1. Karayolları Genel Müdürlüğü kendi kaynaklarından temin edeceği gelir karşılığı olarak 62.110 ncu «Taş 
desine (250 000) lira, 62.120 nci «Kiralar ve taşınır değerler» maddesine (900 000) lira, 62.200 ncü «Taşınır m 
(4 000 000) lira, 63.220 nci «Mütaahhitlerden alınacak gecikme cezaları» maddesine (800 000) lira, 63.390 ncı «D 
(15 000 000) lira, 63.400 ncü «(Bağışlar» maddesine (1) lira, 63.500 ncü «Gelir kaydolunacak teminat akçeleri» mad 

2. 72.100 ncü «Hazine yardımı» maddesine (1 825 595 643) lira, 72.200 ncü «Proje kredisi karşılıkları» maddes 
«5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazineden alınacak paralar) maddesine (450 000 000) lira, 72.40 
nakit) maddesine (2 000 000) lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. Md. /Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Rapor 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 Malî Yılı Bütçe Tasarısı HaMonda 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

G İ R İ Ş 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 Malî Yılma ait Bütçe Tasarısı zaman ve imkân ölçüsünde taraflarımızdan 
bölümlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığının mtıhtırasındaki esaslara göre özet 
tur. 

I - BÖLÜM 

Hizmetin nifteliği ve yerine getirme şekli 

1. — KınTÛnş : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5539 sayılı Kanunla 'kurulmuştur. 
2. — Teşfcüâ/t : 
Karayolları Genel Müdürlüğü, görevlerini yürütebilmek üzere, aşağıdaki şekilde teşkilâtlanmıştır. 
A) Merkez Teşkilâtı : 
1 Genel Müdür 
3 Genel Müdür Muavini 
1 Savunma Sekreterliği 
8 Daire Başkanlığı; Daire Başkanlıklarına ve Genel Müdürlüğe bağlı 18 Fen Heyeti Müdürlüğü 
7 Müdürlük 
3 Şube Müdürlüğü 
1 Hukuk Müşavirliği 
1 Murakabe Kurulu Başkanlığı 
ve Genel Müdür Müşavirleri vardır. 
B)Taşra Teşkilâtı : 
17 Bölge Müdürlüğü 
Bunlara bağlı, 

Karayolları (1. MVl. -Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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106 Şube şefliği 
İlkmal Fen heyetine bağlı, 
1 Transit anbarı ile 
2 Makina İkmal Grup şefliği vardır. 
NOT : Genel Teşkilât şeması raporun arkasında bulunmaktadır. 
C) Beaısoııel Duırumu. : 
Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilâtlında hâlen takriben 32 000 daimi personel çalışmakta olup, detayı ta 
Ayrıca mevsimlik: ihtiyaca göre değişen 4 000 ilâ 16 000 adet muvakkat işçi çalıştırılmaktadır. 
8. — Gönevtai : 
İtalen takriben 350 000 Km. si Devlet yolu, 24 500 Km. si 11 yolu olmak üzere, toplamı 59 500 Km. o 
a)<: Ekonomik ve teknik etütler yaparak yol ağlarını tesbit etmek, öncelik sıralarına göre uzun ve kısa v 
b) Programa giren yol, sanat yapıları ve köprülerin tatbikat projelerini yapmak, 
c) İhale ve emanet usullerine göre yol, sanat yapıları ve köprü yapımlarını gerçekleştirmek, 
d) Mevcut yol ve tesislerin devamlı olarak bakım ve onarıra hizmetlerini yapmak, 
e) Yolların emniyetle kullanılması vo korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek, yürütmek ve trafik 
Karayolları Genel Müdürlüğünün esas görevlerini teşkil eder. 

II. BÖLÜM 
OHiameffcin' ^'üşnuesii 

1. ikinci 5 YıllMc Plân ıdiön/emiııde Karayolları 
İkinci 5 Yıllık Plân döneminde, 119 milyar liralık genel yatırımdan Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle 

yapılmış olacaktır. 
6 milyar Tl. lık Karayolu yatırımı, mevcut şebekenin fiziki ve geometrik standartlarının yükseltilmesine y 

yol uzunluğunu artırmak için gayret sarf edilmekte ve Devlet yollarının öncelikle asfaltlanmasına çalışılmakt 
Genellikle İkinci Beş Yıllık Dönemde faaliyetler aşağıdaki işlere teksif edilmiştir. 
a) Ana istikâmet yollarında noksan, kopuk ve kesik kesimleri ikmal etmek, 
b) Yolu olmayan ilçe ve bucaklara sosyal karakterde yol götürmek, 
c) Trafik tıkanıklığı arz eden İstanbul - İzmit arasında ekspres yol inşa etmek, 
d) İstanbul çevre yolu Haliç ve Boğaz Köprüsü inşaatına başlayarak kısa sürede hizmete açmak, 
e) Dar boğaz şeklini alan Adana - Pozantı, arasındaki yolun yeni güzergâhını tesbit etmek, projelerini h 

geçmek, 
f) Turistik önemi haiz yolları inşa etmek, 
g) Sanayi altyapı mahiyetinde olan yolları inşa etmek, 

Karayolları (i. Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 2.1) 
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2. BevM vıe i. ylaları : 
A) Devlet yiotaı : 
Karayolları ağının esasını teşkil eden Devlet yolları Bakanlar Kurulunun 12.8.1963 tarih ve 6/2104 sayılı kar 

bit edilmiştir. Yeni yapılan yollar ve varyantlar doiayısiyle Devlet yollan ağının uzunluğu halen 35 016 Km. dir 
1971 takvim yılı sonu itibariyle Devlet Yollar' ağının takriben 32 000 Km. si her türlü haıva şartlarında trafiğ 

cinslerine göre durum Tablo 2 de gösterilmiştir. 
tkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinde de belirtildiği üzere, karayolları; ekonomik şartlara, turizme, trafik hacmma 

rebilecek geometrik ve fizikî standartlara göre yapılmakta ve onarılmaktadır. 
Devlet yollan ağının tamamının her türlü hava şartlarında açılk halle getirilmesine çalışılmaktadır. 
a) Anaistikamet yollan : 
Devlet yollarımız içinde önemli bölge ve il merkezlerini birbirine bağlıyan ve yurdu bir baştan diğerine kateden 

demelkteyiz. Yurdun ekonomik, sosyal \ e askerî ihtiyaçları yönünden tesbit edileni bu şebeke, başlangıçta 16 715 Km. 
lan ilâvelerle buıgüın takriben 17 750 Km. ye yükselmiştir. 

Yatırım programlarının tanlziminde daima bu şebekeye öncelik verilmekte ve bu suretle biran evvel kopuklukla 
lanmasına çalışılmaktadır. Nitekim 1971 yılı yatırım programında toplam ödeneğin 2/3 ü anaistikametlere tahsis 

Şebekenin satıh cinsleri itibariyle mevcut durumu tablo 3 te gösterilmiştir. 
Kaplama cinsleri itibariyle bu yol ağının oldukça iyi bir duruma geldiği söylenebilir. 
b) Ekspres yollar : 
Süratle artan trafik doiayısiyle Karayolları teşkilâtının karşısına çıkanı önemli problemlerden biri de bâz istik 

cımda trafiğin yüksek süratle ve emniyetle seyrine müsait ekspres yollannm yapımıdır. 
ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen Edirne - I-ikenduren ekspres yolu ile, bu anaüstikametin bir parçası olan (ve 

hallinde de önemli bir yeri bulunan) istanbul çevre yolu ve Boğaz Köprüsü projesi bu ihtiyaçtan doğmuştur. 
«Ekspres yol» tâbiri ile genel olarak iki gidi'ş, iki geliş olmak üzere, asgari dört şeritli, gidiş - geliş şeritleri bir 

tam veya kısımi erişme kontrollü yollar tanımlanmış olmaktadır. 
Bir yoldan, büyük hacımda trafiği yüksek hızlarla ve emniyetle geçirebilmek için, yola rasgele -giriş çııkışlarm 

gelecek müdahaleleri önlemeye, yola ıgiriş ve çıkışı belli noktalardan yaptırarak kontrol altına almaya erişme kontrol 
Bu konuda yaptığımız etütler; önümüzdeki senelerde yeterli standartta takriben 2 500 Km. boyunda ekspres y 

koymuştur. Bu durumda mevcut yolların ekspres yola çevrilmesi imkânlarından âzami derecede faydalanılmas 
milyar Tl. sı civarında olacağı hesaplanmaktadır. 

B) î l yollan : 
Halen takriben 24 600 Km. olan il yolları ağmın 13 000 Km. si her mevsimde ıgeçit verir durumdadır'. 
Satıh cinslerine göre durumlar tablo 2 de gösterilmiştir. 
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III - BÖLÜM 

Yatırımlar 
1. Gttnel 

1968 - 1972 yılları Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 
(Turistik yollar dâhildir) 

(A/3) 
(A/ l ) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Bütçe toplamı 
Tl. Tl. Tl. Tl. 

1968 323 816 214 916 000 000 136, 137 793 1 375 954 009 
1969 419 786 854 <88 850 000 150 464 994 1 559 101 848 
1970 412 724 569 'il! 193 431 364 297 264! 490 1 903 420 423 
1971 438 805 095 1 412 500 000 274 210 262 2 125 515 357 
1972 571 263 457 1 597 000 000 230 2821 118 2 398 545 645 

Karayolları Genel Müdürlüğüne bütçe ile verilen ödenekler personel ve makina gücünü ıkarşılıya^ak duru 
neğe ihtiyaç duyulacağı muhaikkaktır. 

1971 yılı bütçesi ödenek ve harcama durumları Kasım 1971 somu itibariyle tablo 4 te gösterilmiştir. 1972 yı 
iş cinslerime göre durumu da tablo 5 ve tablo G da görülımektedir. 

2. Yatının harcamaları : 
A) Etüt vte proje : 
a) Devlet yolları 
1972 yılında Devlet yolları etüt ve proje giderleri için (47 000 0001) TL. ayrılmıştı T-. Bunun (3 000 €00) Tl 

tofrıik edilmiştir. 
b) 11 yolları : 
1972 yılımda etüt ve proje giderleri için (4 000 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
B) Yapı, tesis ve büyük onarımlar 
Karayolları Geme! Müdürlüğü yol ve yolla ilgili hizmetlerin bir kısmım emanet bir kısmını da ihale suretiyl 
Emanet çalışmalara aşağıdaki durumlarda müracaat edilmektedir. 
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(1) Sosyal, ekonomik, turistlik ve askerî sebeplerden dolayı acile hizmete arzı düşünülen yapım faaliyetlerimle 
(2) Sadeckî geçit sağlama gayesi, güdülen çalışmalarda, 
(3)1 Metraj ve keşfi tam olarak yapi'lnuyan ıslah ve onarım faaliyetlerinde, 
(4) Tabiî âfetler ve heyelan sebebiyle yollarda meydana gelen hasarların gilerilmesinde, 
(5) Mütaahhit bulunaımıyan mahrumiyet bölgelerinde, 
(6): Makinalı mütaahhıit celbetmlyen küçük ve perakende işlerde, 
(7)1 Asfalt kaplama ve yenıi'lcnne işlerine';', 
(8)' Normal bakım ve kar mücadelesi faaliyetlerinde, 
(9)' Mevcut personel ve makin a ile istenilen: süre içerisinde yapılması kabil olan işlerde, 
Yukarda bahsedilen işler dışındaki yapım ve o ı m r u ç-dısmalan ihale suretiyle yürütülmektedir. 
a) Yol yapımı : 
aa) Devlet yolları : 
Devlet yolları ihaleli ve emanet yol yapımı işleri için 1971 yılında (232 403 0O0) Tl. öden1:;;; ayrılmıştır.' 
Aynı işlerin yapılabilmesi için 1972 yılında da (166 140 000) Tl. ödenek konmuştur. Bu ödeneklerle 1971 ve 1972 y 

işlerin program sınıflarına göre durumları tablo 7 de gösterilmiştir. Yol yapım faaliyetlerinin büyük bir kısmı anais 
yılında tamamlanan işlerin listesi tablo 8 de gösterilmiştir. 

ab) İl yolları : 
ti yolları devam eden ve yeni yol yapımı işleri için 1971 yılında (50 150 000) Tl. 1972 yılında da (65 825 000) T 

neklerle 1971 de yapılan ve 1972 de yapılacak işlerin program smflanna göre durumları tablo 7 de ve 1971 de tam 
9 da gösterilmiştir. 

b) Yol onarımları : 
ba) Devlet yollan : 
Devlet yollarında, 1971 yılında tamamlanan ve 1972 yılında yapılacak işlerin program sınıflarına göre durumları, 

nan işlerin listesi de tablo 8 de görülmektedir. 
baa) Projeli onarım : 
Projeli 'onarım çalışmaları mevcut yolların geometrik ve fizikî standartlarını süratle yükselterek asfaltlayanilmeı 

grupuduı*. 
Bu işlerin yürütülebilmesi için devam eden ve yeni projeli onarımlara 1971 yılında (132 697 000) 'Tl. ve 1972 yı 

nek ayrılmıştır. 
bab) Geçit onarımı : 
Geçit onarımı çalışmalariyle yolların bâzı kesimlerinde geçidin iyileştirilmesi temin edilir. 1971 yılında devam e 

leri için (24 850 000) Tl. ^öde-nök verilmiştir. 1972 yılında aynı işlerin yapılabilmesi için (31 225 000) Tl. ödenek konm 
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bac) Şehiriei geçişleri : 
Yapılmakta olan Devlet ve il yolları i!e halen trafiğe acık yolların şehir geçişlerinin dar boğaz haline ıgeldi 

sıhhi balcımdan arzu edilmiyem problemler doğurduğu ıbir vakıadır. 
Bu problemler, önemine göre iki grupta mütalâa edilin ektedir1. 
1. Standart olarak yapılan yolların üzerindeki .şehir goçişflerini uygun standartta yapmak. 
Ancak bu çözüm son safha «olup, istimlâk; proje ve inşaat bedellerinin yüksekliği dolayısı i!e uzun saman ve 

tedir. 
2. Mevcut şebeke üzerinde olup bugün için gometrik standartlarınım ıslahına bütçe yetersizliği dolayısı 

çişlerinin hiç değilse toz ve çamurdan kurtarılın ası amaeıyile yapılan hizmetlerdir. 
1971 Yılında şehir ve kasaba geçişlerinin daha iyi bir hale getirilebilmesi içn bu program sini fıııa (450 000 

Tl. ödenek konmuştur. 
bb) İl yollan : 
İl yollarında, 1971 yılımda tamamlanan ve 19 72 yılında yapılacak onarını işlerinin program sınıflarına gör 

tamamlanan işlerin listesi de tablo 9 da görülmektedir. 
bba) Yol onarımı : 
1971 Yılında devam eden ve yeni il yolları onarımları için (16 250 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. .1972 yılında 

yollarınn yaz kış geçit sağlanması için .çalışılacaktır. Her ne kadar il yolları süratle yaz ve kış geçit sağlanmas 
ayrılabilen ödenekler yetersiz kalmaktadır. 

IbIHb) Şdhiıriçii ^©çüşleri : 
1971 yılında ancak (200 000) Tl. ödenek ayrılabilmiş ve bu ödenekle İl yolları üzerindeki bir kaç şehir ge 

yılında da (3 850 000) Tl. ödenek ayrılarak daha iyi imkânlarla aynı işlerde çalışmalara devanı edilecektir. 
c) AsiffaiKt yapım vte oııaırımları : 
ca) 'Devlet Yofflıan : 
Devlet yollan asfalt yapımı ve onarımı işleri için 1971 yılında (145 000 000) Tl. 1972 yılında da (188 340 000 

lerle 1971 yılında yapılan işler ve 1972 yılında ela yapılacak işlerin satıh cinslerine göre uzunlukları Tablo 10 
Günlük trafiği 100 ün üstünde olan yolların asfaltlae kaplanması trafik emniyeti ve işletme masrafları y 

len trafik hacmi 100 ün üstünde olan Devlet yolları uzunluğu 25 OOO Km. civarındadır. Bu sebeple ilk hedef D 
nu 25 000 Km. ye çıkarmaktır. 

Bu hedefe süratle varılması için bütçe imkânlarının daha da artırılması gerekli görülmektedir. 
db) ü Y o l a n : 
İl yolları asfalt yapımı işleri için 1971 yılında (6 000 000) Tl. ve 1972 yılında da (10 750 000) Tl. ölenek ay 

lında yapılan ve 1972 yılında yapılacak yolların satıh cinslerine göre uzunlukları Tablo 10 da görülmektedir, 
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d) Tiesöis yapım /vıe ooııaaıımları : 
kia) [Devlet yo la r ı : 
1971 yılında tesis yapım ve onarım içleri için (14 500 000 ) Tl. ayrılmış olup, bu ödenekle Genel Müdürlük 

dürlüklerinde ilâve tesislerin yapımı ve onarımı işlerine ve ayrıca lüzumlu yerlerde bakımevleri yapımına deva 
1972 yılında ayrılan (8 731 000) Tl. ödenek ile devam etmekte olan işlerin bitirilmesine ve mevcut tesisle 

tir. 
e) Köprü yapamı vıe oııaJrımları : 
öa) Devlet yo la r ı : 
Devlet yolları ağında halen toplam uzunluğu takriben 102 000 m. olan 3035 âdet 10 m. den büyük köprü me 

1525 adedi standartlara uygundur. Toplam uzunluğu takriben 13 000 m. olan 400 adedi düşük standartta o 
tadır. Geri kalan 34 550 m. uzunluğunda 1 110 adet köprünün yenilenmesi gerekmektedir. Ayrıca yeni varya 
dolayısiyle takriben 7 200 m. boyunda 225 adet köprü yapımına ihtiyaç vardır. Bunların yapüabilmesi için ta 
ihtiyaç vardır. 

Devlet yolları ihaleli vea emanet köprü yapımları için 1971 yılına (45 100 000) Tl. 1972 yılında da (48 850 0 
de 1971 yılında (10 000 000) Tl. 1972 yılında (13 056 000) Tl. ödenek,ayrılmıştır. 

1971 yılınla yapılan ve onarılan köprü adedi ve uzunlukları program sınıflarına güre Tablo 11 de gösterilm 
eib> 11 Ytolaira : 
İl yolları ihaleli ve emanet köprü yapımları için 1971 yılında (22 400 000) Tl. 1972 yılında (26 250 000) T 

yılında (5 000 000) Tl. 1972 yılında da (3 150 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
1971 yılında yapılan ve onarılan köprülerin adet ve uzunlukları Tablo 11 de gösterilmiştir. 
O) MaMna, teçMzat, (taşıt ataflaaı ve orajariimları : 
•oa) DevfM yloüarı : 
1971 yılında makina, teçhizat, taşıt alım ve onarımları için (206 300 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğ 

namaz kaydı ile proje kredisi ödemeleri karşılığıdır. 
1972 yılında da (248 500 000) Tl. ayrılmış olup, (20 000 000) Tl. sı nakden harcanamaz kaydı ile proje k 

tır. 
Genel Müdürlüğün elinde ( 1 . 9 . 1971 tarihi itibariyle) yenileme değeri (89 085 700) dolarolan bir maki 

200) dolarlık kısmı ekonomik ömrünü doldurmuş olan bu parkın taikriben % 30 unu bakım, % 30 unu yapım 
diğer makinalar teşkil etmektedir. 

1972 Bütçe Tasarısına göre makina yenilenmesi için ayrılabilecek ödenekle ekonomik ömrünü doldurmuş ma 
lemek mümkün olacaktır. Her geçen sene miktarı süratle artmakta olan fakat, ihtiyaç nedeniyle servis dışı bır 
durmuş makina parkının, zamanında ve süratle yenilenebilmesi için Genel Müdürlüğe her türlü imkânların sa 
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1971 yılında yedek parça alımları bütçe imkânlarına göre'ancak ihtiyacın % 68.7 si tahakkuk ettirilebilmiştir 
altında olacağı tahmin edilmektedir. 

clb) îl yolları : 
1971 yılında il yolları yapım ve onarım işlerinde çalıştırılacak makina ve teçhizatın bütün giderleri için (47 

nı hizmetler için (49 000 000) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
D) Büyük projeler : 
[Ekinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen büyük ulaştırma projelerinden İstanbul Boğaz köprüsü ve çev 

ekspres yolunun İstanbul - İzmit kesiminin yapımı ve Pozantı - Adana kesiminin proje çalışmaları devam etmekt 
da) istanbul Boğaz köprüsü ve çevre yolu : 
Bu projenin etütlerine 1954 yılında başlanmış, 1956 da mütahassıs bir yabancı firma tarafından hazırlanan rap 

geçişinin de 1970 yılında yapılması tasviye edilmiştir. 
Raporda 1980 tahmin edilen nüfus, motorlu taşıt sayısı, trafik hacmi ve ekonomik gelişmenin .1965 yılında ta 

mının biran evvel ele alınması zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
.1.968 yılında yeniden bir fizibilite etüdü yaptır il m ıştır. 
Ba son etütlere göre : 
Boğaz köprüsü ve çevre yolunun ekonomik iç rantabilitesi % 14,7 dir. Bu rantabilite bir altyapı projesi için 
Yalnız köprüden geçen vasıtalardan alınacak ücretlerle projenin tüm bedeli 1987 senesine kadar % 7,5 faizi 
Boğazı geçen vasıtaların muhtelif seneler için ünite geçiş maliyetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Araba 
vapuru Köprü ile 

Yıllar 

1973 
1975 
1980 
1985 
1990 
1995 

ile Tl. 

17.03 
16.52 
14.61 
13.78 
12.96 
12.44 

Tl. 

11.48 
9.01 
6.31 
4.71 
3.71 
3.04 
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Boğazı ilerki yıllarda geçeceği, yapılan etütler sonucu tahmin edilen günlük ortalama vasıta sayıları şöyledi 

Günlük 
Yıllar Vasıta sayısı 

1973 22 000 
1975 28 000 
1980 40 000 
1985 55 000 
1990 74 000 
1995 87 000 

Boğaz köprüsü yapımı 1 . 7 . 1969 da ihaleye çıkarılmış ve sözleşmesi 26 . 1 . 1970 tarihinde imzalanarak ya 
Boğaz köprüsü Haliç köprüsü ve çevre yolları projesinin tüm maliyeti 1 milyar 950 milyon Tl. dır. Toplam tu 

Km,, uzunlukta iki büyük köprüyü ihtiva eder. Bunlardan Boğaz köprüsü 1 560 M., Haliç köprüsü 1 000 M. uzu 
olup, giriş - çıkış kontrollüdür ve hız yolu karakt erindedir. 

Yapılan son hesaplara göre proje maliyetinin kısımları aşağıdaki gibidir : 

TL 

İstimlâk giderleri 500 000 000 
Çevre yolu ve köprüleri 705 000 000 
Büyük projeler 640 000 000 
Proje yapımı ve diğer masraflar 105 000 000 

Toplam 1 950 000 000 

İstanbul çevre yolları 5 kısımda mütalâa edilmekte olup; 1 nci kısım : 'Topkapı - Ayvansaray, altyapı, köprü 
etmektedir. 

2 nci kısım : Halıcıoğlu - Mecidiyeköy, altyapı işleri devam etmektedir. 
3 ncü kısım : Mecidiyeköy - Esentepe, projeleri hazırlanmış olup, Aralık ayı sonunda ihale edilecektir. 
4 ncü kısım : Esentepe - Ortaköy, altyapı, köprü yapımı ve viyadüklerde temel ve elevasyon işleri devam etme 
5 nci kısım : Beylerbeyi - Uzunçayır, köprü yapımı ve üstyapı işleri devam etmektedir. 
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Boğaz köprüsü 1 . 7 . 1969 da ihaleye çıkarılmış ve sözleşmesi 26 . 1 . 1970 tarihinde imzalanarak yapımına g 
Ortaköy kulelerinin montajına ve ankrajlarda beton işlerine devam e dilmekte dar. 

Haliç köprüsü için mütaahbit firma ile 7 . 9 . 1971 günü mukavele imzalanarak işe başlanmıştır. 17 . 12 . 19 
mıştır. 

Proje, İstanbul'da iDoğu'dan ve Batı'dan gelen devlet yollarını bağlıyacağı gibi, İstanbul 'Şehiriçi ulaşımında d 
Şehirlerarası yollarda süratle artan trafik ihtiyacını karşılamak ve yüksek süratle ve emniyetle ulaşımı temin 

lerde olduğu gibi ekspres yolların yapılması zaruri hale. gelmiştir. İlk olarak Edime - İskenderun istikametini 
İzmit ve Pozantı - Adana kesimleri ele alınmıştır. 

db) Haydarpaşa - izmit ekspres yolu : 
Haydarpaşa - İzmit kesiminin fizibilite raporu ikmal edilmiştir. Gebze - İzmit arasının avan projeleri tamam 

tancı - Gebze kesiminin proje işleri de büyük ölçüde hazırlanmış olup, Pendik - Bostancı arası dört şeride çık 
nüz tamamen ikmal edilememiştir. Gebze - İzmit arasının detaylı projeleri tamamlanmak üzere olup, çalışmalar 

de) Bazaıiitı - Adana ekspres yolu : 
İstanbul - İskenderun ekspres yolunun dar boğazlarından mühim bit- kısmını teşkil eden Pozantı - Adana kesim 

rinin hazırlanması hizmetleri 1 . 4 . 1968 tarihinde ihale edilmiştir. 
Firma avan proje çalışmalarını bitirmek üzeredir. Bilâhara tatbikat projelerinin yapılmasına başlanacaktır. 
Projede 4 alternatiften en uygun ekonomik çözüm olarak' Pozantı - Damla Karakolu - 'Tarsus güzergâhı seçil 

milyon 'Tl, olarak hesaplanmıştır. 1972 yılında programa alman bu projede ödeneği nisbetinde çalışmalara dev 
E) Turistik yollar : 
Turizm, Bakanlığınca öncelikleri seçilip Karayolları Genel 'Müdürlüğünce plânlanan ve inşası yapılan turistik 

[Müdürlüğü bütçesine ödenek konulmaktadır. 
1971 yılında turistik yollar yatırımı için (39 500 000) Tl. ödenek verilmiştir. Bu ödenekle programa alman yo 

na devam edilmiştir. 1971 yılında yapılan işlerin listesi tablo 12 de gösterilmiştir. 
1972 yılında da (47 000 000) 'Tl. ödenek sayılarak turistik önemi haiz olan yolların yapımı, onarımı ve asf 

cektir. 
IV. BÖLÜM 

Cari harcamalar 
A) ®eml bilgiler : 
Cari harcamalar için ayrılan ödenekler dört bölümde toplanmaktadır. 
1. — Personel giderleri 
2. — Yönetim giderleri 
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3. — Hizmet giderleri 
4. — Çeşitli giderler 
Bu bölümler için 1971 yılında (438 805 095) Tl. 1972 yılında (571 263 457) Tl. ödenek ayrılmış olup, detay 
a) Personel giderleri : 
1971 bütçesinde personel giderleri için toplam olarak (338 230 127) Tl. 1972 yılında (427 956 646) TL ayrılm 
'Bu ödenekler Devlet ve il yollarında çalışan işçilerin, işçi ücretleri, sosyal yardımlar, yurt içi ve yurt dışı yo 
1b) Yönetim, giderleri : 
1971 bütçesinde toplam olarak (3 680 101) Tl. ayrılmıştır. 
Bu bölüme ayrılan ödenekler genel yönetimle ilgili alımlar, kira giderleri ve genel yönetimle ilgili giderler i 
1972 yılında aynı hizmetler karşılığı olarak (4 325 850) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
c) Hizmet giderleri : 
1971 bütçesinde (1 308 110) Tl. ayrılmıştır. 
ÎBu ödenekler, genel yönetimle ilgili hizmet 'giderleri, güvenlik giderleri, eğitim ve araştırma giderleri karşılı 
1972 yılında da aynı hizmetler içdn (1 219 892) Tl. ödenek ayrılmıştır. 
d) Çeşitli giderler : 
Bu bölümde ayrılan ödenek, programda ve tanıtma giderleri, Uluslararası ilişkiler giderleri ve temsil, ağırlam 
1971 yılında bu hizmetler için (95 586 757) Tl. 
1972 yılında da aynı hizmetler için (137 761 069) Tl. ayrılmıştır. 

V. BÖLÜM 
Sermaye teşkili ve transfer hıarcaflnaJarı 

Seranaye teşldli ve transfer harcamaları konusunda kamulaştırma ve satmalmalar, malî transferler, sosyal t r 
ılır. Bunların durumu şöyledir : 

1971 yılında, kamulaştırma ve satmalmalar bölümüne (271 000 000) Tl., Malî transferleı- bölümüne (16 300 
(150 005) TL ve borç ödemeleri bölümüne (3 043 957) Tl. olmak üzere toplaca olarak (274 210 262) Tl .ayni-mıştır 

Yine 1972 yılı için sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin İ ran laş t ı rma ve satmalmalar bölümüne 
ler bölaimüne '{19 050) TL, sosyal transferler bttümüne (1 653 735) Tl. ve borç Ödemeleri bölümüne de (2 609 
rak (230 282 188) TL ayrılmış bulunmaktadır. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 2.1) 
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VI. BÖLÜM 

Dilek ve gtenel düşüncel^ar 

Mezkûr bütçe teklifinin görüşülmesi dolayısiyle aşağıdaki dilek ve genel düşüncelerde bulunulması uygun gör 
1. Tahsisat durumu ve ek ödenek talepleri : 
Karayolları Genel Müdürlüğüne bütçe ile ve sonradan ek olarak verilen ödenekler 1966 yılından itibaren aşa 

Yılı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
19711 
1972 

Bütçe ile verilen 
Tl 

1 056 606 000 
1 172 -63.6 000 
1 375 594 009 
1 '559 101 848 
1 903 420 423 
2 125 515 357 
2 398 545 645 

Ek olarak verilen 
Tl. 

95 000 000 
80 400 000 
175 000 000 
100 000 000 
125 000 000 
131 500 000 (*) 
58 301 792 ı(**) Teklif 

'Toplam öden 
Tl. 

1 151 ,606 
1 253 036 
1 550 594 
1 659 101 
2 028 4:20 
2 257 015 
2 445 181 

Durumun teltkikinden anlaşılacağı üzere, Karayolları Genel Müdürlüğüne, yapmakta olduğu işleri karşılıya 
edilememiş, zaruretler sonucu, ek ödenekler verilmiştir. 

1972 yılı ödneği de teşkilâtın mevcut kapasite ve imkânlarına göre yetersiz görülmekte ve 1972 ödeneğmin 
personeli ile gerektiği kadar verimli çalışmasına imkân vermiye'ceği (belirmektedir. 

Not : 

(*) 1971 malî yılında (131,5) milyon Tl: toplam ek ödenek ihtiyacının (23) milyon Tl. sı Bingöl depremi için 
için olmak üzere toplam (41) milyon Tl. verilmiştir. Bakiye (90,5) milyon Tl. nm da tahsisi gereklidir 

(**) • 1972 bütçesi tetkik edildiğinde (A/l) cari işçiliklerden verilen ödenek toplam olarak (310 676 633) Tl. d 
ile mukayese edersek (24 170 781) Tl. daha az olduğu açıkça görülmektedir. Yapılan detaylı hesaplara gör 
% 5 normal terfiler dahil, 1972 yılında yapıl-acak Toplu İş Sözleşmesinin tahmil edeceği artışlar hariç) 
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Bu duruma göre bakım hizmetlerinin aksamaması ve büyük ölçüde işçi tasfiyesine gidilmemesi için (46 635 
ilâve edilmesi zaruridir. Ayrıca; Devlet memurları aylıkları ve emekli keseneği karşılıkları olarak eksik verilen 
ye ilâve edilme'si icabeder. 

Netice olarak, Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 bütçesinin cari harcamalar bölümüne toplam olarak (58 
lüzumludur. 

2. Teknik personel durumu : 
a) Karayolları Genel Müdürlüğülıude mühendis gücü hızla azalmaktadır : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 2,5 milyar civarında bulunan yıllık bir bütçeye sahibolan yatırımcı bir kurulu 
Bu kuruluşun bilhassa teknik personel gücünde özellikle inşaat ve makina mühendisleri yönünden uzun 

cuttur. 
MübenidlMıeriin Deıvlıet Memurları Kanunu kapsamıma a'hramağımdan sonra geçten biiır yıllık gibi kı,ga bar zamanda 

168 mühendis ayrılmıştır. Bunlardan büyük bir kısmı 5 - 10 senelik tecrübeye sahip genç mühendisler olup ell 
ve aşağıda belirtilen imkânların sağlanamaması sebebiyle özel sektör veya yurt dışına giitmiştir. Telknilk penson 
karayolları yatırım gücünün azalmasına ve kalitesinin düşerek yatırımların pahalı ve yetersiz o!limjaısınıa sielbe 
ratle düzeltilmesi gerekli görülmektedir. 

b) Teknik kadrolar yetersizdir : 
1. 1 - 4 cü dereceden kadrolara girecek Karayolları Genel Müdürlüğü personelinin unvan ve adetleri 13.11 

ile tesbit edilmiş ise ele gerek hiyeranşik düzeni bozan yani ıslıklar olması ve gerekse 1 ei ve 2 ci dereceden yeteri 
tatminkâr olmamıştır. Ayrıca yöneticilik görevi yapmayan fakat uzman niteliğindeki yetişmiş mühendisler için h 

Kararname incelendiğinde diğer bâzı kuruluşlar ve meslek gruparmda bu hususun kısmen de olsa tatmin e 
hede edilebilir. 

Karayolları Genel Müdürlüğünde de gereken düzeltmelerin acilen yapılmasında zaruret vardır. 
1 - 4 dereceleri tesbit eden kararname ile verilen kadroların yukarıda belirtildiği şekilde tatminkâr olmam 

lüğe konması Maliye Bakanlığının 26.11.1971 ta r ih ve 117029 - 1/30341 - 64 sayılı tamimi ile önlenmiştir. 
Esasen bugüne kadar Devlet Memurları Kanununun tatbiki için yapılan tefsirler, tamimler ve kararnameler 

cak bir şekilde işletilmiştir. 
Verilmeyen bâzı haklar yargı mercileri Ikanaliyle alınmıştır. Yetkili makamların bu ısrarlı tutumu kanunun 

tıldığı kanısını uyandırmış ve ümitle beklenen vadedihniş düzeltmeler gerçekleşmeyince teknik personel arasınd 
durum teşkilâttan ayrılma temayülünü hızlandırmıştır. 

2. Yeni mezun olan veya kısa hizmetli mühendislerin, teşkilâtın çok ihtiyacı olmasına rağmen ihtiyacın ço 
leplerinin karşlanam aması nedeniyle, işe alınmaları mümkün olamamaktadır. 

Bu durum genç mîühendîslerin Devlet sektöründe çalışmalarını güçleştirmekte Karayolları Genel Müdürlüğünd 
artırmaktadır. 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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j>u hususun da düzeltilmesi gerekir. 
c) Teknik Personele iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zamları verilmemektedir : 
Devlet memurları kanununda öngörülen ve ol.7.1971 %xm 7/2866 sayılı Kararname ile ödenme sekli .kısmen 

ve teminindeki güçlük zamlarının verilmesini sağlayacak kararnamenin hâlâ çıkarılmamış olması teknik personel 
d) Mühendislere evvelce verilen mahrumiyet zamları kaldırılmıştır : 
4/10195 sayıl Kararname i]o çalışan telknik personele mahrumiyet bölgelerinde günde 20 Tl. yakadar bir mahru 

zammın Devlet Memurları Kanununun 196 ve 197 ci maddesiyle bütün memurlara teşmili öngörüldüğü halde 1971 
tlıki, zammın kanunda deupiş edilen şümullü şekli evvelce verilmekte olanı miktar seviyesinde bir ödemeyi Teknilk 
cağmdan mahrumiyet bölgelerinde çalışacak eleman bulmakta ırnüşkülât çekilecektir. 

e) Mühendislere ödenen ücret yetersizdir : 
Devlet Memurları Kanununa göre bir mühendisin tgiriş aylığı net 1 183 Tl. olup Karayollarında çalışan işçilerin 

dır. Bunların gerek Özel sektörde ve gerekse yurt dışında çiolk daha iyi imkânlarla iş bulmaları mümkün olduğun 
eleman celbi, zordur". 

Devlet Memurlan Kanununun tatbikinden sonra mühendislerin aldıkları aylıklarda 300 - 1 1.00 Tl. arasında dü 
görünen ve fakat doğru olan bir husus da terli eden mühendislerin ücretlerinde aızalma meydan", gelmesidir. 

f) Mühenilişlerin işe alınmasında ıbüyük gecikmeler olmaktadır : 
Yeni 'memur alınmasiyle ilgili kanun hükümleri ve öngörülen sınav yönetmelikleri; mühendis ve sair ıVknık per 

men, yeni mezun bnr mühendisin devlet hizmetine girebilmesi için ortalama bir hesapla 9 ay kadar beklemesi g 
İler ne kadar nıühendisllterin sınavsız işe alınabileceği1 yönetmelikte belirti imiş ise de birden fazla talep halinde s 
navların tekrarı sakıncalı olacaktır. Daha pratik bir çözüm yolu bulun maildir. 

g) Teknik personelin sosyal hakları sağlanamamıştır : 
Devlet memurları kapsamına alınmaları önce Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak (-ahşan teknik eleman 

bir kısmı Dvtvlet Memurları Kanununda da yor aldığı halli1 henüz gereken yönetmdliik ve tüzüklerçıkarılmamış old 
I>u ise huzur içinde çalışıbmısmı önlemektedir. 

liu konudaki çalış m a1! arın. ikmal edilerek tatbikat sahasına geçilmesi lüzumludur. 
h) Devlet Memurları Kanununun çalışma iie ilgili olarak getirdiği tahditler, teknik personelin çalışmasınd 

lâ, çalfişına saatlerinin, muayyen olması, gayrimunyyen zamanlarda, çalışıma mecburiyettin de kalan personeli (Mesel 
Kİeleısinde çalışan teknik personel gibi) güç durumda bırakmaktadır. Çalışma şartiiarımn bu elemanların durumun 
usul, bu işlemin yapılmasını hemen hemen imkânsız kılmaktadır. 

i) Teknik personel sorutnnaıda sonuç : 
Karayolları Genel Müdürlüğünün teknik personel ve bilhassa mühendisler yönünden içinde bulunduğu müşkü 

ti r. 
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Yurt çapında büyük hizmetler ifa eden bu kıymetli teşkilâtın bütçe ile sağlanan imkânları en iyi bir şekilde kull 
Memurları Kanununun sağ'ladığı imkânların en kısa. sürede uygulanması önemle üzerinde duru!ma.-sı gereken ilk 
1972 malî yılından önce sağlanamadığı takdirde Karayolları (Şenel Müdürlüğünün 1972 yatıran programını gerçe 
tir. Buna ilâveten, bu kanunun imkân sağhyamadığı konularda ise emsali kuıaıluşlann benzer sorunlan ı da çözüm 
hazırlanacak kanun tekliflerinin geciktirilmeden hazırlanarak Vüee Meclise getirilmesi gereklidir. 

3. — Nalkit Shltiyatcının giderilmesi : 
197.1 yılında, zaman zaman nakit ihtiyacı sebebiyle niiitaaihh.it istihkaklarını ve kamulaştırma borçlarını ödemed 
Bu aksamalarda, sosyal sigortalar primleri işveren hissesinin, kanuni süresi içerisinde yatırılması mecburiyeti b 
Harcamaların büyük ölçüde yapıldığı inşaat mevsimi süresince güçlüklerle ka,ı*şdaş]lmaması için, nakit akışının 

temposuna uyacak bir elastikiyete kavuşturulması, gerek mütaahhit çalışmalarında., gerekse emanet, işlerde büyük r 
sağlıya çaktır. 

Bu yönde gerekli mevzuat değişikliğinin, süratle yapılması ile bâzı idari ve malî tedbirlerin alınmasına kati za 
4. — Balkım ıgiderlerüısin cari maısraflardaıı ayrı gösterilmesi : 
Yatırımla ilgisıi olan yol bakım, hizmetlerinin cari 'harcamalar cetvelinde mütalâa edilmesi, cari harcamaların fu 

sine scbeholm aktadır. Sadece idari masrafları bulunan kuruluşların cari harcamalarına konan tahdit ve kayıtlanın, y 
leri ile 'ilgili olması gereken bakını hizmetlerine uygulanması, bu hikmetlerin büyük ölçüde aksamasına sebeboîacak 

Bu sebeplle, bakım hizmetlerine ait ödeneklerin, bütçenin cari harcamalar bölümünden çıkarılıp, meselâ «Karay 
başlığı altında toplanmasını lüzunı'lu görmekteyiz. Bu yapılmadığı takdirde, cari giderlerden yapılacak umumi ind 
rının en hayati bir hizmet olan «Karayolu bakımve idame giderleri» de kısıntıya talıi tutulmuş olacak ve hizmetlerin 

5. — Toplu sözleşme esasları ve malî külfeti : 
Toplu sözleşmeler için, her teşekülee değişik esas ve usullere ^ö^'^ hareket edilmekte w toplu sözleşmelerin o yıllın bütç 

lilerde yer almadığından, malî yönden bir belirsizlik göstermektedir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtı .Müsteşartığı, Devlet Personel Dairesi, Maliye Bakanllağı ve ilgili yatırımcı dairelerden 

Toplu Sözleşme Kurallı teşkili 'edilerek, toplu sözleşme strateji ve genel esaslarının bir kurulca tesbitini ve böylece, r 
zum kailin adan görüşmelerde müşterek esaslara ^öve hareket edilmesini, gerekli malî külfetin genel bütçede yer ali 
na lüzum göstermeksizin idareler bütçelerine aktarılabilmesi sureti ile hallini teklif ve temenni'etmekteyiz. 

6. — MütealhhSItileıraıa dtunıönu : 
Memleket, kalkınmasında mütaahhitlleri, karayolları yapım hizmetlerinin bir parçası olaraik mütâlâa etmek lâzı 

kuruluşunun ihtisaslaşmış mütaahhitlere ihtiyacı okluğu aşikârdır. Şayet devlet bu gibi ihtisaslaşmış müesseselerle ön 
se kısa bir zaman sonra bu tip işleri yabancı firmallıara yaptıırmak zaıııreti ile karşılaşmak durumunda kalacaktır. Bu 
den. mahzurları ortadadır. 

Karayolları! <G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 2.1) 

http://niiitaaihh.it


_ 30 — 

Bir örnek olarak takriben 10 sene evvel büyük, köprü yapan 15 adet firmanın bu işlerden başka sahalar 
nıütaahhitleriinin işlerini tasfiyeye doğru gittikleri görülmıeıktcdir. Bu tutum ise, yapılmasına başlatılmış olan 
türlü köprü ve yol inşaatını yapacak ihtisas erbabının bulunamaması tehlikesini doğurmaktadır. 

Temennimiz, her yıl bütçe ile Karayollarına ayrılacak tahsisatın, teşkilâtın mevcut makina ve personelinin 
ahhitlik firrna'lanının devamlılık ve böylece ihtisaslaşmasını sağlıya<cak '.miktarda olmasıdır. 

7. — Tapt Kamumu : 
İdarenin kendisine nnevdu hizmetleri yü tüt! e! »ilmesi için gerekli seyyairyeti sağlryabilmesi, taşıt yönün 

kündür. Taşıt Kanunu buna imkân vermemektedir. ILiztmet için lüzumlu vasıtaların tenunindc her yıl! karşılaş 
Kar'ayolllarmuı. hizmet yapma hızım azaltan 237 sayılı Kanunun tahdidedici hüküm1!erinin bu Genel Müdürl 
şekilde tadili zaruridir. 

8. — 'Büyük projeledin g'erçelkleşitiirilinesli : 
Artan trafik hacını, bâzı yolların ekspres yol olarak inşaısını gerekli kiLmaktadır. Bu tip yolla.r ıy.ntabilit 

yollardiır. Bunların yapım ve kamulaştırma bedellerinin çok yüksek olması nedeni ile normal yatınım, bütçe 
yük problemler doğuracağı ve hatâ imkânsız olacağı görüllmiektedir. 

Halen devam otomekte olan büyük projelenin yapılını, için Karayolları (rene! Müdürlüğünün normal yatırım, 
de bir ödenek ayrılmaktadır. 

.Yakın bir gelecekte yapılması gerekli yeni İstanbul - Avrupa bağlantısı, İstanbul - Ankara, Pozantı' 
yolu ve Ankara çıkışları gibi büyük proje!er içim yatırım miktarlarının çok yüksek olacağı ve bu yatırımlar 
edilmesi zaruridir. 

9. — 'Karayolları Gemel Müdürlüğü Kuruluş va Görevleri halklkıncia Kanun todlili! : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılında 5539 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmakta d rı. 
Modern idare prensiplerine göre kurulmuş olan bu Genel Müdürlükte büyük ölçüde yapısal bir değişikliğe 

hizmeti karşılamak üzere kurulan yeni üniteler sebebiyle muğlak Taşan üniteler arası irtibatın yeniden düzen 
kadro değişiklikleri yapılması ve bilhassa. ıpleklnmik hesap ınakinal arından d aha çok istifadeyi sağlıyacak örg 
dürülen çıalışm al arın biran evvel bitirilip kuruluş Kanununa intikali arzuya şayandır. 

10. — Asfalt yol balkımı mıaıkiına'lainnın İkmali ve gıelişitirilmesi : 
1972 mâlî yılı bakını altında tutulacak asfalt y;>l uzunluğu 18 2:54 Km. Devlet yolu, 2 075 Km. il yolu. olmak 

ma işlilerimi yapan ekiplerde 2,5 metreküblük damperli kamyon, asfalt distribütörü, asfalt karıştırıcı ve kompa 
nalar yetersiz durumdadır. Bir kısım asfalt bakum m akmaları yerli olarak imâl 'edilmekte ise de bunlara ilâvete 
çük tandeıu silindire ihtiyaç vardır. Depolardan bakımı asfaltının yol boylarındaki tanklara nakli için 8 adet 
reilay tanka ihtiyaç, vardır. Bu makim al arın tamamlanmaları asfalt yol bakımımın uygun şekilde yapılması bakı 
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l i . — Kar mücadele mafeiMaraıaın. ıtamamlaaımıası : 
Halen Devlet ve il yolu olarak 34 558 Km. daümî, 10 006 Kim. imkân bulundukça, toplam 44 280 Km. yol kışın 
Bu yollarda yapılacak kar mücadelesi için gerekli! kar mücadele makinalan yetersiz durumdadır. Eksik olan 

traktörler kullanıl maktadır. Traktörler kar mücadelesinde bu hizmetin yapılış hızına uymamakla yoilların bozulm 
rıca yol yapım ve onarım hizmetleri aksamaktadır. Bu bakımdan eksik olan notatilf ve komyona takılan düz bıçak 
de sericiler ve haberleşme için lüzumdu olan telsizlerin ikmali bir zaruret haline gelmiştir. 

NETİCE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 malî yıllına asit bütçe tasarısının (58 301 792) milyon Tl. ilâvesiyle kabulü 
ile teşkilâtın başarılı hizmet etmiş personelini takdir eder, işbu raporumuzu T. B. M. M. Bütçe Karına Komisyonu B 
dim ederiz. 

26 . 12 . 1971 

Rapontör 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 

Kâmil Karavelioğlu 

Rapontör 
Cumhuriyet .Senatosu Tabiî Üyesi 

İsmail Yetiş 

Raportör 
Malatya Milletvekili 
Ahmet Karaarslan 

Ko 
Ba 
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T MM A) : 1 

Karayolları ıG'enel Müdürlüğünde «alışan daimî personel durumu 

(1 . 1 1 . 1971 Durumu) 
Teknik Personel 1 363 Adet 
Teknisyen .307 Adet 
İdari Personel 1 228 Adet 
Daimî İşçi 29 09,3 Adet 

Toplam 31 99 i 

TABLO : 2 

Devlet ve il yollarının satıh cinslerine g'öre durumları 
Satıh cinsleri Devlet Yolu İl yolu Toplam 

Km. Kırı. (*) Km. 

Beton yol 
Parke yol 
Bitümlü kaplama 
Kırmataş ve stabilize 
Toprak yol 
Geçit vermiyen 

23 
133 

18 234 
13 754 
1 764 
1 108 

4 
78 

1 930 
14 149 
6 602 
1 674 

27 
211 

20 164 
27 903 
8 366 
2 782 

Toplanı 35 016 24 437 59 453, 

(*) 1971 sonu değerleri henüz tesbit edilmediği için 1970 somı rakamları 'verilmiştir, 
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İl vx)]'la'rı 

21.000 
21.OM 
22.000 
22.000 
23.000 
23.ooo 

5« ı 
505 
561 
565 
5 (il 
505 

100 OOO 
3 400 ooo 
09 066 OOO 
38 000 (XX) 
26 700 000 
21 000 0OW 

1 «88 779 
37 520 976 
2:5 844 738 
9 606 717 
12 962 532 

11 yolları toplamı 153 886 000 85 683 742 

Ui'zm'oit sektörü 

2:5.000 012 7 000 000 6 755 (İ07 
Turistik yollar 

21.000 (ili .1 000 OOK) 
22.000 011 23 500 OOO 14 310 108 
22.000 (i 15 15 OOO 000 7 919 386 

Turistik yo la r toplamı 39 500 000 22 220 494 

(A/ l ) 438 805 005 383 324 197 
(A/3) 274 210 202 243 149 851 

GENEL TOPLAM 2 173 030 357 1 498 285 216 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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TABLO : 5 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe tasarısı yatırımları 

Bölüm (Madde Ödeneğin çeşidi 

ULAiŞTIRiMlA SıFJKTÖRIÜ : 
DMVUBT YOLLARI : 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
541 Etüt ve proje giderleri 
545 [İşçilik 

22.000 YAPIM - TESİS ve BtTYttK ONARIM GİDERLERİ 

(1 000 TL 
19T2 bütçe tasarıs 

iMadde 

47 000 
14 000 
33 000 

B 

1 065 613 1 

541 Yol, köprü, tesis yapımı ve büyük onarımı giderleri 
545 .İşçilik 

23.000 MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONA
RIMLARI : 

541 'Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 
545 İşçilik 
612 'Taşıt alımları 

821 613 (*) 
244 000 

248 500 
163 000 '(**) 
74 000 
11 500 

Devlet yolları toplamı 1 

(*) 80 milyon Tl. proje kredisi karşılığı olup, nakden harcanamaz. 
(**) 20 milyon Tl. proje kredisi karşılığı olup, nakden harcanamaz. 

Karayolları (i. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

İL YOLLARI 
21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

561 Etüt ve proje giderleri 
565 İşçilik 

22.000 YAPI - TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
561 Yol, 'köprü, tesis yapıımı ve büyük onarım, giderleri 
665 İşçilik 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMI VE ONARIM
LARI 

561 'Makina, teçhizat ve taşıt alımı ve onarımları 
565 

1.972 bütçe tasa 
(1 000 

•Madde 

4 000 
430 

3 750 
135 887 
92 357 

' 43 530 
M-

49 000 
28 000 
2.1. 000 

i l yoilları toplamı 
TURİZM (SEKTÖRÜ 
TURİSTİK YOLLAR 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
615 îşçi ücretleri 

Tinizin sektörü toplamı 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 
23.000 MAKİNA - TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE BÜ

YÜK ONARIMLARI 

Devlet, il ve turistik yollar yatırım harcamaları toplamı 

IvaravoJlari' <J. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 

47 000 
30 000 
17 000 
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TABLO : 6 

Karayolları Genel Müdürlüğü. 

1972 bütçe tasarısı 

i ş cinslerine göre 

Is oinsi Yatırım 'Bakım Toplanı 
(1 000 T 
Genel t 

(Karayolları Genel Müdürlüğü 
Ulaştırma ve turizm sektörü 
toplamı 

(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Devlet ve il yalları 
Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet 'giderleri 
Çeşitli giderler 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Ulaştırma sektörü 
Devlet yolları 

Etüt ve proje 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı 

Büyük projeler 

1 827 282 188 571 263 457 1 827 282 188 2 398 5 

1 597 000 

1 

1 

361 113 

47 000 

065 

423 

613 

814 

'571 263 457 

— 427 956 '646 
— 4 325 850 
— 1 219 892 
— 137 761 069 

571 263 457 

427 956 646 
4 325 850 
1 219 892 

137 761 069 

1 1597 000 

571 2 

1 

1 

361 

47 

065 

113 

000 

-613 

423 814 

1 5 

1 

1 

3 

0 

Karayolları O. Md. [Bütçesi ('S. Sayısı •. 21) 
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İş cinsi Yatırım 

Yol yapımı 

Devam eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam ©den emanet işler 
Yeni emanet isler 
'Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılılkları 
Projeli yol onarımı 

Devam eden işler 
Veni işler 
Yol onarımı 

Devam eden geçit onanım 
Yeni geçit onarımı 
Yeni şehiriçi geçişleri 
[Bitümlü 'kaplama yapımı 

(Devanı eden ihaleli işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılıkları 
[Bitümlü kaplama onarımı 

Yeni ihaleli işler 
Yeni emanet isler 
Köprü yapımı 

166 140 

83 204 
750 

71 686 
4 500 
3 000 
3 ooo 

179 407 

137 657 
41 750 
37 275 

26 525 
4 700 
6 050 

70 840 

18 500 
51 000 
1 000 

340 
117 500 

3 000 
114 500 
48 850 

Karayolları (i. M d. ılliiteesi 

(1 000 
Bakım Toplam Gene 

1'66 140 

83 204 
750 

71 '6186 
4 500 
3 000 
3 OıOO 

179 407 

137 «57 
41 750 
ı37 275 

26 525 
4 700 
6 050 

70 840 

4.8 500 
51 000 
1 000 

340 
117 500 

3 000 
114 500 
48 850 

f'K. Sayısı : 2 1 ) 
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İş cinsi Yatırını 

Proje kredisi karşılığı >(*) 
Mnklna işçi ücretleri 
Taşıt alımları 
Ulaştırma sektörü 
11 yo] lan 

Etüt ve proje 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı 

Yol yapımı ve onarımı 

Devam eden emanet yol yapımı 
Yeni emanet yol yapımı 
Devam, eden ve yeni yol onarımı 
Yeni şehiriçji geçişleri 
Bitümlü kaplama yapımı 

Devat eden ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Bitümlü kaplama onarımı 

Yeni emanet işler 
Köprü yapımı 

20 000 
74 000 
11 500 

188 887 

4 000 

135 887 

95 737 

62 825 
3 000 

26 062 
3 850 
i) 000 

2 000 
1 000 
6 000 
1 750 

1 750 
26 250 

(-'•) 20 milyon liralık kısmı proje kredileri karşılığı 

Karavollari .(>. İYİYİ. Bütçesi 

(1 00 
Bakımı 'Toplam Gene 

20 000 
74 000 
11 500 

1.88 «87 

4 000 

135 887 

95 737 

62 
3 

26 
3 
9 

\) 
1 
(i 
1 

1 
•2.(5 

825 
000 
062 
850 
000 

000 
000 
000 
750 

750 
250 

olup, nakden harcanamaz. 

(VS. Sayısı : 21) 
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iş cinsi Yatırım 

De vat eden ihaleli işler 
Yeni ihaleli işler 
Devam eden emanet işler 
Yeni emanet işler 
Kontrol giderleri 
Kesinhesap karşılıkları 
Köprü onarımı 

Yani emanet işler 
Kop v ü ma İz em esi 
Kontrol giderleri 
Makimi, teçhizat alımı ve onarımı 

Yedekparça ikmali 
Makina işçi ücretleri 
Turizm sektörü : 
•Turistik yollar 

Yapı, tesis yapımı ve onarımı 

Yol yapımı ve onarımı 

10 000 
4 000 
1 100 
9 000 
1 380 

750 
3 150 

2 000 
1 000 

150 
49 000 

28 000 
21 000 

47 000 

47 000 

47 000 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 230 282 188 

Kamulaştırma ve satmalına bedeli 111 000 000 
İstanjbul çevre yolları ve Boğaz 
Köprüsü 115 000 000 
Malî transferler 19 050 

Karayolları G. Md. /Bütçesi 

ıBakıon Toplanı 

•10 020 
4 000 
1 100 
9 000 
1 380 

750 
3 150 

2 000 
1 000 

150 
49 000 

28 000 
'21 000 

d 000 
Genel 

47 000 

47 000 

47 000 

230 '282 188 

111 000 000 

10J5 000 000 
19 050 

230 

(İS. Sayısı : 21) 
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Jş cinsi 

Sosyal transferi er 
Jk>rc ödemeleri 

Yatırım 

1 653 735 
2 609 403 

Bakım .toplanı 
(1 0 
Ge 

1 «53 735 
2 1009 403 

•TABLO : 7 

1971 yıhnda taınaınlianam ve 1972 yılında 
yapılacak -işlerin program sarflarıma göre durumu 
1971 yılında, tamı anıl anan' 1972' yılında1 yapılacak 

Program sınıfı 

thalöli yol yapımı 
Kma'tret yol, yapı/mı 
Projeli yol onarımı 
Geçit onarımı 

Devlet yolu toplamı 
ir. yolları 

fömanet yol yapımı 
Ennanet yol onarımı 

İşler 

Al't 
Yapı 

83 ' 
521 
757 
198 

1 559 

680 
311 

(Km.) 

Üst, 
Yapı 

103 
446 
711 
484 

1 744 

6Ö3 
484 

Alt 
Yapı 

151 
250 
580 
283 

1 264 

451 
Mıuh. 

İşim* (Km.) 

(İst 
Yapı 

J51 
172 
850 
633 

1 806 

923 
Muh. 

yolları toplamı 991 1 087 451 923 

Karayolları G. M d. Bütçesi (S. Sayısı V2.1V 
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Bölge 
No. Proje adı 

Devlet yolları 
Devam eden ihaleli yol yapımı 

2 Gökova ayr. - Köyceğiz 
4 Kanlıpmar - Cukurhisar 

(Eskişehir geçişi dâhil) 
5 Maraş - Göksün (Püren Varyantı) 

12 Aşkale - Ilıca 
14 Bursa - İnegöl 
15 Yeniçağa - Mengen 
15 lilenigen - Devrek I 
15 'Mengen - Devrek II 
15 Devrek - Zonguldak 
16 Erzincan - Mutu 

Devlet yolları 
Devam eden ihaleli yol yapımı toplamı 

TABLO : 8 

1971 yılında yapılan işler 

Program 
Uzunluğu 

(Km. 

Alt 
Yapı 
Km. 

Y 
K 

43 

20 

15 
23 
15 
19 
35 
41 

7 
13 
2 : 

10 
f> 

32 

83 

Devlet yollan 
Deryam eden emanet yol yapımı 
Sirkeci - Florya 
Düzce - Akçakoca - Ereğli 
Toprakbale - Bathçe - Kömürler 
İskenderun - Belen - Antakya 
iSinop - Gerze - Alaiçam (KanJıeay 
Alaçam) 

18 
G0 
70 
50 

2 
4 

10 
11 

15 

Kara yol hm. G. Mel. Bütçesi ;S. Sayısı : 21) 
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Bölge 
No. Proje aidi 

7 Çeltek - Amasya 
7 Havaa - Vezirköprü - Durağan 
8 Elâzığ - Maden - Kalemdan 
8 Beylerderesi - İstasyon 
8 Malatya - Elâzığ (Malatya geçişi dâhil) 
i) Oizre - Şırna'k - Uhıdere 
9 Siirt - Dengalip - Eruıh - Şırnak 
9 Nusaybin - Teilsihan - Cizre 

10 Sürmene - Of 
10 Of - Derepa^arı 
10 Rize - Çayeli 
10 Ardeşen - Sümle 
10 Sümle - Hopa, 
10 Horpa - Borçka 
11 Bitlis - Başhan - Tatvan 
11 Tatvan - G evaş - Van 
12 Kağızman - İğdır 
12 Karalrart - Kağızman 
12 (Oltu - Göle) Ayr. - Su kavuşumu 
12 Karakurt - Sarıkamış 
13 Dinar - Uluborlu ayr. 
14 Balıkesir - Edı^emit 
14 Karacabey - Bursa (Bursa geçişi dâhil) 
15 Sinop - Kanlıçay 
15 Amasra - Kurucaşile - Cide 
15 tsnnrtpaşa ayı-. - Bartm 
15 Oide - İnebolu - Abana 

Karayolları >G. Md. (Bütçesi 

Program Alt 
Uzunluğu Yapı 

Km, Km. 

30 
88 
46 
6 
65 
95 
92 
120 
13 
17 
18 
23 
30 
39 
25 
112 
101 
25 
90 
28 
23 
51 
''68,, -..-• 
90, 
77--
m 99 

. — 
— 
20 
5 
16 
91 
58 
54 
3 
7 
4 
-— 
1 
4 
25 
25 
7 

.-.-. 15 
7 
•24 
3-
16 
1 

.:. 8 
3 
15 
22 

(S. Sayısı : 21) 
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Program Alt Ü 
Bölge Uzunluğu Yapı Y 

No. Proje aidi Km. Km. K 

Devlet yolları (levanı eden projeli yol 
onarımı 

1 Kapıkule - Edime - Havsa - Lüleburgaz 
1 Topkapı - Silivri - Tekirdağ 
1 'Ediraieka.pi - »Saray - Vize 
1 Havza - Uzunköprü - Keşan 
2 Köyceğiz - Fethiye 
2 Yatağan - Milas ayr. 
8 Seydişehir - .Beyşehir (Beyşehir geçişi 

dâhil) 
8 Afyon - Akşehir 
4 .Beypazarı - Nallıhan 
4 Ankara - Oankırı 
(i Hiırımeklede - Boğazhyan - Sorgun ayr. 
7 Zile- Çekerek - Ala-ca 

16 Sivas - Yıldızeli - 7 nei Bl. j id. 68 10 

Devlet yolları devam eden emanet 
yol yapımı toplamı 473 

Devlet yolları yeni emanet yol yapımı 
4 Boızüyük geçişi ve Demiryolu üst gev idi 
6 Jlamitköy - 60 No. lıı D. Y. İltisak! 

14 İnegöl - Bozüvük 

Muh. 
;*2 
54 

5 
23 
20 

.Devlet yolları yeni emanet yol yapımı 
toplamı 48 

91 
135 
İ 21 
86 
25 
38 . 
33 

97 
60 
103 
117 

Muh. 

— • 

— 
• • • •— • 

•27'' 
3 

n 
16 

29 
• - • • 5 • 

8 
40 

Karayolları O. Md. 'Bütçesi ('S. Sayısı : 21) 

http://'Ediraieka.pi
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Bölge 
No. 

7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
16 
15 
15 
16 

Proje aldı 

Tokat - Ndksar 
Çorum - İskilip 
Tokat - Çambbel -16, Bl. Hd. 
Samsun - Terme - Ünye 
Gölbaşı - Adıyamıan - Kâhta - 9 Bl. Hd. 
Diyarbakır - Kalcımdan 
Diyarlbakır - Siverek - Hilvan 
Urfa - Viranşehir - Nusaybin 
Borçka - Murgul 
Giresun - Dereli - Şebinkaraihisar 
Artvin - Erzurum Hd. 
Hize - tspir Hd. 
Bitlis - Kermete - 9. Bl. Hd. 
Sarıkamış - Kars 
Pasinler - Köprüköy - Horasan 
Küttür Köprüsü - Aşkale 
Tutak - Karayazı 
Cumaçay - Akçay 
Tefenni - Korkuteli 
Dörtyol - Yahraç - Keçiborlu 
Eğridir - Şarkikaraağaç - 3. Bl. Hd. 
İznik - Mekece 
Bursa - Yalova 
Kastamonu - Araç - Safranbolu 
Taşköprü - Boyabat. 
Sinop ayr. - Boyabat 
Mutu - Tercan 

Karayolları G. «Md. Bütçesi 

Program 
Uzunluğu 

Km. 

57 
65 
45 
89 

146 
70 

131 
150 
18 

107 
88 
99 
45 
64 
47 
50 
70 
56 
52 
95 
98 
30 
58 

115 
73 
57 
48 

(S. Sayısı : 21) 

Alt 
Yapı 
Km. 

3 
10 
— 
—-
15 
4 

131 
198 

5 
1 
2 

—. 
45 
— 

2 
. — 

10 
6 
6 

23 
— • 

— • . 

—* 
28 

5 
3 

27 
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BöLge 
No. Proje «itli. 

Dev'let yollan devanı eden projeli yol 
onanını toplamı 

Program 
Uzunluğu 

Km. 

Alt 
Yapı 
Km. 

em 

Ü 
Y 
K 

12 
12 
13 
14 

Devlet yolları yeni projeli yol onarımı 
(Yassıören - Saray) Ayı-. - Kemerburgaz 
Edremit - Burhaniye - Ilıca 
Bergama geeişi 
Gediz Köprüsü imlâsı 
Yiranşeîhir - Ceylanpmar 
İğdır - Aralık 
İğdır - Doğırbayazıt 
Fethiye - Dalaman 
•Balıkesir - Sındırgı - 2. Bl. Ild. 
ıŞuşeıhi'i - rYfa.hiye (Köp. Bağl.) 

11 
3 
>> 
1> 

54 
48 
55 
38 
«4 
4 

'Muh. 
4 
1 
22 
18 
14 
22 
— 
5 

Devlet yollan yeni projeli yol onanını 
toplamı 

Devlet yolları «ovam eden geçit onarımı 
İzmit ayı*. - Kandıra 
.Marmaris - Datça 
'.Bozkır - Hadım - Adiller 
Mut Hd. - Ermenek - Adiller 
AkşeMr - Yunak - Ankara Ild. 
Karaman - Ereğli 
\Bozkir - Akseki 
Afyon ayr. - Oal - Banaz ayr. 
Bolu - .Mudurnu 

47 
80 
İ 20 
'81 
118. 
100 
37 ' 
41 
49 

'S 
.27, 
— 
— 
— 
— 
— 
6 

Karayolları (l. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 

file:///Bozkir
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Pnoje adı 

Çubuk - Çankırı ayı*. 
Kozan - Feke - Yalakköy 
Gaziantep - Araban 
Develi - Saimbeyli ayr. 
İskilip - Tosya İM. 
Ordu - Gölköy - Sivas 11 Hd. 
ıSaımsun - Çorum - Çerikli 
Ayrım - Levent 
Karakocan - Kığı 
Arapkir - Divriği 
Diyarbakır Hd. - Bingöl Ayr. 
Birecik - Halfeti 
-(Birecik - ve Halfeti geçişleri dâhil) 
Bayburt - Pülür - Köse 
Bendfimahi - Çaldıran 
Abdurranuıanpaşa Köp. - Bulanık - Patnos 
Hakkâri ayr. - Çukurca 
Ayrım - Şenyurt 
Çabanded'e - Hınıs - Varto 
Oltu - Göle 
Kumluca - Kaş 
Tavşanlı - Emet - Simav 
Balıkesir - Gökçedağ 
Tavşanlı - İnegöl ayr. 
Tosya - İs&iMp Hd. 
Kangal - Divriği 
Aynın - Mursal 
Ayrım - Gökçekeııt 

Karayolları G. Md. Bütçesi 

Program. 
Uzunluğu 
Km. 

86 
144 
68 
83 
38 
134 
288 
14 
96 
79 
82 

39 
55 
42 
149 
71 
7 

146 
72 
% 
104 
135 
78 
35 
84 
12 
15 

Alt 
Yapı 
Km. 

13 
— 
2 
6 

— • 

1 
\) 
1 
15 
— 

13 
'7 
5 
— 
.1 
6 
rr 

7 15 
10 
— 
— 
— 
5 
5 
— 
— 

(S. Sayısı : 21) 
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'Bölge 
No. Proje adı 

Program 
Uzunluğu 

Km. 

Devlet yollan devam eden geçit (onanım 
toplamı 

Alt 
Yapı 
Km. 

153 

Ü 
Y 
K 

(Devlet yolları yeni geçit onanını 
6 Yozgat - Boğazlıyan 
7 Bayat Ayr. - Çankırı Hd. 

18 Burdur - Tefenni 
13 'Gıölhisar - Dirmil 

90 
28 
19 
19 

4 
— 
39 
2 

Devlet yollan yeni geçit onanını toplamı m 

4 
9 

14 
15 
16 

TABLO : 9 

1971 yılında yapılan işler 

İl yolları devanı öden emanet yol yapımı 
Yapım Dairesince yapılan işler 
Ayr. - Alpu - Mihalıççık 
Siirt - Şirvan - Pervari 
Manyas - Gönen 
Ayr. - Devrekani - Ça,talzeytin - Abana 
Zara - İmralı - Refahiye 
Bakım Dairesince yapılan işler 
Vize- Ahmetîbey 
Uzunköprü - Babaeski 
Aynm - Çameli - Muğla Hd. 
Bergama ayr. - Korucu 

87 
120 
35 
109 

96 
24 
42 
74 
52 

7 
14 
9 
24 

28 
— 
— 
1 
9 

Karayolları: (i. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Prag ram 
Uzunluğu 

Proje aidi 

Tire- "İncirli ova 
Eşme - Ulu]) ey 
Akhisar - Salihli ayr. 
Ayr. - Çal - Yassıhöyük 
Karaman ayı*. - Bucakkışla 
Ayr. Şuhu t - İsparta Hd. 
Ayr. - Hüyük - Doğanhisar 
Karay önü - (Konya - Cihanbeyli) ayr. 
«B'o'hı - Beypazarı 
Şabanözü - Orta - Çerkeş 
.Maraş - Andırın 
Osmaniye; - Kadirli 
M araş ayr. - Bert iz 
Gülnar - Zeyne 
Kayseri - Toklar 
Develi - T o m arza 
Ayr. - Felahiye - Çukur 
Fatsa - Reşadiye 
Erbaa - Gökdere 
Vezirköprü - Alaçam 
Malatya ayr. - Pütürge 
Tunceli - Ovacık 
Ayr. - Narince - T a raks u 
Ayr. - Bas'kil - Muşar 
Adıyaman - Yeşilyurt 
Bingöl - Yama!; 
Hekimhan - Kurşunlu. 
Kuluııcak avr. - Darende 

Km. 

• )o 

86 
69 
55 
37 
70 
38 
85 
87 
GO 
88 
46 
62 
38 
83 
28 
56 

107 
42 
72 
60 
55 
85 
63 
99 
19 
26 
47 

Karayolları G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



— 51 — 

Bölge 
No. Proje adı 

8 Ayr. - Yayla d e re 
9 Ayr. - Lice - Kulp - 11. Bl. TTd. 
9 »Siverek - Çermik 
i) Viranşehir - Demirci 
9 Siverek - Karakeçi ayr. 
9 (''Şirvan - Pervari) ayr. - Cevizlik 
9 .Midyat - Nusaybin 

10 Gündoğdu ayr. - Güney Su 
İÜ Ayr. - Karabukluk 
10 Berta Köprüsü - Şavşat 
10 Araklı* - Dağbaşı 
10 Ayr. - Kovanlık 
11 Bitlis - Mutki - Meydan - İğik 
11 Çatak ayr. - Bahçiesaray 
1L Yüksekova - Dağlıca 
11 Lcvin - (Sııka.vşağı - Leviu 
11: Muş Ayr. - Kızılağaç - Kul]) İlci. (9.Bl.Hd) 
11 Ayr. - Gürpınar ayr. - Van 
12 Ardahan - Şavşat 
12 Şeııkaya - Bardız 
12 Çıldır - Gala - Arpaçay 
12 .Ayr. - Karaçoban 

•12 Kars - Anihara'beleri 
d 2 Tortum - Narman 
13 'Topraktepe - Köprülü 

•13 Ayr. - 'Simelkçibeli - Kaş ayrımı 
13 'Eğnidir - Barla - Karadilli Hd. 

'l."> Fethiye - Üzümlü - Çamelıi Hd. 

Karayolları! il. M d. Bütçesi 

Program Alt 
Uzunluğu Y'apı Y 

Km. Em. 

13 
86 
56 
22 
86 
51 
48 
11 
16 
48 
30 
35 
57 
:]^ 
70 
18 
26 
162 
53 
25 
43 
28 
45 
39 
67 
82 
65 
40 

— 
— 
1 
22 
31 
6 
— 
2 
2 
• > 
4 
2 
8 
14 
6 
1 

— • 

— • 

— • 

(i 
6 
14 
17 
;15 
12 
29 
7 
—. 

(S. Sayısı : 21) 



Proje adı 

Eğridir - Süt (diler 
Balılkedr - > vavaştepe ve ISarjbeyl'er 
Simav - Dağardı - Balık öy 
İmroz Lîidıası yolları! 
Örencik - Tavşanlı 
Biga - Bakacak - Unmrbey 
Söğüt - İnhisar 
'Sındırgı - (lölcük 
Taşköprü - Çiftlik 
Koyulhisar - Orta/kent , 
11 emerek -Sızış-- 6. İM. TkL 
Kıı ı*uçay - Kiöl'ahiye 
'Kemah ayr. - Biozoğlak 
.Ayrım - Başköy - Erzincan 
İl yolları 'davam ©den 
Emanet yol yaıpımı 
î l yolları 
Bevıaım «iden emıamöt yol onanımı 
Adapazarı - Akmeşe aıyr. 
Vize - Kılyıköy 
Milas ayr. - Ören. İsk. 
Dinar ayı-. - Çay ayr. 
Karapınar ayr. - Karaman 
Ayr. - Sii'lülvlü - Cihanbeyli ayr. 
Kulu ayr. - Yeniceoba 
Düzağct*,; - Uumlupınar Âbidesi - Çal 
Çerkeş ayr. - Ovacık 
Gülnar - Aydıncık 

Karayolları (\. M id. B 

program 
uzunluğu 

Km. 

04 
54 
fi 5 
00 
40 
71. 
29 
18 

!)0 
no 

A Ityai 
Km. 

! » • 

9 
<> 
o — 

-— 
1 

7 
18 
14 
9 

I0Î) 
080 

23 
40 
48 
94 
65 
8:; 
15 
24 
44 
34 

4 
5 
— 
— 

-

— 
1 

(S. Sayısı : 21) 
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NıO. Proje adı 

G Yozgat - Miisa.be.yli 
G Aksaray - Çiftlik - Niğde 
G ;Ayr. - Ortak oy - Balcı 
7 Ulubey ayr. - Çambaşı 
7 Amasya ayr. - Zilie. 

10 Akçaabat - DÜizköy 
JO Ayr. - Yağmundcre 
10 Çayeli - Kapta npaşa 
10 Ayr. - Çamlıhemşhı 
11 'Malazgirt ayr. - Aktuzla 
11 .Malazgirt - .Ahlat 
13 Ayr. - Kasımlar 
1 3 » Akseki - Aydnı'kıent 
.14 Bursa ayr. - Harmancık 
14 Uludağ ayr. - Keleş 
14 Ayr. - Dcvecikonağı 
14 ÇavdarİTİsar - Emet ayr. 
15 Karayeli - Eflani - Daday 
.15 Ovacık - Karabük 
15 Araç - Bıoyaüı 
15 Kastamonu - Akkaya 
1G Ayr. - Akpmar 
16 İmranlı - Karacaören 
.16 8ivas - Celalli - Hafik 

İl yoBaot dıeivam ©den 
yol onanımı toplamı 

Karayolları O. Md. Bütçesi 

Program 
uzunluğu 

Km. 

19 
89 
45 
53 
47 
25 
40 

.20 
22 
•25 
58 
34 
23 
84 
52 
25 
35 
80 
37 
37 
30 
18 
27 
66 

Altyapı 
Km 

. . 
10 
.—. 
-— 

5 
2 
5 
3 
1 
1 

15 
G 

— 
—. 

8 
—• 
—. 
12 

— • 

13 
4 

— • 

6 
10 

131 

(S. Sayısı : 21) 

http://Miisa.be.yli
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Bölge 
'No. Proje adı 

î l yalları 
Yeni Emanet yol onarımı 

1. Lalapaşa ayr. - Sülüğüm 
2 Dazkırı - Başmakçı 
2 Uşak - Ulubey 
4 Aynını - Karaşar 
4 Mihalıççık - Sanyar Bıarajı 
6 Ürgüp - Aksalur - İncesu 
0 Pazaröreıı - T'oMar 
8 Sürgü - Çelifchaıı 
8 Ayr. - Sancak - Kığı ayr. 
8 Ayr. - Adaklı 
8 Ayr. - .Servi 
8 Ayr. - Yenibaşak 
8 Kığı ayr. - Yeddsu 

.1:1 Ayr. - Hizan - Ha/Mü 
13 Karamanlı - Yeşillova - Denizli Ild. 
13 Karaçal - Yeşilova 

İl yollıam yeni Emtanelt 
Yol onıaınımı Uoplaımı 

Karayolları' )G. Md. Bütçesi 

Programı 
uzunluğu 

KUL. 
Altyapı 

Km. 

2!) 
13 
31 
5 
38 
28 
40 
28 
62 
15 
52 
31 
54 
27 
49 
30 

— 
— 
20 
6 
— 
— 
—. 
1 

65 
1G 
8 

10 
25 
2 
18 
,10 

180 

;S. Sayısı : 21) 
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TABLO : 10 

1971 yılımda yapılan ve 1972 yılında yapılacak 
asfalt yolların catılh cinslerine gtire durumu 

1971 yılımda tamam1! anan 1972 yılımda 

Satıh cinsle!'i 

Devlet yollan 
Sıcak karışım 
Soğuk "karışım 
Soğuk karışım düzeltme 
P en et r asy on mak a d aı ıı 
Sathi kaplama 

Toplam 

Yapım 
Km. 

34 

30 
913 

977 

Onarım 
Kın. 

102 
85 

998 

1 185 

Yapım 
Km. 

C>0 

L 200 

1 260 

11 yolları 
Sathi' kaplama 119 

Devlet ve il yolları toplamı 1 096 1 185 

280 

1 540 

Karayolları G. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Köprü yapımı : 

Devam eden ihaleli 
Yreni ihaleli 
Dievam eden emanet 
Yeni emanet 

Toplam 

Devam eden emanet 
Yleni emanet 

TABLO : 11 

1971 yılında tamamlanan köprüler 

Devlet 
adet 

22 

14 
9 

45 

50 

yoll arı 
M. 

.1 097 

622 
243 

1 962 

— 

adet 
İl ye 

25 

.10 
6 

41 

14 

ılları 
M. 

.1 223 

357 
159 

1 739 

^ 

Toplam 52 — 14 

Kara yollan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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TABLO : 12 

1971 yılında .tamaımlaman İşler 

Program 
Bölge uzunluğu Altyapı 

No. Proje adı Kın. Km. 

o 

Turistik yollar 
Devam sden yol yapımı ve onarımı 

2 • Milas - Güllük 3 4 
2 Çeşme - Çirtlikköy - Tursitc 9 — 
2 Kuşadası - Dilek Yarımadası Millî park yolu 13 6 
2 Prien - Atburgaz - Tuzburgaz - Mil et - Ak koy 28 4 
3 (Afyon - İnsaniye) ayr. - Kırka 20 19 
4 İTamidiye - Seyitgazi - Kırka - B.Bl.ITd. 80 10 

Kâhta - Eskiıkahta - Nem rutdağı 20 21 
10 Çaın.'hlıemsin - Aydar Ilıcası 13 5 
10 Kaptanpaşa - Başköy 6 3 
13 Antalya - Kemer - Tckirova 72 1 
13 A'talya - Kepez 11 7 
13 İsparta - Gölydu 20 — 

Turistik yollar 
Devam eden yol yapım ve onarım toplamı 80 
Turistlik yollar 
Yeni yol yapımı ve onarımı : 

3 Çumra - Çatal höyük 12 —• 
G Ürgüp - Yeşilhisar yolunda 

Soğanlı Harabe'!eri bağlantısı (> 4 
12 Kars - Anilıarabeleri 45 17 
.14 Uludağ - Moteller - Ha nallan Teleferik 

tesisleri yolu 7 —• 
Turistik yollar 
Yeni yol yapımı ve onarımı toplamı 21 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 2.1) 
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Bütçe Karmaı Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/566 
Karar No. : 172 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 ta r ih inde Türk iye Büyük Millet Meclisine sunulup, b i lâhara te tk ik i hususu Komisyonumuza nnıhav 
lüğü 1972 yılı Bütçe k a n u n u tasarısı» ; 

Bayındır l ık Bakanı , Karayol lar ı Genel Müdürü , Maliye Bakanl ığ ı ile Devlet P lân lama Teşldlâtı temsilcilerinin h 
rüşüldü ; 

Söz konusu Genel Müdür lüğün 1972 yılı Bütçe k a n u n u tasarısı t e tk ik edildiğinden de görüleceği üzere, 
Tasar ının i nci maddesiyle ( A / l ) cari harcamalar , (A/2) ya t ı r ım harcamalar.! ve (A/3) sermaye teşkili, ve t r 

(571 263 457) lira, (1 597 000 000) ve (230 282 188) lira ki, ha rcamala r için toplam (2 398 454 045) lira ödenek 
Gelirleri ise, 2 nci maddeye bağlı (B) işaret l i cetvelde gösteri ldiği üzere (2 308 545 (İ45) lira olarak tahmin ed 
Karayol la r ı Genel Müdür lüğü 1972 yılı Bütçe görülmelerine, Genel Müdür lüğün geçmiş yıl. Bütçe uygulamalar iyl 

yapı lacak çalışmalar üzerinde Komisyonumuza niyabeteu inceleme yapan raportörlerimizin hu inceleme sonucu tanz 
Komisyonun ı t t ı laına sunuş kouuşraalariyle başlanılmış, 

Bi lâhara söz alan sayın üyeler, Genel Müdür lüğün , 2 nci 5 Yıllık Plân dönemindeki (i milyarlık ya î ı r ım sonucu 
ometr ik s t andar t l a r ın ın yükselt i lmesine yönelti len gayret ler in övgüye değer olduğu, 

(35 O.'IG) Kilometre gibi azınısan'imyaeak uzun luk tak i Devlet yollarının tamir ve bakımının, mevcut imkânlar muv 
cek ölçülerle yü rü tü ldüğünü , t ak r ib i 24 500 Kın. olan il yollarında, her mevsimde geçit veren yolla i' o ran ınm düşü 

Bütçe rakamlar ın ın oldukça kabar ık yekûn l r r yansı tmasına rağmen, görülen ve. görülecek işlerin vüsati karşısın 
ancak Devlet gücünün de ancak bu ölçülerde ödenek tefrikine imkânı, o lduğunu ifade ederek, gelecek yıl bütçe rak 
olması temennisini izhar etmişlerdir . 

Üyelerin kişine! görüşlerini açıklamaları ve ilgililere tevcih olunan soruların cevaplandır ı lmasından son'ar madd 

Karayolları! -G. M.d. Bütçesi (\S. Sayısı : 21) 
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Tasarının 1, 2, -'], 4, 5, G, 7, 8, 9 ve 10 nen maddeleri ve ilgili maddelerde bahse konu edilen cetveller hiçbir deği 
edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksel: Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
K. Karaağaçlıoğlu 

Ankara 
/. Yetiş 

Erzurum 
E. Cinisli 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
M. Kaftan 

Rizo 
S. Z. Köseoğlu 

Ti 
A. §. 

Başkanvekili rsözeü 
Edirne Ankara 

N. Er geneli M. K. Yılmaz 

Amasya Amasya 
Y. Acar S. Ay gün 

Aydın Bolu 
N. Menteşe II. t. Cop 

Gaziantep Giresun 
S. Tanyeri M. E. Turguialp 

Kars Kayseri 
K. Okyay V. Yüceler 

Manisa Manisa 
M. Erten H. Okçu 

Sakarya Sakarya 
N. Bay ar II. Uysal 

-abzon Trabzon 
Ağanoğlu E. Dikmen İ. E. 

Söz 

Söz 

Kâtip 
Malatya 

A. Karacıdan 

Ankara 
hakkım mahfuzdur 

II. Balan 

C. S. Ü. 
R. Üner 

Hatay 
H. Özkan 

Konya 
hakkını mahfuzdur 
AT. Kalaycıoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

Urfa Uşak 
Karakapıcı Söz hakkım m 

B. 

N. 

Adan 
£'. Kı 

Anka 
Y. Kö 

Deni 
/ / . O 

İçel 
C. Oky 

Kony 
, Miider 

Niğd 
Kodam 

Siva 
E. Kan 

ahfuzdur 
F. Atayurt 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 2T 



HÜKÜMMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün cari harcamaları 
ilcin (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (571 263 457) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 597 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (230 282 188) lira ki top
lam olarak (2 398 545 645) lira ödeniek verilmiştir. 

•HADDE 2, — Karayolları Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 398 545 645) lira olarak tah

min edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 1972 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden heribirlnin dayandığı hükümler, bağlı 
(G) i'şar^ili cetvelde gösterilmiştir. Bu eeivoMe yazılı gelirin tarh ve 
talhsilins 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırıîacak 
veya satın alınacak area için (Kamulaştırma ve satmalmalar) balü-
mime konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı 
'(A/2) işaretli cetvelin-, (Yapı, tesis ve büyük olarım giderleri) bölü
müne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli ceivsîin (Kamulaştırma ve sa-
taalnıalar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MÂBDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

iMADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere gir inmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

i.varaynilan il. Md. ıBİİ 

BÜTÇE KAİÎ.MA KOMMİSYONUN 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 

MADDE 1. — Tasarınım 1 nci ma 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci ma 

MA'DOE 3, ----- Tasarının 3 ncil m? 

MADDÎSİ 4. --'• Tasanrm 4 no-û ma 

MADDB 5, TasaTi'iun 5 nci ma 

K â D D E 6, - - Tasarının 8 nci ma 

(S. Sayısı 



Hükümetin teklifi 

MADDE 7. — 5889 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 5539 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesiırin 1 nci fıkrasına göre, 1525 sayılı Ka
nun esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanııııuna bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (Yatırım harcamaları) cetveli
nin ilgili maddelerine ödemek kaydolunur. 

MADDE 8. — Dcvis'l daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler, diğer kurumlar ve bakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ait yolların kenarında c-lup yol gövenliği bakımından yola giriş ve çı
kışlarının düzenlenmesi gereken tesislerin, (Akaryakıt satış istasyon
ları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardımlardan, etüt araştırma 
proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırıl
ması ve bakımı maksadiyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırıla
cak par" T ar t'B) işaretli cetvelde açılacak özel maddeye gelir, diğer ta
raftan (Â/2) işarcîeli (Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak öuel 
maddelere Maliye BakanlığiTiiea ödenek kaydolunur. Eu ödenekken 
yılı içinde sarf edilmlyen kısmı, erteli yıla 1 nci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 9. — Bv. kanun 1 Mart 1072 tarihinde yürürlüğe girer. 

Karayolları, (k İM el. I 

Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 7. — Tasarının 7 nei ma 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 
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MADDE 10. 
rütür. 

Başbakan 
N. Erim 

içiişleri Bakam 
/ / . Ömeroğlu 

Hükümetin teklifi 

Bu kanunu Maliye ve Bayındırlık bakanları yü-

Bütçe Karma Komis 

MADDE 10. — Tasarının 10 nc 

Devlet Bakanı Devlet 'Bakanı 
l Ba$b akan Yardım e ıs L Başbakan Yardımcısı 

S. Koç-aş 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Koças 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı (jfüm. ve Te. Bakanı V. 
T. Akyol Ö. Derini 

A. Karamın art oğla 

Maliye Balkanı 
S. N. Ergin 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Timizin ve Ta, Bakam İmjar ve İskân Bakamı 
Ar. Devren E. Y. Akçal S. Btünlroğlu 

Devlet Bakam 
M. Özgüne* 

Mitili Eğit. Bakanı 
*5. Orel 

Ulaştı rai a Bakan ı 
C. Karakaş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ay kan 

Kültür Bakanı 
T. Halmarı 

Adalet B 
î. Ar 

Bayındırlık 
M. Özt 

Oalışma B 
A. S 

Orman B 
S. in 

Karayolları/ (i. Ahi. .Bütçesi (S. -Sayısı :' 21.) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

197 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

TEKNİK PERSONEL ÜCRETLERİ 
"12.200 Sözleşmeli personel ücretleri 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12 
12. 
12. 
12 

12, 
12, 
12 

12 
12 
12 

,310 Aile yardımı 
320 Doğum yardımı 
330 ölüm yardımı 
,340 Tedavi yardımı ve cenaze masraflar] 
350 Yakacak yardımı 
370 Emekli keseneği karşılıkları 
380 Sosyal Sigortalar Kurııınlfin kesenek ve 

prim karşılıkları 
390 Diğer sosyal yardımlar 
391 Giyecek yardımı 
,392 Yiyecek vardımı 

1971 ödeneği 
Madde 
Lira 

Bi 

L 

291 500 000 

291 499 
33 720 

1 
7 

212 

33 500 

1. 
999 
806 

1 
800 
000 
000 
1 
1 

000 
1 
1 
1 

alüm toplamı 
Lira 

338 230 127 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

427 956 64 

92 100 078 

266 177 010 

133 960 
260 043 050 
52 725 818 

565 000 
1 800 
7 000 

750 000 
7 000 

12 894 010 

31 925 16S 
1 

0 575 S38 
1 

Karayolları O. Md. Rüteesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

12.571 

12.600 

12.710 

TAZMİNATLAR 
İs güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

ÖDÜLLER 
Ödül 

ÖDENEKLER 
Temsil giderleri 

YOLLUKLAR 

12,811 
12.813 
12.814 

12.816 
12.817 

12.834 

I" - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
Yolluk karşılığı verilen tazminat 
Yol ve makina bakımı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Kurs yolluğu 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Kesim toplamı 13 009 316 

142 500 
2 475 000 

9 400 
9 189 000 

608 415 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira Lir 

20 000 

16 953 736 

142 500 
3 500 000 

12 100 000 
608 415 

20 000 

Karayolları O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları ıtoplaını : 10 380 İKİ) 

/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 573 320) 

Y Ö N E T I M G I D E R L E R I 

G E N E L Y Ö N E T I M L E I L G I L I A L I M L A R 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

1971 ödeneği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 500 

3715 000 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

9 500 

375 000 

50 000 
130 500 

1 

1 309 500 

132 000 
143 000 
300 000 
37 000 
059 000 
47 500 

3 680 101 

,67 819 
130 500 

1 

4 325 85 

1 309 500 

132 000 
143 000 
300 000 
87 000 
650 000 
47 500 

Karayolları G. Md. Bütçesi! (S. Sayısı : 21) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe 'istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

14.000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

1 176 350 

246 000 
76 000 
830 000 
24 350 

903 251 

1 400 350 

350 000 
76 000 
950 000 
24 350 

1 325 000 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZ
MET GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından koruruna giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

1 308 110 1 21 

594 000 594 000 

94 000 
500 000 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

337 000 
566 251 

291 000 

475 000 
850 000 

291 000 

94 000 
500 000 

2 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

EĞİTİM VE AJRAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenci giderleri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 

Kesim toplamı 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 
16.430 Uluslararası profesör, uzman, memur ve 

öğrenci mübadelesi giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

714 108 

197 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

625 890 

50 001 

1 

50 000 

24 000 
460 000 
177 876 
52 232 

80 000 

30 000 
50 000 

95 586 757 

24 000 
460 000 
89 658 
52 232 

80 000 

30 000 
50 000 

137 76H 0 

Karayolları (i. Md. (Bütçesi ('S. 'Sayısı : 21) 



— 68 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.842 
16.843 
16.844 

16.845 

16.851 
16.852 
16.853 
16.854 

YOL VE KÖPRÜ BAKIMI VE İDAME 
GİDERLERİ 
Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 
Sel ve heyelan gibi fevkalâde hallerde 
meydana geleeck yol ve köprü arızaları
nın giderilmesi 
Çeşitli giderler 
(Bakım ve idame giderleri toplamı : 

110 780 666) 
MAKİNA VE TEÇHİZAT ONARIMI VE 
SATINAUMI 
Makina ve teçhizat onarımı ve satmalımı 
Makina ve teçhizat yedek parça ikmali 
Bakım ve malzeme giderleri 
Yönetim giderleri 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

45 001 

35 000 
1 

10 000 

95 461 755 

62 980 000 
5 640 000 

6 716 3(54 
940 000 

6 i580 000 
2 491 000 

629 800 

Hükümetçe 'istene 
Madde Bölüm 
Lira Li 

45 001 

35 000 
1 

10 000 

137 586 067 

95 O00 000 
5 640 000 

9 200 666 
940 000 

1 
10 600 000 
2 491 000 

629 800 

Karayolları (!. Md. Bütçesi (.S. Sayısı : 21) 
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Bölüm Madde Odcne&'in cesidi 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

16.855 Çeşitli giderler 
(Makina ve bakım giderleri toplamı : 

13 805 401) 

16.861 Bakım ve idame giderleri (İl yolları) 
(Karayolları Genel Müdürlüğü eliyle sari' 
edilecektir.) 
PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

84 600 

!) 400 000 

338 230 127 

3 680 101 
1 308 110 

95 586 757 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

84 600 

!3 000 000 

427 956 

4 325 
1 219 

137 761 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 438 805 095 571 263 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 öd«neğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükiknetç Lira 
Madde e istenen 
Lira Bölüm to 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

KARAYOLLARI 
21.541 Etüt ve proje giderleri 
21.545 İşçi ücretleri 

(Karayolları toplamı : 47 000 000) 
İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 

21.561 Etüt ve proje giderleri 
21.565 İşçi ücretleri 

(îl yolları toplamı : 4 000 000) 
TURİZM SEKTÖRÜ 

0 Turistik yollar etüt ve proje giderleri 

47 000 000 51 000 

46 000 000 51 000 000 

101 500 000 
m -000 ooo 

ııoo ood 
3 400 000 

1' OOO OOO 

m ooo ooo 
m ooo ooo 

4'30 000 
3 970 000' 

Karayolları G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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Böl i 

22.000 

Maddi üdenojHn çeşidi 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 10f73QOOOOO 

1 111 500 000 

22.541 

22.545 

22.561 

22.565 

KARAYOLLARI 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve 
büyük onarım giderleri (80 000 000 lira
lık kısmı proje kredisi karşılığı olup Hak
ten harcanamaz.) 
işçi' ücretleri 
(Karayolları toplamı : 1 065 013 000) 

İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle sarf edilecektir.) 
Yol, köprü, tesis yapımı, şehir geçitleri ve 
büyük onarım giderleri 
İşçi ücretleri 
(îl yolları toplamı : 135 887 000) 
TURİZM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

751 O0Ö 000 
2fl2 000 000 

61 400 000 
m 1600 OOO 

38 500 000 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1248500 

1201500000 

1821 618 000 
2̂44, 000 000 

92 307 000 
43 630 000 

47 000 000 

TURİSTİK YOLLAR 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.615 İşçi ücretleri 

(Turistik yollar toplamı : 47 000 000) 

23 1500 000 
1J5 000 000 

30 OOO 000 
17 OOO 000 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayıyı : 21) 
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Bolüm Madde 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

KARAYOLLARI 

23.541 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları (20 000 000) liralık kısmı proje 
kredisi ile temin edilecek makina ve 
teçhizatın mahsubu için kabul edilmiştir. 
Nakden harcanamaz.) 

23.545 işçi ücretleri 
(Karayolları' toplamı : 237 000 000) 
İL YOLLARI 
(Karayolları eliyle) 

23.561 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.565 işçi ücretleri 
(il yolları toplamı : 49 000 000) 
HİZMET SEKTÖRÜ 

23J012 Taşıt alımları 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 247 000 000 

254 000 000 

.1115 300 '00*0 
84 000 000 

'216 1700 000 
21' 000 000 

7 O00 0O0 

Hükümetçe istemen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

286 000 000 

297 500 

li'6'3 000 000 
74 000 000 

(28 000 000 
ı2fl 000 000 

İL)V 500 000 

Karayolları O. Md. Bütçesi (S. •Sayısı : 21 
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Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

23.000 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
M AKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

47 000 000 

1 :1H 500 00O 

254 000 '000 

1 
Hükümetçe istemen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 412 600 000 

5i 000 0 

.12^81500 

2917 600 0 

1597 000 

Kara yollan G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1971 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

Karayolları 877 878 Aksüt 
1 - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 271 000 000 226 000 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
LAR BEDELİ Kesim toplamı 271 000 000 226 000 000 

32.110 Kamulaştırma ve satmalıma bedeli 101 000 000 111 000 000 
32.120 İstanbul çevre yolları ve boğaz köprüsü 

kamulaştırma ve satmalına bedeli 170 000 000 115 000 000 
34,000 MALÎ TRANSFERLER 16 300 19 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine gö
re millî prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKÜ L i .E RE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı 11 300 14 050 

Karayolları (I. Md. /Bütçesi ('S. Sayısı : 21 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

•;5.ooo SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ. SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.360 Sigortaya ödenecek genel yönetim primi 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

3)5.710 Karayolları memurları öğle yemeğine yar
dım 

('Memur Yardım Sandığına ödenir.) 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

150 003 

1. 
150 000 

1 
1 

150 005 

1 506 660 

921 001 
150 000 

435 658 
:ı 

1 653 

147 074 

Karayolları Ü. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



— 76 — 

Bölüm Madde 

mooo 

Ödenenin eesidi 

1971 ödeneğ'ı 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

36.310 

36.320 
36.330 
36.400 

36.500 
36.600 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşekküllerine olan geçen 
yıllar borçları 
Diğer geçen yıllar borçb.rı 
Karşılıksız borçlar 
İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İSTİKRAZ ÖDEMELERİ VE KARŞI
LIKSIZ BORÇLAR Kesim toplamı 

İstikraz ödemeleri (Konsolide borç) 
Geri ivebilecek paralar 

986 001 

200 000 
7S(J 000 

1. 
651 86!) 

1 396 685 

! :5!Î6 685 
9 400 

3 043 957 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

1 500 001 

300 000 
200 000 

1 
100 000 

1 

t 

000 000 

000 000 
9 400 

2 609 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 



lüm Madde ödeneğin çeşidi 

.000 

.000 

.000 

.000 

DİĞER BORÇ ÖDEMELERİ 
Kesim toplamı 

36.910 Amerikan teknik yardımları karşılığı ge
çici hesabı 

36.920 5582 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
yardımlar karşılığı 
KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1971 ödeneği 
»mude bolum toplamı 
Lira Lira 

271 000 000 
16 300 

!50 005 
3 043 957 

274 210 262 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

220 000 0 
19 0 

i 053 7 
2 609 4 

230 282 1 

Karayolları il. M-.l. Bütçesi (S. Sayısı : 2L 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

B/2 —• Vergi dışı gelirler 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ 

TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLAR
DAN ALINAN GELİRLER 

Kesim toplamı 

G2.110 Taşınmaz mallar satış bedeli 
62.120 Kiralar ve taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

03.220 Mütaah aitlerden alınacak gecikme ceza
ları 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 

63.400 Bağışla* 

63.500 Cİ el ir kaydolunacak teminat akçeleri 

1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira Li 

1 150 000 

350 000 
900 000 

4 000 000 

800 O00 

10 000 O00 

1 

1 

5 160 000 

10 800 002 

1 1Ö0 000 

12150 000 
I90O 000 

4 000 000 

«00 000 

-1(5 000 000 

1 

1 

5 15 

15 80 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. S:ıyı«ı : 21 



Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

72.000 

62.000 

63.000 

72.000 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİŞLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 

72.300 5539 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ge
reğince Hazineden alınacak paralar 

72.400- Geçen yıldan devreden nakit 

GENEL MÜDÜRLÜK MALLARI GE
LİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 
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19 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

2 109 '565 355 2 377 595 6 

1 4 4 7 , 5 6 5 3515 İl $25 5Ö6 643 

2110 000 000 

4510 000 000 

2 OÖO 000 

5 150 00O 

10 800 01012 
2 1 0 9 005 Î3I5Ö 

2 125 515 357 

1100 OOO 000 

450 000 OOO 

i2 000 000 

5 1150 O 

15 İ80Ö 00 
2 377 öl9"51 

2 398 545 64 

Karayolları G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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0 - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanaklara 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 11 . 2 . 1950 5539 Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Teşkilâtına dair K 

G - Ü E T W L İ 

Kanun No. Tarilhi 

5539 11 . 2 . 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü Kurnıluş ve Teşkilâtına d 
nunun gelecek yıllara geçici yüklenmelere girilşilmesi 
33 ncü maddesi. 

Karayolları >G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 21) 
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B . CETVELİ 

1972 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de 

Bölüm : 12.000 Personel giderleri 
ıMadde :, 12.846 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
6245 sayılı Kanunum 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat 
Arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek taz 

Yaitırınıılıar 
Ayrıca : 
1. Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu hükümler, 
2. Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım ve onarım giderleri, 
3. İl özel idarelerine bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için makina, yedek parça alımı ve b 

ların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin gündelik ve yollukları, etüt ve proje giderleriyle teknik ve pro 
rayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak olan köprülerin yapımının gerektirdiği güderler Ba 
ilgili yatırım bölümlerinden ödenir. 

TramJsferüer 
Bölüm : 32.000 Kamulaştırma ve satınalmala r 
Madde : 32.110 Kamulaştıma ve satmalına bedeli 
Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz mallara iras edilecek ve mevzua 

lecek zararlara ailt tazminat. 
Karayolları Genel Mülürlüğii eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca onanan illere ait yol, köprü yapımı ve 

pılan istimlâk bedelleri. 
237 sayıill Kamını gereğince 1972 yılmJda saftaalınacalki fcaşılttor 

Adet Cinsi Nerede kullanılacağı 

120 Bilek - Up (4 X 2) T. O. K. şehir dışı hizmetlerinde 
]5 Panel ( 4 X 2 ) T. O. K. şehir dışı hizmetlerinde 

3 Otobüs (en az 40 kişilik) (4 X 2) T. C. K. hizmetlerinde 
Amerikan ihtiyaç fazlasından kamu 
sektörü ihtiyacı için sağlanacak mal
zemeler T. C. K. hizmetlerinde 

Karayolları G. Md. Bütçesi ('S. Sayısı ; 2L) 
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Toplantı : 11 f * f | 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O U 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılma 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi : 1/595; Cumhuriyet Senatosu : 1/51) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 1 . 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1373/481 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca Ihazırlanan ve 'Türkiye Büyük Mîilelt Meclisine arzı Bakamlar Kurulun
ca 18 . 1 . 1972 tarihlinde kararlastırılaaı «1971 yılı Bübçe Kanununla (bağlı cdtvellöridJe değişiklik 
yapataası ihalkikııaılcla kamun Itasairısı» ve gıerekçesi ile .eki oefttveıîler iıliş'ik olarak sunulmuştur. 

Gtereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 

GEREKÇE 

Birinci madde : 
Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

(A/ l ) 

'Başfbaıkamihk 

14.000 14.333 — 1 250 000 MİT hizmetleri taşıt işletme ve onarma giderleri için 
Başbakanlık 14.333 ncü maddesine (1 275 000) liralık 
ödenek konulmuş bulunmaktadır. 
Yedek parçalar ile akaryakıta yapılmış olan zamlar 
nedeniyle yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılamak 
üzere, bu tertibe daha (1 250 000) liranın aktarma su
retiyle eklenmesi zaruridir. 

Taıpu ve Kalcüaslfero Genel Müdürlüğü 

13.000 13.210 — 50 000] Su, elektrik ve tefelon giderlerine yapılan zamlar ne-
13.230 — 50 000^ deniyle tertiplerindeki ödenekler yıl sonuna kadar olan 
13.420 — 50 000'J ihtiyaçları karşılıyamıyacağından, maddeleri hizala

rında gösterilen miktarların aktarma suretiyle eklen
mesine zarureft vardır. 
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Bölüm. Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

14.000 14.915 40 000 —"j Tertipleri hizalarında gösterilen miktarların yıl soıru-
14.916 70 000 — l na kadar tasarrufu mümkündür. 
14.925 40 000 —J 

JajUjdjaüimia •Gemisi Koımıuitamlığı 

— Kadro münhaller&ıden istifade ile yapılan tasarrufla 
12.530 ncıı maddeden (3 204 000) liranın diişüılmesinde 
mahzur bulımmamaktadır. 

955 000^ PTT giderleri ile taşıma giderlerinde çeşitli fiyat ar-
2 000 000 ( tısları nedeniyle bütçedeki ödenekler yıl sonuna kadar 

olan ihtiyacı karşdıyam'adığmdan, tertipleri hizalarında 
gösterilen miktarların aktarma suretiyle ilâvesine ih
tiyaç vardır. 

16 000 Bu tertipten, astsubay öğrencileri için yapılan ilân be
dellerinin mevcut ödenekle karşılanmasına imkân ol
madığından, 15.229 ncu maddeye aktarma suretiyle 
(16 000) liranın ilâvesine zaruret vardır. 

iMailiye Balkamihğı 

— ^laliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce Kontro
lör kadrolarına sınavla ve aralıklarla eleman alındığın
dan, 12.824 ncü (Kontrolörler geçici görev yolluğu) 
maddesinden yıl sonuna kadar (500 000) liranın tasar
rufu mümkün görülmektedir. 

500 000 Maliye Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı ihtiyaçları
nı karşılamak üzere. «Devlet Harcama Belgeleri Yö
netmeliği» ndeıı 15 000 adet bastırılması gerekmekte 
ve bunun karşılığı da (300 000) liradır, 
Ayrıca, Emlâk Vergisi Kanununda yapılan değişiklik
lerle ilgili olarak yayın ve baskı işleri giderleri' için de 
(200 000) liraya ihtiyaç, bulunmaktadır. 
Toplam olarak eklenmesi derpiş olunan (500 000) lira
lık ödeneğin aktarına suretiyle ilâvesi zaruri görül
mektedir. 

(A/2) 

Baişlba^ajiıilılk 

23.000 23.611 1250 000 — Bu tertibe konulmuş bulunan (10) milyon liralık öde
nekten yııl sonuna kadar (1 250 000) liranın tasarrufu 
mümkün görülmektedir. 

(A/3) 

Janidarma GtensI Komutanlığı 

35.000 35.621 — 233 000 6535 sayılı Kanuna göre verilmesi icabeden şehit ve 
yaralı tazminatının yeni maaşlar üzerinden ödenmesi 
gerektiğinden, mevcut ödenekle bu ihtiyacın karşı-

Cıunıhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 60) 

12,000 12.530 3 204 000 

13.000 13.410 — 
13.430 — 

15.000 15.229 — 

12.000 12.824 500 000 

13.000 13.140 
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Bölüm Madde Düşülen Eklenen İ z a h a t 

lanm asına da imkân olmadığından, 35.621 nci maddeye 
(233 000) liranın aktarma suretiyle ilâvesine lüzum 
görülmektedir. 

İkinci madde : 

(A/ l ) 

flYEaljye Bakaaıllığı 

12.000 12.120 1 900 000 000 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamaları için Ma
liye-Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 12.120 nci maddesine 
(9 282 233 273) liralık ödenek konulmuştu. 
Bakanlık ve dairelerce yapılan intibaklar ve torba kadrolardan 
alman kadrolara yapılan tâyinler neticesinde, bu miktar ödenek 
yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılıyamıyacaktır. 
Bu itibarla; Bakanlık ve dairelerin son üç aylık özlük hakları
nın karşılanabilmesi için 12.120 nci (Devlet Memurları Kanunu
nun gerektirdiği harcamalar) maddesine, merkez ve saymanlık
larda mevcut ödeğe ilâveten (1 900 000 000) liralık ödeneğin 
eklenmesine ihtiyaç vardır. 

Ulaşltartmla Bakanlığı 

13.000 13.410 65 0001 Cari'yılda yapılan zamlar nedeniyle bütçedeki ödenekler yıl 
13.420 45 0001 sonuna kadar olan ihtiyaçları karşılıyamadığmdan, maddeleri 

15.000 15.265 60 000 f hizalarında gösterilen miktarlarım eklenmesine zıaruret vardır. 
15.267 100 00OJ ! 

(A/3) 

Ulaşltınm'ai Bakamülığı 

34.000 34.720 5 697 Ulaştırma Bakanlığı 1971 yılı bütçesinin 34.720 nei maddesine 
konulmuş bulunan (550 000) liralık ödenek ilgili kurum ve der
neklere tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Ancak; Milletler
arası Denizcilik Teşkilâtı (IMOO) ya katılma payı olan (5 981) 
dolar karşılığı (90 612,15) Tl. katılma payına karşılık (84 915.75) 
Tl. ödenmiştir. Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde bu bölüm tek 
maddeden ibaret bulunması sebebiyle, maddeler arası aktarma 
yapılmasına da imkân görülememiştir. 
Bu itibarla; ihtiyaç (5 697) liralık ek ödenek verilmesi suretiyle 
karşılanacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 60) 
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Üçüncü Madde : 

Sağlık ve Sosyal Vardım Bakanlığı hesabına dış ülkelerde bilgi, görgü ve ihtisaslarını artır
maları için gönderileeeklerden, aylıkları tutarı İnil unduk! arı .mahallie ait öğrenci ödenekleri az 
olanlara aradaki faikın adı geçen Bakanlık bütçesinden karşılanması gerekmektedir. 

Bu faikın karşılanalb ilmesi için Sağlık ve So.syaıl Yandım Bakanlığı Bütçesinde bir teıttip 
mevcut bulunmamaktadır. 

Bu itibarla; mezkûr Bakanlık 1971 yılı Bütçe sinde 14.550 nci (ıSatj ve öğrenim giderleri) adiy
le yeni bir madde açılmasına ve bu maddeye (1) liralık olağanüstü ödenek konulmasına ihtiyaç du
yulmuştur. 

1971 yılı içinde lüzumlu bulunan (6.151) l i ra lk ödenek bu maddeye, maddeler arası aktarma 
yapılması süratiyle karşılanacaktı]'. 

Kanun tasarısının ikinci ve üçüncü maddeleri ile verilmesi derp% olunan (1.900.275.698) lira
lık ek ve olağanüstü ödenek Haizine imkâınlai'i ile karşılanacaktır. 

Dördüncü Madde. : 
İmar ve İskân Bakanlığı Yapı Malzemesi Genel Müdüıdüğünün yapı malzemesi hizmıeftlerin

de kullanılmak üzere, 1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelde 1 adet 4X2 şehiriçi 
Pick - Up bulunmaktadır. Ancak bu taşıttan Devle*t Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde mevcut 
olmadığından, bunun yenine, adı geçen Genel Müdürlükte bulunan 1 adet 4X2 şehir dışıPîck -
Up'un alınabilmesi için kanun tasarısına bağlı (3)sayılı cetvelde yazılı taşıt çıkarılarak, yerime 
(4) sayılı cetvelde yazılı taşıtın konulmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Bütçe Karina Koamisyıonıu raporu. 

T. B. M. 21. 
Bütçe Karma Komisyonu 20 . 1 . 1972 

Esas No. : 1/595 
Karar No. : 177 

Cumihuriiıyelfc Sepı/altosıu' Raışlcaaıikğınja 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurudan «1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı», 

Başta Maliye Bakanı olmak üzere bakanlık yetkili teknisyenlerinin de hazır bulundukları otu
rumda görüşüldü; 

Tasarının 1 nci maddesi kapsamı itibariyle (A / l ) . (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin tertipleri 
arasında aktarma yapmayı öngörmektedir. 

Şöyleki; 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hizmet giderlerinden toplam (150.000) lira, Jandarma Ge

nel Komutanlığı 12.530 (Tayın bedeli ve iaşe bedeli) maddesinden (3.204.000) lira, Maliye Ba
kanlığı 12.824 (Kontrolörler geçici ıgörev yolluğu) maddesinden (500.000) lira ve nihayet Baş
bakanlık 23.611 (Makina, Teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesinden (1.250.000) lira 
ki, toplam olarak tasarrufu mümkün görülen (5.104.000) liradan, (1.250.000) lirası Başbakanlık 
Bütçesi 14.333 (Taşıt işletme ve Onarma giderleri) maddesine, (150.000) lirası Tapu ve Kadast
ro Genel Müdürlüğü Bütçesi 13.210, 13.230 ve 13.420 nci maddelerine (2.955.000) lirası Jandarma 
Genel Komutanlığı 13.410 ve 13.430 ncu maddelerine (16.000) lirası aynı Komutanlık Bütçesinin 
15.229 ncu maddesine (233.000) lirası ise 35.621 nci maddesine, (500.000) lirası Maliye Bakanlığı 
13.140 nci maddesine aktarılmak suretiyle ilâve edilmektedir. 
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Tasarının 2 nci maddesi, Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcatmalar için Maliye 
Bakanlığı 1971 yılı Bütçesine tefrik lokman (9.28 2. 233.273) liralık ödeneğin kifayet etmiyeeeği 
gerekçesiyle söz konusu bakanlık 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetrvelin bölüm 
12.000, 12.120 (Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar maddesine (1.900.000.000) 
liralık, 

Tertiplerindeki ödenekleri yıl sonuna kadar kifayet etmiyeeeği gerekçesiyle Ulaştırma Bakan
lığı 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 13.000 ve 15.000 nci bölümlerindeki 
13.410, 13.420, 15.265 ve 15. 267 nci maddelere ve (A/3) işaretli cetvelin 34.720 nci maddesine top
lam (275.697) lira ek ödenek verilmesi öngörülmektedir. 

Tasarının 3 ncü maddesiyle, ıSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hesabına dış ülkelere görıgü ve 
billgi artırmaları ıgayesiyle gönderileceklerden aylıkları tutarı, bulunduklan mahalle ait öğrenci 
ödenekleri az olanlara aradaki farkın karşılan a bilmesini teminen, söz konusu Bakanlık Bütçesinde 
yeni bir madde tedvini ile bu maddeye (1) liralık'olağanüstü ödenek ıkonulması öngörülmektedir. 

Tasarının 4 noü maddesiyle îmar ve îskân B akanlığı 1971 Yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilen 1 adet (pick-up) (Şehiriçi) taşıtın Devlet Malzeme Ofisinde mevcudu ol
madığından yerine 1 adet (pick-uıp) (Şehir dışı) taşıt ikâmesi öngörülmektedir. 

Yukarıda gerekçesi özet olarak arz olunan tasarı, üzerinde Maliye Bakanının verdikleri izahat 
muvacehesinde eetvelleriyle beraber aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kumulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Afyon K. 
Ar. Karaağachoğhı 

Ankara 
Y. Kök er 

Bolu 
Söz hajkkım mahfuzdur 

77. î. Cop 

İçel 

C. Okyayuz 

Konya 

B. Müderrisoğln 

Manisa 
77. Okçu 

Bizo 

S. Z. Köseoğlu 

Tabiî Üye 

K. Karavelioğhı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
Y. Acar 

Ankara 
T. Toker 

Denizli 

77. Oral 

İzmir 
Muhalifim 
K. Önder 

Kütahya 

/. E. Erdinç 

Niğdo 
Ar. Çerezci 

Sakarya 

X. Bay ar 

Trabzon 

E. Dikmen 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Amasya 
S. Ay gün 

Ankara 
/. Yetiş 

Gaziantep 

S. Tanyeri 

Kars 

7ı. Ok yay 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Akyurt 

Niğdo 
Ar. Kodamanoğlu 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuzdur 

77. Uysal 

Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Afyon K. 
77. Hamamcıoğîu 

Ankara 
77. Balan 

Aydın 
X. Menteşe 

Hatay 

77. Özkan 

Konya 

X. Kalay cıoğlu 

Manisa 
Söz hakkım mahfuzdur 

37. Erten 

Ordu 
B. S. Saykal 

Sivas 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Durakoğlu 

Uşak 
Söz hafekum mahfuzdur 

F. Atayurt 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMET TASARISI 

1971 yılı 'Bütçe Kanununa (bağlı cetvellerde 
dfcğtiBİMdk yapılması (hakkında kanun tasarısı 

.•MADDE 1. — 1971 yılı Büstçe Kanununa 
Ibağlı (A/ l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvelle
rin, ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertipleri 
arasımda (5 104 000) liralık a'kjtamıa yapılmış
tır. 

.MADDE' 2. — 1971 yılı Bütçe Kanununa. 
lıağlı (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine 
(1 900 275 697) liralıtk ek ödenek verilmiştir. 

MADDE 3. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin Sağlıik ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısanının 14.000 nci (Hiz
met giklerieri) lxiluimun.de, 14.650 nci (Btaj ve 
öğrenim giderleri) adı ile yeni bir madde açıl
mış ve bu ımaddeye (1) liralık olağanüstü öde
nek kontııimuştur. 

ıMADDE 4. — 1971 yılı Bütçe Kanununa 
ıbağlı (R) işaretli cetvelden, ilişik (3) sayılı 
•cetvelde yazılı taşıjt çıkarılmış, yerine ilişik (4) 
sayılı cetvelde yaızılı taşıt elkletnimdştir. 

.MADDE 5. — Bu kanun yayıtını tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 6. Bu Kanunu Maüiye Bakam yü
rütür. 

Başbakan 
N. Erim 

Devlet Balkanı 
A. 1. 

Devlet Balkanı 
1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Dışişleri Bakanı 
H. Boyutken 

Millî Eğitim Balkanı 
î. Arar 

18 . 1 . 1972 

Devlet Bakanı 
D. Kitaplı 

Devlet Bakanı 
/. Karaöz 

Adalet Bakanı 
8. Büğe 

İçimleri Bakanı 
F. Kubat 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Bayındırlık Bakanı 
M. Öztekin 

BÜTÇE ;KARMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

1971 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değilşikOıik yapılması hakkında kanun tasarısı 

ıMADDE 1. — Tasarının 1 nesi maddesi ay
ine n ikaibul edilmiştir. 

ıMADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay 
non 'kaim! edilmiştir. 

;MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesti ay
nen ikaibul edilmiştir. 

ıMADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi ay
nen kaimi edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
N. Talû 

Güm. ve Tekel Bakanı 
H. Özalp 

Ulaştırma Bakanı 
B. Danışman 

Sa. ve So. Yar. Bakanı 
C. Ayhan 

Tarımı Bakanı 
O. Dikmen 

Çalışma Bakanı 
A. B. Uzuner 

Sanayi ve Tekne Bakanı En. ve Ta, Kay. Bakanı 
M. Erez N. Devres 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Bingöl 

Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
N. Sönmez 8. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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Böliüım Maıdde Ödenenin çeşidi İKişölen Eklenen 

(1) SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Başjb;;ıkanlık 

14.000 HİZMET GİDERLERİ BöHmr toplamı 1 250 000 
GÜVENLİK GİDERLERİ = 
'MİT hfemetleri giderleri 

14.oo-} Taşıt ve İsletme ve on ram ur gide'rleri 1 250 000 

Tapu ve K&iastro 'G-enel Müdiürlüğü 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 150 000 

ÇEŞİTLİ HİZMET GİDERLERİ 
Tapulama giderleri 

14.915 Giyim . kusanı alını ve giderleri 40 000 
14.910 Malzeme alım ve giderleri 70 000 

Kadastro isleri giderleri 
14.925 Giyim -'kuşam alım ve giderleri 40 000 

Jandarma Gter.sl Komutanlığı 

12.0TO PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 3 204 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLER 
13.210 Su giderleri 50 000 
13.230 Aydınlatma giderleri 50 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERi 
13.420 Telefon giderleri 50 000 

14.0OC HİZMET GİDERLERİ Böiüm toplamı 150 000 

TAZMİNATLAR 
12.530 Tayın bedeli ve iaşe bedeli 3 204 IKK) 

13:000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 2 955 000 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 955 000 
13.430 Taşıma giderleri 2 000 000 

15.000 "KURUM GİDERLERİ Bölüm toplamı 16 C00 

OKULLAR G11) ER 1 j UR İ 
Jandarmıı Astsubay O'kuiu giderleri 

15.229 Diğer alım ve güderleri 16 000 
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Maliye Bakanlığı 

(Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi (Düşülen Eklenen 

12.000 PERSONEL GEDERDEKİ (Bölüm toplamı 500 000 

YOLLUKLAR 
Denetim yollukları 

12.824 Kontrolörler geçici görev yolluğu 500 000 — 
13.000 YÖNtETtEM GİDERLERİ Bölüm toplamı — 500 000 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
13.140 Yayın alımları ve giderleri —• 500 000 

(A/ l ) Toplamı 3 854 000 4 871 000 

(A/2) 

Başbakanlık 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE 
ONARIMLARI 'Bölüm toplamı 1 250 000 — 

HİZMETLER SEKTÖRÜ 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları 1 250 000 — 

(A/3) 

Jandarma Genel Komuıtanlığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER Bölüm, toplamı — 233 000 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT YE YARDİMLAR 
35.621 6535 savdı Kanuna göre verile ek tazminat — 233 000 

'Genel toplam 5 104 000 5 104 000 

(2 SAYILI CETVEL 

(A/ l ) 

Maliye Bakanlığı 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ Bölüm toplamı 1 900 000 000 

AYLIKLAR 
12,120 Devlet Memurları Kanununun gerektirdiği harcamalar 1 900 000 000 

Ulaştırma Bakanlığı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölüm toplamı 110 000 
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ödıeaüeğtoı çjegiıdli 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

OKULLAR GİDERLERİ 
Yüksek Denizcilik okulu giderleri 

15.266 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.267 Yiyecek alım ve giderleri 

(A/3) 

Ulaştırma Bakanlığı 

34.000 MALİ TRANSFERLER 

Iiıra 

Bölüm toplamı 

m ooo 
45 000 

160 000 

60 000 
100 000 

(A/l) toplamı 1 900 270 000 

Bölüm toplamı 5 697 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE ÖDEMELER 
34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma payı 5 697 

Genel toplam 1 900 275 697 

Adet Tasııtım okısı 

1 Pick - Up (Şehir içi) 

(3) SAYILI CETVEL 

imaa* ve t^cân Bakanlığı 

Diferıansî 'tel Kullanılacağı yer 

4X2 Yapı malzemesi hizmetlerinde 

Adet Taşıtın cinsi 

(4) SAYILI OETVEL | 

imar ve iskân Bakanlığı 

Diferansiyel Kullanılacağı yer 

1 Pück - Up (Şehir daşı) 4X2 Yapı malzemesi hizmetlerinde 

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği metne bağlı cetveller 

CETVELLER 

Tasarıya bağlı (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

i^m<t 
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