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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1475 sayılı iş Kanununun 2869 sa
yılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin (Â) 
Bendinin Birinci, İkinci, Üçüncü Fıkralarının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifinin İçtü
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 535 

535 A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 

Demirtaş'ın, Hatay'ın Anavatana ilhakından 
sonra toprakları Suriye'de kalan vatandaşları
mıza dağıtılan topraklara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 535 
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in, iran'da meydana gelen trafik kazalarında 
yaralanan vatandaşlarımızın tedavilerine iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/246) 535 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in, Şekerbank tarafından pancar koopera
tiflerine verilen krediye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/250) 535 

Sayfa 
4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, işsizlik konusunda alınacak tedbirle
re ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/251) 535 

5. — Manisa Milletvekili ismet Turhangü' 
in, Manisa - Karakurt Barajı projesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 535 

6. — Manisa Milletvekili ismet Turhangü' 
in, ilk ve ortaöğretimi aynı binada yapan okul
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/254) 535 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Türkiye Elektrik Kurumunca satın alınacağı 
iddia edilen düşük kalorili kömüre ilişkin söz
lü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sudi Türel'in cevabı (6/257) 536:538 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
Trona madeni işletme hakkına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/258) 538 

9. — Ordu Milletyekii Bahriye Üçok'un, 
Samsun Belediyesince alman personele sorul
duğu iddia edilen sorulara ilişkin sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(6/259) 538:539 

10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, Bulgaristan'da Türk ve Müslüman 
azınlığa uygulanan baskılara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/260) 539 

11. — içel Milletvekili Edip Özgenç'in, 
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili çıka
rılması gereken yönetmeliklere ilişkin sözlü so
rusu ve Kültür vt Turizm Bakanı Mehmet 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun cevabı (6/261) 539:540 

12. — içel Milletvekii Edip Özgenç'in, 
Mushafları İnceleme Kurulunun, istanbul'dan 
Ankara'ya naklediliş nedenine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/262) 540 

13. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, 
adlî teşkilatta görev yapan hâkim ve savcı
lara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/263) 540 

14. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, 
Siirt bölgesi tütün başfiyatına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/264) 540 
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Sayfa 
15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 

Erol'un, Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi 
hizmetlerin yapılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/265) 540 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Batı Trakya'da yaşayan Türk
lere yapıldığı iddia edilen baskılara ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/266) 540 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum deprem bölgesindeki 
işsizlerin durumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 540 

TBMM Genel Kurulu saat 15.0ö'te açıldı. 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt as

garî ücret konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ka

lemli de Batı Almanya'ya yaptığı gezi ile ilgili gün
dem dışı açıklamada bulundu ve Çanakkale Millet
vekili Onural Şeref Bozkurt'un asgarî ücret konu
sundaki gündem dışı konuşmasına cevap verdi. 

Burdur Milletvekili Ali Kemal Erdem'in vefatı
na dair Başkalık tezkeresi okundu ve saygı duru
şunda bulunuldu. 

Kuveyt ve Bahreyn'e gidecek olan Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın dönüşüne ka
dar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Adalet 
Bakanı M. Necat Eldem'in, 

tsviçre ve Cezayir'e gidecek olan Başbakan Tur
gut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısı t. Kaya Erdem'in, 

Cezayir'e gidecek olan Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi -Türel'in, 

Federal Almanya'ya gidecek olan Dışişleri Baka
nı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sayfa 
IV. — KANUN TASARI VE TEKLİF

LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 541 

1. — İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
name ile Bu Kanun Hükmünde Karar
namenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararna
meye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve İçişleri ve 
Anayasa komisyonları raporları (1/108, 
1/503) (S. Sayısı : 238) 541:554 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde : 
Türkiye - ingiltere, 
Türkiye - Finlandiya, 
Türkiye - İsveç; 
Dostluk grupları kurulmasına ilişkin Başkanlık 

tezkereleri kabul edildi. 

Hakkâri Milletvekili Lezgin önal'm Dilekçe Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru
lun bilgisine sunuldu. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Vehbi Ba-
tuman ve Nuri Korkmaz'ın (3/666) (S. Sayış: : 244), 

Niğde Milletvekili Birsel Sönmez'in (3/665) (S. Sa
yısı : 245), 

Adana Milletvekili Mehmet Erdal Durukan'ın 
(3/664) (S. Sayısı : 246) ve 

Çanakkale Milletvekili Nadir Pazarbaşı'nın (3/651) 
(S. Sayısı : 247); 

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ge
rek bulunmadığı hakkında Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon raporlan 
okundu; 10 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde 
raporların kesinleşeceği bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 15 
arkadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün 
içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu konu
da millî bir politikanın geliştirilmesi amacıyla (8/5) ve 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 arka
daşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün 
içinde bulundukları durumun görüşülmesini sağlamak 
amacıyla (8/6); 

Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca birer genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergeleri okundu; her iki önergenin görüş
melerinin gelecek birleşimde yapılacağı açıklandı. 

Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın (6/255) 
sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du, sözlü sorusunun geri verildiği bildirildi. 

ölüm cezasına hükümlü Lütfi Polat'a ait dava 
dosyasının (3/676) geri verilmesine dair Başbakanlık 

1 

tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulunan 
dosyasının geri verildiği açıklandı. 

Başbakan Turgut özal'ın, Cezayir Demokratik 
Halk Cumhuriyeti Başbakanının davetlisi olarak Ce
zayir'e yapacağı resmî ziyarete Anayasanın 82 nci 
maddesi gereğince katılacak milletvekillerine ait liste 
kabul edildi. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Ana
vatan Partisi Grubunca aday gösterilen Uşak Millet
vekili Mümtaz Güler seçildi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 9 arka
daşının, hayalî ihracat yaparak vergi iadesi almak 
suretiyle haksız kazanç temin eden firmaları ve ha
yalî ihracat olayının sonuçlarını tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesinin (10/6) öngjörüşmeleri, İçtüzü
ğün 100 ve 102 nci maddelerine göre yapılarak Mec
lis Araştırması açılması reddedildi. 

Zonguldak Milletvekili tsa Vardal'ın, yeminli özel 
teknik bürolara yapılan başvurulara ve sonuçlarına 
ilişkin sözlü sorusuna (6/187) Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray, 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a' 
nın Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesinden doğa
cak sorunlara ilişkin sözlü sorusuna (6/223) Devlet 
Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un TRT yayın
larında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının ya
saklandığı iddiasına ilişkin sözlü sorusuna (6/248) 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, 
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Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgil'in, Vakıflar 
Genel Müdürlüğüne ait iş hanlanndaki kiracıların ki
ra sorununa ilişkin sözlü sorusuna (6/249) Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay, 

Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, 
Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine iliş
kin (6/226) ve 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gökova 
Kemerköy Termik Santralına ilişkin (6/253) sözlü so
rularına da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türel; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Artvin' Milletvekili Ahmet Doğru'nun, Çoruh 
Nehri üzerinde inşa edilmesi planlanmış barajlara 
ilişkin sözlü sorusuna (6/256) Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı cevap verdi. 

. Hatay Milletvekili Abdurrahman Demi'rtaş'ın 
(6/238) ve 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/254) 
sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili bakan
lar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın (6/246) 
sözlü soru önergesi, ilgili bakan Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, 

Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/252) 
sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere, 

Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un (6/251) 
sözlü soru önergesi mehil verildiğinden, 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in (6/250) 
sözlü soru önergesi de soru sahibinin birden fazla 
sorusunun gündemde yer alması nedeniyle, İçtüzü
ğün 97 nci maddesi gereğince; 

Ertelendiler. 
13 Şubat 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top

lanılmak üzere birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı * Adana 

Saffet Sakarya Cüneyt Canver 

ı f—ii ı 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Abdulhalim Araş 
KÂTİP ÜYELER : Cüneyt Canver (Adana), Saffet Sakarya (Çankırı) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 60 mcı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

* BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

^Gaziantep (Milletvekili Feyzuilah Yıldırır'a ka
dar yoklama yapıldı) 

• BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır, 
görüşmelere .başlıyoruz. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
7, — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye 

- Federal Almanya Dostluk Grubu kurulmasına dair 
Başkanlık tezkeresi (5/26) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» kısmında Türkiye Büyük 

M'iıllöt Meclisi Başkanlığının 3 adet tezkeresi vardır; 
sırası ile okutup ayrı ayn oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye IBüyük M:illet Meclislinde iParilamenıtolar-

arası Türkiye - Federal Almanya Dostluk Grubu 
kurulması için ilişik listede isimleri yazılı sayın mil-. 
letvekillerinden oluşan Kurucular Kurulunun iste
mi, Hükümetin de konu hakkındaki görüşü alındık
tan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık 
Divanının 5.2.1985 tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen dost
luk grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunun uygu
lanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca, yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin iKaradumam 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 

Türkiye - Federal Almanya Dostluk Grubu Mü
teşebbis Heyeti 

Haydar Özalp (Niğde) 
Fahrettin Kurt (Trabzon) 
Memduh Gökçen (Bursa) 
Naci Taşel piazığ) 

A. Turan Soğancıoğlu (Sivas) 
Ömer Necati Cengiz '(İstanbul) 
M. Seyfi Oktay (Ankara) 
Mehmet Üner ^Kayseri) 
Mehmet Yaşar (Ağrı) 
Ertuğrul Gökgün (Aydın) 
BAŞKAN — Türkiye - Federal Almanya Dost

luk Grubu kurulmasına ilişkin tezkereyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.... Etmeyenler Kabul 
edilmiştir. 

2, — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye 
- İsviçre Dostluk Grubu kurulmasına dair Başkanlık 
tezkeresi (5/27) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Mıillet Meclisinde Parlamento-

lararası Türkiye - İsviçre Dosıtluk Grubu kurulması 
için ilişik listede isimleri yazılı sayın ımilletvekille-
rıinden oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükü
metin de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
5.2.1985 tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca, sözü edilen dost
luk grubunun kurulması uygun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunun uygu
lanmasına ilişkin yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca, yüce Meolisin.onaylarına sunulur. 

Necmettin (Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
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Türkiye - İsviçre Dostluk Grubu Müteşebbis 
Heyeti 

Hacı Turan Öztürk (Nevşehir) 
Nuh Mehmet 'Kaşıkçı (Kayseri) 
lllyas Aktaş (Samsun) 
N. Abdullah iResuloğlu (Ankara) 
Mustafa Kılıça&kn (iSalkıarya) 
Coşkun Bayram (Adana) 
Lezgin önal (Hakkâri) 
Tevfiik Güneş (Kırşehir) 
Muzaffer İtinan (Muğla) 
Faik Tarınıcıoğîu (Bitlis) 
BAŞKAN — Türk - isviçre Dostluk Grubunun 

kuruLmasıma ilişkin tezkereyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye 
- Norveç Dostluk Grubu Kurulmasına dair Başkan
lık tezkeresi (5/28) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türkiye - Norveç Dostluk Gmbu kurulması 
için ilişik listede isimleri yazılı sayın (milletvekillerin
den oluşan kumcullar kumlunun İstemi, Hükümetin 
de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 5.2.1985 
tarihli .toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 16.1.1964 tarih, 378 sayılı 
(Kanunum 27.6.1972 tarih ve 1599 ısayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarımca, sözü edilen dost
luk grubunum kurulması uygum mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen kanunun 4 üncü ve bu kanunum uygu
lanmasına ilişkim yönetmeliğin 4 üncü maddele
ri uyarınca, yüce Mealisin onaylarınla sunulur. 

Necmebtin Karaduman 
Türkiye Büyük MıMet Meclisi (Başkanı 

Türkiye - Norveç Dostluk Gmbu Müteşebbis 
Heyeti 

A. Şamil Kazokoğlu (Bolu) 
Altınok Esen ı(Konya) 
Ünal Yaşar (Gaziantep) 
M. Kemal Toğay (İsparta) 
Talat Zengin (Malatya) 
Tülay öney (istanbul) 
A. Sırrı Özbek (Adıyaman) 
Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 
Feyzullah Yıldım* (Gaziantep) 
Ahmet Süter (İzmir) 

BAŞKAN — Türkiye - Norveç Dostluk Gru
bunun kurulmasına iiişfcim tezkereyi oylarımıza isu
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulma
sı kabul edilen Türkiye - İngiltere Dostluk Grubu
nun Müteşebbis Heyet listesi (5122) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde dostluk grupları 
kurulması hakkında 3 adet Başkanlık tezkeresi oyla
rınıza «umulmuş, kabul edilmişti. Ancak, tezkeremin 
ekimde müteşebbis heyet isimleri okunmadığı dçhv 
bu 'eksikliği tamamlamak üzere bu müteşebbis heyet 
isimlerini okutup bilgilerinize ısumaoağım. 

Türkiye - ingiltere Dostluk Grubu Müteşebbis 
Heyeti : 

Mustafa Rüştü Taşar (Gaziantep) 
Pertev Aşçıoğlu (Zonguldak) 
/Rüştü Kâzım Yücelen (İçel) 
Ahmet Akgün Albayrak (Adana) 
Burhan Kara (Giresun) 
Luitfullah Kayalar (Yozgat) 
Mustafa Kemal Palaoğlu (Sivas) 
Hasan Altay (Samsun) 
Yılmaz Demir (Bilecik) 
Halil İbrahim Karal (Ankara) 
Mustafa Çorapçıoğlu (Balıkesir) 
İsmet Tavgaç (/Bursa) 
iBAŞKAN — Billgilerinize sunulur. 
5. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulma

sı kabul edilen Türkiye - İsveç Dostluk Grubunun 
Müteşebbis Heyet listesi (5/23) 

BAŞKAN — Diğer listeyi okutuyorum': 
Türkiye - isveç Dostluk Grubu Müteşebbis He

yeti : 
Ahmet Budak (Kırşehir) 
Ahmet Şevket Gedik (Adama) 
IBehiç Sadi Abbasoğlu (istanbul) 
Fuat Öztekin (Bolu) 
F. Rezan Şahinkaya (Ankara) 
Feridun Şafcir öğüne (İstanbul) 
IRıza öner Çakan (Zonguldak) 
Nuri Korkmaz (Adana) 
Turgut Halit Kumıter (Rize) 
Mehmet Arif Atalay (Adıyaman) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Türkiye Büyük Millet Meclisinde kurulma

sı kabul edilen Türkiye - Finlandiya Dostluk Grubu
nun Müteşebbis Heyet lisesi (5/24) 
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BAŞKAN — Diğer müteşebbis heyet 
okutuyorum: 

listesini 

Türkiye - Finlandiya Dostluk Grubu Müteşeb
bis Heyetli : 

Halil Şıvgın (Ankara) 
Cevdet ıRarakurt (Diyarbakır) 
Metin Ataman ((İsparta) 
Akif Kocaman (Gümüşhane) 
AH Topçuoğlu (Kahramanmaraş) 
Şeyhımus Bahçeci (Diyarbakır) 
Halil Nüzlhet Goral (Aydın) 
Süleyman Koyuncugil (Gaziantep) 
Turgut Sera Tıirali (Giresun) 
Eşref Akıncı (Ankara) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/661) (S. Sayısı: 248) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonun 248, 249 ve 
250 sıra sayılı raporlarını okutup bilgilerinize suna
cağım. 

248 sıra sayılı raporu okutuyorum: 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığına 
Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonu

muza gönderilen, Kayseri Milletvekili Mustafa Şa
hin'in Yasama Dokunulmazlığımın kaldırılması hak
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Kar
ma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli ıtoplanitısım-
da incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkımda 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetimin Korunması Hakkındaki Ka
nuna Muhalefet suçu isnad edilen (Kayseri Milletve
kili Mustafa Şahin'in yasama dokunulmazlığınım 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 
kovuşturmanın, üyelik sıfatının soma ermesine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin nite
liğine göre Kayserıi Milletvekili Mustafa Şahin hak-

(1) 248 S. Sayılı Basmayazt Tutanağa eklidir. 

kındaki kovuşturmamın milletvekilliği sıfatınım sona 
ermesine kadar ertelenmesine oy birliğiyle karar ve-
miştir. 

Raporumuz, Genel Kurulum bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağamoğlu 

Adana 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya, 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hafcay 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır • 

Üye 
tlhan Dinçel 

Malatya 

Başkamvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

'Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Ahsan Tombuş 

Çorum 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

'Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turam Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Sekhattim Tafilıoğiu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 

8. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 
Raporu (3/663) (S. Sayısı: 249) (1) 

BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük M'illet Meclisi Başkanlığıma,. 

Başkanlığımızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ım Yasama Dokunulmazlığınım kaldırıl
ması hakkımda Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık 

(1) 249 S, Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Komisyonu Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine 
göre Karma Komisyonumuzun 24,1.1985 tarihli top
lantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Hükümetin ma
nevî şahsiyetini alenen tahrik ve tezyif suçu isnad 
edilen Diyarbakır MiUfltvekiti Mahmud Aâtunakar' 
in yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasına gerek 
bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik 
sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar ver
miştir, 

(Karma Komisyonumuz, Hazırlık 'Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin - ni
teliğine göre Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altum-
afcar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatı
nın sona ermesine kadar ertelenmesine oybirliği üe 
karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulum bilgilerine arz edil
mek üzere Yüksek (Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Nurettin Yağanoğlıu 
Adanla 
Oye 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üya 
Rıfat Bayazııt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

(Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Başkan vekili 
Münir Fuat, Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mehmet Sezai Fekuslu 

Ankara 

Üye 
İhsan Tombuş 

Çorum 

Üya 
Fahrettin Uiuç 

Samsun 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

'Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Biiilgflerinize sunulur. 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/671) (S. Sayısı: 250) (1) 

IBAIŞKAN — Diğer raporu okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığımızca 14.1.1985 tarihinde Komisyonu 
muza gönderilen, Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak 
lı'nın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hak 
kında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyo 
nu Raporu, İçtüzüğün' 110 uncu maddesine göre Kar 
ma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında 
incelenmiştir. 

•Hazırlık Komisyonu, hakkında Devletlin Askerî 
Kuvvetlerini Devletim Emniyet Muhafaza Kuvvet
lerini ve Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir 
ve tezyif ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu aley
hine konuşmak suçu isnad edilen Şanlıurfa Millet
vekili Vecihi Atakilı'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki 
kovuş'tunmanın üyelik sıfatının sona ermesıine kadar 
ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteli
ğine göre Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı hak
kındaki kovuşturmanın Milletvekilliği sıfatının sona 
ermesine kadar ertelenmesine oyçokluğu ile karar 
verilmiştir. 

Başkianvekıili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 
Tahkikat eksiktir. Bu 

nedenle karşıyım 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
Karşıyım 

İnceleme 'eksik 

Üye. 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Kâmil T. Coşkunoğlu 
Ankara 
Muhalif 

(Bu raporda Sözcü 
İhsan Tombuş 

Çorum 

üye, 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 
Tahkikat eksiktir. Bu 

nedenle Muarızım 

(1) 250 S.t Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye; 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
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üye 
Rıfat ıBayazrt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 
Tahkikat eksik dlduğu 

dçin karşıyım 

Üye 
Ahmet Turan Soğaneıoğlu Özgür (Barutçu 

Sivas 
(Muhalifim 

'Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Diyarbakır 

Üye 
İlhan Dinçe! 

IMallıaıtyıa 

tüye 
Selahaıttin Tafhoğlu 

Yozgat 
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BAŞKAN — Bu rapor halklkında, Karma Komis
yon Başkanı Sayın Kâmil Coşjkunoğlu söz istemiş
tir; fakat İçtüzüğün 110 uncu maddesinin üçüncü fık
rası, «(Karma Komisyon raporu, * kovuşturmanın 
ertelenmesi şeklinde ise, Genel Kurulda okunur. 
10 gün zarfında bu rapora yazılı olarak itiraz edil
mezse kesinleşir» demektedir. Bu itibarla sadece oku
nup bilgilerinize sunmakla yetinme konusu olduğu 
için Sayın Kâmil Coşkunoğlu'na söz veremiyoruz. 
Ancak itiraz vaki olduğu takdirde bir görüşme açı
lırsa Sayın Kâmil Coşkunoğlu'na söz verme imkâ
nımız hâsıl olacaktır. 

Bu itibarla raporu bilgilerinize sunuyorum. 

{KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anlkara) — Öner
ge var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Coşkunoğlu'nun bu 
önergesini itiraz mahiyetinde gördüğümüzden ve 10 
günlük itiraz süresi içinde yapılmış bulunduğundan,' 
önergeyi Başkanlığa havale ediyoruz. 

Gereği yapılacaktı^ 
Bu dkunan her 3 rapor hakkında 10 gün içeri

sinde itiraz vaki olmadığı takdirde raporlar kesin
leşmiş olacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun 
(6/260) esas numaralı, sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/74) 

IBAŞKAN — Sözlü soru önergesinin geri »isten
mesine dair bir önerge vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
12.2.1985 Salı günkü Birleşiminde, Bulgaristan'da 

cereyan eden ve Tüılk ve Müslüman azınlığa yapılan 
baskılarla ilgili Genel Görüşme talebi kabul edile
rek 13.2.1985 günkü Birleşimde ele alınacaktır. 

Aynı konu ile ilgili olarak vermiş olduğum 
22.1.1985 günlü sözlü soru önergemi bu itibarla geri 
alıyorum. 

Arz ederim, 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 
ıBAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1475 sayılı İs Kanununun 2869 sayılı Kanunla 
Değişik 25 inci Maddesinin (A) Bendinin Birinci, 
İkinci, Üçüncü Fıkralarının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifinin İçtüzüğün 38 inci maddesi gereğince 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına ilişkin öner
gesi (4/76) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 inci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma öner
gesi vardır; okutup onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
11.4.1984 tarihinde Başkanlığınıza sunmuş bu

lunduğum 1475 sayılı İş Kanununun 2869 sayılı Ka
nunla değişik 25 inci maddesinin (A) bendinin birin
ci, ikinci ve üçüncü fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 inci maddesi uyarın
ca gündeme alınması için gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim., 

Saygılarımla. 
Türkân Turgut Arıkan 

Edirne 

BAŞKAN — Söz istendiğinde, İçtüzüğün 64 üncü 
maddesine göre 2 lehte, 2 aleyhte söz verilecektir. 

Söz isteyen var mı? 
Buyurun Sayın Arıkan. 
Tabiatıyla, önerge sahibi olaralk lehinde )conu-

şuyorsunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 

Evet efendim. 
iSaym Başkan; değerli milletvekilleri; 11 Nisan 

1984 tarihinde Sayın Mustafa Tınaz Titiz'le birlikte 
hazırladığımız bu yasa teklifinde sakatlarla ilgili kü
çük bir değişiklik öngörmüştük. 

1475 sayılı Kanunumuzda, sakatların yüzde 2 ora
nında işe alınması zorunluluğu bulunmaktadır. Hal-
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•buki ülkemizde görmezler vardır. Bu (görmezlerin işe 
alınmasında birtakım problemler çıkmaktadır. İşve
renler tercihi, görmezler lehine değil, diğer özürlü
ler lehine yapmaktadırlar. Biz, getirdiğiimiz bu yasa 
teklifiyle diğer özürlülerin haklarını haleldar etme
mek için daha önce yasalarda mevcut bulunan yüz
de 2 oranını, yüzde 3'e çıkarıyoruz: ama bu yüz
de 3 ten, dörtte birinin rehabilite edilmiş görmezler
den alınmasını teklif ediyoruz, ©unu getirmemizdeki 
amaç, üretime katkıda 'bulunmak isteyen görmezlere, 
Anayasamız çerçevesinde bir hak tanımaktır; onla
ra bir fırsat vermektir. Bu yasa teklifini bu nedenle 
getir iniş bulunuyorum; fazla ayrıntıya girmek iste
miyorum, Yalnız şu kadar söyleyeyim: Biran için 
gözlerinizi kapatınız ve şu kapıdan dışarıya çıkmaya 
çalışınız. Getirdiğimiz yasa teklifinin önemini anla
yacağız. 

Ülkemizde görmezler rehabilite edilmektedir ve 
kendilerine uygun olmak şartıyla çeşitli görevleri ya
pabilmektedirler. Böylece üretime de katkıda bulun
maktadırlar. Dilenmek istemiyorlar, çalışmak istiyor
lar; üretime kaibkıda bulunmak istiyorlar. Kendileri
ne uygun olarak göreve alınmada belirli oranda bir 
öncelik verilmesini teklif ediyoruz. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına aleyhte, Sayın Mus
tafa Balcılar; buyurun. 

ISAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU 
BAŞKANI MUSTAFA BALCILAR (Eskişehir) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
İçtüzüğümüzün 38 inci maddesiyle, bir kanun tek
lifi veya tasarısı komisyonda 45 gün içerisinde gö
rüşülmediği takdirde teklif sahibi milletvekili veya 
tasarı sahibi hükümet tarafından Genel Kurulda, 
komisyonda görüşülmeden direkt görüşülmesi istene
biliyor. Sayın teklif sahibi 'bu hakkını tabiî olarak 
kullanma hakkına sahiptir. Yalnız burada, bir yasa 
teklifinin komisyonda 45 gün içerisinde görüşülme-
mesinde akla 3 tane sebep gelebilir. 

Bunlardan 'bir tanesi komisyon başkanlığı tara
fından gündem verilmemesi gibi kastî bir sebep ola
bilir ki; 'böyle bir şey söz konusu değildir. 

İkincisi; komisyonun gündemi fevkalade sıkışık
tır; 'biraz sonra vereceğim rakamlarla bunu izah et
meye çalışacağım^ 

Üçüncüsü; «Komisyon yeterince süratli çalışma
maktadır» denilebilir; buna katılmıyorum, komis
yonumuz yeterince süratli çalışmaktadır. 

13 . 2 . 1985 O : 1 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin saygıdeğer 
üyelerinin büyük bir kısmı Meclisimizin çalışma gün
leri olan Salı, Çarşamba, ve Perşembe günleri An
kara'da bulunmaktadırlar. Bir kısmı da, kesinlikle 
Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri An
kara'da bulunmamaktadırlar; yani komisyon toplan
tılarını mutlaka haftanın Salı, Çarşamba, Perşemibe 
günlerine denk getirmek zorundayız. Meclisimizin 
çalışma günü olan bu 3 gün içerisinde yapılması ge
reken komisyon toplantıları için; öğleden sonrala
rı zaten Genel Kurul çalışmalarıyla geçmektedir, öğ
leden evvellerinden 1 tanesi her partinin haftada 1 
günü grup toplantısına gitmektedir, {biraz sonra ra
kamları vereceğim) haftada ortalama birin üzerinde 
toplantı yapmaktayız; geriye bazı haftalar 1 gün ka
lıyor, bazı haftalar ise hiç gün kalmıyor. Komisyona 
verilen yasa teklifleri hakkında sayın komisyon üye
lerimizin hazırlık yapmaları için bir günü serbeslt 
bırakmak zorundayız. Başkanlık Divanı olarak ko
misyonumuzda kabul edilen yasa teklif ve tasarıla
rının raporlarının hazırlanmasına ve komisyon top
lantılarında uzmanlardan görüş almaya harcamak 
durumundayız. 

Komisyonumuz birazdan vereceğimiz rakamlarla 
yeterince çalışmaktadır. Komisyonumuza bugüne ka
dar 58 tane dosya gelmiştir; bunlardan 31 tanesini 
neticelendirmişizdir, yani yarıdan fazlasını neticelen
dirdik. Bu yıl içerisinde komisyonumuz 14 birleşim 
yapmıştır. Takdir edersiniz ki, bütçe görüşmeleri sı
rasında görüşme yapmadık, yapamadık. Bu arada 
Meclisimiz 15 gün tatile girdi. Ortalamaya vurduğu
muz zaman haftada 'birin üzerinde toplantı yapmak
tayız. Birden fazla toplantı yapılmasını öneren ar
kadaşlarımız olabilir; ama bu pratikte mümkün de
ğildir ve geçtiğimiz Meclis dönemlerindeki komis
yonların çalışmalarını incelediğimizde özellik arz 
eden Plan ve Bütçe Komisyonu ve KİT Komisyonu 
haricinde ortalama haftada birden fazla toplantı ya-
p'ıldığını tespit etmek mümkün değildir, yani komis
yonumuz yeterince süratli çalışmaktadır. Şu anda ko
misyonumuzda 3 tane kanun hükmünde kararname, 
2 tane yasa tasarısı ve 22 tane yasa teklifi vardıra 

'İçtüzüğün 27 nci maddesine göre komisyonlarda 
gündemi başkanlık divanı ve komisyon başkanı tes
pit eder. Ben komisyon başkanı olarak komisyonu
muza geliş şurası itibariyle gündem vermekteyim. 
Yine aynı İçtüzüğün 27 nci maddesinin diğer fıkra
larında, «Komisyon gündemine hâkimdir» der; yani 
komisyon başkanı bir gündem tespit eder, komisyon 
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üyelerinden birisi önerge vermelk suretiyle bu gün
dem müzakere edilmek ve oylanmak suretiyle her 
zaman değiştirilme imkânına sahiptir, böyle bir öner
ge de verilmemiştir. 

Burada sadece bizim komisyonumuza münhasır 
olmamakla birlikte bütün komisyonlar için bir özel 
durum söz konusudur: Komisyonların kuruluş gaye
si. Yasa tekliflerinin büyük gruplar tarafından mü
zakere edilmesi fevkalade sakıncalıdır, bunun için 
komisyonlar kurulmuştur ve daha az topluluk tara
fından bu yasa teklifleri müzakere edilir, olgunlaştı
rılır, maddî hataları giderildikten sonra Genel Ku
rula indirilir. Şayet komisyonlarda görüşülmeden, 
olgunlaştırılmadan, maddî hataları giderilmeden yasa 
tekliflerinin Genel Kurulda görüşülmesi temayülü 
başlatılır ise, ileride favkalade hatalı, yanlış, maddî 
hatalarla dolu yasaların bu Meclisten çıkması söz 
konusu olur ki, bunun vebali hepimizin boynuna-
dırfl 

Bu şekilde (komisyonumuzun herhangi bir kas
tının, ihmalinin, çahşmamazlığının ve keyfiliğinin söz 
konusu olmadığını ifade ederken, Genel Kurulda, 
komisyonda görüşülmeden yasa teklifinin görüşülme
sine komisyon başkanı olarak karşı olduğumu ifade 
ve önergenin reddedilmesini talep eder, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte Sayın Onural Şeref Boykurt; 
buyurun. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT .(Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin say
gıdeğer üyeleri; anamuhalefet partisi olarak Halkçı 
Partinin, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
çalışmaları konusunda şikâyetçi olduğu noktaların 
başında, komisyonlarda bekleyen kanun teklifleri 
konusu gelmektedir. Gerçekten içinde bulunduğumuz 
yasama dönemi ve daha evvelki Birinci Yasama Dö
nemi içerisinde 100'ü aşkın kanun teklifi grubumu
za mensup milletvekillerince Başkanlığa intikal etti
rilmiş, Başkanlık komisyonlara bu kanun teklifleri
ni havale etmiş; fakat komisyon gündemine alınma
dığı için bunların büyük bir çoğunluğu komisyonlarda 
görüşülememiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamızın 88 inci mad
desi, kanun teklif etme hakkının Bakanlar Kuruluna 
ve milletvekillerine ait olduğunu ifade etmektedir. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun bu
güne kadarki çalışmaları şöyle bir tetkike tabi tu
tulursa, Balkanlar Kurulundan gelen kanun tasarıla
rı üzerinde,, hatta gerektiğinden de fazla bir istical 

gösterilmek suretiyle alelacele gündeme alındığı, aynı 
durumun komisyonlar için de varit olduğu ve hükü
metten gelen kanun tasarılarının, bizim yine şikâ
yetçi olduğumuz biçimde Meclis Genel Kurulunda 
görüşüldüğü kolaylıkla saptanabilir. Ne var ki, Ana
yasaya göre Bakanlar Kurulu gibi kanun teklif et
me hakkına ve yetkisine sahip olan milletvekillerinin 
sunmuş oldukları kanun teklifleri, bugüne kadar bü
yük çoğunluğu, hatta tamamına yakın kısmı itiba
riyle Genel Kurula inmek imkânına ulaşamamışlar
dır. Bunun fiilî sonucu şudur: Eğer kanun teklifi 
hükümetten geliyor ise, o takdirde Genel Kurulda 
görüşülür; ancak milletvekillerinden ve şimdiye ka
darki uygulama itibariyle de özellikle muhalefet mil
letvekillerinden gelirse, o takdirde bu teklifler ko
misyonlarda bekleyecek, ama bir türlü Genel Kurula 
intikal ettirilmeyecektir. Bu fiilî sonucun anlamı, 
Anayasanın milletvekillerine tanımış olduğu kanun 
teklif ötme hakkının kullanılmasını önleyici bir dav
ranıştır ve biz Halkçı Parti Grubu olarak bu dav
ranıştan son derece şikâyetçiyiz. 

Biraz evvel komisyon başkanı arkadaşım, bura
da, kanun tekliflerinim komisyondan görüşülmeksi-
zin tçtüzüğün 38 inci maddesi uyarınca Genel Ku
rula doğrudan indirilmesi halinde, bu konunun yete
rince incelenemeyeceği, birçok hata, noksan ile ma
lul bir şekilde sonuçlandırılacağı gibi bir kuşkudan 
bahis buyurdular. Belki bir oranda haklılıkları var
dır; ama aksine bir anlayış da, milletvekillerinin ka
nun teklif etme ve teklif edilen bu kanun teklifle
rinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmesi 
olanağını kaldırdığı için, Anayasaya aykırı bir fiilî 
durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu 
yanlış bir tutumdur, Bu milletvekilinin hakkını ve 
yetkisini kullanmasını fiilen engelleyen bir yaklaşım
dır ve bizim için kabule şayan olmamak gerekir. 

Bu itibarla, bir numunesini Sayın Arıkan'ın ver
miş olduğu kanun teklifinde müşahede ettiğimiz, 
doğrudan doğruya Genel Kurula indirme yaklaşımı
nın lehinde oy kullanacağımızı ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisi muhterem Genel Kurulunun da bu 
konuda bizilm yakınmamızı ciddiyetle ele alacağını 
umar, hepinize saygılar sunarım. (HP ve MDP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Önerge üzerinde lehte 2 sayın milletvekili konuş

muşlardır. Komisyon başkanı da aleyhte konuşmuş
lardır. Aaleyhte bir milletvekiline daha söz verebile
ceğiz. 

Söz isteyen var mı efendim? Yok. 
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İçtüzüğün 38 inci maddesine göre kanun tekli
finin doğrudan doğruya gündeme alınması ıkonusunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... önerge kabul edilmemiştir. 

'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kaça kaç? 

BAŞKAN — Pek itimatsızlık varsa, sıraların üze
rine çıkarsınız bir de siz sayarsınız yahut da açık 
oylama istersiniz, onun gereğini yerine getiririz. 
Burada hem kâtip üyeler sayıyor, hem bendeniz sa
yıyorum; ama Ibuna dtiraz haksızlık oluyor. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLtS SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 

ve 15 Arkadaşını; Bulgaristan'da yasayan Türklerin 
bugün içinde bulundukları durumun görüşülerek, bu 
konuda millî bir politikanın geliştirilmesi amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/5) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 ar
kadaşının; Bulgaristan'da yaşayan Türklerin bugün 
içinde bulundukları durumun görüşülmesini sağlamak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 
inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/6) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasınla Dair öngörülmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada 8/5 esas numaralı, İstanbul Millet
vekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 15 arkadaşının; Bul
garistan'da yaşayan Türklerin bugün içlinde bulun
dukları durumun görüşülerek, bu konuda millî bir 
politikanın gelişitirıiıknesi amacıyla 'bir genel görüşme 
açılmasınla ilişkin önergesiyle; ikinci şuradaki Balıke
sir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 arkadaşının; Bul
garistan'da yaşayan Türklerin 'bugün içinde bulunduk
ları durumun görüşülmesini sağlamak amacıyla bir ge
nel görüşme açıılma'sma ilişkin önergesinin öngörüş-
melerini yapacağız. 

Her 2 önerge de aynı mahiyette 'bulunduğundan, 
önergelerin 'birlikte işleme konulmasını oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Önergeleri sırasıyla tekrar okutuyorum ı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uzun süredir Bulgaristan'da yaşayan ırkdaşlarımı
zın isim ve soyadlarıııın zorla değiştirilerek Bulgar-
laştıriildManna dair bilgiler yayın organlarında yer 
almaktadır. 

Konunun önemini binaen kapalı oturumda görü
şülmesi hakkında da ayrıca önergemiz vardır. 

Bulgaristan'dan göç yolu ile gelmiş vatandaşları
mız, yakınları vasıtası ile edindikleri bilgiler ışığında, 
bu ülkede yaşayan Türklere karşı ciddî bir asimilas
yon hareketinin yönlendirildiğini beyan etmektedirler. 

Konu son derece önemli ve yüce Mecliste görü
şülerek 'bu konuda millî bir politikanın geliştirilmesinıi 
gerektinnektedir. 

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin durumu hakkın
da hükümetin yüce parlamentoya gerekli bilgiyi ver
mesini ve konunun etraflıca görüşülmesini temin ede
bilmek için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 üncü 
maddesi gereğince bir genel görüşme açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Mehmet Seyfi Oktay 
Ankara 

Edip özgenç 
İçel 

Ruşan Işın 
Sivas 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Cüneyt Canver 
Adama 

Cemal özdemir 
Tokat 

özer Gürbüz 
Sinop 

Durmuş Fikri Sağlar 
tçel 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

İdris Gürpınar 
Muğla 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Rıza Tekin 
Sirt 

İbrahlim Taşdemiır 
Ağrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Asırlardır Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızı 
yok etme ve Türklüklerini unutturma politikası maa
lesef son aylarda dayanılmaz bir hal almıştır. Türk
lere karşı sürdürülen bu sindirme ve eritme hareke
tini yerli ve yabancı basından endişe lile takip et
mekteyiz. İyi birer vatandaş olarak oralarda yaşama
larım sürdürmeye çalışan bu soydaşlarımızın İnsan 
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Hakları, Birleşmiş Milletler Hukuku ve Bulgaristan 
Anayasanın kendilerine tanımış olduğu haklan da 
hiçe sayılmakta, insanlık dışı muamelelere maruz kal
ması ile birlikte her türlü değerleri zorla yok edil
mek istenmektedir. 

Yüce Türk Milletinin ve dünya kamuoyunun göz
leri önünde cereyan eden bu dayanılmaz ve elim tab
lonun değerlendirilmesi için milletimizin en yüksek 
mercii olan Türkiye Büyük Millet Meclisinde görü
şülmesinde büyük yarar ummaktayız. 

Hükümetimizin Yüce Meclisimize bu hususta bil
gi vermesini temin amacıyla Anayasanın 98 inci mad
desi, İçtüzüğün 100 üncü maddesi gereğince genel 
görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

îsmail Dayı 
(Balıkesir 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak 

Ilhsan Nuri Topikaya 
Ordu 

Mustafa Çakaloğlu 
. Antalya 

Şerafetfcin Toktaş 
Balıkesir 

Saffet Sert 
Konya 

Fuat öztekln 
Bolu 

Metin Yaman 
(Erzincan 

AJItan Kavalk 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Ziya Ercan 
Konya 

Mahmut Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Mustafa Kemal Toğay 
İsparta 

İlhan Araş 
Erzurum 

Safbri Araş 
Kars 

İsmail Üğdül 
Edirne 

Kamran Karaman 
Hatay 

İbrahim Fevzi Yaman 
İsparta 

Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Burdur 

(BAŞKAİN — İçtüzüğün 100 üncü maddesine gö
re, ilk önce hükümete sonra parti gruplarına ve öner
ge. sahiplerinden birer arkadaşa söz vereceğim. 

Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanı buyurun 
efendim. 

DIŞtŞUEİRit BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Bulga
ristan'daki Türk azınlığının maruz kaldığı baskılara 
ve özellikle soydaşlarımızın Türk isimlerinin Bulgar 
isimleriyle değiştirilmesi için, Buligar makamlarının 
geniş bir kampanyaya yürüttüğüne dair haberler son 
zamanlarda büyük bir yoğunluk kazanmıştır. 

Basınımız, bilhassa son iki aydır bu meseleyle il
gili olarak etraflı yayın yapmaktadır. Bulgaristan'da
ki soydaşlarımızın maruz kaldıkları haksız davranış
lar konusunda yabancı ıbasın ve yayın organları da 
oldukça geniş neşriyat yapmaktadırlar. Muhtelif 
tarihlerde Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş soy
daşlarımızın 'bir kısmının aileleri veya yakınları ha
len Bulgaristan'dadır. Hısım ve akrabalarından çeşit
li yollarla kendilerine intikal eden haberleri de geniş 
şekilde izliyor ve dikkatle üzerinde duruyoruz. 

'Bu haberler karşısında, 'her şeyden önce, bir in
san olarak üzüntü duymamak mümkün değildir. Soy
daşlarımızın arzuları hilafına ve gerektiğinde birta
kım zorlayıcı tedbirlere başvurarak, isimlerinin de
ğiştirildiği ve bunun Ibütün Bulgaristan sathında ya
yılan 'bir uygulama olduğu 'belirtilmektedir. Basın ha
berlerinde, Bulgar kuvvetleriyle Türk asıllılar arasın
daki çatışmalardan ve hatta ölüm ve yaralanma olay
larından da söz edilmektedir, ölüm olayları hakkın
da basınımızda ve yabancı basında 40 ilâ 800 kişi 
arasında değişen rakamlara yer verilmiştir. Basında 
yer alan bu rakamları ve çatışmaları teyit eder mahiyet
te bize intikal etmiş resmî bilgiler yoktur. Bulgar 
resmî ağızları ise, kamuoyuna son zamanlarda yap
tıkları açıklamalarda, Türklere karşı girişilmiş bir 
hareket olmadığını, ismi değiştirilenlerin bu işi ken
di rızalarıyla yaptıklarını, ölüm ve yaralanma olay
larının doğru olmadığını belirtmektedirler. Buna mu
kabil, olaylarım geçtiği yerlere gitmek isteyen basın 
mensuplarına, bugüne kadar Buligar makamlarınca 
bir imkân tanınmamıştır. Türk basınından ayrı ola
rak, daha bundan birkaç gün önce Sofya'da bulunan 
yabancı basın muhabirlerinin aynı doğrultudaki ta
leplerinin de reddedildiği bilinmektedir. Şayet, bası
na kamuoyunu aydınlatma görevini yapma fırsatı 
verilse idi, herhalde bugün zihinlerden geçen pek çok 
sorunun da cevabı verilmiş olacaktı. iBu durum kar
şısında ister istemez, «Ateş olmayan yerden duman 
çıkmaz» sözü hatıra gelmektedir^ 

Muhterem milletvekilleri, Bulgaristan'daki soydaş
larımızın maruz kaldığı güçlükler konusu yeni bir 
konu değildir. Mesela, 1878 yılında Bulgaristan'ın 
muhtar prenslik statüsünü kazanmasıyla başlamış, 
soydaşlarımızın sorunları zaman zaman hafifleyip, 
zaman zaman artarak günümüze kadar gelmiştir. 
1925 - 1939 devresinde yaklaşık olarak 100 bin soy
daşımız Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelerek yerleşmiş
tir. İkinci Dünya Savaşının bilimini izleyen yıllarda, 
soydaşlarımızın güç şartlarla karşılaşmış oldukları he-
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.pimizin malumudur. 1950 - 1951 yıllarında, 150 bin 
soydaşımızın Türkiye'ye göçüyle sonuçlanan alaylar 
hatırlardadır. 1968'de yapılan ve 10 yıl süren göç an
laşmasıyla da 130 bine yakın soydaşımız Türkiye'ye 
göç etmiştir. Bulıgaristanidaiki Türk asıllıların anadil
lerini öğrenmek, eıvleri dışında konuşabilmdk, örf ve 
âdetlerini devam ettirebilmek ve dinî inançlarını ye
rine getirmek için yıllardır büyük engellerle karşılaş
tıkları bir gerçektir. Camilerin bir 'kısmının kapatıl
mış olduğu, mevcut camilere gidenlerin takip edildi
ği, horlandığı, ibadetin tepki ile karşılandığı, örf 
ve âdetlere; sünnet, evlenme ve cenaze törenlerine 
varıncaya kadar müdahale edildiği hepimizin malu
mudur. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan Türkleri bilin
diği üzere bir azınlık statüsüne sahiptirler. Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 18 Ekim 1925 tarihinde im
zalanmış bulunan Dostluk Anlaşmasına Ek Protokol 
ile Bulgaristan, 1919 Neuilly Anlaşmasının azınıkla-
rın korunmasına dair hükümlerinden Bulgaristan'daki 
Müslüman azınlığını, Türkiye de Lozan Anlaşmasının 
azınlıkların korunmasına dair hükümlerinden Türki
ye'deki Bulgar azınlığını yararlandırmayı karşılıklı 
olarak taahhüt etmişlerdir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 1925 Dostluk 
Anlaşması ile aynı gün imzalanan İkamet Sözleşme
sinde de Bulgaristan Türkleri ile Türkiye Bulgarları
nın ihtiyarî göçlerine tarafların hiçbir şekilde engel 
olmayacakları hükmü yer almıştır. 

Bulgaristan, tkinci Dünya Savaşı sonrasında im
zaladığı 1947 Paris Anlaşması ile de ülkesindeki tüm 
insanların temel hak ve hürriyetlerden yararlanmala
rını sağlayacak tedbirleri; ırk, cinsiyet, din farkı gö
zetmeksizin almayı kabul etmiştir. 

Avrupa .Güvenlik ve İşbirliği Konferansı sonun
da kabul edilen 1975 tarihli Helsinki Nihaî Senedi, 
Bulgaristan tarafından da imzalanmıştır. Bu senette
ki devletlerin karşılıklı ilişkilerine yol gösterecek 
«İlkeler Bi'ldirisi»nde yer alan 10 temel ilkeden 7 nci 
si, «İnsan Haklarına ve Temel özgürlüklere Saygı» 
başlığını taşımaktadır. Bu bölümde, azınlık haklarına 
da ayrı bir yer verilmiştir. Bizzat 1971 Bulgar Ana
yasasında, Türk azınlığının yararlanması gereken; an
cak uygulamada kâğıt üzerinde kaldığı görülen hü
kümler mevcuttur. Mesela, anayasanın 45/7 madde
sinde, «Bulgar asıllı olmayan vatandaşlar, zorunlu 
Bulgar dili öğreniminden başka, kendi dillerini de 
öğrenme hakkına sahiptirler» hükmü yer almaktadır. 
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Muhterem milletvekilleri, Bulgaristan'da soydaş
larımızın isimlerinin değiştirilmesi hareketi devam 
ederken, resmî bir kuruluş Balkan Turistin bir yetki
lisi, 22 Ocak 1985 tarihinde bazı turizm acenteleri
mize bir mesaj göndererek, Bulgaristan'a tatil için 
gidecek Türk turistlerin rezervasyonlarını iptal ettik
lerini bildirmiştir. 

Ayrıca, 28 - 30 Ocak 1985 tarihleri arasında De-
reköy Hudut Kapısında da zaman zaman yolcu ve 
turist geçişleriyle TIR kamyonu geçişlerinde Bulgar
lar tarafından bazı kısıtlayıcı uygulamalara başvu
rulmuştur. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; son zaman
larda meydana gelen gelüşmderd huzurunuzda genel 
hatlarıyla özetlemeye çalıştım. Bütün bu gelişmeler 
karşısında hükümetimiz gereken girişimleri zamanın
da yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. 2 ülke 
arasında emek sarf ederek kurulmuş olan iyi komşu
luk ilişkilerini zedelemeden bu meseleyi çözmeye gay
ret ediyoruz. Bunun da yolu görüşmedir, diyalogdur. 
Görüşerek bir çözüm yolu bulunabileceğine hâlâ 
inanmak istiyoruz. -

Türkiye, Bulgaristan'daki soydaşlarımız meselesi-
no tamamen insanî açıdan yaklaşmaktadır. En yük
sek düzeyden başlayarak yaptığımız çeşitli girişimle
rimizde bu hususu açıklıkla ortaya koyduk. Hiçbir 
ülkenin içişlerine karışmak aklımızdan geçmez. Mese
leye nasıl yaklaştığımızı 27 Ocak tarihli bir gazetede 
yer alan beyanatımda açıklamıştım. Ankara'da Bul
garistan Büyükelçiliği ve Sofya'da Bulgar makamları 
nozdinde müteaddit teşebbüsler yapılmıştır. İlişkileri
mizde menfî istikamette bir tırmanmaya yol açılması
nı arzu etmiyoruz. Böyle bir gelişmenin her iki tarafın 
da lehine olmayacağını düşünüyoruz. Soğukkanlı tu
tumuzun temel nedenlerinden birisi budur; ancak bu 
şekilde davranışımızın yanlış anlaşılarak, hükümetimi
zin konuya gereken önemi vermediği gibi bir düşün
ceye kapılanlar veya böyle değerlendirmeler yapan
lar varsa, büyük bir yanılgı içinde bulunduklarım bu 
kürsüden açıklamak isterim. Eğer asırlardır yaşadık
ları topraklarda bugün de karşılaştıkları çeşitli zor
luklara rağmen, iyi bir yurttaş olarak hayatlarını sür
düren Türk azınlığı, Bulgar Hükümeti için bir sorun 
yaratıyorsa, Türkiye bu meselenin halledimesi yolun
da elinden gelecek yardımda bulunmaya hazırdır. 
Türk Milleti soydaşlarına kollarını her zaman açmış
tır. Tıpkı bizden evvelki hükümetler gibi, hükümeti
mizin de bu konudaki düşüncesi aynıdır. Bundan kim
senin şüphesi olmamasını bilhassa rica etmek isterim. 
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Genel görüşme yüce Meclis tarafından kararlaştı
rıldığı takdirde, hükümetimiz gizli bir toplantıda me
seleyle ilgili gelişmeleri ve görüşlerini daha ayrıntılı 
olarak sunacaktır. 

Yüce heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Faik Tarımcıoğlu; buyurunuz. (MDP sıralarından al
kışlar) 

MDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Bul
garistan'daki mezalimle ilgili genel görüşme isteğinin 
hemen kabul edilmesi beni fevkalade sevindirmiştir. 
Çünkü, dış politikanın daha güçlü yürütülmesi için 
behemehal yüce Meclisin denetiminden geçmesi ge
rektiğine yürekten inanıyorum. Bunu daha önce de 
ifade ettim. 

Bulgaristan'dan acı ve tesellisiz haberler dalgalar 
halinde gelmektedir. Bir süredir haber ajanslarına bağ
lı teleksler, 21 inci yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, 
insanlık adına utanç verici ve inanılmaz feryatlar kay
detmektedirler. Niçin ve ne adına? Binlerce yıldır de
vam edegelen insanın insana zulmünün bu kaçıncı 
tekrarı? İnsan onurunun, insan haysiyetinin kaçıncı 
defa ayaklar altına alınması ve ezilmesi? Bültün in
sanlığı ve evreni kucaklayan filozofların düşünce sis
temleri, ideolojiler, mezhepler, insanların kötülükler
den, zalimliklerden, haysiyetsiz baskı ve işkencelerden 
kurtarmayı amaçlayan; doğruyu, iyi ahlakı ve adil ol
mayı, eşit davranmayı ve yüceltmeyi öğreten, emreden 
dinler ve din adına, ideoloji adına işlenen cinayetler, 
vahşet, kan ve zulüm tabloları-

İnsanoğlunun fıtratında var olan bu vahşi çelişki, 
en dramatik bir şekilde değişmez kaderi midir? Bü
tün bunları bilmiyoruz ve maalesef cevap veremiyo
ruz. Böyle giderse, daha uzun yıllar da cevap vereme
yeceğimiz anlaşılıyor, insanoğlunun, evrenin sırrına 
ulaşmasına çeyrek kala, hâlâ bu dramın gündemde ol
masına yanmamak mümkün değildir. İnsanlık adına ne 
üzüntü ve ne ibret verici bir şey. İnsanca yaşamak 
için feryat eden bu günahsız ve masum insanlar, ya
şadıkları ülkenin devletine mi karşı geldiler, kanunla
rını mı çiğnediler, suçlan ne? Türk ve Müslüman ol
mak mı? Bu günahsız ve masum insanlara reva görü
len işkence, toplu' baskı, gayri insanî ve haysiyet kırı
cı cezalar, muameleler, toplu kıtaller ne için ve ne 
adına? Bu masum ve temiz insanlar Bulgar kanun
larının, Bulgar Anayasasının teminatı altında yaşa
yan Bulgar vatandaşı değil m'i? Kendi vatandaşına, 

kerid'i insanına bu baskı ve zulüm neden? Yurt sa
vunması için cepheye gönderilen, olimpiyatlarda bey
nelmilel minderlerde, ringlerde, sahalarda kendi ülke
lerinin zaferi için mücadele veren bu sessiz ve temiz 
şampiyonlara ne yapılıyor? Bu onurlu şampiyonların 
analarına, hacılarına, kardeşlerine, dedelerine sistemli, 
planlı, uzun vadeli, 'sinsi ve fakat her halükârda in
sanlık haysiyetiyle bağdaşmayan muameleler revayı 
hak mıdır? 

ıBütün bunları gazeteler'den, haberlerden, feryat 
mektuplarından öğreniyoruz. Biraz evvel Sayın Dışiş
leri Bakanının Meclise sunduğu gibi, iş basite indir
genecek ve hafife alınacak bir iş değildir. Gazete ha
berlerini hep beraber okuduk, bunları tekrar etmiyo
rum. Bütün insanlığın şiddetle nefret ettiği şu lanet 
olası ırkçılık ve şoveriis't baskılar hâlâ tarihe gömül
meyi bekler durur da insanoğlu hiç ibret almaz mı? 
Bütün dünya insanlarına, kendini bazı ideolojilerin 
esiri yapmamış' namuslu aydınlara, devlet adamlarına 
sesleniyorum. Bu olan bitenlerin muhasebesini ve mu
hakemesini hep beraber yapalım, bunlardan insanlık 
adına ibret sonuçları çıkartalım. 

Bir zamanlar dünyayı kan ve ateşe boğan totaliter 
rejimlerin canlı örnekleri henüz aramızda yaşıyor. La
netle anladığımız Nazi vahşetin'i, Gettoları, esir kamp
larını, insan haysiyetini ortadan kaldıran baskıları he
men nasıl unutabiliriz? Türk asıllı Bulgar vatandaş
larına zorla Bulgar adı vermek, aksi halde nüfus cüz
danım vermeyerek vatandaş saymamak, evlenmesine 
mani olmak; çalışma, seyahat ve insanca yaşamak için 
diğer vatandaşlardan ayırmak, topluca baskı altına al
mak, tarihî eserleri devlet eliyle tahrip ederek tarihin 
akışını tersine çevirmek, sırf Türk ve Müslüman ol
duğu için bunu yapmak, din ve vicdan hürriyetini 
çiğnemek ine utanç verici bir zulümdür. Hele hele top
luca katletmek, geniş bir arazide etrafı çevrili bir nevi 
açık hapishane hayatı yaşatmak düpedüz faşist, ırkçı, 
şovenîst baskı ve uygulamalar değil midir? Bunun bir 
adı vardır, o da soykırımıdır. (HP ve MDP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Şimdi hep beraber so
ralım : Faşizm ve nazizm... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ve ko
münizm ve komünizm. 

FAİZ TARIMCIOĞLU (Devamla) — Elbette, el
bette. (ANAP sıralarından «Ve komünizm» sesleri) 
Müsaade buyurun, müsaade buyurun efendim; elbet
te, elbette. Cümleyi bitirmeme müsaade ediniz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Ve komü
nizm^ 
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FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Onu açık
lıyorum efendim, müsaade buyurun, müsaade buyu
run efendim. 

BAŞKAN — Hatibin konuşmasının devamına im
kân verelim efendim. 

Lütfen devam edin efendim. 
FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Biraz mü

saade etseler ne dediğimi daha iyi anlayacaklar ve 
siz de alkışlayacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, devam edin efen
dim, devam edin. 

FAÎK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Şimdi hep 
beraber soralım : Faşizm ve nazizm, Marksist ve sos
yalist olduğunu 1949'dan beri iddia eden bu küçük 
komşumuz eliyle yeniden hortlatılıyor mu, hortluyor 
mu? 

Şjimdİ beraber olduk mu? (ANAP sıralarından 
«Hayır olmadık» sesleri) Hayır efendim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Bir da'ha tekrar ediyorum. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Kalmadı 
nazizm dünyada, gitti, komünizm var. 

FAlK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bir daha 
tekrar ediyorum : Faşizm ve nazizm... (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın arkadaşlar, Sayın Tarımmcıoğ-
lu, Sayın Tarımcıoğlu, lütfen. Muhterem arkadaşlar, 
kimseyi kürsüde arzuladığınız istikamette konuşturma-
imkânına sahip değilsiniz, hatip nasıl konuşmak isti
yorsa öyle konuşacaktır. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Devam edin efendim. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, teşekkür ederim. 

Tekrar ediyorum. Faşizm ve nazizm, Marksist ve 
sosyalist olduğunu 1949'dan beri iddia eden bu küçük 
komşumuz eliyle hortluyor mu, yoksa hukukun üstün
lüğüne inanmayan, insan haklarını hiçe sayan totali
ter rejimlerin ortak yanları sadece bu mu? Yıllardır 
Marksizm diye yırtınan ve bir totaliter rejimden baş
ka bir şey yaratmayan bu küçük peykin faşist dikta 
olarak tarihe geçmesini ayrıca ibretle kaydediyor ve 
bunu tarihin garip bir cilvesi sayıyorum. B'ize göre 
Bulgaristan'ın resmen maskesi düşmüştür ve dünya 
kamuoyunca tescil edilmiştir; ötesi boştur, abestir. 
Ayrıca tescil edilen başka bir husus da, Bulgaristan'ın 
resmen ve devlet eliyle silah ve uyuşturucu mad'de ka
çaklığını yapması ve bunun odak noktası olmasıdır. 
İnsanlığın geleceğini tehdit eden uyuşturucu ve silah 
kaçakçılığının ağa patronlarının ikinci değil, birinci 
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• adresleri Sofya, Varna ve Burgaz'ın lüks otellerinin 
I kral daireleridir. Hem kendi vatandaşının seyahat et-
I me hürriyetini elinden al bunu gasp et, hem de baş-
I ka bir ülkenin çıkarcı ve süfli işbirlikçilerini baş tacı 
I et!.. Olmaz böyle şey. 
I Türkiye'de yaratılmak istenen vahşi terörde ve 
I öldürülen bunca insanın kanında bu maskesi düşmüş 
I peykin doğrudan doğruya parmağı olduğu anlaşılmış 
I ve parmak izi tespit edilerek suçüstü yakalanmıştır. 
I Bu çelişkiyi, ideolojik saplantıları olmasına rağmen, 
I bazı namuslu aydınların kabul ve teslim ettiklerini 
I görüyoruz. Hâlâ meseleye modası geçmiş ideolojik 
I gözlüklerle bakıp da ahkâm kesenlere, gerçeği sap-
I tırıp kem küm edenlere sözcümüz yok. Meselenin sağ 
I sol meselesi olmadığı anlaşılmalıdır. Mesele, insan-
I lığın geleceği ve onuru meselesidir, hukukun üstün-
I lüğü, insan hakları meselesidir. Bir gün insanlık bu 
I gerçek hukukta birleşecektir. Küçülen dünyada artık 
I sır diye bir şey kalmamıştır. Bulgaristan'da meydana 
I gelen olayları örtbas etmek mümkün değildir. Artık 
I bana göre totaliter rejimlerin sonu yaklaşmaktadır. 

I Bulgar'Hükümetinin Türkiye'den turist kabul et-
I memesi, hatta Türkiye'den gelecek yabancı uyruklu-
I lan da kabul etmemesi, bunun için ayrıca karar al-
I ması suçluluğunun telaşı ve ispatıdır, bir nevi İtiraf

tır. Turların iptalinden neden korkuyorlar? Hem de 
I 24 Kasım 1984 tarihinde sona eren Balkan ülkeleri 
I resmî turizm kuruluşlarının protokolünün altında Bul-
I garistan'ın henüz kuramamış imzası vardır. Açsınlar 
I sınırları, gidip serebstçe görelim. Korkmasınlar, sınır-
I larını turistlere kapatmasınlar, gazetecileri çırılçıplak 
I soyup saatlerce sorguya çekmesinler, görevlerini ya-
| panlara engel olmasınlar. Tekrar soruyorum; yara-
I lan yokken neden gocunuyorlar? Hem bin yıllık Ha-
I sanları, İsmail'leri küstahça Dim'Itri yapıyorlar, hem 
I de korkularından ne yapacaklarını bilemiyorlar; ne 
I garip bir şey. 

I 'Bir memnuniyetimi açıkça belirtmeyi borç bili
yorum. O da, tehlikeli bir sessizliğe, ürkütücü bir 

I suskunluğa büründüğü gözlenen üniversite ve bilim 
I çevresinden haklı ve yerinde bir ses yükselmiştir. Bu 
I ses, bilim adamının onurlu sesidir. Bu sese kulak ve-
I relim. Ankara Üniversitesi Senatosunun bildirisi TRT' 
I de yer almış olduğundan bildiri muhteviyatını tek-
I rar etmiyorum; ama aynen katılıyorum. 
I Sayın hükümetin içinde bulunduğu zor durumu 
I biliyoruz. Meselenin çok nazik ve hassas bir konu ol-
I duğunu da ayrıca biliyoruz. Batı Trakya'nın şerefli 
j ve masum insanlarına karşı Lozan'a rağmen, yıllar-
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dır sürdürülen aynı tip uygulamalara kulak tıkayan 
Batılı gazetelerin ve Batı kamuoyunun birdenbire su
reti haktan görünmesini de açıklayabiliriz; ama işi 
zamana bırakmak, yavaştan almak, devletin ağırlığı
nı ortaya koymamak, milletlerarası hukuk kurallarını 
ve ikili anlaşmaları etkili bir şekilde hatırlatıp işlet
memek:, milletlerarası platformda haklı davayı savun
mamak; işi her zaman olduğu gibi, hafife almak, 
dış Türklerin acılarına sırt çevirmek, bunun için bir 
devlet politikası tayin ve tespit etmemek, bu mesele
den sürekli ürkmek, dış politika ile ilgili meseleleri 
parlamentoya getirmemek, «Bu iş de nereden çıktı» 
diye şaşkın şaşkın zaman tüneline girmek gibi tutum 
ve davranışları neyle açıklayabiliriz, doğrusu çok me
rak ediyorum? 

Sayın Dışişleri Bakanı, biraz önce bazı güçlükler 
ve Zorluklardan bahsederek, işi son derece hafife in
dirgemiştir, fevkalade basite indirgemiştir; biraz ev
vel dinlediniz. 

Sayın Dışişleri Bakanı ile Sayın Başbakanın dış 
politikada çelişkili davranışlarını görüyoruz. (ANAP 
sıralarından, «•Nerede gördünüz?» sesleri) 

Arz edeyim efendim; birkaç gün önce havaalanın
da oldu. (ANAP sıralarından, «Biz görmedik» sesleri) 
Cezayir Havaalanını kastediyorum. Sanki birisinin 
ayağına yanlışlıkla bsaılmış da, özür diliyormuş gibi, 
bir çıkışla özür dilendi, o havada kaldı ve usta çırak 
esprisi yapıldı. Usta çırak esprisini hayretle karşılı
yorum* 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Tarımcıoğ-
lu, güzel konuşmanıza bu şekilde gölge düşürüyorsu
nuz, 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
lütfedin de konuşmamı bitireyim. 

IBAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, .konunun dışına 
çıkılmamasını rica edeceğim. Konu ve teklif bellidir. 
Bu itibarla bu istikamette konuşunuz lütfen. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
bu bir politika tartışmasıdır. Dış politikayı da niye 
rahatlıkla eleştirmeyelim? Benim demokrasi anlayı
şıma uygundur. Lütfen siz de kabul buyurunuz. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Lütfet-

seler de, usta ve çırak elele verseler de Bulgaristan' 
da 1 milyon hançerenin feryatları biraz dinse, olmaz 
mı? Haklı değil miyiz? IBizde bu ense, onlarda da 
bu cüret ve küstahlık oldukça daha çok tokat ye
riz, diyoruz; ama atı alan Üsküdar'ı da geçti mi, 
bilmiyoruz ne olur? Bunun acısını ve endişesini dile 
getiriyoruz. 
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Hepinize saygılar sunarım. (MİDP ve HP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın îsmet Ok

tay; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

ANAP GRUBU ADINA İSMET OKTAY (Eski
şehir) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; ko
nuşmama hemen MDP Grubu Sözcüsü arkadaşıma 
bir cevap vererek başlamak istiyorum. 

Sayın Başbakanımızla Dışişleri Bakanımız sene
lerdir bu memleketin meselelerini en iyi bilen iki us
tadır. Bunu ben bu şekilde söylemek istiyorum. Her 
meseleyi çözebildikleri gibi, İbu İBulgaristan meselesi
ni *de çözecekleridir. 

Değerli milletvekilleri, uzun süreden beri devam 
eden, Bugaristan'daki soydaşlarımızı Bulgarlaştırma 
programı artık dünya kamuoyunun gözü önünde ce
reyan eden insanlık dışı 'bir olay olarak tespit edil
miştir. Bulgaristan'dan gelen 'belgeler ve bilgiler doğ
rultusunda konuya gerçekçi Ibir yönden açıklık ge
tirmek ve bu insanlık dışı jolayı sergilemek için Halk
çı Parti ve Anavatan Partisi milletvekillerince iste
nen genel görüşme yapılması önergelerini grubumuz 
adına müspet karşılıyor ve destekliyoruz. 

Sayın milletvekilleri, (Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımızın uzun zamandan beri çeşitli yollarla bir
takım baskılara maruz bırakılarak sayılarının azal
tılması yoluna gidildiği hepimizce'bilinmekte iken, son 
günlerde yerl'i ve yabancı basın ye radyo haberlerin
den de anlaşıldığına göre, bu durum dayanılmaz ve 
insanlık dışı boyutlara ulaşmıştır. 

Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın, bir Bul-
garlaştırılma kampanyasına taibi tutularak, isimleri
ni değiştirmeleri ve dillerini konuşmamaları için bas
kı yapılmaktadır. Türkçe yayınların çıkması engel
lenmekte, vicdan ve ibadet hürriyeti kısıtlanmakta, 
bunlara uymayanlara çeşitli psikolojik ve fizikî şid
det tedbirleri uygulanmaktadır. 

ingiliz Radyo ve Televizyonu BBC'nin son 2 haf
ta içerisinde 200 kadar Türkün, Bulgar askeri tara
fımdan öldürüldüğünü bildirmesi, Sofya'daki diplo
matik kaynakların ise, olaylarda ölenlerin sayısının 
5ö0'e yükseldiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu 
açıklaması bir gerçektir. Özellikle, Türklerin yoğun 
bulunduğu şehir ve köylerde bu hareketlerin devam 
ettiği bildirilmiştir. Bulgar makamları ise, yayın or
ganlarında çııkan bu haıberler üzerine herhangi bir 
yorum yapma gereği dâhi duymamaktadırlar.: Buna 
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(ilave olarak basın mensuplarının Bulgaristan'a gir-, 
melerini engellemektedirler. 

Bulgarlar şu anda Türklerin, Türkçe okuyup yaz
ma imkânlarını tamamen ortadan kaldırdıkları gibi, 
onların kendi aralarında Türkçe konuşmalarına dahi 
tepki göstermektedirler. Türklerin ibadet ettiği ca
milerin bir kısmı kapatılmış, camiye gidenler takip 
edilmiş, dinsizlik propagandası yapılmış, her türlü 
örf ve âdetlere varıncaya kadar müdahale edilmiş
tir. Yerli ve yabancı basın haberlerine göre, her biri 
tarihî eser niteliğinde olan cami ve hamam gibi eser
ler yıkılmakta, mezar taşları dahi tahrip edilmekte
dir. Ancak 'bütün bu baskılara karşı, Bulgaristan' 
daki soydaşlarımız dinline, örf ve âdetlerine bağlı kal
maya devam etmişlerdir ve etmektedirler. 

1977 yılından beri Bulgar olmayan soydaşlarımı
zın isimlerini tedricen Bullgar isimleriyle değiştirme 
kampanyasına giren Bulgar Hükümeti, son olarafc 
bütün gücüyle bu yönde Türkler üzerinde baskı kur
maya başlamıştır. Çocukların, 'büyüklerin, hatta ölü
lerin bile kayıtlardaki isimlerini değiştirme çabasına 
giren Bulgar yönetiminin, asıl amacının, 1985 yılın
da yapılacalk genel nüfus sayımında bazı bölgelerde 
Bulgar nüfusundan fazla olan Türk azınlığının sayı
sını küçültmek, hatta böyle bir azınlığın olmadığı 
imajını dünya kamuoyuna yaymaktır. Netice olarak, 
Bulgaristan'daki Türk ırkının imhası yolunda çok 
ciddî tedbirler alınmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdan beri saydığımız 
bütün bu hareketler yeni bir Slavizmin başlangıcı gi
bi görünmektedir. Bulgar Halk Cumhuriyeti Anaya
sasının 35 inci maddesinin dördüncü bendi, «Irk, 
milliyet ve dinî mensubiyet yüzünden insana karşı 
nefret veya aşağılama telkin edilmesi yasaklanır ve 
cezalanır» ifadesini taşımaktadır. Yalnız anayasa mad
desi değil, milletlerarası anlaşmaların yanı sıra, Mark
sist ve Leninist ideoloji gereği insan haklarının ve 
hakların' savunucu ve proleterya iktidarı iddiasında 
olan Bulgar Halk Cumhuriyeti, bu davranışlarıyla ken
di varlığının temelini de inkâr etmeye ve çiğnemeye 
çalışmaktadır. 

Yine Bulgar Halk Cumlhuriyeti Anayasasının 45 
inci maddesinin yedinci bendinde; «Bulgar asıllı ol
mayan vatandaşların kendi dillerini öğrenme haklan 
vardır. Bulgar dilini öğrenmek mecburidir» denilme
sine rağmen, anayasalarının bu maddesinin sadece 
«Bulgar dilini öğrenmek medburidir» hükmü uygu
lanmakta, Türkçe öğretim ve eğitim imkânı tamamen 
yasaklanmaktadır, 

Muhterem (milletvekilleri, Bulgar vatandaşı Türk 
toplumu 20 ncii. yüzyılda bütün dünyanın gözleri önün
de tarihin yaşadığı en acımasız, ve sinsi metotlarla 
yok edilmek istenmektedir. Binlerce yıllık tarihî var
lığı inkâr edilmekte, sözde tarihî buluşlarla Slav kö
kenli oldukları ispat edilmeye çalışılarak ağır ve kor
kunç bir baskıya maruz bırakılmaktadır. Dünya mil
letlerinin çeşitli fedakârlıklarla korumaya çalıştığı din 
ve vicdan hürriyeti yok edilmekte, soydaşlarımız din
lerini ve dillerini reddetmeye ve Ortodoksluğa zorlan
maktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, komşu Bulgaristan'daki Türk
ler çok ağır şartlar içindedir. İnanıyoruz ki, bu ko
nuda herkes üzerine düşen görevi yapacaktır. Konu 
zaten büyük boyutlarıyla başta Sayın Cumhurbaşka
nımız olmak üzere, Meclis Başkanımıza, 'Sayın Baş
bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza ve sayın siyasî par
ti liderlerine intikal ettirilmiştir. Yalnız konunun üze
rine hassasiyetle gidilmesi lazımdır. Aksi takdirde 
1958'de başlatılan ve maalesef başarılan, okullardan 
Türkçenin kaldırılması şekline dönüşebilir. 

Değerli milletvekilleri, grubumuz konuya hassasi
yetle eğilinmesini ve gerçeklerin açıklığa kavuşturula
rak gerekli tedbirlerin bir an önce alınmasını temin 
amacıyla önergelerin gündeme alınmasını destekle
yecektir. 

Bu düşünce içinde yüce heyetinizi saygıyla selam
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oktay. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Salih Alcan; bu

yurunuz. 
HP GRUBU ADİNA SALÎH ALCAN (Tekir

dağ) — Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri; sözle
rime şu cümlelerle başlamak istiyorum : Hürriyetin 
kıymetini öğrenmek istersen ayda bir hapishaneye, 
sağlığın kıymetini öğrenmek istersen ayda bir hasta
neye, aklın kıymetini öğrenmek istersen ayda bir akıl 
hastanesine git derler. 

Şimdi sizlere hürriyetleri elinden alınmış, Bulga
ristan'daki soydaşlarımızdan ve onların nasıl haksız
lıklara uğradıklarından bahsedeceğim. Bu konu üze
rinde 23.1.1985 tarihinde 'gündem dışı bir konuşma 
yapmış, tüm açıklığı ile sorunu ortaya getirmiştim. 
Konuşmamın sonunda, önümüzdeki günler, soydaşla
rımıza uygulanan baskının sona erip ermeyeceği, Bul
garistan Hükümetinin samimiyetini ve Türkiye ile 
dostluk ilişkilerine ne derece önem vereceğini ortaya 
koyacaktır demiştim. Görülüyor ki, Bulgaristan'da ak
raba ve yakınları bulunan vatandaşlarımızdan aldığı-
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mız mektuplar ve şahsen müracaatlar durumun ger
çekten vahim olduğunu göstermektedir. Soydaşlarımı
zın karşılaştıkları güçlükler hakkındaki haberlere, ga
zetelerimiz daha suk yer ve önem vermeye başlamış
lardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmayacağına 
göre (sayın bakanım da aynı cümleyi söylemişlerdi) 
bu şikâyetlerde büyük bir gerçek payı bulunduğuna 
inanımıak mecburiyetindeyiz. 

Cumhurbaşkanımız Kenan Evren derhal Bulgaris
tan Devlet Başkanı Jivkov'a bir mesaj göndererek, 
Bulgaristan'daki Türklerin haık ve hukukunun korun
ması için gerekli önlemlerin alınmasını işitiyorlardı.. 
Ancak, böylesine büyük boyutlara ulaşan olaylar hak
kında hükümet tatmin edici resmî bir açıklamada bu
lunmuyordu, hükümet kamuoyunu rahatlatmaktan 
uzak kalıyordu. Şu an dahi kamuoyunca durumla il
gili resmî açıklamaların beklendiği ortadadır. Bu açık
lamalar gerçekleri ortaya koyacak, mağdur edilenle
rin yaralarını saracak ve 'binlerce soydaşlarımızı se
vindirecektir. 

iîfade edilen gerçeklere göre, Türk devlet adam
ları kuialk vermeli ve uluslararası hukuktan doğan yet
kilerini kullanarak, Bulgaristan'daki mazlum soydaş
larımızın haklarını savunmalı, onlara sahip çıkmalı
dırlar, 

Bilindiği üzere, Bulgaristan'ın kesin sınırları ikin
ci Dünya Savaşından sonra çizilmiş ve 9 Eylül 1944 
tarihinde Bulgaristan sosyalist memleketler toplulu
ğuna katılmıştır. Halen Bulgaristan, Balkan Yarıma
dası topraklarının yüzde 22'sine sahiptir. Yüzölçümü 
111 bin kilometrekare olup, doğusunda Karadeniz, 
batısında Yugoslavya, kuzeyinde Romanya, güneyin
de Yunanistan ve Türkiye bulunmaktadır. Nüfusu 
8 milyon 800 bin olan bu memlekette yirmiden fazla 
azınlık yaşar. Bunların yüzde 45'ini Türk menşeli top
luklar; Türkler ve bu arada doğal olarak Pomak 
Türkleri, Gagavuzlar, Arnavutlar ve benzeri toplu
luklar oluşturmaktadır. 

Bulgaristan'daki soydaşlarımıza dil özgürlüğü ta
nınıyor mu sorusuna karşılık olarak; bilindiği gibi 
dil, düşünce ve duyguları bildirmeye -yarayan bir an
latım aracıdır, insanlar arasında ilişki aracıdır. Dilin
den yoksun bırakılan uluslar kültür ve sanatlarından, 
örf ve âdetlerinden, sosyo - politik faaliyetlerinden de 
yoksun bırakılınca ölüme mahkûm edilirler. Bu amaç
la Türk - Müslüman topluluğunun dil sorunu siya
sete bağlanmış ve ideolojik parti çıkarlarına alet edil
miştir ve neler yapılmıştır : 

1. Türk okulları kapatılmış, Türkçe öğrenim ya
saklanmıştır. 
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2. Türkçe radyo yayın saatlerinde aşırı kısıtla
malar yapılmış, Türkçe kitap, gazete neşrine son ve
rilmiş ve Türk tiyatrolarının programları yasaklan
mıştır. 

3. Türk şair ve yazarlarının neşrettikleri kitap
lar evlerden ve kütüphanelerden toplatılmış, Türkçe 
konuşma ve şarkı söyleme yasaklanmıştır. 

4. Şehir ve köylerde Bulgarca öğretme kursları 
açılmış, herkesin Bulgar gazetelerine abone olmaları 
şart koşulmuştur. 

5. Türkçe şehir, köy, dağ, ırmak adları Bulgar-
caya çevrilerek dil özgürlüğü çıkmaza girmiştir. 

Bulgarlar her konuda ve hususta barbar, vahşi, 
canavar olarak simgelenen Türklerin dillerini değiş
tirmişlerdir. 

Bulgaristan'da soydaşlarımıza basın özgürlüğü de 
tanınmamaktadır. Bulgaristan basım sadece üretim ve 
devrim sorunlarının ıborazanlığıııı yapmaktadır. Sos
yalizmin soykırımı, rejimin Türk düşmanlığı özgür 
basın tarafından hiçbir zaman sahneye getirilmemiş; 
örneğin 1972 - 1974 yıllarında 1 milyon Pomak Türk'ü 
en büyük engizisyonlardan sonra rejimin kadrine uğ-
ra.m<ş, binlercesinin canına kıyılmış, binlercesi tutuk
evlerine sürülmüş; 1981 - 1983 yıllarında 800 bin 
yörük soylu Türk de aynı akıbete uğramış, tümü 'Bul-
garlaştırılmıştır. Basın devamlı yine susmuştur. 

Halen su katılmamış Rodop Türkleri, Kırcaali, 
Hasköy ve komşu vilayetlerde Bulgarlaştırılıyorken, 
Türk evleri basılıyorken, bu olayların tümü değil de 
bir teki dahi basında yansıtılmamıştır. Bulgaristan'da 
bu olayları yansıtan basın mensupları da öldürülmüş
tür. Bir atasözünü buna ilave ediyorum; deliller konu
şurken şeytanlar da susarmış. Bulgaristan Hükümeti 
de şimdi aynısını yapmaktadır. 

Bulgaristan Türkleri özgür müdür sorusuna karşı
lık; dinden, kültürden, sanattan, çalışmadan, her tür
lü kültürel faaliyetlerden, her türlü ibaretlerden Türk 
dilinden, âdet ve geleneklerinden, haklarını savunama-
malarından, Türklerin ben Türküm, ben insanım di-
yememo ve bu açıdan özgürlüklerini savunamama 
özgürlüğü vardır Bulgaristan'da. Türklerin bayram ve 
lü kültürel faaliyetlerden, her türlü ibadetlerden Türk 
halk oyunlarını oynayamama özgürlüğü vardır. Bul
garistan'da Türklerin küflü bir kafeste yaşam sür
dürme özgürlüğü vardır, yorum yerine Türklerin ta
rihten silinme özgürlüğü vardır. 

Bulgaristan'da soykırımın acı sonuçlan da şöyle
dir : 
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Soykırımı daha önceden belirtildiği gibi, çok sa
yıda soydaşımızın ölümüne, dayaktan geçirilmesine, 
intiharlarına neden olmuştur. Polis karakollarında şu 
3 soru soruluyor : Bir; Türkiye'ye gitmeyi tercih eder 
misiniz? İki; Bulgar adı mı alacaksınız? Üç; ölümü 
mü seçeceksiniz? 

Vatandaşımız ise cevaben, «Ben Türküm, Türki
ye'ye gitmeyi tercih edeceğim» sözlerini söyler ve 
ölür. 

Diğer bir olay da, Ortaköy'e bağlı Türk köylerin
den birinde Alagözler'de Ali oğlu Hafız İsmail, ca
miin minberinde hutbe okurken camiye giren polis
ler ateş ederek, «Siz tümünüz Bulgarsımz, camide 
ne arıyorsunuz? Sizleri elimizden Allah da, Peygam
ber de kurtaramaz. Namazdan tez ve bizim istediği
miz gibi vazgeçeceksiniz. Biz Bulgarız, adlarımızı de
ğiştirmeliyiz. Bu cami de zamanla kiliseye çevrilecek-
'tir diyeceksin» demişlerdir ve «En yakın bir zamanda 
burası kilise olacak, hoca dediğiniz kişi de papaz ola
cak, isiz de hıristiyan olanak ibadetlerinizi burada ya
pacaksınız» sözleri ile halka seslenmektedirler. 

Bulgaristan'da aydın kıyımı da şöyle uygulanmak
tadır : Ne yazık ki aydın yetiştirme sorunu beyinlerin 
yıkanması ile soysuzlaşmalarıyla paralel bir şekilde 
yapılmış ve yapılmaktadır. Bunun ön koşulu yazılan
ları, anlatılanları hiç yorumsuz kabul etmek, papa
ğanlar gibi tekrarlamak, yargılama eyleminden uzak 
kalmak olmuştur. Bunu yapmayanlar rejim düşmanı 
bilinmişlerdir. Anormal parti isteklerine- çıkan Türk 
aydınlarına da açıkça saldırıya ıgeçmişler, yıldırma 
politikasına Ihızla devam' etmişlerdir. Partilerinin yük
sek kademelerinde görev alan Türkleri topluca so
kağa atmışlardır. Ayrıca yazar ve şairlere karşı uy
gulanan kıyımlar, kültür ve maarif faaliyetlerine 
uygulanan kıyımlar, sosyalizmin koşullarında; özel
likle Bulgaristan Devlet Başkanı Todor JMov'ün 
iktidara gelmesinden sonra hortlayan Türk 'düşman
lığı kat kat artmış ve (bunların (bir rastlantı olmadı
ğı açıkça anlaşılmıştır. 

Bulgaristan'da kabine değişikliğinde aşırı ırkçıla
rın dümen başına gelmeleri, insancıl1 vaatlerle gelen; 
bol keseden özgürlükler vaat eden sosyalizm tenoru
nun devlet mekanizmasının çalışan çarkı haline ge
tirilmesi oldukça düşüddürücüdür. 

Türk okullarının kapatılmasına, Türklerin tüm 
benliklerinin eritilmesine; yani . Bulgarlaştırılmasına, 
kültür, sanat ve din düşmanlığına bu dönemde başlan-
mıştuv Başta hükümetimiz ve dünya kamuoyu bu 
Çirkin olaylara daha fazla seyirci kalmamalıdır. Bul-
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Teşkilatıyla (beraber diğer yetkili kuruluşlara bu so
runu değildir. En kısa zamanda Birleşmiş Milletler 
Teşkilatıyla beraber diğer yetkili kuruluşlara bu so
run ivedilikle götürülmelidir. İnsanı ve yaşamı se
venler; yani adaleti ve özgürlüğü savunanlar, ölüm 
döşeğinde olan Bulgaristan Türklerinin acı kaderine 
el uzatmalıdırlar. Bulgaristan'da kitlesel soykırıma 
son verilmeli; canavarlardan içinde yaşadığımız çağa 
yakışmayan davranışlarda bulunanlardan, zorla beyin 
yıkayanlardan, adalet mahkemelerinde yaptıklarının 
hesabı sorulmalı ve zehir saçan yılanın başı ezilme-
lidir. (Alkışlar) 

Nerede Birleşmiş Milletler? Bu cinayetlerin bin
de biri ibir Avrupalıya olsa, bir Amerikalıya olsa bü
tün Batılı ülkeler ayağa kalkardı. Birleşmiş Millet
ler olaya derhal el koymalıdır, (Alkışlar) Hükümeti
mizin Başbakanı ve Dışişlerimiz aylardır süren bu 
meseleye bir çözüm bulmalı ve Meclisimizin tüm üye
lerine, kamuoyundaki yaralı vatandaşlarımıza en iyi 
formülle bilgi ve müjde haberlerini vermeli; kanayan 
yaraları daha fazla bekletmeden sarmalıdır. 

Sözlerime son verirken, 15 bin göçmen ailesinin 
imzalarıyla tarafımıza sunulan 'özet isteklerini mad
deler halinde sizlere okuyacağım. 

Yüce (Meclise grubum adına en derin saygılarımı 
sunarım. 

«Göçmen Heyeti Bulgaristan Hükümetinden aşa
ğıdaki istekleri talep eder : 

1. Parti Merkez Komitesi Politlbürosunun Türk 
soykırımına ilişkin 1969, hükümetin 1970 Ve 1984 
yıllarında onayladığı ve bundan hemen sonra uygu
lamasına geçtiği gizli Bulgarlaştırma kararlarının hü
kümsüz bırakılması, 

2. Silah gücüyle isimleri değiştirilen 500 bin 
soydaşımızın eski ad ve soyadlarının iade edilmesi, 

3. Tutukevlerine ve temerküz kamplarına sürü
len, polis dairelerinin mahzen katlarında dayaktan 
geçirilen, aç ye susuz tutulan; verilere .göre 12 500 
erkek ve kaldın soydaşımıza uygulanan engizisyonla
ra son verilmesi ve söz konusu soydaşlarımızın ser
best bırakılması; " 

4. Ordu ve polis bölüklerinin denetiminde bu
lunan Rodopların, Trakya'mın, Deliorman ve Dob-
ruca'nın ve Tozluk'un silahlı Türk düşmanların
dan arındırılması; 

5. Birleşmiş Milletlerin însan Hakları Evren
sel Beyannamesinin Helsinki Nihaî Belgesi ve Bulga
ristan Anayasasının hak 've özgürlüklerle ilgili mad
delerinin. Bulgaristan'da da uygulanmasıyla, 2 mil-

ı yon soydaşımızın yaşamlarının garantiye bağlanması; 
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6. rRink düğün ve bayramlarını, örf ve âdetleri- I 
ili, ölüm ve doğum törenlerini siyasal suç kapsamı
na alan yasağın 'kaldırılması; 

7. Soydaşlarımızla her türlü muhaberatın polis 
denetiminden arındırılması ve bu uygar yasalar doğ
rultusunda yapılması; 

8. Turist olarak 'Bulgaristan'ı ziyaret edenlerin 
akrabalarını, oturdukları şehir ve köylerde ziyaret et
melerinin güvenceye bağlanması; 

9. Kapatılan Türk okullarının yeniden açılarak 
Türk çocuklarının Türkçe eğitim - öğretim görme
leri; I 

10. Türklerin eşit halklı vatandaş olarak, en ağır 
sektörlerde çalışmalarına son verilmesi; 

11< Soydaşlarımıza işkence, zulüm, insanlığa 
aykırı, onur kırıcı cezalar ya da işlemlerin kaldırıl
ması; 

12. Soydaşlarımızın düşünce, vicdan, din ve dil 
özgürlüklerinden yoksun bırakılmaması, kanunen eşit 
uygulamaların başlatılması. 

2 milyon Bulgaristan Türk'üne bu haklar tanın
madıkça kesin kararı bu sorunların ıBirleşmiş Mil
letler teşkilatına, uluslararası kurum ve kurluşla-
ların takdirine intikal ettirilmesi ve çözüme gidilmesi 
gerekmektedir» diye son veriyorlar. 

Beni dinlediğiniz için Yüce Meclise en derin say
gılarımı sunarım. {Alkışlar) 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim. 
Gruplar adına 3arkadaşımız konuşmuş, hükümet 

görüşlerini bildirmiş bulunmaktadır. 
İçtüzüğün 100 üncü maddesinin son fıkrasına gö

re, 8/5 esas numaralı genel görüşme önergesinin ilk 
sahibi Sayın Yılmaz Hastiürk'e veya onun göstereceği 
diğer bir imza sahibine söz veriyorum. 

Sayın Hastürk, siz mi konuşacaksınız? 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Evet 

efendim. 
BAŞKİAN — Buyurun. (HP sıralarından alkışlar) 
*Bir konuyu açıklamak isterim; bazı milletvekili 

arkadaşlarımdan kişisel söz talepleri valki olmuştur. 
içtüzüğün açık- hükmü karşısında kişisel taleplere söz 
verme imkânını maalesef bulamıyorum. 

Sayın Hastürk, süreniz 10 dakikadır. 

YIUMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Çok 
teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hükümetin 
bugüne kadar Bulgaristan'da yaşanan olaylar ve bu 
konuda uygulanan dış politikamız hakkında yüce 
parlamentoya bilgi vermeyişi ve parlamentoda bu 

konuda yeterli bir politikanın oluşturulmamış olma
sı bizleri bu genel görüşme talebinde bulunmaya sevk 
etmiştir. 

Kararnamelerle parlamentoyu, bazı yakın çev
releriyle kurduğu düzenle yetenekli birçok bürokrat 
ve teknokratı devre dışı bırakarak Sayın Özal, dış po
litikamızı oluştururken parlamentodaki siyasî parti
lerin temsilcilerine yeterince bilgi aktarmamışlardır. 
'Bu genel görüşme talebimiz kabul edilip gizli bir 
oturumda konu değedendiriıldiği takdirde, ıtüım siyasî 
partüerimizin hükümete güç ve destek vermeleri do
ğaldır. 

(Düşünün bir kere sayın üyeler, yıllarca Fatma ola
rak tanıdığınız annenizin adı Mari, Mahmut olan ba
banızın adı Venelin, dedenizin adı Mahmut'ken An-
ton, babaannenizin Ayşe olan adı Nattka ve ikızkar-
deşinizin' Sevgi olan adı Silvia, erkek kardeşinizin adı 
da Minço'ya çevrilmiş. Kan bağınız olan tüm akraba
larınız Türkçe konuşamıyor ve çevrelerinde tek 'bir 
Türkçe yayın çıkmıyor. Dedelerinizin intikal ettirdiği 
tüm' liöreleri kaybediyor, ibadetinizden alıkonuyorsu-
nuz ve size sahip çııkmıaıları gerekenler büyük bir sus
kunluk içindeler. Bu suskunluk nedendir? Bir tesli
miyet midir, yoksa bekleyiş mi? Kim çare bulacak? 

Yabancı basın kaynak gösterilerek bilgiler aktarı
lıyor ve bir yabancı ülkenin yetkilisinin Bulgaristan' 
dan getireceği bilgiler umutla bekleniyor. Bu, dış po
litikadaki teslimiyetin ötesinde bir oluşumdur. 

Öte yandan, Sayın Başbakan, bir gazetede yayım
lanan beyanatlarında, Marmaris'te, «Olaylar büyütülü
yor» diyebiliyorlar, ©ir başbakanın, ülkenin böylesine 
önemli bir sorunu hakkında,çok ciddî ve tuibarlı bilgi
lere sahip olması gerekir ve sahiptir. 'Ben, bu olayın 
büyütüldüğü fikrine kaitıimıyorum. Son derece yanlış 
ve talihsiz bir değerlendirmedir. Bir başbakanın en 
önemli ödevi, milletinin onurunu korumaktır. 

Bulgaristan'da yaşanan olayların kronolojik bir ge
lişimi vardır ve bu bilgiler sır değildir, Türkiye üze
rinde oynanan oyunlara yataklık ve destek sağlayan 
bu ülke, buradaki Türklere karşı oid'dî bir asimilas
yon ve jenosit uygulamaktadır. Bu konuya bazı Avru
pa ülikelerinin bizden önce eğilmesi, dış politikamız
daki teslimiyetçi yaklaşımın tarihî bir belgesiidir. 

Yaşanan olaylar, insan Hakları Evrensel Beyan
namesine ve Bulgar Anayasasına aykırıdır. Bulgaris
tan da, İnsan Hakları Evrensel Beynnamesinin Hel
sinki Nihaî Anlaşmasında imzası olan bir ülkedir. Bu 
imzanın değerlendirilmesi, maalesef şu ana kadar ya-

| pılıaımamıştır. 



T. & M, M. B : 60 1 3 , 2 , 1985 O : İ 

«Yurtta .suHh, cihanda sulh» ilkesi, karşılıksız bir 
ödün anlayışı değildir. Sulh, karşılıklı korunur ve 
sulbün devamı için gerekli yaklaşımlar müşitereken sağ
lanır. 'İnsanilik, savaşla çok büyük değerler yitirmiş
tir. Ancak, bir ırkın, bir toplumun yok olmasına sus
kun kalamaz. Hele hele bu, faşizme karşı olduğunu 
belirten bir rejimde ve toplumda uygulanıyor ise, tüm 
boyutlarıyla dünya kamuoyunda sergilenmeli ve in
san halkları açısından 'Bulgaristan'da yaşanan bu traje
dimin boyutları anlatılmalıdır. Bu, güçlü bir hükü
meti ve tam miMî bir dış politikayı gerektirir. Bu 
politika, parlamentonun yüce çatısı altında, tüm par
tilerimizin iştirakiyle oluşiturulmalrdır, 

öte yandan, böylesine millî ve önemli bir konuda 
TRT'nıkı suskunluğunu da anlamak mümkün değildir. 

Hürriyetlerin tümünün yok edildiği, inanç özgür
lüğünden örf, okuma, konuşma ve haberleşme özgür
lüğüne kadar tüm özgürlükler üzerinde ciddî baskı ve 
yök ediş politikasının uygulandığı Bulgaristan'da, in
san hakları açısından ırkdaşlarımızın hakkının aran
ması gerekir. Bu, bir devletin içişlerine müdahale an
lamına gelmez. Ülkemizde 'Bulgar hastaneslinden Bul
gar kilisesine kadar tüm müesseselerin engin özgür
lükleri orltada iken, yüz binlerce, milyonlarca soyda
şımızın kaderlerine terk ve belidi emelleri olan İkisi-, 
lerin insaflarına bırakılması, bu parlamentodan bek
lenmemelidir. 

Yakınları Bulgaristan'da kalmış olan yurttaşları
mızdan bu konuda alldığım yüzlerce mektuptan biri, 
aynen şöyle bitiyor : 

«Baksana kim boynu bükük ağlayan? 
Hakkı hayatın senin ey Müslüman. 
Kurtar o biçareyi Allah için, 
Artık ölüm uykularından uyan.» 
Genel görüşme talebimizin kabul edileceği inan

cıyla hepinize saygılar sunarım. <HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
(8/6) esas numaralı genel görüşme talebi sahibi Sa- -

yın İsmail1 Dayı'ya veya imzası bulunan ve Sayın 
İsmail Dayı'nın göstereceği diğer bir üyeye söz ve
receğim* 

.Sayın İsmail Dayı, süz mi konuşacaksınız? 

IİSMAİL DAYI (Balıkesir) — Evet efendim. 
; BAŞKAN — Buyurun efendim. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Sayın Başkan ve yü
ce Meçisin değerli üyeleri; hepinizi saygıyla selamla
yarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Yaklaşık bir asırdır devam elden ve son yıllarda, 
hele son aylarda dayanılmaz bir hal alan Bulgaristan' 
daki Müslüman Türk kardeş ve soydaşlarımızın ma
ruz kaldıkları olaylar konusunda bügü sunmak ve 
mümkün olursa, yapılacak bir gizli oturumda daha 
detaylı bilgileri arz etmek umudu içinde huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, sözüme «©ir asırdır devam 
eden» diye başlamamın sebebi açıktır. Bulgaristan'da
ki olaylar bir asır öncesi 93 harbinden sonra 1875' 
lerde başlatılmış ve bu husustaki elim hadiselere ait 
bilgiler, yayınlarla tarihe geçmiştir. Nitekim, eski 
Zağra müftüsü Hüseyin Raci Efendinin, «Tarihçe-i 
Vak'a-i Zağra» isimli eserinde bu husus bütün açık
lığıyla dile getirilmiş'tir. Tercüman Gazetesinin 100(1 
Temel Eser serisi içinde yayınlanan ve müftü efen
dinin oğlu, Topçu Binbaşısı Necmi Raci Efendinin 
yayına hazırladığı bu eser, bugün dünyanın gözleri 
önünde cereyan eden elim olayların, o zaman da iş
lendiğini ortaya koymaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye bir ateş çem
beri ile çevrilmiştir. Türk'lüğü yök etme politikasına 
tarihin derinliklerinden beri bakacak olursak, tarihte 
yer almış Türk devletleri ve yüce milletimiz devamlı 
yök edilme hareketiyle karşı karşıya bırakılmıştır. 

il. Kuzey Türkleri : Osmanlı ve Selçuklular ön
cesi ve başlangıcında yok edilmişlerdir. Bugün İdil -
Ural, Hazar, Hun Türklerinden maalesef eser kalma
mış, ancak tarihte bazı belgeler kalmıştır. Yakın bir 
geçmişte Kırım Türklerinin maruz kaldığı Sibirya 
sürgünü ve Rusya'da yaşayan diğer soydaşlarımız, 
maalesef asimile edilme yolunda bu kesin politikada, 
cenderede erimektedirler. 

2, Doğu Türkleri : Tarihin derinliklerinden beri 
yök edilme ve bulundukları ülkelerden sürülme ha
disesi dünyanın (gözleri önünde cereyan etmiştir. Ha
len Doğu Türkleri diye adlandırabileceğimiz, doğu 
ve batı Türkistan, Afganistan Türkleri ve civardaki 
Türkler de maalesef yok edilme politikası içindedir
ler̂  

3, Batı Türkleri : Bunun içinde müstakil Türk 
Devletimiz olan Türkiyemiz de dah'il olmak üzere 
Azerbeycan, Irak, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan ve Bul
garistan Türklerinin maruz kaldıkları olaylar, yakın 
geçmişte ve günümüzde dünyanın da gözleri önünde 
cereyan eden olayların Türklüğü yok etme politikası 
buralarda da devam etmektedir. Yugoslavya'daki soy
daşlarımızın biraz daha nefes alabilme mutluluğunu 
ve Yugoslavya Hükümeti yetkililerini burada şükran
la anmayı bir vazife sayıyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bu kısa özette arz etmeye 
çalıştığım, Türk'ü dünya haritasından silme politika
sını hiçbir zaman hafızalarımızdan uzak tutmamamız 
gerektiğini ayrıca arz etmeyi bir görev sayıyorum. 

Bulgaristan 'olayları : 
9 milyonluk Bulgaristan'da yüzde 1 5 - 2 0 nüfusu 

oluşturan Türk kardeşlerimiz, kesin rakamlara sahip 
olamadığımız için yaklaşık 1,5-2 milyon Türk Müs
lüman kardeşimiz vardır. 

Bulgaristan Türk'ü, safha safha bir asırdır yok 
ddilmek istenmektedir. O safhaları şöyle özetlemek 
mümkündür : 

18791dan 1923'e kadar Bulgarlaştırma hareketi; 
1923'ten 1944'e kadar Bulgarlaştırma ve yok ödüme 
hareketi; 19441ten 1974'e kadar komünist Bulgar va
tandaşı yapma hareketi; 1974ten bu yana da Bulgar
laştırma, asimilasyon ve tam manasıyla bir soykırımı 
hareketi. 

Yüce milletimizin saygıdeğer milletvekilleri, Bul
garistan Türklerinin imhasıyla ilgili ilk eseri yukarıda 
arz etmiştim. Aşağıda arz edeceğim eserleri de dikkat
lerinize sunmayı önemli gördüğüm için, beni bağışla
yınız 

1, 193'8'de yayınlanan «Bulgarların Balkanları is
tila Planları» isimli (Halil Yaver Beyin eseri. 

2. Rodop Türkleri Dayanışma ve Türk Kültür 
Derneği yayınlarından, «ıRodoplardaki Son Türk Kat
liamının İçyüzü» adlı eser. (Yayın tarihi 1972*dir.) 

3.- 19761da yayınlanan Rödop Tuna Kültür ve 
Dayanışma Derneğinin tarih serisinden «Rodop Bul
garistan Türkleri Tarihten Siliniyor mu?» İsimli eser. 

4v Yine 1976'da yayınlanan Rodop Tuna Türk
leri Kültür ve Dayanışma Derneğinin yayını olan «Ro
dop Bulgaristan Türklüğü Faciasının İçyüzü» isimli 
eser, 

5. Değerli basınımızın ve dünya basınının sundu
ğu birçok belgeler ve pek çok dergi ve yayınlar. 

Muhterem milletvekilleri, Bulgaristan Türklerine 
uygulanan eritme, asimilasyon ve cebren yok edilme 
politikasının soydaşlarımıza 1 asırdır tatbikini unut
mamak Ve son tırmanışı, tarihin akışı içinde yüce mil
letimizi ve gelişen Türkiye'nin yeniden ateş çemberi
ne alınışını dünyadan saklamadan zorla, âdeta zorba
lıkla yapılışını çok dikkatle takip etmek gerekir. Türk
lerin maruz kaldıkları olayları benden evvel konuşan 
değerli parti grup sözcüleri ve şahsı adına konuşan 
arkadaşlarımız sundular; ama yazımın bir bütünlüğü 
olması dolayısıyla kısaca ben de arz etmeyi ayrıca gö
rev sayıyorum< 

Maruz kaldıkları olaylar : 'Evvelleri Türk - İslam 
mabetlerini yok edilme hareketidir. 600 yıllık Osmanlı 
İmparatorluğunun koltuğunda asliyetlerini muhafaza 
eden'Bulgarlaır maalesef tarihten gelen borçlarını tam 
tersine ödeme niyetindedirler. Asırlarca Filibe, Kı
zanlık ovalarını, Bulgaristan şehirlerini süsleyen Tür
kistan malbetleriyie birlikte, tarihî kaleler, han, ha
mam, medrese, imaret ve her türlü eser yok edilmiş
tir. Çok az sayıda cami kalmış, bir kısmı da kilise ha
line getirilmiştir. 

12,10.19461da Bulgaristan'da Türklere ait 2 500 
ilkokul, 67 ortaokul ve bir lise bütün mal varlığıyla 
birlikte devletleştirilmiştir. 1959'da diğer azınlıklara 
ait emlaklar da devletleştirilmiştir. 1947 tarihli Bul
gar Anayasasının etnik azınlikların kendi anadillerin
de eğitim haklarına ve millî kültürlerini geliştirme 
hakkına sahip bulunduğu hükmü 197!Tde değiştiril
miş, ancak Bulgar diliyle devam edebilecekleri şartı 
'konmuştur. 

Değerli milletvekilleri, Bulgaristan'ın o uzun yıl
lar komünistieştirme hareketine rağmen, kendi kayıt
larına göre ancak 16 bin Türk asıllı şahıs komünist 
partisine üye olabilmiştir ve bunca gayretlerine rağ
men »bu kadar değer verdiklerini zannettiklerimizin 
meclislerinde 191 üyenin ancak bir tanesi de Türktür. 
Önemli kararlarını 2 Şubat 1983*te Bulgar Millî Şû
rasında almışlardır. Bir asırdır devam eden a'simîle 
hareketinin bitmeyişi Bulgarları adeta tedirgin etmiş, 
ne yaptıklarını bilmez hale getirmiştir. Türkçe tedri
sat yasaklanmış, Türkçe konuşmak devlet dairelerin
de ve sokakta men edilmiş, askere alınan Türkler 
geri (hizmetlerde istihdam edilmiş, işinden çıkan ve 
Bulgar ismi almayan tekrar işe konmamış, Türkler 
göçe zorlanıp aileleri parçalanmıştır. Türk örf ve 
âdetlerinin tatbikinin yasaklandığını, sünnetin «Sağlı
ğa zararlıdır» esbabı mucibesiyle kaldırıldığını ve ce
nazelerin Müslüman örf ve adetlerine göre değil pa
paz teşkilatı tarafından yapılabileceğini bütün dünya
nın gözleri önünde maalesef takip etmekteyiz. 

Ayrıca, her türlü zorluk; evlenmelerde, yurt dı
şına gitmelerde; 'bildiğiniz gibi ana ve babaların 3 
yılda bir, kardeşlerin 5 yılda bir yurt dışına gitme
lerine ancak müsaade edilmişti, bu da bugün maale
sef tamamen kapatılmış bulunmaktadır. 

Ayrıca, Avrupa'ya gidip gelen Türk vatandaşla
rının, TIR şoförlerinin, gazetecilerin onlarla tama
men diyaiogtan uzak bulundurulmaları için yollar 
adeta ter örgü İçine alınmıştır ve bu yolu terk edip 
herhangi bir vesileyle Türk köylerine sapanlara da 
büyük para cezası ödettirilmektedir. 
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Türkler için talbJs'il yapma .imkânı sön derece kı
sıtlanmıştır. Bilhassa yüksek tahsil yapacaklara çok 
fazla manialar konmuştur, 

Pek muhterem milletvekilleri, yukarıda kısaca arz 
etmeye çalıştığım, Türklüğü saran ateş çemberi ve 
bugün ön plana gelen Bulgaristan'daki soydaşlarımı
zın maruz kaldıkları olaylara kısa ve uzun vadeli ted
birlerimiz olmak gerekir. Hamasî, günlük yaklaşım
larla sonuca varılamaz. Maalesef geçmiş yıllarda bir
çok sebeplerle, dünyada yaşayan 100 milyonu aşkın 
Türk Soydaşımızla gereği gibi münasebetler kurula
mamış, bazen yaraların 'sarılmaya gayret edildiği dev
reler olmakla beraber, anavatana iltihak eden Türk
lerin yeniden kaçıp geldikleri yere iade edildikleri ve 
'Şüphesiz oralara dönünce hemen yok edildikleri dev
reler yaşanmıştır. Yakın tarih kayıtları ve değerli ba
sınımızın arşivleri buna şahittir. 

Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, Türk kar
deşlerimizle her türlü kültürel münasebetleri devaim et
tirmek zorundayız. Onların varlıklarını kaybetmeme
lerini, frisan Hakları, Birleşmiş Milletler ve karşı
lıklı anlaşmalar çerçevesinde faal olarak yürütmek 
zorundayız., 

Aziz arkadaşlarım, bizler de bizden önceki arka
daşlarımız gibi bu yüce Meclisteki yerlerimizi bir gün 
başkalarına bırakacağız. Geçmişte vatan bütünlüğü
nü, Türk ve Müslüman soydaşlarımızı himaye eden 
hizmetler şüphesiz tarihin şerefli sayfalarına geçmiştir. 
Ezelden beri gelen ve tarihin her devrinde mücade
le vererek varlığını, bağımsızlığını sürdüren, daima 
müstakil devletler kurmuş yüce Türk Milletinin bi
rer ferdi ve onun 6 Kasım 1983'ten sonra şerefi^ 
göreve getirdiği siz değerli milletvekilleri günlük dü
şünmemek zorundasınız. Günlük çekişmeler unutu
lur; insanlar gibi hükümetler de gider gelir, bizler 
de gideriz buradan; ama yüce Türk Milleti ezelden 
dbdde kadar tarih sahnesinde baki kalacaktır .(Alkış
lar) 

Mutlaka her türlü tedbire başvurmanın, yurt için
de olduğu gibi yozlaşmaya müsaade etmemenin ve 
yurt dışındaki, özellikle bugün çok müşkül durumda 
kalan Bulgaristan'daki soydaşlarımıza bütün yollar 
Ve haklar kullanılarak, her türlü milletlerarası kuru
luşlar harekete geçirilerek, dikkatli, akılcı, heyecan
dan uzak, fakat hiç de uykuda durmadan hareket 
etmek mecburiyetindeyiz. 

lAziz milletvekilleri, iktidarıyla muhalefetiyle bir 
ayrım yapmadan birleştiğimiz bu konuda yapılacak 
bir gizli celsede daha detaylar konuşulabilir. Hadise 

ciddidir. Güneydoğu Anadolu'da yapılmak istenenler, 
Kıbrıs'ta, Yunanistan'da, Bulgaristan'daki ve bütün 
dünyadaki soydaşlarımıza uygulanan olaylar bir bü
tün olarak gözden geçirilmelidir. Tarihi unutan, geç
mişten ders almayan ve bugün Batı dünyasının ve 
her türlü yabancı basının yaklaşımı dikkatle izlenip 
sebepleri düşünülmelidir. Batının ilk defa Bulgaristan 
Türklerine olan yaklaşımı, gerek basın, gerekse dev
let kademelerinin yaklaşımı şüphesiz şükranla karşı
lanacak bir olaydır; fakat bu yaklaşımı her olayda, 
Türk'ü yoketmek isteyen her hadisede beklemek de bi
zim hakkımızdır. Ayrıca, acaba neden diye de çok 
iyi düşünmek gerekir. 

Kısaca arz etmek isterim ki, Bulgaristan Türkleri 
için acil ve uzun vadeli tedbirlerle ilgililer mutlaka 
meşgul olmaktadırlar ve olmaları da gerekmektedir. 
Devletimizin ve hükümetimizin bu dikkat ve gayret 
içinde olduğundan şüphem yok. Sayın Cumhurbaşka
nımız ve hükümet yetkililerinden acil olaylardaki tu
tumu, yüce Meclisi oluşturan bütün milletvekillerinin 
bu millî meseledeki müşterek hassasiyetine sevinme
mek mümkün değildir. 

Ben, değerli Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına konuşan arkadaşımın çok güzel konuşmalarını 
da takip ettim; ama bana göre bazı yerlerde polemiğe 
kaçan sözler söyledi; yakında Müslüman kardeş dev
let Cezayir'in 1,5 milyon şehit vererek elde ettiği is
tiklal savaşına 1950'li yıllardan 1962 yılına kadar bi
gâne kalan ve Fransızları destekleyen yanlış Türk po
litikasını tavzih etme faziletini burada yanlış değer
lendirdi. O değerli arkadaşımın güzel konuşmasına 
gölge düştü diye düşünüyorum. Kendileri de hatır
larlar, 1944'lü yıllarda Sovyet Rusya Kars ve Arda
han'ı ilhak etmek istemişti; iki defa tekrarladığı bu 
isteği, bilahara Türkiye'den özür dileyerek perçinle-
miştir. Yüce Türk Milleti 1950'li yıllarda hiçbir za
man Fransızların yanında değildi; ama o günkü po
litikalar ve o zaman üzülerek, kalbi sızlayarak oy ve
ren Seyfettin Esin Bey - zannediyorum ki bizim o 
zamanki temsilcimiz - kendi vicdanı sızlayarak taraf
sız oy vermeyi maalesef görev saymıştır. Bizim Müs
lüman Cezayir Milletine olan kardeşliğimizi perçinle
memiz en tabiî bir olaydır; bunu ayrıca arz etmeyi 
bir görev saydım. 

Saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Dayı. 
Bulgaristan'da yaşayan Türklerin içinde bulunduk

lara bugünkü durumla ilgili, istanbul Milletvekili Sa-
j yın Yılmaz Hastürk ve Balıkesir Milletvekili İsmail 
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Dayı'nın vermiş oldukları önergelerin öngörüşmesi ta
mamlanmış bulunmaktadır. 

Bu önergeler daha önce kararlarınızla birleştiril
miş bulunduğundan her iki önergeyi birlikte oylarını-
sa sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Genel 
görüşme açılması kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

N. NACİ MIMAROĞLU (Siirt) — Sayın Başkan, 
ittifakla kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Evet efendim, mevcudun ittifakıyla 
kabul edilmiştir. 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Hatay Milletvekili Sayın Abdurrah
man Demirtaş'ın Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü sorusu yer almaktadır. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş buradalar mı? Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 

İran'da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 
vatandaşlarımızın tedavilerine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Ebube
kir Akay'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusuna geçiyoruz. 

Sayın Ebubekir Akay?.. Buradalar. 
Sayın Sağlık Bakanı?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgilin, Se-

kerbank tarafından pancar kooperatiflerine verilen kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/250) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Davut 
Abacıgil'in, Başbakandan sözlü sorusuna geçiyoruz. 

Sayın Davut Abacıgil?.. Buradalar. 
Başbakan adına cevap verecek bakan?.. Burada. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

15 günlük süre istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 15 günlük süre talebinde bulunul

duğu için sözlü soru ertelenmiştir. 

İçtüzüğün 101 inci maddesine göre genel görüşme 
günü Danışma Kurulunca tespit edilecek; 48 saatten 
önce, 7 günden sonra olmamak kaydıyla tespit edi
lecek günde müzakere yapılacaktır, 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Gizli oturum için bir önerge daha olacaktı, onu 
oylayacak mısınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, gizli oturum için verilen 
önergeler geri alınmıştır. Müzakere esnasında gizli 
oturum için verilen önergeler olursa, tabiatıyla Genel 
Kurulumuzda müzakere konusu yapılacaktır. 

VE CEVAPLAR 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
işsizlik konusunda alınacak tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/251) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un Başbakandan sözlü sorusuna geçiyoruz. 

• Sayın Mehmet Sait Erol buradalar mı? Buradalar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Mehil istiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Mehil istendiğinden sözlü soru erte
lenmiştir. 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Manisa - Karakurt Barajı Projesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/252) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın İsmet Tur-
hangil 'in Başbakandan sözlü sorusuna geçiyoruz. 

Sayın ismet Turhangil?.. Buradalar. 
Başbakan adına cevap verecek bakan?.. Burada

lar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — 15 günlük süre talep edi- -
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 15 günlük süre talep edildiğinden 
sözlü soru ertelenmiştir. 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, ilk 
ve ortaöğretimi aynı binada yapan okullara ilişkin 
Millî Eğitim ve Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/254) 

BAŞKAN — Manisa Milletvekili Sayın ismet Tur
hangil'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü sorusuna geçiyoruz. 

Sayın ismet Turhangil?.. Buradalar. 
İlgili bakan?.. Yok. 

Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
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7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Türkiye 
Elektrik Kurumunca satın alınacağı iddia edilen dü
şük kalorili kömüre ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/257) 

BAŞKAN — Malatya Milletvekili Sayın Ayhan 
Fırat'ın, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Ayhan Fırat?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Krolin Ltd. Şirketinden 9.4.1979 tarihinde 2172 
sayılı Yasa ile devir alınan Işıklar sahasında, Soma 
Vergi Dairesince hacizli 250 bin ton düşük kalorili 
kömür hakkında bir örneği TEK'te bulunan raporda : 
Kömürün kalorisinin 90 - 1 200 kilo/kalori değerinde 
olduğu, kil topakları şist parçaları ihtiva etmesi, elek
ten geçmemesi, kilden dolayı elek - bunker ve nakil 
sistemine yapışması nedeniyle, mevcut haliyle santral-
da yakılması mümkün görülmeyen kömürün TEK'ce 
satın alınması hususunda aşağıda belirteceğim sualle
rimin Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

Malatya Milletvekili 
Suallerim : 
1. Bu kömür için, TKt'nin raporu var mıdır? öze

ti nedir? 
2. Alınması için, TEK'e ısrar edilmiş midir? Bu 

kömür hakkında TEK'in bir raporu var mıdır? 
3. 250 bin tonluk düşük kalorili kömürün altın

da dekapajı yapılmış 5 milyon tonluk hazır kömür ol
duğu doğru mudur? 

4. Bu kömürün nakliye sorunu bir tarafa, Afşin -
Elbistan Santralında bile kül oranının yüksek olma
sından dolayı kullanılmasının imkânsız olduğuna dair 
raporlarda bir kayıt var mıdır? 

5. Son duruma göre bu kömür için ne gibi bir 
işlem yapılmış veya yapılacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; Sayın Ayhan Fırat'ın Krolin Maden
cilik Limitet Şirketine ait Soma'daki düşük kalorili 
kömür hakkındaki suallerini cevaplandırmak için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

1. 2172 sayılı Madenlerin Devletleştirilmesi Hak
kındaki Kanun gereğince Türkiye Kömür İşletmeleri 
Kurumunca Krolin Madencilik Limitet Şirketinden 
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I devir alınan ve Soma - Işıklar sahasında bulunan stok
ta bekleyen toz kömürle ilgili olarak TKt'nin rapo-

I ru mevcuttur. Bu raporda özet olarak; ısı değerinin or
talama 1 177 kalori/kilogram civarında olduğu ve 
stokta bu cins kömürden takriben 220 bin ton bu
lunduğu belirtilmektedir. 

2. Bu kömürün alınması hususunda, Krolin Ma
dencilik Limitet Şirketinin muhtelif tarihlerde Türki
ye Elektrik Kurumuna müracaatları olmuş ise de, ya
pılan analizlerde bu kömürün mevcut haliyle istifadeli 
olamayacağı anlaşılmış ve TEK'ce, adıgeçen şirketten 
denenmek üzere dahi kömür alınmamıştır. 

3. Sözkonusu stok kömürün altında takriben 5 
milyon ton kömür olduğu tespit edilmiştir. 7 - 8 mil
yon metre mikap dekapajdan sonra bu kömürün üre
tilebileceği anlaşılmaktadır. 

4. Bu kömürün nakliye sorunu bir tarafa bırakı
lırsa, kül oranının yüksek olmasından dolayı, Afşin -
Elbistan Santralında bile kullanılmasının imkânsız ol
duğuna dair bir rapor mevcut değildir. 

5. Sözkonusu olan düşük kalorili kömürün kal
dırılması, Krolin Madencilik Limitet Şirketinden is
tenmiştir. 

Saygıyla arz olunur. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ayhan Fırat, buyurunuz efen

dim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, say- . 
gıdeğer arkadaşlarım; konu 1979 yılından beri So-
ma'da bekleyen ve kalori değerini yitirmiş olan, şist 
ve kil tabakalarıyla kaplı, eleklerden geçmeyen ve kul
lanma vasfını kaybetmiş olan 250 bin ton kömür ar-

I tığının, devlete satılmasıyla ilgili konudur. Sayın Ba
kan «Bu konu hakkında rapor yoktur» dediler. Ben, 
raporun bir kısmını arz etmek istiyorum : 

«Kömürün kil topakları, şist parçaları ihtiva et
mesi, elekten geçmemesi; kilden dolayı elek - bunker 
ve nakil sistemine yapılması nedeniyle mevcut haliy
le santralda yakılması mümkün görülmemektedir. Sö
zü geçen kömür, düşük kalorili kömürü yakma özel
liğine haiz Afşin - Elbistan Santralında bile nakliye 
sorunu haricinde kül oranı yüksekliğinden dolayı kul
lanma imkânına haiz görülmemektedir..» 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan; ben, «Ra
por vardır» dediğim halde kendileri «Bakan, rapor 
yoktur dedi» diye ısrar ediyorlar. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sene 1979... 
BAŞKAN — Sayın Fırat, sayın bakan.daha ev-

I vel... 
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AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım, 
istirham ediyorum; sözümü kesmeyin. Burada biz sa
yın bakanı dinledik, lütfen siz de beni dinleyin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan; size, görüşlerinizin hi
lafına bir söz söylenirse, İçtüzük hükümlerine göre 
söz veririm. Bu itibarla, hatip devam etsin, söz hak
kınız bakidir tabiî. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, bakın okuyorum; 6309 sayılı Maden Ka
nununun 141 inci maddesi ne diyor : «Cevherlerle 
bakiye yığını ve cüruf, işletme hakkının sona erme
sinden itibaren üç yıl içinde işletme hakkı sahibi ve
ya hukuken yerine geçen tarafından sahadan kaldı
rılmadığı takdirde Maliye Bakanlığınca el konur.» 

Muhterem arkadaşlarım, sene 1979, 3 yıl sonra, 
1982. 1982'de bu firmaya 2 sene müddet tanınmış. 
1984'ün 4 üncü ayına gelinmiş; ama gene kaldırma
mış. Bunun altında, devletin 5 milyon ton kömürü 
hazır durumda, dekapajı yapılmış 5 milyon ton. Mem
lekette kömür sıkıntısı var; bunun derhal kaldırıla
rak bu kömürün gerek Soma (A) ve (B) termik santral-
larına, gerekse vatandaşa verilmesi lazım. Ancak ne 
yapılıyor? Kömür sahibi mutazarrır olmasın diye bu 
kömürün devlete satılması yoluna gidiliyor. Konu bu
dur ve buna bazı yöneticiler itiraz ediyor. 

» 
Muhterem arkadaşlarım, bu kömürün Soma'dan 

Afşin - Elbistan'a götürülüp yakılması isteniyor. Bu
nun için de yazı vardır. Afşin - Elbistan'a gidebilmesi 
için kilogramında 20 lira nakliye gerekir; yani bu 
kömürün hiçbir ekonomik değeri yoktur, oradan ora
ya taşındığı takdirde. 

4 üncü aydan sonra kömür, sahibi tarafından kal
dırılmadığı için, devletin 1981 yılında yaptığı 2 mil
yarın üstündeki yatırım ölü yatırım olarak halen bek
lemektedir, halen kömür de beklemektedir; çünkü 
kayma olacak diye bu kömüre el vurulamıyor ve bu 
kömür kalkmadıkça da alttaki kömür alınamıyor. 
Onun üzerine 10 uncu aya kadar süre tanınıyor. Ba
kın arkadaşlarım, 10 uncu aya kadar süre tanındık
tan sonra bu kömür yine kaldırılmıyor, yine yazışma
lar devam ediyor; yine bu kömürün Soma'da kullanıl
masına imkân yok; ama Afşin - Elbistan'da kullanıl
ması için zaman aranıyor ve 10 uncu ayda Bakanlık 
bir yazı yazıyor ve bu yazıda «1 ay zarfında müteah
hit kömürü kaldırmadığı takdirde, gereken yapılacak
tır» diyor. Kamu yararı mevzubahis. 11 inci ay, 12 nci 
ay, 1 inci ay, 2 nci ay geçiyor kömür yine orada, yine 
kaldırılmıyor. Devamlı kamu zararı mevzubahis. Ni
ye kanunlar tatbik edilip de bu fakir ülkenin, bu kö-
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mürsüz kalan vatandaşın kömürü temin edilmiyor? 
Çünkü sebep şu : 

Muhterem arkadaşlarım bunu da söylüyorum. Ma
den Kanunu Meclise gelecekti; eğer bu kömür satılmış 
olsaydı, gelecek maden kanunu bu madenleri eski sa
hiplerine devredecekti ve üstü açılmış 5 milyon ton 
maden eski sahibine hediye edilecekti. Ben hakikatleri 
söylüyorum, bir Meclis araştırması isteyelim, bunun 
üzerine gidilsin, hakikatler meydana çıkacaktır. 

Benim elimde yazışmalar vardır, bunlardan söylü
yorum, bakın bu yazıların birinde ne deniyor. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, bu elinizdeki vesikala
rın hepsinin okunması zannediyorum bir 15 dakika 
alır. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkanım 
okumuyorum ki. 

BAŞKAN — Bu itibarla 5 dakikayı da geçti, lüt
fen toparlayın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Okumuyorum ki 
Sayın Başkanım, istirham ediyorum Sayın Başkanım, 
niye kesiyorsunuz sözümü? Ben bunları okumuyorum 
ki... 

BAŞKAN — Onları, sözünüzün kesildiği kısım
ları hesapladık efendim. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Efendim, beni 
ikaz edersiniz, 1 dakikanız var dersiniz, ben saygılı
yım bu kürsüye Sayın Başkan, hiçbir gün 10 saniye 
geçirmem. 

BAŞKAN — Biz de hatırlatıyoruz efendim, lüt
fen toparlayın. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Ama devamlı siz 
benim sözümü kesiyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hadiselerin üzerine 
gitmek lazım. 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — Elini salla
ma, ayıp oluyor. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, elimi sallamam, size karşı yapılmış bir say
gısızlık değil; ama sizin bu kürsüde konuşana karşı 
böyle hitabınız saygısızlığın daniskasıdır. (HP sırala
rından alkışlar) 
. BAŞKAN — Devam edin. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım... 

NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) - Çok ayıp, 
kimi tehdit ediyorsun? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Tehdit değil; sah
tekârı tehdit ediyorum; evet, sahtekârı tehdit ediyo
rum, elimde dosya. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kürsüden gücümüz ol
duğu nispette vatandaşın menfaatlarının hilafına, Tür
kiye'de ne olursa olsun bütün gücümüzle buradan kar
şısına çıkacağız, müdafaasını yapacağız. Hiç kimseyi 
tehdit etmek tabiatımızda yoktur. Bizde saygı vardır, 
biz sosyal demokrat insanlarız, saygı duyarız; ama 
hatalarımız olabilir, konuşma üslubumuz fark olabi
lir. İstirham ediyorum, siz şu kürsüye müdahale et
meyin. 

Hepinize saygı sunuyorum. Teşekkür ederim. (HP 
sıralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — Sayın Bakan, ifade ettiğiniz görüş
lerin aksine beyanda 'bulunduğunu belirtiyorsunuz. 
Sadece bu kısım üzerinde söz veriyorum; 'buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUIDt TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, teşekkür 
ederim. 

Değerli arkadaşlarım, arkadaşımız, 1,5 dakika ev
vel 'bu mevzuda rapor ımievcutitur dememe rağmen, 
«Bakan 'bey 'bir rapor olmadığını ifade etti» dediler. 
'Müsaade ederseniz ben o kısmı ıbir kere dalha oku
yayım. 

IHİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — O mü-
ılvım deği'l, esasa gelelim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUOl TÜREL (Devamla) — Eisasa da geleceğim me
rak etme; sizin yaptığınız işlerin esasına da gelece
ğim. 

«2172 sayılı Madenlerin Devletleştirilmesi Hakkın
daki Kanun gereğince Türkiye Kömür Işilefcmeleri Ku
rumunca iKrolin 'Madencilik Limited Şirketinden de
vir alınan Soma-Işıiklar sahasında bulunan stokta 

.'bekleyen Itoz komünle ilgili olarak TKl'nıin raporu 
mevcuttur. Bu raporda özet ollarak, kömürün ısı de
ğerinin ortalama 1177 kalori civarında olduğu ve stok
ta bu cins kömürden, takriben 220 bin ton bulun
duğu belirtilmektedir.» 

Arkadaşımız, «Böyle bir rapor yoktur dediler.» 
dedi. Böyle bir rapor vardır. 

Ayrıca, aşağıdaki 'izahatlarımda da numune oila-
rak daihi 'buradan kömür alınmadığını 'belirttim. 

Şunu lütfen kalbul 'buyurun : Hepimiz; en az siz 
bizim kadar, 'biz de sizin kadar bu memleketi düşü
nen ve fakir fukarayı ezdirmek istemeyen insanlarız. 
Lütfen 'birbirimizi böyle olmayan şeylerle ithaımtlar 
altında tutmayalım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ne

resi cevap oldu bunun? 

BAŞKAN — Sayın Fırat, Sayın Fırat... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Mekanik cevap 

Oldu. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Ne yapılmıştır Sa

yın Başkanım? O kömür hâlâ orada duruyor. 
BAŞKAN — Sayın Fırat, Başkanlığın beyanını din

lemeden konuşursanız anlaşanlayız İki... Müsaade bu
yurun, cevap arz edelim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sorumuza cevap 
istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Biz de cevap vereceğiz, konuşma
nıza cevap vereceğiz efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, ne
den kaldırmakıla kamu zararı önlenmiyor diyoruz. 

IPAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Cevap verilmedi 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen... 
AYHAN FIRAT '(Malatya) — Cevap verilmedi 

diyorum. Cevap vereceklerse versinler Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın Fırat, devamlı konuşma hak
kına mı sahipsiniz, yoksa Başkanlık susacak mı? 

Bakan, «Benim söylediğim sözlerin hilafı hakika-
tına yakın bir beyanda bulundu» dedi; 'ben de ken
disime, İçtüzüğün 70 nci maddesine göre açıklama 
hakkı verdim, o da açıkladı. Açıklama sizi tatmin 
eder etmez, o 'beni ilgilendirmez. 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, trona 
madeni işletme hakkına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/258) 

BAŞKAN — Bu sözlü sorunun görüşülmesi, soru 
Sayın Fırat'a ait olduğu için, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Samsun 
Belediyesince alınan personele sorulduğu iddia edilen 
sorulara ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'un cevabı (6/259) 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Bahriye 
Üçok'un, içişleri Bakanından sözlü soru önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Bahriye Üçok?.. Buradalar. 
Cevap verecek İçişleri Bakanı?.. Buradalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından 

sözlü olarak yanıtlanmasına müsaadelerinizi arz ve 
rica ederim. 

Bahriye Üçok 
Ordu Milletvekilli 

— 538 — 



T. B, M. M. B : 60 

Aralık ayı cinde bir günlük gazetede.. Samsun'da 
namaz kıldırılacak memur ve işçi alındığı, bu habe
rin yayımından bir süre sonra da (1.1.1985) bele
diyeye alınacak memur ve işçilere «Namaz kılıyor 
musunuz, öğle namazı kaç rekat, akşam namazı kaç 
rekat, oruç nedir? Peygamberimizin doğum ve ölüm 
yeri ve tarihi?.. 4 büyük peygamberlerin kitapları?., 
Teravih namazı ne zaman kılınır? 32 Farzı say» gibi 
yurttaşlara, laik bir Devittin yasalarına aykırı düşen 
sorular yer almıştır. 

1. Bu haberler doğru mudur? 
2. Doğru ise Anayasamızın 24 üncü maddesin

de yer alan «Kimse ibadete, dinî ayin ve törenlere 
katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zor
lanamaz» ifadesiyle bu soruları bağdaştırıyor musu
nuz? 

BAŞKAN ~ Buyurun Sayın Bakan. 

rçiŞLERt BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Or
du Milletvekili Sayın Bahriye Üçok'un Samsun Be
lediyesine alınan personele sorulduğu iddia edilen 
sorulara ilişkin soru önergesini cevaplamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Samsun Belediyesinde 25 Kasım 1984 Pazar günü 
13 ayrı dalda yazılı imtihan yapılmıştır. Bu imtihan
lara 3 471 kişi katılmıştır. İmtihanlarda, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanunu ile ilgili yönetmelik hü
kümlerine göre, komisyonlar teşkil edilerek, boş kad
roların sınıf ve unvanlarına göre sorular sorulmuş
tur. Sayın milletvekilinin soru önergesinde ifade edi
len dinî konulara ilişkin sorular, genel bilgi ve kül
tür sorularına ilave olarak sadece cenaze yıkama iş
leri için alınacak kişilere sorulmuştur. Bu sorularda 
da cenaze namazı kıldırılması ve diğer dinî merasim
ler sınırlı bir şekilde sorulmuştur. Sayın milletveki
linin ifade ettiği gibi bütün adaylara dinî nitelikli 
sorular sorulmadığı gibi, namaz kıldırılmak suretiyle 
de herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

Saygılarımı arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, cevap verecek misiniz 
efendim; cevaba karşı beyanınız var mı efendim? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

Bulgaristan'da Türk ve Müslüman azınlığa uygula
nan baskılara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/260) 
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BAŞKAN - - 10 uncu sıradaki Sayın Faik Tarım-
cıoğlu'na ait sözlü soru önergesi geri alınmış bulun
maktadır. 

11. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili çıkarılması gereken 
yönetmeliklere ilişkin sözlü sorusu ve Kültür ve Tu
rizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun ce
vabı (6/261) 

BAŞKAN — 11 inci sırada İçel Milletvekili Sa
yın Edip Özgenç'in Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Edip Özgenç buradalar mı? Buradalar. 
Sayın Bakan?. Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sunmuş bulunduğum sorumun Kültür 

ve Turizm Bakanı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla 
arz ve istirham ederim. 

Edip özgenç 
İçel 

3 Kasım 1983 tarih ve 18210 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki 
Yasanın 6 ve 7 nci maddelerinde belirtilen tüzükler, 
aynı Kanunun 18 inci maddesinde belirtildiği üzere 
Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanıp yayımlan
ması gerekmektedir. 

Bu hükme göre; 
1. Bakanlığınızca bu konuda bir tüzük hazırlan

makta mıdır? Hazırlanmakta ise en geç hangi gün 
bitirilip yayımlanacaktır? 

2. 6 ay içerisinde hazırlanıp yayımlanması icap 
eden bu tüzüğün bugüne kadar hazırlanmamasının 
nedeni nedir? ' 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇrOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
tan, değerli milletvekilleri; 5846 sayılı Fikıir ve Sanat 
Eserleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
daki 2936 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişik 
42 nci maddenin öngördüğü tüzük hazırlarna çalış
malarına Ocak 1984 tarihinde 'başlanımış, 2.4.1984 ta
rihinde bakanlığımız hukuk müşavirliğine gönderil
miştir. Hukuk müşavirliğinde yapılan inceleme so
nucu son şeklini alan tüzük, 3.5.1984 tarih ve 9005 
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sayılı yazı ile Danıştaym incelemesinden geçirilmek I 
üzere Başbakanlık makamına sunulmuştur. 

Bu adı geçen tüzük, nevi şahsına münhasır ilk 
defa öngörülen bir tüzük şeklidir. Muhtelif merci
lerde tereddütler hâsıl olmuştur. Arkadaşımızın ifade 
ettiği ve kanunun öngördüğü 6 aylık mühlet aşılmıştır. 
Şimdi kısaca bu tereddütlerin neler olduğunu arz et
meme müsaade ediniz. 

16.10.1984 tarihinde Başbakanlık Kanunlar ve Ka
rarlar Genel Müdürlüğünce tüzük tasarısı, hakkında 
hakanlıklarla görüş 'birliğine varılması ve tasarının 
2908 sayılı Dernekler Kanununa uygun alarak hazır
lanması gerekçesiyle geri gönderilmiştir; birinci pü
rüz bu. Bu uygulama yapılmış ve hukuk müşavirliği 
'tüzük tasarısını yeniden incelemiş, 26.11.1984 günlü 
yazıyla Başbakanlığa tekrar sunulmuştur. Başbakan
lık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, 3.1.1985 
gün ve 7388 sayılı yazıyla bu sefer, tüzük tasarısını 
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 2908 
sayılı Dernekler kanunlarına aykırı olup olmadığı ile 
Anayasanın 115 inci maddesinde belirtilen tüzükler
den sayılıp sayılmayacağı hususlarında tereddüde dü
şülmüştür ve bu gerekçeyle Adalet Bakanlığına gön
derilmiştir. 

Görüyorsunuz ki, iffie defa memleketimizde uy
gulandığından dolayı hâsıl olan tereddütler nede
niyle muhtelif mercilerde tüzük dolaşmakta; ama. ar
tık onu rahatça söyleyebilirim, son şeklini almış 
'bulunmaktadır ve zannaderim ki, yakın zamanda tü
zük Danıştaydan da geçtikten sonra 'bastırılıp me
riyete girecektir. 

Saygılarımla arz ederim efendini. 
BAŞKAN — Sayın Edip özgenç, cevaba karşı 

görüş bildirmek ister misiniz. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın halkana teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
12. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Mushaf

ları İnceleme Kurulunun, İstanbul'dan Ankara'ya 
naklediliş nedenine ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/262) 

13. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, adlî teş
kilatta görev yapan hâkim ve savcılara ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 

BAŞKAN —• Gündemin 12 ve 13 üncü sırasın
daki sözlü soru önergelerini, önergelerin Sayın Edip 

Özgenç'e ait olması sebebiyle, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre erteliyoruz. 

14. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt Böl
gesi Tütün başfiyatına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/264) 

BAŞKAN — Siirt Milletvekili Sayın Rıza Tekin* 
in, Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesine geçiyoruz. 

Sayın Rıza Tekin?.. Yoklar. 
ICevap verecek bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 
15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

Hakkâri İlinde 1985 yılında ne gibi hizmetlerin yapı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/265) 

BAŞKAN — Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet 
Sait Erol'un, Başbakandan sözlü soru önergesine ge
çiyoruz. 

Sayın Mehmet Sait Erol?.. Buradalar. 
Cevap verecek bakan?.. Yok: 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Batı Trakya'da yaşayan Türklere yapıldığı id
dia edilen baskılara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/266) 

BAŞKAN — Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun, Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesine geçiyoruz. 

Sayın Nalbanitoğlu'nun geri alma önergesi var
dır; önergeyi okutup, gereğini yapacağız : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 16 ncı sırasında yer almış bu

lunan, Batı Trakya'da yaşayan Türklere yapıldığı 
iddia edilen baskılarla ilgili sözlü sorumun, bu ko
nuda genel görüşme açılması kabul edilmiş olma
sından arz ve gereğini saygıyla rica ederim. 

Hilmi Nalbanltoğlu 
Erzurum 

BİAŞjKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum deprem bölgesindeki işsizlerin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/267) 

BAŞKAN — 17 nci sıradaki Erzurum Milletve
kili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakandan söz
lü soru önergesi, Başbakan adına cevap verecek Dev
let Bakanı Sayın Mustafa Tınaz Titiz 20 gün müd
detle mehil talebinde bulunduğundan, ertelenmiştir. 

— 540 — 



T. B. M. M. B : 60 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Anayasa Ko
misyonları Raporları (1/108, 1/503) (S. Sayısı : 238) 
(D 

ıBAıŞKIAIN — Gündemimizin «(Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

1 inci sırada yer alan, içişleri Bakanlığının Teş
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname Üle 'Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerin'de Değişiklik 'Yapılmasına ve Bu Kanun 
Hükmünde Kararnameye İki Bk Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Hükmünde Kararname ve içişleri ve 
Anayasa Komisyonları raporlarının müzakeresine baş
lıyoruz, 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun oturtmasını oylarınıza su

nuyorum : Komisyon raporunun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... 'Komisyon raporunun okun
maması kabul edilmiştir. 

Kanun' tasarısının tümü üzerindeki müzakerelere 
'geçiyoruz., 

Kanun tasarısının tümü üzerinde ilk söz, Halkçı 
Parti Grubu adına Sayın Hüseyin Aydemir'in. 

Buyurun Sayın Aydemir, (HP sıralarından alkış
lar) 

HP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR (iz
mir) — Sayın Başkan, yüce Meclisimizin pek muh

terem üyeleri; İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname üzerinde, 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz etmek için yük
sek huzurunuzda bulunuyorum. Bu vesileyle yüce 
heyetinizi en derin hürmetlerimle selamlarım. 

İdarenin yeniden (düzenlenmesi ve idarî reform 
konusu, 1960 yılından beri 'devlet hayatımızda, sorun
ların büyüyerek gelişmesi neticesinde büyük boyutlar 
'kazanmış bir şekilde gündemdeki hayatiyetini muha
faza etmektedir. 1'960 yılından beri devlet hayatımız
da idarî 'sorunları çözüme ulaştıracak, idareyi yeni
den düzenleyecek, İdarî reformu (gerçekleştirecek bir
çok çalışmalar yapılmış, raporlar hazırlanmış, «Meh-

(1) 238 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

tap Projeleri» ile sorunların dile getirilmesine çalışıl-
mıştii\ 

Bunun dışında, içişleri Bakanlığında bu sorunun 
idraki içerisinde 1967 - 1971 yılları arasında birçok 
araştırma grupları kurularak, il genel idaresinde, ma
hallî idarelerde ve merkez idaresinde iç düzen çalış
malarına ve birçok proje araştırmalarına girişilmiş ve 
bu araştırmaların ışığında sorunları çözüme ulaştıra
cak birçok kanun tasarıları 'hazırlanmış; fakat günü
müze kadar bütün bu çalışmalar maalesef bir neti
ceye ulaştırılamamış ve uygulamaya konulamamıştır. 

Sorunlar her geçen yıl büyük boyutlar kazanarak 
halkımızı ezer hale gelmiştir. Fakat 1960'dan bu ya
na, efkârı umumiye şuurlu ve bilinçli olarak idarî 
reforma ve idarenin yeniden düzenlenmesi çalışma
larına büyük bir ümit bağlamış ve bu ümidini de 
bugüne kadar getirmiş bulunmaktadır. 

Bugün (huzurunuzda incelemeye getirilen İçişleri 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, daha ziyade içişleri Bakanlı
ğının fonksiyonunun önemi bakımından, idarî reform, 
idareyi yeniden düzenleme çalışmalarında Özal Hü
kümetinin büyük iddialarla gerçekleştirdiğini söyle
diği çalışmaların ıgerçek yönünü ve 1,5 yıllık gayret
lere rağmen, bugün bu kanunla hangi seviyelere geldi
ğimizi göstermesi bakımından tipik bir örnek teşkil 
etmektedir, 

O balkımdan, yüce Meclis olarak, bu kanun gücün
deki kararnamenin getirdiği hükümlerden ziyade 
(çünkü getirilen nihayet bir çerçeve kanunu niteliğin
den daha öteye geçmemektedir) daha evvel çıkarı
lan çerçeve kanunu mahiyetindeki Bakanlıkların Teş
kilat ve Görev Esasları Hakkındaki Kanuna uygun 
olarak o esaslar İçlinde hazırlanmış, İçişleri Bakanlığı
nın fonksiyonlarını gerçekleştirmek İçin düzenlenmiş, 
teşkilata hayatiyet verecek bir çerçeve kanundan öte
ye geçememiş, içerikten mahrum, herhangi bir re
formu gerçekleştirememiş, kısır boyutlarda kalmış bir 
kanun gücünde kararname karşısındayız. 

Bu bakımdan, biraz sonra değişmesi gereken hu
susları ayrıntılarıyla arz edeceğim; fakat değiştirilme
si gereken hususların da ötesinde, içişleri Bakanlığı 
gibi gerçekten taşra teşkilatında idarî reformu ger
çekleştirecek bir teşkilatın ne derece hafife alındığının 
ve ihtiyaca cevap vermekten öte, ruhsuz, idarî refor
mu gerçekleştirememiş, içerikten yoksun bir kanun 
tasarısının toplumumuzun gerçek ihtiyaçlarına ne şe-
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kilde cevap verebileceğini yüksek takdirlerinize arz 
edeceğim» 

Şimdi 'bütün hancımızın beklediği konu şudur : 
Amme hizmetlerinin' en iyi şekilde etkili, hızlı ve 
verimli görülebilmesi için, her şeyden evvel toplu
mun hızla gelişen ve değişen ihtiyaçlarına cevap ve
recek, planlı kalkınma hedefini gerçekleştirebilecek, 
planlı ekonomik gelişmenin verilerine, gereklerine uy
gun 'bir idarî yapıyı gerçekleştirebilecek bir !kamu dü
zenlemesine, İdarenin yeniden düzenlenmesine, zorun
luluk olduğu açıktır. iBu bakımdan, kamu idaresinin 
yeniden düzenlenmesine büyük ihtiyaç ve zorunlu
luk varadır. Bütün toplum bunun hasreti ve özlemi 
içerisindedir. 

Hükümet programında !da ifade edildiği gibi ida
rî reformdan beklenen amaç, 'şu 4 maddede özetlen
mektedir : 

L Amme 'hizmetleri görülürken idarenin etkinli
ğini, verimini ve hızını gerçekleştirmek. 

2.- Bakanlık ve her seviyedeki teşkilat sayısını bir
leştirerek asgarî sayıya indirmek; böylece aynı fonk
siyonu dağınık teşkilatların görmesini önlemek. 

3, Bürokratik işlemleri asgarî sayıya indirerek bü
rokratik mekanizmanın güçlüklerini gidermek ve ba
sitleştirmek. 

4, Nihayet bu idarî reformdan beklenen son 
amaç da, mülkî amirlerin ve taşra teşkilatının yetki 
ve sorumluluklarını artırarak Ankara'ya gelmelerini 
önlemek; böylece mahallî teşkilat, mahallî otoriteler, 
vali ve kaymakamlar, 'devletin ve hükümetin yapıcı 
güdüyle teşh'iz edilerek, taşra teşkilatındaki hizmetle
rin başarılı şekilde mahaıliinde halledilmesi suretiyle 
merkezdeki birikimler önlenerek vatandaşlara rahat 
nefes aldırmaktır. 

İşte bu espri ve amaçlan gerçekleştirmek için 
İdarî reform, çalışmaları yapılmış ve hükümet, daha 
kurulur kurulmaz, daha önce 1982 yılında verilmiş 
bulunan bir yetki kanununa istinaden kanun gücünde 
kararnameler çıkararak, evvela 13 Aralık günü, Ba
kanlıkların Teşkilat ve Görev Esasları Hakkındaki 
Çerçeve kanunu çıkarmış ve aynı gün o çerçeve ka
nuna uygun olarak birçok bakanlıkların teşkilat ve 
vazifeleriyle ilgili kanun gücündeki kararnamelerini 
çıkarmıştır. Bu kararnameler, bu bir yıllık süreç içe
risinde peyderpey yüksek huzurunuza gelmekte ve bu 
yüksek huzurun onayı ile kanun haline getirilmekte
dir. Bugün huzurunuza getirilen kanun gücündeki ka
rarname de İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leriyle İlgili Kanun Gücündeki Kararnamedir. 

Bu kararnamenin incelemesine geçmeden evvel, 
müsaade ederseniz bugünkü durumu, toplum hayatı
mızda İdarenin yanlışlıklarıyla, hatalı çalışmasıyla 
idarî reforma kavuşturulamamasıridan mütevellit ida
renin sıkıntısını, büyük buhranını halkımızın her gün 
Demökles'in kılıcı gibi omuzunda hissettiği büyük 
buhranı 3 başlıkta ifade etmek istiyorum : 

1. Bugün bürokrasi çok ağır işlemektedir.. Va
tandaş kendi işini bizzat tak'ip etse dahi, aynı b'ina 
içindeki bir dairenin bir odasından diğer odasına İş
lemi! evrak ancak 1 haftada, 10 günde gi'debilmek
tedir ve bu bugün için de bir realitedir. 

2. Mülkî amirler, valiler ve kaymakamlar, yani 
devletin ve hükümetin yapıcı otoritesini, yapıcı gücü
nü taşrada temsil eden idarî makamlar vaktinin üç
te birinden fazlasını maalesef evrak havalesiyle ge
çirmekte; hiçbir yetkisi olmadan 84 tane bölge ku
ruluşu, boş, havada, onlarla ilgisi olmadan, bir ko
ordinasyon sağlayamadan tek başına vakitlerini dol
durmakta, vatandaşın hiçbir sorununa esaslı çözüm ge
tirememektedir. Deniliyor ki, «Yakında il idaresi ka
nununu getireceğiz, valilere büyük yetkiler vereceğiz, 
mülkî idare amirlerini büyük yetkilerle teçhiz edece
ğiz ve işte o zaman sorunları çözeceğiz, vatandaş
lar Ankara'ya gelmekten kurtulacak». Hayır sayın 
üyeler, o kanun da gelse; vali ve kaymakamlara her 
türlü yetkiyi de verseniz, kanun gücünde' kararname 
çıkarma yetkisini dahi Verseniz, o yetkiyi kullanacak 
teşkilat kurulmazsa, toplumun hızla gelişen ve deği
şen şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun yeni kuruluş 
birimleriyle taşra teşkilatı güçleridirilmezse, bu taşra 
teşkilatını gözetim ve denetim içinde bulunduracak, 
yönetecek, merkez teşkilatında yeni üniteler kurul
maz ve bu yeni ünitelere ilaveten 1930 yılında kurul
muş eski teşkilatlar yeni hayatiyetine kavuşturula-

.mazsa, o vali ve kaymakama istediğiniz kadar yetki 
verin, o yetkileri kullanamaz, beklenen koordinasyon 
sağlanamaz. Bugün İstanbul'un sorunları bunlardan 
kaynaklanmaktadır.' İstanbul'da 20 tane kaymakam, İl 
'İdaresi Kanununun verdiği yetkiyle teçhiz edilmesine 
rağmen, dondurulmuş kuvvet halinde, vatandaşın hiç
bir sorununa cevap getiremeden, bütün hizmetler 
kaymakamlıkta başlayıp kaymakamlıkta bitmesi ge
reken vatandaş hizmetleri o seviyede görülememekte 
ve Vilayet kapısında yığılmaktadır, İstanbul Valiliğin
de merkezileşmiştir. Bu sorunlar maalesef İstanbul 
Valiliği bünyesindeki idare müdürlüklerinde de çö-
zülememekte ve merkeze aktarılmaktadır. Sorunlar 
dosyalar halinde merkeze, bakanlıklara geldiğinde, en 
yetkili amirler tarafından, umum müdürler tarafın-
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dan, müsteşarlar tarafından çözüme kavuşturuluyor 
mu? Asla. O dosyaların bilfarz, milletvekillerinin de 
zoruyla tetkik edildiğini, o daire amirinin vakit bulup 
'büyük bir anlayış göstererek o dosyaları incelediğini 
de kabul etsek, sorumluluğu üzerine alamaz, almak 
istemez; o dosyayı mutlaka ya vilayetlere geri gönde
rerek tekrar incelettirir ve eğer dosyada her şey ta
mam ise, hiçbir şey yapamazsa bakana götürür, ba
kan da sorumluluğu alıp o dosyayı neticelendirmezse 
yine vatandaşın işi düğümlenir merkezde kalır. Bu
gün realite, devlet teşkilatının çalışması içinden gel
diğimiz için biliyoruz, bu merkezdedir. Bu neticeyi 
önlemek için idarî reformu gerçekleştirmemiz, idareyi 
yeniden düzenlememiz lâzımdır. 

'İçişleri Bakanlığı neden önemli; İçişleri Bakan
lığının 1967 ve 1971 yıllarında iç düzen çalışmaları 
yapılmış, sorunlar geniş ölçüde dile getirilmiştir. İçiş
leri Bakanlığının fonksiyonları diğer bakanlıklardan 
farklıdır. Bir kere İçişleri Bakanlığı taşrada hüküme
tin ve devletin temsilcisi bulunan vali ve kaymakam
ların genel idareyle ilgili çalışmalarını düzenleme mev
kiindedir. Bu bakımdan vali ve kaymakamlar İçiş
leri Bakanlığına bağlı olduğu için, İçişleri Bakanlığı
nın merkez teşkilatındaki ünitelerin ve taşra teşkila
tında kaymakam ve valilere yardımcı olmak üzere 
İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kuracağı taşra örgü
tünün, yani iş düzen teşkilatının büyük önemi var
dır. İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatındaki vali ve kay
makamlara yardımcı olacak birimleri, valilik iç hiz-

.met düzenini, eğer ayarlayamaz ve kuramaz ise ve 
yeni ihtiyaçlara cevap verecek yeni teşkilatlan orga
nize edemez ise, valiler ve kaymakamlar ne bürokra
siyi halledebilir ne de diğer sorunlara girebilirler. 

Binaenaleyh, taşra teşkilatında mahallî idarelere, 
mülkî amirlere otorite, yetki ve sorumluluk verelim 
istiyorsak ve o sorumluluğun icabını yerine getirecek 
yetki ile teçhiz edelim istiyorsak, işte bugün huzu
runuza gelmiş olan bu kanun hükmünde kararname
de İçişleri Bakanlığına dikkat etmemiz lazım. İçiş
leri Bakanlığı eğer vali ve kaymakamına sahip olur, 

. onu diğer bakanlık teşkilatlarına karşı yetki ve görevi
ni yapabilecek güçte teçhiz edebilirse, ona yardımcı 
üniteleri yeni yapının icapları olarak geliştirebilirse, 
hızla artan bünye değişikliğini değiştirebilecek teşki
latı kurabilirse, başarılı olabilir. Birçok medenî mil
letlerde, bilhassa FransaMa valilerin ayrıca iç düzen 
büroları vardır. Orada İçişleri Bakanlığı vali ve kay
makamları diğer bakanlık teşkilatları üzerinde koor
dinasyon vazifesini, gözetim ve denetim vazifesini ye-
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rine getirecek ve yeni idarenin, ekonomik idarenin 
gerekli kıldığı organizasyonları gerçekleştirebilecek 
şekilde ünitelerle teçhiz etmiş bulunmaktadır. Biz bu
nu eğer yapmazsak, yine bu sorunlar devam edecek 
ve «Cumhuriyet tarihinin en büyük idarî sorununu 
hallettik, en büyük idarî reformu gerçekleştirdik» 
desek dahi hiçbir idarî sorun halledilemeyecek ve 
neticede hiçbir şey değişmeyecek, vatandaşımız yi
ne makûs talihi, üzüntüsü ve ıstırabı ile başbaşa kal
mış olacaktır. 

İçişleri Bakanlığının teşkilat olarak birinci önemi, 
vali ve kaymakamlara sahip olmasından gelir. Yine 
İçişleri Bakanlığı toplumun huzur ve güvenini sağla
mak, can ve mal güvenliğini gerçekleştirmek, vatan
daşa tanınan anayasal hakları ve özgürlükleri gerçek
leştirmek meVkiinde olan çok önemli bir bakanlık
tır. Bu yönden de İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatı bahis konusu olduğu zaman, diğer bakanlık
lardan farklı bir fonksiyonu olması gerekir. 

Mahallî idareler; belediye, özel idare ve köy ida
relerinin yönlendirilmesi İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 
Binaenaleyh, bu kadar geniş bir teşkilatı yönlendire
bilecek bir bakanlığın, demokrasiye bir basamak olan 
ve demokratik idareyi gerçekleştirme mevkiinde bu
lunan mahallî idareleri yönlendirebilecek bir bakan
lığın, ona uygun merkez ve taşra teşkilatıyla teçhiz 
edilmesi gerekir. 

Bu yöndendir ki, İçişleri Bakanlığının bugün hu
zurumuza getirilmiş olan kanun hükmündeki karar
namesini tetkik ederken, acaba bu kanun hükmümde 
kararname, İçişleri Bakanlığının bu fonksiyonlarını 
yerine getirebilecek, yeni üniteleri devreye sokabildi 
mi? Uygulamaya bu yeni anlayış ve espriyi getirebil
di mi? Bu sorular ile karşılaşıyoruz. §imdi buna 
cevap verebilmek için ben birkaç misal arz edece
ğim. 

Diğer bakanlıklar teşkilat kanunları gibi, İçişleri 
Bakanlığı Teşkilat Kanunu da hiçbir farklı statüye 
tabi tutulmadan, sadece çerçeve kanunundaki; 13 
Aralık 1983 tarihinde yayımlanan 174 sayılı Bakan
lıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname, esaslarına ki daha sonra 3046 
sayılı Kanun olmuştur; bu çerçeve kanunundaki esas
lar harfiyen ve virgülüne kadar uygulanmak suretiy
le bugün huzurumuza gelen kanun hükkmündeki ka
rarname hazırlanmıştır. 

Şimdi insaf ile düşünülsün ki, diğer her bakanlık 
için uygun görülen bir statü, bir birim, bir teşkilat 
ünitesi; bu kadar büyük ve memleket kaderinde 
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önemli rol oynayacak, mahallî idarelere yön verecek, 
kaymakamları, valileri harekete getirecek, toplumun 
yeni ihtiyaçlarına yeni boyutlar getirecek, yeni ida
reyi gerçekleştirecek olan bir teşkilatta da aynen mu
hafazaya çalışılırsa, kanun hükmünde kararname bu
gün huzurunuza geldiği şekilde olur ve de bütün emek
lere yazık olur. 

Çerçeve kanununa göre, bu kanun hükmündeki 
kararnamenin uymaya mecbur olduğu hükümlerden 
bir misal arz edeyim; tçişleri Komisyonu olarak da 
uğraştık, bakanlığa kadar da gittik, sayın müsteşarla 
da, sayın bakanımızla da görüştük; ama gücümüz yet
medi. Çünkü personel dairesi ilke tespit etmiş ve 
diyor ki, «Çerçeve kanununda hüküm var, çerçeve 
kanunundaki hükmün bir kelimesini dahi değiştire
mezsiniz.» 

Burada, kararnameye bir eğitim daire başkanlığı 
koymuşlar, tçişleri Bakanlığı öyle geniş bir teşkilat ki, 
hizmet içi, hizmet dışı, hizmet öncesi eğitimi var; kay
makamların eğitimi var, valilerin eğitimi var, beledi
ye başkanlarının eğitimi var, bütün personelin eğiti
mi var. Velhasıl tçişleri Bakanlığı 200 bin kişiyi bir 
yıl içerisinde eğitiyor. Koca bir teşkilatta her şey eği
tim. Bu eğitime polis eğitimi dahi giriyor. Emniyet 
Genel Müdürlüğü nihayet tçişleri Bakanlığına bağlı 
'bir kuruluştur. Eğitim olmadan da hiçbir şey olmaz. 

Bu kadar önemli bir fonksiyonu yerine getirecek 
bir birimi, ki Adalet Bakanlığında eğitim daire baş
kanlığı var diye, tçişleri Bakanlığında da illa bir eği
tim daire başkanlığı kuracağız... Burada bir ünite ku
rulmuş, bir yıldır çalışıyor; 200 bin elemanı eğitmiş 
ve hizmete sevk etmiş bir teşkilat, demokrasiyi ger
çekleştirecek mahallî idarelere yönlendirilmiş bir teş
kilat ve bu teşkilatın - tçişleri Bakanlığında büyük 
ünitede güçlü bir teşkilat olan bir de eğitim ve öğ
retim kurul başkanlığı olsun diyoruz. Çünkü bu kurul 
başkanlığı olursa üç tane de daire başkanı olacak. 
Merkez valilerinden, valilik statüsünden geçmiş ve 
tecrübe sahibi olmuş güçlü idarecilerden üç tanesi bu 
kuruluşlarda görev alacaklar, teşkilat genişleyecek, çok 
daha güçlü bir şekilde eğitim fonksiyonunu yerine 
getirecek ve demokrasinin ilkelerini, ışığını mahallî 
idarelerde gerçekleştirecek. Yok, uğraştık uğraştık 
«Katiyen» dedi merkez daire başkanlığı ve tçişleri 
Bakanlığı da -yok yetkisi, müşahedemiz o- yapama
dı. Böylece, tasarı huzurunuza, başka bir bakanlıkta 
olduğu gibi, maalesef «eğitim dairesi başkanlığı» ola

rak geldi. Eğer bunu siz Meclis olarak geri gönde'r-
mezseniz... 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz dolmuştur, 
toparlayalım efendim. 

HÜSEYtN AYDEMtR (Devamla) — Efendim 
süremiz dolmuş, toparlıyorum. 

Değişiklik yapılması gereken maddeler, yani yapıl
mayan kısımlar çok önemli. Onları sonra konuşuruz. 
Değişiklik yapılması gereken tespit edebildiğimiz mad
deler de şunlar... 

'BAŞKAN — Sayın Aydemir, o hususları madde
lerin müzakeresi sırasında da tabiatıyla söz alıp ko
nuşabilirsiniz. Lütfen toparlayınız. • 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Evet, o za
man arz edeyim efendim. Konu çok önemlidir, ama 
vakit yok. Kendimizi aldatmayalım. Bifbuçuk senedir 
uğraşıyoruz, iyi niyetlerle başlanmış ve hakikaten çok 
bakanlıkların teşkilatlarım düzenlemek için getirilen 
kararnameler var; buraya tasarı haline gelip gidiyor. 
Netice mühim, netice alabiliyor muyuz? Netice alabil
memiz için, vebal altındayız, şu idarî reformu ger
çekleştirelim; ama içerik vererek, böyle çerçeve kanun
larla değil. Bu çerçeve kanunların içerisine yeni ruh, 
yeni espri, yeni heyecan vererek, yeni yöntemleri, ida
redeki yeni misyonu getirerek, işsizliği önleyecek, bü
rokrasiyi azaltacak, vatan'daşa rahat nefes aldıracak 
birimleri harekete getirerek, valileri, kaymakamları 
teşkilatla güçlendirerek -yetkiyi sonra hallederiz, ileri
de kanunu gelir onu hallederiz ama her şeyden evvel 
ilme, araştırmaya uygun tçişleri Bakanlığının kendi 
fonksiyonuna cevap verecek güçlü teşkilatı gerçek
leştirelim. Böylece vatandaşın en büyük sorunlarından 
birini de halletmiş oluruz. Eğer bunu yapmaz, yine 
böyle şekilden ibaret, kanun gücündeki kararnameye 
kanun hüviyeti verirsek katiyen idarî reform gerçek
leşmez ve halkımızın kaderi, yine makûs talihi ile 
baş başa kalmış olur. 

Hepinize en derin hürmetlerimi arz ediyorum. (HP 
sıralarından alkışlar) 

iBA'ŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen baş

ka sayın milletvekili var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlan

mıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi hususu kabul edilmiş
tir. 
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Tasarının 1 inci maddesini okutuyorum : 

İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname İle 176 Sayıh İçişleri 
Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararna
meye İki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmün* 
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanunun »amacı, yurdun iç gü

venliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin 
ve genel ahlakın (korunması, mülkî idare bölümlerinin 
kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili ça
lışmaların yapılması, maihallî idarelerin yönlendiril
mesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil 
savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütül
mesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

'BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Görev 
MADDE 2. — içişleri Bakanlığının görevleri şun

lardır : 
a) Bakanlığa (bağlı iç güvenlik kuruluşlarım idare 

ötmek suretiyle ülkesi ve milletti ile 'bölünmez bütün
lüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu dü
zenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hür
riyetleri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyetini sağlamak, 

c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve de
netlemek, 

d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip et
mek ve yakalamak, 

e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, 
f) Yurdun iç politikasına, il1 ve ilçelerin genel ve 

özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve 
Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak, 

ıg) Ülkenin idarî 'bölümlere ayrılması, il ve ilçe
lerin genel idarelerini, mahallî idareleri ve 'bunların 

merkezî idare'ile olan alaka ve münasebetlerini dü
zenlemek, 

h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yü
rütmek ve koordinasyonu sağlamak, 

i) Nüfus ve vatandaşlık. hizmetlerini yürütmek, 
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde söz isteyen?.. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Söz istiyorum Sa

yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Al'fcay. 
KADRİ ALTAY (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; İçişleri Komisyonu üyesiyim ve 
kanunun lehindeyiz, muhalefet şerhimiz de yok. An
cak bir husus var; son incelemem neticesinde şu du
rumu tespit ettim, huzurunuzda arz etmek isterim : 
Amaç maddesi olan madde l'de; biraz evvel kabul et
tiğiniz maddede, kaçakçılığın men ve takibi konusu 
var. İsim, kaçakçılığın men ve takibidir. Ama görev 
'bölümündeki 2 nci maddede; dikkat ederseniz (e) 
bendinde; «Her türlü kaçakçılığın men ve takibi» 
denmiş. Kanunlarda ayırdedilmiştir; dünya kadar ka
çakçılık var. Ama hepsinin yetkisini içişleri Bakanlığı
na mı vereceğiz biz? Nasılsa gözümüzden kaçtı; ama 
huzurunuzda, Genel Kurulda bunu Sürtmek ihtiyacını 
duydum. 

Vergi kaçakçılığı var biliyorsunuz. Bu, özellik icap 
ettiren 'bir kaçakçılık yönüdür. Yani polis devleti mi 
kuracağız yoksa? Her yönden bunu 'belirterek koya
cağız. Benim teklifim, bu maddenin geri alınarak 
«Her türlü» kelimesinin çıkartılmasıdır. Ben bunu tek
lif ediyorum. 

Sebebi şu : 13 ve 27 nci maddelerde de aynı şe
kilde «Her :türlü» kelimesi konmuş, Ben öyle zanne-
diyorumki burada bir hata var; lafzen bir hata var. 
«Her türlü» kelimesini çıkarıp teknik olarak icap 
edenin yerine konulmasında fayda umuyorum!. 

Arz ve teklif ederim. Sağolun. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Madde üzerimde verilmiş bir önerge de mevcut 
bulunmadığına göre... 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmıaraş) — Komis
yonun görüşünü sormadınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergenin nasıl verileceği İçtüzükte açıklanmıştı. 
Önerge gelirse işleme koymak mevkiindeyiz. Gelme
diğine göre maddeyi oyluyoruz efendim. 
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3 üncü ımaddeyi okutuyoruımı : 
Teşkilat 
MADDE 3. — İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, mer

kez ve taşra teşkilatı ile 'bağlı kuruluşlardan meyda
na gelir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?,, 
Yok. 

iMaddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ediImıiştİTi 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez (teşkilatı 
MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı anahiz-

tnet birimleri ile danışma ve denetim 'birimleri ve 
yardımcı 'birimlerden meydana gelir. 

(Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM ('Balıkesir) — Sayın Başkan, 

ekli olan cetveller 2 tane. 1 sayılı cetvel tasfiye edil
memiş. Komisyonunfcini esas alacağız herhalde değil 
mi? Onu (tavzih ederler mi? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU. BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — 'İçişleri Komisyonu
nun cetveli esastır efendim, 

'BAŞKAN — Evet, bu aynı zamanda raporda da 
belirtilmiş. 

Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,:. Etmeyenler... Madde cetveliyle bir
likte kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 

ıBİRÎNÜl BÖLÜM 
Bakanlık Makamı1 

Bakan 
MADDE 5. — Bakan, (Bakanlık kuruluşunun en 

üst amiridıir ve 'Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, 
kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun ola
rak yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren 
konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinas
yonu sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorum
ludur. 
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Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerin
den sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ille 
bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesap
larını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar 
MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve 

onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan 
adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Ba
kanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına 
ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun 
olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Tef
tiş Kurulu hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken 
emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve te
min eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütül
mesinden Bakana karşı sorumludur. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Müsteşar yardımcıları' 
MADDE 7. — İçişleri Bakanlığında anahizmet ku

ruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim 
ve koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üze
re dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 8. — İçişleri Bakanlığındaki anahiz

met birimleri şunlardır : 
a) İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür

lüğü, 
(c) Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, 
d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 
e) Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Top

lama Dairesi Başkanlığı., 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.'. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum : 
İller idaresi Genel Müdürlüğü 
MADDE 9. — İlıler İdaresi Genel Müdürlüğünün 

görevleri şunlardır : 
a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel 

ve özel durumlarına ait 'bilgileri toplamak ve değer
lendirmek, 

b) Mülkî idare bkimlerinin kurulmasına, kaldı
rılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, mer
kezlerinin belirtilmesine, mülkî ayrılma ve birleşme
ler ile köy, önemli mevki ve tabiî yer adlarının de-
ğiştkilmesine ait işlemleri yürütmek, mülkî idare bi
rimleriyle ilgili yayınlar yapmak, 

c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, 
taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, li
manlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanma
sını ıtakip etmek, 

d) Mülkî protokol ve merasim hizmetlerini dü
zenlemek, 

e) 'Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen 
ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 9 

uncu maddenin (a) fıkrasında, «Yurdun iç politika
sına, iıl ve ilçelerin genel ve özel durumlarına ait bil
gileri toplamak» diyor. Genel ve özel1 durumlardan 
kasıt nedir? Genel ve özel durum, iç politika, par
ti konularını da içeriyor mu? Şu genel ve özel du
rumlar ıhaıkkında komisyonun bir açıklama yapma
sını istirham ediyorum. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, burada 
parti politikasıyla bir ilgi yok. özel durum; her il
çenin kendine mahsus bir özelliği vardır, maksat da 
budur. Genel durum da; memleketin umumî vazi
yetine göre değerlendirilmesi gereken hususlardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 
IMADDE 10. — Nüfus ve Vatandaşlık işleri Ge

nel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 

a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hare
ketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek 
politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluş
larla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yü
rütülmesini sağlamak, 

b) Nüfus (hareketlerini takip etmek ve değerlen
dirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile 
ve hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili ku
ruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, 

ic) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, ta
kip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne gö
re tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağ
lamak, maddî hataları düzeltmek, aile kayıtlarını bir
leştirmek, mükerrer kayıtları birbirine göre tamam
lamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili 
olarak diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar arasında 
koordinasyon sağlamak, 

d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen 
olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaş
lıkla ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaş
mazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşilık incele
melerini yapmak, 

e) Özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer 
görevleri yürütmek. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,11 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
MADDE 11. — Mahallî İdareler Genel Müdür

lüğünün görevleri şunlardır : 
a) Mahallî idarelerin iş ve işlemlerine dair çe

şitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa veril
miş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, 
sonuçlandırmak ve geliştirmek, 

b) Bakanlığın mahallî idareler üzerinde sahip ol
duğu vesayet yetkisinin mevzuat bükümleri .gereğince 
uygulanmasını sağlamak, 

c) Mahallî idare yatırım ve hizmetlerinin kalkın
ma planları ile yıllık programlara uygun şekilde ya
pılmasını gözetmek, 

d) Mahallî idarelerin geliştirilmesi 'amacıyla araş
tırmalar yapmak, istatistikî bilgileri toplamak, değer
lendirmek ve yayımlamak, 

e) Mahallî idareler personelinin bizmeitiçi eğiti
mini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire 
Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak, 

if) Mahallî idarelerin teşkilat, araç ve kadro stan
dartlarını tespit etmek, 
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Yine ileride gelecek bir maddeye göre, bu mahallî 
idareler kontrolörleri, aynen mülkiye müfettişlerinin 
tayin usullerine uygun, onların statüsünü haiz. Yani 
yetişme ve ikmal kaynakları bakımından, görevlendi
rilmeleri 'bakımından aynı niteliklerde, aynı vasıflarda; 
fakat isimleri, sıfattan, mahallî idareler kontrolörleri 
olarak vasıflandırılmış vazife elemanları. 

Vaktiyle, 1977 yılında Köy işleri Bakanlığı müs
takil olarak kurulduğu vakit, o zaman imtihanla bir
çok mahallî idareler müfettişi olarak bu kontrolörleri 
•aıldı. Sonradan o Köy işleri Bakanlığı başka bakan
lıklara bağlanınca oradaki bu kontrolörler, mülkiye 
müfettişleri gibi belediyeleri teftiş eden bu yetişmiş 
elemanlar, İçişleri Bakanlığına bağlandı. 

Şimdi, İçişleri Bakanlığında bir mülkiye müfet
tişleri teftiş heyeti grubu var. Bu 'grup, bütün ma
hallî idareleri ve genel idareyi, mahallî idareler teftiş 
yetkisiyle görevli üstün bir sınıf; hazırlanmış, yetiş
tirilmiş, seçkin bir grup. Şimdi bu grup, teftiş heyeti 
başkanlığının emrinde görev ifa ederken, ayrıca bu 
Köy İşleri 'Bakanlığından vaktiyle alınımış mahallî ida
reler kontrolörlerini Mahallî İdareler Genel 'Müdür
lüğünün emrine veriyorsun, genel müdür bu kontro
lörleri icabında devreye sokup vilayetlere gönderecek, 
belediyeleri, özel idareleri teftiş ettirecek. 

Şimdi, burada idareye uygun bir usul var ini?» Han
gi şeye, hangi akla ve idarî yönteme uygun bu? Eğer 
bu mahallî idareler konifcrolörleri fazla değilse mül
kiye müfettişleriyle beraber bunları da teftiş kurulu 
başkanının emrine verelim; yine ismi mahallî idare
ler kontrolörü olsun. Bunları da bakanlığın 'teftiş me
kanizması harekete geçsin çalıştırsın. Yok eğer bun
lar. fazlaysa, işte o zaman bu seçkin elemanları, ye
tişmiş olan bu elemanları hemen hiç tereddüt etme
den İzmir, İstanbul ve Ankara valilerinin emrine gön
derelim. Bunları derhal dağıtalım. 

g) Mahallî idare kontrolörlerinin çalışma prog
ramlarını 'Bakanlık Tektif Kurulu Başkanlığının gö
rüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını 
sağlamak, 

fa) Mahallî idare fonlarının, Müşterek Trafik Fo
nunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun 
kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve 
Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve ida
resini sağlamak, takip ve kontrol ötmek, 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
CAHİT TUTUM {̂ Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

maddenin (f) fıkrasında, «Kadro standartlarını tespit 
etmekten» söz ediyor. Kadrolar konusunda yetkili 
olan organlar var, diğer yasalarda belirtilmiş. Burada, 
kadro standartlarını tespit etmek yetkisi münhasıran 
bakanlığa verildiğine göre, kadroların tümünden so
rumlu olan bakanlıkla nasıl bir ilişki kurulacaktır? 
Acaba bu şekilde kadro standartlarının tespiti yetki
si; «Devlet Personel Dairesiyle işbirliği yapmak su
retiyle tespit etmek» gibi bir küçük ibare eklenerek 
düzeltilemez mi? 

Bu konuda hükümet ne düşünüyor? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Biz bu konuda, Devlet Personel Dairesiyle 
koordine kurmak suretiyle, böyle kadro standartları
nı tespit etmek yolunu seçmiyoruz efendim. Bu, işleri
mizin biraz daha uzamasına matuf olacağı düşünce
si yle hareket etmiş olmamız nedeniyıledir. 

O bakımdan, madde metni maksada matuftur. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Madde üzerinde söz «istiyorsunuz, buyurun Sayın 

Aydemir.! s 
Sayın Aydemir, süreniz beş .dakikadır efendim, 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka

nım, muhterem üyeler; mahallî idarelerle yönlendir
mek mevkiinde ve durumunda bulunan İçişleri Bakan
lığının ımahallî idareler anahizmet birimlerinden olan 
Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri ara
sında iki konu var. Birisi, mahallî idareler kontrolör
leri, on-onbeş madde sonra gelecek, ayrı bir maddede 
de malhallî 'idareler kontrolörleri tamamen Mahallî 
idareler Genel - Müdürlüğünün emrinde. Burada da, 
ırmadde metninde .sayılırken, 'bu kontrolörlerin çalışma 
plan, programlarını, teftiş heyeti reisiyle de âdabında 
işbirliği yaparak düzenleme yetkisi Mahallî İdareler 
Genel Müdürlüğüne verilmiş. 

Buralardaki belediye başkanlarına bakın; İzmir 
'Belediye Başkanının bir teftiş heyeti var, İstanbul Be
lediye Başkanının geniş bir teftiş kadrosu, teftiş he
yeti var; Ankara Belediye Başkanının da teftiş he
yeti var. Onların üstünde koordinasyonu sağlayacak, 
otoriteyi, yetkileri kullanacak valilerin, değil teftiş 
kadrosu, herhangi bir kontrol ekibi yok. Mahallî üni
te, küçük özel idare müdürleri bünyesinde mahallî 
idareler elemanları var; ama bunlar derde deva değil. 
İstanbul Valisine 4 milyon insanın şikâyeti geldiği za
man, valinin veyahut da İstanbul'daki kaymakamların 
emrinde böyle seçkin, belediyenin üzerine salabile
ceği, idarî vesayet, kontrol ve gözetim görevini ya-
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pafailecek seçkin elemanları valilerin emrinde niye teç-
ıhiz etmiyoruz? Vatandaş ıstırap içinde, yıllar yılı fer
yat ediyor. Niye?.. 

Yine çerçeve kanununa da uygun. Çünkü; «hizmet 
görülen alanların, hizmet alanlarının coğrafî durumu
na, nüfus durumuna, sosyo - ekonomik durumuna 
uygun olarak teşkilatlar kurulur» diyor. Bunu özel
likle İstanbul, İzmir ve Ankara'da hizmet alanları
nın, nüfusun coğrafî durumun, ekonomik ve sosyal 
durumunun gereklerine uygun olarak Tunceli'deki, 
Bitlis'teki veyahut da Trabzon'daki teşkilattan farklı 
olarak yeni teşkilat kurmaya gideceğiz; yani bu teşki
latlar bu 3 ilde olacak. Çerçeve kanunu bunu emredi
yor, ama bunlar maalesef bizim kontrolümüzde de
ğil, çünkü bunlar Meclise gelmedi. Çerçeve kanunu 
hüküm koymuş; «Bunlan Bakanlar Kurulu yürüte
cek» diye. Yani kanun gücünde kararname gibi. Bu 
kadar önemli hükümler niye bir kararnameye konu
lur? Bu kanuna koysak ya, bu kanun Meclise gelsin 
veyahut burada düzenlensin, bu kanuna konsun. Ha
yır, illa İçişleri Bakanlığı Bakanlar Kurulundan ka
rar alacak, istediği teşkilatı İstanbul'da kuracak. Ku
racak, ama biz bu mahallî idarelerin kontrolünü ka
munla Mahallî İdareler Genel Müdürünün emrine ver
mişiz, bunu alıp da İstanbul Valisinin emrine vere
mezsiniz. Biz bu Kanuna hâkim olalım, bize gelsin 
bu kadar önemli konu. Burada merkez teşkilatı mü
him değil, taşra teşkilatı mühimdir. Biz, hepimiz taş
radan geldik, taşradaki ıstırapları biliyoruz, taşradaki 
idarenin çalışmalarını biliyoruz; binaenaleyh oraya 
güç katacak kanunu tam olarak uygulayacak yetkiyi, 
kontrolü elimizde tutalım. Bu konu daha da önemli
dir. 

İkincisi, bakın dikkat ediniz yine burada görevler 
kısmında mahallî idarelerdeki eğitimi, ki bunların içi
ne İstanbul Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı 
da dahildir, mahallî idarelerin eğitimini düzenlemek, 
Mahallî İdareler Genel Müdürüne bırakılmış. Bir ba
kanlık içimde 2 teşkilat olur mu? 'Bir eğitim ünitesi 
kurmuşsunuz, eğitim başkanlığı diyorsunuz, valiyi, 
kaymakamı eğitiyorsun, o birimi eğitim ve öğretim 
kurumu başkanlığı yap, mahallî idarelerden al bu 
görevi, oraya ver. Ama o zaman mahallî idarelere gö
rev kaılmazmış. Kalır; mahallî idarelere kalan o kadar 
çok görevler var ki, verin ilmî projelerin uygulanması
nı, verim toplum kalkınmasını, verin işsizlikle mü
cadele konusunu, Mahallî idarelere pek çok hizmet 
verilebilir; ama yok, yeni ihtiyaçlara cevap verecek 
teşkilat kurma yerine gidilmemiş, o görevler verilme* 

miş, onun yerine teftiş* heyetimin görevleri belirtilmiş, 
yok eğitim ve koordinasyon dairesinin görevlerini be
lirtmişler ve Mahallî İdareler Genel Müdürlüğüne 
verilmiş bu görevler. Bu konunun da düzeltilmesi ge
rektiği inancındayım. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
MADDE 12. — Sivil Savunma Genel Müdürlü

ğünün görevleri şunlardır: 
a) Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde 

teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kuruluşlarda bu hizmetlerin planlamasını i uygulan
masını, koordinasyonu sağlamak ve denetimimi yap
mak, 

b) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı ted
birleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini plan
lamak ve yürütmek, 

c) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, 
itfaiye teşkillerinin standartlarını tespit etmek, per
sonelini eğitmek, teşkilleri denetlemek ve koordinasyon 
sağlamak, 

d) Sivil savunma personelini eğitmek ve halka 
sivil savunma bilgileri vermek, 

e) Sivil savunma fonunu yönetmek, 
f) Bakanlığım savunma sekreterliği görevini yap

mak, 
g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yü

rütmek. 
BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?.. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 
'Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayım Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 12 

nci maddenin ı(f) fıkrasında; Sivil Savunma Genel Mü
dürlüğünün, aynı zamanda bakanlığın savunma sekre
terliği görevini de yapacağı söylenmektedir. Bildiğim 
kadarıyla; bir sivil savunma uzmanlığı veya sekreter
liği vardır; bir de Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
vardır. Eğer Sivil Savunma Kanununda özel bir hü
küm yoksa, hatta olsa bile, tekerrür pahasına, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğünün, sivil savunma sekre
terliği hizmetlerini de koordine edeceği söylenmelidir 
diye düşünüyorum. Merkezî Hükümet Teşkilatı Araş-
tırrna Projesi de bu iki hizmet biriminim Sivil Sa-
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vuruna Genel Müdürlüğü ile birleştirilmesini öngör- ı 
mekteydi. O tarihte bakanlıkça yapılan bir dncedemede 
de; bakanlığını görüşünün da bu mertebede olduğunu 
söylüyorlardı. Aacaba 12 nci madde ile böyle bir hü
küm sevk edilemez mi? Sayın bakan ne düşünüyorlar? 
Onu lütfetsinler. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, 108 sayılı Kanunda bu hüküm 
amir mahiyettedir. Aynı maksatta olması nedeniyle 
buraya alınmıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... 12 nci madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 
Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Biljgi Toplama 

Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13 — Kaçakçılık, istihbarat, Harekât ve 

Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar
dır : 

a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihba- I 
ratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçak
çılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi 
vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faa
liyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli ted
birleri almak. 

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usul
lerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak, 

c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan ve
ya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kim- I 
ligi ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tu
tarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli 'kuru
luşlarla ilgili kuvvetleri arasımda koordinasyon sağ
lamak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun^ Sayın Melen. I 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; biraz evvel başka bir madde dolayısıy
la bir arkadaşımız da temas etti, «Her türlü kaçakçı
lık faaliyetine «bir açıklık getirmek zarureti var. Eğer I 
bu «Her türlü kaçakçılıktan» kasıt 1918 sayılı Ka
nunda sayılan kaçakçılıksa doğrudur; ama vergi ka
çakçılığım da içine alıyorsa, o vakit bir yetki te- I 
dahülü olur. Çünkü vergi kaçakçılığını takip için ayrı 
ıbir kanun, Vergi Usul Kanunu vardır, Orada yetkililer 
var; kimler inceleme yapmaya, kimler hesap istemeye I 
yetkilidir, bunlar bellidir. 

Şimdi bunu mücerret olarak böyle kabul edersek; I 
bir ihbar vaki oldu, falan bankada bir suiistimal ol- [ 
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muş; polis gidebilir mi? Polis gidip hesap tetkik et
mek isteyebilir mi? Onun için yetkililer var. 

Bu vaziyette sanıyorum iki kasıt bu değildir, bunu 
içine almamıştır. Yani onu takip eden ayrı bakanlık, 
ayrı yetkililer, ayrı teşkilat vardır. Polis oraya gideme-
meli. Giderse hakikaten iktisadî faaliyet biraz çığırın
dan çıkar. Yani karakola müracaat, falan bankada 
suiistimal var, falan'-bankada şu kaçakçılık var; po
lisler gidip bankayı saffccak, kaçakçılıik hadisesini ta
kip edesek. Bu mümkün olmamak lazım. Sanıyorum 
ki getirilen tasarıda da bu kasıt, bu amaç yok; ama 
bu tedahüle sebep olur. 

Sayın Bakanım lütfetsin, izah etsin. Dediğim gibi, 
bu tedahül olacak mı olmayacak mı? Vergi kaçakçı
lığı bu yetkiye dahil mi değil mi? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, elbetteki kastımız sayın mil
letvekilinin de belirtmiş olduğu gibi, her yöne el uzat
mak değildir. Ancak bu 13 üncü madde Kaçakçılık, 
istihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi Baş
kanlığının görevlerini saymaktadır ve anaihedef, ana-
espri de bilgi toplamaktır. Yine bu bilgi toplamayı da 
cezaî müeyyideyi gerektirebilecek suçlar mevzubahis 
olduğunda yapacaktır veyahut bu emarelerin kuvvet
li olması anında, halinde yapacaktır. O bakımdan, 
bu «Her türlü» kelimesini biz bu şekilde yorumlu-
yoruz. Maddeden de o mana çıkacağını zannediyor, 
pek mahzurlu görmüyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 

T. COŞKUNOĞLU '(Ankara) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan? 

BAŞKAN—Buyurun. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 

T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, vergi mev
zuatına şamil değildir. Suç niteliğinde olan ve cezaî 
müeyyidelerle tahdit edilmiş olan fiiller var; burada 
bu fiiller kastediliyor, yoksa vergi kanunları mevzu
bahis değil. Bu sarahaten gerekçede yer alırsa mesele 
kalmaz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkan, bir sual 

soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FERİT MELEN (Van) — Vergi (kaçakçılığında 

da cezaî müeyyide var, onda da hapis cezası var; 
tedahül olacak. «Vergi kaçakçılığı hariçtir» demek 
lazım. 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Efendim, doğru, 
takibat orada da var; ama orada takibat vergi me
murlarına ait; vergi memurları var, takibat onlara ait, 
sarahaten gösterilmiş. Özel kanundur, özel usul kanu
nunda gösterilmiştir, burada onlar mevzubahis de
ğildir, 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarım ha
zırlamak, Bakanlık ve Bakanlığa bağlı anahizmet ku
ruluşlarının denetim programları arasında koordinas
yonu sağlamak, 

g) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûlleri tüzükle 
düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde 'üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak is

tiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

CAHİT TUTUM ı(Balıkesir) — Sayın Başkan, 15 
inci madde teftiş kurulunu düzenlemektedir. Bir de 
38 inci maddede kontrolörlük var. Bu iki grup de
netim elemanı arasımda oldukça karışık bir ilişki var 
gibi geldi bana. Benim sorum şudur Sayın Başkan: 
Bugün mülkiye müfettişleri belediyelerde, mahallî ida
relerde hesap denetimi yapıyorlar mı, yoksa, mahallî 
idare kontrolörlerine mi yaptırıyorlar bunu? Eğer böy
le ise,. 38 inci maddede, gerektiğinde teftiş kurulu 
emrine mahalli idare kontrolörünün verilebileceğini de 
söylüyor. Birlikte mi yapıyorlar? Aralarındaki iş 
ilişkisi nedir? Burada bir görev tedahülü var gibi 
geldi. Lütfen bu konuda Sayın Hükümet bir açık
lama yapsın efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, teftiş kurulunda görevlen
dirmiş olduğumuz müfettişler, meslekte tecrübe ka
zanmış, altı yedi yıl görev yaptıktan sonra bu merte
beye ulaşmış kişilerden oluşuyor. Mahallî idarelerde 
görevlendirdiğimiz kimseler ise, henüz ilk defa bir 
imtihan sonucu mesleğe intisap etmiş arkadaşlarımız
dan teşekkül ediyor. Elimizde yeteri kadar teftiş ku
rulu üyesi olmayışı nedeniyle, bu arkadaşlarımızı ge
rektiğinde mahallî idareleri de teftiş etmek görevi ile 
de görevlendirmek kaydı 'ile... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bakan adına mı 
Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(Devamla) — Evet; tabiî. Âdeta personel yokluğunu, 
azlığını bu şekilde telafi ile hizmeti yönetmeye matuf 
bir düzenleme bu efendim; başka bir maksada .matuf 
değil, Elimizde her «iki türlü kontrol mekanizmasını 
yürütebilecek elemanı bulundurmak amacıyla tertip
lenmiştir. 

Saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 14 — İçişleri Bakanlığı merkez kuru

luşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kuru

lu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. 

^ BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum: 
(Teftiş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Ba

kanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri ya
par : 

a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluş
ların, il ve ilçelerin ve mahallî idarelerle, bunlara bağlı 
ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurul
muş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem 
ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme 
ve soruşturma yapmak, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışma
sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırla
mak ve Bakana sunmak, 

c) Mahallî idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş 
organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevli
leri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yap
mak, 

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma ra
porlarını inceleyip değerlendirmek, 

e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile 
merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yap
mak, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 

16 neı maddeyi okutuyorum: 
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 

Başkanlığı 

MADDE 16. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma plan
dan, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu • kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anahizmet politikasının hazırlanmasuna yardımcı ol
mak, 

b) Bakanlığın uzun vadeli ve beş yıllık planla
rını, yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve uy
gulamalarını izlemek, 

c) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili te
mel. politikalaan ilmî araştırma esaslarına göre tes
pitini sağlamak. Bakanın onayını aldıktan sonra Dev
let Planlama Teşkilatına göndermek, 

d) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin 
bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygum ve ve
rimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Ba
kanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre ha
zırlamak ye uygulanmasını izlemek, bu görevleri ye
rine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve 
değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık 
yıjljk çalışma ve uygulama programlarının uygula
madan sırasıpda, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çı
kan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve 
tıkanıkliikları Bakanlık veya bakaniıklararası seviye
de giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, 
organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama, koordinasyon, bütçe ve malî işler 
konularında Bakanlıkça verilecek diğer görevleri ye
rine getirmek, Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitline 
yardımcı olmak, 

h)„ Yayın, kitaplık ve dokümantasyon hizmetleri
ni yürütmek, 

i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 
ye inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

idarî geliştirme, organizasyon ve metot hizmetleri bu 
birime mi tevdi edilmiştir? Sayın Bakan cevap yerir-
lerse memnun olurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum1: 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır: 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hu

kukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Bakanılığun menfaatlerini koruyucu anlaşmaz
lıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 
anılaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hü
kümlerine göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri 
hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda 
Bakanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak 
ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan ve
ya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan, gön
derilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukukî 
açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini 
incelemek, 

g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görev
leri yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maiddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kafeul edenler^. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
18 inci maddeyi okutuyorum: 
Bakanlık müşavirleri 
MADDE 18. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik 

taşıyan konularda Bakana yardımcı otoak için on 
adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. 

— 552 — 



T. B. M. M. B : 60 13 , 2 , 1985 0 : 1 

Sayın Bayazıt ve Sayın Tutum söz istemektedir
ler. 

Buyurunuz Sayın Bayazıt. 
RİFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 18 inci maddede 
İçişleri Bakanlığına 10 adet bakanlık müşavirliği ve
riliyor. Yine tasarının 39 uncu maddesinde ise, mer
kez valiliği müessesesi var. Malumu âliniz olduğu 
üzere, bugüne kadar merkez valiliği, ihdas edilme
mesi gereken bir şeydir, ama edilmiştir ve gelip ge
çiyor. Birkaç sene evveline kadar 1.20'ye yakım mer
kez valisi vardı. Bugün ise (Tamamen âdetlerini bil
miyorum, İçişleri Bakanlığı daha iyi bilir), zanne
derim 68 veya 80 arasındadır. Merkez valiliği var
ken, müşavirliği ben zait görürüm. Esasen, bu gibi 
müesseselerde jve bilhassa İçişleri Bakanlığında umum 
müdürler, müşavirler, hukuk müşavirleri, umum mü
dür muavinleri, diğer birimlerde çalışan kıymetli ida
reciler varken, bir müşavirlik müessesesini getirmek; 
umum müdürlerin, müsteşarların, müsteşar muavin
lerinin başına bir baskı grubu getirmek 'olacak. De-
mökles'in kılıcı gibi başında dolaşacak, «Kafanı bu 
tarafa çevirirsen seni uzaklaştırırım ve yerine müşa
virin birini veririm» diyecek. 

Biz, böyle bir müşavirlik müessesesinin İçişleri 
Bakanlığı gibi mühim bir bakanlığa sokulmasına ta
raftar değiliz ve nitekim komisyonda da ben buna 
karşı geldim, muhalefetim vardır. Diğer bazı bakan
lıklarda da muhalefette bulunduk, fakat arkadaşları
mızın reyi ile kabul edildi. İçişleri Bakanlığı diğer 
bakanlıklardan müstesnadır. Hepsi yetişmiş eleman
larıdır. İdarede kaymakamlıktan başlamıştır, vali mu
avinliği, valilik, umum müdürlük, müsteşar muavin
liği, müsteşarlık gibi idarenin her kademesinde ye
tişmiş insanlardır. Bunların yanına 10 müşaviri getir
mek o arkadaşları rahatsız eder kanısındayım. 

Ben, bu maddenin metinden çıkarılmasını rica 
ediyorum. Takdir yüce kurulundur. Şayet bu kala
caksa, merkez valileri ne yapacaktır? Bugün 80 kü
surdur, geçmiş günlerde 120 idi. Bu 120 arkadaşı ora
da oturtup da pasif bir vaziyette bıraikmanın idare 
hukukundan yerinin olmadığına kaniim. Takdir siz
lerindir. 

'Sayın Bakanım da bizi bu yolda tenvir ederlerse 
minnettar kalırım. 

Hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir önergeniz var 
mı? 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Hayır 
efendim, sadece sayın bakandan rica ettim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — (Sayın Başkan, 

değerli üyeler; bu müşavirlik konusu öyle anlaşılmak
tadır ki, her bakanlığın teşkilat kanunu görüşülür
ken gündeme gelecek. Aslında, bu hükümetin mü
şavirlik müessesesini düzenleme konusunda bir gay
reti olduğunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü, bu dü
zenlemelerden evvel daha da başıboştu. Ancak, sa
nıyorum Adalet Bakanlığında gösterilen basiret, bu 
bakanlıkta gösterilememiştir. 

Şimdi, Türkiye'de müşavirliğin fonksiyonel olma
dığını hepimiz biliyoruz. Hele saygıdeğer İçişleri 
Bakanlığı müntesipleri, bugün halen aramızda bulu
nan milletvekilleri de dahil, çak iyi bilirler ki, biz 
bu büyük bakanlıklarda, saygın bakanlıklarda terzi
nin, marangozun, müşavir diye atandığı günleri ha
tırlıyoruz. Lütfen bunu unutmayalım. 

Asıl önemlisi Sayın Bayazıt arkadaşımın dile 
getirdiği noktadır. Müşavirlik, Batıdaki anlamda biz
de yerleşmediği için, genellikle bir kızak mevkii ola
rak, bir emniyet supabı olarak kullanılır. İktidar de
ğişmelerinde veya önemli hizmet politikalarının uygu
lanmasında, bir görev değişikliğinde bir emn'iyet 
supabı 'olarak yararlanılır. Ancak, müşavirlik mües
sesesi eğer fonksiyonel kılınmak isteniyorsa bakan
lıklarda, özellikle kariyerin ağır bastığı; yani mes
lekten memuriyetin ağır bastığı bakanlıklarda böyle 
bir müessesenin ihdası sanıyorum ki, fevkalade (ko
ni ve kullanılmasa bile, ki kullanılabilir, görülmüştür 
ook partili siyasal yaşamda) bir yüktür ve bakanlık 
içinde de son derece olumsuz etkileri görülür ve gö
rülmüştür. 

Şimdi, bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan 
konularda sayın bakanın emri altında son derece 
değerli bir potansiyel vardır. İçişleri Bakanlığı üç 
anafonksiyonu yerine getirir. Birincisi iç güvenliktir. 
İç güvenlik konusunda sayın bakanın emrinde gö
rülmemiş boyutlarda son derece zengin bir kaynak 
vardır. İkincisi, taşra yönetiminin valiler vasıtasıyla 
koordinasyonudur; yani İller İdaresi Genel Müdür
lüğünün fonksiyonları. Bu konuda da merkez valile
ri emrindedir, istişare edebilir, görevlendirebilir. 
Üçüncü nokta mahallî idarelerdir. Mahallî idareler
de de tecrübe sahibi son derece saygın bir kadro var
dır. Binaenaleyh, artık müşavirlik müessesesine ge
rek yok. Nasıl ki Adalet Bakanlığında meslekten ge
lenlerin büyük ölçüde idarî postları işgal ettiği göz 
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önünde tutularak, gereksiz yere bir müşavirlik kad
rosu ihdas edilmemişse, İçişleri Bakanlığında da ana-
kilJt noktalar; yani müsteşar, müsteşar yardımcıları, 
hukuk müşavirleri ve Mahallî Genel Müdürlüğü, İl
ler İdaresi Genel Müdürlüğü, Nüfus İşleri Genel 
Müdürlüğü hep kariyerden gelen kimselerdir. Bina
enaleyh, böyle 'bir bakanlıkta ayrıca bir müşavirlik 
müessesesinin ihdasına gerek yoktur. 

Lütfen, sayın bakanım, 'bu eleştirilerimizi dikka
te alarak bu maiddeyi geri çeksinler, eğer mümkünse 
bu maddenin tümüyle tasarıdan çıkarılmasını eğer 
mümkün değilse hiç olmazsa bu sayının asgarî dü
zeyde tutulmasını istirham ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, söz almak istiyor mu

sunuz? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
içişleri Bakanlığının üst düzey personelinin saygıde
ğer kişilerden oluştuğunda bir tereddüdümüz yoktur. 
Elbetteki İçişleri Bakanlığı böyle yetişmiş personeli
mizle en iyi bir şekilde hizmet eden arkadaşlarımızla 
doludur. 

Ancak bazı ahvalde, bakanın bazı konuları bir 
müsteşarıyla, müşaviriyle müşavere edebilmesinde ve 
etmesinde bazı durumlarda fayda mülahaza ettiğimi 
belirtmek isterim. Elbetteki bu seçkin personelin, per
sonelle diyalog içerisinde olabilmesini sağlamak ama
cıyla, biz 190 sayılı Kadro Kararnamesiyle, 10 mü
şavirin mülkî idare teşkilatından olmasını sağlamış 
bulunuyoruz. Daha açık bir ifadeyle, burada çalışa-
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cak kişinin, içişleri Bakanlığı personeliyle bağdaşa^ 
bilecek seviyede olmasını sağladık. Biz de bundan 
yanayız. Biz de, söylenildiği gibi, daha az tahsili olan, 
daha az kültür seviyesini haiz bulunan kimselere mü
şavirlik yaptırılmasından yana değiliz. Zaten teşkila
tın bünyesi bunu kabul edecek nitelikte de değildir. 

Bu bakımdan, bendenizin henüz böyle bir müşa
viri de yoktur; herhangi bir şekilde müşavir alma he
vesinde de değilim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Zapta geçmiş 
bulunuyor Sayın Bakan, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Evet, değilim efendim. Çünkü şu anda 
bakanlığım böyle bir lüzumu hissetmiyor efendim; 
ama bu bir bakanlıktır ve bizlerle de kaim değildir. 
Gelecekte şartlar hukukî olarak veyahut ihtiyacın 
bünyesinden doğarsa böyle bir müesseseye ihtiyaç 
duyulabileceğine de inanıyorum. Bugün yoktur, ama 
ileride ihtiyaç duyulabileceğine inanıyorum. 

Bu bakımdan, düzenlemelerin bu ana göre değil, 
gelecekteki ihtiyaçları da karşılamak amacına matuf 
olarak yapılmasında fayda vardır. 

Ben bu düşüncelerimle, sizleri saygıyla selamla
rım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Çalışma süremiz tamamlanmış bulunduğundan, 

müzakeresini yaptığımız kanun hükmünde kararna
menin diğer maddelerinin müzakeresine devam etmek 
ve gündemdeki diğer işleri görüşmek üzere 15 Şubat 
1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

60 İNCİ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/661) (S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1985) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/663) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1985) 

3. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Rapo
ru (3/671) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 
11.2.1985) 

4. — içtüzüğün 38 inci Maddesine Göre Doğru
dan Doğruya Gündeme Alınma Önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 15 Arkadaşının; Bulgaristan'da Yaşayan Türklerin 
Bugün içinde Bulundukları Durumun Görüşülerek, 
Bu Konuda Millî Bir Politikanın Geliştirilmesi Ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 in
ci Maddeleri Uyarınca Bir Genel Görüşme Açılması
na İlişkin önergesi (8/5) 

2. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı ve 18 Ar
kadaşının; Bulgaristan'da Yaşayan Türklerin Bugün 
İçinde Bulundukları Durumun Görüşülmesini Sağla
mak Amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci Maddeleri Uyarınca Bir Genel Görüşme Açıl
masına ilişkin Önergesi (8/6) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

2. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
İran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından Sözlü Soru önergesi 
(6/246) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut A'bacıgü'in, Şe-
kerbank Tarafından Pancar Kooperatiflerine Verilen 
Krediye İlişkin Başbakandan Sözlü Soru Önergesi 
(6/250) 

4. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
İşsizlik Konusunda Alınacak Tedbirlere İlişkin Baş
bakandan Sözlü Soru önergesi (6/251) 

5. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
Manisa - Karakurt Barajı Projesine İlişkin Başba
kandan Sözlü Soru önergesi (6/252) 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, İlk 
ve Ortaöğretimi Aynı Binada Yapan Okullara İliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından Sözlü 
Soru Önergesi (6/254) 

7. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür
kiye Elektrik Kurumunca Satın Alınacağı İddia Edi
len Düşük Kalorili Kömüre İlişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından Sözlü Soru önergesi (6/257) 

8. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Trona 
Madeni işletme Hakkına İlişkin Başbakandan Sözlü 
Soru Önergesi (6/258) 

(Devamı arkada) 
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9. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Sam
sun Belediyesince Alınan Personele - Sorulduğu İddia 
Edilen Sorulara İlişkin İçişleri Bakanından Soru 
Önergesi (6/259) 

10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğluînun, 
'Bulgaristan'da Türk ve Müslüman Azınlığa Uygula
nan Baskılara İlişkin Başbakandan Sözlü Soru Öner
gesi (6/260) 

Tl. — İçel Milletvekili Edip özgenç*in, Fikir ve 
Sanat Eserleri Kanunu ile İlgili Çıkarılması Gereken 
Yönetmeliklere İlişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
Sözlü Soru Önergesi (6/261) 

12. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Mushaf
ları İnceleme Kurulunun, İstanbul'dan Ankara'ya 
Naklediliş Nedenine İlişkin Devlet Bakanından Söz
lü Soru önergesi (6/262) 

13. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Adlî Teş
kilatta Görev Yapan Hâkim ve Savcılara İlişkin Ada
let Bakanından Sözlü Soru Önergesi (6/263) 

14. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt Böl
gesi Tütün IBaşfiyatına İlişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından Sözlü Soru Önergesi (6/264) 

15. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
Hakkâri İlinde 1985 Yılında Ne Gi'bi Hizmetlerin Ya
pılacağına İlişkin Başbakandan Sözlü Soru Önerge
si (6/265) . 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Batı Trakya'da Yaşayan Türklere Yapıldığı İd
dia Edilen Baskılara İlişkin Dışişleri Bakanından Söz
lü Soru önergesi (6/266) 

17. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Deprem Bölgesindeki İşsizlerin Duru
muna İlişkin Başbakandan Sözlü Soru önergesi (6/267) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri ve Anayasa Ko
misyonları Raporları (1/108, 1/503) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma tarihi : 22.1.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nıın, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad

delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı :, 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

3. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Televiz
yonda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlgili Yayın 
Yapılmasına İlişkin Yasa Önerisi ve İstanbul Millet
vekili Doğan Kasaroğlu ve 2 Arkadaşının 11.11.1983 
Tarih ve 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesine Fıkralar Eklenmesi 
ile 20 ve 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu 
(2/165, 2/170) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

5. — Bingöl Milletvekili Mehmet Ali Doğuşlu'nun, 
5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun 21.7.1983 Tarih ve 2865 Sayılı Kanunla Ek
lenen Ek Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (2/9) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
8.2.1985) 

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 45 Ar
kadaşının, 1.3.1926 Tarih ve 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun 441 inci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/182) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 8.2.1985) 

7. — 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Ka, 
nununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Üç Ek 
'Madde Eklenmesi Hakkında 6.11.1984 Tarih ve 3072 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gere
ğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üze
re Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/626) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma 
tarihi : 8.2.1985) 

8. — 18 Ağustos 1981 Tarihli ve 2507 Sayılı De
nizcilik Yüksekokulu Kanununun 3 üncü Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi, 8 inci Maddesinin 2 nci Fıkra
sının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 
Komisyonu Raporu (1/494) (S. Sayısı : 243) (Dağıt
ma tarihi : 8.2.1985) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 248 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3 /661) 

T.C, 
Başbakanlık ) 27 . 12 . 1984 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-304-20685 

Konu : Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Ya
sama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET M'ECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanuna muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin hakkmda tanzim edilen dava dosyası ile Adalet Bakanlığının 
18.12.1984 gün ve CIGM. 1.128.29.1948 sayılı yananın sureti ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim» 
Turgut Özal 
Başbakan 

T.C, 
Adalet Bakanlığı 18.12.1984 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı :CİGM. 1.128.29.1984-78705 

Konu : Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in Ya
sama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaiki Kanuna muhalefet suçunu işlediği iddia 
olunan Mustafa Şahin hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenün Kayseri ilinden milletvekili se
çildiğinin anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ıiçira Ankara Cumhuriyet Savcılığının 
7.112.1984 gün ve Hz. 1983/31496 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, birlikte takdim kılınmıştır. 

Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin hakkında soruşturmaya devam olunabümesini temiinen Türküye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının 'kaldırılıp kaldırılmaması husu
sunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arzolunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ye Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 24 , 1. 1985 

üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu 
Esas No. : 3/661 
Karar No. : 25 

TÜRKİYE BÜYÜK (MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Kayseri (Milletvekilli Mustafa Şahiin'in Ya
sama Dokunulmazlığının kaldınlmaşı hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırhlk Komisyonu Raporu, iç
tüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihi toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki Kanuna 
Muhalefet suçu isnad edilen Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
gerek bulunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine ka
rar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun (bu raporunu benimseyerek, isnad edtüen. fiilin niteliğine 
göre Kayseri Milletvekili Mustafa Şahin hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oy 'birliğiyle karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı, iile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Peksulu-

• Ankara 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

ıBoskanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğtu -

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
Selahattin Taftıoğlu 

Yozgat 

Üye 
Nurettin Yağanoğlr* 

Adana 

Üye 
İhsan Tombaş 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğanaoğlu 

Sivas 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 248) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE SÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 249 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın Yasama Dokunul
mazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 

Komisyon Raporu (3/663) 

T.C. 
Başbakanlık 7.1.1985 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü * 

Sayı : 19-304-02153 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun
akar'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÖLflSt BAŞKANLIĞINA 

Hükümetin Manevî Şahsiyetini alenen tahrik ve tezytf suçunu işlediği iddia olunan Diyarbakır Milletve
kili Mahmud AKunakar hakkında tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 31.12.1984 gün ve 1.12831. 
1984/82203 sayılı yazısının sureti ekte gönderilmiştik 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

TC 
Adalet Bakanlığı 31.12.1984 

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
Sayı : CÎGM. 1.128.31.1984 , • 

82203 

Konu : Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun
akar'ın Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Hükümetin Manevî Şahsiyetim alenen tahkir ve tezyiîf suçunu istediği iddia olunan Mahmud Altan'akar 
hakkında yapılan soruşturma sırasında, adı geçenin halen Diyarbakır Milletvekili bulunduğunun anlaşılması 
üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması için, Kütahya Cumhuriyet Savcılığının 14.12.1984 gün ve 
2222 sayılı yazısı ekinde alınan fezlekeli evrak, 'birlikte takdimi kmnmıştır. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud1 Altunakar hakkında soruşturmaya devam olunabilmesini teminen Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması 
hususunda gereğinin takdir buyurulmasma delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Katrana Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/663 
Karar No. : 24 

24.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 7.1.1985 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve İHazırlık Komisyonu 
Raporu, İçtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 24.1.1985 tarihli toplantısında-ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Hükümetin manevî şahsiyetini alenen tahrik ve tezyif suçu isnad edilen 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek 'bulunmadığı
na ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sıfatının sona erimesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 'bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre Adana Milletvekili Mahmud Altunakar hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesi
ne kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankıaıra 

Üye 
Mustafa Çelebi 

HaUay 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Başlkanvelkili 
Münir Fuat Yazıcı 

MamıDsa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

'Niğde 

Üye 
Mehmet Sait Erol 

Hakkari 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgalt 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adama 

Üye 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Rıfat Bayaztt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

iSivas 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malaltya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 249) 



Dönem : 17 . Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 250 

Urf a Milletvekili Vecihi Ataklı'mn Yasama Dokunulmazlığının 
Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon 

Raporu (3/671) 

Başbakanlık 1.1.1985 
Personel ve Prensipler 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 19-304-02360 

Konu : Uırfa Milletvekili Vecihi. Ataklı 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devletin Askeri Kuvvetlerini, Devletin Emniyet Mu hafaza Kuvvetlerimi ve Adliyenin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif suçlarını istediği iddia olunan Uıfa MiDetvekli Vecihi Atakh hakkında tanzim edilen 
dava dosyası üe Adalet Bakanlığının 7.1.1985 gün ve CtGM. 1.128.32.1984 - 00819 sayın yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 timdi ımad desi uyarınca gereğini arz ederim. * 
Turgut Özal 
HaşfbflkOT 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 7.1.1985 

Ceza îş. Gn.Müdürlüğü 
Sayı : CİGM. 1.128.32.1984 

00812 

Konu : Urfa Milletvekili Vecihi Atakh 

BAŞBAKANLIĞA 

Devletin Askerî Kuvvetlerini, Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini ve Adliyenin manevî şahsiyetini 
alenen tahkir ve tezyif suçlarını işlediği iddia olunan Vecihi Ataklı hakkında yapılan soruşturma sırasında, 
adı geçenin halen Urfa Milletvekili bulunduğunun anlaşılması üzerine, yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
için, ıSinop Cumhuriyet Savcılığının 18.12.1984 gün ve 1984/3751 B. Muh. sayılı yazısı etkinde alınan fezlekeli 
evrak, 'birlikte takdim kılınmıştır. 

Urfa Milletvekili Vecihi Atakh hakkında soruşturmaya devam oluriabilmesirii teminen Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması hususun
da gereğinin takdir buyunılrnasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 
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Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karnı» Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet 

Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon 

Esas No. : 3/671 
Karar No. : 26 

24,1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET ME0LÜS1 BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 14.1.1985 tarihinde Komisyonumuz 
sama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba 
züğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumu 

Hazırlık Komisyonu, hakkında Devletin Askerî Ku 
Adliyenin manevî şahsiyetini alenen tahkir ve tezyif 
ma'k suçu isnad edilen Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
lunmadığına ve hakkındaki kovuşturmanın üyelik sı fa 
tir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun b 
göre Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı hakkındaki kovuş 
ertelenmesine oyçokluğu ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek 

a günderilen, Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın Ya-
kanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, İçtü-
zun 24.1.1985 tarihli toplantısında İncelenmiştir. 
vvetlerini Devletin Emniyet Muhafaza Kuvvetlerini ve 
ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu aleyhine konuş-

nın yasama dokunulmazlığınm 'kaldırılmasına gerek bu-
tının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiş-

u raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
turmanın Milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar 

üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Baışkian 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 
Muhalif 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 
Karşıyım 

İnceleme ekısik 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabrı Güvenç 

Niğde 
Tahkilkalt eksik olduğu için karşıyım 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Baş'kanıvelkü.. 
Münir Fuat Yazıcı 

'Manisa 
Tahkikat eksiktir. Bu nedenle 

karşıyım 

Üye 
Mustafa Çakdoğlu 

Anltalya 
Tahkikat eksiktik. Bu nedenle 

Muarızım 

Üye 
Rıfat Bayazıt 

Kahramanmaraş 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

. Sivas 
Muhalifim 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Bu Raporda «Sözcü 
İhsan Tombus 

Çorum 

Üye 
Mustafa Çelebi 

Hatay 

(Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Selahattin Taflıoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 250) 
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. KARŞI OY 

tmsud edilen fiillerin niteliğine göre Milletvekilindn bu konularda Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir 
konuşma yapıp yapmadığı hususu araştırıldıktan ve bu noksan ikmal edildikten sonra gerekli karar verilme
si için dosyanın inceleme yapan Hazırlık Komisyonuna geri verilmesi ve elde edilecek sonuca göre Komis
yonca karara bağlanması gerekeceği düşüncesiyle ço ğunluk kararma karşıyım. 

Kâmil Coşkunoğlu 
Ankara Mületvekili 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 250) 





Dönem : 17 Yasama Yıh : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 238 

İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hük
münde Kararnameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve İçişleri ve Anayasa Komisyonları 

Raporları (1/108, 1/503) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 14 . 12 . 1983 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K. K. T. D. 18/101-1/174/08688 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» bugUakü Resmî Ga
zetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uyarınca ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini anı edecim» 
Turgut Özal 

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARAR
NAME GEREKÇESİ 

G E N E L 

Osmanlı imparatorluğu zamanında Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda kuru
lan Sadaret Kethüdalığı, zamanla önem kazanarak önce Mülkiye Nezaretine sonra da Dahiliye Nezaretine 
dönüşmüştür. 

Cumhuriyet dönemine kadar çeşitli düzenlemelere konu olan Dahiliye Nezaretinin teşkilat ve görevleri bu 
dönemde, 19 Mayıs 1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki 
Kanunda düzenlenmiş, daha sonra Dahiliye Vekâletinin adı Anayasada yapılan değişiklikle İçişleri Bakan
lığı •olarak değiştirilmiştir. Zaman içinde bu Kanunda ek ve değişiklikler yapan diğer kanunlar ve Bakanlık 
onaylarıyla İçişleri Bakanlığının teşkilat yapısı genişlemiştir. Bu yapı içerisindeki anahizmet kuruluşları, Ma
hallî idareler, İller idaresi, Nüfus İşleri Genel Müdürlükleri ile Sivil Savunma İdaresi Başkanlığıdır. Anahiz
met Kuruluşları dışında bu dönemde Araştırma, Planlama Koordinasyon Genel Müdürlüğü, Destek Hizmet
leri Dairesi Başkanlığı, Sağlık Dairesi Başkanlığı gibi yeni birimler Bakanlık onaylarıyla kurulmuştur. 

12 Eylül 1980'den sonra Bakanlığın gelişen ve değişen şartlara uygun bir teşkilatlanmaya kavuşabilmesi 
için Genel Bilgi Toplama Başkanlığı, 'Eğitim Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Merkezi 
ve Genel Sekreterlik gibi yeni birimler kurulmuştur. 

Kamu hizmetlerinin hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, herşeyden önce toplumun gelişen ve 
değişen şartlarına kolayca ayak uydurabilen dinamik bir kamu idaresinin varlığına bağlı bulunmaktadır. Özel-
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likle planlı kalkınma çabalarının başarıya ulaştırılabilmesi; kamu idaresinin planlı kalkınmanın gerektirdiği 
şekilde yeniden düzenlenmesine ve sürekli olarak değiştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Türk idare Sistemi ve bu sisteme bağlı temel kuruluşlar ıhızla gelişen ve daha karmaşık bir yapıya sahip 
olmaya başlayan toplumumuzun gelişen ve değişen ihtiyaçları karşısında büyük ölçüde yetersiz kalmış ve 
kamu idaresi kendisinden beklenen hizmetleri tesirli, verimli ve ekonomik şekilde sağlayamaz duruma gel
miştir, 

Kamu idaresi açısından söz konusu olan bu ortak bünye rahatsızlığı şüphesiz İçişleri Bakanlığı bakımından 
geçerli bulunmaktadır. Bilindiği gibi 193İQ yılında çıkarılmış 'bulunan «1624 Sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez 
Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun» zaman zaman yapılan ek ve değişikliklere rağmen eskimiş, deği
şen ihtiyaçlar karşısında yetersiz kalmış, Bakanlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde çeşitli birim ve kuru
luşlar arasında görev karışıklığı doğmuş, hizmet dağılımları arasındaki denge bozulmuştur. 

İçişleri Bakanlığı bu meselelerin çözümünü sağlayabilmek ve kendisini planlı kalkınmanın ihtiyaçlarına 
göre yeniden düzenleyebilmek için, 1967-1971 yılları arasında Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ile il ge
nel idaresini ve mahallî idareleri ihtiva eden ve 1Ç-DÜZEN adını taşıyan bir araştırmayı tamamlamış, bu araş
tırma sırasında hazırlanan çok sayıda rapora dayalı olarak ihtiyaç duyulan mevzuat tasarıları hazırlamış 
gerekli düzenlemeler yapılarak yeniden bazı birimler kurulmuştur. Ancak, 'bu çalışmalar sırasında hazırlanan 
İçişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı bugüne kadar kanunlaşma imkânı bulama
mıştır. 

Hızla gelişen toplum ihtiyaçlarına uygun olarak İçişleri Bakanlığının görevleri de artmıştır. Buna paralel 
olarak Bakanlık teşkilatının da bu görevleri yerine getirecek şekilde yeni birimlerle güçlendirilmesi, eski bi
rimlerin de bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni bir iç düzenlemeyi gerçekleştirmeleri zorunlu 
hale gelmiştir. 

İçişleri Bakanlığı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda yurdun iç güvenliğini, ülke bütünlüğünü ve genel asayişi 
sağlamak; kamu düzenini ve genel ahlâkı korumak; mülkî idare bölümlerinin kurulması ve kaldırılması ile il
gili çalışmaları yapmak ve genel yönetimlerini düzenlemek; mahallî idareleri yönlendirmek; kaçakçılığın men 
ve takibi ile ülke seviyesinde sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık 'hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. 

Kamu idaresini yeniden düzenleme çalışmaları çerçevesinde hazırlanan «Bakanlıkların Merkez Teşkilatının 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname» temel alınarak hazırlanan bu Kanun 
Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatı yukarıda belirtilen ihtiyaçları karşılayabilecek 
şekilde düzenlenmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —Kanun Hükmünde Kararnamenin amacını ve kapsamını belirten 'bu maddenin birinci bölü
münde, İçişleri Bakanlığınca üstlenilen başlıca hizmetlerin yerine getirilebilmesi için Bakanlığın kuruluş, teş
kilat ve görevlerine ilişkin esasların düzenlenmesi Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı olarak gösterilmiş, 
ikinci bölümde ise Kararnamenin İçişleri Bakanlığının merkez teşkilatının kuruluş ve görevlerini kapsadığı be
lirtilmiştir, 

Madde 2. — Bu maddede gösterilen görevler, İçişleri Bakanlığının üstlendiği hizmetleri ifade etmektedir. 

İçişleri Bakanlığının, iç güvenlik ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması, yurdun iç politikası 
ve mülkî idare bölümlerinin genel ve özel durumları hakkında hükümete bilgi verilmesi mahallî idarelerin 
vesayet makamı olarak yönlendirilmesi, sivil savunma ile nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yerine getiril
mesi şeklindeki anafonksiyonlarına paralel olarak Bakanlığın görevleri belirlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu maddede Bakanlığın teşkilat yapısı belirtilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede Bakanlığın merkez teşkilatı tanzim edilmiştir, 

Madde 5-6-7. — Bu maddelerde sırasıyla Balkan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarının görevleri Çerçeve 
Kararname esas alınarak belirtilmiştir. , 

Madde 8. — İçişleri Bakanlığının merkez kuruluşu içindeki anahizmet birimleri bu maddede sayılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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Madde 9. — Su maddede tiler idaresi Genel Müdürlüğünün görevleri beHrtilimaştir. 
Yurdun iç politikasına, bölge, il ve ilçelerine genel ve özel durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak 

ve Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak, ülkenin İdarî bölümlere ayrılmasını, bölge, il ve ilçelerin ge
nel yönetimlerini düzenlemek ve buna benzer diğer görevlerin yerine getirilmesi bu Genel Müdürlüğün gö
revleridir, . - • 

Madde İÜ. — Bu maddede Bakanlığın anagörevlerinden olan nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütecek 
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğünün görevleri, başta 1587 sayılı Nüfus Kanunu olmak üzere 
ilgili mevzuatla verilmiş görevleri de ihtiva edecek şekilde ifade edilmiştir. 

Madde 11. — içişleri Bakanlığının mahallî idarelere ilişkin olan, bu idareleri ve bunların merkezî idare 
ile olan bağ ve münasebetlerini tanzim etmeye dair görevleri yürüten Mahallî idareler Genel Müdürlüğünün 
görevleri bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 12. — Bakanlığın bir diğer anagörevi olan Sivil Savunma hizmetlerirjin başta 7126 sayılı Sivil 
Savunma Müdafaa Kanunu olmak üzere, ilgili mevzuatına göre yürütülmesini sağlayan Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğünün görevleri bu maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Madde 13. — Bu maddede, bugüne kadar içgüvenlik kuvvetleri ve diğer ilgili kuruluşlar tarafından ye
rine getirilen kaçakçılık konusundaki faaliyetlerin Devlet çapında daha etkili bir şekilde yürütülebilmesi, bu 
konuda istihbaratın toplanıp değerlendirilerek koordinasyonun sağlanması, bu konuda gerekli diğer çalış
maların yürütülmesi, ayrıca suç işleyip ele geçmeyen kişilerin çalman ve kaybedilen motorlu taşıtların, 
ateşli silahların, kimliği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarının tutularak güvenlik kuvvetlerine bildi
rilmesi, görevli kuruluşlarla ilgili güvenik kuvvetleri arasında koordinasyon sağanması amacıyla kurulan 
Kaçakçılık istihbarat Harekât Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştirâ 

Madde 14. — Bu maddede Bakanlıkların Merkez Teşkilatının Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnameye göre içişleri Bakanlığının Merkez Kuruluşunda yer alan danışma ve denetim bi
rimleri sayılmıştır. Çerçeve Kararnamede yer alan Savunma Sekreterliğine, 108 sayılı ve 24 Ekim 1960 ta
rihli Savunma Sekreterlikleri Kurulmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine göre bu görev Sivil Savunma 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden yer verilmemiştir, 

Madde 15. — Bu maddede Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri, çerçeve kararnamede belirtilen görev
leri de ihtiva edecek ve mülkiye müfettişlerinin, mahallî idareleri de içine alan görev ve yetkilerini açıklığa 
kavuşturacak şekilde ifade edilmiştir, 

Madde 16. — Bu madc'ede Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının gö
revleri, çerçeve kararnamede yer alan hüküm doğrultusunda, Tetkik Kurulunun görevleri de dahil edilerek 
aynen yazılmıştır, 

Madde 17. — Bu maddede hukuk müşavirliğinin görevleri, çerçeve kararnamedeki görevler aynen alı
narak ve içişleri Bakanlığı açısından özellik taşıması nedeniyle, «Dernekler Kanununa göre dernek tüzükle
rini incelemek» görevi de eklenmek suretiyle ifade edilmiştir. 

Madde 18. — Bu madde bakanlık müşavirleri ile ilgili olup, çerçeve kararnameye uygun olarak hazır
lanmıştır, 

Madde 19. — Bu maddede içişleri Bakanlığı merkez kuruluşunda yer alan yardımcı birimler gösteril
miştir. 

Madde 20. — Çerçeve kararname gereğince Bakanlığın özelikleri göz Önünde tutularak Personel Birimi, 
Genel 'Müdürlük haline getirilmiş, görevleri çerçeve kararnameye göre ve ayrı bir eğitim dairesinin varlığı •» 
göz önünde tutularak düzenlenmiştir. , 

Madde 21,: — Çerçeve kararnameye göre Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. 
Madde 22. — Mahallî idareler personeli de dahil olmak üzere 200 binden fazla kamu görevlisinin hiz

met içi eğitimi ile ilgili çalışmaların etkili bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, içişleri Bakanlığında Eğitim 
Dairesi Başkanlığı kurulması uygun görülmüş ve bu maddede dairenin görevleri düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri çerçeve kanırname esas alınarak düzen
lenmiştir. 
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Madde 24. — Çerçeve kararname aynen alınarak Genel Sekreterliğin görevleri belirtilmiştir. 
Madde 25. — Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri çerçeve kararname aynen alınarak düzenlenmiştir. 
Madde 26. — Çerçeve kararnamede yer alan ve kuruluş kanununda gösterilmesi istenilen ve İçişleri 

Bakanlığı merkez teşkilatında yer alması lüzumlu görülen sürekli kurulların isimleri belirtilmiştir. 
Madde 27. — Her tür.'ü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyon sağlamak üzere, halen özel yö

netmelik ve talimatla kurulmuş olan Kaçakçılık istihbarat Koordinasyon Kurulunun görevi, yapısı ile top
lanma ve çalışma esas ve usullerine dair düzenlemenin nasıl yapılacağı bu maddede belirtilmiştir. 

Madde 28. — Merkezî idare kurum ve kuruluşlarınca mahallî idarelere yapılan malî, idarî ve teknik 
yardımların dağınıklıktan kurtarılarak planlanması, düzenlenmesi ve dağıtımlarında koordinasyonun sağlan
ması amacıyla Mahallî idareler Koordinasyon Kurulu kurulması öngörülmüş ve bu maddede kurulun görevi, 
yapısı ile toplanma ve ça'ışma esas ve usullerinin nasıl düzenleneceği belirtilmiştir. 

Madde 29. — Bu maddede Bakanlık Encümeninin yapısı ve görevleri belirtilmiştir. 
Madde 30. — Bu madde de Bakanlığa taşra teşkilatı kurma yetkisi verilmektedir. 
Madde 31. — Bu maddede Bakanlığın bağlı kuruluşları sayılmıştır.; 
Madde 32, 33, 34, 35, 36. — Bu maddelerde bulunan, yöneticilerin sorumluluğu, koordinasyon ve işbir

liği konusunda Bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu yetki 
devri ile ilgili esaslar çerçeve kararnameden aynen alınmıştır. 

Madde 37. — Bu maddede, atama hükümleri düzenlenmiştir. 
Madde 38. — Bu maddede Bakanlığın kadrolarına dair esaslar belirtilmiştir. 
Madde 39. — Bu madde valilerin merkezde görevlendirilme şekli ile ilgilidir, 
Madde 40. —- Bu madde ile Bakanlık kontrolörlerinin görev ve yetkileri ile çalışma usullerinin yönetme

likle düzenleneceği hükme bağlanmaktadır. 
Madde 41. — Bu madde yürürlükten kaldırılan hükümlerle ilgilidir. 
Geçici Madde 1. — Bu madde de bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girinceye kadar mevcut 

kadroların kullanılabileceği belirtilmiştir, 
Geçici Madde 2. — Bu madde ile yapılan yeni düzenleme nedeniyle kadro ve görev unvanı değişmeyen 

personelin doğrudan bu kadrolara tayinlerini kadro ve görev unvanları değişenler ve kaldınlanların ise yeni 
tayinleri yapılıncaya kadar özüük haklarının saklı tutulmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile, Kanun Hükmünde Kararnamenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ile ilgili 
maddelerinin, 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 1 inci maddesi gereğince, 1 Ocak 
1985 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmaktadır. 

Geçici Madde 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlanacak 
tüzük ve yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar Bakanlık faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesini sağla
mak için bu madde düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 5. — Bu madde Bakanlık taşra teşkilatının bu Kanun Hükmünde Kararname hüküm
lerine göre düzenlenmesi ve süresi belirtilmektedir. Bu düzenlemenin hukukî boşluklara yer vermeden ve en 
kısa sürede gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Geçici Madde 6. — Bakanlık teşkilatını bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen esaslara uygun ola
rak düzenlenmesi için gerekli sürede olabilecek hukukî boşluğu önlemek amacıvla bu madde düzenlenmiştir. 

Madde 42. — Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 43. — Bu madde yürütme maddesidir. 
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T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 18 . 6 . 1984 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 181101-11189104764 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIÖINA 

«176 sayıh İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanon Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye İki Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararname» bugünkü Resmî Gazetede yayımlanmış ve Anayasanın 91 inci maddesi uya
rınca bir sureti ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Bakanlar Kurulunca, Bakanlıkların Kuruluş ve Görevleri Hakkında 176 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin bazı maddelerinin değiştirilmesine dair hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamede, bazı birimlerin 
kaldırılması, bazılarının isminin değiştirilmesi ve bazılarının da görevlerinde değişiklikler yapılması karşısın
da İçişleri Bakanlığımn Teşkilat ve Görevleri Hakkında 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili 
maddelerinde de değişiklik yapılması zarurî görülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1. Birinci maddede Kanun Hükmünde Kararnamenin Danışma ve Denetim Birimleri başlıklı 15 inoi mad
desinin (b) bendi değiştirilmek suretiyle Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlı
ğının adı «Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» şeklinde yeniden yazılmış, maddeye 
(c) bendi altında Basın ve Halikla İlişkiler Müşavirliği ilave edilmiştir. 

2. İkinci maddede, Teftiş Kurulunun görevlerine değişiklik getirilmiştir. 
3H Üçüncü madde Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin değişikliği ile ilgilidir. Söz konu

su maddeyle Araştırma, Planlama, ve Koordinasyon Kurulunun görevleri yeniden düzenlenmektedir. 
4. Dördüncü maddeyle Kanun Hükmünde Kararname ve sistematiğin bozulması bakımından 18 inci 

maddeden sonra (Mükerrer - 18) maddesi eklenmekte ve bu maddeyle Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir
liğinin kurulmasına imkân verilmektedir.j 

5. Beşinci maddede, Yardımcı Hizmetler başlıklı 17 nci madde değiştirilmek suretiyle, Komptrolörlük 
Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik Birimleri kaldırılmakta, yeni birim 
olarak İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı ilave edilmektedir. 

6. Altıncı madde, kaldırılan birimlerle ilgilidir. 
" 7. Yedinci madde, Kanun Hükmünde Kararname, 28 inci maddesinde değişikliği öngörmektedir. Bu mad

dede yeni kurulan İdarî ve Malî İşler Daire Başkanlığının görevleri düzenlenmiştir. 
8. Sekizinci madde, Bakanlıktaki sürekli kurullarla ilgilidir. 
9. Dokuzuncu madde Bakanlık encümeninin görevlerini belirlemektedir. 

10. Onuncu madde ile 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin valilerin merkezde görevlendirilmele-
riyle ilgili 39 uncu maddesi düzenlenmektedir. 

11. Onbirinci madde ile kaldırılan birim personelinin durumlarına uygun kadrolara atanmaları ve her 
türlü haklarının saklı tutulması hükme bağlanmaktadır. 

12, 13. Yürürlük ve yürütme ile ilgilidira 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 205 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

176 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye İki Madde Eklenmesine Dair 

Kanun Hükmünde Kararname 

RHK/205. 

İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı 
maddelerinde değişiklik yapılması; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayamlarak 
Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

(MADDE 1. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve maddeye (e) 'bendi eklenmiştir. 

<üb) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı» 
«e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği» 

MADDE 2. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde sözü edilen cetvel ekte 
belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 3. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. . . 

«Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Madde 16. — Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu 'Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 

millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının hazırlanmasına- yardımcı olmak, 

b) Bakanlığın uzun vadeli ve beş yıllılk planlarını, yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve uygula
malarım izlemek, 

c) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini 
sağlamak, Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

d) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve mal
zeme gibi meycut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık büt
çesini plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, bu görevleri yerine getirmek 
için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları 
sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları 
Bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederök malkama sunmak, organizasyon ve 
metot hizmetlerini yürütmek, 

f) Planlama, koordinasyon, bütçe ve malî işler konularında Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yeri
ne getirmek, Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak» 

h) Yaym, kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, 
- i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.» 

MADDE 4. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir. 
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«Basın ve Halkla düşküler Müşavirliği, 
Madde 18/A. — İçişleri Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyet

lerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
teşkil edilebilir.» 

«MADDE 5* — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Yardımcı birimler,, 

Madde 19̂  — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) • Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
d) Özel Kalem Müdürlüğü» 

IMADDE 6. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 21, 24 ve 28 inci maddeleri yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

»MADDE 7. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

Madde 23. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:, 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
Ib) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralama, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) (Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 
d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, balkım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 
g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 
h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın 

iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 
ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanak

ları tutmak ve yaymak, -
k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak» 

MADDE 8. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

«Sürekli kurallar 

Madde 26. — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır: 
a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, 
b) Bakanlık Encümeni.» 

'MADDE 9. — 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin «29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bakanlık Encümeni, genel müdür yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, 
vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil sa
vunma müdürleri ve il özel idare müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfi ve değerlendiri'lmeleri konula-
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rını inceleyip karara 'bağlamak ve 'bakanlık makamınca verilecek 'benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle 
görevlidir.» 

MADDE 10. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

«Valilerin merkezde görevlendirilmesi : 

Madde 39. — Valiler, atanmalarındaki usule göre valilik kadro ve unvanlarını mulhafaza etmek suretiy
le merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, 'bakan tarafından içişleri Bakanlığı Müs
teşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile teftiş, 
inceleme ve soruşturma görevlerinde unvan ve özlük haklark saklı kalmak suretiyle geçici olarak görevlen
dirilebilirler. 

illerde fiilen valilik yapmamış olanlar vali olarak merkezde görevlendirilemezler.» 

MADDE 11. — 1716 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde 7. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile kaldırılımış birimlerde görevli personel du
rumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bunların aylık, ek gösterge ve her türlü hakları yeni görevlerinde kal
dıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur.» 

MADDE 12. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerimi Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T. Özal 

0 . 8 . 1984 

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
/. K. Erdem 

Devlet Bakam 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakam 
/. özdağlar 

Devlet Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Adalet Bakanı 
M. N. Eldem 

Millî Savunma Bakanı 
Z. Yavuztürk 

içişleri Bakanı 
A. Tanrıyar 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Af. V. Dinçerler 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Dışişleri Bakanı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 
/. S. Giray 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
V* Arıkan 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 
Af. Aydın 

Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bak.* V. 
H. H. Doğan Af. Aydın 

Sanayi ve Ticaret Balkanı V. 
C. Büyükbaş 

Enerji ve Taoiî Kaynaklar Bakanı 
C. Büyükbaş 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. M. Taşçıoğlu 
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205 SAYILI KJHJK.TfE EKLİ CETVEL 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar Yrd. Anaftizmet Birimleri Danışma ve Denetim Bilimleri 

Müsteşar Yrd. 1. Uler İdaresi Genel Müdürlüğü 1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Müsteşar Yrd. 2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 2. A.P.K. Kurulu Başkanlığı 
Müsteşar Yrd. Genel Müdürlüğü 3. Hukuk Müşavirliği 
Müsteşar Yrd. 3. Mahallî İdareler Genel 4. Bakanlık Müşavirleri 

Müdürlüğü 5. Basın ve Halkla İlişkiler 
4. Sivil Savunma Genel Müşavirliği 

Müdürlüğü 
5. Kaçakçılık, İstihbarat Harekât 

ve Bilgi Toplama Daire Baş- -
kanlığı 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 6.12.1984 

Esas No : 1/108-1/503 
Karar No. : 49 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri 'Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakikin da Kanun Hükmünde Kararname ile 176 Sayılı İçişleri 
Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye iki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde 
Kararname Komisyonumuzun 31.10.1984, 7.11.1984 tarihli toplantılarında, İçişleri Bakanlığı Temsilcilerinin 
de katılmalarıyla incelenip görüşülmüş ve her iki kararnamenin gerekçesi ölümlü bulunarak maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

7.11.198*4 tarihli toplantıda; Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnameler birbirleriyle ilgili görüldüğün
den içtüzüğün 3*6 ncı maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine ve maddelerin düzenlenmesi için üç 
kişilik • fok alt Komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuz 5.12.1984 günlü toplantısında 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi görüşmelerin
de esas almış, fou Kararnamenin bazı maddelerini değiştiren, foazı maddeler ekleyen 205 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyi de ilgili maddelerde ve kurulan alt komisyon raporunu da dikkate alarak görüşmüş
tür., -

205 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 'bazı maddelerini 
de yürürlükten kaldırmaktadır. Ancak Hükümetten gelen 205 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin başlı
ğında fou 'husus belirtilmemektedir. Bu itibarla Komisyonumuz 205 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
başlığını içeriğine uygun hale getirmiş ve Tasarının başlığını 176 ve 205 sayılı kararnamelerin başlıklarını 
birleştirmek suretiyle yeniden düzenlemiştir. 

Komisyonumuz, adıgeçen kanun hükmünde Kararnamelerin kanunlaşacağını göz önüne alarak madde 
metinlerinde geçen tüm «Kanun Hükmünde Kararname» tabirlerini «kanun» olarak değiştıimıiş ve ayrıca 
her iki kararname metninde geçen bütün «Bölge Valilikleri» talbirini de Bölge Valiliği Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda reddedilmiş olması nedeniyle mad
de metinlerinden çıkarmıştır. 

176 sayılı Kararnamenin 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri tasarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında sözü edilen Ek (1) sayılı cetvel, 205 sayılı 
kararnamenin 2 nci maddesinde yapılan değişiklikle kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 5 inci, 6 ncı, 7 nci, & inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri tasarının 5 inci, 6 ncı, 
7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri olarak aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 11 inci maddesinin (a) bendindeki «takip» kelimesinden sonra «etmek» kelimesi 
ilave edilmiş; (g) bendinde yer alan «çalışma programlarını» tabirinden sonra «Bakanlık Teftiş Kurulu Baş
kanlığının görüşünü almalk suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını ısağlamak» İbaresi eklenmiş ve madde 
bu değişikliklerle tasarının 11 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 12 nci maddesi, Tasarının 12 nci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 
176 sayılı Kararnamenin 13 üncü maddesinde yer alan «Kaçakçılık istihbarat, Harekât ve Bilgi Topla

ma Dairesi Başkanlığının adı tam olarak yazılmış ve madde metni ile başlığı bu düzeltmeyle tasarının 13 
üncü maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 14 üncü maddesine 205 sayılı Kararnamenin 1 inci maddesi ile ilave edilen (e) 
bendi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş ve (b) 'bendinde yapılan değişiklikde 'benimsenerek madde; bu 
değişikliklerle tasarının, 14 üncü maddesi olarak kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Mület Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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176 sayılı Kararnamenin 15 (inci maddesinin (a) bendinde yer alan «bölge» kelimesi metinden çıkarılmış ve 
madde, bu haliyle tasarının 15 inci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

205 sayılı Kararnamenin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 16 ncı madde komisyonumuz görüşmelerine esas 
alınmış ve madde, tasarının 16 ncı maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 17 nci maddesinin (c) ve (g) bentlerinde yapılan imla hataları düzeltilmiş; (c) 
bendinde geçen 4353 sayılı Kanunun adı belirtilmek suretiyle madde, tasarının 17 inci maddesi olarak kabul 
edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 18 inci maddesinde yer alan «on» kelimesinden sonra «adet» kelimesi ilâve 
edilmiş ve madde, 'tasarının 18 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

205 sayılı Kararname ile getirilen 1'8/A maddesi, Komisyonumuzca tasarının 19 uncu maddesi olarak 
ve «edilebilir» kelimesi «edilir» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir. 

205 sayılı kararnamenin 5 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 176 sayılı kararnamenin 19 uncu madde
sinin madde numarası, ilave edilen yeni madde nedeniyle tasarının 20 inci maddesi olmuş ve 205 sayılı ka
rarnamedeki şekliyle aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 20 nci maddesi 21 inci madde olmuş ve maddenin (b) bendindeki «işleriyle» 
kelimesi «işlemleriyle» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.. 

205 sayılı kararnamenin 6 ncı maddesiyle yürürlükten kaldırulması önerilen 176 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 21 inci, 24 üncü ve 28 inci maddeleri Komisyonumuzca da uygun 'görülerek metinden çı
karılmıştır. 

176 sayılı Kararnamenin 22 nci maddesinin (d) bendinde yer alan «örgün» kelimesi ımeslekî eğitim ku
rumlarında genelliği sağlamak için metinden çıkarılmış ve madde, bu değişiklikle tasarının 22 nci maddesi 
olarak kabul edilmiştir. 

205 sayılı Kararnamenin 7 inci maddesi ile yeniden düzenlenen 23 üncü madde Komisyonumuzca esas 
alınmış, (j) bendine açıklık kazandırmak için «tutmak ve yaymak» ibaresi yerine «düzenlemek ve ilgili bi
rimlere duyurmak» tabiri metne yazılarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 25 inci maddesinin (c) bendinde geçen «bayramları» kelimesinden sonra «ile» 
bağlacı eklenmiş; (d) bendindeki «Bakanca» kelimesi «'Bakan tarafından» şeklinde değiştirilmiş ve 176 sa
yılı kararnamenin 24 üncü maddesi 205 sayılı kararname ile metinden çıkanldığı için tasarının 24 üncü 
maddesi olarak kabul edilmiştir. 

205 sayılı kararnamenin 8 inci maddesiyle yeniden düzenlenen 26 ncı madde Komisyonumuz görüşme
lerinde esas alınmış ve tasarının 25 inci maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 27 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan «İçişleri Bakanlığı» kelimelerin
den sonra gelen «ve» bağlacı madde metninden çıkarılmış ve tasarının 26 ncı maddesi olarak kabul edilmiş
tir. 

176 sayılı Kararnamenin 29 uncu maddesinin 205 sayılı Kararnamenin 9 uncu maddesiyle değiştirilen 
2 nci fıkrası aynen kabul edilmiş ve madde, tasarının 27 nci maddesi olarak bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

176 sayılı Kararnamenin 30 uncu maddesinde yer alan «11 İdaresi Kanunu»nun numarası ilave edilmiş 
ve madde, tasarının 28 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 31 inci maddesi, 29 uncu madde; 32 inci maddesi, 30 uncu madde; 33 üncü 
maddesi, 1 inci fıkradaki 'Bakanlık kelimesinden sonra «,» konularak 31 inci madde; 34 üncü maddesi, 
32 nci madde; 35 inci maddede geçen «hizmetleri» kelimesinden sonra «;» konulmak suretiyle 33 üncü 
madde; 36 ncı maddesi, 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 37 nci maddesinin 1 inci 'fıkrasında yer alan 2451 sayılı Kanunun adı ilave edil
miş ve madde, tasarının 35 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı Kararnamenin 38 inci maddesi, tasarının 36 ncı maddesi olarak aynen kabul edilmiştir. 
205 sayılı kararnamenin 10 uncu maddesiyle değiştirilen 176 sayılı kararnamenin 39 uncu maddesi tasa

rının 37 nci maddesi olarak ele alınmış ve merkezde görevlendirilen Valilere verilen teftiş görevi, bu gö-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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revin teknik özelliği dikkate alınarak metinden çıkarıtoııştır. Valilik yapmış meslek mensuplarına tecrü-
'belerinden yaraflanı'larak ihtiyaç duyulan konularda araştırma görevi verilebilmesi, aynı şekilde içişleri Ba
kanının muvafakati ile Bakanlik ve Bakanlıklar arası Komisyonların Başkanlık ve üyeliklerinde görevlen-
dirilebilmelerı Kamu hizmetlerinin iyileştirilme ve 'geliştirilmesinde yararlı olacaktır. 

içişleri Bakanlığı; Vali Muavini, Kaymakam, Eftıkuk işleri Müdürü, Nüfus Müdürleri, Sivil Savunma 
Müdürleri, özel idare Müdürleri, '11 Planlama ve Koordinasyon Müdürleri, diğer görevliler ve Mahallî İda
reler personelinin eğitimlini yaptırmakla görevlendirilmiştir. Bu personelin amirliğini yapmış, Mahallî idare
ler üzerinde idarî vesayet yetkisini kullanmış merkezde görevli Valilere, eğitim işlerinde de görev verilme
sinde yarar görüldüğü için madde metnine eğitim konusu ilave edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığında imerkezde, Genel Müdürlük ve diğer üst görevlerde bulunanlar, dış görevlerdeki 
unvanlarını kullanmakta ve aynı özlük halklarından yararlanmaktadırlar. Tasarıya buna benzer hüküm ge
tirilerek madde ımetnli komisyonumuzca yeniden düzenlenmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 40 inci maddesinin 1 inci fıkrası Komisyonumuzca yeniden düzenlenmiş ve ta
sarının 38 inci maddesi olarak kabul edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin 41 inci maddesi 39 uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
176 sayılı Kararnamenin Geçici 1 inci, Geçici 3 üncü, Geçici 4 üncü ve Geçici 6 nci maddeleri aynen 

kabul edilmiştir. 
176 «ayılı Kararnamenin Geçici 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki «işlerle» kelimesi «işlerde» şeklin

de değiştirilerek; Geçici 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasındaki «30 uncu madde» «28 inci madde» şeklinde 
değiştirilerek kabul edilmiştir. 

205 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile, 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ge
çici 8 inci madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

176 sayılı kararnamenin yürürlüğe ilişkin 42 nci maddesi, 40 inci madde; yürütmeye ilişkin 43 üncü 
maddesi, 41 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Anayasa Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Nejat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Muzaffer Aracu 

Denıizlli 

Üye 
azıl Osman Yöney 

istanbul 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Başkanıvek&lıi 
Nihat Akpak 

Sakarya 
;Üye 

Metin Üstünel 
Adana 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

'Üye 
Hüseyin Aydemir 

izmir 
Muhalifim 

Üye 
iSaftn Erel 

Konya 
imzada bulunamadı 

ıSözcü 
Atilla Sın 

Muş 

Üye 
Kadri Alt ay 

Anıtalya 

Üye 
İbrahim Ural 

İstanbul 
Muhalifim 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Süleyman Çelel 

Mardin 

Üye Üye 
Mehmet Umur Akarca Osman Doğan 

Muğla Şanlıurfa 
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KARŞI OY YAZISI 

Politik tercihlere imkân vereceği ve vasıfsiz kişüerin Müşavir olarak tayin edilebileceği cihetle, partizanlı
ğa yol açacağı endişesindeyim. 

Bu sebeple Kanun Hükmünde Kararnamenin 18 in öi maddesine muhalifim. 
İbrahim Ural 

İstanbul Milletvekili 

205 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname; İçişleri Bakanlığının fonksiyonlarını istenilen boyutta yerine 
getirecek merkez ve taşra teşkilatlanması yönünden yetersizdir. 

idare reformu gerçekleştirecek içerikten yoksundur. 
Kanun Hükmünde Kararnamenin 11, 18, 22, 24, 25,28,35 ve 38 inci maddelerine muhalif im. 

Hüseyin Aydemir 
îzmir MilefcvekÖi 

Anayasa Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığı 
Anayasa Komisyonu 17 . İ . 1985 

Esas No. : 1/108, 1/503 
Karar No. : 22 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 11.12.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, içişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 176 sayılı içişleri Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye iki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname Komisyonumuzun 10.1.1985 tarihli 
Toplantısında Devlet Personel Başkanlığı ve içişleri Bakanlığı temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Komisyonumuz, iki kanun hükmünde kararnameyi birleştirerek incelemeyi kararlaştırmış ve kararname
leri daha önce inceleyen içişleri Komisyonunun raporunu da dikkate almıştır. 

Kanun hükmünde kararnamelerin gerekçelerini olumlu bulan Komisyonumuz, maddelerin görüşülmesine 
geçmiştir. 

Tasarının başlığı İçişleri Komisyonunun yaptığı düzeltme ile kabul edilmiştir. 
176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 ve 17 nci maddeleri aynen, 31 inci 

maddesi 29 uncu madde olarak, 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak, 34 üncü maddesi 32 nci madde ola
rak, 37 nci maddesi 35 inci madde olarak ve 38 inci maddesi 36 nci madde olarak yine aynen kabul edil
miştir. 

205 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ise, 3 üncü maddesi ile değiştirilen 16 nci madde, 5 inci mad
desi ile değiştirilen 19 uncu madde 20 nci madde ve 8 inci maddesi ile değiştirilen 26 nci madde, 25 inci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

içişleri Komisyonunun kabul ettiği 1, 2, 9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 37, 38, 39, 
Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Ge
çici Madde 7, 40 ve 41 inci maddeler ve Ek -1 Sayılı Cetvel Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
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Komisyonumuzca, 176 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi 26 ncı madde olarak kabul 
edilmiş, ancak, maddenin son fıkrası yönetmeliğin Bakanlar Kurulunca değil, ilgili Bakanlıkların görüşü alın
mak suretiyle İçişleri Bakanlığınca çıkartılmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

içişleri Komisyonunun 28 nci maddesi Komisyonumuzca esas alınmış, ancak, Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin kanunlaşması nedeniyle madde yeniden düzen
lenerek kabul edilmiştir. 

176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin «Yetki Devri»ni düzenleyen 36 ncı maddesi 34 üncü madde 
olarak ve yetki devrinin «gerektiğinde» ve «yazılı olarak» yapılmasını sağlayacak şekilde değiştirilerek ka
bul edilmiştir. 

205 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 176 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin 21, 24 ve 28 inci maddelerinin yürürlükten kaldırılması Komisyonumuzca da kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Genel Kurul'un tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Coskunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mehmet Sezai Pekuslu 

Ankara 

Üye 
Fahrettin Uluç 

18 inci maddeye karşıyım 
Samsun 

Üye 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
18 inci maddeye muhalifim 

Sakarya 

18 

Üye 
Şevki Taştan 

Sivas 

Başkanvekili 
Münir Fuat Yazıcı 

Manisa 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

Üye 
Rıfat Bay azıt 

inci Maddeye muhalif 
Kahramanmaraş 

Üye 
îlyas Aktas 

Samsun 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Ünal Yasar 
Gaziantep 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Mustafa Kemal Palaoğlu 

Sivas 

Üye 
Osman Bahadır 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : 238) 





— 16 — 

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ 176 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

İçişleri Bakanlığmun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 

K.H.K./176 
İçişleri Bakanlığının^yeniden düzenlenmesi; 17.6.1982 tarihli ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye daya

nılarak Bakanlar Kurulunca 13.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlan
ması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülkî idare bölümlerinin ve böîge valiliklerinin kurulması, 
kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahallî idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın 
men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için İçişleri Ba
kanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — İçişleri Bakanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa bağlı içgüvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün

lüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzeni ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hürriyet
leri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak, 
c) Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, 
d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, 
e) Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, 
f) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve 

Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak, 
g) Ülkenin idarî bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, mahallî idareleri ve bunların bölge 

valilikleri ve merkezî idare ile olan alaka ve münasebetlerini düzenlemek, 
h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak, 
i) . Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, 
j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İçişleri Bakanlığımın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kamun Hükmünde Kararname Ue 176 Sayılı İçişleri 
Bakanlığının Teşküatı ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değt* 
siklik Yapılmasına, Bazı [Maddelerinin Yürürlükten 
KakhnbnasHia ve Bu Kanun Hükmünde Kararna
meye İki Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 

Kftrom Tasana 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kıajnıumıun atmacı, yurdun iç gü
venliğinin ve asayişinin sağlanması kamu düzeninin 
ve genel ahlakın korunması, mülkî idare bölümlerinin 
kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili ça
lışmaların yapılması, mahallî idarelerin yönlendiril
mesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil 
savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütül
mesi için İçişleri Bakanlığının kurulmasına, teşkilat 
ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

Görev 

MADDE 2. — İçişleri Bakanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarım idare 
etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün
lüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu dü
zenini ve genel ahlakı, Anayasada yazılı hak ve hür
riyetleri korumak, 

b) Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve 
emniyetini sağlamak, x 

c) (Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve de
netlemek, 

d) Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip et
mek ve yakalamak, 

e) Her türlü (kaçakçılığı men ve takip etmek, 
f) Yurdun iç politikasına, 11 ve ilçelerin genel ve 

özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve 
Bakanlar Kuruluna tekliflerde bulunmak, 

ig) Ülkenin idarî 'bölümlere ayrılması, il ve ilçe
lerin genel idarelerini, mahallî idareleri ve bunların 
merkezî idare ile olan alaka ve münasebetlerini dü
zenlemek, 

ANAYASA KOMttSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İçişleri Bakanlığının Teşküat ve Görevleri Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararname ile 176 Saydı İç
işleri Bakanağının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerin
de Değişiklik Yapılmasına, Bazı Maddelerinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına ve Bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye İki Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun Tasarısı 

BİRİNCİ KISIM 
Amaç, Görev, Teşkilat 

Amaç 

IMADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 1 inci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

Görev 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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Teşkilat • . 

MADDE 3. — İçişleri Bakanlığı Teşkilatı, merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana ge
lir. . 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — Bakanlık merkez teşkilatı anahizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri v« yardımı* 
cı birimlerden meydana gelir. 

Bakanlık merkez teşkilatı ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hü
kümetin genel siyasetine, millî güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak 
yürütmekle ve bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu 
sağlamakla, görevli ve Başbakana karşı sorumludur. 

Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

Müsteşar 

MADDE 6. — Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına 
ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarını kalkınma planlarına ve yıllık 
programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu 
hariç Bakanlığın kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını takip ve temin eder. 

Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur. 

Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — İçişleri Bakanlığında anahizmet kuruluşları ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve 

> koordinasyonunda, Müsteşara yardımcı olmak üzere dört Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 8. — İçişleri 'Bakanlığındaki anahizmet biriımleri şunlardır : 
a) iller İdaresi Genel Müdürlüğü, 
b) Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 
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h) Yurt sathında sivil savunma hizmetlerini yü
rütmek ve koordinasyonu sağlamak, 

i) Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, 
j) (Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak, 

Teşkilat 

MADDE 3. — 176 say ıh Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü Maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

İKİNCİ KISIM 
iBakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

BİRltNCİ (BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar 
MADDE <6. — 176 ısayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 6 ncı maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 7 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edümiştir. 

« N C İ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet Birimleri 
MADDE 8. — 176 sayılı Kamun Hükmünde Ka-

rarnıaımıeniın 8 linçi maddesi Koınıisyonuımıuzoa aynen 
kabul edıiılimâşstir. . 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Teşkilat 

MADDE 3. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi aynen kalbul edilmiştir, 

İKİNCİ KISIM 
Bakanlık Merkez Teşkilatı 

Merkez teşkilatı 

MADDE 4. — 176 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 4 üncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Bakanlık Makamı 

Bakan 

MADDE 5. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 5 ikici maddesi aynen kabul edilmişti^ 

Müsteşar 
MADDE 6. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 6 ncı maddesii aynen kabul1 edilmiştir» 

Müsteşar yardımcıları 
MADDE 7. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(İKİNCİ BÖLÜM 
Anahizmet Birimleri 

Anahizmet birimleri 
MADDE 8. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka

rarnamenin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü, 
d) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 
e) Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama Dairesi'Başkanlığı, 

İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — İller İdaresi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Yurdun iç politikasına, İl ve İlçelerin genel ve özel durumlarına ait bilgileri toplamak ve değerlen

dirmek, 
b) Mülkî idare birimlerinin kurulmasına, kaldırılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, merkezleri

nin belirtilmesine, mülkî ayrılma ve birleşmeler ile köy, önemli mevki ve tabiî yer adlarının değiştirilmesine 
ait işlemleri yürütmek, mülkî idare birimleriyle ilgili yayınlar yapmak, 

c) Bölge Valiliklerine, il ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil 
hava meydanları, limanlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanmasını takip etmek, 

d) Mülkî protokol ve merasim hizmetlerini düzenlemek, 
e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak, 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Ülke nüfusunun yapısı, nitelikleri, nüfus hareketleri ve bunlardaki gelişmelere göre takip edilecek 

politikaların tespitine dair çalışmaları ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde yapmak, belirlenecek esasların yürütül
mesini sağlamak, 

b) Nüfus hareketlerini takip etmek ve değerlendirmek, merkezde bir nüfus bilgi bankası kurmak, aile ve 
hayat istatistiklerine ait verileri toplamak, ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yayınlamak, 

c) Nüfus hizmetlerini düzenlemek, yürütmek, takip etmek, denetlemek ve değerlendirmek, usulüne göre 
tesis edilmemiş kayıtların silinmesini karara bağlamak, maddî hataları düzeltmek, aile kayıtlarını birleştirmek, 
mükerrer kayıtları birbirine göre tamamlamak ve diğerlerini silmek, nüfus hizmetleri ile ilgili olarak diğer ba
kanlık, kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak, 

d) Vatandaşlığın kazanılması, kaybı ve göçmen olarak kabule dair işlemleri yürütmek ve vatandaşlıkla 
ilgili kanunları uygulamak, vatandaşlık anlaşmazlıklarını karara bağlamak ve vatandaşlık incelemelerini yap
mak, 

e) özel kanunlarla ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütmek^ 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
'MADDE 11. — Mahallî İdareler Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Mahallî idarelerin iş ve işlemlerine dair çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa verilmiş 

olan görev ve hizmetleri yapmak, takip, sonuçlandırmak ve geliştirmek, 
b) Bakanlığın mahallî idareler üzerinde sahip olduğu vesayet yetkisinin mevzuat hükümleri gereğince uy

gulanmasını sağlamak, * 
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İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — îtler İdaresi Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel 
ve özel durumlarına aif bilgileri toplamak ve değer
lendirmek, 

b) Mülk! idare birimlerinin kurulmasına, kaldı
rılmasına, sınır ve adlarının değiştirilmesine, mer
kezlerinin belirtilmesine, mülkî ayrılma ve birleşme
ler ile köy, önemli mevki ve tabiî yer adlarının de
ğiştirilmesine ait işlemleri yürütmek, mülkî idare bi
rimleriyle ilgili yayınlar yapmak, 

c) İl ve ilçelerin idaresine, yardım toplanmasına, 
taşınmaz mal zilyetliğine ve sivil hava meydanları, li
manlar ve sınır kapılarına ait mevzuatın uygulanma
sını takip etmek, 

|d) Mülkî protokol ve merasim hizmetlerini dü
zenlemek, 

e) Bakanlığın diğer birimlerini ilgilendirmeyen 
ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 

Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü 

İMADDE 10. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 10 uncu maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — Mahallî İdareler Genel Müdür
lüğünün görevleri şunlardır : 

ia) 'Mahallî idarelerin iş ve işlemlerine dair çe
şitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Bakanlığa veril-

İUer İdaresi Gemi Müdürlüğü 

MADDE 9.; — İçişleri Komisyonunun 9 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Nüfus ve Vatandaşlık İsleri Genel Müdürlüğü 

MADDE 10. — 176 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 10 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 

MADDE 11. — İçişleri Komisyonunun 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Mahallî idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapıl
masını gözetmek, 

d) Mahallî idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistikî bilgileri toplamak, değerlendir
mek ve yayımlamak, 

e) Mahallî idareler personelinin Ihizmetiçi eğitimini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire Baş
kanlığıyla işbirliği yaparak planlamak, 

f) Mahallî idarelerin teşkilat, araç ve kadro standartlarım tespit etmek, 
g) Mhallî idare kontrolörlerinin çalışma programlarını düzenlemek ve bu programların uygulanmasını 

sağlamak, 
h) Mahallî idare fonlarının, Müşterek Trafik Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonunun 'ka

nunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde ve Bakanlığın yetki sınırları içinde dağıtılmasını ve idaresini 
sağlamak, takip ve kontrol etmek, ' 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

• MADDE 12. — Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Sivil savunma hizmetlerini yurt düzeyinde teşkilatlandırmak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ku

ruluşlarda bu hizmetlerin planlamasını, uygulanmasını, koordinasyonu sağlamak ve denetimi yapmak, 

h) Her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbirleri, acil kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerim planlamak 
ve yürütmek, 

c) Yangından korunma ve önleme tedbirlerini, itfaiye teşkillerinin standartlarım tespit etmek, personelini 
eğitmek, teşkileri denetlemek ve koordinasyon sağlamak, 

d) Sivil savunma personelini eğitmek ve halka sivil savunma bilgileri vermek, 
e) Sivil savunma fonunu yönetmek, 
f) Bakanlığın savunma sekreterliği görevini yapmak, 
g) özel Kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek. 

Kaçakçılık İstihbarat ve Harekât Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Kaçakçılık istihbarat ve Harekât Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihbaratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçakçılığı 

men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faaliyetlerini 
yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar, arasında koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli tedbirleri almak, 

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usullerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak, 
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miş olan görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, 
sonuçlandırmak ve geliştirmek, ^ 

b) Bakanlığın mahallî idareler üzerinde sahip ol
duğu vesayet yetkisinin mevzuait hükümleri gereğince 
uygulanmasını sağlamak, 

c) Mahallî idare yatırım ve hizmetlerinin kal
kınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde 
yapılmasını gözetmek, 

d) Mahallî idarelerin geliştirilmesi amacıyla araş
tırmalar yapmak, istatistikî bilgileri toplamak, değer
lendirmek ve yayımlamak, 

e) Mahallî idareler personelinin hizmetiçi eğiti
mini ve uygulanmasını takip etmek, Eğitim Daire 
Başkanlığıyla işbirliği yaparak planlamak, 

f) Mahallî idarelerin teşkilat, araç ve kadro stan
dartlarım tespit etmek, 

g) Mahallî idare kontrolörlerinin çalışma prog
ramlarını Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının gö
rüşünü almak suretiyle düzenlemek ve uygulanmasını 

h) Mahallî idare fonlarının, Müşterek Trafik 
Fonunun, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Fonu
nun kanunların ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil
de ve Bakanlığın yetki sınırlan içinde dağıtılmasını 
ve idaresini sağlamak, takip ve kontrol etmek. 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

(MADDE 12. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 112 nci maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir.; 

Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve Bilgi Toplama 
Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — Kaçakçılık İstihbarat, Harekât ve 
Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlar
dır : 

a) Her türlü kaçakçılık faaliyetlerine ait istihba
ratı Devlet çapında toplayıp değerlendirmek, kaçak-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — 176 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât ve Bilgi Topla
ma Dairesi Başkanlığı 

MADDE 13. — İçişleri Komisyonunun 13 üncü 
-maddesi aynen Ikabul' edilmiştir. 
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c) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan veya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silahların, kimliği 
ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarını tutarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuruluşlarla 
ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağlamak, 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim birimleri 

MADDE 14. — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon (Kurulu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar : 
a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluşların, bölge, il ve ilçelerin ve mahallî idarelerle, bunlara 

bağlı ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurulmuş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem 
ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme ve soruşturma yapmak, 

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını te
min etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, 

c) Mahallî idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevlileri 
hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak, 

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma raporlarını inceleyip değerlendirmek, 
e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini yapmak, 
f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarım hazırlamak, bakanlık ve bakanlığa bağlı anahizmet kuruluş

larının denetim programları arasında koordinasyonu sağlamak, 
g) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzen

lenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 



— 25 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

çılığı men, takip ve tahkikle görevli kuruluşlara bilgi 
vermek, bağlı kuruluşların önleme ve yakalama faa
liyetlerini yönlendirmek ve ilgili kuruluşlar arasında 
koordinasyon ve işbirliği yapılması için gerekli ted
birleri almak, 

b) Kaçakçılıkla mücadele, hedef, taktik ve usul
lerini tespit etmek ve eğitici nitelikte yayımlar yapmak, 

e) Suç işleyip ele geçmeyen kişilerin, çalınan ve
ya kaybedilen motorlu taşıtların, ateşli silâhların, kim
liği ispata yarayan her türlü belgelerin kayıtlarım tu
tarak güvenlik kuvvetlerine bildirmek, görevli kuru
luşlarla ilgili kuvvetleri arasında koordinasyon sağ
lamak. 

ÜÇÜNCÜ DÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

MADDE 14. — İçişleri Bakanlığı merkez kuru
luşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır : 

ıa) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kuru

lu Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
d) Bakanlık Müşavirleri, 
e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Ba
kanın emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri ya
par : 

a) Bakanlığın merkez birimlerinin, bağlı kuruluş
ların, il ve Içetlanin ve mahallî idarelerle, bunlara bağlı 
ve bunların kurdukları veya özel kanunlarla kurul
muş birlik, işletme, müessese ve teşebbüslerin işlem 
ve hesaplarını teftiş etmek ve denetlemek, inceleme 
ve soruşturma yapmak, 

b) Bakanlığın amaçlarım daha iyi gerçekleştir
mek, mevzuata, plan ve programlara uygun çalışma
sını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırla
mak ve Bakana sunmak, 

c) Mahallî idarelerin seçilmiş veya tayin edilmiş 
organları ve bunların üyeleriyle diğer kamu görevli
leri hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yap
mak, 

d) Teftiş rapor ve layihaları ile soruşturma ra
porlarım inceleyip değerlendirmek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 

ıMADDE 14. — İçişleri Komisyonunun 14 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 15. — İçişleri Komisyonunun 15 inci 
maddesi' aynen kabul edilmiştir. 
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Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

MADDE 16. — Araştırma, Geliştirme, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şun
lardır : 

a) Bakanlığa, hükümet programı, kalkınma planları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararlan ve 
millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tespit 
etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın anahizmet politikasının ve programının hazırlanmasına yardımcı 
olmak, 

b) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görü
len hizmet ve tedbirleri ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlamak, 
Bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Planlama Teşkilatına göndermek, 

c) Kalkınma plan ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygulamaları 
sırasında, Bakanlık kuruluşlarında ortaya çıkan, çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıkları 
Bakanlık veya Bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sunmak, organizasyon ve me-
tod hizmetlerini yürütmek, 

d) Planlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
e) Kanun, tüzük ve yönetmelik taşanları ile kanun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine yar

dımcı olmak, 
f) Yayın kitaplık ve dokümantasyon hizmetlerini yürütmek, 
g) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 
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e) Çeşitli konularda inceleme ve araştırmalar 
ile merkez, il ve ilçe kuruluşlarının özel teftişlerini 
yapjmak, 

f) Müfettişlerin yıllık çalışma programlarını ha
zırlamak, bakanlık ve bakanlığa bağlı anabizmet ku
ruluşlarının denetim programları arasında koordinas
yonu sağlamak, 

g) özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. 
Teftiş Kurulu ve mülkiye müfettişlerinin görev, 

yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûlleri tüzükle dü
zenlenir. 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Baş
kanlığı 

MADDE 16. — 205 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 3 üncü maddesi ile değiştirilen 16 ncı 
madde Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir,; 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Başkanlığı 

Kurulu 

MADDE 16. — Araştırma, Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır: 

a) Bakanlığa, hükümet programı, (kalkınma plan
ları, yıllık programlar, Bakanlar Kurulu kararları 
ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir 
ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarım 
tespit etmek, bu esaslara uygun olarak Bakanlığın 
anabizmet politikasının hazırlanmasına yardımcı ol
mak, 

b) Balkarilığiîiı uzun vadeli ve beş yıllık planla
rını, yıllık çalışma programlarını hazırlamak ve uy
gulamak ve uygulamaların* izlemek, . 

c) Uzun vadeli planlarla, kalkınma planlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli 
görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili te
mel politikaların ilmî araştırma esaslarına göre tes
pitini sağlamak, Bakanım onayını aldıktan sonra 
Devlet Planlama Teşkilatına, göndermek, 

d) (Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin 
ihir şeküde yerine getirilmesi için personel, para ve 
malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve ve
rimli bir şekilde kııUanıfcnasını sağlamak üzere Ba
kanlık bütçesini plan ve program esaslarına göre ha
zırlamak ve uygulanmasını izlemek, bu görevleri ye
rine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve 
değerlendirmek, 

e) Kalkınma, plan ve programları ile bakanlık 
yıllık çalışma ve uygulama programlarının uygula
maları sırasında, (Bakanlık kuruluşlarında ortaya çı
kan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları 
ve tıkanıklıkları Bakanlık veya (bakanlıklararası se
viyede giderici tedbirleri tespit ederek makama sun
mak, organizasyon ve metot hizmetlerini yürütmek, 
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Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç doğuracak işlem

ler hakkında görüş bildirmek, 
b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında, almak, anlaş

ma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, 
c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idarî ve adlî davalarında gerekli bilgileri ha

zırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarında Bakanlığı temsil etmek, 
d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin 

etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak ye Bakana sunmak, 
e) Bakanlık kuruluşları tarafmdan hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen 

kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarım hukukî açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 
f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini incelemek, 
g) Diğer kanunlarla ve bakanlıkça verilen görevleri yapmak. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 18. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on Ba
kardık Müşaviri görevlendmlehilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 



— 29 — 

(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 17. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 
şunlardır : 

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan huku
kî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuç doğuracak 
işlemler hakkında görüş bildirmek, 

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu anlaşmaz-
lıklan önleyici hukukî tedbirleri zamanında almak, 
anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak 
yapılmasına yardımcı olmak, 

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı Maliye Ve 
kâleti Baş Hukuk Müşavirliği ve Mühakemat Umum 
Müdürlüğü Vazifelerine, Devlet Davalarını Takibi 
Usullerine ve Merkez ve Vilayetler Kadrolarında Ba 
zı Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun hükümleri 
ne göre idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazır 
lamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda. Ba 
kanlığı temsil etmek, 

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, 
mevzuta plan ve programa uygun çalışmasını temin 
etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlamak 
ve Bakana sunmak, 

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan ve
ya diğer hakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönde
rilen kanun, tüzük, yönetmelik tasarılarını hukukî açı
dan inceleyerek görüşlerini bildirmek, 

f) Dernekler Kanununa göre dernek tüzüklerini 
incelemek, 

g) Diğer kanunlarla ve Bakanlıkça verilen görev
leri yapmak^ 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 18. — Bakanlıkta özel önem ve öncelik 
taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak için on 
adet Bakanlık Müşaviri görevlendirilebilir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

i f) Planlama, koordinasyon, bütçe ve malî işler 
konularında Bakanlıkça verilecek diğer görevleri ye
rine getirmek, Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun tekliflerine ilişkin Bakanlık görüşünün tespitine 
yardımcı olmak, 

h) Yayın, "kitaplık ve dokümantasyon hizmetleri
ni yürütmek, 

i) Bakan tarafından verilen konularda araştırma 
ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek. 

Hukuk Müşavirliği , 

MADDE 17. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 17 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlık müşavirleri 

MADDE 18. — içişleri Komisyonunun 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

18 inci 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 19. — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır : 
a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
d) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 
e) Genel Sekreterlik, 
f) özel Kalem Müdürlüğü, 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 20. — Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin 

geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 
b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak, 
c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak. 

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı 

MADDE 21. — Komptrolörlük Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel, para ve mal

zeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesi
ni plan ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, 

b) (a) bendinde öngörülen görevleri yerine getirmek için gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendir 
mefk, 

c) Bütçe ve malî (işler ile ilgili ojarak bakanHcça verilecek diğer hizmetleri yürütmek. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 
a) Bakanlılk merkez ve taşra teşkilattı ile bağlı kuruluşların eğitim planım hazırlamak, yayınlamak ve 

uygulanmasını takip etmek, 
b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim programlarını dü

zenlemek ve uygulamak, 
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Basın ve Halkla tlişkiler Müşavirliği 

MADDE 19. — İçişleri Bakanlığında basın ve 
halkla ilişkilerle 'ilgili faaliyetleri planlamak ve bu 
faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürü
tülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği teşkil edilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 

MADDE 20. — 205 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 5 inci maddesi ile değiştirilen 19 uncu 
madde 20 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 21. — Personel Genel Müdürlüğünün 
görevleri şunlardır : 

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel 
politikasıyla İlgili çalışmalar yapmak, personel siste
minin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak, 

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emek
lilik işlemleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak, 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı 
kuruluşların eğitim planını hazırlamak, yayınlamak 
ve uygulanmasını takip etmek, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği. Metin) 

Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

MADDE 19. — İçişleri Komisyonunun 19 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

«Yardımcı Birimler 

MADDE 20. — İçişleri Bakanlığı merkez kurulu
şundaki yardımcı birimler şunlardır : 

a) Personel Genel Müdürlüğü, 
b) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
c) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
d) Özel Kalem Müdürlüğü.» 

Personel Genel Müdürlüğü 

MADDE 21. — İçişleri Komisyonunun 21 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — İçişleri Komisyonunun 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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c) Kalkınma plam ve yıllık programlar gereğince baikanlığm merkez ve taşra teşkilatınm eğitim ihtiyaç
larını tespit etmek, kaynakları belirtmek, değerlendirmek ve sağlamak, 

d) Balkanlık personelini yurt içinde ve yurt dışında yetiştirmek için hizmetçi eğitim merkezleri ve mes
lekî örgün eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

e) Eğitim faaiyetleri ile ilgüi dokümantasyon,- yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 
f) Bakanlıkça verilecek benzeri (görevleri yapmak; 
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b) Bakanlık merkez teşkilatı personeli ile ilgili 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını dü
zenlemek ve uygulamak, 

c) Kalkınma planı ve yıllık programlar gereğin
ce bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının eğitim ih
tiyaçlarını tespit etmek, kaynakları belirlemek, değer
lendirmek ve sağlamak, 

d) Bakanlık personelini yurt içinde ve yurt dı
şında yetiştirmek için hizmet içi eğitim merkezleri 
ve meslekî eğitim kurumları açmak ve yönetmek, 

e) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, 
yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek, 

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yap
mak, 

İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — İdarî ve Malî îşler Dairesi Baş
kanlığının görevleri şunlardır : 

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzeme
nin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

b) ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, 
satın alma işlemlerini yürütmek, 

c) Bakanlığın malî işlerle ilgili hizmetlerini yü
rütmek, 

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım 
ve taşıma hizmetlerini yapmak, 

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile il
gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hiz
metlerinden yararlanmalarını sağlamak, 

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gereken
lerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak, 

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini il
gililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakan
lığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını 
sağlamak, 

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, birifing ve gö
rüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tu
tanakları düzenlemek ve ilgili birimlere duyurmak, 

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

1) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri 
yapmak, 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — içişleri Komisyonunun 23 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Hükümetin Teklifi) 

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

MADDE 23. — Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 
a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemeyi sağlamak, 
b) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, 
c) Bakanlığım bütün birimlerine ait arsa, bina ve tesisleri, ilgili ıbirimlerle koordine ederek imar duru

mu ve uygunluğu yönünden incelemelk, ihtiyaçlarını tespit ve programlamak, mevcut «binaların onarım ve 
bakımlarını yapmak veya yaptırmak, 

d) Temizlik, aydınlatma, ışıltına, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak» 
e) Sosyal tesislerin (kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri 'düzenlemek ve yürütmek, 
f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmalarım sağlamak» 
g) Bakanlıkça verilecek benzeri işleri yapmak^ 

Genel Sekreterlik 

MADDE 2 4 . — Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır : 
a) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenleri Balkana veya Müsteşara sunmak, 

> b) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerimi takip etmek, 
c) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 
d) Bakan ve Müsteşara imzalatılma» gerekli evrakın zamamnda ve yazı işleri talimatına uygun ola

rak sunulmasını sağlamak, 
e) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara aiit önemli not ve tutanak

ları tutmak ve yaymak, 
f) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 
g) Basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak, usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak, 
h) Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini mevcut, direktif ve emirlere göre yürütmek, 
i) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak, yıllık çalışma programının yürütülmesini takip etmek, 
k) Bakan ve Müsteşar tarafından verilen benzeri görevleri yapmak'., 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 25. — özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır! : 
a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürütmek, 
b) Balkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek, 
c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama millî ve dinî bayramları ilgili hizmetleri dü

zenlemek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek, 
d) Bakanca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Türkiye Büyük Millet-Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24. — Özel Kalem Müdürlüğünün gö
revleri şunlardır : 

a) Bakanın resmî ve özel yazışmalarını yürüt
mek, 

b) Bakanm her türlü protokol ve tören işlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurla
ma, ağırlama mıillî ve dinî bayramları üe ilgili hiz
metleri düzenlemek ve diğer kuruluşlarla koordme 
etmek, 

d) Bakan tarafından verilecek diğer görevleri 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 24. — İçişleri Komisyonunun 24 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238V 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli Kurullar 

MADDE 26. — İçişleri Bakanlığı merkez kuruluşundaki sürekli kurullar şunlardır: 
a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, 
b) Mahallî İdareler Koordinasyon Kurulu, 
c) Bakanlık Encümeni. 

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

MADDE 27. — Kaçakçılık, İstihbarat Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı ve müsteşarının veya 
yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir. 

Bu kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyetlerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 
Kurulun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak ıbir yönetmelikle düzen

lenir. 

Mahallî İdareler Koordinasyon Kurulu 

MADDE 28. — Mahallî İdareler Koordinasyon Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında Başbakanca uy
gun görülecek bakanlıkların müsteşarlarından meydana gelir, Devlet Planlama Teşkilatının yetkili temsilcileri 
toplantılara iştirak eder. 

Bu kurul, merkezî idare kurum ve kuruluşlarınca mahalli idarelere yapılacak malî, idarî ve teknik yar
dımları planlamak, düzenlemek ve dağıtımda koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Kurulun teşkili çalışma esas ve usulleri, Bakanlar Kuıulunca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bakanlık Encümeni 

MADDE 29. — Encümen, Müsteşarın başkanlığında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığım anahizmet bi
rimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdüründen 
meydana gelir. 

Bakanlık Encümeni; genel müdür yardımcıları, daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, vali 
yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdürleri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri ve il sivil sa
vunma müdürlerinin seçimi, atanması, nakli, terfii ve değerlendirilmeleri konularım inceleyip karara bağla
mak ve Bakanlık makamınca verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle görevlidir. 

Encümen kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 25i — 205 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 8 inci maddesi ile değiştirilen 26 ncı 
madde 25 inci madde olarak Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

KaÇakçtlık İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

MADDE 26. — Kaçakçılık, İstihbarat Koordi
nasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya 
yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum 
ve kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir. 

Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyet
lerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Kurulun toplanma ve çalışma esas ve usulleri, 
Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. 

Bakardık Encümeni 

MADDE 27. — Encümen, Müsteşarın başkanlı
ğında Emniyet Genel Müdürü, Bakanlığın anahizmet 
birimlerinin genel müdürleri ile Teftiş Kurulu Baş
kam, Hukuk Müşaviri ve Personel Genel Müdürün
den meydana gelir. 

Bakardık Encümeni, genel müdür yardımcıları, 
daire başkanları, hukuk müşavirleri, şube müdürleri, 
vali yardımcıları, kaymakamlar, hukuk işleri müdür
leri, il nüfus ve vatandaşlık işleri müdürleri, il sivil 
savunma müdürleri ve il özel idare müdürlerinin seçimi, 
atanması, nakli, terfi ve değerlendirilmeleri konuları
nı inceleyip karara bağlamak ve Bakanlık makamınca 
verilecek benzeri diğer hususlarda görüş bildirmekle 
görevlidir. 

Encümen Kararları Bakanın onayı ile kesinleşir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Sürekli Kurullar 

Sürekli kurullar 

MADDE 25. — İçişleri Bakanlığı merkez kuru
luşundaki sürekli kurullar şunlardır : 

a) Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu, 
b) Bakardık Encümeni. 

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu 

MADDE 26. — Kaçakçılık, İstihbarat Koordi
nasyon Kurulu, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının veya 
yardımcısının başkanlığında ilgili bakanlık, kurum ve 
kuruluşların temsilcilerinden meydana gelir. 

Bu Kurul, her türlü kaçakçılık konu ve faaliyet
lerinde koordinasyonu sağlamakla görevlidir. 

Kurulun toplanma çalışma esas ve usulleri, ilgili 
bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Ba
kanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

Bakanlık Encümeni 

MADDE 27. — İçişleri Komisyonunun 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

27 nci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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(Hükümetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar 

Taşra Teşkilatı 

MADDE 30. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları, Bölge Valiliği, Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl idaresd Kanunu hükümlerine uygun olaraik taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı kuruluşlar , 

MADDE 31 i — içişleri Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır: 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı, 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler; 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 32. — Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yap
makla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan 
ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur. 

Koordinasyon ve İşbirliği Konusunda Bakanlığın 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 33. — Bakanlık anahizmet ve görevlerime ilgili konularda diğer bakanlıkların ve kamu kurum 
ve kuruluşlarının uyacalkları esasları yürürlükteki mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israfım ön
leyecek ve koordinasyonu sağlayacak tedbirleri almaca görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gjren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça be
lirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara danışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamaktan so
rumludur, 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 34. — Bakanlık, hizmet alanına giren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu sağlamaktan 
sorumludur. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 28. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları, Genel Kadro ve Usulü Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnameler ve 5442 sayılı 11 
İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teş
kilatı kurmaya yetkilidir. 

v 
Bağlı kurutuşlar 

MAJDDE 29. — 176 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 31 inci maddesi 29 uncu madde ola
rak Komisyonumuzca aynenJkabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 30. — 176 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 31, — Bakanlık, anahizmet ve görev-
leniyle ıjdjgjüıi konularda diğer bakanlıkların ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının uyacakları esasları yürürlük
teki mevzuata uygun olarak belirlemekle, 'kaynak 
israfını önleyecek ve koordinasyonu sağlayacak ted
birleri almakla görevli ve yetkilidir. 

Bakanlık, diğer bakanlıkların hizmet alanına gi
ren konulara ilişkin faaliyetlerinde, Başbakanlıkça 
'belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili bakanlıklara da
nışmak ve gerekli işbirliği ve koordinasyon sağlamak
tan sorumludur. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 32. — 176 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 34 üncü maddesi 32 inci madde ola
rak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar 

Taşra teşkilatı 

MADDE 28. — Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş 
ve Görev Esasları Hakkındaki Kanun, Genel Kadro 
ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra 
teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

Bağlı Kuruluşlar 

MADDE 29. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 31 inci maddesi 29 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumlulukları 

MADDE 30. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 32 nci maddesi 30 uncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Koordinasyon ve işbirliği konusunda bakanlığın 
görev, yetki ve sorumluluğu 

MADDE 31. — İçişleri Komisyonunun 31 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 

MADDE 32. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 34 üncü maddesi 32 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 238) 
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Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 35. — Bakanlık, kanunla yerine getirmekle yükümlü oldukları hizmetleri tüzük, yönetmelik, 
tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenlemekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri 

MADDE 36. — Bakan, Müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorum
luluğunu kaldırmaz. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

'MADDE 37. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atanmaları Ba
kan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebilir. 

Bakanlık bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunlarında atamaya dair hükümler saklıdır. 

Kadrolar 

MADDE 38. —• Kadroların tespit, ihdas, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin diğer hususlar, Genel 
Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre düzenlenir, 

Valilerin merkezde görevlendirilmesi 

MADDE 39. — Valiler, atanmalarındaki usule göre valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek sure
tiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde görevlendirilen valiler, îçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Müs
teşar Yardımcılığı, genel müdürlük, kurul başkanlığı, kurul üyeliği, Bakanlık hukuk müşavirliğinde unvan 
ve özlük hakları saklı kalmak suretiyle görevlendirilebilirler. 

İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar vali olarak merkezde görevlendirilemezler. 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği, Metin) 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 33. — Bakanlık, kanunla yerine getir
mekle yükümlü oldukları hizmetleri; tüzük, yönetme
lik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinlerle düzenle
mekle görevli ve yetkilidir. 

Yetki devri * 

MADDE 34. — 176 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 36 ncı maddesi Komisyonumuzca 34 
üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Atama 

MADDE 35. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayüı Ba
kanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İliş
kin Kanun 'hükümleri dışında kalan memurların atan
maları Bakan tarafından yapılır. Ancak Bakan bu 
yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devredebi
lir, 

Bakanlık 'bağlı kuruluşlarının kuruluş kanunların
da atamaya dair hükümler saklıdır. 

Kadrolar 

MADDE 36. — 176 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin 38 inci maddesi Komisyonumuzca 36 
ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Valilerin merkezde görevlendirilmesi 

.x MADDE 37. — Valiler, atanmalarindaki usule 
göre, valilik kadro ve unvanlarını muhafaza etmek' 
suretiyle merkezde görevlendirilebilirler. Merkezde 
görevlendirilen valiler, Bakan tarafından İçişleri Ba
kanlığı Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Genel 
Müdürlük, Kurul Başkanlığı, Bakanlık 1 inci Hukuk 
Müşavirliğinde; veya 'inceleme, araştırma, soruşturma 
ve eğitim işlerinde; Başbakanlığın talebi üzerine, 
Başbakanlık ve diğer Bakanlıkların, Müsteşar Müste
şar Yardımcısı, Genel Müdürlük ve bu görevlere eş
değer durumda olan diğer üst kademe yönetioilikle-

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakanlığın düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 33. — İçişleri Komisyonunun 33 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yetki devri 

MADDE 34. — Bakan, Müsteşar ve her kademe
deki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri gerekliğinde, sı
nırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla yet
kilerinden bir kısmım astlarına devredebilir. Ancak, 
yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kal
dırmaz. 

BEŞİNCİ KISIM 
Çeşitli Hükümler * 

Atama 

MADDE 35. — 176 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 37 nci maddesi 35 inci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Kadrolar • ». 

MADDE 36. — 176 sayüı Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 38 inci maddesi 36 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Valilerin merkezde görevlendirilmesi 

MADDE 37. .— İçişleri Komisyonunun 37 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Kontrolörler 

MADDE 40. — Bakanlık Mahallî idareler Genel Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu 
kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim ve işlerinde görevleadirilebilir. 

Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında müfettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. 
Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumluluklan yönetmelikle düzenlenir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 41. — 19.5.1930 tarih ve 1624 sayılı Dahiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hakkın
da Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri 
yürürlükten kaldırılmıştır^ 

Geçici hükümler 

GEÇÎCt MADDE 1. — Bakanlığın teşkilat ve kuruluşu, bu Kanun Hükmünde Kararname esaslarına 
göre yeniden düzenleninceye ve bu düzenleme gereğince genel hükümlere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas 
edilinceye kadar bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan mevcut 
kadroların kullanılmasına devam olunup 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni düzenleme sebebi ile kadro ve 
görev unvanları değişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar, 

Kadro ve görev unvacîarı değişenler veya kaldırılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumlarına 
uygun işlerle görevlendirilirler ve eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni görevle
rinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak saklı tutulur, 
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rinde; unvan ve özlük baklan «aklı kalmak kaydı 
ile görevlİMbdiiriebilIrler. 

. Valilik sıfat ve unvanını kazanmış olanlar, va
lilik dışında atandıkları görevlerde de bu unvanlarını 
kullanabilirler. 

İllerde fiilen valilik yapmamış olanlar, vali olarak 
merkezde görevlendküemezler, 

Kontrolörlük 

MADDE 38. — Bakanlık Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğünde kontrolörler istihdam edilebilir. Bu 
kontrolörler ihtiyaca göre Bakanlığın diğer birim.ve 
işlerinde görevlendirilebilir. Gerektiğinde kontrolörler 
Bakanlık Tef tiş Kurulu Başkanlığı emrinde veya müla
kiye müfettişi refakatinde de çalıştırılabilirler. 

Kontrolörlerin işe alınma ve istihdamlarında mü
fettişlerin tabi olduğu esas ve usuller uygulanır. 

Kontrolörlerin görev, yetki ve sorumlulukları 
yönetmelikle düzenlenir. 

YürUrlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 39. — 19.5.1930 tarih ve 1624 sayılı Da
hiliye Vekâleti Merkez Teşkilatı ve Vazifeleri Hak
kında Kanun ile ek ve değişiklikleri ve diğer kanun
ların bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kal
dırılmıştır. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1.'— Bakanlığın teşkilat ve ku
ruluşu, bu Kanunun esaslarına göre yeniden düzen
leninceye ve bu düzenleme gereğince genel hüküm
lere göre yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye ka
dar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulan
makta olan mevcut kadroların kullanılmasına devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan yeni 
düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları değiş
meyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldırı
lanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar, durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadroları
na ait aylık, ek gösterge ve her türlü haklan, yeni gö
revlerinde kaldiklan sürece şahıslarına bağlı olarak 
saklı tutulur. 

Kontrolörler 

MADDE 38. — İçişleri Komisyonunun 38 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlükten kaldırılan hükümler 

MADDE 39. — İçişleri Komisyonunun 39 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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GEÇÎCt MADDE 3. — Bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin Sahil Güvenlik Komutanlığına dair hü
kümleri 9 Temmuz 1982 tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun geçici 1 inci maddesi 
gereğince 1 Ocak 1985 tarihinde yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasını göstermek üzere hazırlana
cak tüzük ve yönetmelikleı yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yönetmeliklerin bu Kanun Hükmünde 
Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu madde
sinde belirlenen esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler mevcut taşra teşkilatı tara
fından yürütülmeye devam olunur. 

Bakanlık, taşra teşkilatını ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uy
gun hale getirir. 

GEÇÎCt MADDE 6. — Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre yeniden düzenleme yapılıncaya kadar 
Bakanlık merkez teşkilatında değişen ya da yeniden torulan birimlere verilen görevler daha önce bu gö
revleri yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam edıiln 

Bakanlık, teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz ay içinde bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun 
hale getirir, 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun Sahil Gü
venlik Komutanlığına dair hükümleri 9 Temmuz 1982 
tarih ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Ka
nununun Geçici 1 inci maddesi gereğince 1 Ocak 1985 
tarihinde yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanunun uygulanma
sını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönetme
likler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tüzük ve yö
netmeliklerin bu Kanuna aykın olmayan hükümleri
nin uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bakanlık taşra teşkilatı 
bu Kanunun 28 inci maddesinde belirlenen esaslara 
göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve hizmetler 
mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütülmeye devam 
olunur. 

Bakanlık, taşra teşkilatım ve kadrolarını en geç 
sekiz ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeniden 
düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlık merkez teşki
latında değişen ya da yeniden kurulan birimlere veri
len görevler daha önce bu görevleri yapmakta olan 
birimler tarafından yapılmaya devam edilir. 

Bakanlık, teşkilatım ve kadrolarını en geç sekiz 
ay içinde bu Kanuna uygun hale getirir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanun ile kaldırılmış 
birimlerde görevli personel durumlarına uygun kadro
lara atanırlar, Bunların aylık, ek gösterge ve her tür
lü haklan yeni görevlerinde kaldıkları sürece şahısla
rına bağlı olarak saklı tutulur. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 3. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 4 üncü maddesi aynen kabul.edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — İçişleri Komisyonunun 
Geçici 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Yürürlük 

MADDE 42. — Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer£ 

Yürütme 

MADDE 43. Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Kenan EVREN 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
T.. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan 
YaıidımcM 

/. K. Erdem 

İçişleri Bakam 
A. Tanrıyar 

MiH Eğitim Bakanı 
M. V. Dinçerler 

Sağlık ve Sosyal Yandım Bakam 
M. Aydın 

Tanım ve Orman Bakanı 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanı 
C. Büyükbaş 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
/. özdağlar 

Adalet Bakanı 
M. N. Eîdem 

Dışişleri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık Bakana 
/. S. Giray 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Çalışma; Bakanı 
M. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. N. Taşçıoğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
A. Tenekeci 

Milî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Maliye Bakanı 
V. Arıkan 

Ticaret Balkanı 
K. Oksay 

Ulaştırma Bakanı 
V, Atasoy 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
H. C. Aral 

İmar ve İskân Bakanı 
S. N. Türel 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. K. Alptemoçin 
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Yürürlük 

MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 41. — İçişleri Komisyonunun 41 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yürürlük 

MADDE 40, — İçişleri Komisyonunun 40 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 41. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 
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176 SAYILI KJLK/YE BAÖLI CETVEL 
ÎGtSLERt BAKANLIÖI MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar 

Müsteşar 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

Anataizmet Birimleri 

1. tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
2. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 

Genel Müdürlüğü 
3. Mahallî İdareler Genel 

Müdürlüğü 
4. Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü 
5. Kaçakçılık, İstihbarat Harekât 

ve Bilgi Toplama Daire Baş
kanlığı 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. 
2. 

3. 
4. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Araştırma, Geliştirme, 
Planlama ve ^Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Bakanlık Müşavirleri 



İÇlŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METNE BAĞLI CETV 
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI 

Müsteşar Yrd. 

Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 
Müsteşar Yrd. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

AnaMzmet Birimleri 

tiler İdaresi Genel Müdürlüğü 
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğü 
Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 
Sivil Savunma Genel 
Müdürlüğü 
Kaçakçılık, istihbarat Harekât 
ve Bilgi Toplama Daire Baş
kanlığı 

Danışma ve Denetim Birimleri 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
A.P.K. Kumlu Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 
Bakanlık Müşavirleri 
Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

içişleri Komisyonunun kabul ettiği EK -1 sayılı Cetvel Komisyonumuzca aynen 




