
D ö N E M : 17 C İ L T : 34 YASAMA YILI : 4 

I . ti. Ma nfl. 

TUTANAK DERGİSİ 

44 üncü Birleşim 

17.12.1986 Çarşamba 

! • > ! II — 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 460 

II. — GELEN KÂĞITLAR 460:461 

III. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 461: 

1. v - 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Büt
çeli Kuruluş ve İdareler Bütçe Kanunu Ta
sarıları ile 1985 Malî Yılı Genel ve Katma 
Bütçeli Kuruluş ve İdareler Kesinhesap Ka
nunu Tasarıları (1/798, 1/799, 3/1150, 1/791, 
3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510, 509) 461 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 461:531 
1. — İçişleri Bakanlığı 1987 Mâlî Yılı 

Bütçesi. 461 î 525 
2. — İçişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesabı. 461,525:526 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 461,526 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Ma

lî Yılı Bütçesi. 461,526 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 Ma

lî Yılı Kesinhesabı. 461,526 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 461,528 
1. — Jandarma Genel Komutanığı 1987 

Malî Yılı Bütçesi. 461,528 

Sayfa 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 

Malî Yılı Kesinhesabı. 461,528:529 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 461,530 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 

Malî Yılı Bütçesi. 461,530 
2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 

Malî Yılı Kesinhesabı. 461,500:531 
B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVEN

LİK BAKANLIĞI 531,560 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi. 531:560,560:570 
2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba

kanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı. 531,570:571 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 560 
A) Tezkereler ve önergeler 560 
1. — 4 - 25 Haziran 1986 tarihleri ara

sında Cenevre'de yapılan 72 nci Uluslararası 
Çalışma Konferansında kabul edilen, Amyantın 
Güvenlikli Kullanımına Dair 162 Sayılı Söz
leşme ve 172 Sayılı Tavsiye Kararı ile ilgili 
olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
tarafından bütçe müzakereleri sırasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağı
na ilişkin Başbakanlık tezkeresi (3/1206) 560 



T. B. M. M. B: 44 17 12 . 1986 O: 1 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Kastamonu İli Azdavay İlçe
sindeki taşkömürü ocaklarının işletmeye açıl
mamasının nedenine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sorusu ve Devlet Ba
kanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı (7/1431) 

Sayfa 
571 
571 

571: 
573 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, kamu iktisadî teşebbüslerince üreti
len ürünlerin ne şekilde ihraç edildiğine iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı (7/1464) 573:578 

3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğiu'nun, dış ülkelere sevk edilmek 
üzere. İskenderun'da depolanan dizel - oil ve 

Sayfa 
fuel - oil'in bir şirket tarafından gemilere 
yakıt olarak verildiği iddiasına ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1465) 579:580 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, mahrumiyet yeri ödeneğinin 
artırılmasına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/1470) 580:581 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, 1.3.1975 tarihinden sonra bir 
üst öğrenimi tamamlayan ve sigortalı hiz
metleri intibak değerlendirmelerine dahil 
edilmeyen memurların intibaklarının düzel
tilmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/1471) 581:582 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

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

1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuru
luş ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdare
ler Kesinhesap Klanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500', 
510, 509) görüşmelerine devam edilerek; 

Millî Savunma Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı; 
1987 Malî Yılı Bütçeleri ile 1985 Malî Yılı Ke-

sinhesapllart kabul edildi. 
Millî Savunma 'Bakanlığı Bütçesinin kabulü do

layısıyla Silahlı Kuvvetlerimize Türkiye Büyük Millet 

Meclisirim güven, takdir ve şükranlarının .iletilmesine 
dair siyasî parti grup başkanvekiUeri ve bağımsız mil
letvekillerinin müştereken verdikleri önerge okundu 
gereğinin Başkanlıkça yerine getirileceği ifiade olun
du. 

17 Aralık 1986 Çarşamba günü saat 10ı00'd|a top
lanmak üzere birleşime saat 19.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğtu 

Kâtip Üye 
Tokat 

Mehmet Zeki Uzun 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
17 . 12 . 1986 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 

Lülksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı (1/813) (Dışişleri; Plan ve Bütçe komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1986) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti Arasında Geför ve Servet Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/814) (Dışişleri; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12,1986) 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Cezaî Meselelerde Adlî Karar
ların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkında Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı (1/815) (Adalet ve Dışişleri Komisyonla
rına) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1986) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hükümlülerin 
Transferine Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/816) 
(Adalet ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 16.12.1986) 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku- j 
ruluş ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdare
ler Kesirthesap Kanunu Tasarıları (1/798, 1/799, 
3/1150, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 510, 
509) (1) 

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 
1. — İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
/. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malî Yı

lı Bütçesi 

(1) 499, 500, 510, 509 S. Sayılı Basmayanlar, 
8.12.1986 tarihli 35 inci Birleşim Tutanağına eklidir. 

Tezkereler 

1. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/1204) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa gelüş tarihi : 16.12.1986) 

2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır'ın 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/1205) (Anayasa ve Adalet 

'Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma" Komisyo
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.12.1986) 

2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Malî Yı
lı Kesinhesabı 

c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yı

lı Bütçesi 

2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 Malî Yılı 
Kesinhesabı. 

BAŞKAN — 1987 Malî Yjlı Genel ve Katma Büt
çe Tasarıları ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanun Ta
sarıları üzerindeki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 

Programa göre, İçişleri Bakanlığının bütçesi ve 
kesinhesa'bının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet hazır. 
Söz sırasını okuyorum : 

Gruplar adına : Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Namık Kemal Şentürk; Anavatan Partisi Gru
bu adına Syaın Atilla (Sın, Sayın Mehmet Onur; Sos-
yaklemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Halil 
l'bratem Şahin, Sayın Hüseyin Aydemir. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiB özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Ozbfflen (KırkUareü), Mehmet Üner (Kayseri) 

••»• m>m<^ •<••• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 44 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Şahısları adına : Lehinde Sayın Hakkı Artukars-
lan; aleyhinde Sayın Bilâl Şişman, Sayın Hilmi N'al-
b'anfcoğlu; üzerinde Sayın Sururi Baykal. 

Gruplar adına ve hükümet adınaî konuşmalar bi
rer saat, şahıslar adına 10'ar dakikadır. 

Şimdi sırasıyla, Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Namık Kemal Şentürk. 

Buyurun Sayın Şentürk. (DYP sıralarından alkış
lar) 

DYP GRUBU ADINA NAMIK KEMAL ŞEN
TÜRK (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; görüşülmeye başlanılan İçişleri Bakanlığının ve 
'bu Bakanlığa bağlı kuruluşların 1987 Malî Yılı Bütçesi 
üzerinde Doğru Yol Partisi Meclis Grubu adına gö
rüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere huzurunuzda
yım. Sözlerime başlamadan evvel yüce heyetinizi şah
sım ve grubum adına saygıyla selamlıyorum 

Hiç şüphe yok ki, devletin ilk ve ana görevi ülke
de huzur ve güveni temin etmek, vatandaşın Anayasa
da yazılı hak ve hürriyetlerini korumak, can ve mal 
güvenliğini, kamu düzenini sağlamak, kamu hizmet
lerinin idamesini, yasaların tam ve adil şekilde uy
gulanmasını mümkün kılmaktır. Bu ana görevlerin 
ifasından hükümet içerisinde birinci derecede sorum
lu ve yükümlü olan ise İçişleri Bakanıdır. İllerin ge
nel idaresinden, mahallî idarelerimizin yönlendiril
mesinden, nüfus ve vatandaşlık hareketlerinden, sivil 
savunma hizmetlerinin yürütülmesi ve koordinasyo
nundan sorumlu olan, sınır ve kıyı emniyeti, kara su
larımızın korunması ve her türlü kaçakçılığın önlen
mesi gibi önemli ve ağır görevleri de bağlı, kuruluş
ları ile beraber üstlenmiş olan bu bakanlık bütçesin
de söze huzur ve güvenden, geniş manasıyla asayiş
ten başlamak, takdir buyurulacağı gibi, yerinde ve 
değerinde olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ülkede güven 
ve huzurun sağlanması, devamlı kılınması fiilen iç 
güvenlik kuvvetlerimize; yani polis, jandarma ve Sa
hil Güvenlik Teşkilatımıza verilmiştir. Devletin gü
cü, yurt içinde bu kuruluşlarımızın gücü ile ilgilidir. 
İstikrarı teminde başlıca müessir unsur olan iç gü
venlik teşkilatımızın her yönden güçlü halde bulun
ması bir bakıma teminatımızdır. Ancak, huzur ve 
güvenin sağlanmasını yalnız İçişleri Bakanından bek
lemek elbette doğru olmaz. Hükümet, asayişin, deva
mı, anarşinin hortlamaması, istikrarın muhafazası için 
gereken isabetli ve doğru, siyasî, sosyal ve ekonomik 
tedbirleri almalı, böylece toplumda huzursuzluk ve 
hoşnutsuzluk yaratan etkenleri bertaraf edebilmeli, 

devlete ve güvenlik güçlerine olan itimadı, saygıyı 
artırıcı icraat içinde olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere hükümet prog
ramından bazı pasajlar aktaracağım; dinleyiniz ve 
hükmü siz veriniz : 

«Türkiye'nin meselelerinde birinci sırayı millî bir
lik, asayiş ve huzurun temini; ikinci sırayı, iktisadî 
ve sosyal meselelerin aldığı» söylenmiştir. 

«Anarşinin nüksetmemesi için, önemli şartların 
birisinin de ekonominin düzgün ve devamlı işleve-
rek götürülmesi mecburiyetidir» denilmiştir. 

«Yanlış ekonomik politikalar uygulanırsa, refah 
değil fakirlik yaygınlaşır» görüşüne yer verilmiştir. 

«Huzur ve güvenin bozulmasındaki ana sebepler 
arasında, sosyal dengesizliklerin artması» gösterilmiş
tir. 

Devam ediyorum; «Huzur ve güveni sarsan olay
ların başında, anarşi ve terör gelmektedir. Aşırı enf
lasyon, yokluk ve kıtlık, işsizlik; komünizme, aşın 
cereyanlara, bölücülüğe, anarşi ve teröre çıkarılmış 
en güzel davetiyedir.» 

Bu görüşlere elbette katılıyoruz, teşhis doğrudur; 
ama hükümetin üç yıllık tatbikatına baktığımızda, 
doğru teşhise rağmen; maalesef tedbirlerin kifayet
sizliği, yöntemlerin isabetsizliği; yani ilacın yanlış 
ye yetersizliği görülüyor. Nitekim, bütün iddialara 
rağmen, enflasyonla mücadelede hükümet yeniktir. 
Hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı her gün artrnakta ve 
tahammül sınırını aşmak üzeredir. Çiftçi, işçi, me
mur, emekli, dul ve yetimler çaresizlik içindedir. Es
naf, sanayici şikâyetçidir. Sosyal denge bozulmuş ve 
fakirlik yaygınlaşmıştır. Tekrar edilegelen ifadeyle, 
fakir daha fakir, zengin daha zengin olmaya devam 
etmektedir. Ciddî bir istihdam yaratılmadığından, iş
sizlik daha da artmıştır. Bunlara bir de hızlı nüfus 
artışını, geçim endişesiyle kırsal bölgelerden şehirle
re göçü, sağlıksız ve düzensiz şehirleşmeyi katarsak, 
suç ve suçluluk için vasatın ne kadar müsait hale 
gelmekte olduğunu kabul etmek zorunluluğu doğar. 

Bütün bu menfî etken ve olgulara rağmen, yurtta 
büyük ölçüde huzur ve güven muhafaza edilebiliyor-
sa, bundaki başarı, hiç şüphesiz, yüksek görev şuuru, 
üstün hizmet anlayışıyla, canı ve kanı pahasına görev 
ifa eden, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere 
Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımıza 
aittir. O sebeple, kendilerine şahsım ve grubum adına 
takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 
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Değerli arkadaşlarım, gerek Sayın Başbakan, ge
rek Sayın İçişleri Bakanımız, muhtelif vesilelerle yap
tıkları konuşmalarda, suçların azaldığını, bilhassa 
ideolojik ve asayişe müessir olaylarda, anarşide art
ma olmadığını, zabıta vakalarında eskisine nazaran 
hissedilir ölçüde azalmanın göze çarptığını, rüşvetin, 
suiistimalin kökünün kazındığını, iş takibinin yok edil
diğini ifade edegelmişlerdir. Sayın Bakan Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, «Bugün Türk Devleti, ülkesini-
de anarşi meselesini halletmiştir. Doğu ve Güneydo-
ğu'daki yurt dışıyla irtibatlı ve bölücü amaçlı mün
ferit olaylara da son vereceği gayet tabiîdir» demiş
lerdir. Bizim temennimiz, beklentimiz de budur. Niî 
var ki, üç yıldır aynı beyanları dinleyip dururuz. HeJ: 
olay sonunda, devletin güçlü olduğu, meselelerin üs
tesinden gelineceği söylenir. Türk Devletinin gücünj-
den kimse şüphe etmez, bu da mümkün değildir. Şi
kâyetimiz, tabiri caizse yakınmamız, hükümetin tyı 
güçle mütenasip icraatını gösterememiş olmasındanl-
dır. I 

Doğu ve Güneydoğuda devam eden dış mihraklj, 
dış destekli, dış tahrikli eşkiya hareketi, Silahlı Kuv
vetlerimizin, jandarma ve polisimizin ve bölge halka
nın kararlı tutumu karşısında elbette erimeye mah
kûmdur. Ne var ki, bu bölgede huzur ve güvenip 
mutlak tesisini sadece Silahlı Kuvvetlerimizin ve ijç 
güvenlik kuruluşlarımızın omuzlarına da bırakama
yız. 

Eğer, hâlâ bölgede devletin radyo ve televizyonu 
layıkı ölçüden dinlenemiyor ve seyredilemiyor ise; 
sosyo - ekonomik tedbirler noksansa; eğitim ve di
ğer altyapı hizmetleri yetersiz ise; kopuk olan halk-
memur ilişkileri devam ediyorsa; bölgede yönetici, 
teknik eleman ve memur yetersiz, yeteneksiz ve tec
rübesiz ise; yörenin, devlet personeli için bir nevi sür
gün yeriymiş gibi telakki edilme düşüncesi terk edil
memiş ise; şayet hâlâ hudut emniyeti sağlanamamış 
işe; bu maksatla alınacağı yetkililerce ifade edilen 
tedbirler ve mesela, fizikî engel gibi - ki, bir kısmı 
malzemenin ihalesinin yeni yapıldığı Sayın Bakanca 
Plan ve Bütçe Komisyonunda beyan edilmiştir - hu
suslar ikmal edilmemiş ise; bu yurt parçasında bek
lenen olumlu sonuca ulaşmak maalesef güç olacaktır. 

4 Eylül 1986 günü Doğu ve Güneydoğu ile ilgili 
genel görüşme açılmasıyla ilgili olarak Sayın Mem-
duh Yaşa'nın pek güzel dile getirdiği gibi, temel hak 
ve hürriyetlerin askıya alındığı yerde, iktisadî geliş
meden bahsedilemez. Ne yaparsanız yapınız, kimse 
orada kalmaz, kimse yatırım yapmaz; aksine orada-
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kiler de başka yere gider. Şu halde, bütün devlet im
kânlarını birleştirip seferber ederek bölgede bir an 
evvel emniyetin sağlanması lazımdır. 

Aziz arkadaşlarım, resmî beyanlara rağmen asa
yişe müessir olaylarda menfî yönde kıpırdanmalar 
gözlendiğini, rüşvetin maalesef günlük hayatın nere
de ise bir parçası haline geldiğini, yine resmî belge
lere dayanarak söylemek ve bu halin bir hükümet 
üyesi tarafından nasıl değerlendirildiğini dikkatleri
nize sunmak istiyorum. Adalet Bakanlığı Adlî Sicil 
ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yayınlanan yeni ve
rilere göre, genel olarak tüm suçlarda geçen yıla 
oranla önemli artışlar görüldüğü ve bu suçlar arasın
da bilhassa rüşvet ve zimmete para geçirme olayla
rının yüzde 81,4 oranıyla ilk sırayı aldığı tespit edil
miştir. 

Bir gazetecinin suçların artış nedenleriyle ilgili 
sorusuna, Sayın Adalet Bakanının verdiği cevaplar da. 
şöyle : «Toplumda hareket var, toplum günden gü
ne aktif hale geliyor; bu bir aktivitenin ifadesi. Yeni 
müesseselerle karşılaşılıyor, yeni sosyal değişimler da-
valardaki artışa sebep oluyor. Aktivitenin ifadesi; 
ama müspet, ama menfî, oturmamışlığın ifadesi, ye
ni gelişmenin ifadesi. Bunu toplumun içinde yaşayan 
bir. hukukçu olarak bizzat gözlüyoruz. Toplumdaki 
aktivitenin kaybolmasını aslında istemiyoruz. Top
lumdaki aktivite, iktisadî ve sosyal bir aktivite; bu 
gelişiyor, değişiyor. Biz bu aktivitenin sağlıklı geliş
mesini sağlamakla mükellefiz. Bu sağlıklı gelişme
nin içinde suç olabilir. Suç oranındaki artışlar, sağ- / 
lıksızlığın ifadesi değildir; ama, Türk toplumu sağlıklı 
mı gelişiyor, şehirleşme sağlıklı mı gelişiyor? diye 
sorduğumuz zaman, bunların hepsi ayrı ayrı birer: 
ilmî çalışmadır.» 

Sayın Bakanın beyanları ve değerlendirmeleri bus 

kadar; takdirlerinize sunuyorum. 

Diğer taraftan, edinebildiğimiz bilgilere göre, 
yurtta bilhassa büyük şehirlerimizde cinayet, gasp, 
silahlı soygun, çocuk kaçırmalar, hırsızlıklar gibi asa
yişe müessir veN adî suçlarda artışlar olmaya başla
mıştır. Arama ve taramalardan, ruhsatsız silah taşı
yanların adedinin kabardığı anlaşılmaktadır. Kumar, 
devlet eliyle yaygınlaştırılmaktadır. Konular üzerine 
daha etkin yöntemlerle gidilmeli, toplumda yeniden 
belirmeye başlayan huzursuzluk her halde önlenmeli
dir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hayatımız kumar oldu! 
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NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Ana
yasamızın teminatı altında olan ve güvenlik güçleri
mizin korumakla mükellef oldukları vatandaşın vic
dan, dinî inanç ve kanaat hürriyetinin, bilhassa son 
zamanlarda giderek artan manevî baskı altına alın
ması, halkımızın dinî hisleri ve inançlarının din ta
cirleri tarafından istismar edilmesi, tarikat kisvesi al
tında dinî örgütlenme heveslilerinin su yüzüne çık
ması, devlet dairelerine ve önemli kuruluşlara kadar 
sızmayı başaran ve oralarda rahatlıkla faaliyet im
kânı bulan, müsamaha ile karşılanan sahte peygam
berlerin durumu, bizi ciddî olarak endişelendirmekte
dir. (DYP sıralarından alkışlar) Hükümetten, bu ko
nularda bize Anayasamızın ilgili maddelerini oku
makla yetinmemesini ve fakat o maddelerin bahset
tiği hürriyetlerin korunmasında ve suiistimalinin ön
lenmesinde ciddî ve samimî önlemler almasını bekli
yoruz. 

İzinli Kur'an kursları ve yurtların güvenlik kuv
vetleri ve diğer yetkililerce bilinçli şekilde denetlen
mesi ve kontrol altında tutulmasını, izinsiz ve kaçak 
faaliyet gösterenlerin de süratle tespit ve aralıksız 
takip edilerek haklarında kanunî işlem yapılmasını 
ısrarla istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, teşkilat, görev ve yetki ka
nunlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü; kamu 
düzenini, kanun hâkimiyetini temin etmek, vatanda
şın can ve mal güvenliğini sağlamak, önleyici kolluk 
tedbirlerini almak, gibi pek önemli görev ve yetkiler 
yanında; başta karayollarında trafik düzenlemesi ve 
kontrolü olmak üzere, daha sayısı 200'lerin çok üs
tünde kanun ve bir o kadar da tüzük ve yönetmelik
lerle verilmiş bulunan yetkilerin ve sorumlulukların 
yükümlülüğü altındadır. Bu derece önemli ve ağır 
hizmet şartları içerisinde başarılı görev ifası, ancak 
teşkilatın sorumluluğuyla mütenasip olarak her yön
den güçlendirilmesine bağlıdır. Filhakika polis mev
cudunun artırılmaya devam edilmiş olmasını, gerekli 
modern ve teknik malzeme, silah, araç ve gereç yö
nünden takviye edilmek suretiyle fizikî gücünün yük
seltilmesini, eğitim için sarf edilen olumlu gayretleri; 
kısaca genel müdürlük bünyesindeki iyileştirmeleri 
takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu çalışma ve 
gayretlerin daha kapsamlı ve daha nitelikli olarak de
vamını, araç ve gereçlerde belirli standardizasyona gi
dilmesini diliyoruz. 

Gerek meslek öncesi ve gerek meslek içi eğitimler
de genel kültür ve meslekî konular yanında, bilhassa 
hukukun üstünlüğü prensibinden ayrılınmaması ve zor 
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kullanmanın görevde en son çare olduğu bilincinin 
yerleştirilmesine ağırlık verilmelidir/ Zira, Plan ve Büt
çe Komisyonunda bir arkadaşımızın da ifade ettiği gi
bi, iç güvenliğin etkinliği kadar, kullanılan yöntemle
rin niteliği de önemlidir. 

Polisin moralinin, fizik kondisyonunun, hareket 
kabiliyetinin yüksek tutulması, maddî ve manevî yön
den güçlendirilmesi, saygınlığının korunması, disipli
ninin sarsılmaması, kısaca huzurlu ve etkin hizmet 
yapacak halde bulundurulmasına azamî itina göste
rilmesine dair olan inancımızı tekrar etmeyi yararlı 
görüyoruz. 

Öte yandan, polis - halk ilişkilerinin başarıda önem
li rol oynadığı aşikârdır. Bu konuda yapıldığı söyle
nilen sohbet toplantıları ve diğer girişimler elbette 
faydalıdır; fakat kafi değildir. 1987 yılı programında 
da belirtildiği üzere, halkla ilişkiler konusunun, müf
redatla hizmet içi eğitim programlarında ele alınarak 
daha geniş, daha kapsamlı ve etkili bir şekilde geliş
tirilmesi sağlanmalıdır. Aslında, halkın sevgi ve say
gısının, itimadının kazanılması, polisin hizmette ve gö
rev ifasında tarafsız ve adil, müşfik ve saygılı, nazik 
ve anlayışlı davranışlar sergilemesindeki başarısına 
bağlıdır. 

Sayın milletvekilleri, bizce en önemli husus, gü
venlik kuvvetlerimizin, bilhassa polisimizin tarafsızlı
ğının zedelenmemesidir. Münferit de olsa bazı durum
lar karşısındaki tatbikat, bizi bu konu üzerinde ısrarla 
durmaya sevk etmektedir. 

Üzerinde çok konuşuldu ama, müsamahanıza sığı
narak misali Antalya'dan vereceğim. Evet, müessif 
Antalya olaylarında yönetimin ve mahallî polisin dav
ranış biçimi, bizi ciddî endişelere sevk etmiştir. Bu 
olayın üzücü bir yanı da, olayları bizzat yaşayan, ha
disenin mağduru milletvekili arkadaşlarımızın ısrarlı 
şikâyet ve iddialarına rağmen, en azından meseleyi ye
rinde incelettirip, varsa, sorumlular hakkında gerekli 
kanunî işlemin yapılacağı beyanını beklediğimiz Sa
yın İçişleri Bakanının, mahallî ilgililerce verilen bilgi
lere dayanarak, neredeyse milletvekili arkadaşlarımızı 
suçlar şekilde tavır koymasıdır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Aleyhimizde dosya var! 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Te
mennimiz, bu tutum ve davranışın tekerrür etmemesi
dir. Siyasî ikbal ve beklenti uğruna devletin polisini 
yıpratmaktan ve zedelemekten herhalde kaçınılmalı
dır. 
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Aziz arkadaşlarım, devamlı sızlanmalara sebep olan I 
güvenlik soruşturmaları üzerinde kısaca durmak isti- j 
yorum. Tabiatiyle devletin önemli yerlerinde görev I 
alacaklar hakkında da ön soruşturma yapılmalıdır; I 
lakin son yıllarda tatbikat o derece genişletilmiş ve I 
soruşturma süresi o derece uzun sürmeye başlamıştır I 
ki, her kesimden haklı şikâyetler yükselir olmuştur. 
Yönetmeliğin kendi zamanlarında çıkarılmamış oldu- I 
ğunu söylemek, hükümet için mazeret sayılmaz. Ma- I 
demki siz de uyguluyorsunuz, o halde kabullenmişsi- I 
nizdir demektir. Yapılacak iş, tatbikatı hukukî daya- I 
nağına oturtmaktır ve uygulamayı yörüngesinde tut- I 
mak ve huzursuzluk vermeyecek yöntemleri bulmak- I 
tır. 

Sayın milletvekilleri, önemli konulardan birisi de, I 
hiç şüphesiz trafik dramıdır. Her yıl binlerce ölü ve I 
yaralıya, milyonlarca liralık maddî kayba sebep olan I 
trafik düzeni üzerinde ne kadar durulsa yeridir. Tra- I 
fiğin düzenlenmesi ve kontrolüyle yükümlü polisi, I 
meydana gelen kazaların tek sorumlusu tutmak mum- I 
kün değildir ve sorunun yalnız polis tedbirleriyle çö- I 
zülmesini de düşünmek imkânı yoktur; ama yine de 
Trafik Kanununun verdiği yetkileri ve kontrolleri mü-
samahasız ve etkili şekilde kullanmak, her vasıtadan 
yararlanarak her sınıf halka ve sürücüye hitap edecek 
kapsamlı ve bilinçli eğitime hız vermek, meseleyi bir 
ölçüde hafifletebilir. Kazalara sebep olan altyapı nok
sanlıkları ikmal edilmeli, teknik tedbirler artık alın
malıdır. Trafik polisi, davranış biçimi ve teknik bilgi 
yönünden devamlı eğitilmelidir. Kontrollerin sadece 
ehliyet ve ruhsat sormak veya emniyet kemeri bağla
nıp bağlanmadığını-aramak şeklinde kalmamasını te
min etmek lazımdır. 

Diğer taraftan, bilhassa büyük şehirlerde ulaşım 
türlerinin geliştirilmesi, hızlı ve güvenli toplu taşıma 
sistemlerine geçilmesi, işletme ve idare bakımından ih
tiyaçlara uygun düzenlemelerin yapılması zorunludur. 
Trafiği sadece karayollarına hasretmek tutkusundan 
sıyrıhnmahdır. Demiryolu ve deniz ulaşımı politika
ları bu açıdan gözden geçirilmelidir. Yük ve yolcu ta
şımacılığının tek taşıma türüyle sağlanabileceğini dü
şünemeyiz. O halde, taşıma türlerinin hepsinden, eko
nomik kullanma sınırları içerisinde, özelliklerine uy
gun olarak ve birbirlerini tamamlayıcı şekilde yarar
lanmak gereklidir düşüncesindeyiz. 

Değerli milletvekilleri, bu derece önemli ve ağır 
görevler yüklenmiş olan emniyet teşkilatının hizmetle
rinin sağlıklı ve noksansız yürütülmesinde bütçe im
kânları büyük etkendir. Bu teşkilata verilecek ödenek-
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lere iktisadüik ölçüleriyle bakılmamalıdır. Bu hususu, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda bilhassa değerli Sadık
lar arkadaşımız çok güzel ifade ettiler. Bilinen haki
kattir ki, güven ve emniyetin olmadığı yerde ekono
mik kalkınma da olmaz; aksi görüş yanlıştır. Bu hu-
sus diğer güvenlik kuvvetlerimiz için de geçerlidir. Fil
vaki genel müdürlüğe 1987 yılı bütçesiyle verilen öde
nekler, geçen yıla nazaran yüzde 57,5'lik bir artış gös
termektedir. Artışın yüzde 78,5'i cari harcamalara, bu
nun yüzde 97'si ise personel giderlerine aittir. Yatı
rım harcamalarındaki artış ise sadece yüzde 12,9'dur. 

Devamlı artış gösteren fiyatlar, enflasyon hızı, öz
lük haklarının iyileştirilmesi, * yeni personel alımının 
gerektirdiği masraflar dikkate alınırsa, verilen ödenek
lerle 1986 yılı kadar dahi bir güçlenme beklenemez. 
Bu ölçülerle 1987 yılı bütçesini tatminkâr bulmaya 
imkân yoktur. Teşkilatın güçlü, huzurlu ve başarılı 
çalışmalarını destekleyerek, imkânların yılı içerisinde 
bulunması halisane temennimizdir. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere iç güvenlik 
kuvvetlerimizin güçlü ve büyük kuruluşu Jandarma 
Genel Komutanlığıdır. 6815 ve 2803 sayılı kanunlarla 
kısaca; yurt içinde emniyet ve asayişi temin ve idame 
ettirmek, sınır, kıyı ve karasularının muhafaza ve em
niyetini sağlamak; kaçakçılığı men ve takip etmekle 
görevli komutanlığın sorumluluk alanı, yurt sathının 
yaklaşık yüzde 97'sini, karasularımızın yüzde 60'ını 
kapsamaktadır. Bu ana görevler yanında, diğer yüz
lerce mevzuatla verilen büyük ölçüde görevle de yü
kümlü tutulmuştur. Bu derece ağır ve yaygın hizmet 
alanında komutanlığın başarılı ve müessir görev ifası 
elbette önemli ölçüde bütçesiyle kendisine verilecek 
imkânlara bağlıdır. 

1986 yılına nazaran Jandarma Genel Komutanlığı
nın bütçesi, 1987 yılında sadece yüzde 23'lük bir artış 
göstermektedir. Bu miktarı görev ve hizmet önemiy
le bağdaşır bulmamız mümkün değildir. Bakınız Plan 
ve Bütçe Komisyonunun görevlendirdiği arkadaşları
mızın düzenlediği bütçe raporunda belirtildiği üzere, 
uygulanmakta olan 1986 yılı bütçesinde halen savun
ma ve alım giderlerinden, ulaştırma giderlerinden, bi
na onarımından, yiyecek ve giyim-kuşam alımların
dan, elektrik ve su giderlerinden olmak üzere 9 mil
yar 800 milyon liralık bir ek ödenek ihtiyacı bulun
duğu tespit edilmiştir. Hatta yurt dışı ihalesi yeni ya
pılan ve sınır fizikî güvenlik sisteminin önemli unsuru 
olan çelik şerit üstüvanenin alınamayacağı ve hatta er
lerin beslenme hizmetinde büyük ölçüde aksamalar 
olacağı, Güneydoğudaki hareket sebebiyle şiddetle ih-
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tiyaç duyulan iskân sorununun halledilemeyeceği, büt
çe raporunda açık ve seçik olarak ifade edilmiştir. 

Yüzde 23'lük artışla getirilen 1987 yılı bütçe öde
nekleriyle bir iyileşmenin beklenmesi hayal olur. Hal
buki, Jandarma Teşkilatımızın sosyal ihtiyaçları ya
nında, ateş gücünün, harekât kabiliyetinin artırılması, 
modernizasyonunun hızlandırılması, iskân durumunun 
iyileştirilmesi kaçınılmazdır; ertelenmesi düşünülemez, 
düşünülmemelidir de... Polisle ilgili sözlerimde de ifa
de ettiğim gibi, meseleye ekonomik gözlükle bakma
ya devam olunması vahim hatadır. 

Sayın milletvekilleri, 2692 sayılı Kanunla kurulup, 
Eylül 1982 tarihinden itibaren göreve başlamış olan, 
barışta görev ve hizmet yönünden İçişleri Bakanlığına 
bağlı bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığının, kuru
luş kanunuyla kendisine verilen her türlü güvenlik, 
koruma, denetleme gibi geniş ve önemli hizmetleri, 
sağlanan imkânlar ölçüsünde üstün bir görev şuuru 
içerisinde yürütmekte olduğunu biliyoruz. Geçen yıl 
bütçe konuşmamızda komutanlığın her yönden gerek
li ihtiyaç ve noksanlıklarının, bilhassa güvenlik botla
rının süratle temin ve ikmaliyle, kanunî görevlerini 
sağlıklı ve müessir şekilde yapma imkânına kavuştu
rulmasını temenni etmiştik. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Botlar yürüdü!.. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Bu 
temennimizin kâmil şekilde gerçekleşemediğini gör
mek bize üzüntü vermektedir. 1987 yılı 'bütçesiyle 
getirilen ödeneklerde, 1986 yılına nazaran yüzde 6,2' 
Kik bir azalma olması, önümüzdeki bütçe yılında da 
komutanlığın araç, gereç, teknik malzeme ve 'benze
ri hususlarda, görev ve hizmetiyle mütenasip bir ge
lişme imkânına sahip olamayacağı kanaatini uyandır
mış ve üzüntümüzü artırmıştır. Hele alınması plan
lanan, ödeneği Devlet Planlama Teşkilatınca kabul 
ve onanan, bunun üzerine ihalesi yapılan, mukavele
leri aktedülip vize edilen ve fakat mukavele gereği 
avans ödemeleri sırasında ödenek kifayetsizliği ve 
ekonomik mülahazalarla ihalesi Devlet Planlama Teş
kilatınca iptal edilen 10 adet botun macerası hakkın
da herhalde Sayın Bakanımız bir açıklama yapa
caktır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— İnşallah. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Dev
letin iç güvenliğiyle ilgili konularda her ne sebeple 
olursa olsun fedakârlıktan kaçınılmamasını, aksi tak

dirde son pişmanlığın fayda vermeyeceğini vurgulaya
rak konuyu şimdilik noktalıyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere mahallî ida
reler, halkın mahallî ve müşterek ihtiyaçlarım karşı
lamak üzere, organları yine halk tarafından seçilmiş 
olan anayasal kuruluşlarımızdır. Başka bir ifade ile, 
demokrasinin temel müesseseleridir. İçişleri Bakanlığı, 
gerek teşkilat ve görevleri hakkındaki 3152 sayılı Ka
nunla, gerek Anayasamızın 127 nci maddesine göre, 
bu idareler üzerinde idarî vesayet yetkisine sahiptir 
ve bu yetkisinin mevzuat hükümlerince uygulamasını 
sağlamakla yükümlüdür. Mahallî idarelerin yatırım 
ve hizmetlerinin kalkınma planları ve yıllık program
lara uygun olarak yapılmasını gözetmek, 'bunların ve 
kurdukları birliklerin eylem, işlem ve kararlarının ka
nunlara uygunluğunu takip etmek de İçişleri Bakan
lığının görevleri arasındadır. 

Şimdi de meseleyi diğer açıdan ele almak isti
yorum. Mahallî idarelerin 'bugün en etkin ve en gün
cel olanı belediyelerimizdir. Adedi 1 719'a ulaşmış 
olan belediye sınırları içerisinde yaşayan nüfus, top
lam nüfusumuzun yüzde 62,8'idir. Hızlı ve sağlıklı 
şehirleşme, beraberinde getirdiği çok yönlü sorunlar
la belediyelerin görev ve 'sorumluluklarını da ziya
desiyle artırmıştır. Mevzuat değişiklikleriyle kendile
rine yeni yetkiler ve malî kaynaklar temin edilmiştir. 
Hükümetin hu girişimini elbette memnuniyetle karşı
lıyoruz. Ne var ki, artan talep ve hizmetlerin üste
sinden gelebilecek altyapı hizmetlerinin teknik ve ida
rî organizasyonu sağlanamamıştır. Hükümet progra
mında, «imar planlarının kısa sürede tamamlanması 
ve bunların müessir ve disiplinli 'bir şekilde uy
gulanmasını sağlayan bir sistemin kurulması zarurî
dir» denilmesine rağmen, bu disiplin gerçekleştirile
memiştir. Aksine* yeteri kadar teknik eleman olma
dığı halde, planların yapılması, yaptırılması, tasdiki 
belediyelere bırakılmak suretiyle iş daha girift ve dü
zensiz hale sokulmuştur. 

Geniş malî imkânlara kavuşan bilhassa büyükşehir 
belediyeleri ve bağlı belediyeler, bu kere kendi görüş
lerine göre hiçbir prioriteye riayet etmeden, yeterli 
proje stoku sağlamadan, plansız, programsız, isabet
siz şekilde, tabiri caizse gelişigüzel harcama - yapma
ya, bol bol dış seyahatler düzenlemeye başlamışlar
dır. Çoğu yaya kaldırım yapıp bozmayı ve tekrar 
yapmayı, kimisi yeşil alan yapmayı, kimisi şehrin ana 
meselesi olan su işini hal yerine «Altın Parkalar yap
mayı, elektrik direklerini yeşile boyamayı ve kimisi 
şehir içi ulaşım planı olmadan yeni yollar inşasına 
kalkmayı yatırım kabul etmişler.., 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Saksı taktı, sak
sı... 

NAMIR KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) ~ ... 
Bunları yaparken de yasalara uyma yerine, mülkiyet 
haklarını hiçe sayan ve yasaları ihlal eden, şehirdeki 
tarihî dokuyu oluşturan sivil mimarî örnekleri yok 
eden, gösterişli icraata 'koyulmuşlardır. 

MEHMET ABDÖRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hükümet yasalları tanımıyor ki, belediyeler tanısın. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Baş
ta taşıt aracı olmak üzere, hem de ithal malı, lüzumun
dan fazla ve icapsız teçhizat alımına, ihtiyaçtan çok 
fazla iş makineleri mubayaasına girişmişlerdir. 

Sayın 'Bakandan soruyorum : Mesela İstanbul Bü-
yükşehir 'Belediyesinde ve 'bağlı 'küçük 'belediyelerde 
son iki yılda alınan binek ve hizmet arabası adedi 
•kaçtır? Bunların 'kaçı yerli üretimdir? Gerek alımla
rında, gerek kullanımlarında 237 sayılı Taşıt Kanunu 
hükümlerine uyulmuş mudur, uyulmakta mıdır? Ma
hallî hizmetler yapılacak bahanesiyle esnaftan, iş sa
hiplerinden, vatandaştan «Teberru» ad altında bazı 
belediyeler ve zabıtasının para toplamakta olduğunu 
biliyorlar mı? 

. Sağlanan malî imkânlar yerinde değerlendirilme
diği ve bu imkânlar gereği gibi kullanılmadığı halde, 
belediyelerimize ayrıca 'bakanlıklar emrindeki muhte
lif fonlardan yardımlar da yapılmaktadır. Siyasî ter
cih yerine objektif kıstaslara dayanmış olduğunu te
menni ettiğimiz yardımların miktarı, 1986 yılı Eylül 
ayı itibarıyla, tespit ettiğimiz kadarıyla, 38 milyar 
Türk Lirasına yaklaşmıştır. 'Buna, üç büyük belediye
mizin 440 milyon doları aşan dış borçlanması dahil 
değildir. 

Şimdi, sözlerimin başında dönüyor ve Sayın 'Bakan
dan tekrar soruyorum : Kanunla kendilerine verilmiş 
olan idarî vesayet yetkisini nasıl ve hangi ölçüde kul
lanıyorlar? Belediyelerin yatırım ve 'hizmetlerinin kal
kınma planlarına ve yıllık programlara uygunluğunu 
gözetebiliyorlar mı? Mülkî idare amirlerinden kaçı 
'belediyeler üzerindeki vesayet ve kontrol yetkilerini 
kullanabiliyor? 

HİLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Öyle 
bir yetkileri yok zannediyorlar. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Var, 
var aziz kardeşim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yok zan
nediyorlar. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — Hat
ta Anayasanın amir hükmü gereğince, vazife suiisti-

j mali vukuunda veya gerekli gördüğü halde İçişleri 
Bakanı, belediye 'başkanını, ayrı bir kanuna gerek gör
meden işten alabilir de. 

HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — O yet
kilerini bilmiyorlar işte. 

NAMIK KEMAL ŞENTÜRK (Devamla) — De
ğerli arkadaşlar, sergilediğim bütün bu hususlar, be
lediyelerimizin 'bilinçli olarak daha müessir çalışma
sını, hizmetleri ve ihtiyaçları bir program içerisinde 
yürütmesini ve kendilerine verilmiş olan yetkilerin ye
rinde kullanılmasını temine matuftur. 

Bu arada, belediyelerin plansız, programsız, paha
lı çalışmalarını nihayet disiplin altına alma ihtiyacı
nın duyulmuş olduğunu görmekten memnun olduğu
muzu ifade etmek isterim. Nitekim, 1987 yıllık prog
ramında belediyelerle ilgili olarak 30'a yakın tedbir 
getirilmiştir. Temennimiz, bu tedbirlerin kâğıt üzerinde 
kalmaması, herhalükârda realize ediİebilmesidir. 

Mahallî İdarelerle ilgili sözlerimi bağlamadan ön
ce, yüce Meclise intikal etmiş olan özel İdareler Ka
nun Tasarısının bir an evvel kanunlaşmasını, belediye 
ve köy kanunlarıyla ilgili çalışmaları artık sonuçlan
dırılmasını bekled iğimizi vurgulamak istiyorum. 

-Sayın milletvekilleri, Bakanlığın diğer hizmetleri
ne dair görüş ve düşüncelerimizi ana hatlarıyla açık
layarak konuşmamı sonuçlandıracağım. 

Gerek Anayasa, gerek Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görevleri Esasları Hakkındaki 3046 sayılı Kanun, 
taşrada il sistemini esas almış, 5442 sayılı II İdaresi 

I Kanunu da, merkezî idarenin taşrada il sistemine gö
re teşkilatlanmasını ve illerin yetki genişliği esasına 
göre yönlendirilmesi düzenini getirmiştir. 

I Bahse konu kanunda yapılmasını istediğimiz ve 
I hükümetin de taahhüt ettiği değişikliklerin daha faz

la gecikmeden yüce Meclise getirilmesi samimî ar-
I zumuzdur. 
I Bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanmasından, 

kanunların eksiksiz uygulanmasından, genel idare hiz-
I metlerinin verimli ve uyumlu yürütülmesinden so-
I rumlu ve mahallî idareler üzerinde idarî vesayet yet

kisine sahip mülkî idare amiri, taşrada devleti ve 
I hükümeti temsil eder. Şu halde, valilerin yetenekli ol

ması, isabetli seçilmesi devletin gücünü ve saygın-
I lığını artırır, vatandaşın devlete olan güvenini pekleş-
I tirir. Esasen, huzurun ve kamu güvenliği ile niza-
! minin korunmasında asıl olan, güçlü, müessir, dü-
I rüşt, adil ve tarafsız bir kamu yönetimi tesis ve onu 
I devam ettirmek değil midir? O halde, vali atama ve 
| yer değiştirmelerinde hizmet icapları, yetenek gibi 
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objektif kıstaslar, haklı nedenler gözetilımef, politik 
eğilimler ve tercihler rol oynamamalıdır. Bilhassa 
idare ve idarecinin tarafsızlığı kesinlikle sağlanmalı 
ve korunmalıdır. 

Yeni atanan ve yer değiştiren valileri kabullerinde 
Sayın Cumhurbaşkanımızın, «Her ne pahasına olursa 
olsun yetkilerinizi hiç kimseden çekinmeden sonuna 
kadar kullanmakta tereddüt etmeyiniz» mealindeki 
direktifleri daima hatırlanmalıdır. 

Geçen yılki bütçe konuşmamda da temas ettiğim 
ve 'bu yıl bakanlık bütçe raporunda vukufla bahsedi
len mülkî idare amirlerinin ek göstergelerinin emsal
leri doğrultusunda yükseltilmesi-, 243 sayılı Kanun Hük
münde Kararnameyle verilemeyen makam tazminatın
dan yararlandırılmaları, devir, teftiş ve yatırımları iz
leme ödeneği verilmesi hakkındaki tasarının bir an 
evvel kanunlaşması ve diğer teklif ve temennilere ta
mamen katıldığımızı teyit etmek istiyorum. 

'Bucakların kaldırılması değil, aksine, merkezleri
nin iyi seçilmesi kaydıyla ti idaresi Kanununun ön
gördüğü tarzda tam teşekküllü olarak hayatiyet ka
zandırılmasından yanayız. 

'Büyük rakamlara baliğ olduğunu öğrendiğimiz il
çe olma taleplerinin, objektif kıstaslar ve Anayasa ve 
mevzuatın icaplarına uygun tarzda değerlendirilerek 
bir an evvel neticelendirilmesi de yine samimi arzula
rımız arasındadır. 

Nüfus ve aile kütüklerinin yenilenmesi işi artık 
sonuçlandırılmalıdır, önümüzdeki yıl hizmete girece
ği öğrenilen ve MERN1S Projesi olarak adlandırılan 
«Merkezî Nüfus İdareleri Sistemli» tatbikatına ait 
çalışmalar geliştirilmeli,- iş akımı, teşkilat ve perso
nel 'bu sisteme uygun hale getirilmelidir. 

Nüfus mevzuatına göre kurulması icap eden köy 
grup şefliklerinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırıl
masının süratlendirilmesini ısrarla istemekteyiz. Bu 
hususun önemini ayrıca tebarüz ettirmeye lüzum ve 
ihtiyaç hissetmiyorum. 

Kamu görevlisi olan ve kamu görevi yapan ma
halle ve köy muhtarlarının aylık ödeneklerinin artırıl
masına dair olan teklifimiz,' hatırlanacağı üzere, hü
kümetin bu konuda hazırlık yaptığı gerekçesiyle Ge
nel Kurulca maalesef kabule mazhar olmadı. Var ol
duğu söylenen hükümet hazırlığının bir an önce Yüce 
Meclise getirilmesini, muhtar ödeneklerindeki adalet
sizliğin telafisini ısrarla bekliyor ve istiyoruz. 

Bu meyanda Batı Trakya Türkleri adına bize inti
kal eden bir hususa da değinmek istiyorum. Bu soy
daşlarımız, kendlileri için yürürlüğe konulan 25.9.1981 

tarih ve 2527 sayılı Kanun ile 14.1.1983 tarih ve 
17928 sayılı Yönetmeliğin uygulamadaki aksaklıkların
dan ve Bakanlıkça gösterilen yerlerde mecburî (ika
mete zorlanmalarından mağdur ve müştekidirler. Du
rumu Sayın Bakanımızın bilgileri ve ilgilerine sunu
yorum. 

Değerli milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı ve bağ
lı kuruluşlarının 'bütçeleri üzerindeki konuşmamı böy
lece bitirirken, yurtta ve bilhassa Güneydoğu bölge
mizde huzur ve güvenin tesisinde kanı ve canı paha
sına görev yapan, başta Silahlı Kuvvetlerimiz olmak 
üzere, Jandarma ve Emniyet Teşkilatımıza, mülkî 
idare amirlerimize şükranlarımızı tekrarlıyor, görev 
şehitlerimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz. 

1987 yılı bütçesi, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, 
bunların her sınıf ve derecedeki faziletli, fedakâr men
suplarına ve memleketimize hayırlı olsun. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şentürk. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Atilla Sm; 

buyurun Sayın Sın. 
ANAP GRUBU ADINA ATİLLA SIN (Muş) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1987 Malî Yılı 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi 
açıklamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Şahsım 
ve Anavatan Partisi adına saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İçişleri Ba
kanlığı, kendisine bağlı iç güvenlik kuruluşlarını ida
re etmek suretiyle, ülkesi ve milletiyle bölünmez bü
tünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu 
düzenini ve genel ahlâkı, Anayasada yazılı hak ve 
hürriyetleri korumak; suç işlenmesini önlemek, suç
luları takip etmek ve yakalamak, her türlü kaçakçı
lığı men ve takip etmek; karayollarında trafik dü
zenini sağlamak ve denetlemek; sınır, kıyı ve karasu
larımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak; yurdu
muzun iç politikasına il ve ilçelerin genel ve özel du
rumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve Bakan
lar Kuruluna tekliflerde bulunmak; ülkemizin idarî 
bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini, 
mahallî idareleri ve bunların merkezî idare ile' olan 
alaka ve münasebetlerini düzenlemek; yurt sathında 
sivil savunma hizmetlerim' yürütmek ve koordinasyo
nunu sağlamak; nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yü
rütmek, kanunla verilen diğer görevleri yapmakla 
görevlendirilmiştir. 

Bakanlığın görev alanı, görüleceği üzere, yurt içi
nin sınır ve kıyılarımızın güvenliğinin sağlanması ve 
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yönetilmeleri gibi geniş kapsamlıdır. Bakanlık bu gö
revlerini, Bakanlık ve bağlı birimleri olan Emniyet 
Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı marifetiyle yürütür. Ba
kanlık ve bağlı birimleri, kendi görev alanlarında yük
lendikleri görevlerin en iyi bir şekilde ve verilen büt
çe imkanlarıyla yürütülmesi hususunda azamî gay
retle çalışmaktadırlar. 

Ülkemizin gelişmesine ve kalmasına pararlel ola
rak Bakanlığın hizmet birimleri de yaygınlaştırılmak
ta, hizmetlerin vatandaşlarımızın ayağına götürülme
si çalışmaları sürdürülmektedir. 

ti ve ilçelerimizde hemen hemen her görevin so
rumluluğunu taşıyan vali ve kaymakamlarımız, gö
rev alanlarında merkezî ve mahallî yatırımların ta
kibinde ve denetimlerinde gece gündüz demeden hiz
met yapmaktadırlar. 

Mahallî idarelerin gelirlerinde yapılan son düzen
lemeler sonucu, geçmişte sıkıntı içinde hizmetlerini 
yürütmeye çalışan bu idarelere soluk alma, vatandaş
larına daha iyi hizmet götürme imkânları sağlanmış
tır. 

Bakanlıkça yürütülen nüfus hizmetlerinin gelişti
rilmesi ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek sevi
yeye ulaştırılması çalışmaları devam ettirilmektedir. 
MERNÎS Projesi adı altında yürütülen bu otomas
yon çalışmalarında bilgi akışını sağlayabilmek üze
re nüfus köy grup şeflikleri kurulmaktadır. Böylece 
kasaba ve köylerde meydana gelecek nüfus olaylarını 
tespit ve kontrol etmek, kayıt ve işlemlerinin en kısa 
sürede ve doğru olarak yapılmasını sağlamak müm
kün olabilecektir. Bu proje tamamlandığında beş yıl
da bri yapılan nüfus sayımları kalkacak,-nüfus hare
ketleri beş yıllık değil, yıllık, hatta kısa süreler iti
bariyle izlenebilecektir. Keza yeni nüfus cüzdanla-
rıyla vatandaşlarımıza verilecek numaralar, isim ben
zerliklerinden doğan hataları kaldıracağı gibi, bu nu
maraların diğer belgelerde (Pasaport, sürücü belgesi 
gibi) kullanılması da uygulamada kolaylık sağlaya
caktır. Bu projenin bir an önce tamamlanması ve hiz
mette sokulmsı en büyük dileğimizdir. 

Ülkemizde güvenlikle ilgili gelişmeler de sevin
diricidir. Güvenlik kuvvetlerimizin göstermiş olduğu 
üstün gayret içindeki çalışmaları, ülkede huzur ve gü
venin devamlılığını sağlamış, bütün illerimizde uygu
lanan sıkıyönetim, 19 Mart 1984 tarihinden itibaren 
kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştır. Sıkıyöne
tim kaldırılan bazı illerde olağanüstü hal uygulaması 
başlatılmış, bilahara bu uygulamalar da kaldırılarak 
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bugün beş ilde (Diyarbakır, Hakkâri, Mardin, Siirt 
ve Van) sıkıyönetim; sekiz ilde de (Adana, Ağrı, Bin
göl, Elazığ, Hatay, İstanbul, Tunceli ve Şanlıurfa) 
olağanüstü hal uygulaması devam etmektedir. 

Bakanlık ve bağlı birimlerinde personel eğitimine 
en ön planda yer verildiğini görmek gerçekten tak
dire şayandır. 

Bakanlık bünyesinde son yıllarda, merkezi düzey
de ve mahallî idarelerde muftelif kademelerde gö
revli personel hizmet içi eğitimlerden geçirilmiş ve 
geçirilmektedir. 

Emniyet Teşkilatının bir eğitim hamlesi başlat
tığını ifade edebiliriz. Birçok kurumda işe girmek 
isteyen kişinin istenen düzeyde temsil belgesi olması 
-halinde, işe alınarak göreve doğrudan başlatıldığı gö
rüldüğü halde, Emniyet Teşkilatında lise ve iki yıllık 
yüksekokul mezunlarının polis olarak alımına baş
lanmıştır. Mesleğe alınan bu kişiler dört aylık temel, 
iki aylık branş eğitiminden geçirildikten sonra altı 
ay da uygulamalı eğitime tabî tutulmaktadırlar. Mes
leğe alınan bu görevliler, bir taraftan uzmanlık eği
timlerinden geçirilirken, diğer taraftan sıralı amirle
rince eğitimden geçirilmektedirler. Bu suretle 1,5 yıl
lık eğitimi tamamlayanlar, başarılı ve disiplinli olan
lar asaleten atanmaktadırlar. Üst yönetim kademesi 
içinde Ankara'da ve bazı bölgelerde seminer ve top
lantılar tertip edilmekte ve merkez ve iller arasında 
koordinasyon sağlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, polis enstitüsü akademiye dö
nüştürülerek amirlerin daha iyi yetiştirilmeleri sağ
lanmıştır. Keza polis koleji sayısı da, AnkaraMakine 
ilaveten, istanbul, tzmir ve Afyon'da açılan kolejlerle 
dörde çıkarılmıştır. 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları da 
planlı ve özel eğitimlerini sürdürmektedirler. Güven
lik güçlerimiz arasında eğitim açısından bir koordi
nasyon sağlanmış olması da ayrıca takdire şayan
dır. 

Güvenlik güçlerimizin, halkla ilişkilerine son za
manlarda büyük önem verdikleri, vatandaşlarımızla 
kurmuş oldukları diyaloglardan olumlu neticeler alın
dığı bir gerçektir. Kara'kol deyince akla suçluların 
girip çıktığı yer gelirken, bu imaj artık silinmeye yüz-
tutmuştun Karakollarda vatandaşlarımızla yapılan 
huzur toplantıları bunu sağlamıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Eyva'h, vatandaş yandı... 

BAŞKAN — Devam ediniz Sayın Sın. 
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ATİLLA SIN (Devamla) — Tabiî erendim, hak
lıdırlar; muhalefette bir şey olmadığı için, ancak laf 
atarlar. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sizdekileri görüyoruz. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Göstereceğim biraz 
sonra Sayın Ceylan. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan lütfen efendim... 
Sayın Sın, lütfen siz devam ediniz efendim. 
ATİLLA SIN (Devamla) — Ayrıca, bazı serbest 

meslek mensupları ile de toplantılar yapılıp, karşı
lıklı diyaloglar kurulmaktadır. Ankara'da başarılı şe
kilde yayınlarını sürdüren polis radyosuna ilaveten 
İstanbul'da da yayına geçilmiş olması; uyarıcı, eği
tici, yardım edici yayınların yaygınlaştırılması açısın
dan olumlu bir gelişmedir. Bu yayınların ülke çapın
da geliştirilmesi dileğimizdir. 

Düne kadar polise başvurulacak telefonlar halkı
mızca bilinmemekte iken, bugün Batı ülkeleri sevi
yesinde bir uygulama ile 055 numaralı telefon poli
se ulaşmada güvenilir yol olmuştur. 

.Karayolları üzerinde sürücülerle yapılan eğitim 
amaçlı sohbet toplantıları da, bir afet halini alan 
trafik açısından etkili olmaktadır. Trafik kazalarında 
ve bu • kazaların sonucu olarak ölen ve yaralanan 
sayısında bu yıl artışlar olmuştur. Ancak, trafik olay-1 

larını yalnızca polisin ve jandarmanın çalışmaları ile 
önlemek mümkün bulunmamaktadır. İnsanlarımız 
kurallara uyma alışkanlığı edinmedikçe, bu konuda 
gerekli eğitimler verilmedikçe, direksiyon başına ge
çen sürücü yorgunluğunu, uykusuzluğunu kaale al
madan araba kullandıkça, sorumluluk hissetmedikçe, 
bu kazalar önlenmez. 

Değerli milletvekilleri, sürücülerin çalışma karne
leri şehir çıkışlarında ve güzergâhlarında kontrol edil
mekte ise de, takograf cihazı uygulamasına geçilece
ğini, hatta bir tesadüf eseri olarak, bugün Ankara' 
da bu uygulamanın başlatılacağını öğrenmiş olmak 
sevindirici bir haberdir. Sayın İçişleri Bakanı 1987 
yılında ceza puanı uygulamasının da başlayacağını 
ifade etmişlerdir. Bu iki uygulamanın sürücü okul
ları uygulaması ile pekiştirilmesi halinde, trafik olay
larında azalma olacağını ümit etmekteyim. 

İM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Meclis araştır
ması yapalım, bakalım ne çricacak? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Vicdan 
azabı çekiyorlardır. • 

ATİLLA SIN (Devamla) — Kaza olmuyor de
miyoruz beyim. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen efendim.., 
Sayın Sın, lütfen siz devam ediniz efendim. 

ATİLLA SİN (Devamla) — Tabiî Sayın Başkan. 
Muhakkak ki, karayollarımızda kazalar olmak

tadır. Her kilometreye değil, her metreye bir polis, 
bir jandarma dikseniz, eğer sizde mesuliyet hissi 
yoksa... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Bizde var, da sizde yok. 

ATİLLA SIN (Devamla) — ... eğer sizde insan 
sevgisi yoksa, kaza yapmakta bir an bile tereddüt 
etmezsiniz ve bu kazaların önüne geçemezsiniz. Her 
şeyden evvel trafik kurallarına, insan haklarına say
gılı olursak, bu trafik kazalarının da önüne geçmiş 
oluruz. 

Değerli milletvekilleri, güvenlik hizmetleri üreti
me yönelik olmadığı için, yapılan harcamalar ken
disini göstermez. Ancak, resmî bir' görevlinin sokak
tan geçmesi ve jandarma araçlarının, sahil güvenlik 
botlarının mıntıkalarında dolaşması, maksatlı kişiler 
üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıoa, önceden haber 
alma ve alınan haberleri değerlendirerek olayları ön
ceden önleme, önem arz etmektedir. Burada, vatan
daşlarımıza da görev düştüğünü hatırlatmak isterim. 
-Kanunları, kuralları ihlal eden kişileri, önemli veya 
önemsiz görünen bazı faaliyetleri sosyal sorumluluk 
duygusu içinde hareket ederek, zabıtaya haber ver
mek, bir vatandaşlık görevi olmalıdır. Ancak, bu şi
kâyetler de zabıtaca mutlaka değerlendirilmelidir. 
Vatandaş, şikâyetinin yerini bulduğunu görmek ister. 
Bu sağlandığı takdirde, vatandaş zabıta kuvvetlerinin 
yanında, kanun dışı davranışların karşısında olacak
tır. 

Güney ve Güneydoğu'daki olaylara biraz da bu 
yönden bakmak gerekmektedir. Bazı vatandaşlarımı
zın devletten yana tutum ve davranışları,, teröristler
ce cezalandırılmaktadır. Bu bölgedeki bütün vatan
daşlarımız, şüpheli gördükleri kişileri, önceden gü
venlik güçlerine haber verirlerse,, sızmalar ve saldı
rılar önceden önlenmiş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, bu bölgedeki olaylar, Türk 
Devletinin şahsiyetine karşı, ülke ve millet bütün
lüğüne karşı düzenlenmektedir. Olayları çıkaranlar, 
mücavir yabancı ülkelerde eğitim görerek, destek gö
rerek, barınarak, İran - Irak savaşı sebebiyle, bu böl
gedeki otorite boşluklarından da yararlanarak, sınırı 
geçmekte, vur - kaç şeklinde eylemlere girişmekte
dirler. 
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Bunların eylemleri hepinizin malumlarıdır. Kim
leri hedef aldıkları hepimizce bilinmektedir. Saldırı
ları karakollara jandarmamızı ve polisimizi taşıyan 
arabalara yapmaktadırlar. Doğu ve Güneydoğuda 
yapılan yatırımları baltalamak, bölgenin kalkınma
sını engellemek için, şantiyelere ve tesislere saldır
maktadırlar. Devlet yanlısı vatandaşlarımıza, görevini 
yapmak isteyen görevlilere ve onları taşıyan helikop
terlere saldırmaktadırlar. Kısacası, devlete, millete, 
saldırmaktadırlar. Gayeleri, bölgedeki devlet otori
tesini sarsmak, güvenlik kuvvetlerinin moralini boz
mak, vatandaşlar üzerinde etkili olmaktır. Şehit edi
len jandarmaya, polise, bekçiye, muhtara, köy ko
rucusuna ve vatandaşla kurşun sıkan .ve sıktıranların 
tek emeli, ülkemizi parçalamaktır. Şartlandırılmış bu 
şakiler göz kırpmadan memleketimize, milletimize 
her türlü kötülüğü yapmaya çalışmaktadırlar; yurt 
dışında da kendilerini haklı çıkarma propagandaları 
yapmaktan geri durmamaktadırlar. 

Devlet yanlısı vatandaşlarımıza yapılan saldırılar, 
bu vatandaşlarımızın aile ve çocuklarına kadar yay
gınlaştırılmakta, sözde gözdağı vermeye, vatandaşı 
yıldırmaya çalışmaktadırlar. Bu vatan hainleri, bu 
şakiler bilmelidirler ki, devletin gücü üstünde hiçbir 
güç yoktur. Bu güç, er geç onları hezimete uğrata
caktır. 

Değerli milletvekilleri, arada sırada işkence olay
ları gündeme getirilmektedir. İşkenceye karşı oldu
ğumu belirtmek isterim. Ancak, işkenceye hep tek ta
raflı bakıldığını ifade etmek istiyorum. İşkence, yal
nızca tutuklanan kişilerin kendilerine yapıldığını ileri 
sürmeleri iddialarıyla sınırlı değildir. Şehit edilen jan
darmanın, polisin, bekçinin, muhtarın, köy korucu
sunun ailesi, çocukları, ana- babası, arkadaşları, 
meslektaşları ve aklıselim tüm yurttaşların duyduk
ları acı ve üzüntü işkence değil midir? Soruyorum, 
işkence yapıldığı iddia edilenler kaç kişi, az önce 
'belirttiğim şekilde işkence görenler kaç kişidir? 

Sayın milletvekilleri, ayrıca, saldırılar sebebiyle 
yaralanan, sakat kalan, malul ve âciz... 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Bir kişi de ol
sa işkence görüyor, yani kişi kişidir. Sayı olarak 
almayın lütfen. Sizinle beraberiz; ama işkence gö
renin tek fert olarak değerlendirilmesi yanlış olur 
Sayın Sın. 

BAŞKAN — Sayın Narin, yerinizden konuşma
yın lütfen.. 

Devam edin Sayın Sın. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Ayrıca saldırılar sebebiyle yaralanan, sakat ka
lan, malul ve âciz durumda olduğu için çalışamayan 
görevliler hayatları boyunca işkence çekmeyecekler 
mfidir? O halde lütfen "biraz insaflı olalım. 

Son günlerde irtica ile ilgili haberler yaygınlaş
mıştır. Bilindiği gibi, Anayasamıza göre, herkes vic
dan, dinî inartç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Ana
yasa hükümlerine aykırı olmamak üzere, ibadet, di
nî ayin ve törenler serbest bulunmaktadır. Kimse 
bunlara katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açık
lamaya zorlanamaz; bunlardan dolayı kınanamaz, 
suçlanamaz. Devletin sosyal, ekonomik, siyasî ve 
hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kuralla
rına dayandıramaz. Siyasî veya kişisel çıkar yahut 
nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, 
dinli veya din duygularını yahut dince kutsal sayı
lan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ateş olmayan 
yerden duman çıkmaz. 

ATİLLA SIN (Devamla) — O ateşi de, galiba 
biraz biz körükledik. 

ıBAŞKAN — Sayın Sın, devam edin. 
Sayın Üzel, lütfen... 
ATİLLA SIN (Devamla) — Anayasaya ve ka

nunlarımızda mevcut hükümleri ihlale, Anayasa re
jimimizi, toplum düzenimizi yıkmak veya bölmek 
amacını taşıyan hiçbir faaliyete müsaade edilmediği 
gibi, bu tür faaliyette bulunabilecek kişi ve gruplar 
sürekli olarak güvenlik kuvvetlerimizin takibi ve de
netimi altında bulundurulmaktadırlar. Gerektiğinde 
operasyonlar düzenlenerek yakalanan sanıklar ada
lete tevdi edilmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Türk Milleti hür demokra
tik sistem içerisinde Atatürk ilke ve inkılapları ışı
ğında, laiklik.prensiplerinin sağladığı serbestlik orta
mında, hiçbir baskı ve zorlamaya tabi tutulmaksızın 
İslam Dinini en iyi bir şeklide yaşattığından,, bu tür 
faaliyetlere itibar etmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partili milletve
killerini hassasiyetle ve sükûnetle dinledim, onların 
da aynı şekilde beni dinlemelerimi rica ediyor ve 
şimdi söyleyeceğim konu ile bazı konuların meydana 
çikması için Antalya olaylarına değinmek istiyorum. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hiç değinme, gerek yok. Sayın Bakanımız yeteri ka
dar yanlış bilgi verdi Meclise. 
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BAŞKAN — Sayın Ceylan. 
Devam edin Saym Sm. 
ATİLLA SIN (Devamla) — Saym milletvekili, 

milletvekili olarak sizi bu kürsüde sükûnet ve huzur 
içinde dinledim. 

BAŞKAN —*Siz devam Sayın Sın. 
ATİLLA SIN (Devamla) — Lütfen aynı hassa

siyeti Sizin de göstermemizi rica edeceğim. 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 

Gösterdiğiniz hassasiyet kadar ben de gösteriyorum. 
ATILLA SIN (Devamla) — Ben size yanlış bilgi 

vermeyeceğim; ben size, sizin propaganda görevlini
zin, sizin görevlendirdiğiniz kişinin ifadelerini oku
yacağım, kendimden bir şey ilave etmeyeceğim. 

Değerli milletvekilleri, «1985 yılında yapılan Doğ
ru Yol Partisinin büyük kurultayına Denizli ilini 
temsilen üye olarak katıldım. Büyük Kurultay, ma
yıs ayında yapılmıştı; haziran ayında da ben Doğru 
Yol Partisi Genel Merkezinde, Denizli İlini temsi
len Merkez Karar Yönetim Kurulunda görev aldım. 
Ben, 28 Eylül 1986 seçim döneminde, seçim yapılan 
bütün illere de komite başkanı olarak gittim. Parti
nin propagandasını, genel merkezden aldığım tali
mata uyarak uyguluyordum...» Bunları söyleyen ki
şinin ismini ve kim olduğunu da en sonunda açıkla
yacağım. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Sın, ifadeler nereden eline geçti? 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Atilla, sen tahrik
lere kapılma. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
ATİLLA SIN (Devamla) — Değerli milletvekil

leri, siz nereden geçiriyorsanız, aynı şekilde ben de 
oradan geçiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sın, lütfen Genel Kurula hi
tap edin efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Kaynağını söyle? 

ATILLA SIN (Devamla) — Kaynak söylenmez 
beyim. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sen devam et. 
ATILLA SIN ı(Devamla) — Şimdi, propaganda 

için Antalya da genel merkezinden aldığı talimat ve 
genel merkeziden aîdığı doğanları aynen söylüyorum. 
Bakınız, bunlar üzücüdür, 1980 öncesi sol mitingler
de söylenen kelimeler : «Katiller, işkenceciler, katil 
polis gibi sloganları söyledim...» 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yanlış, hiç öyle bir şey yoktur. 

ATİLLA SIN '(Devamla) — Bizim saygı duydu
ğumuz, her zaman »da 'güveneceğimiz Türk hâkimine 
Türk savcısına verilen ifadedir beyim... (DYP sırala
rından gürültüler) 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Sürt) — 
«Hükümet istifa» dendi, '«Bakan istifa» dendi; ama 
böyle 'bir şey söylenmedi. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — De
vam eden bir davayla ilgili olarak Mecliste konuş
ma yapılamaz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) -

Savcılıktaki ifade zabıtlarını nasıl aldın? Soruşturma 
sırasındaki bilgileri nasıl alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efendim. • 
ATILLA SIN (Devamla) — «Elimdeki mikro

fon, Manavgat Doğru Yol Partisi İlçe Teşkilatına 
mitingde görevlendirilen 07 DS 855 plakalı, sarı renk
li Renault marka otonun üzerinde bulunan çift ho-
partöre bağlı idi. Benim Antalya'daki mitingde bu 
otoyla görev alacağımı, Denizli Doğru Yol Partisi 
ti Başkanı (ismini yazıyor) bana ve otonun şoförüne 
verdiği talimatla belirledi» 

Şimdi, bu olaylarda polisin durup dururken, şuur
suzca halka hücum ettiğini, saldırdığını söylediler. 
Bakalım bu olay nasıl olmuş; şuursuzca saldıran po
lis miydi, yoksa "başkası mıydı bir de buna bakalım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, hazırlık tahkikatıyla ilgili evrak okuna
maz. Anayasaya aykırı hareket ediliyor. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) -
Savcının zaptları nasıl okunuyor? (DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sın, Sayın Sın, demin... (Gü
rültüler) Sayın milletvekilleri lütfen... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Ana
yasaya aykırıdır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sın, yargıya intikal eden 
mahkeme tutanakları değil herhalde değil mi? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın 'Başkan, Anayasanın 132 nci maddesine aykırı
dır, hatırlatmanızı işitiyorum. Kaynak söylesinler. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN —-Sayın Sın, herhalde yargı tutanak
larını okumuyorsunuz 

ATİLLA SIN '(Devamla) — Hayır, hayır efen
dim. 

AHMET SARP '(Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
Anayasa çiğneniyor efendim. (DYP sıralarından gü
rültüler) 
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BAŞKAN — Yargıya intikal eden ve yargıda de

vam eden... 
ATtLLA SIN (Devamla) — Anlatıyorum efen

dim, olayları anlatıyorum. Yargıyla bir alakası yok. 

BAŞKAN — Olayları anlatın. Yalnız, bu, yargı
ya intikal eden bir konu; biliyorsunuz tartışma ko
nusu olmuyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Onu okuyacağına Hafta Sonu okusun. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Arkadaşım... 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ATtLLA SIN (Devamla) — Hafta SSonu'nda be

nim liçin «Rüşvetçi» yazmıyor, «hırsız» yazmıyor, 
«devlet düşmanı» yazmıyor; «hovarda» yazıyor. Ya-
pabiHiyorsan sen de yap. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sın, sayın milletvekilleri... 
Karşılıklı konuşmayalım. 

Sayın Sın, devam edin. 

ATİLLA SIN ('Devamla) — «Süvari» adlı oto
büsün içinde ve üzerinde, inanın, milletvekilleri ken
di dokunulmazlıklarını öne sürerek polisle münaka
şaya, hatta itişmeye kadar varan sürtüşmeler oldu. 

Değerli rriilletvekilleri, Doğru Yol Partisi Antal
ya il merkezi binası önünde çıkan olaylarda görün
tülenen ve bana gösterdiğiniz, Doğru Yol Partisine 
ait «Süvari» adlı otobüsün muavini dediğiniz kişi, 
o otobüsün muavirii değiMir, kendisi Kütahyalıdır, 
Doğru Yol Partüsi'nin parti üyesidir. Antalya'daki 
olaylar esnasında, caddenin ortasındaki refüjlerden 
koruma kazaklarını söken sağa sola şuursuzca vuran, 
Kütahyalı kişi ve bunun gibiler... 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yanlış söyledin, dilin tutuldu. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bu 
bir ilâhî ihtardır. 

ATİLLA SIN (Devamla) — ... gibileridir arkada
şım, gibileridir; düzelttik. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın Sın, devam edin; Genel Kurula hitap edin. 
ATtLLA SIN (Devamla) — Değerli milletvekil-

lerimiz, çok kıymetli, itibarlı milletvekillerimiz ve her 
zaman saygı duyduğumuz arkadaşlarımız, bu kürsü
den Anayasaya ve kanunlara saygılı olduklarını söy
lediler ve bu Antalya olaylarında ne Anayasa, ne ka
nunlar sayılmadı. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Rafa kaldırdılar her
halde. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sizin 
tarafınızdan. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Sen laf ebeliğinden 
başka bir şey yapamazsın. 

Değerli arkadaşlarım, bir hususu aydınlatayım, 
kli benden çok iyi bildiklerini bildiğim halde, söyle
mekte yarar var; 2911 sayılı kanunun 22 nci maddesi 
der kli : Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir kilo
metre etrafında ve devlet karayollarında gösteri ve 
yürüyüş yapılamaz, miting yapılamaz. 

(MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Belediye dtdbüsleriyle Meclisin içinden geçiyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen... 
ATİLLA SIN (Devamla) — Maalesef bu kanun

da, Anayasaya saygılı arkadaşlarımız Anayasa suçu 
işledikleri gibi, kanunları da çiğnediler. Serik kavşa
ğını, Antalya - Ankara ve civar illerine bağlayan dev
let karayollarını âdeta işgal edercesine kapatarak; 
kanunlara da ne kadar saygılı olduklarını ortaya 
koydular. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — Hiçbir şey 
olamazsın, korkma. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Allah'a çok şükür, 
bizim kimseden 'korkumuz yok. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesür) — Biz
den korkuyorsunuz, bizden, 

İBRAHİM TAŞDEMÎR (Ağrı) — Sen git define 
ara. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Sın. 
ATİLLA SIN (Devamla) — En büyük define in

sandır kardeşim, bulabiliyor musun o insanı sen? 

BAŞKAN — Sayın Sın... Sayın milletvekilleri... 
ATİLLA SIN (Devamla) — Ben define ararken 

insan sevgisini arıyorum; ama siz ne arıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın-Sın, devam ediniz siz. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Yerde mi, 

toprak altında mı arıyorsun insan sevgisini? 
BAŞKAN — Sayın Sın, devam edin. 
ATİLLA SIN (Devamla) — Değerli milletvekil

leri, sözlerimi bitirmeden evvel birkaç konuya daha 
değinip... (SHP ve DYP sıralarından «Devam et, de
vam et» sesleri) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
'Devanı edin Sayın Sın, çok güzel konuşuyorsunuz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi
raz da iktidar partisi grubu sözcüsü gibi konuşun 
sayın milletvekilli. 

ATtLLA SIN (Devamla) — Efendim?.. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; karşı
lıklı konuşmak diye bir usul yoktur. 

Sayın Sın, devam edin; Genel Kurula hitaben ko
nuşun lütfen. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Tabiî efendim, ben 
Genel Kurula 'hitap ediyorum sayenizde. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayesinde!... 

ATİLLA SIN (Devamla) — Tabiî sayesinde efen
dim... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Sın. 
ATİLLA İSIN (Devamla) — Garantisi olmazsa, 

galiba biz 'burada birbirimize gireriz. 
(MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Biz öyle bir şey demedik. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
ATILLA SİN (Devamla) — Onu diyenleri gör

dük.... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen. Sözü

nü kesmeyin. 
Sayın Sın devam edin. 
ATİLLA SlN (Devamla) — Antalya'dan yeteri 

kaldar nasibimizi aldık galiba; inşallah bundan son
ra, böyle tatsız olaylara hiçbir kuruluşun tevessül et
memesini temenni ederim. En büyük hakem, Türk 
Milletidir... 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biz de ona inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin Sayın Sın. 
ATİLLA SIN (Devamda) — En büyük imtihan, 

seçliım ©ünü sandık başıdır. 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Var 

mısınız?.. 
ATİLLA SIN (Devamla) — Siz daha 134 imzayı 

'bulamadınız, bir de seçimden bahsediyorsunuz. 
SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — O ayrı, o 

ayrı. 
ATILLA SIN (Devamla) — Biz her şeye varız 

(beyefendi, biz her şeye varız ve. 1988 yılında da yi
ne Anavatan Partisinin iktidarı ile bu Meclis açılacak, 
hiç merak etmeyin. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Siz 'başka yerde iktidar olursunuz. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Kadromuzda boş 
yerler var, 'buyurun sizi de kabul ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Sın, siz Genel Kurula hita
ben devam edin. 

Sayın milletvekiılleri, lütfen. 
Sayın Sın devam edin lütfen. 
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J ATILLA SIN (Devamla) — Sayın milletvekiUe-
I ri, güvenlik kuvvetlerimizin araç, gereç ve silah yö-
I nünden güçlü olmaları kaçınılmazdır. Taşıt ve silah 

standartlarının karşılanması, daha iyi. hizmet verme-
I lerinin ön şartıdır. Jandarma Gendi Komutanlığının 
I zırhlı taktik aracı almasını teminen' Plan ve Bütçe 
I Komisyonunda ödenek ilavesi yapılmıştır. 

Sahillerimizde, karasularımız ve iç sularımızda 
I güvenliği sağlamakla görevli Sahil Güvenlik... 
| BAŞKAN — Sayın Sın, eğer yarım saat kudiana-
I caksanız yarım saatiniz 3 dakika geçiyor, hatırlatı-
I yorum. 
I Devam edin 'buyurun. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Çok .teşekkür ede-
I rim Sayın Başkan. 
I Sahil Güvenlik Komutanlığının faaliyet alanı ka-
I rasullarımızdıır. Sular üzerindeki bu görevler, botlarla 
I yürütülmektedir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
I Botları var mı güvenlik kuvvetlerinin? 

BAŞKAN — Sayın millet vekilleri, lütfen efen-
I dıîm... 

ATİLLA SİN (Devamda) — Var, var beyim var. 
I Biraz sonra arkadaşım da size daha iyi bilgiler ve-
I recek; ama nedense siz bugünlerde /bir hastalığa ya-
I kalandınız, durmadan ılaf atıyorsunuz. Bunun sonu 
I iyi değildir; kalp krizi gelir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Kalbim ıseninklinden sağlam, korkma. 

I BAŞKAN — Sayın Sın, devam edin. 
I ATİLLA SIN (Devamla) — Sularımızın, karasula

rımızın havadan kontrollarının yapılabilmesi, olayla-
I rm havadan izlenebilmesi artık bir zaruret halini al

mıştır. Bu sebeple güvenlik kuvvetlerimizin, hizmete 
I uygun helikopterlerle donatılmasının bir program da-
I hil'inde gerçekleştirileceği kanaatindeyim. 
I Gelecek yıl içinde Ankara'da kapalı devre televiz-
I yon sistemi faaliyete geçirilecektir. Böylece kavşak-
I 1ar trafik ve toplumsal olaylar açısından denetlenebi

leceklerdir. Bu uygulamaya gelecek yıl İstanbul ve İz
mir'de de geçilecektir. 

I Sayın milletvekilleri, Bakanlık ve bağlı kuruluşla-
I rında bürokrasiyi azaltıcı çalışmalar yapılmış ve ya

pılmaktadır. Pasaport almak için uzun süre bekle-
I meye artık gerek yoktur. Keza, ehliyet almak için is-
I tenen belge sayısı azaltılmıştır; gereken kolaylıklar 
I getirilmiştir. 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
I Kaçıncı baskı? 

— 474 — 



T. B. M. M. B.: 44 17 * 12 . 1986 0 : 1 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Milletin anası 
ağlıyor. 

ATILLA SIN (Devamla) — Güvenlik, soruştur
malarında yapılan yeni düzenlemelerle bu işlemlerin 
kısa sürede tamamlanması sağlanmıştır. Büyük ilçe
lerimizde kurulan trafik tescil ve denetleme büroları 
vatandaşlarımızın ayağına götürülen bir hizmet olup, 
bu uygulamanın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; içişleri 
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları bütçeler1! hakkındaki 
sözlerime son vermeden önce, görevleri uğruna şehit 
olan güvenlik mensuplarımıza Tanrıdan rahmet diler, 
bütçelerinin ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerken, şahsım ve Anavatan Partisi adına 
saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri,, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sıayın Sın. 
Sayın Sökmenoğlu, bir talebiniz geldi. Ancak, 

Başkanlığımızın titizlikle takibine rağmen, şahsınıza 
böyle bir hakareti tespit edemedik. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Tutanaklarda var. 

BAŞKAN — Tutanakları getirteceğim, inceleyip 
tekrar... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne için söz istiyorsunuz Sayın Ço-
rapçıoğlu? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Kul
landığı tabirlerle,, okuduğu ifadelerle, partimize karşı 
hakaretamiz ifadeler kullanmışlardır, onun. için söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çoriapçıoğlu, Anayasanın 
hükmü Sayın hatibe hatırlatılmıştır. Sayın hatip, yar
gıdaki tutanaklardan, yargıdan bahsetmediğini be
lirtmiş, olaydan bahsetmiştir ve sonra da bu yönüyle 
devam etmiştir. Grubunuza bir hakaret, grup hitabı 
olarak hakaret tespit edilememiştir. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıikesir) — İkin
ci seböbi şudur : ifadesini okuduğu şahsın partimizle 
ne suretle ilgisi bulunduğu hususunu izah etmemiş 
ve partimize karşı 'bühtanda bulunmuştur. (ANAP 
sıralarından «öyle bir şey yok» sesleri; gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, tutanakları ge
tirtiyorum, o konuya da bakacağım efendim. Blajşlkan-
lığımızoa tespit edilmemiştir, ancak, bu konuda tuta
nakları inceleyeceğim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — iki 
sebebe istinat etmekteyiz. 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına ikin
ci konuşmacı Sayın Mehmet Onur. 

Buyurun Sayın Onur. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Onur, süreniz 25 dakikadır. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; sözlerime başlarken yüce Meclisimizi say
gıyla selamlıyorum. 

Bugün 'burada, 1987 malî yılı bütçe teklifiyle 
1985 yılı kesinhesabını görüşmekte olduğumuz içiş
leri Bakanlığı ve (bağlı kuruluşlarınca yerine •getiri
len görevler arasında önemli 'bir yer.işgal eden ka
mu düzeninin, vatandaşın can ve mal güvenliğinin 
sağlanması, sınır ve kıyı emniyetinin ve karasuları
mızın korunması, hususlarının layıkıyla yenine geti
rilmesi ve Bakanlığın gerek teşkilat, gerekse personel, 
araç ve hizmet alanlarında güçlendirilmesine bağlı 
bulunduğu, iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizce ma
lumdur ve inanıyoruz ki, bütün 'bu ikonalarda 'bir
lik ve ibütünılük içindeyiz. Pek tabiî iktidarıyla, mu-
halefetıiyie aramızda farklı düşünce içinde olanlar 
bulunacaktır, ancaik ülkemizin huzur ve güvenlik 
içinde olması, her türlü anarşi ve terör belasından 
uzak yaşaması, zamanında doğru kararlar alarak sü
ratli ve etkili uygulamaya geçebilen güçlü bir idare 
•mekanizmasının tesis ve idamesi konularında yüce 
Milletlimizin tek «bir kalp gibi .birlik ve bütünlük için
de çarpması gerektiğine ve aslında 'böyle olduğuna 
da içtenlikle inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, 'bilindiği gibi, mülkî idare 
sistemimiz yukarıda öneminli belirttiğimiz hizmetle
rin yerine getirilebilmesi bakımından her zaman et
kili olmuş ve gerekli yetki ve imkânlarla teçhiz edil
diği zaman, bu etkisinin çok üstün düzeylere çıkarı
labileceğini kanıtlamış 'bir sistemdir; ancak 5442 sa
yılı 11 idaresi Kanununun getirmiş olduğu sistemden 
zaman içinde görülen sapmalar, mülkî idare amirle
rinin yetkilerini sınırlamaya yönelik düzenlemeler, 
maalesef, bu etkinliğin zaman zaman azalmasına ve 
ıbunun bir sonucu olarak da mülkî idare amirlerinin 
yelMerinin tartışılmasına ortam hazırlamıştır. Kanaa
timizce, etkin ve verimli çalışan, bir yönetim meka
nizmasının oluşturulması ve böylece halkımıza en iyi 
şekilde hizmet götürmek durumunda olan kamu ku-
ruluş'ları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlan
ması, onların çalışmalarının gözetimi, denetimi ve 
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yönlendirilmesi, kamu kaynaklarının en etlkin bir şe
kilde kulilanılabiılim'es'i, mülkî idare amirlerinin fonk
siyonlarını rahatlıkla yerine getirebilecek yetkilerle 
donatılmasına bağlı 'bulunmaktadır, 

Değerli milletvekillileri, bilindiği ıgibi, yüce Parla
mentomuzun tasvibine ımazhar olan 19.12.1983 tarih,-
ii hükümet programında vatandaşa hizmet götürülür
ken merkeziyetçi tutumun azaltılacağı, mahallî teş
kilatların yetki ve sorumluluklarının işlerin doğru
dan doğruya yerinde çözülmesine imkân verecek şe
kilde artırılacağı ilkesine yer verimiştir. Bu ilkenin 
temelinde halka götürülen devlet hizmetlerinin ma
hallinde daha etkili ve daha süratli biçimde yerine 
getirilmesi düşüncesi yattığı giibi, buna 'bağlı olarak 

' vatandaşın gereksiz yere işıini takip içlin Ankara'ya 
gelmesinin doğurduğu zahmetlere bir son .verilmesi 
düşüncesi de yatmaktadır. 'Bugüne kadar, 'bu uğurda 
'büyük mesafeler alınmış olduğunu ifade etmek iste
rim. Bütün bu 'seibepllerile taşra düzeyinde güçlü bk 
idare sistemine daima taraftar olduk ve olmakta
yız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; verimli ve 
süratli 'bir hizmetin temel şartı, nitelikli personellin 
yanı sıra, araç-gereç bakımından da idarenin gerekli 
imkânlara sahip kılınmasıdır; özelikle emniyet ve 
asayişe yönelik konularda, bu hususun ne kadar 
önem taşıdığı yüksek malumlarıdır. Bu nedenle, İç
işleri Bakanlığı ve 'bağlı kuruluşlarının araç-ıgereç ve 
teçhizat yönünden güçlendirilmesine, 'bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da devam ©dilmesi, özel
likle (sıkıyönetim döneminden sonra, huzur ve gü
venin başarılı 'bir şekilde tesisi açısından zorunlu 
görülmektedir. Söylemeliyim ki, vatandaşın huzur ve 
•güveninin Maliyeti söz konusu olamaz; bunun sağlan
ması için ne gerekiyorsa, tereddütsüz 'alınmalıdır, bu 
husus tereddütsüz yerine getirilmelidir. İçişleri Ba
kanlığını 'bunun idraki içinde gördük; 'bu anlayış 
tavlizsiz sürdürülmelıidir. 

Pasaport, ahvali şahsî ve güvenlik soruşturması 
işlemlerinin 'basitleştirilmesi konularında, İçişleri Ba
kanlığının başarılı sonuçlar aldığına tamik olmakta
yız. Bunlardan özellikle nüfus hizmetlerinin, bihak
kın vatandaşın ayağına kadar götürüldüğü pek söy
lenemez. örneğin, bu 'hizmetler halen köy düzeyine 
kadar indirilmemiştir, ilçe seviyesinde tutulmuştur. 
Köy grup şefliklerinin ihdası suretiyle bu hizmetle
rin en ücra köylere kadar götürülmesi yönünde tçiş

leri Bakanlığında bir süreden beri başlatıldığı anla
şılan çalışmalar, en kısa zamanda uygulama alanına 
sokulmalıdır. 

Bu arada, nüfus kayıtlarının bir merkezde, bilgi 
işlem makineleriyle elektronik ortamda tutulmasını 
öngören MERNİS Projesi, mutlaka yurt çapında uy
gulama alanına sokulmalıdır. Bu konuda mevcut 
olduğu görülen istikrarlı tutum, bundan sonra da sür
dürülmelidir. 

Nitelikli personel yetiştirilmesinde, eğitimin rolü 
inkâr edilemez. Taşra idaremizde, diğer personelin de 
amiri durumunda olmaları itibariyle özellikle mülkî 
idare amirlerinin yetiştirilmesi, dinamik bir idarenin 
olması için şarttır, içişleri Bakanlığı, içinde bulundu
ğumuz 1986 yılında, sadece mülkî idare amirleri ile 
sınırlı kalmayarak, belediye başkanları, il özel idare 
müdürleri, il ve ilçe nüfus müdürleri, ilçe yazı işleri 
müdürleri ve belediye muhasipleri gibi, değişik nite
likteki personeli de kapsayacak şekilde, toplam 25 
kurs ve seminer düzenlemiş ve 1 064 görevlinin hiz
met içi eğitimleri yapılmıştır. Eğitim konusunda sa
dece bununla yetinilmeyerek, içinde bulunduğumuz 
yılda, Bakanlık merkezinde mensuplarının yabancı 
dil bilgilerinin geliştirilmesi için, 20 kişiye hitap ede
bilecek kapasitede bir lisan laboratuvarı oluşturul
muştur. 21 kaymakam, yabancı dilerini geliştirmek 
ve meslekî çalışmalar yapmak için yurt dışına gön
derilmiştir. Bu arada, il ve ilçelerimizde toplam 70 
bine yakın sivil savunma yükümlüsünün savaş ve 
afet hallerinde yapılacak acil yardım ve kurtarma 
hizmetleri konusunda, yıl içinde eğitilmiş olmaları da 
memnuniyeti muciptir. 

Benzer eğitimlerin, bakanlığa bağlı güvenlik ku
ruluşlarında da sürdürülmesi memnunlukla karşılan
mıştır. özellikle yeni silah teknolojisinin tanıtılması, 
çeşitli cihazların kullanılmasının öğrenilmesi ve özel 
harekât ve operasyon usullerinin uygulamalı biçimde 
gösterilmesi bakımından eğitim, güvenlik personeli
miz için son derece önem kesbetmektedir. Bu amaçla, 
polis teşkilatında 7 376 personel meslekî temel eği
timden geçirilmiştir. Halen 2 715 personelin eğitim
lerinin sürdürüldüğü anlaşılmıştır. Bu arada, 5 bin 
civarında polis amir ve memuru muhtelif branşlarda ' 
uzmanlık kurslarından geçirilmiştir; 2 300'e yakın 
personel de, birim amirlerince konularıyla ilgili branş
larda, görev sırasında, eğitilmişlerdir. 

Jandarma teşkilatımızda da, yıl içinde 88 subay 
ve 650 astsubay uzun süreli özel eğitimlere tabi tu-
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tulmuştur. Bu arada, uygulamalı komando eğitimin
de, uzman subaylardan teşkil edilen 12 eğitim timinin 
de, karakol personeli mahallinde eğitilmek üzere, 
Doğu ve Güneydoğudaki birliklerde görevlendirildik
leri anlaşılmıştır. Ayrıca, günümüze kadar açılan 88 
kursta, toplam 587 subay ve 972 astsubay tekâmül 
eğitimine tabi tutulmuştur. 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli subay ve 
astsubaylarımızın, sahil güvenlik ve oryantasyon kurs
ları da, merkezde ve dört deniz komutanlığında mun
tazam surette yapılmaktadır. Son derece isabetli olan 
bu faaliyetlere, bundan böyle. de devam edilmesini 
dilemekteyiz. 

Bilindiği gibi, Devlet Planlama Teşkilatımızın taş
ra teşkilatı bulunmamaktadır. Bu nedenle il ve ilçe 
kademesinde yatırımların hızlanması, teklif ve izlen
mesi görevi valilerimize verilmiş ve onlara niyabeten 
de görev, ilçelerde kaymakamlarımıza ait bulunmak
tadır. Bu konuda, mülkî idare amirleri de yardımcı 
olmak üzere, İçişleri Bakanlığının illerde müdürü, uz
manı ve gerekli memurları ile planlama ve koordi
nasyon birimleri oluşturması ve bunları güçlendirme
si yolundaki gayretlerini olumlu buluyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıdan 
beri sunmaya çalıştığım çalışmaların yanı sıra, İçiş
leri Bakanlığında mahallî idarelerimize ilişkin olarak 
da, önemli yasal düzenlemelerin gerçekleştirildiğini 
ve bu idarelerimizin, malî kaynak ve imkânlarla do
natılarak, büyük bir hizmet yarışına sokulduklarını 
görmekteyiz. Mahallî idarelerin, halka daha verimli 
hizmet verebilmelerini temin amacıyla evvelce hazır
lanmış olan 11 özel İdareleri, Belediye ve Köy Ka
nunlarından 11 özel İdarelerine İlişkin Kanun, 
21.11.1986 tarihinde Yüce Meclisimize sunulmuştur. 
Bu kanunlarla, mahallî idarelerimizin kendilerine te
rettüp eden hizmetleri en verimli şekilde yerine getir
mek imkânına kavuşacaklarına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ifade etme
liyim ki, hükümetimiz kuruluşundan bu yana. daima 
halka en gerçekçi hizmetin, ona en yakın mesafede 
yer almakta olan idarelerce götürülebileceği ilkesi 
içinde olmuştur. Söylemeye gerek yok ki, bu tür ida
relerimizin başında, mahallî idarelerimiz yer almak
tadır. Bu yüzden mahallî idarelerimiz, hükümetin ku
ruluşundan bu yana, hem yetki devri açısından, hem 
de kaynak temini yönünden çok yakın ilgi görmüş
lerdir. Denebilir ki, belediye ve özel idarelerimiz, gü
nümüzde, tarihinde görmedikleri parasal imkânlara 
kavuşmuşlardır. Zira, inancımız odur ki, malî kay

naktan yoksun bir mahallî idareden, halka yönelik 
müessir bir hizmet beklenemez. Yine, belirtmeliyim 
ki, bir mahallî idarenin özerkliği ile malî açıdan ye
terli olması arasında yakın ilişki mevcuttur. 

Bu düşünceler içinde olan iktidarımızın getirdiği 
kanunî düzenlemelerle, 1983 yılından günümüze kadar 
belediye gelirlerinde altı misli ve il öze) idare büt
çelerinde de önemli bir artış görülmektedir. Belediye 
ve il özel idarelerimizde, 1986 yılı başından günümü
ze kadar, sadece içişleri Bakanlığı emrindeki fonlar
dan 21 milyarı mütecaviz yardım yapılmıştır. Yine 
bilinmektedir ki, şehir imar planlarının tasdiki ve bu 
planların mahallinde uygulanmasını yapacak teknik 
elemanların atama işlemleri de, en son olarak 3194 
sayılı Kanunla, merkezden alınarak belediyelere ve
rilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, saldırı haberlerinin halka 
süratle ulaştırılarak gerekli koruma tedbirlerinin alın
masına imkân vermek amacıyla İçişleri Bakanlığınca, 
1985 yılında 5 şehirde (İzmit, Gölcük, Mersin, Kırık
kale ve İskenderun) başlatılmış olan merkezî telsizle 
uzaktan kumandalı elektronik ikaz alarm sistemi ça
lışmalarının tamamlanmış olmasını ve bunlardan da
ha 12 şehirde tesis önçalışmalarına başlandığını gör
mek, bizler için memnuniyeti mucip olmuştur. 

Kaymakamlarımızın, güvenlik kuruluşlarıyla ilişki
lerinde görevlerini kolaylaştırmak amacıyla 1985 yı
lında başlanan telsiz alımlarına, 1986 yılında da de
vam edilmiş ve yıl içinde 173 adet el telsizi ile 472 
adet oto telsizi satın alınarak dağıtımları yapılmıştır. 

Devletin taşra idarelerine ilişkin hemen her göre
vinde sorumluluk payı bulunan vali ve kaymakamla
rımızla, mülkiye müfettişleri, mahallî idareler kontro
lörleri ve il planlama uzmanları gibi görevlilerin, yü
rüttükleri görevin önem ve sorumluluğu ile mütena
sip tarzda mahallî haklara kavuşturulmaları yönün
den, İçişleri Bakanlığında yapılmakta olan çalışmalar 
sonuçlandırılarak Başbakanlığa sunulduğu anlaşılmış
tır. Böylece, fiilen görev başında vali ve kaymakam
lara, il ve ilçe sınırları içinde yaptıkları denetimler 
için devir teftiş yolluğu yerine, bu görevlerinin özel
liği icabı olarak, daha basitleştirilmiş biçimde devir-
teftiş ve yatırımları izleme ödeneği verilmesi; halen 
uygulanmakta olan ek göstergelerin ve özel hizmet 
tazminatının emsalleri doğrultusunda yükseltilmesi ve 
almayanlara da, yine emsalleri doğrultusunda bunların 
teşmili ve benzeri malî hakların verilmesi talep olun
maktadır. 

Biz, iktidar grubu olarak, yurtta huzur ve güven 
ortamının pekiştirilmesi ve idamesi, kanun ve nizam 
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hâkimiyetinin sürdürülmesi gibi, şerefli vazifeler yük
lediğimiz bu güzide meslek mensuplarına, elden ge
len her türlü desteğin gösterilmesinden yanayız. Yü
ce Meclisin de aynı düşünceler içinde olduğuna inan
maktayız. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, 15 Ağus
tos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli ilçelerimize yapı
lan menfur baskınlarda, yurdumuzun Doğu ve Güney
doğu bölgelerinde başlatılan bölücü eşkiya olaylarına 
değinmeden konuşmama nihayet vermek istemiyorum. 

Peşinen ifade edeyim ki, millet ve ülke bütünlüğü
nü zedelemeyi amaçlayan ve yurt dışı bağlantıları da 
yakinen bilinen bu bölücü eşkiya olaylarını ve piyon
larını, devletimiz, büyük bir kararlılıkla can çekişir 
hale getirmiştir. Zamanla kökünün tamamen kurutu-
lacağından da hiç kimsenin şüphesi elmasın. Ancak, 
bu uğurda asker ve sivil şehit ve yaralı verdiğimizi 
de üzülerek belirtiyorum. Grubum adına huzurları
nızda şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
da acil şifalar diliyorum. 

Devletimiz, güvenlik kuvvetlerimizin fedakâr gay
retleriyle, yurdumuzda bir zamandar ıstırabını çektiği
miz anarşi meselesini halletmiştir. Halen can çekişir, 
hale getirilmiş, bu bölücü ve yurt dışı kaynaklı, do
ğuda yaşayan, vatanına ve milletine gönülden bağlı 
insanımızla hiçbir ilgisi olmayan fesat hareketinin kö
künün kurutulacağına da içtenlikle inanmaktayım. 

Biz, İçişleri Bakanlığında, güvenlik güçlerimiz için 
bu eşkiya ile mücadelenin koşullarına uygun tarzda 
düzenlenmekte olan uygulamalı eğitimleri ve keza gü
venlik güçlerimizin vurucu ve caydırıcı gücünü artır
ma yönündeki donatım çalışmalarını takdirle karşılı
yoruz ve bu çalışmaların her zaman destekçisi oldu
ğumuzu ifade ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yurdumuz, 
12 Eylül 1980 Harekâtını doğuran bir ortamdan bu
günlere gelmiştir. Bütün dünyada anarşi ve terörde 
bir tırmanış gözlenirken, ülkemizde huzurlu ve güven
li bir ortam içinde bulunmamız son,derece sevindiri
cidir. Burada, polisiyle, jandarmasıyla, sahil güvenlik 
ve merkez teşkilatıyla içişleri Bakanlığımızın kararlı 
ve gayretli çalışmalarının rolü büyüktür. Bu sebeple, 
bakanlık teşkilatına huzurlarınızda teşekkür ediyo
rum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bana tahsis 
edilen bu kısa zaman içinde yapmaya çalıştığım açık
lamalardan da anlaşılacağı üzere, ülkemizin temel ve 
hayatî hizmetlerini yerine getirmekle mükellef bir ba
kanlığın sorunları görüşülmektedir. Bakanlık bünyesin

de bu sorunların üstesinden gelinmesi yönünde yoğun 
ve istikrarlı çalışmalar yapılmakta olduğunu görmek, 
bizleri mutlu kılmıştır. Bu çalışmaların bundan böyle 
de aynı heyecanla sürdürüleceği şüphesizdir. 

Bakanlık ve bağlı kuruluşları bütçesinin ülkemiz 
.ve milletimiz için hayırlı olmasını diler, saygılar su
narım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın 

Halil ibrahim Şahin; buyurun Sayın Şahin. 
SHP GRUBU ADINA HALlL İBRAHİM ŞA

HİN (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti adına, 1987 Malî Yılı 
İçişleri Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
belirtmek üzere huzurlarınızdayım. Şahsım ve gru
bum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, devletin toplumsal yaşama 
akışını temin eden, daha açık bir deyişte devlet hiz
metini yürüten hükümetler, sosyal devlet anlayışının 
gerçekleşmesi için çalışmak zorundalar. Bu zorunlu
luk, iç güvenlik açısından içişleri Bakanlığına büyük 
sorumluluklar yükler. İçişleri Bakanlığı bütçesi, hü
kümetin ve dolayısıyla içişleri Bakanlığının,ilkelerini 
ve uygulama politikalarını ortaya koyan geçmiş uy- / 
gulamalarla, geleceğe ışık tutan belgelerdir. Bu neden
le, sayın bakanlık hakkında eleştiriye geçmeden ön
ce, partimin iç güvenlik yönünden bakış açısını ve 
amaçlarını yüce Meclise, kısa genel başlıklar halinde, 
ifade etmeyi doğru buluyorum. 

Sayın milletvekilleri, içişleri Bakanlığı 3152 sayılı 
Yasanın 3 üncü maddesine göre, merkez ve taşra 
kuruluşlarıyla, bağlı kuruluşlardan meydana gelmek
tedir. Bağlı kuruluşlar, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığıdır. Böylece, içişleri Bakanlığı bağlı kuru
luşlarıyla birlikte, doğrudan doğruya insan temel hak 
ve özgürlüklerinin güvencesi olan bir bakanlık ola
rak ortaya çıkmakta, halkın can ve mal güvenliğinin 
sigortası olmaktadır. 

Demokratik hukuk devletinin işlerliğinde, en önem
li etkenlerden birisi, tartışmasız iç güvenliktir, iç gü
venlik kuvvetleri, demokratik hukuk devletinde gü
venliğin sağlanmasında ve yasaların çiğnenmesine kar
şı önlemler alınmasında görevli olduğu gibi, demok
ratik hakların ve özgürlüklerin engellemelere ve sal
dırılara karşı korunmasından da sorumludur. İç gü
venliğin etkinliği kadar, nasıl sağlandığı da önemlidir. 
Kullanılan yöntem ,insan haklarına, demokratik hukuk 
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devleti ilkelerine uygun değilse, eşitlikle uygulanmıyor- I 
sa, sağlanacak güvenlik geçici olur. O güvenlik değil, 
korkudur; her an bozulabilir. Toplumda bunalımlara I 
ve patlamalara yol açar. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, iç güvenliği, top
lumsal ve ekonomik düzenle de yakından ilgili gö
rür. Bir ülkede, toplumsal ve ekonomik düzen, hak 
ve dengeli değilse, en etkin iç güvenlik önlemleri bile 
etkisiz kalır, önlemler etkisiz "ve yetersiz kaldıkça, 
uğraş, sert yöntemlere dönüşür. Demokratik hukuk I 
devleti kurallarına uygun olmayan yöntemlerin sonu
cunda, toplumda bunalımlar artar, tepkiler başlar, iç 
güvenlik kuvvetleri, yetkilerini hukuk devleti kural
ları ve yasalardan; saygıyı, haktan almalıdır. I 

Ülkemizin yakın geçmişi, yaşadığı acı olaylardan t 
sonra demokrasinin sürebilmesi için iç huzur ve ba
rışın sağlanması, ayrı bir önem kazanmıştır. Bu amaç
la, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, iç güvenlik güçleri
nin görevlerini yerine getirebilmeleri için, araç ve I 
gereç bakımından olduğu kadar, bilgi ve insana ilişkin 
değer yargıları bakımından da gerekli nitelikleri ka
zanmasını öngörür. Huzur ve barışın sağlanması, iç 
güvenlik kuvvetlerinin toplumda saygınlığını koru
masına bağlıdır. İktidarın baskısı altında tarafsızlığını 
yitireceğine ve saygınlığını koruyamayacağına inanır. 

Sosyaldemokrat Halkçı Partinin devlet anlayışı, 
dolayısıyla iç güvenlik anlayışı, millî, demokratik, laik I 
ve sosyal hukuk devletidir. Böyle bir devlet anlayışı
nın gereği olan hukuk düzeni, çağdaş toplumun eko
nomik, toplumsal ve kültürel gelişme sürecine engel I 
olmayacak; tersine, onun gelişmesine öncülük edecek 
yenilikçi bir hukuk olmalıdır. 

Sosyal demokrasinin hukuk anlayışı, devrimci nite
liktedir. Bu anlayış, Atatürk ilkelerine bağlılığın da 
bir gereğidir. j 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, hukukun üstünlüğü
nü esas alır. Hukukun üstünlüğü, eşitliğin ve özgür
lüklerin sağlanmasında ölçütlerden biridir. Bu nedenle 
baskıcı ve totaliter görüşlere katılmaz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, yargının bağımsızlı
ğını temel ilke sayar. Yasama ve yürütmenin işlem ve 
tasarruflarının, yargı denetimi altında tutulmasını, 
hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığın bir sonucu ola- I 
rak görür. I 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, pahalı olmayan, 
hızlı işleyen adalet mekanizmasını esas aldığı gibi, I 
hak arama ve savunma özgürlüğü gibi temel haklar
dan yararlanmada eşitliğin sağlanmasını ister. Devle
tin temeli adalettir; bağımsız yargı, bu güven duygu- | 
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sunun ifadesidir. Devlet, kendisi ile olan ilişkilerin
de güçsüz olanları güçlülerle eşit kılamazsa, kargaşa 
başlar ve teröre dönüşür. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, demokrasiyi ve Cum
huriyetin korunmasını devletin varlık nedeni bildiği 
gibi, devletin, aynı zamanda ulusun huzurunu sağla
mak ve kişilerini mutlu etmek görevi ile de yükümlü
dür. Devlet, kişinin yaşam mücadelesini kolaylaştır
mak, insan onuruna uygun bir ortam içerisinde yaşa
masını gerçekleştirmek zorundadır. Bu durum, sosyal 
devletin ve hukuk devletinin görevidir. O nedenle ki
şinin hak ve özgürlüklerinin kullanılmasını sınırlayan 
engelleri ortadan kaldırmayı amaçlar. Sosyal devlet 
anlayışının gerekleri bir ülkede yerine getirilmiyor ve
ya getirilemiyorsa, doğan boşluğa dolan güçler, Ata
türk ilke ve devrimlerini sarsar. 

Kısaca, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, insanın öz
gürlüğünü temel alan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
laik, demokratik, halkçı, bağımsız, üretici, sosyal ada
lete dayalı, toplumun kurulması, sürekliliği için uğ
raş verir. Bu yönü itibariyle Devletin iç politikada 
görüntüsünü ve uygulamasını, İçişleri Bakanlığı ve 
onun bütçesi sergilemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bizim bakış açımızda Türk 
toplumunda barışın ve huzurun sağlanacağı muhak
kaktır. Çünkü biz, hukukun üstünlüğünü esas alıyo
ruz. Çağdaş, sosyal devlet anlayışını esas alıyoruz. 
Ancak, bu yüzyılda ve bu yılda, hükümetin ve do
layısıyla İçişleri Bakanlığının iç güvenliğe bakış açı
sı, ilkeleri, uygulamaları, Türk toplumunu ciddi en
dişelere sevk edecek boyutlara varmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, bütçenin 
tümü üzerinde eleştirilere yanıt verirken ifade ettiği 
değerlendirmelerde, maalesef doyurucu ve aydınlatıcı 
değildir. Sayın Başbakan, Anayasadan bazı maddeler 
okuyarak, irticaya cevap vermiştir. Önemli olan, Ana
yasa maddelerini okuyarak cevap vermek değil, uy
gulama ile bu irtica yuvalarını dağıtmaktır. (SHP sı
ralarından alkışlar) ilgi çekici yan, yasal din eğitim ve 
öğretimini müessese olarak getirenleri irticaya prim 
veren insanlar olarak görmesi, okullarda ahlak der
sinin okutulmasını öngören anlayışı irtica ile eş tu
tarak, şahaser bir demagoji örneği vermiştir. Türkiye' 
de irticaın din özgürlüğü olmayışından kaynaklandığı
nı ifade ederek, karanlık güçlere, tekkelere, tarikat
lara cesaret verdiği gibi, laikliğin din karşıtı olarak 
algılanmasını istemiştir. 

Yine Başbakan, güvenlik soruşturmalarını, iktida
ra geldikleri zaman müessese olarak bulduğunu ifa-
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de ederek, şahaser bir örnekleme yapmıştır; ama Sa
yın Başbakan, Anayasanın 38 inci maddesinin üçüncü 
paragrafında yer alan «Ceza ve ceza yerine geçen gü
venlik tedbirleri ancak kanunla konulur» hükmüne 
teğet geçerek güvenlik soruşturmasının çıktığı tarihte, 
30.3.1964'te çok sınırlı sayıda ve özellik taşıyan, giz
liliğe esas alınan bazı devlet görevlileri için yapıldığı
nı unutmuş görünerek, kendisinin getirmiş olduğu uy
gulama ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalı
şanların, en yüksek devlet memurundan müstahdemi
ne kadar herkesin güvenlik soruşturmasına tabi tutul
duklarını ifade etmekten kaçınmıştır. 

Sayın Başbakan, Avrupa Konseyine üye ülke yurt
taşlarına tanınan kişisel başvurma hakkını «Kendi va
tandaşlarımıza biz tanıyacağız» diyerek, geçmiş dö
nem iktidarlarım eleştirmiştir. Geçen dönem bütçe 
eleştirisinde SHP Grubu tarafından bu konu sorul
muştu. Sayın Başbakan, bir yılda bu hususta mesafe 
alındığına göre, başvurma hakkı konusundaki beyan
larını saygı ile karşılıyoruz; ancak Türkiye, Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonunun, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti hakkında bireysel başvuruları inceleme yet
kisini kabul etmiş değildir. Hükümetin bu hususta bir 
çalışması da yoktur. Ortak Pazar ülkelerinin, Türk iş-
çilerinin Avrupa'da serbest dolaşım hakkına karşı çık
maları ve işçilerimizin de bu hakkı tanımayan ülke
ler aleyhine Avrupa İnsan Hakları Komisyonuna baş
vurmaya hazırlanmaları nedeniyle de olsa, bireysel 
başvuru hakkından bahsedilmeyi olumlu karşılarken, 
ancak başvuru öncesinde vatandaşlarımızın uğradıkları 
çağ dışı, hukuk dışı, yasa dışı işkence ve kötü mua
meleyi de ortadan kaldırıcı tedbirleri almasını bekle
riz. Kaldı ki, seyahat özgürlüğünün, pasaport yasak-
larıyla kısıtlandığı ülkemizde, güvenlik raporlarıyla 
kişilerin, güvenilenler ve güveııilmeyenler şeklinde ay
rıldığı ülkemizde, halkına demokrasiyi çok gören ik
tidarın, başvuru isteğini de inandırıcı görmüyoruz. 

Esasen Sayın Başbakan, birçok yönlerden inandı
rıcılığını ve güvenilirliğini yitirmiştir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Size göre... 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Anaya

sanın 84 üncü maddesinde" yitirmiştir, 18 yaş konu
sunda yitirmiştir, Anayasanın geçici 4 üncü madde
sinde yitirmiştir; ekonomide ise, enflasyon konusun
da söyledikleriyle tamamen yitirmiştir. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Size göre... 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Artık, 
Sayın Başbakanın sözlerini, çaydaki radyasyon konu
sunda söyledikleriyle eşdeğer tutuyoruz. (SHP sırala

rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 21 inci yüzyılda An
kara'da kullanma suyunun varlığı nasıl gerçekse, Sa
yın Başbakanın, demokrasi yollarının açılması konu
sundaki sözleri de o kadar gerçektir ve o kadar inan
dırıcıdır, diyoruz. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, geçen yıl grubum adına İçiş
leri Bakanlığının bütçesini eleştirirken son cümlemizi 
şöyle bağlamıştım: «Gelecek bütçe yılında, işkencesiz 
bir Türkiye dileğiyle, partim ve şahsım adına Yüce 
Meclise saygılar sunarım.» Sayın Bakanlık işkenceyi 
önleyemediği gibi, daha da yaygınlaşmasına mani ola-
mayarak, körpe dimağların sömürüldüğü, yasa dışı 
din eğitimi yapan pansiyonları da denetimsiz bıraka
rak, işkencenin oralarda da müesseseleşmesine neden 
olmuştur. Gözetim altına alınıp da, hâlâ kendilerin
den haber alınamayanların ailelerinin durumları yü
rekler acısıdır. Yüzlerce Kürşat'ların anneleri, bun
ların canlı ve kesin örnekleridir. (SHP sıralarından 
«Brayo» sesleri, alkışlar) 

İşkence, ülkemizde geniş boyutlara ulaşmış, nite
lik ve nicelik yönünden tüm ülkeyi sarmıştır, çemberi
ne almıştır. İlgi çeken yanı, Sayın İçişleri Bakanının 
işkence konusundaki değer yargılarıdır. Sedat Caner 
adlı polis memurunun işkence itiraflarına Bakanın ya
nıtı, «O, Dev - Yol'cudur» olmuştur. Bu mantığı, bil
miyorum daha fazla eleştirmenin artık anlamı var mı? 
Ben onun için diğer işkence türlerine geçiyorum. Da
yaktan, elektrikten, bülbül ağacından, Filistin askı
sından bahsetmeyeceğim. 

Diğer türlere geçerek diyorum ki, İçişleri Ba
kanlığındaki memurların, polislerin ve bekçilerin al
mış oldukları bu aylıklarla geçinmeye çalışmaları iş
kence değil midir? (SHP sıralarından alkışlar) İşçinin 
ay sonunu nasıl getireceğim diye 30 gün yürek ve ka
fa patlatması işkence değil midir? 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Size göre. 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Siz o gözle bakıyor

sunuz. 
HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Devamla) — Emek

linin yağmur altında, soğukta ve kar altında banka ka
pılarında beklemesi, aldığı üç beş kuruşla geçinmeye 
çalışması işkence değil midir? Yurt bulamayan öğren
cinin, harcını veremeyen gencin, ev kiralama uğraşı, 
sağda solda barınma uğraşı işkence değil midir? Tra
fik belası yüzünden binlerce insanın işgücünü kaybet
mesi işkence değil midir? Televizyonda abuk sabuk 
programları seyrettirmek, ilmî verilerle ciddi insanları 
çay konusunda bile konuşturmamak işkence değil mi
dir? (SHP sıralarından alkışlar) Telefonun hat verme-

— 480 — 



T. B. M. M. B : 44 17 * 12 . 1986 0 : 1 

mesi, arıza yapınca aylarca kapalı kalması işkence 
değil midir? Bütün bunlardan sonra Sayın Başbaka
nın televizyona çıkarak, elindeki kalemle «İcraatın 
İçinden» anlatımı işkence değil midir? (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hakiki 
işkence. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ken
disi işkence. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HALİL İBAHİM ŞAHİN (Devamfc) — Sayın mil

letvekilleri, bizim dileğimiz, dayaklı, falakalı işken
ceye İçişleri Bakanlığının son vermesidir; ayrıca, ceza 
almış olan işkencecileri görevden almasıdır, kaçak 
olanları yakalaması ve infaz işleminin yapılmasına yar
dımcı olmasıdır. 

ANAP'lı belediye başkanı da olsa; örneğin, iki 
yıldan beri bir türlü bulamadığı, bulduramadığı Ay-
bastı Belediye Başkanının 20 yıllık cezasını, bir İçiş
leri Bakanlığı infaz edilmesini temin edemiyorsa, ne 
dileyelim başka? (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Duvara yazı yazan 15 yaşında bir yavru olsa, şim
diye değin ve hatta aynı gün bulunur, televizyonda 
«örgüt yakalanmıştır» şeklinde gösterisi yapılır ve iş
lem tamamlanırdı. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, kaynağı yasal ve anayasal ol
mayan bir anlayışın ürünü olan fişleme, ülkemizde mü-
esseseleşti, böylece bu bakanlık sayesinde tüm in
sanlarımız fişleme özgürlüğüne kavuştu. 

Güvenlik soruşturması adı altında «sakıncalılar», 
«sakıncasızlar» ayırımı yapılarak, hâkiminden odacı
sına kadar insanlarımız ayrıldı ve böylece partizanlık 
bu bakanlığın değişmez ilkesi haline geldi. 

Güvenlik raporlarıyla pasaport kısıtlamaları hiç
bir dönemde görülmeyen boyutlara ulaştı. Sayın Ab
dullah Bastürk'e pasaport vermek, sanki hükümetin 
demokrat kesilmesine neden olur hale geldi. Bari Meh
met Ali Aybar'a, Halit Çelenk'e, Ali Sirmen'e, Yalçın 
Küçük'e, Murat Belge'ye, Aydın Köymen'e, bilim 
adamımız Profesör Doktor Gençer Güısoy'a verme
dikleri pasaportları versinler, kendileri çok daha de
mokrat oldular diye alkış yağmuruna günlerce tuta
lım. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Bitlis Belediye 
Başkanına da versinler. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — İnsan
ların seyahat özgürlüğü kişilerin keyfiliği ile ölçülür-
se, o ülkede seyahat özgürlüğü yoktur. Bu bakanlı
ğın daha hangi konularını gündeme getirelim? 

Kaymakam sınavları, eşi görülmemiş soru ve sor
gulamalarla yüklü; vali tayinlerinde demokrat misyon 
ve bilgi önemli değil, baskı ve eziyetçi misyon sahip
leri göreve getirilmede birinci sırada; irtica kan dam
layan dişlerini göstermiş durumda; üniversite genç
lerinin dernek kurmaları ve devam ettirmeleri sanki 
mucize; fonlar ve belediyelere yardım ayrıcalıkları 
kaide halinde. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hepsi 
doğru. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Bun
lara Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yedi yıldır biti
rilmeyen ve bitirilemeyen huzursuzluk ekieniyor. Anar
şistler, teröristler sınırlardan rahatça geçebiliyor, gü
venlik kuvvetlerimizi pusuya düşürüp öldürebiliyor
lar. Teröristleri saklıyor bahanesiyle vatandaşlar sü
rülüyor, sürgüne gönderiliyor, köylerinden, kasabala
rından, kentlerinden ediliyor. Ona ilaveten, silahlan
dırılmış sivil köy korucuları vasıtasıyla güvenlik orta
mı bir türlü kurulamıyor ve durulamıyor. 

Değişmeyen köy kanunu, ilçe yapacağız diye ka
zanılan seçimler, vali ve kaymakam tarafından denet
lenmeyen jandarma, kurulamayan adlî polis teşkilatı, 
bakımsız karakollar, çağa uygun olmayan istihbarat, 
İstanbul'da Şalom Sinagogunda.meydana gelen ve 23 
kişinin ölümü ile neticelenen olayın meçhul kalan fail
leri, şah yanlıları ile Humeyni yanlılarının Türkiye'de
ki hesaplaşmaları, İslamî Cihatçılar ile Ebu Nidal'a-
ların Türkiye'yi eylem alanı olarak seçmeleri, CIA gö
revlisi Henze'nin Güneydoğuda incelemeleri, Ebu Ni
da! operasyonu ile ilgili olarak sınır dışı edilen kişile
rin geri gelmesi, Ali Kent'in, İstihbarat Okulunda 
Farsça Öğretmeni olarak çalışabilmesi, «köstebek» 
olarak adının duyulması, Süleymancıların, Nakşilerin, 
Işıkçıların, nurcu medreseleri mensuplarının devlet 
kadrolarını işgalleri, siyasal ve bürokrat kadrolar ye
tiştirmek için eğitim ve öğretim yapmaları, (SHP sıra
larından alkışlar) Atatürk ve devrim şehitleri için bir 
törende saygı duruşuna davet eden ilkokul müdürü
nün, Uşak Valisi Nurettin Turan tarafından görev
den alınması, mahkeme kararlarıyla suçlu olduğu ifa
de edilen Çanakkale Valisinin göreve devamı, sınır
ları çizilemeyen köylerimiz, kurs pansiyonları kadar 
bakımlı olmayan vilayet konaklarımız ile sayın Ba
kanlık, bu dönem içinde demokrasinin yollarını açma
mış, aksine kapatmıştır. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Daha hâlâ duruyor. 
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HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Haklı 
eleştirilere de «12 Eylül öncesine mi dönelim?» de
magojisi ile yanıt vermeye çalışmıştır. Üç yılı aşkın 
sürede sivilleşme olamadığı gibi, huzur ve güvenin 
demokratik ortam içinde tam olabileceğ-' izlenimini 
de Türk halkına verememiştir. 

Olağanüstü dönemlerin olağanüstü yasalarını kal
dıracağı yerde, onları ya muhafaza etmiş, ya da de
ğişikliklerle kişilerin siyasal, sosyal ve ekonomik yol
larını kapamış, işin dikkat çekici yanı, Anayasa ve 
yasalara uygun olmayan kararlar, kararnameler ve ge
nelgelerle çağ dışı bir yönetimin ve keyfiliğin örnek
lerini vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda arz ettiğim hususlar 
her biri bir bakanın görevden ayrılmasını gerektirecek 
konulardan bazılarıdır. (SHP sıralarından alkışlar). 

Biraz daha açarak konuşmamızı sürdürüyoruz. Bu 
hükümetle, her konuda olduğu gibi, önemle ve özel
likle laiklik konusunda ve devlet anlayışı konusunda 
ayrılıklarımız vardır; bunlar derin ve köklüdür. Aynı 
zamanda da önemlidir; devlet için hayatîdir. Bu ikti
dar döneminde Atatürk'ün laiklik ilkesi bağnaz bir 
tutumla yorumlanmaktadır. 

Milliyetçilik ilkesi, yerine göre ırkçılık ve yerine 
göre ümmetçilik olacak şekilde değerlendirilegelmek-
tedir. Halkçılık ilkesi holdingleştirilmekte, cumhuriyet 
ilkesi demokrasiden soyutlanarak keyfileştirilmekte; 
daha açık bir deyişle Özal'laştırılmaktadır. Devrimci
lik ilkesinin izine rastlanmamakta, devletçilik ilkesi, 
batık şirketlerin kurtarılması ve hayalî ihracatçıların 
vergi iadesi müessesesi olarak değerlendirilmektedir. 

Böylece, devletin toplumsal akıcılığı ve akılcılığı 
durmakta, gerilemekte; topluma korku ve güvensizlik 
hâkim olmakta; halk, koruyucusuz ve korumasız kal
makta, devletin yerine dolgu maddeleri süratle girerek 
kargaşayı artırmakta; yönetim içinden çıkılmaz bir 
hal alarak disiplinini kaybetmekte; böylece ülke tabiri 
caizse tekkeler, pansiyonlar, gizli örgütler ve birbiriy
le çarpışan casuslar yurdu haline getirilmek istenmek
tedir. Sınırlarımız sıcak savaş alanı haline gelmiş, iç 
kargaşa büyümüştür. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda ifade ettiğimiz anla
yışa karşıyız. Onun için devlet ve laiklik anlayışımızı 
bir defa daha ifade etmeyi zorunlu görüyoruz. Çok 
değerli bir hukukçumuzun ifade ettiği gibi «Laiklik, 
Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet benimsediği tarihsel 
ve hukuksal bir olgudur» Laiklik dine özgürlüğü ve
rir, bireylerin özgürlüklerine saygıyı sağlar. Din laik
lik yoluyla gerçek din olur. 

. İnsanlığın en belirgin kanıtı, özgürlüğü; en soylu 
hakkı da düşüncesidir. Özgürlüklerin başında vicdan 
özgürlüğü gelir. Vicdan özgürlüğü bireyi kendine kar
şı bile yargılayan en sade duygudur. İnançların koru
yucusu olan vicdan özgürlüğü devletçe güvence altı-

J na alınır ki, inançlara göre ayırım yapılmamış olsun. 
Devletin ulusallığı, bağımsızlığı ve egemenliği, siyasal 
gücün birliği ve dengesi laiklikle sağlanır. 

Büyük Atatürk «Ümmetçilik yerine Türk ulusçulu
ğu Türk devriminin amacıdır» tarih 5.11.1925 (SHP. 
sıralarından alkışlar). Demekle, laikliğin aracı oldu
ğunu- belirtmiştir. Devam ederek, «Cumhuriyetimizin 

I sahibi olan tüm vatandaşlarımız, dinsel ilkelerle sınır
lanmış hak ve özgürlüklerle devleti kuramaz. Laiklik 
kişiliğe ve akla inanç duymaktır.» demektedir. Bu, 
Türkiye Cumhuriyetinin yapısını kuran anlayıştır. Bu 
anlayışta dogmatik değerler bırakılır; akla ve bilime 
dayalı uygar toplum düzenine ulaşılır. Bir anlamda, 
İslamın beynelmilelciliğinden Türk milliyetçiliğine; 
Atatürk milliyetçiliğine geçişi sağlayarak ulus kavra
mına gerçeklik kazandırır. 

Biz Sosyaldemokrat Halkçı Parti olarak, laikliği 
demokratik cumhuriyetin doğal bir kaynağı sayıyo
ruz. Atatürk devrimlerinin temel ilkesi, demokratik 
cumhuriyetin doğal niteliği olduğundan, buna aykırı 
girişimleri ve özellikle din sömürüsünü önlemek için 
her türlü denetsel ve yasal yollara çekinmeden başvu
ruruz. Bu bizim ana görevimizdir, tarihimizdir ve mis-
yonumuzdur. 

Sayın milletvekilleri, laikliği dinsizlik, ya da dine 
karşı olup anlayış göstermenin iyi niyetle, akılla, vic
danla, bilimle ve gerçekle hiç bir ilgisi yoktur. Ulusal 
devletin hukuksal yapısında laiklik, bir uygarlık ilke
si ve bilimsel bir değerdir. Teokratik, monarşik bir 
düzenin 700 yıl çektirdiği acıları dindirmek, bağnaz
lık ve karanlık kovmak, gerici-engellemeleri kırıp ön
lemek isteyen Atatürk, laiklik ilkesini Türk devrimine 
temel yapmış, ümmet döneminden ulus dönemine ge
çişin aracı kılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, grup olarak sürenizin 
J yarım saati doldu. 
I Konuşmanıza devam ediniz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Dini 
I kendine özgü sade yuvasında ve kutsal ocağında tu

tan laiklik, dine saygının çelikleşmiş ifadesidir. Dini-
j mizi dünya işlerinde aracı yapmak boş bir inançtır. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk devamla, «Büyük da
vamız en uygar, en mutlu ulus olarak varlığımızı sür-

I dürmektir. Bu, yalnız kurumlarını değil, düşüncelerin-
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de de köklü bir devrim yapmış olan büyük Türk Ulu
sunun dinamik ülküsüdür. Bu ülküyü en kısa zaman
da başarmak için, düşünce ve eylemi birlikte yürüt
mek zorundayız. Bağlı bulunmakla onur ve mutluluk 
duyduğumuz, İslam dinini, yüzyıllardan beri alışıl
mış olduğu üzere, bir siyasal araç durumundan kurtar
mak ve yükseltmek gerektiği gerçeğini görüyoruz. 

Kutsal ve tanrısal olan vicdan ve inançlarımızı ka
rışık ve değişik renkte bulunan ve her çeşit çıkarlar
la tutkuların alanı olan siyasetten ve onun tüm. un
surlarından bir an önce kesinlikle kurtarmak, ulusun 
dünya ve öbür dünya' mutluluğunun istediği bir zorun
luluktur. Ancak, böylece İslam dininin yüceliği ger
çekleşir» diyerek, gerçek din severin, dini siyasete, si
yaseti dine karıştırmaktan kaçınması gerektiğini en an
lamlı şekilde belirtmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk yalnız Kurtuluş Sa
vaşı ve Lozan Barış Antlaşması ile bağımsızlığımızın 
korunacağı kanısında değildir. Saltanat, hilafet, şey
hülislamlık, medrese ve tekkelerle, Türkiyemizin er 
geç yine karanlığa düşeceğini biliyordu. Geri kalışı
mızı yalnız sömürgeci dış güçlerin etkilerine değil, çü
rümüş kurum ve kuruluşların içimizden yıkmasına 
bağlıyordu. Mistik ve metafizik ilkeler dışında, laik 
bir egemenliği gerçekleştiren Büyük Atatürk'ün ilke
leri doğrultusunda uygulama yapmayan bu Bakanlığı 
tekrar ve tekrar uyarıyoruz. 

Atatürk'ün en yakın dava arkadaşı İsmet İnönü, 
«Türk devrimi insanlık ülküsünü izler. İnsan toplu
mu, evrenin en değerli, en güçlü varlığıdır. Türk Ulu
su olarak var olmak ve büyük insanlık ailesinde yük
sek bir toplum olarak yaşamak Türk devriminin ama
cıdır. Türk devrimi, büyük insanlık ailesinin mutlulu
ğa hizmetinin gereği saymıştır» sözleriyle, özgür bi
rey, özgür toplum yaratmanın yöntemi olan laikliği 
açıklıyordu. 

Sayın milietveikilleri, bilinmelidir ki, kafalara ve 
kalplere ntakşedilmelidir ki, laiktik Atatürkçülüğün te
meli ve Atatürk Cumhuriyetini en iyi simgeleyen, an
lamlandıran ilkedir. Bu ilkeden ödün veremeyiz. Bu 
ilkenin tümlüğünü bozamayız. Siyasal nedenlerle, da
ha çok oy için, daha çok milletvekili için, iktidar için 
laikliği çiğnemek, devletin temelini yıkmakla birdir. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bakanlığın tutumu, uygulama ve yönetim işleri, 
ulusal ilişkiler şimdi olduğu gibi din kökenli uğraş
larla, din kökenli kadrolarla ele alınırsa, hukuk dev
leti çiğnenirse, din duygularının saygınlığını, temizlik 
ve kutsallığını hiçe sayarak siyasal alandan, eğitim -

öğretim, kültür, sanat, spor ve giderek ekonomik ve 
turistik alanlara uzanan değişik görünümlü sömürü 
uğraşları, dış ilişkileri de, kapsamına alacak aykırılık
lara dönüşebilir. İşte o zaman, Devlet Planlama Teş
kilatında tekkeler kurulur; işte o zaman, tiyatro sah
neleri basılmaya başlar; işte o zaman, Ekin Bilar Şir
ketinin kültür etkinliklerinin sergilenmesi ortadan 
kalkar; işte o zaman, geleceğin siyasal ve bürokrat 
kadroları kurs pansiyonlarında yetiştirilmeye başlar; 
işte o zaman, Şah yanlıları, Humeyni yanlıları bu 
yurdu savaş alam haline çevirmek ister; işte o zaman, 
Atatürk'ün Türkiye'sinde kara çarşaflar aydınlığı ka
rartır. Türkiye de durum budur, açıktır ve cidden 
üzüntü vericidir. 

Sayın milletvekilleri, günerdir gazete manşetlerini 
işgal eden Atatürk'ün laiklik ilkesine darbe vurmak 
için bütün yöntemleri uygulayan kurs ve okul tale
belerine yardım dernekleri ve pansiyonlar hakkında 
Yüce Meclise bildiklerimizi aktarmayı uygun bulu
yoruz. Kurs ve okul talebelerine yardım drenekleri, 
Kur'an kursları derneklerinin bir devamıdır. Dene
timden, kaçmak için Kur'an adını çıkararak kurs ke
limesini eklemek suretiyle önceki işlemine, yani izin
siz dinî eğitim ve öğretimine devam etmektedirler. 
Bu dernek; ve pansiyonlar tek elden yönetilerek, güç
lü bir örgütlenme ağı ile yurdumuza döşenmiş bulun
maktadırlar. Nerede bir ortaokul veya lise veya biç
ki - nakış kursu var ise, orada bu derneğin pansiyonu 
vardır. Bu pansiyonların görevlileri ilkokul mezunu 
olup Kur'an bilmekte, İlahiyat Fakültesi ve İmam Ha
tip Liseleri mezunları gibi din adamları bulunma
maktadır. Görevliler genellikle her pansiyonda üç kişi 
olup, üslupları birbirlerine benzemekte ve aynı bilgi 
birikimiyle yüklü bulunmaktadır. Davranış biçimleri 
de birbirine benzediği gibi pansiyonların düzeni de 
aynı, oldukça bakımlıdır. 

Genelde çalışmalar yerde yapılmakta, televizyon 
Ikonrnarnaıkta, sporla uğraşıyı andıracak herhangi bir 
yapılaşma bulunmamakta; bina içi ve yurttan ziyade 
tekkeleri andırmaktadır. Dernek yöneticilerinin siya
sal eğilimi sağcı, genel olarak iktidar partisi üyeleri 
ve sempatizanları bulunmaktadır. Zenginler yardım 
etmekte, bu nedenle denetim mekanizması çalışma
maktadır. Bu derneklere milyonluk yardımda bulu-
nanlların ekonomik misyonları çok önemlidir. Bü der
nek ve pansiyonlardaıki eğitimin ana gayesi, kendi dü
şünce ve zihniyetlerine uygun siyasal ve bürokrat 
kadrolar hazırllanmator. Olay dinî eğitim, öğretim bo
yutundan tamamen çıkarak, siyasal ve sosyal bir bo-
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yut kazanmıştır, istek, bir tarikat düzeni yaratarak 
ülkeyi yönetmektir, öyle bir düzene varabilmek içlin, 
bu dernekler ve pansiyonlar, bu düzene giden yolları 
uzun yıllardanberi döşemeye devam etmişler ve 
devam, etmektedirler. Şimdi <ise, bu yolu daha 
da hızlı döşemektedirler. Dirilimiz, Atatürk ilke 
ve devrimleri, bir yandan tarikat ideolojisinin 
holdingleri olan bu dernekler, pansiyonlar tarafın
dan, diğer yandan dla sermaye ideolojisinin holding
leri tarafından 'kıskaç altına alınmıştır. Bir yanda, ya
sa dışı hayalî ihracatlarla gelişen ve serpilen sermaye, 
diğer yanda siyasal ve sosyal içerikli bir tarikatın ve 
onun ideolojisinin körpe dimağları sömüren çağın 
gerisinde kalmış zihniyeti... 

Bu derneklerin ve pansiyonların ifadesi Süleyman-
cılıktır. Kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'dır. 
Süleymancılığın Siyasal ve bürokrat kadroları tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarına girmiş bulunmaktadır. 
İktidar devlet kadrolarına Süleymancılar, Nakşiler, 
Nurcu medreseleri mensupları, Işıkçılarla doldurmak
ta ve doluşa göz yummaktadır. Bu derneklerin ve 
pansiyonların boyutları Türkiye'yi aşmış, uluslara
rası böyuıüıar kazanmıştır. Diğer ülkelerde merkezleri 
ve maddî kaynak odakları kurulmuştur. Süleymancı-
lik başta Denizli, Manisa, Balıkesir, Antalya, Kütah
ya, Afyon olmak üzere, tüm Türkiye'de bu pansiyon
lar vasıtasıyla güçlü şekilde örgütlenmişlerdir. 

9 Kasım 1980 tarihli Hürriyet Gazetesinde Dev
let, içişleri, Adalet, Milî Eğitim Bakanlıkları üst yö
neticilerinden oluşan bir komisyon tarafından hazır
lanan, din lis'tismarı yolluyla devlete yönelik yıkıcı 
faaliyetler ve alınması gerekli önlemler, konulu gizili 
bir raporda yurttaşların, özellikle onbinlerce genç 
yaşta çocuğun gizli din eğitimiyle cumhuriyete ve 
devlete karşı isyan, yurttaşlar arasında katliam için 
şatiClandırıldııkıları, akıl almaz yalan ve iftiralarla Ata-
Itürk düşmanlığının genç dimağlara yerleştirildiği 
açıklanmıştır. Bu rapor Sayın Ulusu Hükümetli ta
rafından ele alınmıştır. Bu rapora ek olarak, Diya
net işleri 'Başkanlığında din (istismarınım ne ölçüde 
tehlikeli 'boyutlara ulaştığını gözler önüne seren ayrı 
'bir raporu vardır. Bu raporda, «Süleymancıiık teş
kilatının yöneticileri arasında üç milletvekilinin ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatına atanan 'bazı eski 
din gömülerinin de bulunduğu» açıklanarak, «sapık 
tarikat faaliyetini hayret 'edecek kadar açıktan yü
rütmektedirler» diyerek, «bu tarikatın Türkiye Cum

huriyeti yönetimini yıkmak ve yerine bir din devleti 
kurmak olduğu, ele geçirilen belgelerden anlaşılmış
tır» denmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, grup olarak 20 daki
ka süreniz kaldı. 

HALİL İBRAHİM İŞAHİN (Devamla) — Ayrıca, 
«Atatürk kâfirdi, onu sevenler de kâfirdir» diyerek 
rapor bitmektedir. 

O yıllarda oh'binılerce kişiye şimdi yüzbinıler ek
lenmiş, devlet kamu kurum ve kuruluşları yer yer bu 
tarikatın ellerine geçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu pansiyonları geziniz, etüt 
odalarına 'bakınız, göstermelik Atatürk köşelerimi in
celeyiniz, kütüphanelerinde çalışınız, çocukların se
lam verişini, el sıkışını ıgözleyiniz ve görünüz, görev
lilerin tahsil durumuna ıbakmız, 'bütçelerini inceleyi
niz, yardım edenlerin ekonomik misyonlarını araş
tırınız; başkaca hiçbir incelemeye ıtabi tutmadan yü
reklice karar veriniz ve bu kürsüden bana yalan 
söylüyorsunuz diyebilecek misiniz? 

RECEP ERCÜMENT KONÜKMAN (İstanbul) 
— Evet. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Olay
lar 'bu kadar açık ve bu kadar nettir. 

Sayın milletvekilleri, geçen bütçe -konuşmamda 
'Sayın Bakana 12 sorum vardı, bu sorularımdan sa
dece 'birisine yanıt aldım. Önerilerimden ise hiçbirisi 
yerine getirilmedi, hatta çalışılmadı, sadece ü özel 
idareleri İçin yasa teklifine ilişkin hazırlıklar yapıl
dı. ıBunun dışında, demokratik yolların açılması için 
bu bakanlıkta hiçbir uğraş görmediğim gibi, kendi 
göreviyle ilgili yerlerin denetimsizliği de ortaya çıktı. 

Sayın Balkandan aldığım yanıt, Aybastı Belediye 
'Başkanının görevden alınmadığı, aynı zamanda ara
nıp da 'bulunmadığı idi. Ayrıca Tınaztepe Belediye 
Başkanının ise görevinden düşürülmesi için isteğin 
Danıştay'a intiikal ettiği idi, Sayın Bakanlık 1402 
sayılı Yasa uyarınca görevlerine son verilen bakan
lık mensuplarını da göreve almamakta direndiğini 
göstermektedir. Sabahattin Eren'den 'başlayarak Sela-
hafctin Akdoğan'a kadar devam eden 11 arkadaşdan 
sadece 3'ü göreve alınmıştır. Bu kişilerin görevleri 
ise valıi yardımcılıkları, hukuk işleri müdürlükleri, 
kaymakam ve tetkik kurulu üyellikleridir. Ayrıca kay
makam, vali yardımcısı, hukuk işleri müdürü olduğu 
halde, en az 20'ye yakın kişi de doğrudan doğruya, 
Bingöl Vali Yardımcısı Hasan Parlaktürk ile Kale 

— 484 — 



T. B. M. M. B ; 44 

Kaymakamı Şeref Nur Oktay geri dönmüş, diğerleri 
dönememişlerdir. 

Sayın rnilıletveki/lleri, tekrar ve özemle hükümet ve 
Sayın 'Balkandan, Sosyaldemokrat Halkçı Parti ola
rak soruyoruz; «İşkenceye karşı Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesini parllamentomuzdan geçirmek için çalı
şacak mısınız? 

İşkence ve kötü muamele ile ilgili suçlarda za
man aşımını ortadan kaldıralım diyoruz; «Buna 'katı
lıyor musunuz?» diyoruz. 

«Ceza Muhakemeleri Usulü Yasasında ve Avu
katlık Yasasında değişiklikleri öngörerek, avukatla
rın, zanlı yanında tüm soruşturma safhalarında bu
lunması için bir yasal düzenlemeyi düşünebiliyor 
musunz?» diyoruz. 

«'İşkence ve kötü muamele suçuyla ilgili yasal 
düzenleme yaparak cezaları artırmayı istiyor musu
nuz?» diyoruz. 

«Hazırlık soruşturmalarını mutlaka cumhuriyet 
savcılarının yapması ve 'bir adlî zabıta 'kurulması ko
nusunda ne düşünüyorsunuz?» diyoruz. 

«Bütün demokratik ülkelerde olduğu gibi Türkiye 
'Büyük Milet Meclisli ihtisas komisyonları arasına 
insan hakları izleme komisyonu adı altında bir or
ganın kurulmasını ve katılmasını' istemeikte misiniz?» 
diyoruz. 

«Türkiye Barolar Birliği, Türk Ta'bipler Birliği, 
Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği, 'baş
kaca meslek kuruluşlarının ve sendikaların yasalların
da değişiklik yaparak siyasette katılmalarının ve in
san hakları ile iIlgiiM 'birümler olutşrumalarına olanak 
sağlamayı düşünüyor musunuz?» diyoruz. 

«Yükseköğretim kurumları ve fakültelerde insan 
hakları derslerinin, bir kürsü çerçevesinde okutul
masını zorunlu görüyor musunuz?» diyoruz. 

Anlatını özgürlüğünü ortadan kaldıran 2969 sa
yılı Yasa ûlie Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin 
kaldırılması isteğine direndiniz demokratik anlayışı
nızla özdeş midir, bunu açıklar mısınız?» diyoruz. 

Sizce Süleymancıiık, Nakşiik, Nur Medreseoili-
ği, Işıkçılık tarikatları nedir, bunlar hakkında istih
barat örgütleri tarafından verilen raporlar var mıdır? 
Bu örgütleşmeleri Atatürk ilke devrimlerine uygun 
buluyor musunuz? 

Hükümet içinde ve devletin üst yönetici kadrola
rında bu tarikatlara mensup kişiler, bakanlar var mı
dır? 

Ayrıca kurs ve okul talebelerine yardım dernek^ 
leri pansiyonları hakkında 1980 yılı raporlarını doğ-
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I rulayan raporlar var mıdır? Bu dernekleri ve pansi-
I yonlan kapatmak istiyor musunuz? «Millî Eğitim 
I Bakanlığına devri için uğraşlarınız olacak mıdır? Ke-
I sin yanıtınız nedir? Bu tarikatlar konusunda bir Mec-
I lis araştırması yapılmasını ister misiniz? Gerektiğin

de Meclisin gizli bir oturum yapmasını önerebilir 
I misiniz?» diyoruz. 
I Ve sonu şu şekilde bağlayarak sözlerimi kesmek 
1 istiyorum : Saym milletvekilleri, mutlaka başarılı ola-
I cağız. SHP olarak doğruyu konuşuyoruz, doğruyu 
I söylüyoruz, doğrudan yanayız. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Ne zaman? 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — Halkın 

I özlemlerini çağın akışı içinde değerlendiriyoruz. Kay-
I nağımız halktır, Atatürk ilke ve devrimleridir. Top-
I lumsal akıcılığın ve akılcılığın gereklerini yerine ge-
I tiriyoruz. Açıklıkla, inat ve inançla en büyük kutsal 
I değer insandır, diyoruz. Düşünce özgürlüğü, anlatım 
I özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, sosyal demokratla-
I rın ana karakteridir, diyoruz. Laiklik onun canıdır 
I ve kamdır diyoruz. Çünkü laiklik, ileri bir insanlık 
I ve toplum görüşü, dine ve dinimize saygı anlayışı 
I ve özgürlük tomurcuğudur. Laiklik, toplumun uygar 
I ve bağımsız yaşama isteğinin çelikleşmiş tek ifadesi-
I dir, diyoruz. 
I Gelecek bütçe yılında gençliği, esnafı, işçisi, çift-
I çişi, memuru ve tüm halkının demokratik yolları açıl-
I mış bir Türkiye dileği ile, partim ve şahsım adına 
I Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (SHP sıralarından 
I alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 
I Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına ikinci 
I konuşmacı Sayın Hüseyin Aydemir. (SHP sıraların-
I dan alkışlar) 
I Buyurun Sayın Aydemir. 
I Sayın Aydemir, 13 dakika süreniz var. Çok iyi 
I kullanacağınızı umuyorum. 
I Buyurun. 
I SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 
I (İzmir) — Sayın Başkanım, Yüce Meclisimizin pek 
I muhterem üyeleri; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru-
I bu adına İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş 
I ve önerilerimizi arz etmek üzere, yüce huzurunuzda 
| söz almış bulunuyorum. Yüksek heyetinizi en derin 
j hürmetlerimle selamlarım. 
I İçişleri Bakanlığımızın devlet hayatımızda, top-
I lum hayatımızda önemli bir yeri ve etkinliği vardır. 
I Toplumun huzur ve güvenliği, can ve mal emniyeti-
I mizin sağlanması, kaymakam ve valilerin yönlendi-
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rilmesi, mahallî idareler üzerindeki idarî vesayetin 
kullanılması ve nihayet Anayasamızın vatandaşları
mıza, ve devlet yönetimimize sağlamış olduğu temel 
hak ve özgürlüklerin kullandırılması ve demokratik 
rejimin hayata intikal ettirilmesi, bu Bakanlığımızın 
sorumluluğu ve görevleri arasındadır. 

Bu kadar önemli görevleri olan bir bakanlığın büt
çesi üzerinde, arkadaşımızın temas etmediği konu
lardaki düşüncelerimizi, 15 dakikalık bir süre içeri
sinde ifade edebilmek, ancak konuları başlıklarıyla 
sizlere arz etmekten ibaret olacaktır. 

•Demokrasi, her şeyden önce vatandaşların kanun 
önünde eşitliğine ve özgürlüğüne dayalı, yüksek bir 
hak ve adalet rejimidir, kanuna ibadet rejimidir, bir 
fazilet rejimidir, idare, devlet düzeninin ve toplum 
düzeninin temel taşıdır İktidarın görevi, ülkeyi de
mokratik kurallar içerisinde yönlendirebilmektir. Ka
nunları yüksek bir hak ve adalet duygusu içerisinde, 
vatandaşlara seyyanen uygulayabilmek, iktidarın en 
önemli görevidir. Ancak, böyle bir idarî tasarruf ve 
idarî yöntemle vatandaşlar ve toplum huzura kavuş
turulur, mutluluğa eriştirilir. Bu sorumluluklar, her 
şeyden evvel, bütün bakanlıklardan evvel, özellikle 
İçişleri Bakanlığının sorumluluğundadır. 

Bu bakımdandır ki, İçişleri Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesinde, büyük bir sorumluluk anlayışı içe
risinde, görevimizi objektif ilkelere bağlı kalarak 
izah etmeye gayret sarfediyoruz. 

Sayın üyeler, mahallî idareler konusunda, özel
likle belediye idarelerinin son bir yıldır .ülkemizde 
büyük sorunlara sebep olduğunu ifade etmek, idare
nin bugün en büyük sorununu ortaya dökmek ol
maktadır. Köy Kanunu 1924'te, özel İdareler Ka
nunu 1914'te, Belediyeler Kanunu 1930'da yürürlüğe 
girmiştir. Kapalı bir toplumun o zamanki ihtiyaçla
rına ve şartlarına uygun olarak hazırlanmış olan mev
zuat, bugünkü şartlar ve ihtiyaçlar karşısında, ihti
yaçlara cevap vermekten uzaklaşmış ve toplumun 
isteklerinin arkasında kalmıştır. Çağdaş yöntemleri 
uygulamaya koymak, bir an önce toplumun hizmeti
ne arz etmek gerekmektedir. 

Esasen, Mahallî idareler Kanununu, Anayasamı
zın geçici 8 inci maddesine göre, Meclisin açıldığı ta
rihten itibaren en geç bir yıl içerisinde düzenleyip, 
uygulamaya koymak, iktidarın görevi ve vazifesiydi. 
Maalesef, aradan iki sene gibi bir zaman geçmiş ol
masına rağmen, Mahallî idareler Kanunu hâlâ düzen
lenip, uygulamaya konulamamıştır. Bu bakımdan, Ma
hallî idareler Kanununun süratle önümüzdeki aylar

da yürürlüğe konulması, Anayasanın amir hükmü
nün yerine getirilmesi olacaktır. 

Sayın üyeler, belediyelere büyük hizmet imkânları 
sağlanmış, İmar Kanunu uygulamasıyla büyük yetkiler 
verilmiştir, iç ve dış kredi imkânları, malî ve nakdî 
yardımlar - hükümetçe yapılan yardımlar - ve bunun 
yanında, imar Kanunu uygulamasıyla tanınan, ba
kanlığa ait bütün yetkilerin devredilmesi neticesinde, 
belediyeler yapı olarak, bu hizmet imkânlarını kul
lanamaz bir durumda yetersiz kalmışlardır. Beledi
yelerin bu yetersizliği, her gün basının büyük man
şetlerle ifade ettiği, büyük yolsuzluk iddialarına se
bep olmaktadır. Partizanlık, adam kayırma, köşeyi 
döndürme, rüşvet, irtikâp, suiistimal gibi toplumu
muzu çok huzursuz kılan, amme vicdanını rencide 
eden isnatlar yoğun bir şekilde basında yer almıştır. 

İçişleri Bakanlığımızın bu konuda verdiği bilgile
re göre, son bir yıl içerisinde 179 belediye başkanı 
için tahkikat açılmıştır. Bunlar henüz mahkemeye in
tikal etmemiştir, içişleri Bakanlığı, idarî vesayet de
netimini kullanarak bu belediye başkanlarından hiç 
olmazsa birkaçına, tahkikat sonuna kadar, işten el 
çektirme yetkisi varken, bu yetkisini kullanmamıştır. 
Bu konuda, devletin idarî vesayet denetimini kullan
ma mevkiinde bulunan vali ve kaymakamlardan da 
hiçbir ses çıkmamıştır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Valileri tokatlıyorlar. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın içiş
leri Bakanımız bir milletvekilimize, üç yıllık süre içe
risinde 1 500 tahkikat açıldığını bildirmiştir. 

Şimdi, bir yanda idarî vesayet denetimini merkezî 
idarenin taşra kuruluşları vali ve kaymakamlar kul
lanamazken - her halde partizan baskıların tesiri al
tında kalmalarından olacak - içişleri Bakanlığı, Ana
yasayla kendisine verilen bu yetkiyi hiç kullanma
mışken, diğer taraftan parti denetimi, bütün gücüyle 
belediye başkanlarının üzerinde bir Demokles'in Kı
lıcı gibi asılmış ve bu hizmetin esenliği doğrultusun
da değil, ancak partizan çıkarlar ve düşünceler uğ
runda uygulama bulabilmiştir. (SHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ARtF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Siz kaç tane
sini açığa aldınız? 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunlar da 
kâfi gelmemiş, belediye idarelerini il parti başkanla
rının emrine verecek grup ayarlamaları, ANAP ik
tidarının teşkilat yönetimi düzenlemeleriyle uygula
maya konmak istenmiştir. 

— 486 — 



T. B. M. M. B : 44 

Basın yazdı; fakat henüz tekzip edilmedi, teyit de 
edilmedi. Yönetmelik eğer çıkarsa, bu yönetmelik ne
ticesinde belediye dairelerimiz devletin resmî daire
leri olmaktan çıkacak, belediye başkanları ANAP il 
başkanlarının emrine girerek birer parti ocağı haline 
geleceklerdir ve böylece devlet temellerinden dinamit
lenmiş olacaktır. Çok önemli olan bu konuda, Sayın 
İçişleri Bakanımızın özellikle burada açıklama yap
masını bekliyoruz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İkaz 
ediyoruz, ikaz. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın üye
ler, son günlerde yine gazete manşetlerinde, hizmet 
şantajları, transferler, belediye başkanlarının ve bele
diye meclis üyelerinin ANAP yönetimine geçmeleri 
ve üye olmaları konuları işlenmektedir. Biz buna, ara 
seçimler öncesinde de çok şahit olduk. Çandarlı, Ar
mutlu Belediye başkanları ve meclis üyeleri, kendi 
belediyelerine fazla hizmet yapılma vaadiyle transfer 
edilmek istenmiştir ve transferler yapılmıştır. Buna 
benzer daha birçok belediyelere, transfer imkânla
rının da "ötesinde, seçim vaatleriyle çok çeşitli dev
let imkânları sağlanmak istenmekte ve bu da toplu
mumuzun, milletimizin huzurunda açık açık ifade 
edilmektedir. 

Bu, gerek Anayasamız önünde, gerek mevzuatı
mız önünde suçtur. Bir Başbakanın seçmenlerinin kar
şısına geçip, «Eğer bana oyunuzu verirseniz, size ter
mik santral yapacağım» demesi, bugüne kadar bizim 
devlet anlayışımızda görmediğimiz bir ucubedir. Bu 
bakımdan, transferler konusunu, demokrasiye yönel
miş büyük bir suikast olarak karşılıyoruz. (SHP ve 
DYP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın arkadaşlarım, belediyelerde özelleştirme te
şebbüsleri, teknik bürolar, yeminli bürolar, diğer iş
ler, şimdi de iltizam usulüyle Anayasamıza ve kanun
larımıza aykırı olarak hortlatılmak istenmektedir. 
Adana Belediye Başkanlığının, emlak vergisinin tah
silatı, tahakkukunu ve diğer şeyleri müteahhide ver
mesi, tarihimizde mahkûm ettiğimiz iltizam usulünün 
uygulamaya konulmasıdır. Bu bakımdan da Sayın 
İçişleri Bakanının burada izahat vermesini talep edi
yoruz. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, sadece yolsuzluk mu? Beledi
yeler bu kadar bol maddî imkânlara kavuşunca, ma
hallî idareler planlamasını uygulaması gerekirken, 
Devlet Planlama Teşkilatının bu görevini yapmama
sı neticesi, büyük imkânları kullanamaz hale gelmiş-
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i 1er ve savurganlığa, kaynak israfına yol açmışlardır. 
I Bugün vilayetlerde millî eğitim müdürleri ayrı, okul 

aile birlikleri ayrı, okul koruma dernekleri yine ayrı; 
talebe velilerinden yardım bekleyerek okul binaları
nı onarmaya, işletmeye, yeniden yapmaya gayret eder
ken, devletin milyarları parklarda, saksılarda, kaldı
rım değişikliklerinde heba edilmektedir. (SHP sıra
larından «Bravo» sesleri alkışlar) Niye onları top
layıp, İLMİP (İl Mahallî İdareler Planlaması) Pro
jesi, devlet imkânlarıyla bir plan dahilinde birleştiri
lip ülkenin millî kaynaklarını harekete geçirmekte 
kullanmayalım? 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — O paralar kime 
| gidecek sonra. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Niye, tu
rizm alanında, ziraî potansiyel alanında kurulacak 
anonim şirketlerde toplayıp, büyük yatırımlara, veri
me yöneltmeyelim? Bu konuda da ıstırabımız, üzün
tümüz büyüktür. 

I Sayın üyeler, yine başlıklarla ifade ederek konuş-
I mamı sürdürüyorum : 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, hemen bağlayınız; 
süreniz bitti efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Hemen bağ
lamak istiyorum Sayın Başkanım. Sadece başlıklara 
değinerek... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Aydemir, grup adına 
size kalan süre bu kadardı. Onu da hemen lütfen 

I bağlayıp tamamlayın (SHP sıralarından «Daha yeni 
I başladı» sesleri) 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — İstanbul 
I idare teşkilatında yapılacak yan teşkilatlanmayı bı-
I rakıyorum, 'geçiyorum. 
I Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Haikıkın-
I daki Kanunla ilgili İçişleri Bakanlığının İstanbul teş-
I fcilatınm güçlendirilmesi, nüfusumuzun sekizde biri-
I ne sahip olan istanbul'da idareye '•- ilçelerde ve il-
I de - hayatiyet vermesi, işlerlik kazandırması lazımdır. 
I Vatandaş ıstırap içindedir, sorunları her gün dökül-
I mektedir. Üst seviyede idareciler arandığı zaman, ya 
I toplantıdadır, ya köy gezilerindedir. Şikâyetini, en 
I normal ihtiyaçlarını dahi ifade edemeyen, ıstırap için-
I de bulunan vatandaş; şikâyetlerini kolaylıkla hangi 
I üst seviyedik makama duyuracaktır? Duyursa dahi 
I onun emrindeki yan teşkilatlar bu hizmeti görebile-
I cek kapasitede midir? 
I 'istanbul'da 84 tane bölge müdürü vardır. İstan-
I bul'un kendisi bir bölge, niye o bölge müdürüne 
I flursa'yı, Edirne'yi, Kocaeli'ni bağlıyorsunuz? Bıra-
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kın bölge müdürü demeyi, İstanbul il müdürü deyin, 
o vilayette 84 tane teşkilat valinin emrine girsin; 
böylece idare de rasyonelliğe kavuşsun, idarî oto
ritenin zedelenmesi önlensin. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, Bütçe Kanunu, 
Anayasaya ve yasalara göre, biliyorsunuz, belli sü
rede çıkmak durumunda. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Peki, Sa
yın Başkan, bir defa daha burada sözümü, maruza
tımı keserim. (Gürültüler) 

Ben Sayın Başkanımıza hürmetim icabı burada 
konuşmamı kesiyorum. 
Ancak şunu ifade etmeyi arzu ediyorum: Demok

ratik ve laik Cumhuriyet ilkelerinin korunması, Ata
türk devrimlerinin korunması, her şeyden evvel, ida
renin teminatı ve sorumluluşu altındadır. Türk valisi-
ve kaymakamı, Atatürk devrimlerine ve laik Cumhu
riyet ilkelerine Sonuna kadar bağlıdır. Partizan ida
reye asla müsaade etmeyecek, yüksek bir hak ve 
adalet duygusu içinde görevini mutlaka yapacak ve 
Cumhuriyete sahip olacaktır. 

Bu duygu ve inançla, kutsal vazife şehitlerimize 
olan şükran ve minnet duygularımızı burada ifade 
ediyor, İçişleri Bakanlığı bütçemizin yüce ve büyük 
milletimize ve bakanlığımız mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını diliyorum. (SOP ve DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Ayde
mir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sökmenoğlu'nun, şah
sına sataşıldığı ve hakaretamiz söz söylendiğine dair 
söz istemi vardır. Ancak, tutanakları, inceledim; 
tutanakta, Sayın Sın'a bir söz atılıyor, sözden sonra, 
bana, şu, şu, şu, denmedi, bu dendi, deniyor. 

Sayın Sökmenoğlu, bu konuda şahsınıza ait bir 
sataşma yakalayamadım, sizinle ilgili görmedim; 
kendisinin ifadelerini, «'Bana böyle böyle denmedi, 
böyle dendi» biçiminde gördüm; 70 inci maddeye 
uygun görmedim. Bilemiyorum bu konuda ısrarlı mı
sınız? 

MUSTAFA MURAT SÖKMflNÖĞLU (Hatay) 
— Hayır. 

BAŞKAN — Sataşmadan dolayı 'grup adına söz 
isteğiniz var. Grup adına söz istediğiniz tutakları da 
ayrı ayrı inceledim; daha önce Yüce Meclise gelen 
Antalya olaylarıyla iljgill bir ikonu. Bu konuda Sayın 
Sın, tutanaklardan ya da ifadelerden verildiğini bah
settiği bir başka şahsın beyanlarını buraya getirmiş
ti. Sayın Çorapçıoğlu, bunun Anayasaya aykırı oldu

ğu, yargıya intikal eden konularda 'konuşulamayaca-
ğı haklı itirazıyla, Başkanlığa da ikâzda bulunmuş
tu. Başkanlık, Sayın Sın'ı bu konuda uyarmış, Sa
yın Sın da, «Mahkemelerden vermiyorum, olayı anlatı
yorum» demişti. Ondan sonra mahkemeyle ilgili her
hangi bir şey yok. Başkanlığımız, ayrıca grubunuza 
karşı da, 70 inci maddede belirtilen açıkça sataşma 
biçiminde, olay anlatımı dışında sataşma biçiminde 
herhangi bir ifade saptayamadı. Malum, görüştüğü
müz, bütçe görüşmeleridir ve bütçe görüşmeleri, belli 
saatte bitirilmek zorunda olan görüşmelerdir; bu, 
70 inci maddeye göre izin vermemize engel değil; 
ancak, Başkanlık da izin vermeyi kullanırken, takdir 
hakkını çok dikkatti kullanması gerektiği düşünce
sindeyim. Bu düşünceler" içinde de, gruba sataşma 
görmedim; bunu da takdirlerinize sunuyorum. Bu 
'konuda İsrarlı mısınız? 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Is
rarlıyız beyefendi; zira, eğer böyle bir şey sataşma 
telâkki edilmezse, Yüce Mecliste hiçbir şey sataşma 
olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, Başkanlığımız 
çok dikkatlidir. Söz istemi, biliyorsunuz, gruba sataş
ma olarak isteniyor. Konu ve istem, 70 inci madde
ye uygun olarak isteniyor; bu konuda dikkat etmek
teyiz; yoksa, bütün görüşmelerde bütün söylenenleri 
bu madde içine alabilirsek, bu görüşmeleri bitireme
yiz... 

HİLMH NALBANTOGLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ısrarlı olduğuna göre oylayın. 

BAŞKAN — ... Ve bu konuda gerekli dikkati 
de göstermekteyiz. Bu konuda, 70 inci maddenin uy
gulanmasında, oldukça da toleranslı davrandığımız 
düşüncesindeyiz; ama bu düşünce içerisinde de, yine 
grubumuza sataşma göremiyorum. 

Sayın Çorapçıoğlu, ısrarlıysanız, oylama yap
mak durumunda kalacağım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Is
rarlıyım (Sayın Balkan. 

BAŞKAN — Antalya olayları (konusunda, slogan
lar atıldığı 'konusunda, genel merkezden gelen tali-
tnaft... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkanım, kısaca arz edeyim. Bizim ikazımızdan 
önce söylenmiş lafları var, ikazımız daha sonra vu-
'fcu bulmuş, zabıtlarda var. 

BAŞKAN — Biliyorum, biliyorum. O konuda yar
gıdaki... 
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MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yargıdaki beyanı okumak Anayasaya aykırı değil 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, o konuda gru-
"bunuzla ilgili değil, yargıdaki tutanakların bir baş
ka kişi beyanı olarak buradaki görüşülmesiydi. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yargıdaki beyanı burada nasıl okuyor Sayın Başkan? 
Bizim itirazımız buradadır. 

BAŞKAN — O kesilmiştir ve sonra da hatip ta
rafından devam edilmemiştir. 

Şimdi Sayın Çorapçıoğlu.... 
MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — İka

zımızdan daha evvel söylemiş olması dolayısıyla, Ana
yasayı ihlal etmiştir; «katiller» kelimesini kullanmış
tır, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — (Sayın Çorapçıoğlu, eğer ısrarlıysa-
nız, 70 inci maddeye göre oylatma hakkınız vardır. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Israr
lıyız Sayın Başkan. 

/. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku
ruluş ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile, 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İdareler 
Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 499, 500, 
510, 509) (Devam) 

B) ÎÇİSLERİ BAKANLİĞİ (Devam) 
1. — İçişleri Bakanlığı 1987 Mali Yılı Bütçesi 
2. — İçişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
1. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu söz isteğinde ıs
rarlı değildi. 

Gruba sataşma olduğu konusunu Sayın Genel 
Kurulun oylarına sunuyorum... 

VECİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Ama, iş işten 
geçti Sayın Başkan. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — ANAP' 
Uların yarısı dışarıdaydı, girdiler. 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Grubuna, Sayın 
Sın'ın konuşmasında sataşma olduğunu kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

\Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin sonuna 
geldik. 

Öğleden sonra programa kaldığımız yerden de
vam etmek ve saat 14.00'te toplanmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanıma Saati : 12.55 

b) Jandarma Genel Komutanlığı 
1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı 
c) Sahil Güvenlik Komutanlığı 
/ . — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yılı 

Bütçesi 
2. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 Malî Yılı 

Kesinhesabı. 
BAŞKAN — Programımız gereği, içişleri Bakan

lığı bütçesi ve kesinhesabı üzerindeki görüşmeleri sür
dürüyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerinde. 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanveküi özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük 'Millet Meclisinin 44 üncü Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

III. — KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Söz sırası, şahsı adına, lehinde Sayın -Hakkı Ar-
tukarslanda; buyurun efendim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, muhtereım milletvekilleri; Içişileri Bakanlığımızın 
'bütçesi üzerinde, lebinde olmak üzere, şahsım adına 
söz almış 'bulunuyorum; yüce heyetinizi saygıyla se
lamlarım. 

İçişleri 'Bakanlığımızın ehliyeti hepimiz tarafın
dan bilinmektedir. Kendisine bağlı, Türkiye'nin gü
venliği için gerçekten çok büyük mesuliyetler yük
lenmiş Emniyet Genel 'Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 
olmak üzere hizmet vermektedir. İçişleri Bakanlığı
nın 1986 yılı Bütçesiyle 1987 yılı Bütçesine baktı
ğımızda; 1986 yılındaki 21 milyar 352 milyon 265 
•bin Türk liralık bütçesine karşılık, 1987 yılında 29 
milyar 894 m'ilyon lira olmak üzere teklif edilmiş ve 
fark olarak da 8 milyar 541 milyon 735 biri Türk li
rası oluşmuştur; bunun artış oranı yüzde 40'tır. 

'Emniyet Genel Müdürlüğünün 1986 yılı Bütçesi 
199 milyar 67 milyon liradır. 1987 yılı teklifi ise 313 
milyar 663 milyon olup, artış miktarı 114 milyar 596 
milyon lira ve artış nispetli yüzde 57,5'tir. 

Jandarma Genel 'Komutanlığımızın 1986 yılı Büt
çesi 130 milyar 474 milyon 896 bin liradır. 1987 yılı 
'teklifi ise, 160 milyar 586 milyon olup, artış miktarı 
30 milyar 111 milyon 104 bin liradır; artış nispeti 
ise yüzde 23'tür. 

'Buna karşılık, Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 
1986 yılı bütçesi 13 milyar 234 milyon 850 bin lira
dır. 1987 yılı teklifi ise, 11 milyar 412 milyon lira 
olup, fark (eksi) 1 milyar 822 milyon 850 bin lira
dır ve yüzîde nispeti ise (eksi) yüzde 6,2'dir. 

Geneline (baktığımız zaman 1986 yılında 364 mil
yar 129 milyon lira olan İçişleri Bakanlığımızın büt
çesi, 1987 yılında yarım trilyonu aşarak 515 milyar 
555 milyon lira durumuna gelmiştir; aradaki fark 
151 milyar 425 m'ilyon 639 bin liradır. 

Tabloyu incelediğimizde, verilen farkın yüksek 
olduğu 'belki söylenebilir; kesinl'ikle ben bu kanaatte 
değil'im, hatta eksik bırakılmıştır, Bakanlığımız da
ha büyük bütçeye ihtiyaç hissetmektedir. 

Evet, ben hep konuşmalarımda zaman zaman ta
rihe döner, oradan gelirim, bu da yadırganır bir ha
le gelmiş; ama insanoğlu tarihinden gelmez ve geç
mişini unutursa, geleceğine de istikâmet veremez ve 
halihazırdaki durumun da kıymet ve ehemmiyetini 
bilmez. Onun için Allah, insana günde beş vakit 
namazı itiyat halinde emretmfiş, okullarımızda ise sa

bahları daima and içmesi usul edinilm'iştir. De
mek ki, büyük 'ihtiyaçlar, unutulmadan tekrarlan
malıdır. /Bu 'bakımdan, tekrar sayılabilecek şeyleri 
söylediğim zaman, lütfen yadırgamayınız. Bugünkü 
dünyada savaş süstem'i tamamen değişiklik göstermek
te, nükleer silah ve ulaşım sistemiyle muhabere, 
hudutları aşmış bulunmaktadır. Uluslar varlıklarını, 
dünya ulusları arasındaki menfaatlerini artık ateşli 
harplerde, savaşlarda değil, soğuk savaşlarda, ideolo
jik mefkurelerde bulmakta, milletlere için için; kül
türde, ifilklirde, sanata sızmakta ve meydana getirdik
leri tahribatla da milletleri alabora etmektedirler. 
Her millet bundan nasibini aldığı gibi, belki - diye
bilirim - bütün dünyada en çok bu mevzua muhatap 
olan Türk Devleti ve Türk Milletidir. Doğusuna 
baktığımız zaman, güneyine baktığımız zaman... 

özür dilerim Sayın Bayezit; biraz daha yavaş ko
nuşmam için işaret ediyorsunuz teşekkür ederim; 
kusura kalmayın, biz yayladan gelmiş adamız: (Gü
lüşmeler) 

iM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aslını inkâr eden zaten haramzadedir. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla)'— ...batı
sına baktığımız zaman, hemen hemen hiçbir yerden 
emniyet içinde değiliz. 

Burada sırası gelmişken bir hususu vurgulamak 
istiyorum. Bazen arkadaşlarımız bu kürsüden dur
madan şunu söylemektedirler: Siz kimseye pasa
port vermiyorsunuz, hukuk hizamı altüst olmuştur, 
hürriyetleri şöyle yaptınız böyle yaptınız... insaf edi
niz, Anavatan Partisi İktidarı yurt dışına çıkmayı 
sebil etmiştir, herkes yuf t dışına, bir, üç, beş, on se
fer - icap ederse - çıkar; ancak çıkamayanlar, mutlak 
surette geçmişte bu devlete kazı kazmış, bu devlete 
çukur kazmış insanlardır. Elbet'tek'i, Emniyetimiz ve 
Devletimiz bu nevi insanlara, «Al pasaportu git, 
Almanya'da Fransa'da, isviçre'de geceyi gündüze 
kat, benim aleyhimde çalış» demeyecektir, istiyor
larsa; zaten eksik olmasınlar, Yunanistan hududu 
yakın, durmadan vapura veyahut sandala binip git
mektedirler. Bu nevilere pasaport istemek, Türkiye' 
yi dışarıya satmak demektir. Benim kanaatim bu
dur. 

Evet, ihanetin dünyada gördüğü himaye, maale
sef, uluslararası bakıldığı zaman, TV'sinden devletine 
kadar en çok Türkiye aleyhine çalışanlarda gözük-
mökıtedlir. işbirliği ve ittifakı içeriıslndie Türkiye he
def alınmıştır, işte bu himaye ile, Güneydoğumuz
dan, batımızdan, hatta içimizden durmadan kazan 
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(kaynatılmakta; büz ise geçmişi unutmuşuz, hiçbir şey 
bu memlekette olmamış, her şey süt liman idi, Tür
kiye, Avusturya gibi, Fransa, ingiltere, Amerika gibi 
Ih'iç meseleleri kalmamış, hiç hadiseleri kalmamış 
bir ülke, her türlü hürriyete, her türlü imkâna la
yık bir sistem içinde olması gereğine inananlar var
dır. Ben de bunu istemekteyim, demokrasinin de 
kabı budur, inşallah öyle bir Türkiye'yi, Anavatan 
Partisi iktidarının, bir iki seferlik iktidarından sonra, 
Allah'ın izniyle temin edeceğiz; ama bugün için, 
dıaha dün sarılan yaralardan sonra, hemen böyle bir 
şey istemek, şu anda devam etmekte, kaynamakta 
olan kazanın altına, bence ateş vermektir. Evet, 
içimizde ve dışımızda ferdî hürriyetleri, demokrasiyi 
kalkan yaparak, onun altına sığınıp ihanet kusmak 
isteyenler, vardır. Bunlar bazen şekil değiştirir; eğer 
sağdaysanız, menfaatçi ve çıkarcı iseler, eğer siz de 
iktidarsanız, sizin koltuğunuza girerler; eğer ihanet 
içimde, hain iseler, muhalefetin elbetteki bazı sıkı
şık haîi ve iktidar hevesinden doğan çırpınması yü
zünden, onun koltuğuna sıkışacaklardır, işte burada 
dikkat edilmesi gereken husus, bunlar her iki tarafa 
da, ne ımmalefe, ne iktidara dost olurlar. Bunlar, 
fırsatı kollayıp, ne yapıp yapıp Türkiye'de kötüyü 
(hâkim kılma savaşı vermektedirler. Bu bakımdan, 
bu tecrübelerden sonra, gerek iktidarımız, gerek mu
halefetimizin, ihanet kokusu kokan her şeye çok iyi 
dikkat etmeleri gerekir kanısındayız. 

Bugün milletimiizin millî hudutları içerisinde olan 
67 ilimiz, İstiklal Harbinde iMustafa Kemal'le hliçbir 
asker veyahut emniyet güdüyle değil, Türk Bayrağı
na, Türk toprağına, onun hükümranlığına aşık ola
rak doğudan batıya kadar bütünleşmiştir. Doğuda 

, 'vuku bulan hadiseler hiçbir doğuluya mal edilemez, 
bu ihanet, tamamen kökü dışarıda olan ihanetten 
gelmektedir. Bu bakımdan, ihanetin bizim hudutları
mız içerisinde yapabileceği hiçbir şey yoktur. An
cak, Türk Milletinin birgün sabrı taşacak, bunların 
kafasına yurt dışında da inmek mecburiyetinde ka
lacaktır. 

idarî kadrolarımıza 'göz attığımız zaman, benim 
gerçekten bazen muhalefetle birleştiğim veyahut da 
Mîdanmızm söylediği doğrultuda bir tespitim var
dır. Dikkat edilirse, Osmanlı Devleti zamanında, 
koca imparatorluk topraklarında yedi valilik vardı. 
Biz 67 valilik meydana gdtfırdik. İktidar istikrarsız
lığı da olduğu İçin, kısa süreli ve devamlı hükümet 
değişikliklerinde, zor yetişen idarecilerimiz de dur
madan öğütülmektedir. Bu ise, yetenekli idarecileri 
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azjal'fcmakta, yerine gelenlerin yeniden tecrübe ka
zanmasına kadar bazı sıkıntılar doğurmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan, toparlayalım ve 
bitirelim; süremiz doldu. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Onun için derim ki; mutlak surette Marecilerimi-
mizin hizmette başarıları, uzun zaman işte tutulmak
ları ile mümkündür. 67 vilayet, 567 ilçenin kayma
kamını, gözümüzü korur gibi korumalıyız. 

BAŞKAN — Toparlayalım ve bitirelim. 
HAKKI ARTUKARSLAN (Devamla) — Evet 

Sayın Başkanım, topluyorum. Zaten 10 dakikada ko
nuşulmaz, sadece ulak bir açılış olur; biz de sadece 
bir giriş yaptık. 

BAŞKAN — Ve bitirelim efendim. 
HAKKI ARTUKARSLAN ((Devamla) — Evet, 

buradan şunu da tamamlayarak bitirmek istiyorum. 

Güvenlik güçlerimizin, cumhuriyetten bu yana; 
daha evveli de katabİBriz, vatan ve milletlin varhğı 
ve bütünlüğü için sarf ettiği gayret takdire 'şayan
dır, Bilhassa, 1980"den sonra ihanetin başına inen 
Türk Ordusunun yumruğuylia beraber, Türk güven
lik güçlerinin jandarması ve emniyet mensupları 
beraber, ittifak ederek ihanetin yakasından tutmuş
lar ve yere çarpmışlardır. Bunu da temin ederken 
birçok emniyet mensubumuz, maalesef, ihanetin 
kurşunlarına, ihanetin tertiplerine kurban gitmiş, 
kimisi şehit olmuş, toprağın altına girmiş, kimisi 
gazi olmuştur. Bazen ve sırasında hatalar da yapıl-
mışltır. H"îç unutmam, 1960'ta emnliyet güçlerimizden 
sfilah alınarak dışarıda bırakılır gibi bir hata işlenmiş, 
dolayısıyla da Kızılay*da kızlarımız ve kadınılarımız 
çıplak soyundurularak oynatılmak istenmiştir. Onun 
'için derim ki; Emniyet güçlerimüze, ufak tefek me
selelerle, sataşma metodundan vazgeçmeliyiz. Ger
çekten suç işleyenin, hata işleyenin de yakasına ya
pışmak hep&ıdizin namus borcudur! ama onu baha
ne ederek, işli bütürileştirip, glöballeş'tirip, emniyet 
güçlerimize adeta tahakküm edercesine onu İtham 
etmek hiçbir vicdana sığmaz. 

Geçmiş şeh'itlerilmize saygı ve hürmetlerimizi Al
lah rızası içlin ruhlarına sunarken, onlara rahmet 
diliyoruz, hayatta kalan çoluk çocuklarına sabır te
menni ediyoruz, ilgililerimizin ve içişleri Bakanlığı
mızın ve hükümetimizin, muhalefet ve iktidarımı
zın bunlara sahip çıkmasını diliyoruz ve Doğu Ana
dolu ve Güneydoğu Anadoluda da şu anda hizmet 
veren emniyet güçlerimize minnet ve şükranlarımızı 
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arz. ederken, bilhassa den'izde hizmet veren Sahil Ko-
ruma'nın da daha güçlü hale gelmesinü de, sahilleri
mizin genişliği balkıırımdan, işin emniyeti bakımın
dan ihtiyaç olarak hissediyoruz. 

Mevcut 'bütçenin İçişleri Bakanlığımıza ve kendi
sinle bağlı kuruluşlara hayırlı olmasını diler, yüce 
heyetinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artukarslan. 
Hükümet adına İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım 

Akbulult, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; Bakanlığımın bütçesi üzerinde benden evvel 
grupları adına ve şahsı adına konuşmuş olan arka
daşlarımı, haklı olan uyarıları için teşekkür ediyor ve 
bundan böyleki gayretlerimiz içerisinde bunların dik
kate alınacağını belirterek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, biz, 6 Kasım seçimleriyle 
iktidar olduğumuz zaman Türkiye'de bütün illerde 
sıkıyönetim uygulaması vardı; biz üç senelik icraatı
mız döneminde bu uygulamayı, giderek kaldırdık; 
bugün Türkiye'de 5 ilimizde sıkıyönetim uygulaması 
devam etmektedir, önümüzdeki dönem içerisinde bu 
illerimizden de sıkıyönetim uygulamasını kaldıraca
ğımızı ümit ediyor ve bu düşünce içerisinde olduğu
mu Yüce Meclise belirtmek istiyorum. Bugün, 8 ili
mizde de olağanüstü hal uygulaması vardır, giderek 
bu uygulamadan da vazgeçilecektir. 

Değerli milletvekilleri, bu uygulamanın, yani sıkı
yönetimden uzaklaşarak normal idareye dönüşün el
bette ki büyük manası yardır; bu, demokrasinin, gi
derek tam manasıyla işlerlik kazanması olarak nite
lendirilebilir. Her ne kadar sıkıyönetim uygulaması 
demokratik müessese içerisinde mütalaa edilirse de, 
insan hak ve özgürlüklerinin daha demokratik" bir 
şekilde kullanılmasını gerektiren idare tarzının, bir 
an evvel tüm ülkeye yaygınlaştırılması başlıca amaç
larımız içerisindedir; çünkü insan hak ve özgürlük
lerinin ve demokratik nizamın savunucusu Türk mil
letinin tümüdür, bu, hiç kimsenin inhisarında değil
dir. Hepimiz inanıyoruz ki, rejimlerin idare tarzının 
en güzeli ve vazgeçilmez olanı demokratik idaredir; 
ancak demokrasiyle insan hak ve özgürlükleri savu
nulabilir, ancak insan haysiyeti demokratik rejim içe
risinde gerçekleştirilebilir. Biz, Türkiye'nin ve tüm 
vatandaşlarımızın bu arzu içerisinde olduğuna inanı
yoruz. Her ne kadar, zaman zaman rejim düşman-
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lan faaliyetlerini alabildiğine sürdürdükleri ortamı 
Türkiye'de bulmuş iseler de, Türk milletinin sağduyu
su, millet olma vasfı, demokratik rejime bağlılığı, 
bunların emellerine ulaşmalarına mani olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, buna rağmen, bu tehli
ke ortadan kalkmış sayılamaz. Rejim düşmanlarımız, 
gerek yurt dışında, gerek yurt içerisinde fırsat bul
dukça, ortamı hazır buldukça, mutlaka bu emelle
rine ulaşabilmek için her türlü gayret içerisine gire
ceklerdir. Biz, bu inancımızı katiyen yitirmedik, bu 
inanç üzere hareket ediyoruz. Onun içindir ki, geç
mişte olan hadiselerden ders almak mecburiyetinde
yiz, o günlerin tecrübelerinden istifade etmek mecbu
riyetindeyiz. 

Bazı arkadaşlarımız, bizlerin bu şekildeki beyan
larını tenkit ediyorlar, «Efendim, yine mi geçmişle 
bizi korkutuyorsunuz?» diyorlar. Bu mesele, kişile
rin korkup korkmaması meselesi değildir; bu mesele, 
tüm milletimize mal olmuş, Devletimizin geleceği ile 
ilgili bir meseledir. Henüz altı veya yedi sene evvel 
cereyan etmiş olayları, bugün Türkiye'deki tüm in
sanımız, genç yaştaki çocuklarımız dahi hatırlamak
tadır. Kaldı ki, Devlet hayatında altı veya yedi sene, 
on sene, yirmi sene, elli sene uzun bir zaman par
çası değildir. Biz, o günleri elbette ki unutamayız; 
tecrübe alacağız, o günlere neden geldik, niçin gel
dik, nasıl geldik; bunların tahlilini yapacağız. 

Bakınız, o günlerin tahakkukunda, o günlere ge
lişte bazı hatalar vardır; hataların başı da, idaredeki 
tarafsızlığın yitirilmiş olmasıdır. Biz bugün, her tür
lü aksi görüşe rağmen, iddia ediyoruz ki, Anavatan 
hükümeti olarak en başta gelen vasıflarımızdan bir 
tanesi olduğunu gururla ifade ediyoruz ki, idaremiz
de kanun hâkimiyetini sağlıyoruz ve tarafsızlığımızı 
muhafaza ediyoruz. Ne pahasına olursa olsun, ne şe
kilde düşünülürse düşünülsün, kim olursa olsun, eğer 
kanunlara karşı gelinmişse, idare, özellikle Bakanlı
ğımla ilgili olduğu nedeniyle, güvenlik güçleri bu 
davranışta bulunanların takipçisi olmuştur. Bu, kü
çümsenecek, göz ardı edilecek bir davranış değildir. 
Geçmişte hâdiselerin zuhuru, idarelerin, kabahati bir
takım kimselerde bulması, birtakım kimselerin veya
hut idarecilerin o kimseleri muhafaza eder olması, 
diğerlerinin kendinden yana olduğunu zannettiği kim
seleri müdafaa eder olması nedeniyle bu boyutlara 
gelindiğini söylemek hiç de yanlış ve hatalı değildir. 

Bakınız, geçmiş Meclisin bütçe müzakerelerinin 
zabıtlarını takip ediniz; ilk konuşulan laf, ilk söyle
nen söz, benim bu anlattığım hususlardır. O halde, 
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iddia ile söylüyoruz ki, biz, geçmişten işte bu dersi 
alıyor ve tarafsızlığımızı mutlaka sağlıyor, kanun 
hâkimiyetinin vazgeçemeyeceğimiz bir idare tarzı 
olduğunu Yüce Meclis önünde ve her yerde belirti
yoruz. 

Değerli milletvekilleri, grupları adına konuşan ba
zı değerli arkadaşlarım, Türkiye'de - yanlış anlama-
'dımsa - huzur ve güvenin sağlanıldığını, dolaylı da 
olsa ifade ettiler. Ben açıkça, «Türkiye'de huzur ve 
güven sağlanılamamıştır» diye bir eleştiriye maruz 
kaldığım kanaatinde değilim;* ama yine dolaylı ola
rak mesele şu şekilde izah edilmek istendi. Biz hü
kümet programımızda «eğer bir ülkede ekonomik ak
saklıklar varsa, yokluklar, kıtlıklar mevzubahisse, 
ekonomi iyi değilse, anarşi de beraberinde gelir» de
dik. Doğrudur. Bugün iddia ediliyor ki; «ekonomik 
bozukluklar vardır, bizim söylediğimize göre, o halde 
Türkiye'de de anarşi vardır» demeye getiriliyor; yan
lış anlamadımsa. Eğer yanlış anladımsa düzeltirim. 

Mesele, biç de böyle mütalaa edilmemelidir. Ne
den? Çünkü, Türkiye'de ekonomik bozukluk yok
tur; çünkü Türkiye, bir ekonomik sisteme oturmuş, 
kavuşmuş ve ekonomisini giderek güçlendirea bir ül
kedir. Bu gerçeği görmemezlikten gelmek, elbette ki 
siyasî partilerimiz için mümkün olabilir; ama bunun 
kararını verecek olan yüce milletimizdir. 

Değerli milletvekilleri, Türk siyasî tarihini eğer 
tetkik ederseniz, gözden geçirirseniz, hiçbir dönemi 
söyleyemezsiniz ki, muhalefette olan siyasî partiler, 
iktidarda olan partiye, hükümete bu yönde eleştiri 
yöneltmesinler; yani «Türkiye'de sefalet vardır, Tür
kiye'de açlık vardır, Türkiye'de yokluk vardır, Tür
kiye'de işler iyi gitmiyor, Türkiye battı, batıyor» de
mesinler. Bu, hiç görülmüş bir hadise değildir. Elbet
te ki, belki siyasî partilerimizin görevidir de; iyiniyetle 
yapılmış olan tenkitleri, iyiniyetle yapılmış olan eleş
tirileri kabul etmemek mümkün değildir. Alınacak 
dersleri, elbette ki idare edenler almalıdırlar; ama in
saf ölçüleri içerisinde bunların mütalaa edilmesinde 
fayda vardır. 

Biz hükümet olduğumuz zaman, yüzde 70 - 80 ci
varında olan enflasyonu bugün yüzde 25'lere kadar 
çekmeyi başarabilmiş... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yüzde 20 - 30'du; nerede yüzde 80 Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Müsaade edin efendim. 

... yüzde 25'lere kadar çekebilmiş, bu hususta ba
şarı kazanmış bir hükümetiz. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Aldığınız düzeye getirin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Rakamlar ortadadır; karşılıklı kanaat-
lara, karşılıklı duygularla, hislerle bu meseleler eleş-
tirilemez. Ortadaki rakamları konuşturmak lazımdır. 
Bugün Türkiye'nin büyüme hızı 7,9'a çıkmıştır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Vatandaşın ıstırabı
nı ne yapalım; onu neyle karşılaştıracağız? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Geçmişte; 1978'de, 1979'da, 1980'de bü
yümeyen Türkiye, bugün büyüme hızını giderek artı
ran bir ülke haline gelmiştir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
O konulara girme; kardeşane tavsiyem. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi hakkında konuş Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — O halde, Türkiye'nin asayişi, güveni, 
huzuru hasıl yerinde ise, bununla paralel olarak eko
nomisi de yerindedir. Bunu değişik şekilde ortaya 
koymakta herhangi bir fayda mütalaa etmiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ekonomik konuları Sayın Özal bile kafasıyla hallede
miyor. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim efendim. 
Devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri; Türkiye'nin geç
miş yıllarla olan mukayesesini yapmayacağım. 1985 
ile 1986 seneleri arasındaki mukayeselerimizden; ideo
lojik olaylarda yüzde 7,9 oranında bir azalma oldu
ğunu, asayişe müessir olaylarda yüzde 3,1 oranında 
azalma olduğunu, toplam kaçakçılık oyaylarında yüz
de 20,1 oranında azalma olduğunu, bunların içerisine 
giren silah kaçakçılığı olaylarında yüzde 27,7 nispe
tinde bir azalma olduğunu, uyuşturucu madde kaçak
çılığı olaylarında yüzde 17,7 nispetinde bir azalma 
olduğunu belirtmek isterim. O halde, Türkiye'de asa
yişe müessir olaylar, ideolojik olaylar ve kaçakçılık 
olaylarında herhangi bir artış mevzubahis değildir, 
aksine, giderek azalmalar mevcuttur. Tabiî bunu geç
miş yıllarla mukayese edersek, o zaman bu düşüşün 
hangi boyutlara geldiğini, düşüşün çok daha büyük 
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olduğunu elbette ki görmek.ve ifade.etmek çok ko
lay olacaktır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 12 Ey
lül döneminin mirasını yiyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu arada, «Rüş
vet olaylarında artışlar oldu» şeklinde bir arkadaşı
mızın beyanı oldu. Bakınız, bendeki rakamları oku
yarak ifade etmek istiyorum : Rüşvet olaylarının 
sayısı 1980 yılında 118, 1981 yılında 233, 1982 yılın
da 151, 1983 yılında 217, 1984 yılında 227.., 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İk
tidar rakam hastalığına tutulmuş. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, müdahale ediyorlar, müsaade etmeyiniz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın 
açıklamalarını beğenmeyebilirsiniz, ama yerinizden 
söz atmak, söz kesmek İçtüzüğe göre yasaktır. Lüt
fen dinleyiniz ve yeri geldiğinde hakkınızı kullana
rak cevap verebilirsiniz. Sayın milletvekilleri, lütfen 
söz kesmeyiniz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — «Sayın 
milletvekilleri» diye değil, isim söyleyerek müdahale 
ediniz efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Hangi bazda rakam veriyorlar; Devlet istatistik Ens
titüsünün rakamlarına göre mi, yoksa Hazinenin ver
diği rakamlara göre mi? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, söz kesmeyiniz" 
efendim. 

Sayın Bakan, siz devam ediniz efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — 1984 yılında 227, 1985 yılında 213, 
1986 yılının 10 aylık döneminde ise bu rakam 178' 
dir. O halde rüşvet olaylarında... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu rakamlar 
günlük rakamlar mıdır? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru sorabilir mi
yiz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz. Sayın Kuşhan, soru sorma başka bir bölüm
dedir, rica ederim, söz kesmeyiniz. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan 

burada mütalaa yapıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Efendim, dinleyecekseniz bana müsaa
de edin, konuşmamı tamamlayayım, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen söz kes
meyiniz. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — O halde, «Rüşvet olaylarında artış ol
muştur» şeklindeki beyanlara katılmak mümkün de
ğildir. Bizim rakamlarımız, bizim tespitlerimiz, bizi 
bu şekilde bir sonuca vardırıyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Fu-
huşu da söyleyin, 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, soru sorma bölümün
de değiliz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, hem laf atıyor, hem de yerinden gülüyor. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlıkça 
müdahale edilmektedir, lütfen karşılıklı konuşmayınız. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, «Sayın milletvekilleri» diye değil, isim söy
leyerek müdahale ediniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, siz de müdahale 
edip, söz kesip konuşmayınız. Başkanlıkça müdahale 
edilmektedir. Sayın milletvekilleri, lütfen söz kesme
yiniz efendim. 

Devam ediniz Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, yurdun asayiş ve 
güvenliğini sağlamak, Bakanlığımızın görevleri cüm-
lesindendir. Bunun için her türlü gayreti gösteriyor 
ve inanıyoruz ki, başarıya da ulaşıyoruz. Emniyet 
güçlerimizi, polisimizi, jandarmamızı, sahil güvenli
ğimizi sayıca ve teçhizatça elbette ki, güçlendireceğiz. 
Bunun yanında ihmal etmediğimiz bir husus daha 
var; o da, emniyet güçlerimizin bilgili olmasını sağ
layacak eğitim sistemlerini geliştirmektir. Eğitime 
ehemmiyet veriyoruz; polis okullarımıza lise mezunu 
gençlerimizi alıyoruz. Dört polis kolejimiz, bir polis 
akademimiz var. Kolejden mezun olan talebelerimizi 
ve bir nispet dahilinde de üniversite mezunlarım aka
demiye alıp, bir sene öğretim, eğitim yaptırdıktan 
sonra, kuvveye dahil ediyoruz. Yönetici kadromuz bu 
şekilde oluşuyor, 

Artık, geçmişte olduğu gibi, «Türk polisi, Türk 
milletine hizmet edebilecek, hizmet verebilecek sevi
yede değildir, cahildir» gibi lafları samimiyetle karşı
lamamız mümkün değildir. Türk polisi, milletimize 
en iyi hizmet verebilecek bir düzeye getirilmiştir onun 
içindir ki, Türk polisi giderek saygınlığını kazanan 
bir teşkilat haline gelmiştir. Bunu daha da artıraca
ğız. Koskocaman bir teşkilattır, elbette içinde yanlış 
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davrananlar olabilir; ama mühim olan, o teşkilat içe
risinde birkaç kişinin yanlış davranışları değil, onun 
takip edilerek, gerekli kanunî müeyyidelerle cezalan-
dırılmasıdır. Biz, bu hususta hiç müsamaha etmedik. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Terfi ettirdiniz 
Sayın Bakanım. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla )— Kim hatalı iş yaptıysa, kim kanunsuz 
iş yaptıysa, mutlaka disiplin açısından da, yargı açı
sından da takibe uğramıştır ve uğrayacaktır; bunu 
başka şekillerde düşünmek, yorumlamak yanlıştır, 
hatalıdır. 

MÜNİR.SEVİNÇ (Eskişehir) — Kemal Kartal'ı 
terfi ettirdiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
O(Devamla) — Ama, 'bir kişinin hatasını tüm teşkilata 
malederek, Türk polisini, jandarma güçlerini başka 
şekilde göstermeye çalışmak, katiyen yanlıştır, bunun 
altında başka maksatlar vardır. Ben, yüce Meclisi ayrı 
tutuyorum; ama şunu da hiçbir zaman aklınızdan çı
karmış değiliz : Türk polisini küçük göstererecek dav
ranışta bulunanlar vardır; Türk (polisini kasıtlı olarak, 
saygınlığını yitirmiş bir teşkilat olarak göstermek iste
yenler vardır; bu maksatlıdır. sBu inancımızdan vazge
çemeyiz. Neden maksatlıdır? Maksat, Türk polisine 
[görevini yaptırmamaktır, Türk polisini pasifize et
mektir; hatta Türk polisini bile içinde bölmektir, 
Türk polisini bile siyasete alet etmektir; netice, iş 
ıgöremez İhale 'getirmektir. Bunları hep yaşadık. Biz, 
idaremiz zamanında 'buna müsaade edemeyiz, etme
dik de; bir misali gösterilemez. 

IMÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Kemal Kartal'ı 
terfi ettirdiniz. 

(BAŞKAN — Sayn Sevinç lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Bir misali gösterilemez. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — işkenceci polisi 

terfi ettirdiniz. 
BAŞKAN — Sayın Sevinç, yerinizden soru sor

mayın. 
Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — İşte 'bu tutumumuz ve bu inancımız-
dır ki, Türkiye'de huzur ve güveni devamlı olarak 
sağlayacağımıza inanıyorum; 1bizim vazife anlayışı
mız budur. Esasında, başka türlü düşünülmesi, elbette 
ki, yanlış istikametlere götürür; geçmişte götürdü. Bi
zi, o istikamete çekmek de mümkün değildir. Jandar
mamızda da aynı hassasiyeti gösteriyoruz, onun eğiti-
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! mine de aynı şekilde titizlikle gayret ediyor ve vatan
daşımıza en iyi şekilde hizmet edebilmeleri için gerek
li olan bilgi ve kültür seviyesine erişmelerine gayret 
sarf ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sıkıyönetimi kaldırdığımız 
illerdeki, Biraz evvel rakamlarla ifade ettim, asayişe 
müessir olaylarda, ideolojik olaylarda, kaçkçılık olay-. 
larınıda belirli bir azalma mevcuttur; ancak, halen sı
kıyönetim olan illerimizde ve Güneydoğu Anadolu 
'bölgemizde, hepimizin bildiği, üzerinde ittifak etti
ğimiz, dıştan kaynaklanan bir eşkiya hareketi var
dır. Güvenlik güçlerimiz bununla da en iyi şekilde 
mücadele etmektedir ve giderek müspet sonuçlar alın
maktadır; ama sınırlarımızdan geçip, vur - kaç tak-
tiğiyle askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı öldüren 
bu hainler, zaman zaman bu fiillerini tekrar edebile
cek fırsatı bulabiliyorlar. Biz, her zamanki gibi yine 
gururla, iftiharla söylüyoruz; elbette bunların so
nu gelecektir, bunlara layık olduğu ders verilecektir. 
Türk emniyet güçleri bu görevi de en iyi şekilde ba
şaracaklardır. Biz bu inanpımızı devam ettiriyoruz. 
Bu ifade tarzımızı tenkit edenler var; bir olay oldu
ğu zaman aynı şeyi söylediğimizi tenkit edenler var. 
Niçin tenkit ediliriz, bunu anlamak mümkün değil
dir. Bizim güvenlik güçlerimiz her şeye rağmen, her 
türlü zorluğa rağmen, can ve kanları pahasına, ora
da milleti için, milletinin huzur ve güveni için müca
dele verirken, onların başarısızlığını vurgulamaya ma
tuf düşünce tarzlarına iltifat etmemiz mümkün de
ğildir. Onun içindir ki, bu inancımızı samimiyetle 
tekrar ve tekrar ediyoruz ve inanıyoruz ki, güven
lik güçlerimiz bu hainlerle mücadelede mutlaka başa
rılı olacaklardır. 

Giderek bu bölgelerden de sıkıyönetimi kaldıra
cağız; çünkü, gerekli tedbirlerimizi almış bulunuyo
ruz. Güvenlik güçlerimizi araç ve gereçlerle de teç
hiz etmiş bulunuyoruz ve elbette ki, bütçe imkânla
rı içerisinde bu gayreti sarf ediyoruz, önümüzdeki 
dönem içerisinde bu bölgelerden de sıkıyönetim kalk
tığında, oradaki asayiş ve güvenlik meselelerimizi, 
yine emniyet mensuplarımızla; polisimizle, jandar
mamızla sürdürecek ve milletimize en iyi şekilde hiz
meti sağlayacağız. 

(Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz bölgede, Köy 
Kanununda yapmış olduğumuz bir değişiklikle, 
köy korucuları sistemini de getirmiş bulunuyoruz. 
Köy korucularının da o bölgedeki başarılı çalışmala
rı, eşkıyayı caydırıcı bir düzeye gelmiştir. 

Güney komşularımızdan Iran ve Irak harp içeri
sindedir. Bu nedenle, sınır bölgesindeki hâkimiyetleri 
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yok denetilecek gibidir. Eşkiya bundan istifadeyle, 
'bölgenin enge'beli oluşu nedeniyle de, zaman zaman 
sınırlarımızdan geçme imkânını bulabilmektedir. Bu
nun için, fizikî engel sistemi çalışmalarımız bölgede 
devam ettirilmektedir. Onun için, bu sene ayrılan öde
nek 5 321 215 525 lira olup, harcanan miktar ise 
3 721 215 525 liradır. Mevcut ödenek 1 milyar 365 
milyon liradır. 

Çelik üstüvanelerin satın alınma işlemi devam et
mekte ve onların ihalesi de yapılmış bulunmaktadır. 
Giderek bu sistemi bütün sınırımıza teşmil etmeyi dü
şünüyoruz. Ancak, aynı zamanda bununla da yetin
meyerek, sınırlarımızı bir nevi radar sistemleriyle 
kontrol altına alma çalışmalarımız da sürdürülmekte
dir. Eğer, bu husustaki çalışmalar inandırıcı olur ve 
faydalı olacağı kanaati bizde hasıl olursa, derhal bu 
uygulamaya da geçeceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bugünlerde Türkiye'nin 
gündeminde olan laiklik meselesine de biraz değin
mek istiyorum. 

'MEHMET AIBDURREZAIK CEYLAN (Siirt) 
— Laikliğe bir şey mi oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
iflDevamla) — Hepimiz tarafından biliniyor ki, Tür
kiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlettir. Bunun 
aksini, düşünecek -istisnalar hariç- bilmiyorum var 
mıdır; ama kimsenin düşüneceğini ben tahmin etmi
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bakanlar Kurulunda bir konuşun 'bunu. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
((Devamla) — Çünkü, laiklik, esasında dinî kaidelerin 
en iyi şekilde yaşanabilmesi için lazım olan bir un-
ısurdur, bir mefhumdur, bir sistemdir. Laiklik, esa
sında din'in tüm vecibeleriyle yaşanabilmesini temin 
eden bir müessesedir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Eylem haline gel
memesi şartıyla. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Din işleriyle devlet işleri ayrıdır. Bu
gün hiç kimse, devletin dinî kaidelere göre idare 
edilmesini savunamaz, savunmaz; ama vicdan hürri
yeti, din hürriyeti de Anayasa teminatına alınmış bir 
hürriyettir. Biz, demokrasiyi içtenlikle savunan bir hü
kümet ve ıpaftiyiz. Demokrasi, bükük devletini yara
tır gereği, hukuk devletidir, hak ve hürriyetlerin sa
vunulduğu bir rejimdir. Vatandaşların teminatı, hür
riyetlerinin teminat altına alınması hukukla olur; 
Ihiç kimsenin şahsî düşüncelerine göre olmaz, hiç 
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i kimsenin kendi kararlarına göre olmaz; hukukun 
emri işler, hâkim olan hukuktur. 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Hangi 
I bükük? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bir de bağımsız yargı organı vardır; 
(bağımsız yargı organlarımızdan hak ve adaleti, şim
diye kadar olduğu gibi, bundan sonra da alacağız. 
«IHangi bükük?» derseniz, meselenin içerisinden çı
kamazsınız. Türkiye'de hukuk vardır, bağımsız yar
gı organları vardır; bundan kimsenin şüphesi olma
malıdır, olmadı ve olmayacaktır. Onun için, «Hangi 
hukuk?» demeyiniz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Pozitif hukuk Sayın Bakan. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Veyahut da, 
tatbik edilmeyen hukuk. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Devamla) — Eğer davranışlar, kişinin davranışları, 
bukuk kaidelerini ihlal ediyorsa, elbette ki, takip edi
lecek, cezalandırılacaktır, 

AHMET SIRRI ÖZBEK (Adıyaman) — Aksini 
iddia etmiyoruz ki, Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Eğer bu davranışlar kişinin özgürlü
ğüyle ilgili ise, din ve vicdan özgürlüğüyle ilgiliyse 
've suç teşkil e'teneyecek şekilde kullanılıyorsa, buna 
kimsenin müdahale hakkı yoktur. Biz, meseleyi, hü
kümet olarak ve bakanlık olarak bu çerçeve içerisin
de görüyoruz. Bunun dışında davranış, hepimizin 
birlikte savunduğu insan haklarına, hürriyetlerine ve 
demokrasiye aykırı olur. Demokrasiyi, insan hakla-

I rını ve hürriyetlerini, vatandaşımızın ber kesiminde 
aramak medburiyetimiz vardır; bazılarına hak olan, 
bazıları için suç olamaz. Bakanlığımızın görüş tarzı 
budur, hareket tarzı budur, bundan böyle de bu şe
kilde devam edecektir. 

Değerli milletvekilleri, biraz da mahallî idareler
den bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz, hükümet ola-

. rak mahallî idarelere yetkiler verdik; kanunî yetki
ler verdik, malî kaynaklarını artırdık. Elbette doğru 
yaptık; çünkü, biz inanıyoruz ki, mahallin müşterek 
hizmetleri en iyi şekilde, mahallinden seçilmiş olan 
organlar marifetiyle gerçekleştirilir. Bu, aynı zaman
da demokrasinin bir gereğidir. Demokrasi, milletin, 
seçtikleri kimseler marifetiyle idare tarzıdır, yönetim 
tarzıdır. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Sayın 
I Bakan, seçemedikleri ne olacak? 
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BAŞKAN — Sayın YıMınr, lütfen; henüz soru
lara geçmedik. 

Devam edin 'Sayın (Balkan. 
YILMAZ DEMİR ıflBiîeeik) — Sayın Bakan, bi

raz da muhtarlardan 'bahsedin. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Devamla) — Eğer susarsanız devam edeceğim. 
BAŞKAN — Devam edin 'Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT 

{Devamla) — Ve bu, Türkiye'de hükümetimiz döne
minde gerçekleştirilmiş 'bir tatbikattır; mahallinde 
seçilmiş 'bir belediye 'başkanı, seçilmiş bir belediye 
«Teslisi, mahallin müşterek hizmetlerini en iyi şekilde 
gerçekleştirecek organlarıdır; demokrasi anlayışımız 
budur ve demokrasiye İnandığımız için bunlara ge
rekli yetkileri verdik. 

DOĞAN KASAROĞLU (İstanbul) — Bunlar 
daha önce de seçimle geliyordu Sayın Bakan. 

ıFEYZULLAH YILDIRIR !(Gazîanfep) — Daha 
önce de vardı. 

KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) — 
Sayın Bakan, bunlar hep seçimle ıgelir. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

•(Devamla) — Seçtiğiniz kimselere yetkiler veremezse-
niz, seçtiğiniz kimselere malî imkânlar sağlayamaz
sanız, onların hizmet yapmasını 'bekleyemezsiniz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Böyle 
bir iddia mı var ki? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Onun için, onlar, geçmişte hizmeti ger
çekleştirebilmek için, maddî imkânlarını sağlayabil-, 
mek için, kapı kapı gezip, dolaşıp para istemek mec
buriyetinde kalmışlardır. Biz, seçilmiş insanları bu 
pozisyonlara düşürmeksizin, vatandaşımıza -iyi hizmet 
verebilmek için, kendilerine imkân tanıdık. Bu, de
mokrasinin bir gereğiydi, hizmetin bir gereğiydi; 
hizmet anlayışımız bunu gerektiriyordu, yaptık ve ya
pınca, bütün Türkiye'deki belediye başkanları gö
rülmemiş bir hizlmet yarışı 'içerisine girdiler. 

KENAN NURİ NEHROZOÖLU ^Mardin) — 
Kaldırım yarışı. 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Vurgun yarışı, vur
gun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — IBu hizmet yarışı, bazı arkadaşlarımızı 
rahatsız et!ti. Bu rahatsızlık nedeniyle, verilen imkân
lar âdeta geri alınmak, inkâr edilmek gibi davranış
lar içine girildiğini görüyoruz. Halbuki, eğer demok

rasiye inanıyorsak, demokrasinin temel taşı olan ma
hallî idareleri güçlendirmek, sistemin gereğidir. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Yasak
lı bir demokrasiye inanmıyoruz Sayın Bakan. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hükümet mi getirdi 
yasakları? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT 
ı(Devarcıîa) — Sistem bunu icap ettiriyor, bunu ya
pıyoruz. İBakınız, bir diğer hususda şudur : Yine bu 
inancımız nedeniyle, il özel idarelerini de güçlendi
receğiz. Bu husustaki kanun tasarısı Meclise sunul
muştur. Çünkü; yine inanıyoruz ki, il özel idareleri 
de mahallin ihtiyaçlarını en iyi sekilide yerine getire
cek seçilmiş organlardır. Bunlar marifetiyle vatan
daşımıza hizmeti çok daha mükemmel bir şekilde 
sunma imkânına kavuşacağız. Anavatan Hükümeti
nin, zaten başlıca vasfı vatandaşa hizmet etmektir, 
yapılan hizmeti giderek artırabilmektir. Eğer hizmet
lere karşı çıkılıyorsa, ona bizim hiçbir diyeceğimiz 
yoktur; belki de aramızdaki farklılık bundan ileri 
geliyor. 

İFEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) ^- Seya
hatlere karşıyız Sayın Bakan; yurt dışı seyahatlere 
karşıyız, hizmetlere karşı değiliz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı(DeVamla) — Değerli milletvekilleri, sistemleri konu
şuyoruz; münferit hadiseler üzerinden hareketle sis
temleri münakaşa edemeyiz. Sistemden yana mısınız, 
değil misiniz? Mahallî idareler güçlendirilmeli midir, 
güçlendirilmemeli midir? Mahallî idarelere yetkiler 
verilmeli midir, verilmemeli mM'ir? IMtesele, bu siyasî 
tercihtedir. Bizim siyasî tercihimiz budur; ama siz si
yasî tercihinizi bu noktada kullanmıyorsanız, siyasî 
tercihiniz bu noktada değilse, el'betJtelki anlaşamayız; 
fikirlerinize saygı göstermekten, başka, ama inandığı
mızı da gerçekleştirmekten başka yapacak bir işimiz 
yoktur. 

DURCAN EMtRBAYER (İzmir) — 20 - 30 se
nelik memurlar 40 bin lira alıyor, bu mudur ada
let? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Ne yetkisi Sayın 
Bakan? 

(MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Biz vurgunlara 
karşıyız. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
ı (Devamla) — 'Muhterem milletvekilleri, biz, vurgun

lara, karaborsaya... 
'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Çanak tutuyo

ruz? 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
'(Devamla) — ... çift fiyata, alnı terlemeden para ka
zanmaya karşıyız. (ANAP sıralarından «Bravo sesle
ri, alkışlar) 

DURCAN EMfRBAYER (İzmir) — Ayda 40 bin ? 
liraya öğretmen çalışıyor. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Ağzım açık kaldı, vallahi ağzım açık kaldı. 

(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Evet, bundan hiç şüpheniz olmasın. Bakı
nız, nasıl karşıyız ve tatbikatını da (DYP sıraların
dan gürültüler) Nasıl gerçekleştirmişiz? Sadece karşı
yız demekle kalmamış bunu fiiliyata dönüştürmüşüz. 
Çünkü geçmiişte bu lafları çok işittik. Biz, «Ayrıca, 
tefeciye, vurguncuya karşıyız» laflarını çok işittik; 
haklı olarak vicdanımızı rahatsız eden bu hususlara 
mani olabilmek için de Anavatan Hükümeti olarak 
gerekli tedbirleri almış, fiiliyata sokmuşuz. Bakın Na
sıl sokmuşuz? 

MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Fıstıklara ne oldu, fıstıklara? 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Ceylan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Baknız bizim hükümetimiz döneminde tah
sis var mıdır? 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Teşvik kredileri var
dır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Tahsis diye bir konu mevzubahis değildir. 
Karaborsa var mıdır? 

•BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
Sayın Balkan, lütfen sorulu oevapli gibi yapmaya

lım konuşmamızı. 
Cevap vermek zorunda değilsiniz sayın milletve-

fcillleri. 

YHLıMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
muhtarlara cevap versin. 

BAŞKAN —: Sayın Demir, lütfen efendim... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — (Sayın ' Başkan, 

muhtarları unuttu. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen efendim. 
IBuyurun Sayın Bakan, devam ediniz lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 'bu, 
sizin sorunuza 'bir cevap ölsün diye söylediğim söz
ler değildir. Esasında hükümetimizin iftiharla ortaya 
koyduğu, amme Vicdanını rahatsız eden 'hususların 
ortadan kaldırıldığını ifade etmek için söylüyorum. 
Bakın, iddia ediyoruz, diyoruz ki, karaborsa var mı, 

kaçakçılık var mı, çift fiyat var mı? (SHP sıraların-. 
dan «Var var» sesleri, gürültüler; DYP sıralarından 
«Hayali ihracat var» sesleri, gürültüler) 

Muhterem milletvekiileri, bunların hiçbir tanesi 
yoktur. (SHP ve DYP 'sıralarından «Var var» sesleri, 
gürültüler.) Onun için de, Türkiye'de artık 'bedava 
para kazanan, vurgun yapan bir ortam ortadan kaldı
rılmıştır. (SHP ve DYP sıralarından gülüşmeler ve al
kışlar.) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Zikriniz 
doğru da, fikriniz yanlış. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Değerli milletvekilleri, ben ümit ediyorum 
ki, herhalde konuşma fırsatı verecekseniz bana, 'ben 
de sözlerimi 'bitireceğim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, siz kendi bakanlığınız üzerinde konuşu
nuz, ekonomiyi Sayın özala bırakınız. 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Sayın Ba
kan, siz devam edin; o itiraz edenlere Allah sabır ver
sin. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim. 

Sayın Balkan, siz devam ediniz efendim. 
(İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Değerli milletvekilleri, bütçe konuşmaların
da bize yapılan tenkitlerden bir tanesi de usulsüz iş
lemlerin mevcut olduğu şeklinde ildi. Biz diyoruz ki, 
bizim dönemimizde bunlar yoktur; almış Olduğumuz 
ekonomik tedbirler nedeniyle bunlar tamamen orta
dan kaldırılmıştır; Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
mani olunamayan, önlenemeyen hususlar hükümeti
miz tarafından gerçeikleştirilnıiştir. Bunu görmezlik
ten gelebilmek, hakikaten nasıl yorumlanır, nasıl de
ğerlendirilir, söyleyecek kellime bulamıyorum. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bir göz
lük daha almanız lazım Sayın Bakan. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Çekemiyorlar Sayın 
Balkan., 

BALKAN — Sayın milletvekiller, Sayın Aşkın, 
lütfen efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Mahallî idarelerde bakanlığımızın vesayet 
yetkisi vardır. Anayasamız 127 nci maddesiiyle... 

TEVFİK BİLAL (Hatay) — Sayın Bakan, özal 
ekonomiyi sizden daha iyi bilir. 

BAŞKAN — töayın Bilal, lütfen laf atmayınız. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — «Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının, 

— 498 — 



T. B. M. M. B : 44 17 , 12 . 1086 0 : 2 

organlık sıfatını kazanmalarına ilişkin itirazların çö
zümü ve 'kaybetmeleri konusundaki denetim yargı yo
lu ile olur. Ancak, görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile, 
hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan ma
hallî idare organları veya bu organların üyelerini, 
İçişleri Bakanı, geçici bir tedbir olarak, kesin hükme 
kadar uzaklaştırabilir.» 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yakalanmayanlar 
ne oluyor efendim; yakalanmayan 'belediye başkanları 
var? 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Anayasanın 127 nci maddesi böyle diyor; 
ancak, 175 inci maddesi, bu hususla ilgili kanunların 
çıkarılmasını âmir bulunuyor. (DYP sıralarından gü
rültüler, «175 olamaz» sesleri.) 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — 175 
Sayın Başbakanın maddesi. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) 
— Sayın Başbakanı aklınızdan çıkarmıyorsunuz, 175 
inci madde Başbakanın maddesidir. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırır, sayın milletvekilleri; 
cevap vermek zorunda değilsiniz. Hükümet adına Sa
yın Bakan konuşuyor. 

Devam edin Sayın 'Bakan, 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla)— 177 nci maddenin... 
TEVFİK BİLASL (Hatay) — Geçici 4 üncü mad

deyi okur musunuz 'Sayın Bakan. 

'İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, bakın, burada her 
türlü görüşmeyi yapmak kolay, kanunları çıkarmak 
da kolay, bütçeyi çıkarmak da kolay; ama maalesef 
zor olan bir iş var, bir türlü konuşulanı dinleyeme-
mek. 

MEHMET AÖDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Doğru söylerseniz o kadar güzel dinleriz ki. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Üç senelik tatbikatımızda bir türlü bu te
amülü gerçekleştiremedik; ama en fazla ihtiyacımız 
olan bir husustur, bana göre diğerlerinden önemlidir 
ve önceliklidir. 

KENEN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Sisteminiz susturmak zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — 177 nci maddenin, bu konuyla ilgili cüm
lelerini okuyorum : «... Mahallî idareler ile Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine ilişkin hükümler ise ilgi
li kanunların yayımlanması ile yürürlüğe girer.» Bu 
hususta bir kanun çıkarılmadan, biz belediye başkan-

! larını, Anayasada belirtilen hususlar çerçevesinde gö
revlerinden alamayacağımız kanaatindeyim. Bu husus
ta bir kanun çıkmalıdır; bu kanun, bir belediye baş
kanının ne şekilde, nasıl görevden alınacağını tes
pit etmelidir. O zaman, biz de İçişleri Bakanı olarak 
bu görevi ifa etmeliyiz. Aksi takdirde, o kanun çık-

1 madan yapılacak uygulamalar, her şeye rağmen, ta-
I rafsızlığından şüphe edilecek uygulamalar olur. Biz 
I idarede, tarafsızlığı ön planda tutmamız nedeniyle ka

nun çıkıncaya kadar bu maddeyi uygulatmaktan sar-
I fınazar ediyoruz. 
1 Değerli milletvekilleri, mahallî idarelerimizi, be

lediyelerimizi müfettişlerimiz marifetiyle denetlemeye 
I tabi tutuyoruz; müfettişler, eğer suç unsuru tespit ede-
I bilirlerse mahkemeye sevk ediliyorlar; takibat onlar 

marifetiyle yapılıyor. Tüm belediye başkanlarım, 
usulsüz muamele yapıyorlar, diye kamuoyuna duyur
mak, bana biraz garip geliyor. -

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Kendi belediye mec-
I 'İsleriniz yapıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De-
I vamla) — Bilinen hususlar var ise bunlar söylenir ve 

haklarında da gerekli işlemler istisnasız yapılır. Biz, 
I tüm belediye başkanlarımızı, kanunlar çerçevesinde 
I vatandaşımıza hizmet eden kişiler olarak görüyoruz. 

Aksi davranışta olanlar, elbette ki, takip ile gerekli ka-
I nunî müeyyidelerle cezalandırılırlar, haklarında gerek-
I li kanunî işlemler yapılır. 
I Değerli milletvekilleri, trafik konusuna gelince; 
I eğer trafik kazalarının önlenmesi, tamamen Bakan-
I lığımız mensuplarının çalışmalarıyla mümkün olacak 
I 'bir husus ise, bu hususta pek başanlı olduğumuzu 
I söyleyemeyiz. Trafik kazaları devam etmekte ve maa

lesef can ve mal kaybına sebep olmaktadır. Ancak, 
I bu konuda her türlü tedbire başvuruyoruz. Bütün ar-. 
I kadaşlarımız, azamî gayreti göstermektedirler. Her 
I türlü kontrollarımızı yapıyoruz ve bugün de uygu-
I lamaya konulan takiograf tatbikatı ile bu kazaların 

giderek daha da azalacağı inancım taşıyoruz. Bu 
I sistem sayesinde, vasıtanın süratini, sürücünün kaç 
I saat vasıta kullandığını tespit etmek mümkün ola-
I çaktır. Böylece, fazla süratten ve yorgunluktan mü-
I tevellit olan kazaların artışı, ümit ediyoruz ki aza

lacaktır. 

I Önümüzdeki aylar içerisinde puan sistemi uygu-
I lamaya konulacak; her ne kadar bu uygulamanın tam 
I yapılabilmesi için lazım olan bilgisayar ortamına ge-
I çemed'iysek de, kendi usullerimizle bu tatbikatı baş-
| latmak düşüncesindeyiz. Bu sistemin de sürücüler 
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üzerinde caydırıcı bir etkisi olacağı inancını taşıyo
ruz. 

Değerli milletvekilleri, nüfus ve vatandaşlık işleri
mizin daha sağlıklı yürütülebilmesi bakımından, 
MERN1S projeleri çalışmaları hemen hemen son 
safhaya gokniştir. Makineler monte edilmiş, program 
'hazırlıkları yapılmaktadır ve bu sistem çalışır hale 
geldiğinde, daha modern ve daha sağlıklı bir şekilde 
nüfus hareketlerini izlemek mümkün olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayalım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Değerli milletvekiileri, konuşmacıların de
ğinmiş olduğu bir husus da, idarecilerin tayininde tes
pit edilen usuller olmuştur. Biz, vali ve kaymakam
larımızı tayin ederken, hiçbir zaman, onlardan, bu
lundukları illerde, tarafsız olarak çalışmalarından 
gayri bir istek içerisinde değiliz. İstediğimiz şey on^ 
ların kanunlar •çerçevesinde vatandaşa eşit muamele 
ederek çalışmaları ve hizmet vermeleridir. (Hareket 
tarzımız budur; kendilerinden istediğimiz şey de bu
dur. Bunun aksine bir davranışımız da söz konusu 
değildir. Valilerimizi bu düşüncelerle tayin eder ve 
naklederiz. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Gazi
antep ve Antalya valilerinde olduğu gibi!.,. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Kaymakamlarda gözetmiş olduğumuz hu
sus da budur. İstediğimiz, kanunların tatbiki, vatan-. 
daşa eşit muamele edilmesi, bu çerçeve içerisinde va
tandaşa hizmet götürülmesidir. 

Sayın Başkan, değerli miMetvekilleri, sözlerimi 
burada bitiriyorum, hepinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. (SHP 
ve DYP sıralarından «Soru sormak istiyoruz» sesle
ri.) 

Henüz görüşmeler bitmedi sayın milletvekilleri. 
Şahsı adına, aleyhte (Sayın Bilâl Şişman. 
Buyurun Sayın Şişman. 
ABDULLAH ÇAKTREFE (Manisa) — Sayın Baş

kan, soru sormak istiyorum. 
ÖBAŞKAN— Sayın milletvekili, henüz daha so

ru kayıt işlemine geçmedik; yazılı müracaatları alı
yoruz; kayıtları yapılmıştır. 

'Buyurun Sayın Şişman. 
BtLAL ŞÜŞMAN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

yüce Meclisin değerli üyeleri; içişleri Bakanlığı Büt
çesi hakkında şahsî görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Meclisimizin Siz değerli üyele
rini saygıyla selamlarıım. 

İçişleri Bakanlığımızın, devlet ve millet hayatında 
önemli bir etkinliği vardır. Toplumun huzuru, güve
ni, can ve mal emniyeti, demokrasinin devamlılığı ve 
gelişmesi, mülkî ve idarî amirferimizin yönlendirilme
si, idare ve sevk yetkisinin mahallî idareler üzerinde 
kullanılması, tüm yönetimlerin akılcı bir şekilde yön
lendirilmesi, bu Bakanlığımızın sorumluluğuna bıra
kılmıştır. Bu nedenle Bakanlığın tasarrufları ve so
runları üzerinde Meclisimizin önemle durması, çö
zümler getirmesi gerekmektedir. Böylece, ağır sorum
luluk yüklenmiş olan Bakanlıktan hizmetlerini daha 
iyi yapabilme olanağı sağlanmış olur. 

Huzur ve güveni sağlamak Hükümetin ve İçişleri 
Bakanlığının ilk ve aslî görevidir : Ancak huzur ve 
güveni bozanların sadece silahlı anarşitler olduğunu 
kabul etmek yanlıştır; silahsız anarşistlerin de silahlı 
anarşitler kadar ülke için huzur ve güven bozan, 
hükümetleri sarsan önemli olaylar olduğunu kabul 
etmeye mecburuz. Bunun, dünyada çeşitli örnekleri 
vardır; bunlardan ülkemizde meydana gelen bazı 
olaylardan örnekler vermek istiyorum : 

İstanbul gibi sadece yurdumuzun değil, dünya
nın en güzel yöresinde, şehrin göbeği denebilecek bir 
yerde yabancı bir albayın vurulmuş olduğunu gaze
telerden okuyorsunuz. Kısa bir süre sonra aynı yöre
de, başka bir ülkenin eski bir generalinin öldürülmüş 
olduğu haberini alıyorsunuz. Bu gelişmelerden sonra 
bazı yabancıların beyanatlarını görüyoruz; «Türkiye' 
de örgütleniyoruz» diyebiliyorlar. Bu ne demektir? 
Bakanlığın oluşumlar karşısında aldığı tedbirler var 
mıdır? Zira şunu herkesin iyi bilmesi gerekirki, Tür
kiye Türklerindir, bu ülke üzerinde hiçbir yabancıya 
at oynatmayız. Biz, birbirimizle daha iyiyi bulmak 
için kavga edebiliriz; fakat başkalarına hiçbir şekilde 
ödün vermeyiz. 

©azı polis yetkililerine göre Arap ve diğer terör ör
gütlerinin gözlerini ülkemize diktikleri, ülkemizi kolay 
örgütlenebilen yer olarak gördükleri, bu nedenlerle 
örgütlenme gayretinde oldukları doğru mudur? Bu 
konuda hükümetimizin aldığı tedbirler varsa, bunlar 
bahse konu hususların giderilmesi için yeterli midir? 

Hükümet programının 22 nci sayfasında şu ifadeye 
yer verildiğini görüyoruz: «Son 25 yıllık tecrübe gös
termiştir ki, devlet otoritesinin zayıflaması, ülke eko
nomisinin kötüye gitmesi, sosyal dengesizliklerin art
ması, huzur ve güvenin bozulmasında anasebepleri 
teşkil etmiştir.» Bu gerçekçi ifadelere yüce Meclisin 
tüm üyelerinin iştirak etmemesi mümkün değildir. 
Ne yar ki, devlet otoritesinin zayıflaması ve sosyal 
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dengesizliklerin artması sonucu, günlük gazetelerde 
şu haberlere sık sık rastlar olduk: Ailesini geçindi-
rememiş olmanın verdiği eziklikle intihar edenler; 
borcunu ödeyemediği için onuru kırılan bazı insanla
rımızın intiharı; geçinebilmek için kendisini satmak 
zorunda kaldığını söyleyebilen kadınlarımız; rüşvet, 
irtikâp, sahtekârlık, dolandırıcılık, hırsızlık, yankesici
likler... Hak alabilmek için açlık grevine gidebilenler; 
para alabilmek için çocuk ve adam kaçırma olayları
nın giderek artması, kaygı verici hal almaya başladı... 

Zaman zaman gazetelerimize yansıyan ayrıntılı bil
giler, hangi kaynaklardan aktarılmıştır? Bu ciddî soru
nun yanıtını, Sayın Bakandan bekliyoruz. 

Hükümetin programında ifade edildiği gibi, dev
let, otoritesini kuvvetli tutması, ülke ekonomisini her 
vatandaşımızı millî gelirden âdil pay alır duruma ge
tirmesi halinde, yukarıda sıralanan olaylara tanık ol
maktan kurtulacağımıza inanıyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler, bazen yersiz şikâyet
ler, bazen emniyet nedeniyle haklarında ihbar bulu
nulan bir kısım işçilerimiz, çalışmakta oldukları ka
mu işyerleri tarafından, iş akitleri tazminatsız olarak 
fesh edilmiştir. Daha sonra, bu durumdaki işçilerden 
bazıları, ilgili makamlar ve hatta mahkemeler tarafın
dan suçsuzluklarına karar verilerek, temize çıkmış ol
malarına rağmen, başvurdukları kamu işyerlerine 
alınmak istenmemişlerdir. Bu şekilde bana intikal et
miş mağdur işçilerimizin şikâyetleri vardır. 

Sayın Başkan, sıkıyönetim sırasında hataların ola
bileceğini kabul etmemek mümkün değildir. Ne var 
ki, isnat olunan suçun sabitleşmemesi halinde, ilgili
nin mağduriyetini de önlemek, sosyal devletin göre
vidir. Bu durumdaki işçilerimizin, daha fazla mağ
duriyete uğratılmadan işyerlerine kabul edilmelerinin 
temini hususunda, İçişleri Bakanlığımızın yetkililere 
gereken emri vermesini hak sahipleri için acilen bek
liyoruz. 

Sayın İnilletvekilleri, son günlerde çıkan bir ka
rarname ile valilerin bazıları merkeze alınmış, bazı 
illerimize yeni valiler atanmıştır. Bu arada, Antalya 
^Valisi bu kararname içine neden girmemiştir acaba? 
Tek başına protokolde yeri olmayan bir vatandaşımızı, 
Antalya'da karşılamaya giden ve siyasetten soyutlan
ması yasa gereği olan öğrencileri saflara dizerek kar
şılamada bulunduran, devlet töreni düzenleyerek ya
saları çiğneyen bu valimizin hâmisi kimdir acaba? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Ha
tay) — O kadar çok hâmisi var ki, biz de şaşırdık. 

BİLÂL ŞİŞMAN (Devamla) — örnek olmaması 
ve bu gibi düşüncede olanlara ders verilmesi bakı

mından, Sayın İçişleri Bakanımızı gereken tedbirleri 
almaya ve bu tedbirleri açıklamaya davet ediyorum. 

Geçtiiğimıiz kısa Ibir dlönem içinde, Itrafik anarşM 
Iharpibe olıan ülkelerin kaybettikleri candan daha 
çtok can alır hale geknliştir. Binlerce insanımızın kay
bı yanında, birkaç ırüslıi insanımız da sakat kaknıak-
Itadıır. Ayrıca, mıillî servettin uğradığı kaybı dikkate 
alırsak, klonu ve boyutlarının ne denli düşündürücü 
raLduğın otritaıya çıkar. IBüyük şdhiMerlmliz (trafik ha
rtalarından dolayı yaşanır dllmakltan çtonıışitır. Bu 
fbaşılbaşkığa adil tejdlUimler almak zamanı giderek geç-
tmefcöeidlir. Şöiyle ki: EÜklsozkr.mı küçülitiüıp, suisturucu-
mun ses çıkarmasını sağlamayı hava odsun dliye ya
panlar, Ibeledıiye, halk dtiolbliMerii, minıülbüıs ve kam
yonların aşıırı şek'iMe gürültülü çakşmaiarı; bazı 
araçların, özelikle kamu araçlarımın belediye dtlolbüis-
lerimdın, baca dumanım araJtmayacak sekilide eksoizüa-
ondan çıkan glökyüızü ıgörülemeyen dumanlaırr, tra
fik sinyalleriıne ve trafik işaretlerine uyulmaamnın 
kural haline götürölmesd; korna yasağı yokmuşçasına 
ıgençleriin havalı kornalarla caka saunaları; iş saatlie-
d içimde b'ir yerden bar yere gjildliânıeısıiiniın işkence ile 
eşjdeğer hale gellidiği bir ortamda, büyük şehirleriımiz-
de yaşamıanın ne denlli güç olduğunu tekrarlamaya 
bilmem gerek var mı? 

iBütüm bu oluşumlar halkı tteldürgin etmekte, yaşam 
gliltitiilkçe çekilmez hal almııtş bulunmaktadır. tvedli ola
nak büyük şehürleni bunaltan başılboş trafik anarşiısıfc-
Ienine mani oluımrnalıldır. Sinlir hastalıMarı, asap bozuk
luktan glilderek çoığaHmakltaJdır. Tedbir alınmada geç 
kalınması halinde faturayı pahalı ödıemiek durumun-
da kalabiliniz. 

Değerli arkadaşillarBm, bu aradıa, dün akşam te
levizyonda izlediğim bir huisuısu dlile getirmeden ge
çemeyeceğim. Dün akşam televizyonda izüedÜğim ve
saitler içıin alınmış olıan kararın ve yapılan uygula
manın gerçekten takdlir edilecek 'bir hıuısıuis ocuğuna 
işaret etimek Jsltâyoruim. Hükülmet, bünolkrasiyi azaılltj-
ıtığunı idldia eltimeklte ve Sayın Başlbakan bunu sık sık 
lövüınerek TRT ile halka anlatmaktadır. Oysa, bu 
hükümet işbaşına geldiğimden beni bünokrasiiyi azalt
mış mndır, yoksa trafik kargaşasına karışmış mildir? 
IBunu yüce Meölıise bir örnekle sunmak itftiiıytaruım., 

Ehliyet kullanımının güçlüğü nedenliyle yılbaşın
dan sonra dağıltılımak üzere baısınlda gösterilen küçük 
kant IbiçıTmıinde yend, renkl'i ehliyetler hazırlatılmış
tır. Yenli ehliyetlertfle de kan grubu bölümü unutul
duğundan yenli bir aksama daha meyjdana gelmaşitiir. 
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Öte yaddan, iş güç sahibi valtanfdiaşlar dhüiiyet değiışjbir-
mıek için resanî küruıluışlarda geH-iglilt yömtemıi ille gün-
Herini harcamakta ve Iböylece vatandaş ve memıur acı-
ımaisız bir zaıman kay|bı ve kargaşa ite karşı karısıyla 
(bırakılmaktadır. 

[Değerli mlilleltivelkliİİeri, hülkülmelt ne dense desin, 
lölaykrı ne deniri peimlbe gözlük arkasından siergıiler-
se sengitesıin valtanidaş kendli içlinde yaraltılan bu kar
gaşanın slorulmlullarını ^örtmek!te!diır. 

' Sayın Biaışlkıan, değerli mlilldövekilleııi, beted'jye-
ierle ilgli'li konuya- gelince; suıiMiırnal, rüşvet, iritikap 
d)dd|iaları belediiyeter için her geçen gün artan bir doz-
ıda basınımıza yıanlsıırnaikltıaldır. Bu ariada güıvenisizik 
nedenli ite başkanlık/tan düişürülen ve hafclarınlda so-
ruı§(tbnma açılan belediyelerin trafiği hızık yüksel-
mıeyle devıaım ebmdkltelcKi'r. Bunlara, son günleriin mam-
şet haberli hailine gelen, «altım alınan befeıdiyfe başkanı
mı ilave ddensek yanlış bir ifiadle kullanmamış oiluruız. 

(Blüiüün bunlara rağmen, İlsltlanlbuâ Belediyle Başka-
mılmız Sayın Dalan'ın Belfedliye Umar Miüldürlü haklkın-
Ida uyguladığı örmek Ituıtuımjuın, (bu gilbi olaylarım geçe-
IbileoeğÜ tüim belediye yıdîjfciI(iler*itm)iız tarafımdan tat-
(biikıalta kanırmasını görmek memmunliyet ve üimiilt veri
ci oladalkltur. 

lAınlkaria Betedliiyesinde en güncel kionu su ve kal-
Idırımılardır. Yaz ayların/da ılsı ylüikiseMıiğ'i ve klirli mad-
1de içermediği gibi nedenlerle demîizıaşırı ülkelerden 
ithal edilen kömür, fiyasko ilıe sıonuçlanımıışltır. Kul-
•îatidığnmız yenli kölmıürtdem halka kiat kat daha paha
lıyla malalan Itlhial kömürün yefiikli'lilenin tespiti ile, yüz
de 60 toz oMuğlu meyfdana çı(k!mıfşftM\ 

lAlyruca, Ankara'nın hava klirliiliği ekispeıMz rapo
runa ihtiyaç doyulmayacak şekiıMe gözler önün|dedlir< 
B,u üç btülyıülk haftaya bir de kömür sıkınltusu ekfenfim-
ce, Ankara Belediyesi ağır iıtihaımlar altındadır. Bu 
fitjhalden yararlananlar ylolklsa bu bir beceri eksikliği 
ım/iıdiır? Her ilki iltlhaım da altında kalınımıayacak ka-
diar ağırdır. 

Sağlam parikderlin ve kaldırımlarım sökülerek* şim
şir tarak örneği, gMişfrlen pembe kaldırımlı, şehri gü
zelleştirme, kampanyaisi hüsranüa sonuçlanmıışltır. İç
işleri Bakanlığı! bu horvairdalığım hesabını sormaya
cak mildir? Soıtfmayacakisa, bir güin bunların hesabı-
nun sorulması halinde sioruimlMulktean kaçabilecek mi-
kftıfll 

İBAıŞKAıN — Sayın Şiışıman, tlopariayın efendim. 
IBIİLÂL ŞÎŞIMIAIN (jDevamfia) — Bffltfüyoır efendiim. 
Su kionuısuna gelince; Başken/tün akmayan muıs-

iuklaırı ve çeşmeleri dünya tdevüızyfonlarında bininci 

haber olarak geçmiştir. Hele Biaşjkeut belediye başka
nımın feza devrinde, insanlar öeknikle yarışırken, hal
kı yağmur duasına çağırması hükütaeitim baltası mı
dır, ylolklsa görülmemiş kalkınmamın bir örmeği mli'-
dlir? (İSHP ve DYP sıralanınldan alkılşlar)., 

Sayın IBaşkan, sınırlı ziamanım liçiintie çizldi'ğim Ibu 
ıtaJblıo Sayın Başlbatoanın slan basın toplanltıisııinjda çiz-
klliği multilu Türlk'iye tablosu ile hiç de bağdaşimamak-
Itadır. Geçen gün kahvemde, bir çaluştan vatamdaş ba
na şiöjyle sıöıyBedi: «iBaşfbafcan televizıyonfda beni bana 
anlatiıyıor. Ben halimü biliirilm onjdan ileri, oytsa o an
latıyor bana kendi halini.» 

illşlte ıslayın mlilötlveki'l'leri, bir yanlda Sayın Başba
kan ve hükülmeitlin kendA ylaşıamlannı dile geltlirdiklle-
ni raıbiBo, diğer yanda, valtaridaşın, çilekleş yaşamını 
Ihülzünle dile getirdiği h a l . lkiali de biirlbliıilinldıen uzak, 
Ikıfisli de biıiibiırfine yabancı şlknfdi. Bu yabıanriaşımayi 
Türkiyelden kalldırma ve halkım multluluğa kavuşma
sı dileğiyle Yüce Mecfc'n süz sayın üyelerini saygıy-
fla sielamlıar, iyi yıaşanıtıliaır, iyıi gelecekler dilbrilm. 

İSayıgılarıımla.! 
IBAIŞKlAiN — Teşeklkür edbrlim Sayım Şlişman, 
§}iim|di glörlüişımelerîirniiz)in soruilar kısmına geçiya-

• ruız. Sonu sormak isıteyen sayın ülyelieıiiırniizlin isiim-
Üeriıni okuyionuım: 

Sayın Baltumlu, Sayın Ataklı, Sayın Sevinç, Sa
yın Çakırefb, Sayın Ceylan, Sayın Halil İbrahim Şa-
Ihin, Sayın Alcan, Sayın Vural Arıkan, Sayın Sök-
menıojğkı, Sayın Sarıioğlu, Sayım Çoırapçııoğlu, Sayın 
Bayeziıt, Sayın Bahadır, Sayın Türkân Arılkam ve Sa
yın Tuıtulm, 

IKJayidolm(ayan başka %ie toalmaidıığından, sloru ka
yıt işlemli tamamlanmıişltır. 

Sayın Batumlü, buyuııun efemdim., 

ISAlÖtT HATUMfLU (îfetanlbul) — 1, Saıym Baş
kan, bir tanuışjmacı arkadaş «Efge sahillerinlde mlo/tior-
Uarüa ve diğer denliız arıaçlarıylıa zaiten gjMiiylorliar, pa
saportta ne iihtÜıyaç var?» dedfiller. Bu konu ile, uzak-
ftan veya yakımdan, kendilerinin ne ilgisi vaıfdır? Sa
yın Bakan bu klorluyla alakalı olarak ne gibi cevap» 
vereaekler menak eidiyoru/m. SaM güvenlik kıuivveit-
flierliımıizü hu derece sıuıçlamamın nereden geldiğini lüt-* 
fen cevaplanldınsınlar. 

12* lldaınenin Darafsızlığıhdan bahlsert/tliler. Oumbu-
•ıllyelt Maıresliride, bugün görülüyor ki, hiçbir şekilde 
idare tarafsız değliıUdir. Bugüne kadar llaraıfsızlığını 
rnıuhaflaza öden idaıte, bugün klesinkes tarafsızlığını 
kaylbedliıp, tamamen ikltiüdar partisimin yörüngesine 
ıglirmılişltir., 
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IBASKlAıN — Sorunuzu alayım Sayın Batuımlu, 
ISABUfT BATUMUU Ç^öadbul) — Bu konudaki 

Igöriîşlenîni biraz dıalha, genıiışliöîierek Sayın Baklanın 
açıklamasını Myiortuim. 

,3, İSayın Bakammız bkltakıjm rakamlar vererek • 
«IHırtsıızil'ık vaklakn azalmıştır» dediler ve ayrıca di
ğer polisiye vakaların da azaldığından bahsettiler. 
(Hallbulkli, îdtanlbul gilbi 'blir şehiirlde h!er gün yıiMeröe 
thinnsızllılk ve gasp vakası olmaktadır. Daha yakında, 
Esanierlde bir şölflörÜn 14 bin,'bir başka şoförün ise 
ı80 bin llima içsin bloğazını kediler Ve bu, fsltianbul'un 
liçinde olmakitiadır. Bu gılbi günlük olaylar küsmen po
lise intikâl edrçyor, pcflli&e imltlilkâi eltimıeyenler de var
dır. Bunlarım çokluk dereceleri nddiir? Bunların daha 
sağlıklı blir bıçiîmkle orltaya konmasını riioa ediyorum. 

4. Diiığetr tarafltan, yine pol'isiimizlin şüraltl>e müca-
(dele verldiği fiulhuiş oliayı Her geçen gün hızla aritaak-
ıfiadır. Bu kbnuda sion iki yılın blançicisu adatma nedftr? 
Holsün eldıe dtltiiğİ rakaımltar ve bu konuda alınmaktoa 
odan önlemılıer neleridir? 

5, Rüşvet durumundan bahisefötliler, rüişveıt bulgun 
maalesdf geçlilm fcaynağ Sağ'umak için. alınırmkl'ialdır. 
lAiytriöa, mafya babalarının yapitığı- büyük kaçakçılık 
hariç, devldt memuru aç ve afldiiğı maaşla geçıinıeme-
diği için.,< 

ıBAŞIKlAN — Sayın Baitulmlu, sorunuza gelün lüt
fen, bunlar gerekçeler oîıuylor efendim, 

;SABİTT BATOMUU (itstanibul) — Bu konuda aca
ba nıe glilbi önlemler alınmaklljadır? Bunun arkası na-
sıll fcdileoelkltiilr?: 

6, iSayıın Bakanımız, devfleltiilmizlin memurunun 
flahaitlığınldan baıhtaeHtiıler. Aüalba bir nüfus memuru 
ıveya Mir kıaymakamHıkltia görevli bir mıemuır klaç para 
almiakltadır? 

7. (Belediye 'başkanlarımızın maaşları konusunda
ki sorumsuzluk devam edecek rdildir, bunlar 'böyle, 
kenldi maaşlarını istedikleri gibi a'lmaya devam ede
cekler mfild&r ve yanlarında çalışan memurliaır da ku
ru ekmeğe taiim .öömeyıe devam edecekler mfidir? Bu 

• Bcoinuldafci dlüşünüeleıri melerdir?' 
8< Sıfcıiytöneitlilrn ziamanında görev yapmış olan 

emniyelt kuvMetlerlîrdizjden Kalen sıkıyönetim priümıle- , 
•rimi almamış olîan bekçıi, po l s ve saire gM bir kısım; 
memuir vatandaşlarımız vardır. Ayrıca bu konuda gö-
nev yapan oirdu görevDil'erdnin de alacağı kalmış, mıdır 
Ibilmîytorum. Bu soruyu komisyon/da da sortmuçlüıım; 
ama Sayın Bakandan burada nelbicesorti ilsitayorum. 

9. Sayım Bakanımız, mahallî idareler hakkında 
yeni bir yasa çıkıarftulıarak belediye başkanlarının zlap-
'.fı rapta alınacağını söylediler., j 

(Acaba bu yasa, belediye başkanlarını tamamen 
paırltlil yapmak içikı mi çıkartılacaktır?! 

10. ıVasıltallara takılacak olıan takliıomıeitire konu-
ısunu kbıldlileri de ifade etntiîer. Manıbul ve Ankara'da 
(taksilere takılan saaıblerin bir tek firmaya aıiıt oldu
ğunu Mlyoruz. Bu takimetreler de aynı fiirıma ta
rafından yapılacalkltır. Sarbeslt ekonomiyi savunan 
Ibir hükümetlin nöçlin bu konıulda taviz verldiğinin ve 
(bu işin niçüıTtek bir fiiırimaıya viedldİğinlin ve dliğer fir
malara verilmediğinin açıklanmasını rica ediyorum., 

İli, (Kıyafet Kanununu tallbûk edecekler müÖıir? 
Halen Usltanjbuî sjolkakllarıın(da bereli olarak gezen va
tandaşların nereden geHdikleririin açıfclanmasını rica 
ediiyıorum. 

IBAŞKIAN — AnlaşaMı efendim. 
'Sayın Bakan, soruları alabildiniz mii? 
ItÇÎŞLBRlt BİAİKIAINI YUJDIRIM AKIBULUT 

ÇBrziflcan) — Sayın Başkan, bülöün arkaıdaşların so-
rruüarırM alldıklöan sonra öevapllamak isltıiîyorum. 

(BAŞKAN — Tamlam efenldlüm. 
/Sayın millelilvıekillıeıri, bi'iiyıortsuinuz, sorular kısa, 

gerekçesite ve bakanlıkla ilgi İli olacaktır. 
IBuiyurun iSayın Aftaıklı. 

, VlEİCHt ATİAKLI (ıŞanlıurffla) — Sayın Başlkan, 
'iişTdence yalnız Ihlapishanielerde, karakiollarlda ve özel 
songuilıama oldalarınlda kişiler üzerine uyigulıanan mad
dî baskılardan âlbardt ıdeğilidlir, 

ıŞilmldi ısırialayacağılm Iblirk'aç örneği dıinlıeyieırıek, Sa
yın ıBakanın cevap vermesini diliyiaruim,:> 

il 4 (Arlanan Ibir suçlunun, Ibir klanun kaçağının 
yakiaianalbillmıelsi iç'in o kikinin ailesinin ve yakınla-
rıının, düuirduğu klöy Ihalkınm. 

a) iGünllerae ıgözalltına alınımiasu 
Ib) O firarî fci&jinin leşinin ıgözlalftına aılınanak bir 

ilçe Ibetedüye Ibaşkjanıina yediemin olarak ona tes im 
ledilmiesi, 

c) O klöy© aiıt arazlinlin (sürülüp ekilmesine uzun 
bir ısüre enlgel olunması., 

İd) (Suçlu veya aranan bir yakını yüzlünden gü-
venillik »ruşiturmiası (bahanesiyle kişilıere dbvüe-t kapı-
'sınida görev ve yulrlt duşuna çıkış Kçin pasapoırft vferil-
memös^i, cezaların ışahisliği prenjsilbi (bir yana (bırakı-
lanak ailıe Ve yakınlarının şü veya ıbu şekilde cezalan-
dırıliması yoluna ıĝ iidlillmieislv, 

e) Çukbrca'da meydana gelen müessiif olayla
rın hemen antlından, (oradan yüzleride kilometre uzak-
lıklöaki (bir İlçede 25-30 kişinin (terlönistlıere tsiilıaıh Itemun 
etltiği lildldiasıyla ItultuManııp Itetevüzyıon vie. (basında Ibun-
kr ın resimlıeri ve iısiimleri açıklanjdıkltan sonra hep&i-

— 503 — 
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miti isiuçsuiz okıip itahJiıye ddiHmesi, 1402 sayılı Yasayı 
uygulayan 'sıfluyöffleltiiım Iklomultlanlalklannca üç yıl Ön
ce sialkınıcaiı durumları (kaldırılan kişilerin görevlerıi-
ne liaidıe ddülmıeımieisıi ve Ibu ylolkJa akilıanımıa kıaran ve
ren mahkeme kararlarının uıygullanmamaısıyfla Ibu Udişi-
lerin aileleriyle birlilklte açlılğa ımıalhjlcûm ©dülımıelsi Aoa-
ylasanıın ıtıaınıldıiğı (temel IhıaJk. ive iöteJgfüirHtüfclerijı ve (tasar
ruf rnınlİyetliınin Ikanıunî (bir yetlki buluinimakisızın kı-
sJbUanimiaisı Ideğiil mildlir? 

ıBu durum karşısında ırriüsıelblhiiplarinin sorulmıhı-
kılğunu ive Ibu ıs^ramMlulk üçümde hükülmıelfcim yerimi, 
Sayın Bakam miasıll idetğârlenkjlirilytar? 

12. ıGJiineyldöğu Ah'aldblulda, özelikle bazı yer
lerde, aileler .'iterden ve (tiopkı olarak 'fldtoğraıflfarı çe
kilerek nü^uis lkâğndı çılkarıir g:foi iyen ilden iflişlienımek-

• (tektirler. 

dtaganıkır arasınlda ayrı (bir jışleim vıe ayrıcalıklı 'btir 
ulyıgulama, Ik'îişiîenin, a'Jîeîeırin vıe o bölge (imısanlannıln 
onurunu kırıcı (bir ıdavrlanıış ıdieğil on'ildlir? 

Bu uygulama, Iria'nıgi yalsaya glöre yapılıyor, Ihültoü-
m'dtiin ıbu Ihusulsltıa IbliJlgM var mildir ive (gıörütştü nedir? 

13. Sayın Oııımlhurbaşkiamı yeni altanan valileri
mizden, «Oiçbirşeydiein çekıinmıedien yeftÖflileniınıizli so
muna kadar IkiülJlanınız» lisltteğiinldıe buluımmıuişHardlır. 

ıa) tyiali ve kaıylmakaımılarımızin, özîefllIilkÜJe asayiş 
ktonuisıunda ye-tlkıilerini ktaManımallarımı önleyen medlen-
ler »var mildir? 

ib) IBuluinıdulgu ıy(öreleıid)e devlertfi (temislil eden vıe 
ıbu laarumluluğu yüklenen mıüllkî İdare ârriirlıeniiniin, 
özelilklle kırsal Iköaîlmlde görev yapan sabit jandarma 
(kJom'Uİtiaınılıarıinm eylem ve Sişliesmlleri üzerliınjde ve özel
likle asayişle lillgüli sorumlarda müdahale ve ftrefdlb'iır al
ma yetkileri var mildir? 

<c) |Bu Iklonuda valileriımlizle yapılan bölge töop-
lanttıiiarınlda vallilenim/iz, Ibu yöınıde Sayın iBaklana ya
kınmalarda ve yenıi İter düzenleme isteğinde bülun^ 
mnuşlar mildir? 

id) lAîsaylilş konusunda Idıevl'elt toromıluluğu mülkî 
idare aımıİTİieriınlde, yeltfkli doğrudan jandarma kara
kol komuitiaınımıda oluır vıe Valilerin, Ibu ışabıislllaırın bir 
kıislmmın dahi olsa, hatalı bir davranışı hakflçımldia ge-
ınefcli önlemıi aılmia ydtlkiDsi olmazsa orada bfir -oHoritee 
boşluğumun dogmam ve yeltfldMmıi kullanamaz İhale gfcl-
ımıelsıi Idbğal olmaz mı? 

OülkÜimeit bu Iklomulyu nasıl değerlendiriyor ve ye
nli biır düzenleme (dlüşümüyor mm? 

Teşekkür edtertlm dfiemdim.. 
IBAIŞIKAN — iAinlaşıMı Sayın 'tADakk 
IBuyurum Sayın Sevinç. 

MÜİNİR SBVtNlÇ (BMşehıir) — Sayın Başka
nım, Sayın Bakan biraz evvelki ktomuşmatorımda da 
«öyiemiişfer ve «fîşkıence yapan mıemaırlara gerekli ce
zayı verriyoruz» demlilşlleırldli. 

Şimdıi isc«ıuyo(ruıml: 
il, IBunldan üç dlört yıl evvel Kıarislta ıgörevli iken 

3 vaitanldaşımıızı salkıait bırakıp, 1 vatandaşımızın ölü
mlüne sebep olan Kemal ıRarftal âsiâmi memur, bu 
ısuçılarından ütolayı mahkûm dlmuiş; <fakat mahkûmi-
yieltlı, kenfd'Mnin emmıîyat memuru olmasına rağmen, 
emmfiyelt !teşlki)la!tı tarafından 1,5 yılllda ıttebelllüğ ertftiri-
l'ip ıhapise sloikullalm'amiisitıır. 

ifiklinıci malhteniösıimde adam öMüırmkeieen dolayı 
mahkûm olmasına karşım, Eslkıişehirlden Adapazarı'na 
(terfi ıettliiriillerek ıgönlderlilmlîişltir, 

(Alcaba, suçları mıalhkemece kabul ddıilen ve işken
ce yapan bu ftip podiıs mıemurllarıının, İdarî bakımdan 
bir siorgulamalıarınıın yapi'Bmaısı ve sorgulamalarının 
neıtioeisinlde bazı /tedfeiirl/erin lalınması ımıülrnlkün değillı 
m'iıdir? 

ly^yrıca, bu sözü edillen ıkıişi, (terfii e taeye devam 
edecek mildiır? 

!24 IBunu gündem Idıışı biır ftdonuşma ile - Sayın 
Balkana da bir suretini lileterök - dile ıgıötiirm'iışitüm. Sa-
Iklin, ıgerç'eklten Ikanunlara ve idevlöte slaylgıılı Kıültahya 
iliınlde şu anda emınliyeit mıüldtiinü lokn arlkıadaşımızın, 
20 valtamdaşımııızı Ikieyfî ıdîiaralk ısiolkıak loritlasıında dlÖV-
'düığlü Idldlrn edilerek, cuimhuıniyat savcılığı ttarıafıından 
mahScemie lönıune çıkarılması içtim. İçişleri ve Adalet 
Bakanlığına m'üıraciaaltlta bulunufflmıuşltıuır. 

İKüıfialHyialda Hdoİuk (görevlisi olan biır 'gardiyanı 
yiine ısdkıalk loıltasıdda IdlöMdülktien ısıonra, emniyelt mü-
dürlülğlüne götlürerelk; orada bıyılklarımıın yolunduğu 
sabüt görulmüiş ve yine bu amin'iyöt müdürü Ihakkında 
dava açııîmıişltır. IBmınliydt ırnıüldürüınün de mahkeme 
önüne çıkarılması ficin ıtalepltie bulBunıulımıuışltu. IBuırada-
ki emnıiyet müdürümüz Ihakkınıda her bıanıgi bir dda-

« 
rî- soıruşltuırma, Ikıolvuışlburmıa yepılmılş mıdır? Netiicesli 
n'edir? 

)3, öyle ısanıyo«tum İki fillerdbkıi lemn'iiyett: lüeşklilâltı 
içerisiimde yüzde 1 veya 2'yi ıgeçmeyen - vatandaşla
rımıza ızdırap veren, dişkence yapan, ısadlilslt ruhlu -
birkaç lernnlîyelt müldlüırü, bu şelk'tUlde iterffi eltltiriliıp tak
dir ödildiği bir dönemde; gerçelfltien diütrüislt, halflcı ve 
dtevletöi için narnıuısluıca giörev yapan ve bu camianın 
yüzde 98-99'unu (teşkil eden emıriiyöt m'enısubu arka
daşlarımıza karşı İçişleri IBakanı hatasızlık yapmıyor 
OTU? 

Teşddkür «derâm. 

/ 
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BAŞKAN — Sayın Çakırefe, buyurun. 
•ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 

Başkan, Sayın Bakanın hakikaten bizi ihya edici 
sözleri oldu. Sayın Bakan, hukuk devleti içerisinde 
yasa dışı hareket edenlere katiyen müsamaha etme
yiz diyorlar. Çok güzel ve hepimizin özlemini çekti
ği bir durum. 

Ancak bir misal vereceğim: Sayın ©akan; 7 Ni
san 1986 tarih ve 3/a sulbe müdürlüğü, 3121-5816-13021 
sayıları ile Türkiye Cumhuriyeti Maliye ve Gümrük 
Bakanlığının Millî Emlak Genel Müdürlüğü, İçişle
ri Bakanlığı Personel Daire Müdürlüğüne yazdığı 
yazı ile; mevcut tesislerin onarımı, bakımları ve 
mevcutlarına ek tesis talebinde bulunmuştur. Bura
ya çok dikkat etmek lazım: 

Bu tesisler, 1 yıl önce yapılan bakım, tamir ve 
iç döşemelerine kadar büyük masraflar yapılarak iş
ler duruma sokulmuştur. Hal böyle iken, mevcut 
tesisler 1 o güzelim lokal dahil - hangi insaf sahip
lerinin 'kararları ile buldozerle yerle bir edilmiştir. 
Bu söylediklerim, Ayvalık Sarmı saklı plajları için
dir. 

Tesislerde yenilenen eşya ve malzemelerin, Balı
kesir bit pazarında müteahhit tarafından kendi he
sabına satılmasına kim izin vermiştir? Enkazın mal
zemesi kime verilmiştir? 

İçişleri Bakanlığına tahsisli bulunan 100 bin met
rekarelik gayrimenkul arazi, 16.12.1976 tarihimde tas
dik edilen kıyı kenar çizgisi paftasının 15 inci nu
marasında, tamamen kıyı kenar çizgisi içerisinde kal
maktadır. «3086 sayılı "Kıyı Kanununun 6 ncı mad
desine ıgöre, inşaatınızın kıyı kanunu ve imar planına 
ayrıldığı nedenleriyle 20.6.1966 tarih ve 325 sayılı 
Ayvalık Küçükköy belediyesinin yazılarıyla, ruhsatı
nız iptal edilmiştir» denilmektedir. 

Hepsinden önemlisi: (Danıştay 6 ncı Dairesinin 
1985 - 189 esas ve 1985/1010 sayılı karar ilamında 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca Tül San
cak A.Ş.'den Otelcilik ve Turizm Meslek Okulu ola
rak vaki istimlak kararları Küçükköy 1/250.000'lik 
çevre dizisi planını esas kabul etmiş, Danıştayın ka
rarı ile idareciler kampı ve diğer özel kamu kuru
luşları kampları da halka açık kumsal ve plaj gös
terilmiş bulunduğuna ıgöre, Danıştay, kalıcı tesis ya
pımını kabul etmediğine göre, Bakanlığınız mensup
ları bu kararlara, Anayasaya hiç saygı duymadan 
bu tesisleri yapmaya devam etmişlerdir. 

Tamamen yörenin güzelliğini bozan, bir nevi do
ğa katliamı olan, deniz görüntüsünü kapayan, utanç 

duvarını andıran bu - 2 3 katlı tesislerin yapımının 
1 milyar lirayı geçeceği söyleniyor, bu paranın temi
ni neredendir? 

İçişleri Bakanlığı yasa ve Anayasa dışı hareket 
edenlere karşı vatandaşın tek güvence kuruluşudur. 
Yasa, Anayasa, Danıştay kararlarına tamamen ters, 
ruhsatsız ve kaçak olarak yapılan vilayetler Hizmet Bir
liği Sarmısalkflı tösMerınii yaptıran Bakanlığımız men
supları hakkında ne 'düşünüyorsunuz, ne yapacaksı
nız? 

Bunu sordum, çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Saym Çakırefe. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

usulle iîglli bir şey söylemek istiyorum? 
BAŞKAN — Buyurun. 
CAHlT TUTUM '{Balıkesir) — Şimdi, sorular 

soruluyor, eğer bu soruları bütün soru sormak iste
yenlerin sonunu almak suretiyle beklemeye girersek, 
sorulara verilecek cevapları izlememiz mümkün ol
maz. Eğer mümkünse, usul yönünden grup grup so
ruları yanıtlamasını rica ediyoruz. Aksi halde, soru
ların anlamı kalmaz. 

BAŞK1AN — Sayın Tutum, biliyorsunuz Tüzük
te... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 
Başkan, bunları kanıtlayan belgeler de var elimizde. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Çakırefe. 
Ayrıntılı olarak aklık biliyorsunuz. 
Sayın Tutum, bu cevap verebilmenin biçimi İç

tüzüğe göre sayın bakanların takdirime kalmış, tüm 
ya da ayrı ayrı cevaplandırmasında bize şöyle böy
le yap diyecek bir hüküm yoktur. Bu nedenle, Sayın 
Balkan demlin tümüne cevap vereceğim demişlerdi. 
Ancak, sorular arttıkça acaba parçalı verebilirler mi 
bilemiyorum? 

Sayın Bakana 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

'(Erzincan) — Sayın Başkanım, 'ben not alıyorum ve 
bu daha isabetli bir usuldür, tekrarları önlemiş olur, 
hepsine birden cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Cevap vereceksiniz. 
(Buyurun Sayın Ceylan. 
AY'DIN GÜVEİN GÜRKAN (Antalya) — Tek 

tek ama; 1 inci, 2 nci, 3 üncü soru şeklinde... 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî. 
MEHMET ABDUİRREZAK CEYLAN (Siirt) — 

Sayın Bakan, teröristler tarafından şehit edilen köy 
koruyucuları ve erlere ödenen tazminat ve yetimle
rine bağlanan maaş miktarı ne kadardır, bu meblağı 
yeterli buluyor musunuz?. 
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ikinci sualim; Ankara ©üyükşehir Belediyesinin 
Altın Park. temel atma töreni için 250 milyon Türk 
Lirası reklam masrafının yapıldığı iddia ediliyor, bu 
doğru mudur veya yapılan masraf ne kadardır, temel 
atma töreni için bu kadar reklama niçin gerek du
yulmuştur? 

Üçüncü sualim; bazı belediyeler olur olmaz te
mel atma veya açılışlar için milyonlarca liralık aç-
lış. ve ondan sonra da kendi kendilerine teşekkür 
ilanları vermektedirler. Bu israf değil midir? Yasa
lara uygun mudur? (Bu masraflar denetlenmekte mi
dir? 

Dördüncü sualim; yurt dışından belediyelere hibe 
olarak verilen araç ve gereç miktarı ne kadardır? 
(Hibe olarak verilmiş olan bu araç ve gereçlerin ba
kım ve onarım masralfı olarak gösterilen meblağ kaç 
Türk Lirasıdır? Hibe yapan kişi veya firmaların bu, 
belde veya belediyelere olan yakınlıkları nedir? Mas
raf olarak gösterilen bu meblağın gerçekten araçla
ra harcanıp harcanmadığını tespit etmek için Bakan
lığın bir çalışması olmuş mudur? Olmamışsa yardım 
alan bu belediyeler tespit edilip 'gerekli inceleme ya
pılacak mıdır? 

Beşinci sualim; pasaport almak için müracaat eden 
bazı kişiler hakkında yargı kararı olmadan yurt dı
şına çıkışlarıma tahdit koyulmaktadır. 'Bu durumun, 
kişinin seyahat hürriyetini kısmak anlamına gelip 
gelmediği, yargı karan veya yurt dışına çıkması için 
hakkında tahdit olmayan kişiler hakkında Bakanlık
tan görüş sorulup aylarca hatta bir yıldan fazla bek
letilmeleri için ne diyorsunuz? Bakanlığınız bu ki
şiler hakkındaki kanaatlerini niye cevaplandırmıyor? 
Örnek olarak da bir isim vermek istiyorum, Konya 
Valiliği, 20.8.1985 tarihinde llyas Köstekli için gö
rüş sormuş, hakkında hiçbir tahdit olmamasına rağ
men, yargı kararı olmamasına rağmen, bugüne ka
dar 'Bakanlık hiçbir görüş beyan etmemiştir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Ceylan. 

Sayın Halil İbrahim Şahin, buyurun. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN iCDenizli) — Sayım 

Başkan, Anayasamızın 38 inci maddesi cezaî tedbir
lerin yasa ile düzenlenmesini öngördüğü halde, fiş
leme ve güvenlik soruşturması bugün ülkemizde mües
seseleşmiş 'bulunmaktadır. Fişleme ve güvenlik' so
ruşturması yolu ile birçok vatandaşlarımızın seyahat 
özgürlüğü, iş bulma 'özgürlüğü ve daha başka temel 
hak ve özgürlükleri ortadan kaldırıldığına göre ce
zaî bir mahiyet arz etmektedir. Bu nedenle İçişleri 
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Bakanlığı, Anayasanın bu âmir hükmüne dayanarak 
karar ve kararnamelerle, genelgelerle müesseseleştir-
dikleri bu durumu yasalaştırabilecekler midir? Yani 
bu hususta bir yasa teklifi getirmeyi düşünüyorlar 
mı? 

Üç yılı aşkın zamandan beri Anavatan Partisi 
iktidardadır. Ülke sıkıyönetimden henüz kurtulama
dı. Sorunların demokrasi ve sivil yönetimle çözüm
lenebileceği anlayışını topluma niye veremediniz? 
Bu vermemeyi meye bağlıyorsunuz? Yönetiminizi bu 
durum karşısında sivil sıkıyönetim olarak kabul ede
bilir misiniz? 

Diğer sorumuz; jandarmayı vali ve kaymakam
ların emrine verici yasal düzenlemeyi ne zaman ge
tireceksiniz? Güvenlik yönünden sizde köy korucula
rını silahlandırmak faydalı olmuş budur? Yoksa aşi
ret ve feodal çelişkileri daha da artırmış mıdır? 

Diğer bir sorum; Güneydoğu Anadolu Bölgesin
de meydana gelen olayların önlenmesi için şimdiye 
kadar, yani üç jsenedir aldığınız iç güvenlik tedbir
leri ekonomik ve sosyal tedbirler sonuç vermediğine 
göre başarılı olmadığını kabul ediyor musunuz? Yeni 
önlemleriniz nelerdir? 'Bütçede bunu gösterebilir mi
siniz? 

Diğer bir sorum; Güvenlik kuvvetleri, mensup
larının çocuklarımın devlet yatılı okullarından fay
dalanmasını, özlük haklarının yeniden değerlendiril
mesini, muhtarların ücretlerinin artırılmasını ve 1580 
sayılı Yasada değişiklik yapılarak belediye denetim
lerinin artırılmasını düşünüyor musunuz? 

Diğer sorum; bakanlık kadroları tamamlanmış mı
dır? Ne kadar yeni elemana ihtiyaç vardır? 

Mülkî idare amirlerinin eğitimleri için bir idarî 
akademi düşünüyor musunuz? 

Bir diğer sorum; iç güvenlik, netice olarak sos
yal barışı sağlaması gerektiğinden, geniş kapsamlı 
bir af yasasının getiilmesi hususunda bu bütçe yılın
da çalışmalarınız olacak mıdır? 

Som sorum: 1402 sayılı Yasa ile görevlerine son 
verilen polisimiz ve İçişleri Bakanlığı mensuplarımı
zın sayısı kaçtır? iBakanlık, bunlardan kaçını göreve 
almıştır?. 

Teşekkür, ederim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Şahin. 
Buyurun Sayın Alcan. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

31.7.1986 tarihinde sayın bakanıma soru önergesi 
verdim; kendisinin bu önergeden haberi var mı, yok 
mu? Var ise, burada Tekirdağ Belediyesi ile Tekir-
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dağ ANAP 11 Başkanının yapmış olduğu kaçak in
şaatlar şu anda bitti ve villalar 25 milyona satıldı. 
Zamanında müdahale edilmediğinden dolayı bu hak
sızlığı 'kim ve nasıl giderecektir? 

Sonra 2. 28 Ekim 1986 günü saat 01.00'da Bal-
gat Yüzüncü Yıl Sitesi A Blok B Kanat No. : 43'te 
oturan Necip Ersoy ismindeki şahıs Ankara Emni
yetince evinden alındı, öğretmen eşi ve öğrenci iki 
tane çocuğu, iki gün evinden çıkarılmamak kaydıy
la evinde tutuklu bulunduruldu. Eşi ve çocukları, ba
bayı, 49 gündür nereye gittiler ise hiçbir açıklama 
alamadan beklemektedirler. 

Bir aile reisi 49. gün evinden alınır da eşine ve 
çocuklarına hiçbir malumat verilmezse, o vatandaşın 
psikolojisini, ailesinin ve çocuklarının durumunu ben 
şahsen merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. 

3. Tekirdağ İli Malkara İlçesi Gönence Köyü
nün içerisinden geçen ve Malkara'nın tüm pis sula
rının içerisinden geçtiği Gönence Köyü hakkında, 
Sayın Başbakana bir soru yöneltmiştim. Aldığım ce
vap, «içişleri Bakanına iletildi» şeklindeydi. 

Sorumun özünde derenin her geçen gün oradaki 
insanlarımıza ve hayvanlarımıza zehir saçtığını ve 
ani ölümlerin meydana geleceğini belirtmiştim. .Sa
yın Bakanımdan, bu 'konudaki ilgileri nedir, öğren
mek isterim. 

4. Tekirdağ İlinde haftada iki kez pazar kurul
maktadır. Bu pazarda bir pazar mafyası senelerdir 
devam etmektedir; dışarıdan gelen tüm meyveler, 
gerek Hacı Erdoğan ismindeki 'kişi tarafından, gerek 
belediye memurları ve gerekse trafik polisleri tara
fından, önlenmekte ve pazara sokulmamaktadır. Pa
zara çıkan ailelerimiz filesini 3 bin liraya doldura
cağına, 5 bin, 7 bin ve 10 bin liraya doldurmak zo
runda kalıyorlar. 

'BAŞKAN — Sayın Alcan, bölgesel bir konuyu 
intikal ettiriyorsunuz; ben bütçeyle ilgili sorunuzu 
alayım bunun içinden. 

SALÎH ALCAN ı(Tekirdağ) — Bu belediyelerle 
ilgili efendim. 

BAŞKAN — Evet, sorunuzu alayım. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — O açıdan, bu

radaki bu tekelin kaldırılması konusunda Sayın Ba
kanıma bunu bir ihbar olarak haber veriyorum, il
gileneceklerini umarını. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın Vural Arıkan, buyurunuz efendim. 
VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın. Başkanım, 

beş küçük sualim var. 

Birincisi şu: EVranosoğlu olayı dolayısıyla, İç
işleri Bakanlığından ve bağlı kuruluşlardan, Devlet 
Güvenlik Mahkemesince toplananların adedi kaç
tır, nitelikleri nelerdir? Bu ihbarın emniyete yapıldı
ğı; fakat geciktirildiği söyleniyor, sonuçlandırılması 
için, doğru mudur? Yine bu konu ile alakalı, bu 
hafta içerisinde Mecliste yaptıkları konuşmada, Sa
yın Başbakan Yardımcısının lafları arasında şu hu
sus yer almıştır: «Bu, adliyeye intikal edendir; idarî 
olarak aldığımız tedbirler de, işlemler de olmuştur.» 
Acaba içişleri Bakanlığı bünyesinde, Başbakan Yar
dımcımızın ifade ettikleri gibi, bu tip olaylar tespit 
edilip işlem yapılmış midir? 

İkinci sualim sununla alakalı: Sayın İstanbul Mil
letvekili İbrahim Ural, bütçenin Plan ve Bütçe Ko
misyonunda görüşülmesi sırasında, ülkemizin muhte
lif dış örgütlerin top sahası haline geldiğini, bura
da cirit attıklarını söyledi. Ülkemizde, yakın komşu
larımızdan birbuçuk milyon- kişinin barındığı, yaşa
dığı da söyleniyor. 

Şimdi şu sualleri sormak istiyorum: Bu kom
şu ülkelerimizin vatandaşları, ülkemize Vizesiz mi 
giriyorlar? Vizesiz giriyorlarsa, vizeyi düşünmüyor 
musunuz? 

Vatandaşlarımız hakkında güvenlik işlemleri ya
pıldığına göre, Türkiye'nin güvenliğini yakından il
gilendiren bu kişiler hakkında güvenlik incelemesi 
yapıyor musunuz; ne gibi önlemler alıyorsunuz? 

Geçen yıl anamühalefet partisinin genel sekreteri, 
Meclis kürsüsünden açıkça, bir valimizin tekeli ola
rak makamında dalaştığını söylemiştir. Tabiî bu, ay
nı zamanda bir ihbar niteliği taşıyor idi. Şimdiye 
kadar bu konuda bir araştırma ya da bir işlem ya
pılmış mıdır?! 

İstanbul Belediyesinin hukuka aykırı kararları 
idare mahkemelerinden çıkmaya ve tazminat dava
ları da açılmaya başlamıştır. Sayın bakanlık, bunu 
hizmet kusuru telakki edip ödemeyi kamuya mı yap
tıracaktır; yoksa şahsî kusur telakki edip, belediye 
başkanını mı sorumlu tutacaktır? 

Nihayet son sorum, Emlak vergileri ile'alakalı
dır. Emlak vergileri küçük belediyeler için büyük 
bir masraf unsuru haline gelmiştir; yani hâsılatı gi
derlerinin çok altındadır, öte yandan, büyük bele
diyeler aldıkları Emlak Vergilerinden hiçbir pay ver
memektedirler. Acaba Bakanlık, bu' emlak vergilerini 
bir fonda toplayıp, bütün belediyeler ihtiyaçlarına 
uygun olarak tevzi etmeyi düşünemez mi? Eğer bu 
yapılırsa, belediyelere siyasî amaçlarla el atılması 
da mümkün olmayacaktır. 
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Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Arıkan. 
Sayın Murat S'ökmenoğlu, sorunuz yazılı şekil

de geldi, okutuyorum1: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl
dırım Akbulut tarafından cevaplandırılmasını say
gıyla arz ederim./ 

Murat S'ökmenoğlu 
Hatay 

!l. Önemli devlet konularında mülkiye müfet
tişlerinin raporları niçin askıya alınmaktadır? 

2. 1986 - 1990 yıllan arasında 10 adet sahil 
güvenlik botu alınması planlanıp, Devlet Planlama
dan onayı alınmış. 1986 yılı Bütçesine milyarlık öde
nek konduğu halde 'bu projenin ihalesi Başbakan
lıktan uygunluk lizni alınmadan, uygunluk izni alı
nan Singapur Firmasına verildiği halde niçin aylar 
sonra iptal edildi? Yabancı firmanın aylarca temi
nat mektubu niçin serbest bırakılmamıştır? 

Adaları silahlarla donatan Yunanlılara karşı çok 
önemli olan bot projesi niçin geciktirilmek istenmek
tedir? Sahil kaçakçılığı eksik ve mevcut botlarla 
nasıl korunacaktır? 

3. Hak, hukuk, eşitlik ve adalet lütuf olmadığı 
gibi, bunlar milletin vazgeçilmez, devredilemez hak
larıdır. Bu ulVî 'hakların savunmasını yapanlara ni
çin Antalya'da copla karşı çıkılmıştır? 

4. Adaleti savunarak maziden gelenler hakkın
da gayri ciddî iddialarda bulunulmasını, bu zihni
yeti bizzat siz de tasvip ediyor musunuz? 

5. 'Millî irade temsilcilerine, devlet düşmanı gö
züyle bakan zihniyete ve hür ve demokrat bir Tür
kiye'nin yerine, korkulan, korkutan bir devlet ida
me etmek isteyen zihniyete ne diyorsunuz? Nasıl bir 
tutum içinde, bu zihniyete karşı mısınız? 

BAŞjKAN — Evet, anlaşıldı. 
Sayın Bakan, tespit edebildiniz mi? Tespit ede

mediyseniz metni verebilirim. 
İÇlŞjLERl BAKANI YILDIRIM' AKBULUT 

(Erzincan) — Onu alayım da cevap vereyim. 
BAŞKAN — Yazılı soruyu gönderiyorum. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

bir tanesi hariç, oldukça kısa sorular sormaya çalışa
cağım. 

1. İSakıncalı ne demektir? Türkiye'de «Sakın
calı» diye göreve alınmayan kaç kişi vardır? Bun
lar, hangi ölçülere göre sakıncalıdır? 

2. ANAJP'lı belediyelere fonlardan ve diğer kay
naklardan, 1986 yılında ne kadar yardım yapıldı? 

3. Bir belediye başkanı «Ben hizmet veremi
yorum, yapamıyorum, param yok; onun için yetki
lilerle temas kurdum, iktidar partisine geçeceğim. 
Bana 100 milyon lira vaat ettiler» dedi. Büiyorsu-
nuz bu basında yer aldı ve buna karşı da herhangi 
bir tekzip yapılmadı. Bu takdirde, acaba bu tasvip 
mi görüyor? Kamuoyunu çok yakından ilgilendi
ren ve burada da bahsedilen bir 'konudur; binaena
leyh, bu konudaki düşüncelerini öğrenmek istiyo
rum. 

4. Net olmadı, onun için soruyorum: Muhtar
lara verilen maaşlar son derece azdır ve bir siga
ra parası kadardır. Muhtarlara verilen maaşların ar
tırılması yönünde bir çalışmaları var mıdır? Bu seneki 
çalışma, sadece katsayıyla ilgili kalmıştır. Bunu sor
mak istiyorum. 

5. Demin Sevinç arkadaşımın sorduğu soru ek
sik kaldı; tamamlamak istiyorum. İşkence suçu ile 
mahkûmiyetine karar verilen Kemal Kartal'ın birinci 
mahkûmiyeti, çünkü burada gündem dışı konuşma 
yaptım Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, o soruldu da; he
men o farkı alayım. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hemen soruyorum, 
tamam, şjmdi farkını belirteceğim. 

Birinci defa 13 ay 20 güne mahkûm oluyor (ar
kadaşım anlattı, yakalanmıyor filan, onları bırakı
yorum), ondan sonra, İnfaz Yasasından yararlanarak 
5 ay yattıktan sonra müracaat ediyor; fakat, bu ara
da, müracaatı yaptıktan sonra, kendisi terfi ettirili
yor. Ancak, işkenceyle adam öldürmeye sebebiyet 
verdiğinden, 5 yıl ağır hapse mahkûm oluyor. Bu 
durumda olan birisi, terfi ettirilip gönderiliyor; fa
kat, Eskişehir'de bulunduğu sırada, bu olayı basına 
sızdırdı diye, polis memuresi Nurhan Varlı'nın işi
ne son veriliyor. 

İki olayı karşı karşıya getirdiğiniz zaman, bun
dan kamu vicdanının rahatsız olmaması mümkün 
değildir. Birisi, bir bilgiyi dışarıya sızdırıyor, işine 
son veriliyor; birisi, işkenceyle adam öldürüyor, terfi 
ettiriliyor. 

BAŞKAN — Sorunuzu alayım efendim. 
PAŞA SARIOĞLU ^Ağrı) — Şimdi, soruyo

rum; bunu kimler yaptı? Yani evvela, bu terfiyi 
kimler yaptı? Hukuken bu mümkün müdür ve bu
nun yanında, polis memuresinin görevine - bunun
la mukayese edildiği zaman - nasıl son verilmiştir? 



T. fi. M. M. B: 44 17 . 12 . 1986 0 : 2 

Son sorurri: Türkiye'de mülteci olarak kaç bin 
İranlı vardır, bunlar ne zamandan beri Türkiye'de 
bulunmaktadır, bu trafiğin değişme seyri nedir? 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sarıoğlu. 
Buyurun Sayın Çorapçıöğlu. 
İMUSTAEA ÇORAPÇIÖĞLU (Balıkesir) — Te

şekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın Balkan, kaçakçılığın önlendiğini ifade eyle

miş bulunmaktadır. 'Bu çok önemli ve resmî bir be-
yan'dır. Bu nedenle ve bunu değerlendirmek üzere, 
1982 - 1983 - 1984 - 1985 ve 1986 yıllarındaki ka
çakçılık fiilleriyle bunlardan mahkemelere intikal 
eden, dava ıkonusu olmuş olanlarının mukayese ola
rak sayılarımı sayın bakanımız açıklarlarsa memnun 
olacağız. 

İkinci sualim: İktidar, kaçakçılığı önlediğini iddia 
etmekteyse, de, önleyememiştir; ancak, bazı nevi 
kaçakçılığı ve bu arada, bilhassa hayalî ihracat fiilî 
suretiyle işlenen kaçakçılığın unsurlarını kaldırmak 
suretiyle, bunu tür nevi suç olmaktan çıkarmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıöğlu, sorunuzu ala
yım. 

MUSTAFA ÇORAPÇIÖĞLU (Balıkesir) — So
ruyu şimdi soruyorum efendim. 

'Bu itibarla hayalî ihracat kaçakçılığı suçundan 
yapılan takibat sayısının, iktidarları döneminde ne 
olduğunu; bu fiilin kanunlarımızda temas ettiği bir 
müeyyide .bulunup bulunmadığını Ve müeyyide var
sa, mevzuatımızın hanıgi kanununda ve hangi mad
desinde mevcut bulunduğunu Sayın Bakandan açık
lamasını istirham ediyorum. 

Üçüncü sualim: Grup sözcümüzün, zimmet ve 
rüşvet fiillerinin son yıllarda bilhassa büyük ölçüde 
artmış olduğu yolundaki beyanına esas olan rakam
lar, Adalet 'Bakanlığı Adlî Sicil ve istatistik Genel 
Müdürlüğünün neşretmiş bulunduğu resmî rakam
lara istinat etmektedir. Buna mukabil, Sayın Baka
nımızın beyanatında bahsi geçen rakamlar bununla 
çelişkili ve bu hususları çok düşük gösterir şekilde 
ifade ve beyan edilmişlerdir. Bu ralkamlar arasında
ki fark, haklı olarak milletvekilleri ve ıMeclis nez-
dinde zihnî kargaşalık yaratmış bulunmaktadır. Bu 
itibarla, Sayın Balkanımız bu konudaki kargaşalığı 
önlemek bakımından malumat lütfederler mi? 

Dördüncü sorumuz şu efendim: 1, 2 ve 3 üncü 
dereceden emekli olmuş memurlarımızın, «Özel pasa
port» denilen yeşil pasaport alma haklarının mevcut 
bulunduğu bilinmektedir. Evvelce bu uygulama Dış-

1 işleri Bakanlığında iken, bunların Türkiye Cumhu-
-riyeti Emekli Sandığından almış oldukları emekli 
cüzdanları veyahut da eski milletvekilleri ise Millet 
Meclisi Başkanlığının vermiş olduğu hüviyet cüz
danları, Dışişleri Bakanlığınca bu pasaportun veril
mesi için kâfi addedilmekteydi. Bu uygulama İçiş
leri Bakanlığımıza intikal ettikten sonra sadece bun
larla iktifa edilmemekte, hatta bu belgelere hiç da-
yanılmamakta; bunun yerine, bunların son çalıştık
ları ve emekli oldukları yerden detaylı malumat is
tenerek, bürokrasiyi azaltalım derken çoğaltılmakta 
ve bu 'gibi vatandaşlarımız bir nevi eziyet içine so
kulmaktadır. Bunun hakkında Sayın Bakanımız önle
yici tedbir olarak ne düşünmektedirler? 

Teşekkür e'derim efendim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Çorapçıöğlu. 
Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN. BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Sayın Balkan mahallî idareler üzerinde-
!ki idarî vesayet yetkilerini kuianmamalarımn sebebini 
anlatırken, Anayasanın 177 nci maddesinde öngörü
len yasanın çıkarılmamış olduğunu söylediler. 

Anayasanın geçici 8 inci maddesi, Anayasanın çı
karılmasını emrettiği yasaların veya kurulmasını ön
gördüğü birimlerin en geç Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlık Divanının göreve başlamasından 
itibaren bir yıl içinde çıkarılmasını amirdir, Anayasa
nın amir hükmüdür. 

Hükümet, niçin bu Anayasa hükmünü uygula-
mamıştır ve bu haliyle hükümet Türk Ceza Kanunu
nun '230 uncu maddesine giren görev ihmali suçunu (En 
hafif deyimiyle; Anayasa ihlali demiyorum da) iş
lemiş midir?' 

Ben Sayın Bakanın yorumuna katılmıyorum. Bu 
yoruma katılırsanız, 127 nci maddenin üçüncü fık
rasında, mahallî idarelerin 'görevleri, yetkileri, sorum
lulukları ve imkânları kanunla düzenlenir denildiği
ne göre, bu kanun da çıkarılmadığı göz önüne alın
dığında, bugün Türkiye'de, mahallî idarelerin Ana
yasadan kaynaklanan bir kurum olmadığını kabul 
etmek lazım, 

BAŞKAN —• Anladım, bu konudaki sorunuzu 
alayım Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT '(Kahramanmaraş) — Bu
na katılmıyorum; ancak Sayın Bakana şunu soruyo
rum: 127 nci maddenin bu hükmü mademki kanun 
çıkarılınca yürürlüğe girecektir, bugün yürürlükte 
değildir; o halde, mevcut kanunlar yürürlüktedir, 
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yani Belediye Kanunu, Memurin Muhakematı 'Ka
nunu yürürlüktedir. Bu kanunlardaki yetkilerin^ ni
çin kullanmamaktadırlar? Bu sualime Sayın Bakan 
beni tatmin edecek şekilde bir cevap lütfetmezlerse, 
bakanlığın teknik kişilerinin benim bu sualimi de-
ğerlendirmelertini rica edeceğim. 

İkinci sualim: Birkaç gün önce radyo, Tekirdağ' 
da, Tekirdağ Valiliği ve Aydınlar Ocağının müştere
ken düzenlediği bir törenle, Mehmet Akif Ersoy' 
un anıldığını söyledi. Mehmet Akif Ersoy'un anıl
masına karşı değilim, yanlış anlaşılmasın ve istismar 
edilmesin, ancak Aydınlar Ocağı, kamuoyunda siya
sî ağırlığı olan bir dernektir. Valilikle bu derneğin 
müşterek bir gece tertip etmesinden bakanlığın ha
beri ve izni var mıdır? 

SALİM ALCAN ((Tekirdağ) — Vali daha neler 
yapıyor!... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Her
hangi bir dernek (Yasal bir dernek tabiî, mevcut 
bir dernek) herhangi bir valiliğe müracaat ederek 
müşterek bir 'gece tertip etmeyi önerirlerse, bakan
lık buna muvafakat edecek midir? En önemlisi, der
neğin ıgörünümünün siyasal ağırlığı göz önüne alın
dığında, valiliğin bu dernekle müşterek hareketinin, 
idarenin tarafsızlığına en azından gölge düşürdüğü
nü Sayın 'Bakan kabul eder mi? Ne gibi önlemler 
düşünür?1 

Üçüncü ve son sualim Sayın Başkan: İrtica ha
reketlerinin üzerine gidilmesi, Sayın Cumhurbaşka
nının ikazıyla zaman bakımından aynı paralellik gös
termektedir. 'Bu 'bir tesadüf müdür? Eğer tesadüf de
ğilse, hükümet o tarihe kadar bu hareketlerin üzeri
ne niçin gitmemiştir? Bu konuyla ilgili mahkemeye 
verilen olay sayısı kaçtır? Bugün mahkemeye veril
miş olmamakla beraber, hareketlerin yoğunluğu, ida
rî bakımdan önleyici kolluk tedbiri olarak saptanıp, 
yakın takibe alınan ünite sayısı kaçtır? 

Evet efendim, suallerim bundan ibaret, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bayezit. 
Sayın Bahadır, buyurun. 
OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Sayın Baş

kan, Trabzon'dan bana bildirildiğine göre, kuyum
cu dükkânlarından ve bankalardan olmak üzere, 5 
adet büyük soygun olayı vaki olmuştur. Mülkiyet 
aleyhine vuku bulan bu gasp ve soygun olaylarının 
hiçbirinin faili bulunup bağımsız yargı önüne geti
rilmemiştir. Bu durumda Trabzon'da, ne kadar gasp 
işlerseniz işleyin, ne kadar soygun yaparsanız ya-

| pın yanınıza kâr kalır imajı yaratılmıştır. Şimdi bu 
I durumda, Trabzon'da görev yapan ve asayişle so-
l rumlu Emniyet Müdürü ve emniyet görevlileri hak-
I kında, Sayın Bakanımız, bunlar vazifelerini ihmal 
I ettiklerine göre, buradan bu görevlileri alıp, oraya, 
I bu failleri yakalamak üzere daha ciddî, daha dik-
I katli, daha hassas olan görev mensuplarını gönder-
I meyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu ve bana bil-
I dirilen bu olaylar gerçekse, ne miktardadır, hangi 
I tarihlerde olmuştur? Bunlar hakkında bilgi istiyo-
I rum. 
I Saygılar.; 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bahadır. 
I Sayın Türkân Arıkan, buyurun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa-
I yın Başkan, Sayın Baklanımızın cevaplandırması istir-
I hamımla sorularımı soruyorum : 
I 1985 ve. 1986 yıllarında 1 723 'belediyeden kaç ade-
I di, mülkiye müfettişleri ve mahallî idareler kontrolör-
I leri tarafından teftiş edilmiş ve incelenmiştir? Teftiş 
I ve inceleme sonuçlan nedir? Birinci sorum bu. 

I İkinci sorum : En yüksek ve en düşük ücret alan, 
I belediye başkanları hangi belediyelerdedir? Sosyal 
I yardım ve -diğerleriyle birlikte en yüksek ve en düşük 
I aylık ücret tutarları nedir? 
I Üçüncü sorum : Sahil Güvenlik Kbmutanlığıyla 
I ilgili 10 adet botun alınmasının iptali, üç tarafı de-
I nizle çevrili ülkemizde kaçakçılığa yeşil ışık yakmaz 
I mı? 10 botun alımının iptali nedeniyle ilgili ytaıbancı 
I kuruluşa ne kadar tazminat ödenecektir? 

I Dördüncü sorum : Ülkemizde, «kurs ve okul ta-
I lebelerine yardım» ve benzeri adlarla açılmış olan 
I derneklerin sayısı ve şube sayısı nedir? Bu derneklere 
I veya bu derneklerin ilgili olduğu federasyona ait yurt-
I ların ve burada kalan öğrencilerin sayısı nedir? 1986 
I yılında, bütün illerde mevcut bu derneklerden kaç 
I adedi, nasıl denetlenmiştir? 

I Sayın Başkan, son sorum; kısa bir açıklama yap-
I mak zorundayım... 
I BAŞKAN — Alayım açıklamanızı. 
I TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Dün 
I akşam televizyonda, Sayın Erfcürk Yöndem'in hazır-
I l'amış olduğu bir programı izledik. Programda, küçük 
I çocukların, video kaset doldurulması konusunda âdeta 
I istismar edildiğini gördük, tşün bir de vergi yönü var 
I izleyebildiğim kadarıyla. Acaba İçişleri Bakanlığı, bu 
I konuda bugün herhangi bir işlem yapmış mıdır? 
I BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Arıkan. 

510 — 
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Sayın Cahit Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, bi

rinci sorum şudur : 1982 yılında İçişleri Bakanlığınca 
yayınlanan bir genelgede, cadide, sokak, meydan, park 
gibi.kamu mülklerine 12 Eylül 1980'den önce verilmiş, 
millî birlik ve bütünlüğümüzle bağdaşmayan adların 
belediyelerce değiştirilmesi emredilmiştir. Bu genelde-
de yer alan, millî birlik ve bütünlüğümüzle bağdaş
mayan adların neler olduğu, illere ve belediyelere bil
dirilmiş midir? Yoksa, iller ve belediyelerin keyfî tak
dirlerine mi bırakılmıştır? örneğin, Balıkesir'in Biga
diç İlçesinde, belediye üzerinde denetim yapan vali 
muavini ve mahallî idareler kontrolörü, ilçede «Barış» 
ve «27 Mayıs» adını taşıyan sokak ve cadde isimle
rinin değiştirilmesini istemişlerdir. Bu konuda İçiş
leri Bakanlığının bir telkM olmuş mudur? Olmamış
sa, bu denetimi yapanlar bu cüreti nereden almışlar
dır? 

Sayın Başkan, ikinci sorum : Sayın Çakırefe sor
dular ve «Vilayetler Hizmet Birliği» adına Ayvalık, 
Küçükköy, Sarmısaklı mevkiinde yapılmakta olan 
eğitim ve dinlenme teslislerinin ruhsatsız olduğunu be
lirttiler. Sayın (Bakan dla bu sözlü soruya verdiği ce
vapta, bunun ruhsatlı olduğunu beyan etmiştir. Şimdi 
benim bu konudaki sorum şudur : Sayın Balkan be
yanatında, Küçükköy Belediyesi tarafından bu tesisin 
iptali için verilen kanarın hukukî hiçbir dayanağı ol
madığını söyleyerek, zapta geçen ifadeleriyle aynen 
şöyle demiştir : «Hiçfoir kanuna dayanmayan keyfî 
bir uygulama olduğundan, inşaata devam etmiştir» 
Yani Sayın Bakan, belediyenin, evvelce kendisinin 
verdiği ruhsatı iptal etmesini kanunsuz bulmuştur; 
çünkü, belediye meclisi böyle bir karar veremez de
miştir. Oysa dosyamızda mevcut olan bilgilere göre, 
belediye meclisinin verdiği temenni kararma göre be
lediye başkanı bu işlemi iptal etmiştir. Eğer bir ba
kan, bir idarî kararı «keyfî» diye niteleyerek uygula
mama hakkını kendisinde görürse, başkaları da bu hak
kı kendisinde görmez mi? Çünkü, bir işlemin şeyfî. ve 
gayri kanunî olduğunu belirleyecek tek yer yargı mer
ciidir. 

Sayın Başkan, üçüncü sorum : Devlet Memurları 
Kanununun 74 üncü maddesine göre, polis mesle
ğinden bir gecede ansızın genel idare hizmetlerine 
nakledilen emniyet mensuplarının sayısı nedir? 

Dördüncü sorum : Emniyet hizmetleri sınıfının ilk 
dört derecesine verilen ek gösterge hakkının alt dere
celere de tanınması için bakanlık ne gibi girişimlerde 
bulunmuştur; neden bugüne kadar tanınmamıştır? 
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Beşinci sorum : Devlet Memurları Kanununun 
123 üncü maddesine göre, son iki yıl içinde emniyet 
mensuplarından kaç kişiye ödül verilmiştir? 

Altıncı sorum : Valilerden, genel durumu değer
lendiren raporlar muntazaman alınmakta mıdır? Va
linin bir görevinin de, Özellikle, çıkarılan kanunların 
uygulamada ortaya koyduğu sonuçları hakkında hü
kümeti uyarması olduğuna göre, bu konuda valiler, 
bugüne kadar çıkarılan yasaların, özellikle iktidarınız 
döneminde çıkarılan yasaların vatandaş üzerindeki 
etkileri konusunda herhangi bir uyarıda bulunmuşlar 
mıdır? 

Sonuncu sorum : Hizmet şantajı yoluyla, beledi
ye başkanlarının iktidar partisine transferlerini de
mokrasiyi yozlaştıracak vahim bir uygulama olarak 
görmekte midirler? 

Teşekkürler. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Tutum. 
Sayın Bakan, sorular tamamlandı, buyurun efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, Sayın Baıtumlu, Sayın 
Hakkı Artukaslan'ın konuşmasına atıf yaparak, arka
daşımızın bahsettiği kişilerin, «Ege sahillerinden za
ten gidiyorlar» demiş olmasını eleştirerek, bu hususta 
bilgi istiyorlar. 

Konuşmanın geneli, tümü dikkate alındığında, bu 
mananın çıkarılması biraz zor; ama, bu hiçbir zaman 
sahil güvenlik güçlerimizin Ege Sahillerini gereği gibi 
koruyamadıkları manasında alınmamalıdır. Her tür
lü tedbire rağmen, belki slahillerimizden çıkışlar yapı
labilmektedir; ama biraz evvel de dediğim gibi, bun
ların sayıları hiç de çok değildir ve sahil güvenlik 
güçlerimizin görevlerini ifa edemediği manasına alın
mamalıdır. 

Hırsızlık vesaire gibi asayişe müessir olayların, 
aksine arttığını ifade ettiler. Biz konuşmamızda - ver
diğimiz rakamlardan da anlaşılacağı gibi - tüm asayişe 
müessir olayların yurdumuzda giderek azaldığım ifa
de ettik. Bu nedenle, olayların arttığını değil azaldığı
nı kabul etmek gerekir; fakat olaylar elbetteki tama
men ortadan kalkmış değildir. 

Fuhuş olaylarının arttığı ifade ediliyor. Yıllar iti
bariyle; 1979 yüında 737, 1980 yılında 603, 1981 yı
lında 704, 1982 yılında 884, 1983'te 913, 1984'te 821, 
1985'te 1 018 ve 1986'da - altı aylık - 599 olay vuku 
bulmuştur. Biz fuhuşla gereği gibi mücadelemize de
vam edeceğiz, 
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Rüşvetin geçim kaynağı olduğu söyleniyor. Rüş
vetin geçim kaynağı olduğunu söylemek belki müm
kün, ama kabul etmek biraz zor. Çünkü rüşvet, bil
hassa kamu görevlileri iarasında olduğu düşünülen bir 
husus. Bizim tüm kamu görevlilerimpi rüşvet alan 
insanlar olarak kabul etmemiz Herhalde gerçekle bağ
daşmaz. Bunu bir geçim kaynağı olarak kabul etmek 
bizce doğru değildir. Çünkü, eğer bununla şu denmek 
Jstenıiyorsiaı; işte, hayat pahalılığı vardır, memur aldığı' 
maaşla gecinemez, o halde rüşvet alacaktır, ne yapsın 
gibi bir sonuca bağlanmak isteniyorsa, bu geçerli de
ğildir. Nihayet, rüşvet almalk ahlakî bür meseledir; biz 
kamu görevlilerimizin namusuyla çalışan insanlar oldu
ğuna inanıyoruz. İstisnaî hareketleri hepsine teşmil 
etmek doğru değildir. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
biraz geliştirmek için, bu konuda .bir açıklama müm
kün mü acaba? 

BAŞKAN — Hayır efendim, mümkün değil. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Belediye başkanlarının maaşları hak
kında, üzerinde çalışmış olduğumuz bir tasarı var. 
O tasarıda bunu nizamlayacağımızı düşünüyoruz. 

Sıkıyönetim zamanında, sıkıyönetimde görev ya
pan emniyet görevlilerinin sıkıyönetim ödeneği al
mış olduklarını; fakat bazılarının bunu alamadıkla
rını ifade ettiniz. (Bu ödeneğin hiç kimseye verilme
diği şeklinde bir bilgimiz var; onu Plan ve Bütçe Ko
misyonunda da sormuştunuz; bu ödenek hiç kimse
ye verilmemiştir. 

Bu takioğrafların tek firmaya verilmiş olması ba
his konusu edildi. Esasında bu, TESTAŞ firmasına 
verildi; bir resmî kuruluş olması hasebiyle, bunda bir 
sakınca görülmedi. 

Kıyafet Kanunu halen uygulanmaktadır. Kıyafet 
Kanununu ortadan kaldıran bir kanun ye uygulama 
yoktur. 

Sayın Ataklı... 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
iki sorumu unuttunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hangisi efendim? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — İdarenin taraf
sızlığı konusunda. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — idarenin tarafsızlığı hakkında açıkla
malarda bulundum; bizim idaremizde taraflı davranı
şa yer yoktur. (ANAP sıralarından alkışlar) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Cumhuriyet 
devrinin en çok taraflı idaresinin bugün olduğu ko
nusundaki sorumu cevaplandırmanızı istemiştim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi ben de, Cumhuriyet idaresinde 
en tarafsız idarenin zamanı idaremizde mevcut ol
duğunu beyan ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar; SHP sıralarından alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen Sayın Batum-
lu, anlaşılmıştır. (SHP sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi efendim, ben zaptettiklerime 
cevap veriyorum. Şimdi söyleyin de ben cevap ve
reyim. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, Sayın Bakan, lüt
fen karşılıklı konuşmayalım. 

Buyurun Sayın Bakan. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Bir sorum ara

da kaldı Sayın Başkanım, yapmayın. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, sorusunu zaptedememi-
şim, alayım da cevaplandırayım şimdi. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen ayağa kalkar 
mısınız? Lütfen sorunuzu alayım, hangisi kaldı? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
yeni bahsettikleri yasa ile belediye başkanlarının zap
ta'rapta alınacağını Sayın Bakanımız konuşmaların
da arz etmişlerdi. Bu konuda, «Acaba, bütün belediye 
başkanlarının partili hale mi getirilmesi düşünülmek
tedir?» diye soru sordum; Sayın Bakanımız zaptede-
memişler, onu söyledim. 

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

(Erzincan) — Efendim, bütün belediye başkanlarının 
partili hale getirilmesi kanunla mümkün olmaz. (SHP 
ve DYP sıralarından «Parayla, parayla» sesleri) Bu, 
vatandaşımızın teveccühü ile kaimdir. Vatandaşımız, 
eğer belediye başkanlarının ANAP'lı olarak seçiyor
sa, buna bizim ne diyeceğimiz olabilir? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Trans
ferler ne oluyor Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Geleceğim efendim, şimdi anlatmak... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bakın, demin de söyledim; bu kadar 
soru sordunuz, biz zapta çalıştık, zaptettiklerimizi 
cevaplandıracağız, müsaade edin cevaplandıralım. 
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Elbette bizim cevaplarımız sizin hoşunuza gitmeye
bilir, belki de işin tabiatında vardır bu. Yani, belki 
de görüş ayrılıklarımız, düşünce tarzlarımız bunu 
böyle icap ettiriyor; ama, birbirimize elbette ki ta
hammül edeceğiz. Bunda garip bir şey yok ki. De
ğil mi? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Öyle değil, öyle değil. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sorumluları bul
maya çalışıyoruz. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Kıyafet Kanu
nuyla ilgili sokaktaki gezenleri sormuştum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet efendim, şimdi cevaplandırırız. 

ALİ BABAOÖLU (Nevşehir) — Sohbete döndü 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi, aranan suçlunun ailesi ye ya
kınlarının gözaltına alınması konusuna geçiyorum. 

Aranan suçlunun yakınlarının, aranan suçlu nede
niyle, herhangi bir şekilde taciz edilmesi kanunî de
ğildir. 

HÜSEYİN AVNI GÜLER (İstanbul) — Gerçek
ler var. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, varsa yanlıştır; onun takibatı 
yapılır, ona müsaade edilmez. Kişi aranıyorsa, kişi 
zanUysa yakınlarından bilgi edinilebilir, onun bulun
ması için yakınlarının yardımcı olması istenilebilir; 
ama onların herhangi bir şekilde tecziye edilmesi, ta
ciz edilmesi yanlıştır. Böyle vakalar varsa takip edi
lir ve mani olunur. 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Bakan, 
size haber verdik; haberiniz var; o haber verdiğimize 
ne yaptınız? 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Biz haber verdik de ne oldu? (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi efendim, müsaade buyurun. (SHP 
ve DYP sıralarından gürültüler) 

Sayın Ataklı, «Sakıncalı kimselerin göreve iade 
edilmemesi» diye bir soru soruyorsunuz; herhalde gü
venlik soruşturmalarını kastediyorsunuz. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Sakıncalı du
rumları kaldırılanları kastediyorum; üç sene evvel 
sıkıyönetimce sakıncalı durumları kaldırılanlar ve 
mahkemece aklananları kastediyorum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bildiğim kadarıyla bunların çoğu gö
reve iade ediliyor; yani burada bir problem olduğu
nu zannetmiyorum. (SHP ve DYP sıralarından gü
lüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — «Çoğu» 

ne demek; hukuk devletiyiz, niye hepsi değil? Ne 
hakkınız var? 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen Başkanlığa 
hitaben konuşun. 

Sayın Bakan, lütfen siz de Başkanlığa hitap edin. 
Devam edelim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Adam 

aklanmış, hâlâ «Çoğunu iade ediyorum, azım iade 
etmiyorum» diyor; sanki dağ başı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam edin 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Aileler fişlenmektedir» diyorsunuz. 
Türkiye'de cereyan eden bazı olaylar nedeniyle aile
lerin sayısı ve aile reislerinin kim olduğu tespit edi
liyor; ama bu, şu veyahut bu şahıslar için değil, yani 
«Şu kişi tespit ediliyor da falanca kişi tespit edilmi
yor» diye bir uygulama yok. Bir köyde kim vardır, 
kimler oturur, o köye kimler gelir, kimler gider; bun
ları tespit edebilmek için, daha doğrusu orada otu
ran şahıslardan ziyade oraya, belki onların arzusu 
hilafına gelip suç işlemek için yerleşmek niyetinde 
olanların daha iyi takip edilebilmesi, tespit edilebil
mesi amacına matuf bir uygulamadır. Yoksa, ora
daki. masum vatandaşlarla ilgili bir hareket tarzı de
ğildir. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Biz 
söylesek neyse, gazeteler yazıyor; Onlar da ayrıca tec
ziye ediliyor, basın yazıyor... Bu sizin dolaştığınız 
köylerdekilerin hepsi tecziye edilmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Sayın Cumhurbaşkanının valilere, 
«hiçbir şeyden çekinmeden yetkinizi kullanın» dedi
ğini ifade etmişsiniz. Ben, bununla neyi sorduğunu
zu anlayamadım, belki ben soruyu tam tespit edeme
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, sorunuz anlaşılamamış, 
lütfen sorunuzu, Başkanlığa hitaben, tekrarlar mısı
nız? 

VECIHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Şimdi efendim, 
oradaki sorumuz çok açık. Sayın Cumhurbaşkanı 

I böyle bir ifade kullandığına göre, acaba diyorum, 
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valilerin yetkilerini kullanmasını engelleyen birtakım 
hususlar var mıdır; varsa bunları giderici tedbir' ala
cak mısınız ve bölge toplantılarında valiler size bu 
hususta bazı yakınmalarda ve isteklerde bulundular 
mı? 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Ataklı. 
Buyurun Sayın Bakan. 
IÇtŞLERÎ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Hayır efendim, valilerin yetkilerini kul
lanmada herhangi bir engel yoktur, herhangi bir en
gelle şimdiye kadar karşılaşmamışlardır. Valiler, ka
nunların kendilerine verdiği yetkileri, tam manasıyla 
istedikleri şekilde kullanabilirler. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Yetkilerini kullanmayan valileri de... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Valilerin jandarma komutanlarıyla olan 
münasebetleri hakkında yeni bir düzenleme düşünü
yor musunuz, şeklinde bir sorusu var. Böyle bir dü
şüncemiz var, çalışmalarımız devam ediyor. -Asayiş 
ve güvenliğin en iyi biçimde yürütülmesi bakımın
dan gerekli düzenleme yapılacaktır veyahut gereki
yorsa böyle bir düzenleme gerçekleştirilecektir. 

Herhalde sorularına cevap vermiş oluyorum? 
BAŞKAN — Evet. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi Sayın Sevinç'in sorularına cevap 
vereceğim. Kemal Kartal hakkında, mahkûmiyeti 
kendisine tebliğ edilmemiştir deniyor. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 1,5 yıl oldu efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Mahkûmiyet kararının, kendisine geçen 
sene tebliğ edildiğini ve cezasının icrasının yapıldığı
nı biliyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — 1,5 yıl kendisi
ne tebliğ edilmedi, onu kastediyorum efendim; ama 
terfi ettirildi, terfii tebliğ edildi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Evet, terfi ettirilmiştir, doğrudur; çün
kü şöyle bir uygulamamız var, herkes için geçerli 
olan; eğer memuriyetlerine mani olacak bir ceza al
mamışsa memur, gecikmeli olarak terfi edebiliyor. 
Yani bir memur bir ceza aldığında, illa terfi etme
yecek diye bir uygulamamız yok. Bu da yedi sene 
sonra, terfi etmesi lazım geldiği seneden, yedi sene 
sonra terfi etmiş Bunun şahsına bir ayrıcalık değil
dir. Tüm memurlarımız bir ceza almışlarsa ve bu me
muriyetine son verdirilmeyecek bir ceza ise, bunla-
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rın terfileri geciktiriliyor; ama gecikme ile bilahara 
tejrfi ediyorlar. Bu da o şekilde bir uygulamadır. Beş 
y4 mahkûmiyet kararı aldığı söyleniyor; henüz ke
sinleşmemiş bir karardır, kesinleştiği takdirde elbette 
ki memur olarak kalması söz konusu değildir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — İdarî soruşturma 
yapılmış mı? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Benim bu konu ile 
ilgili bir sorum vardı cevaplayacak mısınız? Yoksa 
burada mı cevaplayacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bir dakika. 

Kütahya Emniyet Müdürü hakkında, geçen sene 
bir gardiyanla olan hadisesinden dolayı biz idarî bir 
tahkikat açtırdık; fakat şimdi şu söylediğiniz, bu olay
la mı ilgilidir? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Tabiî bu olay
la ilgili, 20 tane hadisesi var böyle. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Biz idarî tahkikatımızı yaptırıyoruz, 
Cumhuriyet Savcılığı da tahkikatı yürütüyor. 

FEVZİ NECDET ERDİNÇ (Van) — Geçimsiz
dir diye görevden alıyorlar; 20 tane olayı var, görev
de kalıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Emniyet Müdürü, herhalde bu emni
yet müdüründen bahsediyorsunuz, «takdir edilecek 
mi?» diyorsunuz, yanlış mı anladım? 

-MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Terfi ettirilecek 
mi? Bunlar terfi ettirilince; dürüst, çalışkan arkadaş
lara haksızlık yapılmıyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hiç kimse bundan herhangi bir şüp
heye kapılmamalıdır. Eğer bir emniyet müdürü haki
katen vatandaşa hizmet ediyor, kanunları tatbik edi
yor, kanunlar çerçevesinde hareket ediyor, eşit mua
mele yapıyorsa, bunun aksi de gerek idarece, gerek 
mahkemece kanıtlanamamışsa, biz onun layık oldu
ğu muameleyi kendisine tatbik ederiz; ama aksi ise, 
onu emniyet müdürü olarak da tutmayız; çünkü pren
sibimiz, inanışımız vatandaşa eşit muamele edilmesi
dir. Emniyet müdürünün veyahut bir polis memuru
nun veyahut da bir görevlinin, keyfî hareketleri ne
deniyle müsamahası söz konusu değildir; ama çalı
şanın da, kanunları tatbik edenin de elbette -arkasın
dayız ve destekçisiyiz. Bunun da bilinmesinde fayda 
vardır. 
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MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Sayın 
Bakan, bakiyesini yazılı olarak cevaplandırın, aksi 
halde soruların cevaplandırılması iki saat sürer. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Çakırefe, bu konuda açıklama
larımız oldu. Açıklamalarımızda, yapılan tesisin be
lediyece verilen ruhsata uygun olduğu ve bilahara 
belediye meclisinin ruhsatı iptal ettiğini... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Başkanın 
kendisinin de iptal şeyi var. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Belediye meclisinin ruhsatı iptale, pro
sedür itibariyle, yetkisinin olmadığını söyleyerek, ya
pılan işin hukukî olduğunu vurguladık. Bunda bir 
tereddüt varsa baktıracağım; çünkü bunu, ikinci de
fa söylüyorsunuz. Benim bildiğim budur. Böyle ol
duğu için de usulsüzlük olmadığını savundum, savu
nuyorum. Baktıracağım, eğer usulsüzlük varsa gere
ğini yapacağım. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Teşekkür 
ederim. Yanlış bilgi veriyorlar da onun için... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Ceylan, belediyelerin reklam 
masraflarından... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ondan evvel şehit olan köy korucularıyla ilgili so
rum var; tazminatları ne kadardır, ödediğiniz mik
tar yeterli midir, artırmayı düşünüyor musunuz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şehit olan köy korucularına şimdi öde
nen tazminat miktarı 2 milyon 604 bin liradır. Bu
nun artırılması için çalışmalarımız devam ediyor. 
Elbette ki şehit olan köy korucusu, asker ve polisi
mizin yakınlarının acılarını, bizim maddî destekle 
gidermek mümkün değildir, bunun ölçüsü de yoktur. 
ölçüsü olmadığı nedeniyle, meseleyi sadece maddî 
yöne bağlamak da istemiyoruz; ama bütçe imkânla
rımız nispetinde artırılmasından da yanayız. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Bakanım, geçimlerini idame ettirebilmeleri için 
bir maaş veriyor musunuz? Veriyorsanız, bu maaş 
ne kadar? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Veriyoruz tabiî, tazminat olarak. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Tazminat olarak veriliyor. Bir de maaş olarak veri
liyor mu? Veriliyorsa ne kadar? 

17 * 12 * 1986 0 : 2 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Maaş da veriyoruz, o asgarî ücret üze-
rindedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Memleketin müdafaası için kanını, canını veren bir 
kişiyi, geçimini idame için asgarî ücretle yaşamaya 
mahkûm ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Belediyelerin reklam masrafları ne
lerdir? Doğru mudur» diyorsunuz. Belediyelerin be
lediye meclisleri buna karar veriyorlar, bu masraf
ları yapıyorlar; ama yaptıkları masrafların kanunî 
olup olmadığının denetleme yetkisi de, bizim görevi
mizdir. Bu hususta tüm büyükşehir belediyeleri ba
kanlığımız müfettişlerimizce denetlenmeye tabi tu
tulmuştur. Bunların sonucunda, usulsüzlük varsa, tes
pit edilecek, gereği yapılacaktır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Reklam giderleri için 7 milyar lira harcanmış... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — «Pasaport vermede bazı engeller oldu
ğunu» söylüyorsunuz. Bunu tanzim eden bir kanunu
muz vardır. Devletin güvenliği ile ilgili olan husus
larda bakanlığımızca bu gibi kişilere pasaport veril
meyeceğini amir bulunuyor. Fakat biz uygulamaları
mızda bu yetkimizi geniş kullanıyoruz; yani vatan
daşın lehine kullanıyoruz. Zaten biliyorsunuz, bu çı
kışlarda, hakkında Türk Ceza Kanununda sayılan suç
lardan mütevellit dava açılmış olanlarda daha çok 
zorluk çıkıyor. Hakkında dava açılmış olanlara hiç 
çıkış hakki vermeye yetkimiz yok iken, bilahara yap
mış olduğumuz değişiklikle, bunlara dahi bu hakkı 
kullanabiliyoruz, bunlara dahi bunu verebiliyoruz. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Ben onu sormadım efendim; hakkında yargı kararı 
olmayanlar hakkında... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hakkında yargı kararı olanlara zaten 
bir şey yapmamız mümkün değil; yani yargı kararı 
derken, mahkemece tahdit konulanlar... Onlara zaten 
kanunen bir şey yapmamız mümkün değil; ama tah
dit olmamasına rağmen, bazı suçlardan dolayı hak
larında dava açılmış olanları da dikkate alıyoruz. Bu
rada da onların lehine bir tutum içerisindeyim, onu 
anlatmaya çalışıyorum. Bizim uygulamamız tamamen 
kanunî uygulamadır. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Hakkında tahdit yok, mahkemeye düşmemiş... 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Onlara veririz. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, sorunuzu ben alayım 
efendim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
isim vereyim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Peki onlara bakacağız, Ilyas Köstekli 
mi diyorsunuz?.. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
llyas Köstekli. Dosyası bir senedir sayın bakanın özel 
kaleminde bekliyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Şahin, fişleme hususunu sormuş
sunuz; biraz evvel onu açıkladım. Fişlemedeki tutum 
budur efendim, yani şahısların haklarına herhangi b.ir 
şekilde mani olacak bir uygulama değildir. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Anayasa
nın 38 inci maddesinin gerekçesi?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Ben anlattım efendim. Bizim uygula
mamızın Anayasanın 38 inci maddesi ile bir ilgisi 
yok ki... Ben nasıl muhtara, «Sen mahallende oturan 
kişilerin kimler olduğunu tespit edeceksin. Mahallen
de oturan kişi eğer mahallesini değiştiriyor, başka 
bir mahalleye gidiyorsa, sana da bir bildiri verecek» 
diyorsam... 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Anaya
sanın 38 inci maddesindeki durumu soruyorum; ne
dir efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Yani bu mahallede, bu köyde kim otu
ruyor, bunu tespit etmek Anayasanın 38 inci mad
desine neden aykırı olsun? Şahıslara herhangi bir za
rarı yoksa, şahıslan taciz edecek bir uygulama değil
se, hürriyetlerini kısıtlamıyorsa; sadece devletin, bir 
ilin mahallesinde, köyünde kimler oturuyor, kimler 
yaşıyor diye bir bilgi sahibi olması neden 38 inci mad
deye aykırı olsun, bilemiyoruz. 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Bizim 
dediğimiz fişleme böyle değil. Bu şekilde anlamak 
doğru da değil, o bambaşka şey. 

BAŞKAN — Sayın Şahin... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sonra, biz bu güvenlik soruşturmala
rım - Sayın Başbakanımız tarafından daha evvel de 
izahat verildi - ilk uygulayan bir idare değiliz. 1964' 
ten beri gelen, zaman zaman da değişikliklere uğra
yan bir müessese; fakat biz çıkarmış olduğumuz bir 

yönetmelikle bunu daha da yumuşatıp vatandaşın le
hine, onu mağdur etmeyecek bir şekle soktuk. Daha 
süratli yapıyoruz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hak
kınız yok, süratli meselesi değil, hakkınız yok... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hak

kınız yok böyle bir şeye. 
BAŞKAN — Saym Gürkan, Sayın Gürkan... 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Hu

kuk devletiysek hakkımz yok. Buna hakkınız yok 
Sayın Bakan, insanları göreve almamakta böyle bir 
hakkınız yok. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, Sayın Bakan cevap 
veriyorlar, lütfen 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Bu hakkı 
nereden alıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sizin düşünce-
nizdir; cevabı beğenmeyebilirsiniz, Sayın Bakan ce
vap veriyorlar. Lütfen müdahale etmeyiniz. 

Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Şimdi evet, burada dengesizlik oluyor. 
Biz şimdi cevabı veriyoruz Sayın Başkanım, bazı ar
kadaşlarımız cevabımızı beğenmemekle beraber so
rulara samimiyetle, inançla cevap veriyoruz. Cevap
larımız tatmin etmeyici olabilir, müesseseler beğenil
memiş olabilir, çareleri aranmaya çalışılabilir; ama 
bir dengesizlik doğuyor; soruyu soranlarla karşılıklı 
mücadele veyahut münakaşa bizim tutumumuza uy
gun değil. O zaman biz, belki de konuşmalarımızda 
istediğimizi gereği gibi anlatamıyoruz. Bu bakımdan 
Sayın Başkanım, bu konuşmaların belli prosedür içe
risinde yapılmasının teminini sizden istirham ediyo
rum efendim. 

MUSTAFA MURAT ŞöKMENOÖLU (Hatay) 
Siz meleksiniz... 

BAŞKAN — Takip ediliyor Sayın Bakan (ANAP 
sıralarından «Yazılı cevap verin Sayın Bakan» sesleri) 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Çünkü bakınız, biliyorsunuz, bunlara 
biz - böyle bir uygulamayı yapmak da istemiyoruz -
yazılı cevap verelim de diyebiliriz. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Verin 
efendim, ciddiye alın, doğru cevap verin, yazılı ve-
rin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkanım, şurada sorulan en 
ciddî şekilde, en samimî şekilde cevaplandırıyorum. 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) - Doğ
ruyu söylemiyorsunuz, tahrif etmeyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Bu, meseleleri tahrif edip ciddiye al
mamak gibi vasıflandırmak, hakikatle bağdaşmıyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Bağ
daşıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Jandarma konusunu anlattım. 

«Köy korucuları aşiretlere yardımcı oluyor» di
yorsunuz; biz o kanaatte değiliz. Köy korucularından 
istifade ediliyor. Köylerini iyi bir şekilde koruyorlar, j 
ölçüsü şu : Bölücü eşkiya durmadan köy korucula- I 
rina saldırıyor; hem fiilen, hem propagandayla... 
Köy korucularından bir rahatsızlıkları var. Bu, bü
tün tutum ve davranışlarından belli oluyor. Onun 
için, köy koruculuğu sistemini yürütmekte fayda var- I 
dır. Bunların tabiî eğitimleri de yapılıyor ve yapılma
sı sürdürülecektir. Ayrıca, seçilirken de dikkat edi
liyor. Seçilirken dikkat ediliyor cümlesini objektif 
anlamak lazımdır. Bir köy korucusunun şu veyahut 1 
bu tesirlerle seçilmesi söz konusu olamaz. Ben, böy
le bir şeyi düşünemiyorum. Kim vazifeyi bihakkın 
yapabilir, kim isteklidir, kim arzuludur, beceriklidir, 
onlar seçiliyor. Doğrusu da budur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bunları valiler mi 
seçiyor Sayın Bakan? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Valilerimiz, kaymakamlarımız, jandar
ma komutanlarımız, bölgede sıkıyönetim komutanlık
ları emrinde çalışanlar... Bunda titizlik gösteriliyor. 
Tabiî her toplumda vardır; var mı, yok mu bilmiyo
rum, eğer aksamalar varsa, bunlar derhal düzeltilir. 
Biz müesseseyi ayakta tutmakta fayda olduğuna ina
nıyoruz. 

Güneydoğuda gerekli tedbirler alınmıştır. Güney
doğuda, bugünkü şartlara göre, fizikî engel sistemi ve I 
sınırlarımızın diğer teknik vasıtalarla kontrolü hari
cinde, düşünülebilen herhangi bir tedbirimiz yoktur; 
fakat bu demek değildir ki, tedbirler tamamen alın
mıştır ve artık hiçbir şeye gerek yoktur... Hayır. Bu 
teşkilatta görevli bütün herkes, en alt kademesinden ı 
en üst kademesine kadar ve hatta, elbetteki bunların 
üstünde olan büyük Meclis, alınması lazım gelen ted
birler nedir diye düşünüyor. Varsa, alınması icap ede
cek alınmamış tedbirler varsa biz bunları almaya ha- I 
zırız. Nedir? 

Çünkü bu mesele dar çerçevede düşünülecek, hiç- I 
birimizin inhisarında olan bir mesele değildir. Devle- | 

tin gücü neye yetiyorsa, hükümetin yapabileceği ne 
varsa, şimdiye kadar düşünemediği ne varsa, olabilir. 
İlle, en iyiyi düşündük, en güzeli yaptık demek istemi
yorum; ama bizim ortaya koyduğumuz bu tedbirler
dir. Noksanı varsa, gelecek her türlü bilgiye, gösteri
lecek her türlü tedbiri almaya hazır olduğumuzu be
yan ederim. 

Belediye denetimlerini söyledim. İlave edecek baş
ka bir şeyim yok. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Muhtar 
ücretlerinin artırılması konusu vardı efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Mahallî idareler personelinin iyi yetiştirile-
bilmesi, eğitilebilmesi için bir akademi veyahut bir 
yüksek okul düşüncesi içerisindeyiz. Bunun çalışmala
rını önümüzdeki sene hızlandırıp, tahakkuk ettirece
ğimizi sanıyorum. 

«Geniş kapsamlı af.» Şu anda hükümetimizin 
böyle bir düşüncesi yok. 

«1402 ile görevlerine son verilen polis ve emniyet 
mensuplarının sayısı.» 1402 sayılı Kanuna göre, 7 yıl
da toplam 242 kişinin görevine son verilmiş, bunlar
dan 23 kişi göreve dönmüştür. 

Sayın Salih Alcan, bahsettiğiniz kişi Necip Ersoy, 
Kırıkkale'de meydana gelen sabotaj ve Ürdün Büyük
elçiliğindeki olaylarla ilgili Devlet Güvenlik Mahke
mesi Savcısının talimatıyla gözaltına alınmış, soruş
turma tamamlanarak, 12.12.1986 günü adliyece tutuk-
narak cezaevine konulmuştur. 

Malkara'da Görence Köyündeki dereden bahsedi
yorsunuz; Tekirdağ'daki pazar mafyasından bahsedi
yorsunuz. Bu hususlardaki bilgiyi toparladıktan sonra 
size cevap vereceğim. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Teşekkür ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Vural Arıkan, Evranosoğlu hakkında 
soru sormuştu. Kendisi tutuklanmıştır. Bununla bera
ber 20 - 22 kişi gözaltına alınmış; sadece kendisi tu
tuklanmıştır. Daha evvel emniyete bir ihbar yapıldığı 
söyleniyor. Bu doğru değildir. 

Komşularımızın Türkiye'de suç işlemek için teşki
latlandıkları beyan ediliyor ve 1,5 milyona yakın İran
lının Türkiye'de bulunduğu ifade ediliyor. Bunu muh
telif açıklamalarımda beyan ettim. Türkiye'de hiç kim
senin suç işlemek için teşkilatlanmaya hakkı yoktur 
ve bu ortamı Türkiye'de bulması da mümkün değil
dir. Türkiye'de suç işlemek için teşkilatlananlar, em
niyet güçleri marifetiyle takip edilirler ve bağımsız 
yargı organı huzuruna çıkarılırlar. Kimsenin bir ayrı-
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çalığı yoktur, kimse bu hakkı kendisinde bulamaz ve 
örnekleri de bellidir; geçen sene Ürdün kâtibinin öl
dürülmesi olayı ile ilgili olan sanıklar yakalanıp adli
yeye verilmişlerdir. İstanbul'da iranlı albayın öldürü
lüşü olayının tahkikatı devam etmektedir. Mutlaka sa
nıklar bulunup, adaletin huzuruna çıkarılacaktır. Bu
nun dışında bir davranış, Türk emniyet güçleri tara
fından düşünülemez. Bizim idaremizde de bunun aksi
ne bir düşünce tarzı olamaz. Türkiye'de 1,5 milyon 
İranlı olduğu şeklindeki bilgiler yanlıştır. Türkiye'de 
17 bin İranlı vardır. Bunlar Türkiye'ye kanunî yollar
la girmiş insanlardır. Elbetteki yine suç işlemeye yö
nelik davranışta bulunanlar takibimiz altındadır. Kim
senin - tekrar ediyorum - Türkiye'de suç işleme ortamı 
bulacaklarını zannetmeleri doğru değildir. 

Sayın Sökmenoğlu, «Mülkiye müfettiş raporları ni
çin askıya alınıyor?» dediler. Bunu bir olaya müste
nit mi söylüyorsunuz? Ben böyle bir davranış içeri
sinde olduğumuzu zannetmiyorum. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Belgelerini size vereyim efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sahil güvenlik botlarının ihalesinin iptali 
soruldu. Biz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız için 10 
tane botun ihalesini yaptık. Bilahara da bu ihaleyi ip
tal ettiğimiz doğrudur; ama iptal nedeni, dış kredi 
ihaleyi alan firmaca sağlanacaktı,- bu sağlanamadı; 
esasında toplam ihale bedelinin Devlet Planlama Teş
kilatınca kabul edilen ödeneğin üstüne çıkmış olması, 
bu farkın da kredi yoluyla ihaleyi alan müessese tara
fından karşılanamaması, ihalenin iptaline neden olan 
sebeplerden bir tanesidir. 

Ayrıca, bir master plan içerisinde Sahil Güvenlik 
botlarının yapılması düşünülmektedir ve bunu kuru
lan Savunma Sanayi Müessesesi içerisinde düşünmek
teyiz. Bu ihtiyacımızı, biraz evvel anlattığım sebep
lerle yerine getireceğiz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman iş değişti. İptal etmekle firmayı korumuşsunuz 
Sayın Bakan. Şartları yerine getirmiyorsa mukavele 
hükümlerine uymaya icbar edin. Şu beyan yeni çıktı, 
komisyonda bu beyanınız yoktu. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Vardı, vardı. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Hayır yoktu efendim. 

BAŞKAN— Sayın Sökmenoğlu... 
Devam edin Sayın Bakan. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bu 

gensoru konusudur Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Sarıoğlu... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Bakan, üçüncü, dördüncü, beşinci sorum 
vardı; ama isterseniz yazılı cevap verin. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Ben bunları yazmışım. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Yazılı takdim ettim size. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Doğru efendim, yazamamışız.; ama bunla
rı da cevaplandırayım. 

Sayın Sökmenoğlu, «Hak, hukuk, eşitlik, adalet 
lütuf olmadığı gibi, bunlar milletin vazgeçilmez, dev
redilmez haklarıdır. Bu ulvî hakların savunmasını ya
panlara niçin Antalya'da copla karşı çıkılmıştır?» de
mektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu Antalya 
olaylarını çok anlattık. Ben esasında anlatmaktan 
usanmadım; ama siz dinlemekten usanmişsınızdır di
ye endişe ediyorum. Eğer siz dinlemekten usanmadı 
iseniz ben tekrar anlatayım? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Sayın Bakan, sözcümüz işin üzerinde durmamıştı 

. ama... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Bakın, ben Antalya olaylarını konuşmamda 
da söylemedim. Çünkü, bunu artık her oturduğumuz 
yerde konuşacaksak, bilelim, her karşılaştığımız za
man bu konuyu konuşalım. Onun için, bu işi siz söy
lediniz, biz söyledik; takdirini millete bırakalım, bu 
işi burada böylece kapatalım. (DYP sıralarından «So
nunda en doğrusunu söyledin» sesleri). 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Anlaşıldı Sayın Bakan, polisleri yakalatıp cezalan-
racaksınız; bu onun işaretidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — «Adaleti savunarak maziden gelenler hak
kında gayri ciddî iddialarda bulunulmasını, bu zihni
yeti, bizzat siz de tasvip ediyor musunuz?» 

Ben soruyu anlamadım, bu soru açık değil. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Karışık 
efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — «Millî irade temsilcilerine devlet düşmanı 
gözüyle bakan zihniyete ne diyorsunuz?» 

Millî iradeyi temsil eden kimselere devlet düşmanı 
olarak bakmak mümkün değildir. 
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«Hür ve demokrat bir Türkiye'nin yerine, korku- ı 
lan, korkutan bir devlet idame etmek isteyen zihni
yete ne diyorsunuz? Nasıl bir tutum içinde bu zihni
yete karşısınız?» 

Türkiye hür ve demokrattır. Türkiye'de korkutan, 
korkulan bir devlet idaresi yoktur. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— «İmajı verilmek isteniyor» dedim zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — «Korkutan bir devlet idame etmek isteyen 
zihniyet...» Sayın Başkan, biz idarede bulunuyoruz; 
arkadaşımın bu soruyu sormamasını isterdim. Türki
ye, demokrasinin tam işlerlik kazandığı bir ülkedir. 
Eğer... I 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— 4 üncü madde hariç tabiî, onu geçelim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Hayır geçmeyeceğiz. Geçmeyeceğiz de, ben j 
meseleyi polemik konusu yapmak istemiyorum. Bu 
hususta söylemek istediğim şey şudur : Türkiye'de her
kes istediğini en iyi şekilde yapar, istediğini konuşur 
ve bizim idaremiz de buna müsaittir. Hiç kimsenin... | 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — İstedi
ğini de seçer mi? . j 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz cevap vermeye de- j 
vam edin lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, şimdi şöyle düşünelim; bakın ben 
meseleyi biraz bu haliyle cevaplamak istiyorum: Şim
di, bazılarının seçilmeme hakkı bizim tarafımızdan ge
tirilmiş bir iş değildir. Millet, yapmış olduğu Anaya
sa ile bu hakkı, seçilmeme hususunu getirmiş, koymuş
tur. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Koyan 
razı, siz razı değilsiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan)— Anayasaya millet koymuştur; Anayasaya 
bu hususu millet getirmiş, koymuştur, Milletin karar
larına saygılı olmak demokrasinin bir gereğidir. (DYP 
sıralarından gürültüler). 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Koyan vazgeçti. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — öy
leyse son seçimlere de saygı gösterin. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin sayın mil
letvekilleri. 

Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, hukuk devletinden, demokrasi 

den, bahsediyoruz, .milletin iradesinden bahsediyoruz, 
herşeyin millette başlayıp millette bittiğini söylüyoruz; 
ama eğer millet Anayasasına bir madde koymuşsa, bir 
husus getirmişse, «Bunu sen anlamazsın, bu koyduğun 
yanlıştır. O halde bunu bizim değiştirmemiz gerekir» 
dersiniz. Gerekli yollardan geçecek... 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet 
diyor, 28 Eylül seçimleri gösterdi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Evet, millet diyor. Millet bunu Anayasa
sına koymuş. Biz de diyoruz ki, yine milletin koydu
ğu yasağı millet kaldırsın. 

FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Bu yet
kiyi Büyük Meclise vermiş millet. 

İSMAİL ÜöDÜL (Edirne) — Beş ay önce öyle 
bir şey yoktu; şimdi büyük mü oldu Meclis? 

BAŞKAN — Sâyin milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Bakan, lütfen sorulara cevap verelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Evet, böyle cevaplandırıyoruz efendim. 
FEYZULLAH YILDIRIR (Gaziantep) — Millet 

de sizi cevaplandırır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, milletin cevabı... 
BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen; müdahalelere ce

vap vermeyelim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim, gayet tabiîdir; demokratik bir ni
zam içerisindeyiz, milletin verdiği karara saygılı ol
mak kadar tabiî bir şey olamaz. Esasında, milletin 
kararma saygılı olmak çok şeyi düzeltir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Bravo, 
erken seçim... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda soru yoktu, 
lütfen... 

Sayın Sökmenoğlu'nun soruları cevaplandırıldı, sı
ra Sayın Sarıoğlu'nun sorularında Sayın Bakan. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, hatırlatır mısınız; yazılı cevap verebilir Sa
yın Bakan; vakit nakittir. 

BAŞKAN — O hatırlatüıyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Sayın Sarıoğlu, «sakıncalı nedir?» diyor. 
Sakıncalı diye bir şey yok efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, «sakınca
lı» diye zabıtlara geçmiş. Yazılı belge sunabilirim; 
«sakıncalı» diyor. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkanım, Türk Dil Kurumu lügatinde yazılı, açıp 
bakabilirler. 
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PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Siz konuşmayın, bu
rada cevap veren var. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayın... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Bakan, sayın 
müsteşara da arz ettim yazıyı, bir görüşmemizde. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sorunuz anlaşılmış
tır. • • ' 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Biz, vatandaşın durumunu tespit eden gü
venlik soruşturmaları yapıyoruz; «(Mahkemeye gitmiş 
mi, hakkında soruşturma açılmış mı, herhangi bir fii
lî olaya karışmış mı?» diye, bunları yapıyoruz. Ama 
bunun haricinde bizim, bir vatandaşın göreve alınma
sı veya alınmaması için geçerli olan bir hükmümüz 
yok. Bunu, arşiv araştırması yaptığımız konularda 15 
gün, diğerlerinde iki ay içerisinde cevaplandırmak ge
rekiyor. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Kaç ay sürüyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Uygulama budur efendim. Bunu değişik 
şekillerde yorumlamak pek doğru değil. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim, suçu yok, 
mahkemece suçu yok. olaya karışmamış... 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, anlaşılmıştır. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Efendim açıklansın, 

rica ederim çok önemli. Ben geçen sefer başımdan ge
çen bir olayı anlattım. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır, bu kadar açıklanabili
yor. Ayrıca ayrıntılı bilgi isteyebilirsiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — «Belediyelere 1986 yılında ne kadar yardım 
yapıldı?» deniyor. Şimdi, bizim, «ANAP'lı belediyeler, 
diğer belediyeler» diye bir ayrımımız yok; tüm bele
diyelere yardım yapıyoruz. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben onları soruyo
rum. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Var, var. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben onları soruyo

rum Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Artık hatırlatıldı. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Onu o zaman kayıtlarımızdan çıkarıp bil
direceğiz efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ben onları soruyo
rum. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — «Bir belediye başkanı, «Ben hizmet vere

miyorum, onun için iktidar partisine geçeceğim de
miş diyorsunuz. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — «100 milyon vaat etti

ler, ben de geçiyorum» diyor. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Kim veriyormuş bu 100 milyon lirayı, ne-
redeymiş bu?.. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Artık geçti Sayın 
Bakan. Yani burada duran adam o tarafa ntye geç--
sin? 

BAŞKAN —,Sayın Sarıoğlu... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Efen
dim, zaten vakit çok dar, karşılıklı konuşulmasın. 

BAŞKAN — Karşilılkh konuşulmuyor... (ANAP 
sıralarından «Yazılı cevap verilsin» sesleri). 

Sayın milletvekilleri, yazılı ve sözlü olarak cevap 
verilmesi Sayın Bakanın takdirindedir. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Hatır
latın. 

BAŞKAN — Evet, o husus daha önce hatırlatıl
mıştır efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bunların aslı yoktur efendim. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Aslı var, bir şeyler 
vaat ediyorsunuz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er. 
zincan) — Bir belediye başkanı eğer Anavatan Parti
sine giriyorsa, demekki, Anavatan Partisinin progra
mını beğeniyor. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar). 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Vaat ediyorsunuz, 
evet... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bizim Anavatan iktidarımız hiç kimseye 
bir şey vaat etmiyor. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Vaat ediyorsunuz, 
evet. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Millete 'ediyor. Millete, refah, mutluluk, 
saadet vaat ediyor, ileriyi vaat ediyor. (ANAP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Bizim kimseyle pazarlığımız yok. 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bakan. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Şimdiye kadar veri

len paralarla, bundan sonra verilenleri getireceğiz. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, anlaşılmıştır efendim; 

soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun Sayın Bakan. 
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IlJHAN AŞKIN (Bursa) — Sorun; acaba bu bele
diye başkanı ile hiç konuşmuş mu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Muhtar maaşlarını artırıcı bir düzenleme 
içerisinde olacağımızı, bu çalışma içerisinde olacağı
mızı beyan etmek isterim. 

Iran'lı mültecilerin sayısını söyledim; 1 milyon, 1,5 
milyon değil, 17 bin civarındadır. 

Kemal Kartal hakkındaki soruyu cevaplandırdım. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Hayır, hayır... 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, Başkanlığa hitaben 

konuşun; ayağa kalkın, Başkanlığa hitaben konuşun. 
Buyurun Sayın Sarıoğlu. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Sayın Başkanım, 

bu mesele önemli. Çünkü, birinci defa ceza yemiştir, 
ondan sonra da 5 yıl ceza yiyor. «Sakıncalı» diye bi-
risirii göreve almayan bu hükümet, 5 yıl ağır ceza yi
yen bir memuru tekrar göreve alıyor. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Daha kesinleşmemiştir; evet, kesin
leşmemiş. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Ondan sonra da hu
kuk çiğneniyor. Bu durum Türkiye'de yüz karasıdır. 
Bundan sonra da, «Basına haber sızdırdı» diye polis 
memuresinin işine son veriliyor. Arkadaşlar, buna si
zin vicdanlarınız razı oluyor mu? 

BAŞKAN — Evet, anlaşılmıştır efendim; anlaşıl
mıştır. 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Bu işe alınmayan 
senin neyin oluyor? 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Benim hiçbir şeyim 
değil. Siz herhalde Türkiye'de yaşamıyorsunuz? 
(ANAP sıralarından «Bağırma, bağırma» sesleri). 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sarıoğlu... (Gürültü
ler). 

Sayın milletvekilleri, karşılıklı konuşmayın lütfen; 
lütfen karşılılklı konuşmayınız... 

Sayın Bakan, o «5 yıl ceza kesinleşmemiştir» de
miştiniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) —- Evet, kesinleşmemiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — işine son veriyor 
aynı hükümet. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, «Basına haber sızdır
dı denen polis memuresinin işine son verildi, bunda 
adalet var mıdır?» gibi bir soru yöneltmişti. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — İşine son verdi
niz mi, vermediniz mi? 

BAŞKAN — Öteki, «5 yıl ceza yemiş memura gö
rev veriliyor, basına haber sızdıran memurenin göre
vine son veriliyor?» Bu konudaki görüşünüz istenmiş
ti. 

PAŞ ASARIOĞLU (Ağrı) — Kesin ihraç yapılı
yor. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Sarıoğlu. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Ben gerekli cevabı'yazılı olarak vereceğim. 
BAŞKAN — Anlaşıldı. 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Yazık değil. Olayı 

biliyorsunuz, olay biliniyor Sayın Bakan. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen... 
PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Asıl öbürünün işine 

son verilmesi lazım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Efendim vereceğim cevabını yazılı olarak, 
niçin şey yapıyorsunuz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Biz, kaçakçılığın azaldığını ifade ettik; Sa
yın Çorapçıoğlu, kaçakçılığın azalmadığını, mahkeme
ye intikal eden rakamlar ile bizim rakamlarımız ara
sında uyum olmadığını, belirttiler. Bunları, mahkeme
lerden de alıp, kendi rakamlarımızla karşılaştırıp, ken
dilerine yazılı olarak cevap verelim. 

Pasaport alma işinde bürokrasinin olduğunu söy
lediler. Bunu tetkik edelim; yapılabilecek ne kolaylık 
varsa yapalım. 

Sayın Bayezit, «Hükümet görevini ihmal etmiştir, 
görevi ihmal suçu işlemiştir» diyor; bu vesayet hakkı
nın kullanılmasında... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
sene içinde kanunu çıkartmama konusunda. Anayasa 
emrediyor, sevk etmediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Bu, Meclisin görevinde olan bir şeydir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mec
lise sevk etmediniz. Anayasa, bir sene içinde çıkarıl
masını emrediyor. 

BAŞKAN— Sayın Bayezit, anlaşılmıştır. 
Evet, Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Ve ayrıca, «Ben bu yoruma iştirak etmi
yorum» diyor. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Meclisi itham 
ediyorsunuz Sayın Bakan, olur mu öyle şey? 

BAŞKAN —' Sayın Ataklı, sayın milletvekilleri, 
lütfen, Sayın Bakan kendi cevaplandırır. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
zincau) — Ben kimseyi itham etmiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mec
lise sevketmediniz. 

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

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Hü
kümet olarak görevinizi yapmadığınızı kabul edin 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayezit... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ana

yasa emretmiş bunu; bir sene içinde Meclise sevk ede
ceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit lütfen; anlaşılmıştır... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ama 

efendim, benim soruma cevap verirken, benim sua
lim sanki mantıksızmış gibi bir yöntem uyguluyorlar. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. Katılmadıklarını söy
lediler; mantık olayı değil. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — Bizim, Anayasanın 127 nci maddesini an
layış tarzımızı, yorum tarzımızı kabul etmediklerini 
söylüyorlar. Olabilir; hukukî bir görüş meselesidir. 
Biz bu şekilde düşünüyoruz. Bu hususta münakaşalar 
da olabilir, fikir ayrılıkları da olabilir. Belki bir,ör
nekleme yaparak hakikatin ortaya çıkması da düşü-, 
nülebilir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
halde niye mevcut kanunları uygulamıyorsunuz? Mev
cut kanunlarda yetkileriniz var, onu uygulamanız la
zım. 

İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — O uygulanıyor efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Uy
gulanmıyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Uygulanıyor. Bizim müfettişlerimiz tetki-
kat yaptıkları zaman, eğer usulsüz bir işlem görüyor
larsa, soruşturmanın selameti açısından belediye baş
kanlarını ve Anayasada sayılan diğer organlarda görev 
yapanları görevlerinden alıyorlar. Biz kendi açımız
dan, Anayasanın 127 nci maddesi açısından meseleyi 
mütalaa ettik; onu arz ettim yüce Meclise. 

Tekirdağ Valisinin, Aydınlar Ocağı ile müştereken 
Mehmet Akif günü... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Rad
yoda aynen öyle söyledi Sayın Bakan, dikkatimi çek
mişti; onun için sordum. 
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İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Valrbu toplantıya davet edilmiş. Toplantı 
halka açık olup, vali, belediye başkanı, tümen komu
tanı, adliye mensuplarıyla diğer zevat, Aydınlar Oca-
ğınca toplantıya davet edilmişlerdir. Vali ve diğer il
gililer toplantıya vaki davet üzerine katılmışlardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Da
vet değil. Radyo, «Valilikle, Aydınlar Ocağının müş
tereken tanzim ettiği toplantı» dedi; aynen böyle. 

Bilmiyorsanız; bu haber size verilmemişse, üstüne 
düşün lütfen Sayın Bakan. Haber size verilmemişse, 
inceleyin, tetkik edin. 

BAŞKAN —Evet. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er

zincan) — irtica, Sayın Cumhurbaşkanımızın... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, bu sual geçmesin; önemlidir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Efendim, bu soruyu cevaplandırdım. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, duyurdunuz... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, haber bu şekilde değilse, idarenin ta
rafsızlığına gölge düşmüştür. Sayın Bakan bana temi
nat versinler, inceleyeceğim diye. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit lütfen, siz duyurdu
nuz, duyurunuzu da yaptınız. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben davet ©dildi dernejd'im. inceleyeceğim desinler; 
ama demezlense, kendisini... 

BAŞKAN — Öyle bir zorunluluk yoktur, Sayın 
Bayezit; siz duyurdunuz. Anılıaşılmıştiir. Sayın Bayezit. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
BaşUöan, hakkın suiistimali oluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bir vaili, 'bir dernekle 'birlikte toplantı düzenleyemez. 

BAŞKAN — Sizin ısorunuz anlaşılmıştır, zabıt
lara da geçmiştir. 

Sayın Bakan, devam ediniz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — İrtictanm üzerine Sayın Cumhurbaşka
nımızın ikazı üzenine gidildiği ifade edliyor. Biz. ka
nunî nıükellefiyetl'erlimizi her zaman yerine gebirii-

• yoruz, çalışmalarımızı her zaman sürdürüyoruz, Sa-, 
yın Cumhurbaşkanımızın ikazları nedeniyle tutumu
muzda herhangi ıbir değişiklik yoktur. Kanunî anla
yışımız, biraz evveli yüce Meclise izaıh ettiğimiz çer
çeve içerisinde denötlemelerim'izi sürdürüyoruz, ça
lışmalarımızı sürdürüyoruz. 
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Sayın Bahadır... 
BAŞKAN — Yalnız, «Bu konuda ne kadar açıl

mış dava ve tahkikat vardır» gibi, 'bir de rakama 
dayanan istek vardı. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
İkünci kısım var efendim; bir de, kaç olay takip edil
mektedir? 

BAŞKAN — Ona gereğinde yazılı olarak cevap 
verilebilir. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Olay sayılarını yazılı olarak veririz. 
Biz demekleri denetiliyoruz, bunların sayıları da var
dır; eğer afkadaşlarım bulunsa, şimdi okuyacağım. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ben demek sayısı sormuyorum efendlim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan, soru anlaşıldı sanı
yorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Önemine binaen yoğunlaştığını gördükleri kaç olay 
vardır? Çünkü 15 gün sonra patlayacaktır. 

BAŞKAN — Onu bdirtttik, 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Bahadır Trabzon'da kuyumcu 
dükkânlarının soyulduğunu söylediler. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakan, sorularıma cevap verımeyecek imlisiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Efendim, verdim ben. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Son iki şıkkı cevaplanmadı. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın 'Başkan, 'ben tetkiklerimizi her 
zaman sürdürdüğümüzü ve demekleri her zaman 
kontrol ettliğimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın uya
rısı ile değişik bir tutum içerisine girmediğimizi, za
ten vazife anlayışımızın o doğrultuda olduğunu ifade 
ettim. 

PAŞA SARIOGLU (Ağrı) — Hangi derneğin faa
liyetini televizyonda verdiniz ki, Aydınlar Ocağını ve
riyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen... 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Odaları vermiyor
lar efendim; birlikler var. Ticaret odalarını veriyor
lar, bir de Aydınlar Ocağını... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım. 
Sayın Bakan, devam ediniz. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Bahadır, Trabzon'da kuyumcu 
dükkânlarındaki soygun ile banka konusunu sordu

lar. Kendileri, buradaki ıgörevUilertimizin ihmali ol
duğu düşüncesindeler. Biz bu hususu 'takip ediyoruz, 
eğer böyle 'bir sonuca varırsak, gereğimi yapmayı dü
şünüyoruz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Böyle 
yuvarlak cevap vereceğinize, hiç cevap vermeyin da
ha iyi. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Türkân Arıkan, «1985-1986 se
nelerinde 'belediyelerde kaç inceleme yapılmıştır?» 
diye sordular. Bunu şimdi rakam olarak veremem, ya
zılı olarak cevaplandıracağım. 

«En düşük ve en yüksek maaş alan belediye baş
kanları kimlerdir?» sorusunu yine yazılı olarak ce
vaplandırayım. 

10 adet botun alınışının iptalini sordular; biraz 
evvel açıkladım. 

Kurs ve okul talebeleriyle ilgili burada rakama 
istinat eden bir yazı var, onu okuyorum : 

Kurs ve okul talebelerine yardım dernekleri 1 066 
adettir. Bu derneklerin açmış oldukları pansiyon sa
yısı 648 adettir. Bu pansiyonlarda kalan öğrenci sa
yısı, 25 353 adettir. Söz konusu dernekler, yurtlar ve 
pansiyonlar İçişleri Bakanlığının 7.11.1985 gün ve 
386490 sayılı genelgelerine istinaden her ay vali, em
niyet müdürü, millî eğitim gençlik ve spor müdürlü
ğü ve Diyanet İşleri temsilcilerinden teşekkül ettiri
len eklipierce muntazaman denetlenmektedirler. Bu
güne kadar kanuna aykırı bir durum görülmemiştir. 

Ayrıca bakanlık onayına istinaden Emniyet Ge
nel Müdürlüğü APK Daire Başkanlığında görevli uz
man emniyet müdürlerinden teşekkül ettirilen özel 
denetleme ıgrubu elemanlarınca 40 ilde bu Idernekler 
denetlenmıiştir. Bu denetim devam etmektedir. Şu 
ana kadar APK grubunca 13 390 demek denetlen
miştir. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — 5 inci soruyu anlayamadım; iyi zapte-
dememişim. Televizyonda... 

BAŞKAN — Televizyonda dün akşamki görüntü
de, çocukların videoya • zorlandığı gibi bir olay vardı. 
Sayın Arıkan, lütfen kısaca açıklar mısınız? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, dün akşam Ertürk Yöndem tarafından 
hazırlanan bir program vardı, Küçük çocuklar, 7 ya
şında, 12, 14 yaşındaki çocuklar, video kasetlerine 
şarkı söylüyorlardı. Bu konu ile ilgili soru sormuş
tum. Bakanlık bu konuda herhangi bir işlem yapmış 
mıdır? 
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BAŞKAN — Anlaşılmışta efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — Sayın Bakan televizyon seyretmemiş. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Ben programı seyretmedim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplayın efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Hayır, 'ben anılamıyoruım yanı», burada 
açıklamam ılazım; ne oluyor? Videoda çoculk şarkı 
söylüyorsa, nedir, bu, 'ben anlaımıyoruım. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -
Kaset ticareti istismar ediliyor. Bunu demek istiyor. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Kü
çük çocuklar çalıştırılıyor. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Kü
çük çocuklar çalıştın!tyor, (istismar ediliyor, bunu 
söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın 'Bakan, bir anlamda... 
ÎÇıŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Kaldıki, 'bu videolarla ilgili oılan 'hu
suslar 'bizim bakanlığımız faaılıiyetleri içeriisinde de 
değil; Kültür ve Tuırizm Bakanlığını da 'ilgilendiriyor, 
yeni çıkan 'bir kanun nedeniyle. 

BAŞKAN — Evet. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — 10 yaşında, 11 yaşında çocuklar çalıştırılı
yor. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Tetkik edelim efendim. Bilemiyorum, 
şimdi bir çocuğun videoya şarkı söylemesi... 

BAŞKAN — Tetkik edilip yazılı cevap verilecek. 
M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Fühuşa atılan dük adım. 
BAŞKAN — Sayın Tutum'un sorulan var efen

dim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Bu ımeydanlaon isimlerinin değiştiril
mesi, sokakların liısimletıinin değiştıiıniSmesi belediye 
medıislerin'in karanları ile olur. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — İdarî vesayet yet
kinizi kullanarak zorlamışsınız, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Biz mi zorlamışız? 

CAHİT TUTUM {Balıkesir) — Evet efendim. 
Bielediye meclisli de «reddetmiş, büyük bir memnuni
yetle duyduk. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Nerede olmuş efendim? 
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CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Bigadiç İlçemizde. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Efendim', bizim böyle 'bir belediye mec
lislini zorlamamız, ismıini şöyle yapın, böyle yapın, 
demeımiz düşünülebilir mi? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Rapor var, vere
yim mi efendim? 

İÇİŞLERİ BAKANİ YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Hay hay, verin efenidim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) -
Hükümetinizden her şey beklenir; teknisyenlerinizden 
değil de, hükümetinizden beklenlir. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, o raporu verin. 
Lütfen Sayın Bayezit. 
Sayın Balkan, devam edin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sarımsaklı olayını anlattım. 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

BaŞkan, üşenmeden bugün zabıtlarda Sayın Bayezit' 
İn kaç müdahalesi olduğuna bakacağım. 

İÇİŞLER \ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 74 üncü maddeye göre polis (mesleğin
den genel idareye nakledilen polis sayısını soruyorlar; 
84 kişi naklediıtaiştJir. 

Valillerlin genel durum raporları 1979 senesinden 
itibaren kaldırılmış. 

(Hizmet vaadi ile 'belediye başkanilarının transfer 
meselesi... Bunu da 'biraz evvel lifade etmeye çalış
tım, böyle bir şey söz konusu değildir. Belediye baş
kanları, memleketin en 'iyi şekilde hangi iktidar tara
fından, hangi parti tarafından idare edileceği kanaa
tine vardıkları nedenliyle bizim partimize teveccüh 
göstermektedirler. (SHP ve DYP sıralarından alkış
lar) Ben, bu husustaki hassasiyetinizi anılıyorum; amıa 
bu hususta (fazla da izahat vermeye gerek görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Bakan, teşekkür 
ederim. 

HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Herkes 
bdılliyor zaten. 

M, TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Mebus pazarı yanında belediye başkanı pazarını da 
açtınız. 

BAŞKAN — Sayın mıMetvekiMeri, İçişleri Bakan
lığı bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

İçişleri Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmüştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 

1. — İçişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. . 
Kodu Açıklaima Iiıra 

101' Gfcnel Yömdttiım ye Destek Hfcmetted 18 664 520 000 
'BAŞKAN —' Kabul edenler,.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 'Mahallî İdareler Hizmetleri 3 640 344 000 
'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri 6 279 626 000 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Sivil (Savunma ve Seferberlik Hizmetleri ' 1 029 510 000 
BAŞÎKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizm*t Programlarına Dağıtılamayan Transferler 280 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

TOPLAM 29 894 000 000 

•BAŞKAN — Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İçişleri Bakanlığı bütçesıindn bölümleri kabul edilmişti 

2. — İçişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — İçişleri Bakanlığı 1985 yılı kesinhesa'bının bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi ka'bul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum ; 

Prog. ödeneğin Çeşidi 
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A — CETVELİ 

Ödendc 
Ora 

Gider 
lira 

İptal edilen 
ödenek 
l ira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..;. Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
111 Mahallî İdareler Hizmetleri 

BAŞKAN — Kabul edenler.» Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Nüfus ve Vatarüdaşlıfc İşleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
113 Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 

BAŞKAN —.Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GENÖL TOPLAM 

10 406 029 625 9 173 124 486 1 227 720 328 

2 720 588 000 2 725 772 811 

5 456 432 410 4 331 130 971 1 125 301 439 

638 452 000 574 437 732 

1 423 942 120 1 379 477 605 

64 014 268 

44464 515 

20 645 444 155 18 183 943 605 2 461 500 550 
BAŞKAN — Kabul edenler,.,. Etmeyenler... Ka-

>bul edilmiştir. 
İçişleri Bakanlığının 1985 yılı kesirihesabının bölümleri kabul edilmiştir. 

a) EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
L — Emiyet Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi de Bakanlığa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesin'in bölümlerine geçimesind oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Bölümlere geçilmesi kaimi edilmiştir. 
Bölümleri okutuyorum : 

/. — Emniyet Genel Müdürlüğü 198? Mali Yılı Bütçesi 
Prog. 
'Kodu Açıklama 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etimeyenler... Kabul ediîmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etimeyenler... Kabul edilmiştir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün bütçesi kabul edilmiştir. 

Lîra 

128 820 108 000 

184 642 892 000 

200 000 000 

313 663 000 000 
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2. — Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 MaR Yılı Kesinhesabı 
BAŞKAN Emniyet Genel Müdürlüğü 1985 yıh kesinhesabıntn bölümlerine geçilm 

sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabui edilmiştir. 

Bölümleri okuyorum : 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider 
Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

GENEL TOPLAM 156 729 538 158 147 524 519 695 

BAŞKAN — Kabul edenler.» Etmeyenler... Ka-bul edilmiştir. 
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1985 yıh kesinhesabı kabul edilmiştir. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri 37 980 717 062 28 766 116 073 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
111 Güvenliği Sağlama ve Düzenleme Hizmetleri 109 396 087 133 109 028 158 795 

BAŞKAN — Kabul edenler.,. Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarma Dağıtılamayan Transfer-
ler 9 352 733 963 9 730 244 827 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 
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b) JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1. — Jandarma Genel Komutanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
Kodu Açıklama lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 161 116 000 000 
'BAŞKAM — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Jandarma Genel (Komutanlığının Yeniden Teşkilatlanması ve Modernizasyonu (RE-MO) 
1 970 000 000 

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

TOPLAM 163 086 000 000 

BAŞİKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Jandarma Genel Komutanlığı 'bütçesi kabul edilmiştir. 
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2. — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı 

BAŞKAN — Jandarma Genel Komutanlığı 1985 Yılı Keslinhesabının bölümlerine geçilmesi 
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kaibul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum i 

A — CETVELİ 

Ödenek Gider de 
Prog. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira 

111 Güvenlik Hizmetleri 90 966 146 390 74 521 508 247 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
112 Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teş-

> kilatlanması ve Modernizasyonu 3 440 191 526 1 130 401 207 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Trans

ferler 1 26İ! 848 000 1 261 788 639 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka- » 

bul edilmiştir. 
990 Özel Ödeneklere İlişkin Hizmetlerin Yürütül

medi 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 95 672 585 916 76 913 698 093 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
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Jandarma Genel Komutanlığının 1985 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. 

C) SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 

1. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 
BAŞKAN — Şimdi Saihil Güvenlik Komutanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

1, — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

Prog. 
Kodu Açıklama 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleıli 

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

TOPLAM 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
. ıSahil Güvenlik Komutanlığı bütçesi kabul edilmiştir.. 

/. — Sahil Güvenlik Komutanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi 

BAŞKAN — Şimdi Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 kesinhesa'bmın bölümlerine geçilmeslini oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,. 

Bölümleri okutuyorum : 
A — CETVELİ 

îptal edilen 
Ödenek Gider ödenek 

Prog. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

111 Sahil Güvenlik Hizmetleri 11 061 509 262 5 419 202 576 5 642 306 686 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transfer
ler 74 055 000 73 253 461 ' 801 539 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 11 135 564 262 5 492 456 037 5 643 108 225 

'BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-bul edilmiştir. 

ıSayın Milletvekaieri, Sahil Güvenlik Komutanlığı 1985 Yılı Kesinhesabı kabul edilmiştir. 

l i ra 

11 412 000 000 

11 412 000 000 
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Böylece içişleri Bakanlığının 1987 yılı bütçesi ile 
1985 yılı kesinhesabı kabul edilmiştir. Hayırlı olması
nı temenni ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BA
KANLIĞI 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 
Malî Yıh Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 
MaTı Yıh Kesinhesabı 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, programa göre 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 bütçesi 
ve 1985 yılı kesinhesabı üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon?. Hazır. 
Hükümet?. Hazır. 
Söz sırasını okuyorum : Anavatan Partisi Grubu 

adına Sayın Osman Nuri Akyol, Sayın Burhan Kara; 
Sösyaidemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Feri
dun Sâkir öğünç, ıSayın Şeyhmus Bahçeci; Doğru Yol 
Partisi Grubu adına Sayın Koksal Toptan. 

Şahısları adına; lehinde Sayın Osman Işık, aley
hinde Sayın Bilâl Şişman, üzerinde Sayın Neriman El
gin, Sayın Sururi Baykal. 

Şimdi sırasıyla; Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Osman Nuri Akyol, buyurun Sayın Akyol. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA OSMAN NURİ AK
YOL (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; toplumumuzun büyük bir kesimini ilgilendiren 
çalışma ve sosyal güvenlik mevzularına girmeden ön
ce, yüce Meclisimizin değerli üyelerini saygı ile se
lamlıyorum. 

Sayın miletvekilleri, bugün Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanlığının, vatandaşlarımıza sunduğu hizmet 
değerlerini dile getirmeden önce, izninizle 1963 yılla
rımın biraz ötesine gitmek, bugünü değerlendirmede 
büyük faydası olacağı kanaatini taşımaktayız : 

Muhterem milletvekilleri, 1963 öncesi çalışma ha
yatına baktığımızda, o zamanki iş kanunu ve mevzu
atları ile idare ediliyor gibi gözükse de, işverenlerin 
ücret politikasını ve sosyal hakları tanzimde inisiya
tifleri ellerinde bulundurdukları gözlenir. Tek taraflı 
ağırlık çalışma hayatında sıkıntılara neden olmaktay
dı. Bu sıkıntıların meydana getirdiği reaksiyonlar ve 
çatışan keşlimin talepleri zamanın iktidarlarını zorla
mış, 1963 yılında toplu pazarlığa geçilmesi çıkarılan 
yasa ile temin edilmiştir. 

Sayın milletveklillefi, toplu pazarlıkta artık çalışan
ların temsilcileri, işverenler aynı masaya oturup, eme-
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i ğin karşılığını almada ağırlıklarım koyabiliyor, den
ge temin edilmiş oluyordu. O yıllarda ben bu mese
lelerin içinde yaşadığım için çok iyi hatırlıyorum : 
önce sendikaların, çalışan kesimleri kendi saflarına 

I çekebilmek için büyük bir mücadelenin içine glirdik-
I lerini görmekteyiz. Sendikalların üye paylaşma hare

ketleri, sendikalar arası rekabeti yoğunlaştırmış, daha 
sonra çalışan kesimin kendi aralarında bazı sertleş-

I melere sebep olduğunu, yaöi sendikalar amaçlarına 
ulaşmaya çalışırken, çalışanlar arasında da büyük 

I kavgalara neden oluyorlardı. 
I İlk zamanlar çalışanların, işverenlerden bazı talep-
I leri olduğunda, reaksiyonlarını ifade etmek için çok v 

I masumane, babaya, anneye veya abla ve ağabeye da-
I rılan küçük (kardeş gibi, işyerinde çıkan yemekleri ye-
I memekle gösterirler, bu mesele ne ise, kısa zamanda 
I hallolur, karşılıklı saygı kuralları daima ön planda 
I geçerli olurdu; fakat 1969 yılarından sonra bu ma-
I sumane hareketlerin yerini, teşvik ve baskılar sonucu 
I ideolojik hadiselere dönüştüğünü, işyerlerinde huzur-
I suzluklara ve sendikal çekişmelere sebep oluyorlardı. 
I 1970'li yıllar içinde Türkiye'de siyasî ve ekono-
I milk istiiıkrar bozulmaya başlayınca, sendikalar da ken-
I dilerini çalışanlara ispatlamaya ve kabul ettirme sa-
I vaşımı tozlandırdıkları müşahede edilmektedir. Bu mü-
I cadele çalışan kesimlerin hak ve menfaatleri gibi gös-
I terilmek istendliyse de, bu kisve altında bazı sendika-
I ların art niyetlerini görmek mümkündü. 
I Sayın milletvekilleri, bu art niyetlere alet olma-
I yan, sadece niyetleri çalışan kesimin hak ve menfaat-
I lerini kollamaktan başka amaçları bulunmayan; vata-
I nına, milletline, bayrağına saygılı sendika ve federas-
I yonlarımızı tekdirle anmadan geçmek büyük Tıaksız-
I hk olur kanaatindeyiz. 
I Ayrıca, kâra tablolar yaşanırken ideolojik niyet-
I terinin emellerine alet olmayan işçi kardeşlerimize 
I şükranlarımızı arz etmeyi yerine getirilmesi gereken 
I bir vazife olarak görüyoruz. 
I Sayın milletvekilleri, 16 Eylül 1976 tarihinde, Ana-
I yasa emri olan Devlet Güvenlik Mahkemelerini baha-
I ne ederek, Türkiye'nin her yerinde, hatta milletimiz 
I için hayati ehemmiyet taşıyan işyerlerinde boykot, 
I grev, işgal denemeleri, ideolojik art niyet zincirinin 
I halkalarım teşkil ediyordu. 1976, 1977, 1978 yıllarında 
I tüm ulusumuzu tedirgin eden, hatta hatırlayacağınız 
I gibi, kana, ıstıraba, hüzüne neden olan ve asıl amacı, 
I düzeni değiştirmek olan 1 Mayıs provalarını milleti-
I rnizin tasvip etmesi mümkün değildi. Bu oyunlara, za-
I manın siyasîlerinin de katılmış olması işin havametini 
I daha artırıyordu. 
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Muhterem milletvekilleri, toplumumuzun her ke- t 
diminde olduğu gibi, çalışan keşlimde de mliUî ve dinî j 
bayramların özelliklerine göre bu bayramlar öncesi i 
hazırlıklar yapılır, millî ve manevî heyecanlar yaşa
nırdı. Ancak, «1 Mayıs benim bayrarnımdır» diye 
1 Mayıs öncesi heyecan duyan hiçbir işçi arkadaşımı
zın hazırlık yaptığını görmek mümkün değildi. Yal
nız malum zihniyet sahipleri, çalışanların aralarına 
girer, 1 Mayısın çalışanların bayramı olduğunu ve 
bayramın mutlaka meydanlarda kutlanması gerekti
ğini hatırlatarak, hatta katılmayanları işçi davasına 
ihanetle suçlarlardı. 

Sayın millevtekileri, yukarıda çizmeye çalıştığım 
tablolar devam ederken, siyasî ve ekonomik istikrar 
daha da kötüye gidince sosyal bünyede de 'büyük sı
kıntılar gözlendi ve çalışma barışı tamamen bozul
muş oldu. 

12 Eylül 1980'den sonra, çalışma hayatını düzelt
mek amacıyla 'bazı düzenlemeler yapıldı. Bu düzen
lemelerin, bizim irademiz dışında gerçekleştiği mar 
lurnılarımızdır. 

Muhterem miletvökiileri, 6 Kasım 1983 seçimle 
rinden sonra çalışanları rahatlatacak bazı düzenleme* 
1er yapıldı. Ancak, biz ibu yapılanları kâfi görmedi
ğimizi hemen ifade etmek istedim. Anavatan iktidarı 
dönem'inde hükümetimizin ıhdçbir grev talebimi erte
leme teşebbüsünde bulunmayışımı, iyi niyet gösterisi 
alarak değerîendirmek gerekir. Hükümetimizin ücret 
politikasındaki düşüncelleri, bizi, çalışan kesim adı
na sevindirmektedir. En büyük arzumuz, bu güzide 
toplumun refah ve mutluluğudur. 

SURURl BAYKAL (Ankara) — Beli 'oluyor. 
OSMAN NURİ AKYOL (Devamla) — Sayım 

milletvekilleri, değişen hayat şartlarına paralel ola
rak, toplumumuzun sıkıntılarını göz önüne alan hü
kümetimiz, Ortadlirök dediğimiz vatandaşlarının ıstı
raplarını dindirmek için sosyal devlet anlayışınım bir 
gereği olarak bakın neler yapmış, hangi kanunları 
Yüce Meclisten geçirmiş, bunların Ihir kısmını birilik
te görelim : 

1. Sosyal sigortalardan emekli olan yurttaşları
mızın devamlı şikâyetlerine neden olan, emekli maaş
ları kesilmeden sigortalı bir işte çalışma halklarının 
verilmiş olması.. 

2. Çalışan kesim için büyük bir yara olarak ka
lan ve şimdiye kadar çözülmeyen 18 yaşını bitirmiş 
kız çocuklarının evlenene veya sosyal güvenceye ka
vuşana kadar sağlık hizmetlerinden yaralanmalarının 
sağlanmış olması. 
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3. Sosyal Sigortalar Kurumundan hak sahibi 
alanlardan zaman aşımı süresi yumuşatılarak, hak 
sahiplerinin müracaat tarihlinden sonraki aydan iti
baren, hak sahibi olmaları ve haklarını almaları. 

4. Köylü vatandaşlarımızın, köy mülkî sınırları 
içinde ihtiyaçları için yaptıkları ev, ahır, samanlık 
gibi •yapıların Sosyal Sigortalar Kurumu kapsamın
dan çıkartılmış olması. 

5. özürlü ve sakat vatandaşlarımıza verilen im
kânlar. 

6. Memur, işçi ve bunların emeklilerinin kendi 
konuıtüarınıa kavuşmaları için 750 !biri liralık faizsiz 
kredi verilmesi, ayrıca Toplu Komuttan aldıkları 
kredi ile ev sahibi olma imkânlarımın kolaylaştırıl
dığı ve bütün bunlara ilave olarak, 180 ay süreli, 
ayda 3 500 liradan 16 000 Türk Likasına kadar ar
tan bir yardım sistemi içinde ve kendileri adına iş
verenleri, devlet ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca 
ödenecek olan konut edinme yardımının sağlanması. 

7. Ölen kadın sigortalıların geride kalan dul er
kek eşime ön şart aranmaksızın aylıklarının bağlan
mış olması. 

8. Sosyal yardım zammının artırılmış olması ve 
bu miktarı da kâfi görmeyerek daha da ileri yılları 
kapsayacak şekilde Bakanlar Kuruluna yetki veril
miş olması. 

9. Sigorta emeklilerinin aylık gelinlerimin hesap
lanmasına esas olan ' gösterge tablosunun 1987 ve 
daha ileriki yılları kapsayacak şekilde düzenlenmesi 
için Bakamlar Kuruluna yetki verilmiş olması. 

10. Yurt dışımda çalışan vatandaşlarımızın sosyal 
güvenlik açısından haklarının güvence altına alınmış 
olması ve yüne yurt dışımda bulunan yurttaşilıaırımızın 
güvenlik inaklarımı garantiye almak için, sosyal gü
venlik çalışmalarının 11 ülkeyle yapılmış olması. 

11. Bağ-Kur Kanununda yapılan değişiklik ile 
esnafımızın sabırsızlıkla beklediği, çoluk çocuğunum 
sosyal güvencesi içim yılardır aidatını yatırıp tek 
asprin dahi alamadığı sağlık hizmetleri Anavatan Hü
kümetli tarafından ıgerçdkleştiriılmiş ve 7 milyon in
sanımızın sağlık hizmetlerinden fayldaiamması temin 
edilmiştir. 

Bunun yanında, yıllarca prim yatırdığı halde da
ha sonra Bağ-Kur Kanunundaki eksiklikler sebebiy
le kaydı-silinen mağdur esnafımız Bağ-Kur Affı Ka
nunu çıkartmak suretiyle tekrar kanun kapsamına 
alınmış olması. 

12. Tarım kesiminde çalışan vatandaşlarımızın, 
sosyal güvenlik açısından eskiye nazaran daha iyti 
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imkânlara kavuşturulması, toplumumuzun büyük ke-
. simine rahatlık getirdiğini sevinerek müşahede et
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, daha çok hak ve imkânla
ra layık olan aziz valtanıınızın kalkınması için alın-
teri döken, di nasırlı Türk (işçisine, faal ömürleri
nin (tamamını sanayinin çarkında 'tüketmiş emekli
lerimize ve dul ve yetimlerimize, Türlk bürokrasisi
ni en iyi şekilde ayakta 'tutan memuınlarıımıza ve 
onun emeklilerine, Aziz Atatürk'ümüzün «mliMeti-
mizin efendisidir» diye onuriandırdiğı toprakla haşır 
neşir olan, cefa ve vefa dolu Türk köylüsüne ne 
verirsek verelim azdır. Onların refah ve mutluluğu 
için, onlarla bütünleşerek, daha neler yapabileceği
mizi ve yine onlarla birlikte düşünmek istiyoruz. 
Çünkü, 'biz, inanıyoruz ki, onlarla varız, onlar bi
zim ve biz onlarınız. Onlarla göldük, onlara döne
ceğimize ve yine onlar, Anavatan Partimizi tekrar 
iktidar etmek suretiyle hizmete devam imkânı vere
ceklerine inanıyoruz. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Amin. 
OSMAN NURİ AKYOL (Devamla) — Muhte

rem milletvekilleri, bu duygu ve düşüncelerle Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın bütçesi, 
bu bakanlığımızla üılgillıi olan yurttaşlarımıza, Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik 'Bakanlığımıza hayırlı olma
sını diliyor, yüce Meclislin çok değerli ımiltetveklilleri-
ni saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Anavatan Partisi Grubu adına ikinci konuşmacı, 

Sayın Burhan Kara. 
Buyurun Sayın Kara. (ANAP sıralarından alkış

lar) 
ANAP GRUBU ADINA BURHAN KARA (Gi

resun) — Sayın Başkan, sayın üyeler; Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1987 Malî Yılı Büt
çesi hakkında Anavatan Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmeye devam edeceğim. Bu vesileyle hepi
nize saygılar sunarım. 

Hükümetimizin çalışma hayatı Me ilgili görüşü, 
Anayasamızın 49 uncu maddesinde ifadesini bul
muştur. Anayasamız; «Çalışma, herkesin hakkı ve 
ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükselt
mek, çalışma hayatını gefştiıırnek için çalışanları ko
rumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye 
elverişli ekonomik ıbir ortam yaratmak için (gerekli 
tedbirleri alır. Devlet, işçi - işveren ilişkilerinde ça
lışma 'barışını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler 
adır» dliyor. 
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Anayasamızın 49 uncu maddesi, gerçekten çalış
ma hayatının istikrarlı 'bir sistem içerisinde yürütül
mesini, verimli ve çalışmayı teşvik edici esasların uy
gulanmasına, sosyal ve iktisadî gelişmenin sağlan
masını zarurî görmektedir. 1982 Anayasasına dayanı
larak çıkarılan Toplu tş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
Kanunu İlle Sendikalar Kanununun getirdiği hüküm
ler çerçevesinde sendikal faaliyetleri ile toplu pazar
dık sistemi yeniden düzenlenmiştir. 

Toplu pazarlık ve sendikal faaliyetler üzerinde 
kısaca durmak işitiyorum. Her şeyden önce, sendi
kacılığın toplumsal yapıya bir sosyal denge ve kont
rol aracı olarak çok önemıli katkıları vardır. Bağım
sız ve toplu pazarlık hakları ile donatılmış sendika
cılığın bir başka katkısı da, ülkede demokratik yöne
tim biçiminin yalnız politik sistem bakımından değil, 
aynı zamanda sosyal ilişkilerin de yerleşmesine yar
dımcı olmasıdır. Gerçekten iç yönetimleri bakımın
dan demokratik olmaları gereken kurulşlar olarak, 
en başta sendikalar, dernekler ve siyasî partiler gelir. 
Sendikalarımızın demokratik hayat tarzı eleştiri ve 
müsamaha konularında son derece eğitici etkiler yap
tıkları da 'bir gerçektür. Bu sosyal eğitimin kuşku
suz siyasî demokrasimizin yerleşmesi bakımından 
önemi tartışılamaz. 

Toplu iş sözleşmeleri ile işçilerin sadece ücretle
rinin ne alacağı belirlenmemekte, işyeri disiplinli, 
lişçi çıkarmaları, tarafların hak ve borçları, iş uyuş
mazlıklarının çözüm yolları gibi, çok çeşitli konular 
ele alınmaktadır. Bunlara dayanarak, gelişen yargı ka
rarları, zaman içinde toplumumuz için yol gösterici 
eserler halini almaktadır. Tarafların kendi iradeleriy
le anlaşarak ortaya koydukları bu kuralılar, işyerlerin
de, hepimizin bildiği gibi, iş 'barışını da temlin eden 
en önemli bir husustur. Sendikalar, işçi-işveren iliş
kileri yönünden, işletme organlarına fonksiyonel ola
rak 'belirli bir imkânla katıimaktadırlaır. 

Ne var ki, bütün hu saydığımız olumlu etkiler 
yanında, sendikacılık ve toplu pazarlık düzeninin, bu
güne kadarki modern gelişme içerisinde, sasyo-poli-
tik alanda yarattığı bazı olumsuz sonuçları da var
dır. Aslında, sendikacılığın ana gayelerinden birisi
nin, ülkede ücret eşitsizliğinin önlenmesi olması ge
rekirken, eşitslizlikileri artırıcı etkiler de yaptığı, ge
çen zaman içerisinde görülmüştür. 

Sendikalaşmış işçi kesimiyle, sendikalaşmamış iş
çi keşlimi arasında ücret dengesizliği doğmuş, hatta 
sendikalaşmış işçi keşlimi 'arasında bile, ücret ve yan-
ödeme bakımından önemli farklılıklar meydana gel-
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mistir. Kamu dle özel kesıirh işyerleri arasında yara
tılan faırlk da, ayrıca zikre değerdir. 

Bütün 'bu farklılaşma ve olumsuz etkiler, 12 Ey
lül öncesinde, sendikal rekabete ve sosyal huzur

suzlukların doğmasına sebep olmuştur. 1982 Anaya
sasında «Ücrette adalet sağlanması» başlığıyla dü
zenlenen 55 inci madde, aslında buna dayanan, bun
dan kaynaklanan 'bür düzenleme olarak, 'karşımıza 
çıkmıştır. 

Bilindiği gibi, toplu pazarlık, çalışma hayatına 
1963 yılımda 274 ve 275 sayılı Yasaların kabulüyle 
girmiştir. 1970'li yılların başına kadar, ülke siyasî 
ve ekonomik yönden istikrarlı bir dönem yaşamış, 
'ancak 1974'ierden itibaren sdyasî, sosyal ve iıktisadî 
balkımdan hızla ortaya çıkan değişiklikler, toplu pa
zarlık düzenini ve sendika hareketini de -etkisi altı
na almıştır. Nihayet, 12 Eylül 1980 tarihine gelindi
ğinde, sistem kendisini iflas noktasında bulmuş, 
1 654 işyerinde grev, bu grevlere katılan yaklaşık 
698 174 lişçi ve 19 461 728 işgünü kaybı gibi bir 
sonuçla karşılaşılmıştır. 

Türk çalışma hayatında yeni düzenlemeler yap
ma ihtiyacımı doğuran sebepler içinde, sendikaların 
kusurlu ve ihmaioi davranışlarının da rolü 'olmuş
tur. 1980 öncesi Türk sendikalarının bir bölümünün, 
ülkedeki dıdeolojik çatışmaya olan katkısı hafızala
rımızdadır. Başta DİSK olmak üzere, birçok ideolo
jik tabanlı konfederasyon ve sendikalar, giriştikleri 
eylemlerle toplumda gerçek sendikacıılık dışındaki 
kaynaklardan doğan, ideolojik çatışmaya katkıda bu
lunmuş ve bu nedenlle de, kamuoyunda sendikacı
lık ve sendikacı kavriarnlarıyla lilgili olumsuz imaj
ların doğmasına sebep olmuşlardır. 

Ayrıca, Türk sendikaları 1960lardan itibaren 
faaliyet ve çabalarını hemen hemen sadece toplu 
pazarlık üzerine yoğunlaştiirmış bulunmaları, bunun 
dışında üyelerine hak ve menfaat sağlayacak dliğer 
gMşıimiere önem vermemeleri, sendikacılık hareketini 
zayıflatan diğer bir umur 'olmuştur. 19701i yilar 
boyunca ortaya çıkan sendika fonlarının kötüye kul
lanılması iddiaları ve «sendika ağalığı» yakıştırmaları 
da... 

SURURI BAYKAL (Ankara) — Sizin fonlar gibi. 
BURHAN KARA (Devamla) — ... 2821 sayılı 

Yasada bunu önleyici düzenlemeler yapmayı zorun
lu kılmış ve kötü sendikacı (imajını toplumdan sil
meyi amaçlamıştır. 

Sistemin hukukî yapısındaki bu gibi eksiklikler 
ve aksaklıklar, yeni yasal düzenlemelerle giderilmiş 

olsaydı, siyasî iktidarlarca zamanında düzeltilebilsey-
di veya bu tip hatalar yasalarda oknamış olsaydı, 
topîu pazarlık düzeni ve bunalım dönemi, daha az 
zararla atiatılabilirdi ve sistem bu iflas noktasına da 
gelmeyebilirdi. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sendika
lar kaldırıdsaydı daha iyi olurdu. 

BURHAN KARA (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, 12 Eylül öncesi yürürlükte bulunan yasalar 
ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasî yapısını incele
meden Batı ülkeleri yasalarından yararlanılarak ya
pıldığı için, zaman içinde toplum boyutlarını aşa
rak bizi 'bir sendikacılık hareketiyle karşı karşıya 'bı
rakmıştır. 274 sayılı Yasaya göre, işyeri sendikaları, 
bölgesel sendikalar, federasyonlar, işkolu sendikaları 
kurulabiliyordu. Herkesin her istediği-şekilde sendi
ka kurabilmesi, çalışma hayatını dağınık ve zayıf 
sendikacılığa itmiş, sendika enflasyonu doğuran 'bo
zuk bir yapı oluşmuştur. Nitekim, 12 Eylül öncesi 
dönemde, sendika sayısı 900'ü aşmıştır. Ayrıca, eski 
yasa döneminde aynı anda birden fazla sendikaya 
üyeliğin mümkün olabilmesi de, sendika enflasyo
nunu körükleyen bir etken olmuştur. 

Bu husus, toplu sözleşme yapma yetkisine haiz 
sendikaların tespitinde sendikallar arası şiddetli ve 
uzun süren mücadelelere yol açmıştır. Hatta, bazı 
işyerlerinde yetkili sendikanın tespitli 1-1,5 yılı bul
muştur. Diğer bir husus da, bir işyerinde aynı anda 
birden fazla toplu iş sözleşmesinin yapılmasına im
kân tanınması idi. Yine aynı dönemde, işkolu sayı
sının 34 olması da, sendika enflasyonunu teşvik edi
ci diğer bir husus idi. 

Yasanın bu aksayan yönlerinden ikisi, 1982 Ana
yasamızın 51 ve 53 üncü maddeleriyle çözüme ka
vuşturulmuştur : 51 inci maddde ile aynı anda bir
den fazla sendikaya üye olunamayacağı, 53 üncü 
madde 'ile de; aynı işyerinde, aynı dönem için, bir
den fazla toplu İş sözleşmesi yapılamayacağı hükme 
bağlanmıştır. 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Aman yapama-
sınlar. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Temeli 
kaldırsanıza bunları, .Sayın özal'ın başı ağrımasın. 

BURHAN KARA (Devamla) — 2821 ve 2822 
sayılı yasalar, Anayasamızın bu hükümlerine uygun 
olarak düzenlenmiştir. 

Toplu iş sözleşmesine taraf olacak kuruluşların 
birtakımı şartlara sahip olması gerekir. Bu şartlar
dan biri de, tamamen toplu iş sözleşmesi ve toplu 
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pazarlık sisteminin «maçına bağlı olan, 'belirli bir 
güce sahip kuruluşların, özelikle işçi sendikalarının 
Ibu sözleşmelere taraf olabilmeleridir. Böyle bir güce 
sahip olmadan, karşı taraf üzerine baskı kurmak ya 
dıa kendisi uygulanacak baskıya karşılık vermek su
retiyle üyelerinin, sosyal ve iktisadî menfaatlarını 
koruması düşünülemez. Ancak, bu güce sahip olan 
sendikalar üydefinıin menfaatlarını koruyabilir ve 
bundan dolayıdır ki, 2821 saydı Kanunda sendika
ların kuruluş 'ilkeleri güçlü sendikacılığı amaçlar- şe
kilde belirlendiği gibi, 2822 sayılı Kanunda, toplu iş 
sözleşmesi yapma yetkisinin şartları arasında kabul 
edilen işçi sendikalarının kurulu bulundukları işko
lunda çalışan işçilerin en az yüzde lO'unu üye ola
rak temsil etmeleri de güçlü sendikacılığı teşvik edi
ci bir niteliktedir. 

Nitekim, 2821 sayılı Kanunun 60 inci maddesiyle 
işkolları sayısı 28 olarak belirlenmiş, ancak bu da 
yeterli görükneyip, Türk-îş'in yıllardır savunduğu 
ilkeler doğrultusunda, uluslararası normlar da. göz 
önünde bulundurularak, tarafımızca hazırlanan ve 
komisyonca da kabul edilen kanun teklifi yüce Mec-
iMsimizin gündeminde yer almıştır. Teklifimiz kanun
laştığı takdirde, işkolu sayısının azaltılması, az sayı
da sendika içinde çok sayıda işçilerin 'birleşerek, güçlü 
sendikacılığa geçiş daha da hızlandırılmış olacaktır. 

Ayrıca, verilen bu teklifle sendikaların yeniden or
ganizasyonu sırasında, sendikaların gerçek üye sayıla
rını tespit etmek amacıyla kanuna eklenecek bir geçici 
madde 'ile evvelce sendikaların Ek 6 üye bildirim lis
teleri 'ile yapmış oldukları (bildirimlerin, noter vasıta
sıyla yeniden yapılması sağlanacaktır. Esasen bu du
rum, hayli ihtilaf konusu olmuş, Ek 6 üstellerinin ger
çeği yansıtmadığı uygulamalardan ve mahkeme karar
larından anlaşılmıştır. Bu sayede, sendikaların gerçek 
üyeleri ortaya çıkarak birtakım sahtecilik iddiaıları 
da ortadan kalkmış olacaktır. 

Sendikaların yüzde 10 ve yüzde 50 artı 1 oranla
rının tespiti ve çalışma hayatını ilgilendiren bütün 
işlemlerin aksamadan yürütülmesi için, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde bir bilgi iş
lem merkezinsin faaliyete geçirildiğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bilgi işlem merkezinin, bölge 
müdürlüklerini de kapsayacak şekilde rasyonel ve 
verimli kullanılmasını temin bakımından, ihtiyaç du
yulan malzeme ve sözleşmeli elemanların nicelik ve 
nitelik itibariyle bir an önce yeterli seviyeye çıka
rılması da en büyük dileğimizdir. 

Sayın milletvekilleri, bakanlıkça yayınlanan Tem
muz 1986 işkolu istatistiklerine göre, ülkemizde 
3 079 '343 işçinin yüzde 63,53'ü; yani 1 953 892'si 
sendikalara üyedir. 1985 yılında 12 702 özel ve kamu 
işyerinde 919 810 işçiyi kapsayan 2 721, 1.10.1986 
tarihine kadar ise, 9 998 özel ve kamu işyerinde 
524 092 işçiyi kapsayan 1 739 toplu iş sözleşmesi im
zalanmıştır. 

2822 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan «Bir toplu iş sözleşmesi aynı iş
kolunda bir veya 'birden çok işyerini kapsayabilir» 
hükmü gereğince, eşitlik ilkelerine dayalı uygulama 
farklılıklarını ortadan kaldırıcı bir yapıya sahip ol
ması, zamandan ve masraftan tasarruf sağlayıcı ve 
özellikle güçlü sendikacılığın yerleşmesi bakımından 
büyük Önem arz eden işletme ve toplu iş sözleşme
lerinin kamu kesiminde yaygınlaştırılmasını da sağ
layacaktır. 

Bu yasa dönemine kadarki uygulamalarda, toplu 
pazarlık aylarca, hatta bir yılı aşan bir süre içerisin
de neticelenebiliyordu. Yeni düzenlemelerle bu süre, 
en çok 60 gün olarak, resmî arabulucuya verilen 15 
günlük süreyle brllikte, 2,5 ay olarak belirlenmiştir. 
Bu süre içerisinde anlaşma sağlanamamışsa, o takdir
de grev hakkı doğmaktadır. Grev, çıkan uyuşmazlık
ların çözümlenmesinde başıvurulacak bir yoldur. Grev 
hakkı, Anayasada güvence altına alınmış ve 2822 sa
yılı Yasada ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Uyuşmazlıkla neticelenen toplu iş sözleşmesi mü
zakereleri, kanunda belirtilen şartlarla Yüksek Ha
kem Kuruluna intikal ettirilmektedir. Taraflar ister
ler ve anlaşırsa, uyuşmazlığı özel bir hakeme de gö
türebilirler. Yüksek Hakem Kurulu tarafların ser
bestçe anlaştıkları konulara müdahale edemez. Bu 
durum, taraf iradelerine ve serbestisine verilen önce
liği göstermektedir. Bu uygulamaların ışığı altında, 
1986 yılı üçinde uyuşmazlıkla sona eren toplu iş söz
leşmelerinin çok az olması da dikkati çökmektedir. 
Haziran 1986 yılı sonu itibariyle alınan grev kararı 
sayısı 244 olup, bunlardan sadece 1 595 işçiyi ve 17 
işyerini kapsayan 12 adet grev yapılmış, bu grevler 
sonucunda kaybolan işgünü kaybı da 71 085 olmuş
tur. Buna karşılık, bu yıl içerisinde 332 992 işçiyi 
kapsayan 1 117 toplu iş sözleşmesi görüşmeleri an
laşmayla sonuçlanmıştır. Yüksek Hakem Kurulunun 
1986 yılı içindeki uygulamasında uyuşmazlık sebebiy
le 89 işyerini kapsayan 45 toplu iş sözleşmesi akde
dilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıda belirttiğimiz gibi, 
her yasal düzenlemenin bazı boşlukları taşıması, uy-
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gulamada problemler yaratması kaçınılmazdır. 2821 
ve 2822 sayılı çalışma hayatıyla ilgili fevkalade dina
mik olan kanunların da tüm toplu pazarlık sorunla
rını hemen çözmesi mümkün değildir. Çare, bu ka
nunlardan doğan sorunların boyutlarının büyümesini 
beklemeden, (bunları kısa sürede tasihih etmektir. İş
te bu amaçla 1986 yılı içlinde 2822 sayılı Toplu İş 
Sözleşmesi ve Grev ve Lokavt kanunlarındaki uygu
lamadan doğan aksaklıkların giderilmesi için işlemıe, 
toplu iş sözleşmesi yapılması, tarafların itiraz şekli, 
yetki belgesi, görüşme çağrısı, arabulucu tayini gibi 
hususlarda değişiklik yapan 3299 sayılı Yasanın ka
bul edilerek yürürlüğe girmesi, bunun içlin »bir ön 
adımdır. 

Çalışma hayatının diğer önemli bir bölümü de, 
işçi sağlığı ve sorunudur. Yıllardır teorik seviyeyi 
aşamamış, tatbikatta iş müfettişlerinin işçiye ve işve
rene faydası sınırlı olan denetiminden ibaret kalmış
tır. Bu söbeple, (İSGÜM) İşçi Sağlığı ve İş Güven
liği Eğitim Merkezi yeniden teşkilatlandırılmış olup, 
Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi ile birlikte 
araştırma ve laboratuvar çalışmalarını yürütmekte, 
iş Teftiş Kurulunun iş denetlemelerinde kullanacak
ları standartlar da geliştirilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk - İş topluluğu 
Türk çalışma hayatının vazgeç/ilmez bir unsurudur. 
Türk siyasî sistemi konusunda daima kesin, net ve 
'kararlı bir çizgi sürdürmüştür. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Geçen sene öyle 
demiyordunuz. 

BURHAN KARA (Devamla) — Hürriyetçi de
mokrasiyi bütün kurum ve kuruluşları ile benimse
miş, yaşamış ve yaşatmaya çalışmıştır. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Ne oldu, nasıl 
değişti? 

BURHAN KARA (Devamla) — Onu izah ede
rim. 

Daima müzakereye açık tavır ve davranışlarıyla, 
çalışma hayatının denge unsuru olmuş ve olmaya 
da devam edecektir. Ancak, zaman zaman bir kısım 
yöneticilerinin hissî ve anlam vermekte güçlük çek
tiğimiz tavırlarının bu konfederasyonu bağlamayaca
ğına, Türk - İş gibi büyük bir kuruluşun bu gibi ya
bancı unsurları zamanla tasfiye edeceğine inanmak
tayız. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Onların savun
ma hakkı yok bu Mecliste. 

EROL AĞAOİL (Kırklareli) — Sayın Başkan, 
burada bulunmayanlar hakkında konuşuyor. 

BURHAN KARA (Devamla) — Anavatan Par
tisi Grubu olarak özellikle şunu ifade etmek isteriz 
ki, sendikaların güçlenmesinin, topluma sosyo poli
tik açıdan kuvvet kazandıracağı; aksine, sendikaların 
etkilerinin azalmasının ise, toplumda tatminsizlikler 
doğuracağı, sendikalar tarafından çözümlenen birçok 
problemin çözümlenemeyeceğine inanıyoruz. Ayrıca, 
tüm ayrıntılara rağmen Türk - İş ve diğer konfede
rasyonlar şunu açıklıkla bilmelidirler: 1983 yasala
rının düzenlediği sınırlar içinde devlet, işçi ve işve
ren üçlüsünün özgür toplu pazarlık kanununu işlet
meleri mümkündür; yeter ki toplu pazarlığa samimî 
olarak inansınlar ve yasaların öngördüğü kurallara 
uysunlar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Onu işverenlere 
söyleyin, patronlara söyleyin. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Evvela 
Sayın Özal inansın, ondan sonra herkes inanır. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kara. 
BURHAN KARA (Devamla) — Aksi halde gre

vin yasaklanmdığı hal ve durumlarda dahi, grev hak
kının mevcut olmadığı ya da grev yapmanın imkân
sız olduğunu belirten ifadeler, gerçeği saptırmaktan 
başka bir değer ve anlam taşımayacaktır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Aksine, 
grev erteleyin diye yalvarıyorlar. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Kara. 

BURHAN KARA (Devamla) — Türk - İş ve di
ğer konfederasyon ve sendikalar, çalışma hayatı ile 
ilgili gelişmelerde suçun tamamını yasalara ve hükü
mete dayandırmaktan vazgeçmelidirler. Toplu pazar
lık çalışmalarını bu yasal çerçeveler içerisinde Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile, işveren kuru
luşları ile diyalogunu kesmeden yönlendirmeye çalış
malıdırlar. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Sen inanıyor mu
sun buna? 

BURHAN KARA (Devamla) — Çalışma Mec
lisine ve Yüksek Hakem Kuruluna katılmalı, görüş
lerini 'buralarda tüm güçleri ile savunmalıdırlar. Ça
lışma hayatıyla ilgili yasalardaki uygulama aksaklık
ları ile ilgili hükümlerin değişikliği ile ilgili çaba ve 
çalışmalarına ağırlık verirken, belirsiz ifadeler kul
lanma yerine, somut önerilerle ortaya çıkmalıdırlar. 
Belirttiğim bu hususlar, işveren kuruluşları için de 
geçerlidir. 

SURURİ /BAYKAL (Ankara) — Lütfen!.. 
BURHAN KARA (Devamla) — Sayın milletve

killeri, birçok sendikacının ve bazı parti yöneticileri-
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nin hükümete yönelik eleştirilerinin başında, toplum- I 
sal anlaşma ve kamu koordinasyon kuralları geliyor. I 

Bu yıl içinde yapılan sendika genel kurullarında I 
hükümeti acımasızca eleştirerek, «İşçi hakları geriye I 
gitti, hükümet işçi düşmanıdır» sözleriyle, nasırlaş- I 
mış elleriyle Türk Milletine hizmet vermeye çalışan I 
insanlara eski günahlarını affettirmeye çalışan; şalter I 
indirip, Türk ekonomisini batırma bahtsızlığında bu- I 
lunan Türk - İş "in eSk siyası Genel Başkanı; eğer I 
toplumsal anlaşma, işçti haklarını geriye götürmek ise, I 
Türk işçilerini kendi siyasî geleceğini düşünerek, sos- I 
yal siyaset tarihinde ilk toplumsal anlaşmayı 19 Tem- I 
muz 1978 tarihinde zamanın başbakanıyla imzalaya- I 
rak işçi haklarında dik geriye gidişi başlatmıştır. I 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

CÜNEYT CANVER (Adana) - - Burada olma
yanların hakkında konuşmayalım Sayın Başkan! I 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Saygılı ol, saygılı. 
BURHAN KARA (Devamla) — Bu mantıkla 

1978 yılında sarı sendikacılık yapacaksınız... I 
SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Ayıp ayıp, gü

nahtır bütün bunlar. I 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Olma

yanlar hakkında konuşma. I 
BURHAN KARA (Devamla) — ... Türk-lş'in ta

banı başka bir konfederasyona peşkeş çekilirken su- I 
saçaksınız, 1986 yılında ise, Türic-tş'i ve işçi haklarım I 
savunan demokrasi kahramanı kesileceksiniz! Böyle I 
mantık olmaz, kimseyi inandıramazsınız. (ANAP sı- I 
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Sen işçi misin, 
dişçi mi? 

M. TURAN ıBAYEZlT (Kahramanmaraş) — Kim 
verdi eline o yazıyı? I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Gülünç oluyor
sun, gülünç. I 

BURHAN KARA (Devamla) — Genel kamu 
koordinasyon kuralları... I 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen anla
mazsın bu işten, git dişçilikle uğraş! I 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sen bu işlerden 
anlamazsın. I 

BURHAN KARA (Devamla) — ... bu hüküme
tin eseriymiş gibi... 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Kim verdi senin 
eline o yazıyı, kim verdiyse o çıksın buraya; sen 
eczanene dön, anlamazsın bu işlerden, Türk-îş'te ko- I 
nuşsaydın bütün bunları. I 

BURHAN KARA (Devamla) — Beyefendi, ben 
bunu hazırlamak için bir hafta uğraştım... I 
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SURURÎ BAYKAL (Ankara) — Türk-lş'te ko-
nuşsaydın bunu. 

BURHAN KARA (Devamla) — Yine kamu koor* 
dinasyon kurullarını bu hükümetin eseriymiş gibi gös
tererek, demokratik işçi haklarının vazgeçilmez sa
vunucusu, hâmisi davranışlarıyla alkışlar almaya ça
lışan.... 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Gerçeğe gel, 
bakanlarınız konuşamadı orada. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Burada 
olmayanlar hakkında konuşmasınlar efendim. 

BURHAN KARA (Devamla) — ... kamuoyunda 
emanetçi olarak bilinen... 

SURURİ BAYKAL (Ankara) - Türk-lş'te ko
nuş, Türk-tş'te. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ayıp ayıp, utan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Sayın Kara... 
(BURHAN KARA (Devamla) — ... bir parti, li

deri, acaba toplu sözleşme... 
BAŞKAN — Sayın Kara, burada savunma hakkı 

bulunmayanların hakkında dikkatli olalım ve genel 
eylem hakkında konuşalım efendim. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Halil 
Tunç'un avukatı mı bunlar Sayın Başkan? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ayıptır ayıp, senin haddine mi düşmüş bunlar? 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — tsçi düşmanları, 
işçi düşmanları!... 

BAŞKAN — Sözünü kesmeyiniz sayın milletve
killeri lütfen, siz de devam edin Sayın Kara. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — MESS başkanla
rına söyle. 

BURHAN KARA (Devamla) — Yine kamu koor
dinasyon kurullarını bu hükümetin eseriymiş gibi 
gibi göstererek, demokratik işçi haklarının vazgeçil
mez savunucusu, hâmisi davranışlarıyla alkışlar al
maya çalışan, kamuoyunda emanetçi olarak bilinen 
bir parti lideri, aca!ba toplusözleşme koordinasyon 
kurulunun 5.3.1980 tarihinde zamanın Başbakanı ta
rafından 24 nolu bir genelgeyle başlatıldığından ha
beri yok muydu?.. (ANAP sıralarından alkışlar) Yok
sa, emanet sahibi gibi, «Dün dündür, bugün bugün
dür» felsefesiyle mi hareket etmektedir? .(ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Ayıp ayıp bütün bunlar. 

BURHAN KARA (Devamla) — Toplumsal an
laşma ve kamu koordinasyon kurulları kurulurken, 
1978 ve 1980 yılları içerisinde işçi sendikaları susa-
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cak, hükümet aleyhinde mitingler yapılmayacak, 1986 I 
yılında ise, işçi haklarıyla ilgili tek menfî kanun ve I 
karar çıkartmayan hükümet için protesto mitingleri I 
düzenlenecek. Bu çelişkiler karşısında bazı sendika 
ve parti liderlerinin samimiyetinden şüphe etmemek I 
mümkün değil. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, I 
alkışlar) 

Türk çalışma hayatında, işçi haklarından geriye I 
gidişte tek günahı olmayan iktidar Anavatan iktida- I 
rıdır; çünkü, Anavatan Partisi, çalışma hayatında kav- I 
gadan değil barıştan, huzurdan yanadır. (ANAP sı- I 
ralarından alkışlar) I 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — 
Emeklilik yasası!... I 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Cumhu
riyet tarihinde en kötü olan iktidar ANAP iktidarı- I 
dır. 

SUitURİ BAKKAL (Ankara) — Emeklilik ya
sası!. I 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyin. 
BURHAN KARA (Devamla) — Anavatan Par

tisi, milliyetçi ve muhafazakâr düşüncenin temsilcisi 
olarak hak yolunda, hakikat yolunda Türk işçisine ve 
Türk milletine hizmet etmeye devam edecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İşveren
lere hizmet işverenlere. I 

BURHAN KARA (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baikanlığı 
Bütçesinin memleketimize, milletimize, işçi, işveren 
ve bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı 
Allahtan temenni ediyor, hepinize saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 

Sosyaîdemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Feridun Şakir Öğünç, buyurun Sayın öğünç. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA FERİDUN ŞAKIR 
ÖĞÜNÇ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde konuşmama başlarken, Sos- I 
yaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına hepinizi say- I 
gıyla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) I 

Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu, Bağ-Kur gibi, köklü ve .yaygın ku
ruluşları bünyesinde toplayan, milyonlarca işçiye ve 
işverenlere hizmet üretmeye çalışan, bizce çok önem
li bir bakanlığın bütçesi üzerinde değerlendirmeler 
yapabilmek için, yarım saatlik bir konuşma elbette 
ki, yeterli olamayacaktır. j 
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ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Bir saat 
konuş. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — İster
seniz hiç konuşmayalım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Vur kafalarına 

vur! 
BAŞKAN — Devam edin Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — He

men önemle vurgulamalıyım ki, ülkemizde çok bü
yük bir fonksiyonu olan böylesi bir bakanlığın, sa
dece 11 milyar liralık bir bütçe ile hangi mucizeleri 
yaratarak yeterli hizmet üretebileceği çok düşündü
rücü, ibret vericidir. Orta halli bir şirket bütçesini 
dahi aşamayan bu kısır ve güdük bütçe ile sosyal 
hukuk devleti ilkelerini bağdaştırabilmek ve realize 
edebilmek, bir Ütopyadan öteye geçemeyecektir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — İşte zih
niyetleri bu, meydanda zihniyetleri. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — De
min, çok sevdiğim iki değerli arkadaşım burada ko
nuştular. Sayın Akyol, çok güzel, mutlu bir tablo 
çizdi, Sayın Kara arkadaşımız da, hiç gereği olma
yan birtakım sataşmalara girişti. İnsanlar bildiği ko
nularda konuşurlarsa, daha gerçekçi ve tutarlı olurlar. 
(SHP sıralarından «»Bravo» sesleri, alkışlar) Beni, bel
ki tanımayan arkadaşlarımız vardır. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Çok bi
len çok yanılır. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ben 
kırk yıldır sosyal siyasetin içindeyim. 

OSMAN DOĞAN (Şanlıurfa) — Acaba?.. 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Me

zara kadar da gidecek. 36 yıllık da sendikacılık ya
şamım vardır. (ANAP sıralarından «Durumundan 
belli» sesleri) 

Beyefendiler, müsaade edin de konuşalım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim. 
FERİDUN ŞAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ba

kın, bu Meclisin açıldığı günden beri, çok saygılı, çok 
dikkatli bir arkadaşınızım, kimseye sataşmadım, lüt
fen siz de benim tavrım içinde olun. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Öğünç. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — 25 
yıl Türk denizcilerinin liderliğini üstlendim. 1961 Ku
rucu Meclisinde ve o Meclisin Çalışma Komisyonun
da sözcülük yaptım. 1981'de Danışma Meclisi Üye-
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liginde bulundum ve o Meclisin Anayasa Komisyo- I 
nu Üyesiydim. Şu anda da Sağlık ve Sosyal îşler I 
Komisyonunun bir üyesi bulunmaktayım. Bir sen- J 
dikacı, denizci, işçi lideri ve kıdemli bir parlamenter S 
olarak, elbette söyleyeceğim bazı şeyler vardır; Türk 
işçisinin içinden yetiştim, Türk işçi camiasından ye
tiştim, bu nedenle, lütfederseniz, beni dikkatle dinle- j 
yiniz. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Öğünç. 
FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Önü

müzdeki günlerde, birkaç gün sonra, ülkemizin en 
büyük işçi kuruluşu olan Türkiye İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu kongresi vardır. Bu kongrede tüm 
işçi liderleri, Türkiyelinizin her yöresinden gelen işçi- 1 
leri, delegeler, bilim adamları, politikacılar konuşa
caklardır. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Cesaretleri var
sa, onlar da gelip konuşsunlar. I 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bu 
kongre, yanılmıyorsam, çalışma yaşamı ve sosyal si
yaset alanında gerçekten büyük ve çarpıcı, doyurucu 
bir sempozyum niteliği taşıyacaktır ve yine bütün 
arkadaşlarıma, iyi niyetle ve içtenlikle, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu tarafından hazırlanmış, 
iki ciltlik, gerçekten çok yüklü ve değerli çalışma j 
raporlarını okumalarını önermekteyim. Okumalıdırlar I 
ki, o raporlarla -ki Türkiye'nin bu konuda en yetkili 
kuruluşudur- çizilen tablolar, sorunlar, istemler, de
min, benden önce konuşan değerli arkadaşlarımın 
çizdikleri gibi çok pembe değildir. 

Konuşmamın esasına geçerken özenle belirtmeli
yim ki, yeni göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı ve bakanlığın yeni atanmış üst düzey I 
yöneticilerini bugünlük eleştirilerimizin dışında tut
mak istediğimi açıklamak istiyorum. Gelecekte, çalış
ma ve uygulamalarının sonuçlarına yönelik değerlen
dirmelerimiz elbette olacaktır. Zira şu anda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve ekibi göreve yeni baş
lamışlardır, haksızlık yapmak istemiyorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Hadi, Ga
latasaraylı diye yine kayırdın. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Evet, 
ikimiz de Galatasaraylıyız. Maksat Galatasaraylı ol- j 
mak değil, hakikaten Bakan göreve başlayalı bir ay 
olmuştur. I 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ama Osmanlı" 
Bankası. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sen
dikalar ve işçi halkları : Ülkemizde işçi ve sendika ] 
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hareketleri daha gerilere gitmekle beraber, yasal Türk 
sendikacılığının 5018 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve 
grevsiz Sendikalar Kanunu ile 1946 - 1947 yıllarında 
başladığını söyleyebiliriz. Bu dönem, bir deyimle, kı
sır bir emekleme dönemini sergilemiştir. 27 Mayıs'ı 
izleyen dönemde, 1961 Anayasasının sağladığı de
mokratik, özgürlükçü sendika ve işçi hakları, onu 
İzleyen 1963 yılındaki meşhur 274 ve 275 sayılı yasa
lar. Türk işçi hareketi, gücünü bu yasalarla kazan
mış, Türk sendikacılığı ise kişiliğine kavuşmuştur. Bu 
dönemleri de en ince ayrıntılarına varıncaya kadar 
bizzat yaşadım. Bu gelişmeler ve güçlenmeler sonu
cunda, sermaye kesimini, egemen güçleri, açıkçası 
işverenleri tedirgin etmiştir. Bu tedirginlik ise, 12 Ey
lül 1980 sonrasında Türk sendikacılığına ve işçi ha
reketine karşı bir yıkıcı eyleme dönüştürülmüştür. 
(SHP sıralarından «Bravo» sesleri) 12 Eylül'ü kaçırıl-
maz fırsat bilen işverenler, Türk sendikacılığı ve işçi 
hareketine karşı düşmanca bir tavır ve savaşı baş
latmışlar ve bu dönemin koşulları içinde de başarılı 
olmuşlardır. (SHP sıralarından alkışlar) 

1982 Anayasası ile sendikacılığa ve işçi haklarına 
sınırlayıcı ve kısıtlayıcı hükümler getirilmiş, 2821 sa
yılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu tş Söz
leşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile sendikalara, işçi 
sınıfına darlbe, işverenlere ve sermaye kesimine do
ping yapılmıştır. (SOP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Başbakanın hi
mayelerinde. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Anayasa gereği. 
Bu Anayasanın hazırlanmasında sen de vardın. 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — O 
Anayasaya ben ret oyu kullandım arkadaşlar. Ret 
oyu kullanan tek parlamenterim. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç devam edin. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Aldın mı der
sini? 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ka
fam var, kafam. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, devam edin. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

FERİDUN SAKİR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Mo
dern demokratik ve özgür sendikacılığın tüm unsur
ları ve gerekleri kazınmıştır. Serbest pazarlık ve top
lusözleşme düzeni yıkılmıştır. Bununla da yetinilme-
miş, çember diğer bazı kanunlara konan çok özel ve 
çağdışı, anti-demokratik, anti-sendikal hükümlerle da-
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raltılmış, görüldüğü üzere, ülkemizde göstermelik bir 
sendikacılık, etkisizleştirilen bir işçi hareketi yaratıl
mıştır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın 
özaPın isteği öyleydi. 

özal'ın görevi o. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et

meyiniz. 
Sayın Öğünç, devam edin. 
FERİDUN ŞAKIR ÖÖÜNÇ (Devamla) — Bu

gün Türk sendikacılığı... (ANAP sıralarından gürül
tüler) Koro halinde konuşursak ben bir şey anlata
mam arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen sözünü 
kesmeyin. 

Devam edin Sayın öğünç. 
H. YILMAZ ÖNEN (İzmir) — O tarafa söyle-

senize, bize niye söylüyorsunuz? Biz kesmiyoruz, 
orası kesiyor. 

BAŞKAN — Evet, devam edin. Söz kesmek, bü
tün milletvekilleri için geçerlidir, sözünü kesmeyin. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, ben bildiğim bir konuda konuşu
yorum. Söylediğim şeyler hiç duygusal değildir, hep-
4L. 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, devam edin. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Siz 

sonra değerlendirmenizi yapın. 
BAŞKAN — Sayın öğünç, devam edin. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Herkes bildiği konu

da konuşur sayın hatip. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — İşte 

ben de konuşuyorum. Müsaade edin de biz de ko
nuşalım. 

Bugün Türk sendikacılığı, işçi sınıfı ve emekçi 
halkımız bir dramı yaşamaktadır. Sendikaların, kon
federasyonun sorunları dayanılmaz boyutlara tırman
mış bulunmaktadır. Sendikalara, toplusözleşmelere 
hükümet müdahaleleri vardır. Sendika denetimleri bas
kı aracı haline dönüştürülmüştür. Yine sendikalara ve 

işçilere, siyasal ve partizanca baskılar yapılmaktadır. 
Hükümetin işçi, sendika karşıtı tavrı, kamu kesimi 
işveren sendikalarıyla daha örgütlü bir yapıya dö
nüştürülmüştür. işçilerin yönetime katılma uygulama
ları atılmış, buna mukabil, büyük kamu kuruluşları 
iktidarın ödüllerinin dağıtıldığı yerler haline getiril
miştir. örnekler verelim: 

12 Eylül döneminde yetkili olup da Türk sendi
kacılığı ve işçi hareketi karşısında icraat ve celadet 
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gösterenler, bu kamu kuruluşlarının yönetiminde gö
revlendirilmişlerdir. Mesela, eski Yüksek Hakem Ku
rulu Başkanı arkadaşımız, eski Denizcilik Bankasının, 
şimdi Denizcilik işletmelerinin yönetim kurulu üye
sidir. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O kadar 
olacak canım, o kadar ödünlenecek. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — örnek
ler vererek kırgınlıklar yaratmak istemiyorum. Eski 
yılları anımsatan partizanlık işyerlerine kadar indiril
mektedir. Anayasal grev hakkı, kullanılmaz ve gös
termelik bir hale sokulmuştur. Hele içişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak hükümetçe uygulamaya soku
lan Grev ve Lokavt Tüzüğü, yüce Atatürk'ün «Çağ
daş uygarlık düzeyine ulaşma» direktifine tümden 
ters rüşen bir niteliktedir. Bizden söylemesi. Bu tüzük, 
gelecekte büyük olayları ve faciaları beraberinde ge
tirecektir. Bu tüzük münasebetiyle ilgili bakanlarımı
za ve özellikle Başbakana - okumadılarsa - ünlü Ame
rikan yazarlarından Jack London'un Demir Ökçesini, 
John Stainback'in Bitmeyen Kavgasını, Albert Kahn' 
in, Büyük ihanet adlı eserlerini dikkatle okumalarını 
tavsiye ediyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Redkit okuyor 
onlar. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Redkit okusun
lar. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sıkın
tıları, sorunları inceleme ve değerlendirmeleri, bu 
konudaki eleştirileri, uyarıları, önerileri bir konvoy 
haline getirmek mümkündür. Gerek konuşma süresi 
ve gerekse hoşgörü açısından özetlemelerimi açıklar
ken hemen şunu da belirtmeliyim ki, geçmişlerde ve 
12 Eylülü hazırlayan olaylarda, terörde, anarşide, si
lahlı ve ideolojik eylemlerde yurtsever Türk işçisinin; 
ekmek, barış, özgürlük ilkelerini yürekten benimse
miş yurtsever Türk sendikacılığının, dolaylı veya do
laysız, ne bir ilgi ve ilişkisi ne de katkısı olmuştur. 
Tüm parlamenter arkadaşlarım, buna, kendilerine 
inandıkları kadar inanmalıdırlar. Oysa, 12 Eylül ön
cesinin faturası, fırsatları çok iyi değerlendirebilen 
bazı işverenlerin kışkırtısı ve tezgâhlarıyla Türk sen
dikacılığına ve işçi sınıfına çıkarılmıştır. 

Değerli genel kurulumuz, bu konuşmalarımın Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesiyle ilgisi 
yönünde değişik izlenimlere varabilir. Hemen vurgu-
lamalıyım ki, sosyal siyaset, çalışma yaşamı, Türk 
sendikacılığı, işçi hareketi öncelikle ve ivedilikle par-
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iamentomuzu, Sayın Başbakanı, hükümeti çok ya
kından ilgilendirecektir ve ilgilendirmelidir. 

Zira, kırgın, mutsuz, umutsuz, hatta kızgın ve hır
çın bir sendikacılık; bir işçi hareketiyle Türkiyemiz-
de hepimizin içtenlikle özlediği çalışma barışı kurula
mayacaktır; bu böyle bilinmelidir. 

12 Eylül döneminde suspus olan bazı kesimler, ki
şiler, hatta politikacılar bugün kahraman kesilerek ko
nuşmaktadırlar; elbette konuşacaklardır, konuşmalıdır
lar. Oysa, ben ve arkadaşlarım, o dönemde de, o dö
nemin Meclisinde de konuştuğumuzu burada onurla, 
kıvançla açıklamak istiyorum. (SHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Evet, 12 Eylül döneminde, Danışma Meclisinde 
1982 Anayasa Tasarısı müzakerelerinde, tıpkı 1961 
Anayasa Tasarısı müzakerelerinde olduğu gibi, de
mokratik, sosyal hukuk devleti ilkeleri, sosyal demok
rasi, demokratik - özgür sendikacılık ve işçi hakları 
yolunda tarihsel, onurlu, bilinçli, yürekli mücadeleler 
verilmiş, yeterli ve yiğitçe savunmalar yapılmıştır. Bun
dan hiç kimsenin kuşkusu bulunmamalıdır. Bu Mec
lisimizde Danışma Meclisi kökenli SHP milletvekilleri, 
sanıyorum 8 - 9 arkadaşız. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Başbakanı ka
çırdın. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Kaçıyor... 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Deva
mını dinleyin. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ana

yasayı bu Mecliste siz tartışıyorsunuz, ben tartışmıyo
rum ki. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Daldılar; de
vam et. 

HASAN ALTAY (Samsun) — İşlerine gelmiyor. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — 84 ün

cü maddeyi ben mi tartışıyorum, siz tartışıyorsunuz. 
EBUBEKlR AKAY (Erzurum) — Anayasaya bağ

lı kalacağına yemin ettin. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Beye

fendi dinleyin de, bakalım gerisinde ne söylüyoruz. 
Bunları açıklamamın nedeni, bir süre önce bu kür

süden yaptığım gündem dışı bir koauşma sırasında, 
ANAP Genel Sekreteri Sayın Mustafa Taşar'ın «Da
nışma Meclisinde konuşsaydınız» veya benzeri tarizi
ne saygılı bir karşılıktır. 

Her yurttaş gibi, ulusumuzun çoğunluğu tarafın
dan onaylanan 1982 Anayasasına saygılıyız ve de bağ
lıyız. Ancak, Anayasamızın ve bazı yasalarımızın çağ
daş olmayan, antidemokratik, antisendikal hükümle
rinin parlamentomuzda demokratik kurallar içinde sü
ratle ve kesinlikle yenilenmesinden yanayız. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Anayasa
nın değişmesiyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının bütçesinin ilgisi yoktur. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Çalış
ma Bakanlığının, Anayasa ile ve bütün çalışma yasa
larıyla ilgisi vardır. 

BAŞKAN — Devam edin, devam edin... 
ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) — Anlayama

mışsın. 
BAŞKAN — Sayın Barutçu lütfen... 
Devam edin. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Onu 

«izden öğrenecek değilim. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Öğünç devam edin. 
ÖZGÜR BARUTÇU (Diyarbakır) - öğrenecek

sin, öğreneceksin. (ANAP sıralarından gürültüler) 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Anlamayan sen

sin. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen... 
Devam edin. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — 12 Eylül öncesi

ne mi dönelim istiyorsunuz. 

DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne münasebet? 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — Ne
yinizden kaçacak? 

Terbiyesiz herif! 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Danış

ma Meclisi kökenli SHP'li milletvekili arkadaşlarımın 
hemen hepsi anılan Mecliste çetin ve yoğun çalış
malar ve mücadeleler vermişlerdir. Anayasa Tasarısı 
oylamasında ise çekimser oy kullanmışlardır. Bu Mec
liste, Anayasa Tasarısına ret oyu kullanan tek par
lamenterim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Millet size uymadı 
ama. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen. 
OSMAN IŞIK (Ankara) — Millet size uymadı; bu 

Anayasa oylama sonucunda millet tarafından yüzde 
95'in üzerinde kabul gördü. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ya, 
öyle mi; ben bilmiyordum. Devamını dinleyin lüt
fen. (ANAP sıralarından gürültüler) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Gerçek ortada. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın milletve
killeri... 

Devam edin. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 

Başkan, toparlayın da bitsin konuşmam. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bu 

yenilenmeye tarihsel ve toplumsal gerekler vardır. Zi
ra 1961 Anayasası tam 20 yıl dayanabilmiştir. Oysa 
1982 Anayasası 4 - 5 yıl içerisinde ülkemizde ve de 
özellikle bu Mecliste, tartışılabilir, eleştirilebilir hale 
gelmiş bulunmaktadır. (SHP sıralarından alkışlar) El-
betteki 12 Eylül döneminde çıkarılan diğer bazı ka
nunlarımız gibi. 

Bugün ülkemizde hepimizce gözlendiği ve bilin
diği üzere işçiler, köylüler, memurlar, işçi. ve memur 
emeklileri, onların dul ve yetimleri, küçük esnaf ve 
sanatkârlar, malul gaziler, tüm çalışanlar; bir başka 
deyimle dar ve sabit gelirliler, emekçi halkımız akla 
durgunluk veren sıkıntılar, çileler, çaresizlikler içinde 
bulunmaktadır. Ülkemizde gelir dağılımı çalışanların, 
emekçilerin aleyhine gelişmektedir. Enflasyon, dar 
ve sabit gelirlilerin ücretlerini kemirmekte, kıyasıya 
ve acımasızca sürdürülmektedir. Artan ve yıldan yıla 
çare bulunamayan işsizlik, ki benim incelemelerime 
göre 5 milyona tırmanıyor. 

ALİ BABAOĞLU (Nevşehir) — Yok, 10' milyon. 
İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hangi hesapla çıkar

dın bunu? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ka

nun teklifimiz var beyedendi, biliyorum ben bu işi. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın soru sorma yerinde 
değil. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sağlık 
ve Sosyal İşler Komisyonunda kanun teklifim var. 
Çok mükemmel bir kanun teklifi, uzun araştırmala
rın ürünü, alır okursunuz Sayın Aşkın. (ANAP sıra
larından gürültüler) Peki, şu söylediklerim doğru de
ğil mi soruyorum şimdi? 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Aksini ispat et
sinler Başkan. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ülke
mizde asgarî ücretler düşündürücü ve utanç verici bir 
düzeyde bırakılmıştır. Sayın Çalışma Bakanımız ev
velki gün basında «Asgarî ücretler yetersizdir» diyor. 
Siz kendi bakanınızla çelişkiye düşüyorsunuz. 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Artırırız. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — işçi 

emeklilerimiz düpedüz sürünmektedirler, işçi emek

lileri ile memur emeklileri arasındaki ücret dengesiz
liği ve uçurum kapatılamamıştır. Nitekim, yine iki gün 
evvelki gazetelerde «işçi emeklileri, Bağ - Kur ve me
mur emeklileri arasındaki uçurum düzeltilecektir, aşı
lacaktır» diye Sayın Bakanın beyanatı var. Kendisini 
kutluyoruz. 

Hileli iflaslarla, işçilerimizin alacakları gasp edil
mekte ve çıkarılan kanuna rağmen bu haksızlık önle-
nememektedir. Sözleşmelerden ve ikramiyelerden kay
naklanan milyarlarca liralık işçi alacakları ödenme
mektedir. Yurt dışı işçilerimizin; yani gurbetçilerimi
zin sorunları henüz çözümienememiştir. işçilerimizin 
kıdem tazminatı haklarına göz dikilmiş, bu kurumun 
sağlıklı, gerçekçi, giderek sosyal adalete ve sosyal 
güvenceye uyumlu bir biçimde realizasyonu gerçekleş
tirilememiştir. Çalışanların emekli olma haklan son 
çıkarılan kanunlarla yozlaştırılmıştır. Eve iş verme 
sistemi gibi çağ dışı girişimlerin işçi haklarının ve sen
dikacılığın düşmanı bir uygulama olacağı göz ardı 
edilmektedir. Sözleşmeli personel uygulaması ve yay
gınlaşması sendikalaşma açısından büyük bir tehli
keyi beraberinde getirmektedir. Serbest Bölgeler Ka
nunu ve uygulamaları, sakıncalarım da beraberinde ge
tirecektir. Serbest bölgelerin en\eğin köleleştirildiği 
yerler olduğu unutulmamalıdır. (SHP sıralarından al
kışlar) Bunca sıkıntılara rağmen Türkiyemiz yerli ve 
yabancı tekellerin, holdinglerin cenneti haline getiril
mekte ve bununla da iftihar edilmektedir. 

Sayın Çalışma Bakanının ve bakanlık genel mü
dürlerinin dikkatlerini çekerek belirtmeliyim ki, SSK 
hastanelerindeki uygunsuzluklar, yakınmalar sürmek
tedir. SSK'nın milyarlık prim alacakları bugün de 
tahsil ve tasfiye olunamamıştır. SSK nakit ve mal 
varlıklarıyla yararlı, verimli yatırımlara yönetememiş
tir. işçi emeklilerinin bankalar önündeki dramatik kuy
rukları ve bu düşündürücü görüntüler tüm yakınma
lara ve yayınlara rağmen önlenememiştir. Ülkemiz
de, İş ve işçi Bulma Kurumuna rağmen, özellikle 
büyük kentlerimizde simsarlık kol gezmekte, yurt dı
şına kaçak işçiler ihraç edilmektedir. Bakanlığın teftiş 
kadrolarının yetersizliği nedeniyle iş teftişleri, sigorta 
teftişleri yeterli ve verimli olamamaktadır., Yurt dı
şındaki sosyal yardımcılıkların kaldırılmasıyla gurbet
çilerimiz sahipsiz bırakılmışlardır. Yurt dışı atamala
rında partizanlık ve kayırmacılık egemen olmuştur, 
unutulmuş yurttaşlarımız. Tarım ve orman işçilerimiz 
yıllar yılı sürdürülen vaatlere rağmen, bugün çağ dışı 
ve utanç verici bir düzen içinde her türlü iş ve sosyal 
güvenceden yoksun olarak çalıştırılmakta, düpedüz 
sömürülmekte ve süründürülmektedir. 
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NECAT TUNÇSIPER (Balıkesir) — ANAP mı 
bunu yapan? 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ada
na milletvekilleri benden daha iyi bilirler bunu. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Öğünç. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — 854 

sayılı Deniz İş Kanunu kapsamına girebilen, gemi 
adamları hariç, diğer deniz emekçileri, 1986 Türkiye' 
sinde her türlü iş ve sosyal güvenceden yoksun ola-
rak forsa: dönemini yaşamaktadırlar. İnşaat işçileri, 
otel, lokanta ve eğlence yerleri işçileri, bir başka de
yimle Oleyisçiler aynı durumdadırlar. Kadın işçileri
mizin çileleri kaldırılamamıştır. Çocuk işçilerin trajed-
yası tüm ağırlığı ile sürgitmektedir. Kaçak ve si
gortasız işçi çalıştırma rezaleti, tüm uyarılara rağ
men önlenememektedir, bunları ben kendiliğimden uy
durmuyorum, geçen dönem Çalışma Bakanımız, şim
diki dönem Sağlık Bakanımız kaçak işçilerin bulun
duğunu burada ikrar etmişlerdir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Tedbirini aldık ama, 
onu da söyleyin, niye söylemiyorsunuz efendim? 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Aldıy
sanız sağolun, eksik olmayın. Bilmiyordum, yeni öğ
rendim. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Me

murlar, teknik elemanlar sendikal haklardan yoksun t 

bırakılarak sus-pus edilmiş; kaderleriyle başbaşa bıra
kılmışlardır, 

Yüce Meclisimiz dördüncü çalışma dönemine gir
miş bulunmaktadır. Geride bıraktığımız üç büyük yıl, 
çalışma yaşamımız ve sosyal siyaset açısından yitiril
miş yıllar olmuştur. Başbakanın istediği kanunlar ve 
kararnameler hariç, ülkemizin ve ulusumuzun ve de 
özellikle emekçi halkımızın istemleri doğrultusunda 
hiçbir kanun gündeme alınamamış, parlamentomuz 
gündemi, hepimizin izlediği üzere sözlü ve yazılı so
rular furyası ile geçiştirilmiştir. Bugün dahi, tarihten 
ders alamamanın kısır döngüsünden kurtulmuş deği
liz. 

Kırıcı bir konuşma yapmaktan özenle kaçınarak 
belirteyim ki, başta Sayın Başbakan, hükümet ve ba
kanlar, bilerek veya bilmeyerek ülkemizde düpedüz 
çağ dışı bir sendikacılık düşmanlığı, emekçi düşman
lığı yaratmışlar, bu zihniyeti yine bilerek veya bilme
yerek körüklemişler ve uygulamışlardır. (SHP sırala
rından «Bilerek sesleri, alkışlar) 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Kim yapı
yorsa bunları onu da söyleyin. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Sayın 
Başbakan ve bakanları sendikalarla, işçilerle, emekçi
lerle ilgelenmemişlerdir. Ülkemizde başbakanını ve ba
kanlarını ısrarla ve de iyiniyetle bekleyen işçi sendi
kası kongreleri olmuştur, Sayın Çalışma Bakanı Taşçı-
oğlu hariç, tek bir bakan kongrelere katılmamışlardır. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu)— Ne 
zaman? 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Çık
tığımız ay, 35 kongre oldu, hepsini izledim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Öğünç. 
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Devlet Ba

kanı Ahmet Karaevli gitti. 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ka

raevli geldi, patırtı çıkardı. 
Aynı Sayın- Başbakan, bakanlar -burayı lütfen 

iyi dinleyin, burası çok enteresan - işverenler, işveren 
kuruluşlarının TİSK'in TÜSlAD'ın, Ticaret ve Sanayi 
Odalarının en basit toplantılarına, törenlerine varınca
ya kadar katılmışlar, daha da öteye işveren düğünle
rinde, işveren nişan törenlerinde, işveren kokteyllerinde 
arzı endam eylemişler (SHP sıralarından alkışlar) ve 
bir bakıma, «Bizler sermayenin, işverenlerin, holding
lerin yanındayız, onlarm hizmetindeyiz» der gibi göv
de gösterilerine girişmişlerdir. 

YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Aydın Güven 
Gürkan da gitti. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Oradan geldiler, 
oraya döndüler. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bun
dan çok kısa bir süre önce, Sayın Başbakan Türk 
sendikacüarını «Sendika ağaları» gibi bir buluşla suç
lamıştır. Elbette yanıtını da almıştır. 

Diğer yandan Sayın Başbakan, Amerika, Avrupa, 
Uzakdoğu gezilerine tüm işverenleri, tüm işveren ku
ruluşlarının başkan ve temsilcilerini konvoylar halinde 
yanına almış... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sürüler halinde, 
sürüler. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — ...bu 
fantastik turistik gezilerde tek bir işçi, memur, işçi 
kuruluşu temsilcisini beraberinde götürmek tenez
zülünde bulunmamıştır. 

Türkiyemizde elbette ki, sermaye ve işverenler ola
caktır, vardır; ama Türkiyemizde emek ve emekçiler 
de vardır. Türk siyasal tarihi bu dönemdeki gibi 
emekçilerin, sendikaların, işçi liderlerinin, sendikacı
ların dışlandığı bir dönemi görmemiştir ve bundan 
sonra da görmeyeceğiz... 
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HÜSEYİN AVN1 GÜLER (İstanbul) — Onlar 
yemekçilerin yanında. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ülke
miz yönetiminde birçok başbakanlar gelmiş geçmiş
lerdir, hepsini saygı ile anımsıyoruz, ülkemizde bir
çok çalışma bakanları görev yapmışlardır; Irmak'lar, 
Çağlayangil'ler, Özhan'lar, Erdem'ler, Toker'ler... 

BAŞKAN — Sayın Öğünç, yarım saatlik sürenizin 
bitmesine beş dakikanız vardır, hatırlatıyorum. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Başkan, 
sataşmalar dolayısı ile zamanı biraz aşacağım. 

BAŞKAN — Grubunuzun konuşma süresi bir sa
attir efendim. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Başta biz değişik siyasî misyonlara bağlı olma
mıza rağmen, her çalışma bakanı ile karşılıklı sevgi, 
saygı ve anlayışa dayalı bir ilişki kurmuşüzdur. Türk 
sendikacılığı, işçi liderleri ve sendikacılar da aynı 
olumlu konumu ve geleneği sürdürmüşlerdir. Oysa 
olumlu ilişkilerin ANAP iktidarı döneminde görülme
diğini açıklamak hakıszlık olmayacaktır. 

Sayın Başbakan, Madenî Eşya İşverenleri Sendi
kası Genel Başkanı idi. Kökeni itibariyle bir işveren 
temsilcisi. Bu konumuna denecek bir şey yoktur ve 
olmamalıdır. Ancak, Sayın özal, bugün işverenlerin 
genel başkanı veya işverenlerin başbakanı değil; Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümetinin Başbakanıdır. (SHP 
sıralarından alkışlar) Hal böyle olunca da tam bir 
devlet adamı tarafsızlığı içinde hareket etmesi daha 
olumlu bir yol olacaktır. Sayın Başbakan, işçi sendi
kaları, işçi liderleri, sendikacıları ile de gerçekçi, olum
lu ve başarılı ilişkiler kurmak zorundadır. Sendikal 
kongrelerin toplantıları, mitingleri, genel grev işine 
kadar dayanan sendika ve işçi eylemlerini küçümse
mek ve tam bir fütursuzlukla dışlamak; ülkemize ve 
ulusumuza bir şey sağlamayacaktır. 

Şimdi, hükümetin yeni rotası üzerinde durmak 
istiyorum: Hükümet şimdilik romantik ve platonik 
yaklaşımlar ve vaadler içindedir... 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — Nasıl yani? 
FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — He

men arz edeceğim efendim, telaşlanmayın, kötü bir 
niyetim yok. Çalışma Bakanı Sayın Taşçıoğlu, bakla
va tepsileri ile birlikte Türk - Iş'e gitmiştir, orada, 
«Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım; grev yasaklarının kalk
ması gerekir, asgarî ücret yetersizdir, çalışma yaşa
mında aksaklıklar yaratan bütün kanunlar ele alına
caktır, sorunlara yapıcı bir zihniyetle yaklaşılacak

tır» demişlerdir ve hatta «Bu konuda Sayın Başba
kan ile mutabakat halinde olduğunu» söylemişlerdir, 
bunlar sevindirici demeçlerdir. Yukarıdaki demeçler 
ve taahhütler Türk basınından aktarılmış bulunmak
tadır. Bu demeçler ve taahhütler geç de olsa gerçek
leştirilene kadar, romantik ve platonik sözcükleri aşa
mayacaktır. Sayın Çalışma Bakanının içtenliğine, yak
laşımlarının gerçekçi ve olumlu olacağına şahsen ina
nıyorum. İnanıyorum, zira kendisini 1940-1945 yıl
larında Galatasaray Lisesindeki öğrenciliğinden tanı
yorum. Elbetteki bu icraatlar gerçekleştiğinde bizler 
de kendisini tebrik edeceğiz... 

EROL AĞAGIL (Kırklareli) — Öyle hafif konu
şulunca anlaşılıyor. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Daha 
ne yapayım, tarzan [gibi çılkıp Çağırayım mı?.. Be
ğenmiyorsanız ücretimi kesin. 

BAŞKAN — Sayın öğünç, devam ediniz lütfen. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Mec
lisimizin açıldığı ilk günlerde, Türk - İş, parti farkı 
gözetmeksizin, Parlamentodaki sendikacı, üşçi kökenli 
milletvekillerini ve de özellikle Meclis Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu üyelerini bir akşam yemeği ma
sasında 'topladı, katılan arkadaşlarım 'bilirler. Ger
çekten samimî, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan 
«sohbetler yapıldı; görüşler, düşünceler, sorunlar, di
lekler karşılıklı aktarıldı. Türk - İş kısa bîr süre son
ra aynı milletvelk illerine ve aynı komisyon üyelerine 
Türk - İş konferans salonunda; çalışma yaşamı, sen
dika ve işçi sorunları, sendikal işlemlerle ilgili bir de 
brifing düzenledi, gereken değerli dokümanları sun
du. Yine aynı Türk - îş'in lider ve yönetîeileri, kısa 
(bir süre sonra parlamentoda grıibu bulunan siyasî 
partilerin genel başikanlarını, değerli grup başkanve-
'killerini, işçi dostu milletvekillerini ziyaret ederek, so
runlarını ve haklı istemlerini raporlar halinde onla
ra sundular. İlgililerden Ikesin vaatler aldılar. Nihayet 
Türk - İş, Türkiyemizin tüm yörelerinden işçi lider
lerinin, sendikacıların, işçi temsilcilerinin katıldığı 
bir parlamentoya çağrı toplantısını Ankara'da düzen
ledi. Bu toplantıya da ayrıcalıksız tüm parti liderleri 
ve milletve'killerini çağırdılar. Ne hazin ve ibret ve
rici bir olgudur ki, bu toplantıya, 'birkaç iktidar mil
letvekili hariç, Sayın Başbakan, bakanlar ve iktidar 
milletvekilleri katılmadılar. (Bu toplantı hüsranla so
nuçlandı ve bekleneni veremedi. Açıkça belirtilirse, 
Sayın Başbakanın ve (hükümetin anlamsız ve de amaç
sız inaldı yüzünden, üç yıldır Türk sendikacılığının 
Ve emekçi halkımızın sorunları çözümlenemedi; tüm 
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(haklı istemler boşlukta kaldı. 'Bu eylemleri, sendika
ların 'düzenlediği kapalı salon toplantıları, mitingler 
izledi, bu oluşum ve gelişimlere IBaşbakan ve bakan
lar sadece alaylı gülücükler dağıttılar. 

'Sasyaldemokrat Halkçı Partinin özellikle sendi
kacı, işçi milletvekilleri olarak, gerek Türk - îş ve 
gerekse sendikalardan gelen dokümanları değerlendi
rerek, elliye yaklaşık sosyal içerikli kanun teklifleri
mizi hazırladık ve daha Meclisimizin ilk günlerinde, 
usulünce Meclis Başkanına sunmak gibi, tarihsel ve 
onurlu bir görevi yerine getirdik. IBu kez kanun tek
liflerimiz, partizanca bir tutumla, üstüne basarak söy
lüyorum, iktidar ambargosuna uğradı. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Bu da 
Amerikan ambargosu olacak değil ya, iktidar ambar
gosu. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Ka
nunlarımız, ilgili komisyonlarda üç yıldır gündeme 
dahi alınmadan bloke edildi ve de kasten bekletildi; 
parlamentomuz bugün, dördüncü yılını idrak etmiş 
bulunmaktadır. 

Böylece, milletvekillerinin, Anayasa, yasalar, Mec
lis içtüzüğünden doğan yasama bak, görev ve yetki
leri gasp edilmiş oldu. İktidar, «Biz bu kanunları 
getirmiyoruz, siz de getiremezsiniz, size de bu kanun
ları çıkarttırmayız: psikozu içine girdi. 

Bütçe görüşmelerinden sonra, Türk sendikacılığı
nın ve 'emekçi halkımızın istemleri doğrultusunda, 
ısosyal içerikli her bir kanun teklifimizi, Meclis İç
tüzüğünün 3'8 inci maddesinin verdiği hak ve yetkiye 
dayanarak, Meclis Genel Kuruluna doğrudan indi
receğiz. Türk kamuoyu önünde, tarih önünde müca
delemizi sürdüreceğiz; Ibu haklı eylemde, kararlı ve 
azimli bulunmaktayız. Mücadelesini sürdüreceğimiz 
ve savunmasını içtenlikle üstleneceğimiz kanun tek
liflerini daha fazla hoşgörünüzü suiistimal etmek is
temiyorum, o nedenle şöyle kısaca söyleyeyim. 2821 
sayılı Sendikalar Kanunu, Toplu sözleşme Kanunu, 
1475 sayılı İş Kanunu, Tarım ve Orman İş Kanunu, 
işsizlik Sigortası, Genel Sağlık Sigortası gibi. 

Yani, şöyle arz edeyim : IBugün tüm çalışan kesimin 
ihtiyacı olan bütün kanun teklifleri, en yetkili kişi
ler, en deneyimli kişiler tarafından hazırlanmış ola
rak Meclise sunuldu; ama komisyonlarda görüşülmü
yor. Zaten, bizim Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu, 
tabipler veya eczacılar odasına döndü, onların sözü 
oluyor, bizi dinleyen yok. 

ıDeğerli arkadaşlar, bir tarizim olacaktır : Biz de 
bu memleketin evlatlarıyız, biz başka bir milletin 

milletvekili değiliz. Getirdiğimiz kanun tekliflerini in
celeyin, lütfedip incelesin komisyonlar; yararlıysa, 
hep beraber çıkaralım, gene şerefi size olsun. Nite
kim, benim bazı kanunlarımı yürüttünüz, işçi emek
lilerine çalışma hakkı, yurt dışındaki vatandaşlara oy 
hakkı; bunlar benim kanun tekliflerimdi, hepsini al
dınız, kendinize mal ettiniz, alkış topladınız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Yapsınlar 
da, onların olsun canım. 

FERİDUN ŞAKIR ÖĞÜNÇ (Devamla) — Bu 
kanunları da çıkarın, biz sizi alkışlayacağız. 

Efendim, biraz, tabiî arkadaşların nazik sataşma-
larıyla şaşırdım, daha derli toplu bir konuşma yapa
madım; beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor, 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Siayın öğünç. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu âdına ikinci 

konuşmacı, Sayın Şeyhmus Bahçeci'dir; buyurun Sa
yın Bahçeci. 

SHP GRUBU ADINA ŞEYHMUS BAHÇECİ 
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
görüşülmekte olan 1987 malî yılı Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerinde, SHP Grubu 
adına, görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulun
maktayım; şahsım ve grubum adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bütçeler, iktidarların bir yıllık çalışma programla
rının belgeleridir. Bu program içinde politikalar be
lirlenir. Çeşitli politikaların daima ilki yönü önde ge
lir ve hükümetlerin genel politikalarını su yüzüne çı
karır. Bunlar 'ekonomik ve sosyal politikalardır. Çağ
daş toplumlarda her ikisinin de başta gelen niteliği 
kalkınmayı sağlamak ve refahı yaymaktır. 

Kuşkusuz kalkınma, başlıbaşına bir amaç değil
dir. Kalkınma eğer refahı yaymıyor, büyük halk kit
lelerine yeterince ulaşmıyorsa amacına ulaşmamış sa
yılır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçi sı
nıfının sorunlarıyla ilgilenmesi, ekonomik bakımdan 
güçsüz olan işçilerin çalışma ve yaşam düzeylerinin 
iyileşmesi, gelişmesi ve refahın ülke çapında yay
gınlaşması konusunda çaba göstermesi gereken bir 
bakanlıktır. Bugüne kadar ne hükümetin, ne de ba
kanlığın röfahı yayma ve emek güçlerini satarak gü
nü gününe geçinen insanların, yani çalışanların, top
lumun büyük kesiminin insanca yaşama haklarının 
gerçekleşmesine yardımcı olma yolunda bir amaçla
rı ve kaygıları olmamıştır. Bu durum bir yandan hü
kümet programında, bir yandan da bu program uy-
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gulamalarında açık olarak belirmiştir. Hükümet prog
ramında yer yer sosyal adaletten söz edilmekte, oysa 
ıbütçe, sosyal adalet uygulamasının çok uzaklarında 
olduğunu göstermektedir. 

Anayasamıza göre Türkiye sosyal bir devlettir. 
Hükümetin bu doğrultuda politikalar oluşturması, 
başta gelen görevidir. Ayrıca, Anayasanın 5 inci mad
desinin koymuş ve getirmiş olduğu temel ilkelerin de 
'bir gereğidir. Ne var ki, bugün iktidar, bu ilkelere ta
mamıyla ters düşen yasalar koymak ve antisosyal ya
saları korumak ve pekiştirmekle meşguldür. 

Ekonomi politikalarında liberal olan 'hükümet, iş
çi ücretlerinin saptanması konusunda ve iş hayatını 
düzenleyen yasalarda, aksine, müdahaleci ve kısıtla
yıcı 'bir politika izlemiştir. İşçi kesiminin karşı çık
masına rağmen, asgarî ücretin düzeyi, 'hükümet - iş
veren ortaklığı sonunda belirlenmektedir; asgarî üc
retlerdeki artış oranı bir evvelki yılın enflasyon artış 
oranının çok aşağılarında kalmıştır. 

ıl98:2"den beri Yüksek Hakem Kurulunun ve işve
renlerin ilkeleri ve istekleri doğrultusunda imzalanan 
sözde toplu sözleşmeler sonunda işçilere yüzde 27 do
layında ve enflasyon hızının çok altında zamlar ka
bul ©dilmektedir. Sendikalar, yeni yasal düzenlemele
rin getirdiği kısıtlamalar sonunda güçsüzleşmekte, 
grev uygulayamamakta, serbestçe toplu pazarlık ya
pamadıkları için de işçi haklarını alamamaktadırlar. 
Kısaca, ülkemizde çalışanların yoksullaşmasına eko
nomik politikalar, Anayasa ve iş yasalarıyla onların 
uygulaması neden olmaktadır. Bugün görülen en 
önemli neden, özal Hükümetinin ekonomik politika
sını, liberalleşme adı altında, devlet güçlerini tekeller 
yararına kullanma politikasıdır. Uygulanan politika 
geniş halk Kitlelerinin, özellikle geniş emekçi yığınla
rının yoksullaşmasına yol açmaktadır. 

İşveren kaynaklarına göre 19801den bu yana bü
yük sermayenin büyük kârlar elde ettikleri açıklan
maktadır. Buna karşılık, bu kârların yatırıma dönüş
medikleri de görülmektedir. Dolayısıyla, kapitalist 
ekonomistlerin yaydıkları fazla kâr, fazla yatırım, 
fazla iş alanı savının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. 
Kapanan işyeri sayısının, açılan işyeri sayısından faz
la olduğu görülmüştür. 

özel olarak çalışma hayatının antidemokratik 
düzenlemesi ve dolayısıyla, Anayasanın, çalışma ha
yatını etkileyen unsurlar içinde yer alması, ikinci 
önemli neden olarak görülmektedir. Sendikal alan
daki Anayasal kısıtlama önem kazanıyor. Anayasa
da Uluslararası Çalışma örgütü ve diğer uluslararası 

evrensel sendikal ilkelere uymayan bir düzenleme yef 
alıyor. Grev hakkına getirilen kısıtlamalar, sendika
larda seçme ve seçilme haklarına getirilen kısıtlama
lar, sendikaların siyasî faaliyetlerine getirilen kısıtla
malar, özellikle sendikaların siyaset yasağı, demokra
sinin katılımcı niteliği açısından büyük önem taşt-
malktadır. 

Çağdaş demokrasilerde sendikalar, etkinlik alan
ları itibariyle siyasal partilerden sonra gelen kuru
luşlardır. Sayın özal'ın sendikalarla ilgili son açık
lamaları bu bakımdan ele alındığında, demokrasi ile 
asla bağdaşmadığı ve özal'ın demokrasi anlayışının 
çoğulcu, katılımcı bir demokrasi olmadığı görülmek
tedir. 

Diğer yandan yine Anayasa öğretmenlere, memur
lara, bütünüyle kamu görevlilerine, örgütlenme hakkı 
tanımamakta ve bu yolla toplumsal yaşama katılma 
yolları tıkanmaktadır. Türkiye, Batı demokrasilerinin 
içinde öğretmenine dernek kurma hakkı vermeyen 
tek ülkedir. 

Üçüncü önemli unsur, çalışma hayatını düzenle
yen yasalardır. Anayasadan da geri yeni yasal düzen
lemeler getirilmiş olması, yasaların uygulanamaması 
durumu gibi, Anayasadan geri düzenleme getiren ya
salar; sendikalar yasası, toplusözleşme, grev ve lo
kavt yasasıdır. Bunlar, sendikaların kendi kendilerini 
yönetmesini engellemektedir. Denetim altındaki hü
kümlerle sendikalar siyasal iktidara bağımlı hale,* ge
tirilmiştir. Toplu sözleşme, grev ve lokavt yasasıyla 
getirilen uluslararası ilkelere aykırı olan ve toplu iş 
sözleşmesi yapılabilmede yüzde 10 barajının aşılma
sı koşulunun aranması hükmü, sendika kurma hak
kını fiilen ortadan kaldırırken, yüzde 10 barajını 
aşıp aşmama hususunda yetkili olanın tespitini siya
sal iktidarlara bırakan düzenleme; siyasal iktidarları 
keyfî tasarruflara yöneltmektedir. Bu durum, sendi
kal mücadeleyi olumsuz yönde etkilemektedir. Grev 
kapsamına giren alanın, grev yasağı alanına alınmış 
olması, hükümetin başlamamış bir grevi dahi ertele
me yetkisini kendisinde bulması, erteleme halinde ise, 
mecburî tahkimde olduğu gibi, toplusözleşmenin Yük
sek Hakem Kurulunca sonuçlandırılması, grev hakkı
nı kullanılmaz hale getiriyor. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, demokra
side sosyal devlet ve sosyal aldâlet kavramlarıyla bağ
daşmayan, çelişki içinde görünen yasaların düzeltil
mesinde hiçbir olumlu yaklaşım gösterememektedir. 
Uluslararası forumlarda Ibu yasaları savunma gibi 
olumsuzluklar içine girmektedir. Bütün 'bunların öte-
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sinide uygulamalarıyla da, daha da tutucu ve anti 
sosyal olmaktadırlar. Toplu iş sözleşmelerinde, yet
kili sendikaların belirlenmesi işlemlerinde taraf tutan 
zihniyeti ve yasal olumsuzluklar, bakanlığın sorum
luluğunu daha da ağırlaştırmaktadır. IBu türlü uygu
lamaları yürütebilmek için, memurların statüleriyle 
oynanmakta ve 1402 sayılı Yasanın arkasına sığını
larak birçok değerli; bürokrasinin geleneklerine ve 
'ahlakına saygılı memurları tedirgin etmek, işten çı
karmak, sürmek gibi çağdışı tasarruflara başvurmak
tan da çekinmemişlerdir. 

ANAP iktidarının yapısında yer alan şoven mil
liyetçilik ve laik devlete karşı olma zihniyeti, bu uy
gulamalar içinde tahribatını yapmış ve yapmaya de
vam etmektedir. 

Sösyaldemokrat Halkçı Parti olarak biz, bu zihni-
yetli politikaların karşısındayız. Sosyal develti bir düş 
olmaktan çıkararak, gerçek yaşamda layık olduğu 
ağırlığı kazanması başta gelen amaçlarımızdan biri
dir. Programımız, çalışmalarımız ve düşünce biçimi
miz bu doğrultularda olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletivekilleri, bakanlığın di
ğer sosyal kuruluşlarına da kısaca değinmek istiyo
rum. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşki-
latlaridırılmasırida en önemli yeri olan Sosyal Sigor
talar Kurumunun malî yönden ayakta durabilmesi, 
önemli bir güvenlik yapısıyla bugünlere gelebilmesi, 
yalnız işçi ve işveren hisselerinden kesilen primlerle 
olmuştur ve onunla da ayakta durabilmektedir. Sos
yal Sigortalar finansmanına, işçiler için hiçbir katkı
da bulunulmamıştır. İşçiler, kendi sosyal güvence
lerini kendileri yaratmışlardır. Alın terinden kesilen 
primlerle varlığını devam ettirmiş ve bankalara para 
yatırmakla yatırım kaynağı yaratmış, tahvil satın ala
rak devlete borç para vermiştir, konut açığında ise 
kooperatifler aracılığıyla ucuz mesken kredileri ver
miştir, dış ülkelerde çalışanlarımız da ülkemize dö
viz temin etmiştir, sağlık meslek liseleri açarak çeşitli 
dallarda öğrenci bursları vererek devletin eğitim fa
aliyetlerine de katkıda bulunmuştur, işçiler sayesin
de Ibu kuruluş, ülke ekonomisinde kendisini hissettir
miş ve gelecekteki emekliliklerini tehlikeye sokma 
pahasına kırk yıllık «geçmişiyle hep ülke kalkınması
na katkıda bulunmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu saydıkla
rıma rağmen; yıllar boyu sarf edilmiş gayretlerle ka
zanılmış hakların birçoğu kaybedilmiştir. Askerlik 
borçlanmaları ücreti yükseltilmiş, pahalılaştırılmıştır. 
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18 yaş öncesi çalışanlar için, 1981 barajı getirilmiş
tir. Yaşlılık aylık oranı indirilmiş; aylık bağlama ora
nı evvelce yüzde 100'ü aşabilirken, bu kez yüzde 85' 
te dondurulmuştur. İşçi emeklilerine verilmekte olan 
sosyal yardım zammı, diğer kesime nazaran düşük 
tutulmuştur. Emeklilik yaşları yükseltilirken, 15 yıl 
sigortalılık süresi bulunan yaşlı işçilere, ortalama 
prim - gün sayısı 1 800 gün olanlara yaşlılık aylığı 
bağlanırken; bu prim ödeme gün sayısı 3 600'e yük
seltilmiştir. Emekli, malul, dul ve yetimlerin ayakta 
tedavilerinden yüzde 20 civarlarında ilaç 'bedeli alın
maya başlanmıştır. Malullük ve ölüm aylığına hak 
kazanmak için gerekli prim Ödeme gün sayısı orta
laması, 120 günden 180 güne çıkartılmış; ayrıca ge
nel ortalama yerine de her tam yıl için 180 gün ko
şulu getirilmiştir. İş kazalarıyla, meslek hastalıkları 
sigortası ve malullük, yaşlılık, ölüm sigortası prim 
oranları, Batı ülkeleri sigorta sistemlerinde rastlanıl
mayan miktarda yükseltilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz çalışan nüfusunun 
ancak yüzde 49'u sosyal güvenlik şemsiyesi altında 
toplanmış bulunmaktadır. Oysa, bu oran, Batı ülkele
rinde yüzde 100'e ulaşmıştır. Hükümet, bu oranları 
yükseltmek için gerekli teşkilatları kurup, tedbirler 
almalıdır. Yine, bu oranın yükseltilebilmesi için, ge
rek işveren gerek işçi kesiminde sigortanın önem ve 
fonksiyonları kavranmalıdır. Zorunlu olmasına rağ
men; sigortalı olmaktan önemli ölçüde kaçış vardır. 
Bu kaçışı ve kaçağı azaltmak için, sigortasız işçi ça
lıştıran işverenlerin kurum müfettişleri tarafından 
kontrolünü yaygınlaştırmak lazımdır; bu, kaçağın ne
denlerini araştırıp ortadan kaldırmak için, sosyal gü
venlik alanında yapılması gereken acil ve önemli iş
lerin başında gelmektedir. Sosyal Sigortalar Kurumu
nun müfettişlerinin sayılarının artırılması gereklidir. 
Bugün, Sosyal Sigortalar Kurumunda, kadro yeter
sizliği nedeniyle, SSK müfettişleri, bırakın dışarıya, çı
kıp kaçak işçi, işveren tespit ve araştırması yapması
nı, işyerlerinin kayıt ve belgelerini incelemeye yetişe
miyorlar ve dolayısıyla zaman aşımına uğramasına 
neden olarak, kurum alacaklarını kayba uğratıyorlar. 
Teminata bağlı firma ve müteahhitlerin ise, kurum
dan teminatlarım serbest bırakabilmeleri, çözebilme
leri, aylar seneler alıyor. Neticede, kurumun işveren 
servislerinde artık adamı olmayan veya rüşvet ver
meyenin, kayıt ve belgeleri incelenmiyor; ölçümleme-
lerin ihtilafları nedeniyle de doğan cezalar ve cezasız 
kurum alacakları, itirazlar nedeniyle, prim itiraz ko
misyonlarında aylarca Ibektetilip neticelendirilemiyor. 
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(Böylece, kurum alacakları tahsilatında da 'gecikme
lere sebep olunuyor. 

Bugün SSK prim alacağı 120 milyarı aşmıştır; 
'bunun 80 milyarı özel sektörde, 40 milyarı da kamu 
sek'törüridedir. Kurum alacakları, her geçen yıl git
tikçe artmaktadır. Bakınız, SSK kamuda olan alaca
ğını tahsil etmekte 'bile güçlük çekiyor, tahsil edemi
yor. 

SSK hastanelerinde, tabib uzman kadro yetersiz- -
ligi, çeşitli hastane yetersizlikleri nedeniyle de günlük 
tedavi ve bakımlar yapılamıyor; yatması gerekli has
ta ve hatta veremli -'bulaşıcı- hastalar hile hastaneye 
yatırılamıyor, ayakta tedavi ile geçiştirilmeye çalışı
lıyor. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ku
ruma yetmeyen hu hastanelerden, bazı illerde, bir de 
Bağkur'a tabi olanlar yararlandırılmaya çalışılıyor. 

unsuru olarak, emeğin ucuz kullanılmasını sağlamış 
olmakta kullanıyor. Ülkemizin bu durumu karşısın
da işsizliğin hayli fazla olmasına rağmen, bunun üze
rinde ciddiyetle durmanın zamanı gelmiştir. Bir iş
sizlik sigortasının kurulup, yürütülmemesi cidden en
dişe edilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu sigortadan kay
nak olarak, belli bir süre prim ödeme fırsatı bulun
caya kadar çalışabilmiş kimseler yararlanabilirler. İş
sizlik sigortasının maliyeti, acaba batan holdingle
rin, bankaların kurtarılması sırasında harcanan para
lardan daha mı çoktur? (SHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Kaldı ki, işçi bu sigortaya hak ka
zanabilmesi için, çalıştığı süre içinde primini yatır
mak zorundadır. 

Hileli iflaslar almış yürümüştür. İşyeri kapatan-
larca, binlerce işçinin ücreti, tazminat hakları gasp 
edilmektedir. Bir yandan bu korkunç tablo, diğer 
yandan çeşitli yollarla varlıklarına varlık katanlar, her 
düzeyde rüşvetle, yaygın nüfuz suiistimali söylentile
ri... Temel tercihlerini iktisaden güçsüzlerin hak ve 
çıkarlarına taban tabana zıt bir şekilde ortaya koyan
ların, konuşmalarında sürekli olarak sosyal adalet
ten söz etmeye halkları yoktur. Bugünkü ANAP ik
tidarı, sosyal adalet alanında gerçekleştirdikleriyle 
değil, yarattıkları sosyal adaletsizliklerle unutulma
yacaklardır. 

(İşsizlik nedeniyle ülkemizde, en az ücret ödeme
leri giderek yaygınlaşmaktadır. Ücret ve aylıkların 
yetersizliği, kadının da ev dışında çalışmasına yol aç
mış aileyi buna [zorlamıştır. İş Yasasının eskimiş olan 
en az ücrete ilişkin hükümleri artık gerçeklerin, ol
guların arkasında kalmıştır. Aynı durum Asgari Üc
ret Yönetmeliği için de söz konusudur. İstikrarsız 
ekonomik bir ortamda, halen bu istikrarsızlık aşırı 
boyutlara ulaşmışça, en az ücretlerin iki yılda bir ya 
da ona yakın bir zaman geçmeden saptanması mantık 
ve insaf ölçülerinin dışında kalır. Ülkemizin bir tür
lü çözemediği sosyal konularından biri de tarım işçi
lerinin durumudur. Çıkarılması zamanı çoktan gel
miş ve geçmiş olan tarım iş yasasından hiç söz edil
memektedir. İşçi sınıfı ilk defa sınıf ve kitle sendika
cılığını ülke düzeyinde . DÎSK'le gerçekleştirmiştir. 

CAFER TAYYAR İSADIKLAR (Çanakkale) — 
Laf mı yani bunlar? 

ŞEYHMUS BAHÇECİ (Devamla) — Sendikal 
mücadele demokrasilerle güçlenebilir. Ülkemizde ilk 
defa DİSK gerçek anlamda bir sendikal görevi baş
latmıştır. 12 EylülMe faaliyeti askıya alınan konfede
rasyonun, mal varlığına el konmuştur. Beşinci yılını 

Sayın milletvekilleri, bakanlığın diğer önemli bir 
sosyal kuruluşu olan İş ve İşçi Bulma Kurumu da bü
yük ümitlerle kurulmuş ve iş bulmak için işsizlerin 
başvurabilecekleri tek yer ve iş bulma imkânı sağla
yan tek kurumdur. Bugün, kuruma başvurmak iste
yenlerden 10 000 TL. harç alınmaktadır; bugünkü 
yoksulluk ve işsizliğin karşısında, kuruma müracaat 
etmeye ne gerek vardır ki. Gazeteler, bu görevi, ku
rumdan çok daha iyi, hem de ücretsiz olarak yapı
yor. (SHP sıralarından İBravo» sesleri, alkışlar) Za
ten, İş ve İşçi Bulma Kurumu, kendisinden iş isteyen 
işsizlerin kaçına iş bulabilmiştir bugüne kadar. İkti
dar, işsizliğin hükümet sorunu olmadığını, zaman za
man yaptıkları açıklamalarla kamuoyuna duyurmuş
lardır. Ancak, insanın aklına hemen bir soru geliyor. 
İşsizlik hükümetin sorunu değilse, kimin sorunudur? 
Ortaçağdan kalma usullerle, pazarları oluşturulan 
işŝ z insanların sorunlarıyla kim ilgilenecek? özellik
le büyük kentlerimizde işsizlerin oluşturdukları işçi 
pazarları, insanların emeklerinin satın alındığı yerler 
durumuna geldi. Bu pazarlarda, sabahın alacakaran
lığından itibaren gün doğana kadar insanlar alınıyor 
ve satılıyor; bu insanların sorunları yine de devlet 
sorunu sayılmıyor. Çalışanlar açısından da çok bü
yük bir sorun olan işsizlik, insanlarımızın yaşamla
rında ezici bir (güç olmaya devam ediyor. İşsiz kitle 
sahipsiz ve sosyal güvenceden yoksun olarak bir ek
mek parası karşılığı artık hemen her ilde kurulan 
insan pazarlarında, diğer adıyla işçi pazarlarında iş 
umuduyla bekleşiyor ve seçmece alınıp, iş yerlerine 
götürülüyor. Bu insanlar, kavun karpuz alınır gibi 
alınıp hemen her türlü işte çalıştırılmaya başlanıyor. 
Böylece 'iktidar, işsizliği, toplum üzerinde bir baskı 
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(dolduran DİSK 'davası hâlâ sonuçlandırılamamıştır. 
'Mal varlığı giderek yok olmaktadır. Bu durum kar
şısında, işçi kitlesinin yargıya olan güveni bile sar
sılmaktadır. İktidar ise, buna seyirci kalmaktadır. 
Türk 'sendikacılık hareketinin bugün en büyük tem-
ısilcisi olan TÜRK - İŞ'e ive ona bağlı işçilere, sindir
mek amacıyla ve denetim gibi çeşitli bahanelerle si
yasal baskı yapılmaktadır. DtSK'i yok ederken şim
di de sıra Türk - Iş'e mi gelmiştir acaba? 

KAIDİR NAJRİN «(Diyarbakır) — Niyetleri öyle, 
ama muvaffak olamayacaklardır. 

IŞEYHİMUS BAHÇECİ (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; ülkemize geri idönen işçi 
çocuklarının sosyo - ekonomik sorunları, çok acı ve 
düşündürücü sorunlardan biri haline gelmiş bulun
maktadır. Bu çocuklar ülkeye dönüp geldiklerinde 
ttoplum tarafından yabancılaşmış görüldüğü ve dış
landığı için-sosyal, kültürel, ekonomik ve inatta psi
kolojik sorunlarla karşılaşmaktadırlar, öyleki bunlar 
dışarıda bulundukları süre içerisinde dil de dahil ol
mak üzere örf, âdet ve geleneklerini pek çok yönle
riyle unutmuş, fakat yerine, dönüp (geldikleri toplu
ma ters düşen tamamen yabancı bir kültürün, üstelik 
şeklî yönünü-almış oldukları iiçin, kendi yakın akra
baları tarafından bile ayıplanmakta ve kabullenilme-
mek'tddir. (Bu yüzden bu çocuklar okulda, evde, işte, 
hemen her yerde adaptasyon problemleriyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Bu 'sorunların çözümü için de 
maalesef şimdiye kadar bakanlıkça ciddî bir adım 
atılmış değildir. 

Öte yandan Federal Almanya'daki din sömürücü
lerinin çağdışı faaliyetlerine seyirci kalınmaktadır. 
Bir görevliye göre, Alman toplumunda olumsuz bir 
Türk görünümünün oluşmasında en önemli katkıyı 
resmî olmayan, denetimsiz Kur'an kursları yaratmak
tadır. •' 

EYÜP ÂŞIK (Trabzon) — Ne alakası var; nere
den nereye geldin? 

Ş/EYHMUS BAHÇECİ (Devamla) — Yedi, se
kiz yaşlarında Almanca ve Türkçe öğrenmeye çalışan 
Türk çocuklarına ortaçağ düşünce yöntemleriyle 
başörtülü, takkeli, cüz keseli, yerde rahleler üzerin
de, dayak atılarak bir de Arapça ve Kur'an öğretil
meye çalışıldığı, Alman basın ve televizyonunda çok 
yer almış, tüm Alman kamuoyu bu konuyla ilgilen
miş ve Federal Almanya'daki Türklerin görüntüsü 
bu olmuştur. Bütün bu olumsuz gelişmeyi yaratanlar 
arasında birçok eski milletvekiliyle birlikte Süleyman-

• • • • — ^ 

j cılık hareketiyle dinsel kökenli ve amaçlı Millî Gö
rüş Teşkilatı yer almıştır. Bunlarla birlikte ikinci, 
üçüncü kuşakların Alman toplumuyla bütünleşmeye 
başlamaları ve feodal aile baskısından koparak daha 
'özgür bir yaşamı benimsemeleri olgusu da Türk aile
lerini kaygılandırmış, çocuklarda ve gençlerdeki bu 

I doğal eğilimi önlemek için aşırı derecede bir dinsel 
I eğitime bağlanmaya götürmüştür. 

Genelde şunu ısöylemek mümkündür : Bugün hü-
I kümetin işçilerle ilgili öteki konularda olduğu gibi, 
I yabancı ülkelerdeki işçilerimiz açısından da belirli bir 
I politikası olduğunu görmüyoruz. Çoğu sorunları ken-
I di oluşumuna bırakılmıştır. Ne çalıştıkları ülkeler-
I deki sorunları, ne de yurda dönüşlerinde yeniden üre-
I tici duruma gelmelerine yardımcı olabilecek önlem-
I 1er bakımından bir program vardır. Denilebilir ki, hü-
I kümet işçilerin sorunlarına karşı yabancılaşmıştır. 
I Yine, yurt dışında çalışanlarımızın yurda kesin dönü-
I şü yapılmadan emekliliklerine bak kazanmış olmala-
I rina rağmen, emekli olamayışları da bugünün Tür-
I kiye^sinde bir sosyal yaradır. Bu konuda da hükü-
I metin acilen bir yasal düzenleme getirmesi gerekli

dir. 
I ISaym Başkan, sayın milletvekilleri; genel bir de-
j ğerlendirme ile sözlerimi bitirmek istiiyorum. Sayın 

Başbakanın ANAP'ın ikinci küçük kongresinde de-
I mokrasiye, Anayasanın değiştirilmesi konusunda sen

dikalara, sendika liderlerine, derneklere ve basına 
ilişkin açıklamalarını öğrendikten sonra, bu hükümet-

I ten demokrasi, sosyal politika, çağın gerçeklerine uy-
I gun bir anayasa, sendikal bak ve özgürlükler konula

rında olumlu atılımlar beklemek doğru olmaz. Sayın 
I özal'ın mantığı ile de ne demokrasi, ne de sosyal 
I politika olur. Bunu bilerek bu hükümete karşı sava-
I simimizi sürdüreceğiz. 
I Sayın özal, halkımıza gerçek anlamdaki demok

rasiyi değil, çarpık mantığının demokrasisini layık 
I görüyor. Bu durum biliniyor ve yüce Meclisçe de tes-
I cii ediliyor. 
I Yüce Meclise saygılar sunarım. '(SHP sıralarından 
I alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bahçeci. 
I Sayın milletvekilleri, programımıza göre öğleden 
I sonraki çalışma' süremiz dolmak üzeredir. 

Programımızı kaldığımız yerden sürdürmek ve 
I saat 21.00'de Doplanmak üzere birleşime ara veriyo-
I rum.. 
I Kapanma Saati : 19.55 

— 549 — 



T. B. M. M. B : 44 17 , 12 , 1086 0 : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati t 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KATİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Cemal özbilen (KırklareB) 

BAŞKAN — Tüttklilye Büyük Milet Meclisinin, 44' üncü BMeşiirnimıih üçüncü oturumunu açıyorum. 

III< — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. — 1987 Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Ku
ruluş ve İdareler Bütçe Kanunu Tasarıları ile 1985 
Malî Yılı Genel ve Katma Bütçeli Kuruluş ve İda
reler Kesinhesap Kanunu Tasarılarının (1/798, 1/799, 
3/1150, 1/791, 3/1151, 1/792) (S Sayısı : 499, 500, 
BAKANLIĞI (Devam) 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK 
BAKANLIĞI (DEVAM) 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

IÖA1Ş1KJAJN — Çakışma- ve Solsiyal Güvenlik Bakan
lığının bültçe ve IkeSinbesabı üzerindeki göüüşımele-
ıriimüizi ısüddıÜrfüiyloruz, 

IKtomlBsyön vıe HJüküttnfelt yeaflterini aknuşıllaıldır. 
iSöz sırası, Doğlnu Yol tPaıttliıai Grubu adına Sayara 

Köfcisai1 Tıopttan'ım. 
Buyurun Sayın Toplfian. (IDYİP sıralarından alkış-

lar)., 

ıDYiP GRUÎBU (AıDUNÎA (KJÖKJSİAL TOPTAN 
(Zbnlgiullldlaik) — jSayıra (Başkan, Yüce IMeolsûn değer
li lüjyelerl; Çalışıma ve {Sosyal Güvenfk Bakanlığı) 
bütçesi Ozertiriidie, (Dloigjru Ytol PaMtM Grubunun görüş
lerini açıklamadan evvel, yübe heyeti saygıyla selam
lıyorum. ıflDYP sıralarından alkımlar).; 

(Södierimie, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlı
ğı adını alarak 'tek bakanlık haline gelen, iki eski bü
yük bakanlığın bliırleşjMlımJiş ©fenasından doğan yanlı
ca işaret ederek başlamak işitiyorum. Emek sarfıyla 
hiayaitını kazanan insanları yakından ilgileıtdiren iki 
önıemlli kavram, «çalışmak» ve *«ISosyıal (güVenltotir. 
bu Udi kavram, hiç gelişmemiş ülkelerle, Çok gelişmıiş 
büıyük sanayii (toplumlarında pek Önem toşımayabillir. 
[Hiç geişliımemlş ülkteleırde, çausjmayı mümkün kıla
cak if ya yöktar veya çok azdır, böyle olumca da, 

sioisyal güvenlik bir kavram olarak bile zihıinieırde yer 
dtimıez. Gelişmiş sanayi Ifloptaıları lilsıe, hem çalışma
yı ve hem de sosyal güvenfğıi çok geniş ıboyulflarıyla 
halîeitiüikleri liçin, bu kavram'lar onlar açısından da 
ıtiantıışmaSı yapılan ktoraullar ollmakltian çıkmış butun-
(ma!k!tadM\ 

IKanaaiimıize (göre, gerek «çalışmak» ve gerek&e 
buna bağlı, «itlşçi», î̂şyeric», «fîştesizılik» sözleri ile çalı
şan ve çalışıma imkânı bulamayan insanların sosyal 
(güvenliği, gelişımekfte okun ülkelerde )tiaır)tışılan, gün
demden düşmeyen, düşmemesi de lazım gelen önemli 
kiavraımlardır. flBtu nedenle, Tüirkiye gtflbi gelşjmekte 
olan ülkeleridie, «Çalışma» ve «Sosyal güVenlik» kav
ramları çok önem 'taşır. IBu önem nedeni iledlir ki, bu 
liki kavram ülkemizde ayırı bakanlıklar halinde teşki
lat bulmuş ve bu durum' (Anavatan Partisinin tkltida-
rına kadar süregeflimiişltir, 

Kanaatimizce, bu İkli bakaniifğım biırileşıtlrilımeBfi ha-
ıtlalı olmuşitur; bu hata, yaraiötığı sonuçlarla da etkli-
is/inli sürdürmektedir. 

ISayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı, İsmin
den İd© anlaşılacağı üzere, bir yandan çalışan insan
larımızın problemleri ve çalışamayan işsizlerin iş bu
labilmelerinin koordinasyonu' ile görevi iken; 'Sosyal 
Güvenlik IBakanlığ», çalasına gücünü da'imî ve geçici 
bir şekilde kaybedenlere yardım amacına yönelik gö-* 
reyleri yüklıenmişltlir. Gördükleri işler bakımımdan^ 
bu iki bakanlığın her ikli görevi de çok önemli ve- o 
derecede bağımsızdır. Bu nedenlerle İkÜ (bakanlığıın 
birleştirilerek, Çalışma ve 'Sosyal güvenlik Bakanlığı 
haline geltiriflmfcş oHmasını, çalışanların lebine bir olay 
olarak nitelendirmeyi mümklün göremiyoruz. 

Değerli mlMöÖvekiIeri, 'Anayasamııızın «lOımhaırti-
yiötün Nieitliklberi» başlığını taşıyan 2 inci madldasıi, 
«fTürk'iye Cumhuriyetti, /Öoplümun huzuru, millî da-
yanuşmıa ve adalet aınliayKşı içinde, İnsan baklıaona say-
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gtlı, Atatürk mdMyebçlilliğime (bağlı, (başlangıçta belirltii-
len temel ilkelere dayanan, dıetmökuraltıik, laik ve sos
yal (bir Ihlukuk Devfleftidlir» demiefldCedıiır. 

ISdsyal hlukuk devldtıi, hliç şülpftıeisıiz, sıosyalisit dev
let ıdemek değiMir. O faalde, sosyal devlet yahult sos
yal hukuk devlelti oddlir? 
» 17Î89 Fransız ifihtlai lile hümrliyeit ve eşiltilıik ilkele
rine dayanarak ortaya çıkan klasik îdetmloüorasliı, 18 
indi yüzyıl somlarından itibaren, Kiüraıtıle ıgellişen sana-
yüleşmüe ile Ibirîlilklte, çalışanlarım pridblemtarii ile karşı 
karşıya (gelmiış ve devlettim çakışıma hayatıma müdafaa-
ıiesi zonumlu (bir hal la'lmuşltıır. Çalışan kusanlarım sayı-
sımım aırîtımıası, (bu imsanJların prdblemterimliın de artma
sına neden olımıuiş, bu duıruım, sosyal Ülüzeni de bü
yük 'öl!çıü!de etkilemeye (başlamıtşitır. Devletlim, sosyal! 
düzeni ıfesis atmacıyla çali'şıma hayaltıma müdahal© ao-
'nMitu'lmgıu, kUalsik dlömıdlcraJsıi yerime, sosyal devlet 
kavramımı getiirımiişjtjir. *Oağ|daş devlet, çağldaş dem'ok-
ratik devlet ıffijpi, sosıyal devldtltiır. Sosyal devlet, klla-
sük demtokıraslnlim sağladığı hürriyet ve eşMiğlim yanı 
sıra, liapluımaım 'tüm ferffclerine asgarî bk gelir ve ya
şama siaviyesi sağlamak, çalışma şatolarını iyifcşür-
mek, ımü'Mî gelinin adakltıle daiğıltumımı ıtâmtim ötoek, 
ilsize İş Ibutaak »giilbi işftevlerli içime alır. 

Anayasamızın 48 inci maddesi, çalışma ve söz
leşme hürriyeti ile ilgili hükümleri getirirken; 49 un
cu maddesi, «Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, ça
lışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, 
çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri 
alır. Devlet, işçi işveren ilişkilerinde, çalışma barı
şının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbir
ler alır» hükmünü getirmektedir. 

Anayasanın 50 nci maddesinde ise, «Kimse, ya
şına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştı
rılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî ye
tersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel 
olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. 
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin 
haklan ve şartları kanunla düzenlenir» denilmekte
dir. 

Anayasanın bu hükümleri ile daha sonraki mad
delerinde sayılan sendika kurma, toplu sözleşme, 
grev hakkı ve lokavt hükümleri, tümüyle devletimi
zin, sosyal devlet olma niteliğini açıkça ortaya koy
makta ve sosyal devlet kavramının taşıdığı anlamı 
açıklamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik ve sosyal dev
let kavramlarıyla ilgili bu kısa girişimizden sonra, 
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özet bölümler halinde, ülkemizdeki durumu bu hü
kümler karşısında incelemeye çalışacağım. 

Bize göre, üzerinde durulacak ilk önemli sorun 
işsizliktir. Çağımız devletinde, insan için en büyük 
adaletsizlik, işsizliktir. İnsanın çalışma gücü olması
na rağmen, çalışabilecek iş bulamaması, devletlerin 
karşı karşıya bulunduğu önemli bir dert olmuştur. 
Bu dert, sanayi toplumlarında, asgarî seviyelere in
dirilmiş, kalkınmakta olan ülkelerde ise, tam anla
mıyla giderilememiştir. 

İşsizlik oranı, ileri bazı Batı ülkelerinde şöyledir: 
Amerika Birleşik Devletlerinde yüzde 7,1, Almanya' 
da 9,2, Kanada'da 9,7, Norveç'te 1,9, Avusturya'da 
6,7, İsveç'te ise 2,9. İşsizlik oranı bizde nedir; bu ko
nuyu birazcık açmak istiyorum. 

Çatışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin 
komisyondaki müzakereleri sırasında, eleştirilere ce
vap veren Sayın Bakanın verdiği cevaplarla ilgili zap
tın küçük bir bölümünü okumak istiyorum : 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Devamla) 
— Şimdi, «3 milyon 108 bin işsiz var» sözünü biz ka
bul etmiyoruz. Bakın neden kabul etmiyoruz... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Efendim, dün bu
rada Sanayi Bakanı ifade etti. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Devamla) 
— Efendim, Çalışma Bakanı konuşuyor, Çalışma Baka
nı işsizi bilir; 15 günlük Bakan da olsa bilir. Onun için 
siz, beni dinleyin. Bu iş biraz elastikî olabilecek ka
biliyettedir. Belki o, lastiği uzattı da konuştu, ben ol
duğu gibi normal halindeki lastikten bahsedeceğim.» 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphe yok ki, sayın ba
kanlar lastiği çekme konusunda nasıl metotlar tatbik 
ediyorlar bilemeyiz; ancak, aralarında fark olduğu 
tartışılmaz. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nı, «Bu işi ben bilirim» dediğine, normal halindeki 
lastikten bahsettiğine göre, ona inanmak da bizim 
görevimiz olur. Olur ama, o takdirde Maliye Bakan
lığının Bütçe Tasarısına ek olarak Meclise sunduğu 
1986 Yıllık Ekonomik Raporun 46 ncı sayfasında, 
1985 yılında 3 milyon 56 bin kişilik işgücü fazlasının, 
1986 3'ilında 3 milyon 108 bin kişi olduğu ve 1985 
yılında yüzde 16,7 olan işsizlik oranının 1986 yılın
da yüzde 16,8 olarak gerçekleşeceği belirtilmektedir. 
Şimdi, bu raporla Sayın Bakanın dediği birbirini tut
muyor. Ne olacak? Ne olacağını bizim takdir etme
miz ve onun sonucuna göre bir şey dememiz mümkün 
gözükmüyor. 
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Değerli arkadaşlarım, yukarıda da ifade ettim; 
Anayasamız devletin iş bulması gerekliliğinden söz 
etmektedir. «Devlet iş bulmak zorunda değildir, dev
let baba değildir» sözleri, ciddî devlet anlayışı ve asır
lardır bu topraklarda yaşayan insanımızın gönlünde 
yer etmiş, «devlet baba» yüksek ahlak ve geleneğine 
ters düşer. Seve seve törenlerle askere gönderilirken, 
kutsal asker ocağına gidip düşmanların kurşunlarına 
hedef olurken, o devlete lazım; ama onun çalışıp evi
ne, eşine, çocuğuna bir lokma ekmek götürmesi sıra
sında devlet ona ilgisiz. 

Sözlerimizin başında da söyledim, çağın demok
ratik devlet şekli olan sosyal hukuk devletinde, bu, 
savunulması hiç de mümkün olmayan bir devlet an
layışıdır. Devletin güvenliğini teslim ederken, vasıta
lı vasıtasız her gün her adımından vergi alırken lazım 
olan işsiz vatandaşına, devlet elini uzatmayacak da 
ne yapacak? 

13 Aralık 1986 günkü bir İstanbul gazetesinde 
çıkan taze bir haber : «PKK'cıdan itiraf : İşsizlikten 
örgüte girdim.» 

30.7.1986 tarihli bir başka gazete : İşsiz ve dört 
çocuk babasıyım; çoluk çocuğumu öldürüp, intihar 
edeceğim.» 

27.6.1986 tarihli bir başka gazete haberi : «İşsiz 
genç intihar etti.» 

Sayın mîilleüvekilleri, hükümet yeni iş alanları ya
ratmak veya sosyal devlet olmanın Ibir gereği olarak 
bazı KİT'lerin zarar etmesi pahasına da olsa işsiz
lere iş temin etmek yerine, (genel bütçeye konulan 
hükümlerle, kamu kuruluşlarında 'boşalan daimi işçi 
'kadrolarını dondurmuştur. 1981 Yılı Bütçesinde, «vi
zeli sürekli işçli kadrolarından boş olanlar iptal edil
miştir» denilmekte ve bu 'tarihte dolu olanların 1982 
yılı içlin de 'geçerli olduğu ilkesi kabul edilmektedir. 
Bu uygulama hemen her 'bütçe kanunuyla tekrar edi
lerek günümüze kadar varmıştır. Bu uygulama, kamu 
kesimminde daha önce ihtiyaca göre verilen kadrola
rın iptali ve yeni kadro ihdas edilmemesi, yani bu 
kesimde istihdamın daraltıldığını göstermektedir. Ni
tekim 8/3ı852 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, ka
rarnamede belirtilen kamu kuruluşlarında, 1982 prog
ram yılında ölüm, em eklik ve istifa sebebiyle boşalan 
memur ve sürekli işçi kadrolarının, (hizalarında (gös
terilen ' oranda iptal edildiği kararlaştırılmıştır. 

1980 sonrası bütçe kanunlarına konulan hüküm
lerden, en çok istihdam alanı olan kamu kesiminde, 
(işsizliğe çözüm bulmamak adeta kanunlaştırılmıştır. 
Kadroları iptal edilen kamu kurumlarının hemen hep

si, üretime yönelik faaliyet 'gösteren kuruluşlardır. 
Bunun açık anlamı, daha az personel ile daha çok iş 
görmek, personel giderlerini azaltarak, kamu kuru
luşlarını kârlı duruma getirmektir. Oysa, devletin 
ana 'fonksiyonu ticaret yapmak ve yönetimindeki 
tüm kuruluşların kâr etlmesini temin etmek değildir. 
Devlet elbette sürekli zarar ederek ayakta duramaz; 
ama devlet, kâr - zarar üzerine oturtulan bir varlık 
da olamaz. 

TEK'den yılda 400 milyar kâr etmekle övünen 
devlet, Türkiye Taş Kömürü İşletmelerinden 50 
milyar zarar etse, ama buna karşılık bu işyerindeki 
işçi sayısını 10 bin artırarak, Zonguldak'ta sosyal 
bir facia haline gelen işsizliğe bir nebze de olsa 
çare getirse, dünya yıkılmaz ve devlet de batmaz. 

IH. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Dolayısıyla 
Zonguldak'a selem gönderecek. 

KOKSAL TOPTAN ((Devamla) — PTT, yılda 
250 milyar değil de 150 milyar Ira kâr etsede, ara
daki farkı devralacak bir Demirçelik, bir SEKA, bir 
IPETKİM 20 bin işçi daha fazla çalıştırışa, insanımız 
daha mutlu, gençlerimiz gelecekten daha ümitli olur. 

BERATİ ERDOĞAN (Samsun) — Eskli zİhniye-
'tiin devamı. 

KOKSAL TOPTAN l(Devamla) — Ancak, öyle 
'görülmektedir ki, hükümet böyle bir yaklaşım içinde 
değildir. Nitekim, 1986 yıllık ekonomik raporda da 
belirtildiği üzere, 1984 yılına nazaran, 1985 yılı kamu 
işyerlerinde çalışan üşç'i sayısında 10 bin azalma ol
muştur. Bu azalma, iki hususu çok net bir şekilde 
gözler önüne sermektedir. Hükümet, kamu sektörün
de işçi istihdam etmeye yanaşmamaktadır ve iddia 
edildiğiniin aksine, Türkiye'de istihdam kapasitesi ya
ratacak bir yatırım ısöz konusu değildir. 

Değerli milletvekilleri, kişi, ailesi ve toplum için, 
sıkıntı verici geniş boyutları olan işsizlik sorununa, 
1986 programında belirlenen ilkelerle, köklü 've kalıcı 
çözüm aranmadığı anlaşılmaktadır. Programda, ken
di işinin kendisinin yapacağı hizmetlerin genişletil-
mesi; ev tamiri, bakımı ve çevre tanzimlinin zorunlu 
hale getirilmesi, evlere malzeme sağlayacak götürü 
işlerin yaygınlaştırılması gibi tedbirlerle, işsizliğin 
giderilmesine çalışılacağı öngörülmektedir. Resmî 
rakamlarla 4 milyona yaklaşan işsizlere, gizli işsizler 
ve günübirlik çalışanlarla, tarım kesiminde kısa sü
reli çalışanlar da eklenmelidir. O takdirde, işsiz sayı
sının ilan edilen sayının çok üstünde olduğu ve (faal 
nüfusun yüzde lO'unu geçtiği gerçeği ortaya çıka
caktır. 
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Sayın milletvekilleri, ülkemizin de onayladığı 
Birleşmiş Mülletler Çalışma Teşkilatının 122 sayılı 
Sözleşmesinin bilinci maddesinde, açıkça iş arayan 
herkese iş sağlanması ve 'bu işin imkân nispetinde ve
rimli olması öngörülmektedir. Gerçekleştirileceği dev
let tarafından taahhüt edilen bu ilke ile, yapılmakta 
olan uygulama birbirinden çok 'farklı ve sürdürü
len uygulama sözleşmeye aykırıdır. İnsanı ve sorun
larını dışlayan bugünkü anlayış devam ettiği sürece, 
işsizliğe çare bulunmasının da mümkün olmadığını 
düşünüyoruz. 

Ülkemizde, sayısının ne kadar olduğu üzerinde, 
kim ne derse desin, herkes, biz, siz ayrı rakam ve 
oranları söyleyelim; ama bir noktada birleşelim : 
Çağın işkencesi olan işsizliğe karşı ortak bir tavır 
koyup, oritak çareler arayalım; bir devlet politikası 
tespit edelim. 

İşsizlik, bugün vardığı boyutlarla, sadece hükü
meti değil, üzüntü ve endişe ile ifade etmek gerekir 
ki, devleti ve rejimi de tehdit eder boyutlara ulaş
mıştır. İşsizlik, hemen ortadan kaldırılması müm
kün olan bir problem de değildir; ama mutlaka 
hemen, hiç olmazsa yerinde durdurulması gsreken 
önemli bir problemdir. Her yıl, sayısı yarım milyon 
artan genç işsizler ordusu, sadece hükümete değil, 
devlete ve rejime de kırgın ve küskün hale gelmek
tedir. 

500 kişinin alınacağı bir işe 15 bin kişi başvu
rup da, bunun 14 500 kişisi yapılan imtihanda ele-
niyorsa, bu insanların sorulan sorulara cevap ver
medikleri için elendiklerine inanmaları ve hakkı tes
lim etmeleri zordur; buna, başkalarının inanması 
da mümkün değildir. 

Sayın Bakan bizüm bu söylediklerimize şüphe ile 
bakıyor ise, üç gün sonra olacağını sandığım ve ken
dilerine bağlı Sosyal Sigortalar Kurumunun yapacağı 
imtihana, ülke genelinde kaç müracaat var ve kaç 
kişi alınacak, onu bir incelesin deriz. 

Değerli milletvekilleri, 'yukarıda, işsizliğin bir çır
pıda çözümlenmesinin mümkün olmadığını, ama dur
durulması gerektiğini ifade etmeye çalıştım. Bunun 
için, büyük yatırımların yanı sıra, yörelerin özelliğine 
göre, çareler de üretilebilir. Mesela, maden sektörün
de, özellikle yerin 500 - 600 metre derinliğinde ve 
maalesef çok zor şartlar altındaki çalışan; taşkömü
rü üretiminde çalışan işçilerin çalışma süreleri, dün
ya uygulamasına paralel olarak 6 saate indirilebilir 
ve 3 vardiya yerine 4 vardiya ikame edilerek 6-7 bin 
kişiye yeni iş imkânı yaratılabilir. Çalışma süresinin 

i 6 saate indirilmesi, işçinin daha verimli çalışması 
imkânını doğuracağından ilave edilen dördüncü 
vardiya işçisine ödenen ücret, üretimde meydana 
gelecek artışla karşılanır ve işverenin bundan zararı 
olmaz. Aynı şeyi, Demir - Çelik (gibi, PETKUM gibi, 
Petrol işleri gibi bazı işköllarının bazı bölümleri için 
de düşünmek mümkündür. Böylelikle ortaya çıkarı
lacak istihdam imkânı, bir yandan devletin çalışan 
işçisini çağdaş şartlara uygun çalıştırmasını sağlaya
cak, diğer taraftan da çalışma imkânı bulamayan 

I işsizine iş temin etmesi imkânını doğuracaktır. 
Sayın milletvekilleri, ülkemizde çalışma imkânın

dan yoksun işsizlerimizin, gençlerimizin durumu böy
lesine kötü ve devleti tehdit eder boyutlarda da, bü
yük bir şansla iş bulup çalışan işçilerimizin ve on
ların emeklilerinin durumu çok mu iyi? (Mümkün ol
duğu kadar kısa özet yapmaya çalışarak biraz da 

} bunlar üzerinde durmak isliyorum. 
Değerli milletvekilleri, 1789 Fransız ihtilalinin 

insanlara getirdiği hürriyet ve eşitlik kavramlarının 
insanların mutluluğu için yetmediği, Avrupa'da sa
nayileşmenin gelişmesiyle ortaya çıkmaya başlamış 
ve çalışanların ekonomik bazı güvencelere ihtiyacı 
olduğu fikri zihinlerde yer etmiştir. İşçilerin makine 
gibi çalıştırıldığı, köle gibi ücret »ödendiği böylesi 

I Ibir ortamda işçilerin kurtarıcısı olarak sunulan 
Marksizm, geniş bir ilgi alanı . yaratmıştır. Sosyal 
bünyelerin, çok kısa sayılacak bir süre içinde böyle
sine kabuk değiştirmesi, Avrupa devletlerini - yu
karıda da ifade ettiğimiz gibi - klasik demokrasi an-

I layışından sosyal hukuk devleti anlayışına kaydır
mıştır. 19 uncu asrın başlarından itibaren görmeye 
başladığımız sosyal hukuk devleti kavramı, aslında 
bir bakıma Marksizme karşı, karşı bir fikrî cephe 
oluşturuyordu. Marks ne diyordu; «İşçilerin refah 
ve mutluluğu.» Sosyal devlet kavramını savunanlar 
da «işçinin refah ve mutluluğu için Marksist olmaya 
gerek yok, biz 'bunu bu yeni kavram altında daha 
iyi sağlarız» diyorlardı. 

I Batılı sanayi toplumlarındaki bu gelişme, bu 
anlayış, sendikalaşma hürriyeti, toplu sözleşme ve 

I grev hakkı bir bütün olarak, birbirinden ayrılması 
I mümkün olmayan 'bir ana düşünce olarak, bir yan-
I dan işçinin refahını sağlamaya, öte yandan da işçi-
I nin Marksizme kaymasını önlemeye yönelikti. Bu 
i çağdaş demokrasi anlayışı sayesindedir, ki, bugün sa-
I nayileşmiş batılı ülkelerin de gücünü ve varlığını tam 
I anlamıyla Marksizme dayamış, iktidara aday bir si

yasi parti veya gücü çok büyük bir sendika oluşumu 
[ yoktur. 
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'Bunları şunun için söylüyoruz): İşçilere geniş "bir 
sendikalaşma hakkının verilmesi, onların alın terleri
nin karşılığını alabilmelerini 'temin için (işverenle top
lu pazarlık yapabilmeleri, gereğinde göreve gidebilme 
hakları, öyle bazılarının zannettiği gibi, işçinin Mark
sist olmasını temin için değildir. O sebeple, o hakları 
savunanları da o gözle görmek yanlış bir saplantıdır. 
Biz, Doğru Yol Partisi olarak sola kapalı, her türlü 
diıklta rejimine, nazizme, faşizme, komünizme kesen
kes karşı bir siyasî partiyiz. Biz, çalışan insanımızın 
çağdaş sosyal devlet anlayışına uygun olarak sendi
kalaşma, toplu sözleşme ve grev hakkını elinde tut
masını, devletimizin bu 'tehlikeli akımlara karşı du
rabilmesinin önemli bir şartı olarak görüyoruz. 

Hemen akıllara, yakın tarihimizde bu hakların 
çok kere İyi kullanılmadığı, kötü ve art niyetle kul
lanıldığı, vatanın bütünlüğünü tehdit eder boyutlar
da istismar edildiği sözleri haklı olarak gelecektir; 
ama hemen ifade etmeliyim ki, bir hakkın, var ol
ması gereken bir hakkın, veya birkaçları tarafından 
kötü kullanılması, o hakkı iyi kullananların da elin
den atamasını gerektirmez. 

IBu nedenlerle, bize göre ülkemiz için zararlı ol
duğu kabul edilen birtakımı ideolojik sapmaların iş
çilerimiz arasında filiz verip yuva kurmasını istiyor 
isek, 'bunun yolu, ileri Batı sanayi toplumlarında ör
neği görüldüğü gibi, çalışanlarımızın refah seviyeleri
ni yükseltecek tedbirleri almak, sendikalaşma ve top
lusözleşme ile bunların tabiî blir uzantısı olan grev 
hakkını vermek olmalıdır. {DYP ve SHP sıraların
dan alkışlar) 

Esas bu yapılmaz da işçiler refahtan ve gelecek
ten ümitlerini keserler ise, bunu en büyük tehlike 
sayarız. Hükümetin, işçi sorunlarına bakış tarzını 
bu düşünceler ışığı altında inceleyecek olursak, hiç 
de iç açıcı olmayan bir durumla karşılaşmaktayız. 

ıSayın milletvekilleri, bilindiği üzere, 1982 Ana
yasası, yukarıda da çok kısa temas etltiğimiz gibi, 
işçi haklarının bazı kötü kullanımlarına tepki hü
kümleri 'taşımaktadır. Anayasanın bu hükümlerinin 
nedeni, gerekliliği, değiştirilmesinin zamanı tartışı
labilir konulardır. Benim burada üzerinde durmak 
istediğim, bu tepki hükümlerini tartışmaktan ziyade, 
bu hükümlerin varlığına rağmen bazı şeylerin yapıl
masının mümkün olduğudur. Çünkü, bugün 'tartışı
lan, işçi haklarıyla ilgili olarak konulan Anayasa 
hükümleri değil, bakanlık veya hükümet uygulama
larıdır; işçi haklarıyla ilgili 'olarak takınılan tavır
dır. 

17 12 . 1986 O : 3 

'İşçilerin bugün karşı karşıya bulunduğu problem
lerin 24 Ocak 1980 Kararlarına bağlanması ve o ka
rarların ürünü sayılması da kabul edilebilir bir iddia 
değildir. 24 Ocak Kararları, ülkeyi yokluklardan, 
kuyruk ve karaborsadan, çift fiyatlardan kurtaran 
ve siyasî yönü olmayan şok kararlardır. Alınmaması 
halinde, ekonominin liçinden çıkılmaz boyutlara ula
şacağı varsayımından hareketle yürürlüğe konulan 
kararlardır. 

'Nitekim bu kararlar alındıktan çok kısa bir za
man sonra, Nisan 1980 başından itibaren benzin, 
mazot kuyrukları ortadan kalkmış, hiçbir malın 
karaborsası kalmamış ve enflasyon 19*80 Mayıs ayın-

I dan 'itibaren inmeye başlayarak, Ağustos 1980'de 
t yüzde 0,8'e varmıştır. 
I 24 Ocak Kararlarının alındığı günden 12 Eylül 
I 1980'e kadar görevde kalan hükümet zamanında, 

işçilerin yasalardan doğan tüm hakları kullanılmış, 
I 'toplusözleşmelerle işçilere enflasyona paralel ücret 
I zamlları verilmiş, gereğinde grev hakkı kullanılmış, 
I sendikalar kendilerine tanınan tüm hakları eksiksiz 
I kullanabilmiştir. 

I Bütün bunlar ortada tiken, işçilerin bugün içinde 
I bulundukları sıkıntıları 24 Ocak Kararlarına bağla-
I maya çalışmak ve her türlü rizikosunu göze alarak, 
I bu kararları alıp yürürlüğe koyan Sayın Demirel 
I Hükümetini karalamaya yönelmenin yanında, bir 
I de bu işi bilmemek demek olur. I(DYP sıralarından 
I alkışlar) 

I Sayın milletvekilleri, hükümetler, ülke ekonomi-
I sinin sevk ve yönetiminden sorumlu organlar olarak 
I pek çok kararlar alıp uygulamaya koymak yetkisiyle 
I donatılmıştır. Bunun tersini düşünmek ve savunmak 
I kabil olamaz. Burada önemli olan, alınan bu karar-
I ların fedakârlığı gerektirecek çeşitlerinin, toplumun 
I her kesimine adil bir şekilde dağıtılmasıdır. 
I Önemli zamanlarda hiçbir ımi'Hetin gösteremediği, 
I gösteremeyeceği fedakârlıkları, yeri geldiğinde canını 
I da vermek suretiyle belli eden milletlimiz, elbetteki 
I ekonomimizin düzlüğe çıkması için üzerine düşeni 
I yapar. Yapar ama, hükümetler bu fedakârlık taksimi-
I ni tespit ederken, belli bir kesimi korur da, çalışan 
I keşlim üzerine abanırsa, bu haksızlık ve adaletsizlik 
I olur ve toplumun bu kesiminden, bugün olduğu gibi, 
I hiç de hoş olmayan sesler gelmeye başlar. 
I TÜiSlAD tarafından yaptırılan ve 13 Aralık 1986 
I tarihli gazetelerde «Gelir uçurumu» başlıkları adı 
I altında verilen rapordan da açıkça anlaşıldığı gibi, 
I ülkemizde büyük bir gelir dengesizliği ve adaletsiz-
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ligi vardır. Toplumun en üst 'gelir düzeyine sahip 
ailelerin yüzde 20'si toplam gelirin yüzde 55,9'unu 
alırken, en alt gelir grubu olan yüzde 20 ise toplam 
gelirin ancak yüzde 3,9'una sahiptir. Yine yapılan 
bir başka araştırmaya göre de, ücret gelirlerinin mil
lî gelirden aldığı pay 1979 yılında yüzde 32,8 iken, 
bu oran 1985 yılında yüzde 19,5 düzeyine inmiş du
rumda. 

Böyle bir tabloyu savunmak, Anayasasında sosyal 
bir devlet olduğu yazılı bir ülkede yaşayanlar için 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Başbakan, 6 Kasım 
1983 tarihinde yapılan genel seçimlerden iki gün 
evvel, televizyonda yapılan bir açık oturumda 

«Türkiye enflasyonu yüzde 10'a (indirmeye mec
burdur, hem.de iki sene içinde indirmelidir. İndiıe-
mezse, 'bundan büyük sıkıntılar ortaya çıkar» demiş
ti. Sayın Özal ve Hükümeti işbaşına geldiğinden bu 
yana iki sene geçmiş, bir sene daha geçmiş ve yeni 
bir senesine daha girmiştir. Enflasyon ise yüzde 10' 
lardan çok uzak, kendi iddialarına göre yüzde 27; 
bize göre ise yüzde 35'in üstünde can yakmaya de
vam etmektedir. Sayın özal belki, enflasyonun yüz
de 10'a iki yıl içinde indirilmesi gerektiğini iddia 
ve kararında samimi idi veya belki de, böyle bir ka
muoyu oluşturarak gelecek yılın enflasyon oranını 
düşük tahmin ettirmek suretiyle, çalışanları böyle
likle düşük ücretlerle oyalamayı hedef almış olabilir
di; bunu bilemiyoruz. Ancak, bilinen ve görünen o 
ki, çalışan insanımız, işçilerimiz üç yıldan beri sü
rekli olarak, enflasyon oranı altında ücret zamlarıyla 
yetinmek zorunda kalmışlardır. , 

Reel ücretler tablosuna baktığımız zaman: 1983 
yılında 100 olan ücret endeksi, 1985 yılında 163'e 
varmasına rağmen, reel ücret endeksi 1983'de 100 
iken, bu rakam 1985'te yüzde 77'ye düşmüştür. 1977 
yılının. 100 baz kabul edilen bir reel ücret endeksine 
bakıldığı zaman ise, bu miktarın 1985 yılında 46,34'e 
indiği (görülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, özellikle büyük bir işçi kit
lesinin istihdam edildiği KİT'lerin, mutlaka kâr et
mesi gerektiğini kendisine hareket noktası seçen si
yasî iktidar, bunu sağlamanın yolunu, bir yandan 
işçi sayısını azaltma ve diğer yandan da işçilerin 
ücretlerini kısmakta bulmuştur. Problemin sosyal 
yönü bir yana itilmiş, buralarda ve diğer kamu iş
yerlerinde işçi ücretleri sadece maliyet unsuru olarak 
görülmüştür. Bu unsur da, sürekli olarak işçi ücret
leri düşürülerek işçi aleyhine kullanılmış ve 1978 

yılında KİT'lerde üretim değeri içinde işçilik payı 
yüzde 23,8 iken, bu miktar 1985 yılında yüzde 7'ye 

,düşmüştür. 
Sayın milletvekilleri, bütün bunlar hükümetin ça

lışanlarımıza bakış tarzını ortaya koymaktadır. Bu 
konudaki ısöyleyecekleri'mizi, şu hususu ifade ederek, 
müşahhas hale getirmek istiyorum: Sözlerimin başın
da, işsizlikle ilgili durum hakkında düşüncelerimizi 
anlatmaya çalışırken de ifade ettiğim gibi, hükümet 
KİT'lerde işçi alımını durdurmuş, boşalan kadroları 
iptal etmiş ve işçi sayısını süratle indirmeyi hedef 
almıştır. Ancak uygulamada görüldü ki, bazı KİT
'lerde zorunlu olarak yeni işçi almak gerekiyor. Bu 
durumda ne yapılacak? Şu yapıldı değerli 'milletve
killeri; öteden beri KİT'lerin kendi imkân ve eleman-
rıyla yaptığı işler, özel bazı firmalara ihaleyle yap
tırıldı ve bu firmalarla yapılan sözleşmelere, o firma
nın hangi branşlarda, hangi saat ücretiyle işçi çalış
tıracağı hususları da yazıldı. Elimde böyle bir söz
leşme var. Bu sözleşmeye göre, ihale edilen bir iş 
için, birinci sınıf soğuk demirci ustasına verilecek 
saat ücreti 650 lira olarak kararlaştırılmış. Elimde 
yine, bu birinci sınıf soğuk demirci ustasının maaş 
dekontu bulum laktadır. Firmanın sözleşme yapılan 
KİT'ten 650 l:ra saot ücreti aldığı bu İşçiye ödenen 
saat ücreti is?, d'eko. tunda 165 lira yazıyor. (DYP 
sıralarından alkışlar) Yani, firma KİT'ten 650 lira 
iş'f-i ücreti alıp, bunun sadece 165 lirasını işçiye 
ödüyor. İşçinin aldığı aylık net ücret ise 26 256 lira. 

Ara .seçimlerde biz bu durumu köle ticaretine 
benzetmesine benzetmiş ve 200 yıl evvel olduğunu 
kitaplarda okuduğumuz ve filimlerde seyrettiğimiz 
bu işin, 1986 Türkiyesinde olmasının, aklın alama
yacağını söylemiştik. 

Değerli milletvekilleri, Türk işçisi, hiçbir zaman 
ideolojik sapmaların içinde olmamış ve bunu her 
zaman da kanıtlamıştır. Türk işçisi, ara seçimlerde 
bir de, "kendisini köle gibi çalıştırmak isteyenlere 
anlamlı bir cevap vererek, o engin sağduyusunu bir 
kere daha göstermiştir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayır milletvekilleri, birkaç gün evvelki bazı ga-
zstelsrde, i'k \zarda insana hoş gelen bir haber 
vardı. Bu ha'l^rde, «Kamu Kesimi İşçileri Toplusöz
leşme Koordinasyon Kurulunun, 1987 yılında kamu 
kesiminde çr,'.şan yaklaşık 460 bin işçi için verile
cek zam oran mı yüzde 40 olarak belirlediği» yazıl
maktadır. 

6 yıldır yüzde 20r25 ücret artışıyla yetinmek zo
runda kalan işçilerimizin, bu haberden memnun ol-
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dukları düşünülebilir ve bir gazetenin ifade ettiği gibi 
«'Başbakan kesenin ağzını açıyor 'denilebilir» Mese
leye böyle bakmak mümkün değildir; çünkü, 1987 
senesinde sözleşmesi 'yenilenecek kamu kesiminde ça
lışan 460 bin işçiye yüzde 40 zam verilirken,. 1986 
yılında yüzde 30 ile sözleşme yapan işçilerin mağdu
riyeti nasıl önlenecektir? 

Diğer yandan, verilen, daha doğrusu verileceği 
Söylenen yüzde 40 zammın yeterli olduğunu sa
vunmak da mümkün değildir. Zam oranı yüzde yüz 
olsa bile, işçimin reel gelirinin 1980 seviyesine var
ması yine de mümkün gözüfcmemektedir. 

Burada önemli olan tutum yanlışlığı, uygulama 
yanlışlığı <ve tutarsızlığıdır. Kalkınma hızının yüzde 
5 'tahminlerinin çok üstünde, yüzde 7,9 olarak ger
çekleşeceğini ilan eden hükümetin, bu artıştan çalı
şan kesime yüzde 30 yerine yüzde 40 zam vermesini, 
ne ciddi, ne de adil buluyoruz. 

Toplusözleşme Koordinasyon Kurulu kararının 
bize göre üzerinde durulması gereken esas yönü ise 
şudur: Eksik de olsa, kısıtlı da olsa, 1982 Anayasa
sı ve toplu iş sözleşmelerini tanzim eden yasaları
mız, işçi ücretlerinin, işveren ve İşçi sendikaları ara
sında, serbestçe kararlaştıracakları ilkesini getirmek
tedir. Devletin buna müdahalesi söz konusu olma
malıdır. 

Devlet, toplusözleşme düzenine ücret bazında 
müdahale ediyor ise, ortada toplu pazarlık sistemi 
yok demektir. Bize göre, işin önemli yanı budur. 
Siyasî iktidar, sözlerimizin bir yerinde de ifade et
tiğimiz gibi, Anayasadan ve yasalardan değil, zih
niyetinden kaynaklanan bir anlayışın sonucu olarak, 
işçi meselelerinde işçiden yana bir tutum koyama
maktadır. 

Kanaatimizce önemli olan verilecek zammın yüz
desi değil, önemli olan sistemin müdahalesiz ve arı
zasız işlemesidir. Bu iş, takdire ve karara kalırsa, bu 
sene yüzde 40 verir, öbür sene bunu yüzde 10'a in
dirirsiniz. Böyle bir tutumu ve uygulamayı savunmak 
da mümkün değildir. Sonucu ve verimi ne olursa ol
sun, bu kararı onaylamak da mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, hükümet - işçi - sendika 
ilişkileriyle ilgili sözlerimizi, şu anda iktidar partisin
de bulunan bir sayın üyenin, bundan bir sene evvel 
bu kürsüden söylediği şu sözleri tekrarlayarak ve de 
bütün içtenliğimizle onaylayarak bitirmek istiyorum : 

«Şu anda sendikaların sıkıntılarının esas kayna
ğı yasalar değil, hükümetin işçiyi ve sendikayı tama-
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men dışlayan, insan unsurunu yok sayan politikası 
ve her gün peşpeşe aldığı insafsız kararlardır.» 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Kim söylemiş? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — «Çünkü şu 
anlaşılmıştır ki, Türk - îş'in istediği bütün yasal de
ğişiklikler, onların istediğinden de fazla yapılsa, de
ğişen bir şey olmayacak, sendika özgürlüğü, serbest 
toplu pazarlık düzeni, gerçek demokratik kurallar 
içinde işlemeyecektir. Bu anlayışla uygulanan demok
rasiye bence alaturka demokrasi denir.» Bize göre 
ise, böyle bir demokrasi anlayışına alaturka demok
rasi de değil, çağdışı bir demokrasi denir. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
İçlerinden biri mi söylemiş bunları? 

KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, alabildiğine süren Türk düşmanlığı ve di
ğer nedenlerin etkisiyle, kesin dönüşe zorlanan işçi
lerimizin sayısının hızla artmaya devam etmesine rağ
men, halen yurt dışında en fazla işçi bulunduran ülke 
durumunu korumaktayız. 

Devletimiz, üzülerek ifade etmek gerekir ki, gerek 
bu emek göçünün başladığı ve gerekse dönüşün hız
landığı zaman periyodu içinde, bu vatandaşlarımızın 
problemleriyle ilgili yeterli politikalar üretememiştir. 
Bugün de, dün de, özellikle Avrupa'da çalışan işçi
lerimizin, orada doğup büyüyen veya küçük yaşlar
da oraya göçerek, oraların kültür değerlerinin etki
sinde yetişen çocuklarımıza, gerekli ilgi ve desteği 
sağlayamamıştır. Türkiye'den sürekli olarak öğret
men ve din. adamı gönderilmesine rağmen; belki ye
tersizlik, belki bilgisizlik ve belki de kayıtsızlık ne
deniyle, sayısı bugün bir milyona yaklaşan çocuğu
muz, yabancı kültürlerin etkisinden kurtulamamıştır. 
Bu çocukların, kesin dönüş yaptıktan sonra da top
lumumuza uyum sağlamasındaki zorluklar, herkesin 
malumudur. Avrupa'da böylesine psikolojik bir bas
kı altında çalışan işçilerimize ve çocuklarına, yakın 
senelerde bir de Libya ve Irak'ta çalışan işçilerimizin 
perişanlığı eklenmiştir. Türkiye'ye, 25 yıla yakın bir 
zaman çok zor şartlar içerisinde çalışıp, 20 milyar 
dolar para gönderen bu çileli vatandaşlarımıza, Dev
letimiz ne yapsa azdır. Bu 20 milyar, Türk ekonomi
sinin kurtarıcısı olmuştur. O insanlarımız olmasa idi, 
Türkiye'nin borcu bugün, faizlerini de dikkate alacak 
olursak 70 - 80 milyar dolar olurdu. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Hâlâ o mu söylüyor? 
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KOKSAL TOPTAN (Devamla) — Veya bugün I 
ülkemizin gurur kaynağı pek çok eser yapılamaz; 
elektriğimiz olmaz, sanayimiz kurulamazdı. Türkiye 
onlara şükran borçludur. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa'da çalışan işçile
rimizi yakından ilgilendiren bir durum, bugünlerde 
günlük tartışılan konuların başında gelmektedir. Bi
lindiği gibi Türkiye, 1963 yılında, 1 Aralık 1986'dan 
itibaren işçilerimizin serbest dolaşım hakkını öngö
ren bir anlaşmayı AET ülkeleriyle imzalamıştır. Anı
lan tarih geride kalmış olmasına rağmen, AET ülke
leri bu anlaşmayı uygulamaya koymaya yanaşma-
makta ve işçilerimize bu hakkı kullandırmamakta-
dır. Türkiye, anlaşmalardan doğan bu hakkından 
vazgeçemez, vazgeçmemelidir, özellikle para ile öl
çülebilen birtakım kısa vadeli çıkarlar karşılığı, Dev
letimiz böyle bir haktan vazgeçer ise; bu durum ileri
de bizi çok daha büyük sıkıntılara sokabilecek so
nuçlar doğuracak ve Devletimizi küçük düşürecektir. I 

Sayın miletvekilleri yurt dışında çalışan işçileri
mizin sorunları herkes tarafından bilinmektedir. Bi
zim bu konuda diyeceğimiz ve dileğimiz şudur : Sa- I 
yın Başbakan yardımcısı birkaç gün evvel bu kür
süden «Artık şimdi Türkiye'nin büyükelçileri, dış I 
temsilcileri, ihracatçıların işlerini takip etmektedirler» I 
dediler. Umuyoruz ki bu elçiler ve dış temsilciler, ora- I 
larda çalışan işçilerimizin de işlerini takip etsinler, I 
sorunlarıyla ilgilensinler. (DYP sıralarından «Bravo» I 
sesleri, alkışlar) I 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de ücret - ;ş ilişkisi I 
gündeme geldiği zaman akla hemen gelen ve tartı- I 
sılan. konuların başında, takdir edersiniz ki asgarî I 
ücret gelmektedir. Asgarî ücretin konuluş nedeni, bir I 
işçinin medenî bir insan gibi yaşayabileceği bir üc- I 
retle çalıştırılabilmesidir. Bu ücret, onun zorunlu I 
masraflarını karşılayacak düzeyde değil ise, buna I 
kanunun koyuluş amacına uygun bir asgarî ücret de- I 
mek mümkün olamaz. Yapılan incelemelere göre, ül- I 
kemizde şu anda, anladığımız manadaki asgarî ge- I 
çinme miktarı, en az 60 bin lira civarındadır. Yürür- I 
lükteki yasaya göre ise, asgarî ücret bugün net 28 I 
bin liradır. Böyle bir ücret, asgarî ihtiyaçlardan, bel- I 
ki sadece kirayı karşılayabilir. Bu asgarî ücrete, ver- I 
gi iadesi ile ne eklerseniz ekleyiniz, bu hiçbir mana I 
ifade etmez. I 

Sayın Bakanın, gazetelerde gördüğümüz kadarıy- I 
la, asgarî ücret tespit komisyonunu yılbaşından son- I 
ra toplantıya çağıracağı haberi olumlu bir gelişme- I 
dir. Hiç şüphesiz, önemli olan bu toplantıyı yapmak | 
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değil, toplantıdan çıkacak sonuçtur. Şayet bu toplan
tıdan, kamu işyerleri için öngörüldüğü açıklanan yüz
de 40 gibi bir zam çıkacak ise, komisyona toplan
tılar yaptırıp, asgarî ücretle çalışmakta olan işçileri
mizi boşu boşuna bekletmenin ve ümitlendirmenin 
hiçbir anlamı yoktur. Çünkü, 28 bin liraya ilave edi
lecek yüzde 40 zam karşılığı olan 11 200 lira, ancak 
üç aylık enflasyonun karşılığı olur ve asgarî ihtiyaç
lardan hiçbirinin teminine yetmez. O nedenle, Sayın 
Bakanın bu konudaki yaklaşımının, asgarî ücreti ol
ması gereken miktara çıkarmak şeklinde sonuç vere
ceğini ümit ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin burasında çok kı
sa da olsa, emekli, dul ve yetimler ile, malul işçileri
mizin durumuna temas etmek istiyorum : 

«Orta direk» tabir ettiğimiz kesimin çok büyük 
bir bölümünü kapsayan bu vatandaşlarımızın, bugün 
Sosyal Sigortalar Kurumu veya Bağ .-. Kur'dan almak
ta oldukları gelirler, artan hayat pahalılığı karşısın
da yürekleri sızlatır derecededir. Yükselen enflasyon, 
çalışanlar kadar ve hatta onlardan da daha fazla 
emekli kesimini etkisi altına almış, üç aylık maaşlar 
bir ay bile yetmez hale gelmiş, malul işçilerin ücret
leri ise komik sayılacak bir seviyede kalmıştır. 

Devlet, yükselen hayat pahalılığı karşısında, gere
kirse ek kaynaklarla takviye etmek suretiyle, sabit 
gelirli bu geniş kesimi enflasyona karşı mutlaka ko
rumalıdır. Bu bir atifet değil, sosyal devlet vasfının 
tabiî bir gereğidir. 

Değerli milletvekilleri, Bağ - Kur sigortalılarının, 
Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerinden yararlan
maya başlamasını, önemli bir adım olarak değerlen
diriyoruz. Bunun, süratle tüm yurda yaygınlaştırılma
sının gereğine inanıyoruz. 

Sözlerimin burasında, Sosyal Sigortalar Kurumu 
hastanelerinin durumuna kısaca temas etmek istiyo
rum : 

Herkesin iyi niyetinden şüphe edilemeyen tüm* 
çabalarına rağmen, bu hastaneler hakkındaki şikâ
yetler bitmek bilmemektedir. Doktorlarımızın, günde 
bakmaları gereken hasta sayısının beş altı kat üstün
de hastaya bakmak zorunda kalması, elbette onları 
fizik olarak zorlamakta, yıpratmaktadır; ama bu 
durum, bu hastanelerde görev yapan doktorlarımızın 
yanlış teşhis ve tedavi uygulaması yapmalarını, has
taları kovmalarını, hastanelerdeki yatakları kendi ara
larında paylaşmalarını haklı ve geçerli kümaz. 

Böylesine yoğun bir iş temposuna sahip Sosyal 
Sigortalar. Kurumu hastanelerinin, bir de özel hasta-
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lara açılmasını, bu hastanelerin sigortalılar tarafından 
kullanılamaması fiilî sonucunu doğuracağından endi
şe etmekteyiz. 

Değerli milletvekilleri, her bütçe müzakeresinde 
Sosyal Sigortalar Kurumunun, bir türlü tahsil edile
meyen prim alacaklarından söz edilir. Bilindiği ka
darıyla Kurumun kamu kesiminden 40, özel sektör
den 30 olmak üzere toplam 120 milyar prim alacağı 
bulunmaktadır, özellikle, özel sektördeki prim ala
caklarının, hiçbir etkiye kapılmaksızın, ciddî olarak 
takip edildiğini umuyoruz. Çok dar bir avukat kad
rosuyla ve çok düşük bir vekâlet ücretiyle takip edi
len bu alacakların, adî alacak niteliğinden çıkartılıp, 
vergi alacağı gibi mütalaa edilmesinin, çok büyük 
yararlar sağlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerimin sonunda, çıka
rıldığı tarihte maaş bağlanan bir milyona yakın yaş
lı ve muhtaca, asgarî bir gelir düzeyi sağlayan 2022 
sayılı Kanunun bugünkü haline kısaca tems etmek 
istiyorum : 

Bu kanunla ödenen maaşların bugünkü seviyesi, 
bunu her aldığında devletine dua eden muhtaç va
tandaşlarımızı, muhtaç olmaktan kurtarmaktan uzak 
bir hale gelmiştir. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma 
Fonuna toplanacağı ilan edilen 500 - 600 milyar lira 
ile fantazi işler yapılacak yerde, bu insanlarımızın 
maaşları günün şartlarına uy durulsa idi çok daha bü
yük, çok daha doğru bir iş yapılmış olurdu. 

Devlet, 2022 sayılı Kanundan yararlanan insanla
rı, bugün almakta oldukları 3 500 lira civarındaki 
maaşla geçiniyor sanmamalıdır. Elimde Safranbolu' 
nun Nebioğlu Köyünden 70 yaşındaki bir vatandaşa 
Devletin yazdığı bir yazı var; 2022 sayılı Kanuna 
göre kendisine maaş bağlanmasını isteyen Hüsnü Ün-
sal'a giden cevapta aynen : «Arazinizden 1 550 lira 
ayda gelir sağlayacağınız tespit edildiğinden, muhtaç 
olmadığınıza karar verildi» denilmektedir. (DYP, 

- SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

10 milyonlarca liraya düğünlerin yapıldığı trilyon
ları aşan banka kredilerinin batırıldığı bir ülkede, 
vatandaşını ayda 1 550 liraya geçinebilir sanan bir 
hükümetin Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin, her şeye rağmen, yine de milletimize ve 
bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyor, yü
ce Meclise saygılar sunuyorum. (DYP ve SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koksal. 
Şahsı adına lehte konuşmak üzere Sayın Osman 

Işık. 
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Buyurun Sayın Işık. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
. mitile t veklilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı

ğının 1987 malî yılı bütçesiyle ilgili şahsî görüşlerimi 
açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Bu vesileyle he
pinizi en derin saygı ve sevgilerimle -selamlarını. 

Yüce Atatürk, «Bir milletlin yaşlı vatandaşlarına 
ve emekileri ne karşı tutumu, o milletin yaşama 'kud
retinin en öneml'i kıstasıdır» buyurmuşlar ve «Cum
huriyet, bilhassa kimsesizlerin- kimsesidir» demek sü
rahiyle sosyal güvenceye verdiği önemi belirtmiş bu
lunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, Türküye Cumhuriyeti Ana
yasası da «Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler» 
bölümüne bağlı «Sosyal güvenlik hakları» başlığı al-
îmda 6 madde ile, yurttaşlarımızın geleceğimi ganan-
tikyen vs sosyal barışı sağlayıcı hükümler getirmüş 
bulunmaktadır. Anavatan partimiz, kuruluş günlerin
den it'ibaren, milletimizin huzur ve güvenini sağla
mayı, devam ettirmeyi ve işsizlliği azaltmayı, 'kendi si;-
ma kabul ettiği ana amaçların içerisine almış 'bulun
maktadır. Ayııca, Anavatan Partisi aynı zamanda 
akılcı, sosyal adaletçi bir partidlir. Bu görüşünü de 
parti programında ve hükümet programında açık ola
rak ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Muhterem akadaşlar, Anavatan Patisi döneminin 
Cumhuriyet Hükümeti işbaşına geldiği -andan itiba
ren, bir bakıma aceleci Hir tutumla, memleketin iş 
hayatım iyice düzeltmek ve düzenlemek; işçi ve işçi 
cnvjkliısinin sağlığını daha da garantilemek, işsiz sa
yısını azaltmak, yurt dışındaki işçilerim'İZin sorunla
rını çözmek ve durumlarını İyileştirmek; işçinin, 
cmcM'inin ve yoksulun sorunlarını çözmek; işçi, me
mur ve emeklinin konut sahibi olmasını sağlamak; 
«işçi ve işveren ilişkilerini düzenlemek, yurtta (iş verim
liliğin'! sağlamak, kısacası sosyal barışın ve sosyal re-
falhın sağlanmasını ve gelişmesüni temin etmek mak
sadıyla bir seri tedbirler almış, mevzuatta önemli de
ğişiklikler yapmış ve mevzuata yenilerini de ekle
miş bulunmaktadır. 

Benden önceki Anavatan Partisi Grubu sözcüsü 
arkadaşlarım, 'bu tedbirlerin, mevzuatta yapılan de
ğişiklikle, mevzuata eklenen yen iliklerin bazılarıyla 
ilgili gerekli açıklamaları yaptılar. Ben burada, izni
nizle, bazılarına da temas etmek istiyorum. 

Asgari ücret tespitleri, İş Kanununda öngörülen 
iki yıllık sürenin dolmasından yedi ay kadar önce ve 
taraflardan talep gelmeden yapılmış bulunmaktadır. 
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İş ve işçi bulma hizmetlerinde, vatandaşın beyanı 
e>as alınarak, 'bürokratik; işlemler azaltılmış ve böyle
ce gerekli kolaylıklar yapılmış bulunmaktadır. İşve
rene gönderilen işçi sayısı artırılarak, eskiden açık iş 
bulunan işyerlerine üç dört yılda bir gönderilebilen 
işsizler listesi, artık yılda üç dört defa gönderilme nok
tasına gelmiş bulunmaktadır. 

Tarımda kendi (adına ve hesabına çalışan çiftçiler, 
İç Anadolu ve Ege Bölgesindeki 18 ilde Bağ - Kur'a 
1.1.1987 tarihinden itibaren, bu isayıya Karadeniz 
böîgasindeki iller de dahil edilmiş bulunmaktadır -
süreksiz tarım işçileri ise, yurt çapında Sosyal Sigor
talar Kurumuna üye kaydedilmiş durumdadırlar. 

1986 Ekim ayı 'itibariyle, toplanı 411 380 tarımda 
çalışan vatandaşımız, sosyal güvenlik kapsamına alın
mış durumdadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık talebinde bu
lunan sigortalılara,' diğer sosyal güvenlik kuruluşla
rına tabi hizmetlerini gösteren belgelerini kuruma ver
meleri halinde, en geç 7 gün içinde, avans niteliğinde 
olmak üzere, askerî emekli aylığı 'bağlanmış; emekli 
dul ve yetimlerin, aylıklarının istedikleri bölümünü 
istedikleri zaman alabilmelerini teminen, bunların 
banka şubelerinde adlarına açılan hesaplardan öden
mesi; aylıkların daha kolay ve daha rahat Ödenmesi 
için ödeme yapan M bankaya ilave olarak üç ban
kanın şubelerinden de aylık ödemelerinin yapılması 
ve söz konusu aylıkların üç ay yerine ayda bir öden
mesi sağlanmıştır. 

Kanunla, Bağ - Kur üyelerine, prim borçlarını öde
meleri halinde, gecikme zammı ve faizden doğan borç
larının iki yıl ertelenmesli imkânı getirilmiş, daha son
ra bu konudaki süre üç ay daha uzatılmış durumda
dır. Bağ - Kur Kanunu değiştirilerek oniki yıllık uygu
lamada karşılaşılan tüm aksaklıklar, giderilmiş ve iki 
milyon Bağ - Kur'luya yeni haklar sağlanmıştır, üç-
yüzbinden fazla Bağ - Kur üyesine geçmiş hizmetleri
nin geçerli sayılması ve borçlanması hakkı verilmiştir. 

Bağ - Kur esnaf ve sanatkârlar, bunların emekli 
dul ve yetimleri, eş ve çocukları, ana ve babaları ol
mak üzere sağlık sigortasından yararlanmaya başla
mış ve esnaf ve sanatkârımız, yıllardır özlemini çek
tikleri bir hizmete böylece kavuşturulmuş bulunmak
tadır. 

Federal Almanya ve Libya'da çalışan işçilerimizin 
primlerinin Türkiye'ye transferini sağlayacak, sosyal 
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güvenlik hakkı tanıyan sözleşmeler ile yurt dışında 
çalışanların borçlarına da önemli yenilik ve kolay
lıklar getirilmiştir. Yurt dışındaki vatandaşlarımız, 
çalışma sürelerinin yanında, her defasında bir yıla 
kadar olan işsizlik sürelerini borçlanabilecekler ve 
borçlanma hakkından, çalışmayan ev kadınları da ya
rarlanabilecektir. Yurt dışında geçen bütün çalışma 
sürelerini borçlanma yerime, vatandaşlarımız istedik
leri kadar borçlanabilmeyi taahhüt edebileceklerdir. 

İşçilerimizin, Alman Yapı Tasarruf Sendikaîarın-
daki kredilerinin Türkiye'de kullandırılması için iki 
ülke arasında mutabakat sağlanmış. Böylece, bu ül
kede çalışan vatandaşlarımızın Türkiye'de kolaylıkla 
ev sahibi olabilmeleri sağlanırken, memlekete önemli 
m:ktarda döviz girmesi de temin edilmiş bulunmak
tadır. 

işçi emeklilerine aylıkları kesilmeden ikinci bir iş
te çalışma imkânını sağlayan kanun da çıkartılmıştır. 

Memur, işçi ve emekli grubunu meydana getiren 
sabit gelirlilerin devlet sosyal güvenlik kuruluşları ve 
işverenlerce ödenecek olan konut edinmelerine yardı
mı ile konut sahibi olmaları imkânı da getirilmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Işık, toparlayalım lütfen. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — 3294 sayılı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu çıka
rılmış ve bugüne kadar 106 bin vatandaşımıza yar
dım yapılmış bulunmaktadır. 

Şu halde, Türk sosyal güvenlik ve çalışma hayatı
mızla ilgili muhalefet sözcülerimizin ortaya attıkları 
tenkitler, bir bakıma, çoğunlukla isabetli görülmemek
tedir. 

BAŞKAN — Sayın Işık, toparlayalım. 

OSMAN IŞIK (Devamla) — Toparlıyorum Sayın 
Başkan, 

Artık Türkiye'mizde, bana göre, işçi, işveren sen
dikaları, federasyonlar, konfederasyonlar ve araların
daki ilişkiler kargaşa nedeni olmaktan çıkmış, millî 
menfaatleri zedelemekten, işçi menfaatlerimi Çiğne
mekten, kısacası, anarşiye ışık tutma noktasından kur
tulmuş, iş hayatında verimliliği, karşılıklı hak ve men
faatleri sağlayıcı, huzur ve güveni geliştirici yönde 
önemli mesafeler katetme noktastna ulaşmış bulun
maktadır. 
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Sayın milletvekilleri, bu arada, hükümete yapılan 
hiçbir grev talelbinin ertelenmediğini ve geri çevril-
mediğini de iftiharla ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, beni dinlediğiniz için yüce 
heyetinize teşekkür ediyor, Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanlığı mensuplarına, başta sayın bakanlarımız 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — 4-25 Haziran 1986 tarihleri arasında Ce
nevre'de yapılan 72 nci Uluslararası Çalışma Konfe
ransında kabul edilen, Amyantın Güvenlikli Kullanı
mına Dair 162 sayılı Sözleşme ve 172 sayılı Tavsiye 
Kararı ile ilgili olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı tarafından bütçe müzakereleri sırasında Tür
kiye Büyük Millet Meclisine bilgi sunulacağına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi (3/1206) 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakana söz 
vermeden önce, Başbakanlığın bir tezkeresi vardır. Bu 
tezkere, «Ülkemizin üyesi bulunduğu Uluslararası Ça
lışma Teşkilatı (ILO) Anayasasının 19 uncu madde
sinin 5 (ıb) ve .6 (b) bentleri gereğince Hükümetlerin 
Uluslararası Çalışma Konferanslarında kabul edilen 
Tavsiye Kararları hakkında, .yasama organına bilgi : 

IIL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE, K( 

B) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAK 
ANLIĞI (Devam) \ 

1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 
Malî Yılı Bütçesi 

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesdbı 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, kıymetli üyeler; bir görevi yerine ge
tireyim evvela. 

Ülkemiz tarafından onaylanmış bulunan Uluslar
arası Çalışma Teşkilatı (ILO) Anayasanın 19 uncu 
maddesinin 5 (b) ve 6 (b) bentleri gereğince Uluslar
arası çalışma konferanslarında kalbul edilen sözleşme 
ve tavsiye kararları hakkında, bakanlığımın yasama 
organına bilgi sunması ve bu hususun tutanaklara ge
çirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki bilgileri kısaca 
vermeme müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

I olmalk üzere, üstün gayretlerinden dolıayı teşekkür 
ediyor, bütçelerinin memleketimize, milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenalbı Allah'tan temenni ede
rek, tekrar en derin saygılarımı sunuyorum. (ANAP 
şualarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işık. 

KURULA SUNUŞLARI 

sunulmasına» dairdir. Bu bilgiyi Sayın Bakan, konuş
malarının sonunda vereceklerdir. 

Başbakanlık tezkeresini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

4 - 25 Haziran 1986 tarihleri arasında Cenevre'de 
yapılan 72 nci Uluslararası Çalışma Konferansı'nda ka
bul edilen Amyantın Güvenlikli Kullanımına Dair 
162 sayılı Sözleşme ve 172 sayılı Tavsiye Kararı ile 
ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ta
rafından bütçe müzakereleri sırasında Türkiye Büyük 
Millet Meclisine bilgi sunulması hakkında Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan 4.11.1986 
tarihli ve 040394 sayılı yazı ve ekinin suretleri ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

•MİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

Uluslararası Çalışma Konferansının 4 - 25 Hazi
ran 1986 tarihlerinde Cenevre'de yapılan 72 nci kon
feransında, Amyantın Güvenli Kullanımına Dair 162 
sayılı Sözleşmeyle, yine aynı konuda 172 sayılı tavsiye 
kalbul. edilmişlerdir. 

Bu sözleşme ve tavsiyede yer alan hususlar aşa
ğıda açıklanmıştır. Baıhse konu sözleşmenin ülkemiz 
tarafından onaylanalbilirliği hakkındaki görüşümüz, bu 
konuda başlattığımız çalışmalar tamamlandıktan son
ra, ayrıca bilgilerinize sunulacaktır. 

Amyantın Güvenlikli Kullanımına Dair 162 sayılı 
Sözleşme: 

162 sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi esas 
itibariyle altı bölümden müteşekkildir. Sözleşmenin 
birinci bölümü kapsam ve tanımları belirlemektedir. 
tklnci bölüm ise, meslekî bakımdan amyantın sebep 
olduğu hastalıklar ve bu hastalıklara karşı 'alınabi
lecek tedbirler, risklerin kontrolü ve işçilerin korun-
malarıyla alakalı genel prensipleri tadat etmektedir. 
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Üçüncü bölüm, tamamen önleyici ve koruyucu ted
birlere hasredilmiştir. Bunlar arasında, mühendislik 
kontrolleri, işyeri temizliği, belli türde amyant ve 
amyant ihtiva eden malzemelerin kullanımıyla ilgili 
usul ve kuralların geliştirilmesi, ilmî olarak daha az 
zararlı veya zararsız olan alternatif maddelerin kul
lanılması yönünde tedbirler alınması, amyantla uğ
raşan ve belli bir riske maruz kalan işçilerin özel ko
ruyucu giyecek ve malzemeyle teçhizi ve bu işçilere 
işverenlerce banyo, duş ve benzeri gibi kolaylıkların 
sağlanması kayda değer görülmektedir. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Sayın Bakan, takip edemiyoruz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK. BAKANI 
MEHMET MÜKBRREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Bastırıp vereceğim ayrıca efendim. 

Sözleşmenin dört ve beşinci 'kısımları ise, kontrol 
ve eğitimle alakalıdır. «Çalışma ortamının ve işçi sağ
lığının kontrolü» başlıklı dördüncü kısımda, çalışma 
ortamının kontrolü ve işçilerin amyant riskine ma
ruz kalmalarıyla alakalı kayıtların periyodik olarak 
tutulması ve bu kayıtların teftiş elemanlarınca her 
zaman kontrol edilebilmeleri, amyant riskine maruz 
kalan işçilerin muayene ve tedavilerinin sağlanması, 
bu işçilere tıbbî bakımdan tavsiyelerde bulunulması 
ve millî şart ve mevzuat muvacehesinde amyantın 
sebep olduğu hastalıklar sebebiyle, bu işte çalışmaya 
devam edemeyecek olanlara, başka gelir kaynağı bu
lunması hususları düzenlenmiştir. 

Hükümetin işçi ve işveren teşekkülleriyle birlikte, 
amyant sebebiyle ortaya çıkabilecek sağlık mesele
leri ve bunların kontrol ve önlenmesi hususunda 
eğitim ve enformasyon faaliyetlerine yönelik düzen
lemeleri yapması ve bu sahada sürekli eğitim veril
mesi gibi hususlar ise, «Enformasyon ve eğitim» baş
lıklı beşinci kısımda düzenlenmiştir. Sözleşmenin be
şinci ve son kısmını teşkil eden nihaî hükümler ise, 
sözleşmenin onaylanmasıyla ilgili standart hükümleri 
ihtiva etmektedir. 

Amyantın güvenlikli kullanımına dair 172 sayılı 
tavsiye: 

172 sayılı tavsiye, 162 sayılı sözleşmenin, bir ba
kıma ayrıntılı düzenlenmesini teşkil ettiğinden ve ana-
gayesi de sözleşmenin uygulamaya konulmasında yol 
göstermek olduğundan, bahse konu sözleşmede yer 
alan beş temel kısmı, diğer bir ifadeyle, kapsam ve 
tanımlar, genel prensipler, önleyici ve koruyucu ted
birler, çalışma ortamının ve işçi sağlığının kontrolü 
ve enformasyon ve eğitim kısımllarını aynen ihtiva 
etmektedir. 
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Ancak, tavsiyelerin onaylanması söz konusu ol
madığından, onaylamaya ilişkin standart hükümleri 
ihtiva eden nihaî hükümler, tavsiyede yer almamıştır. 

Tavsiyenin bu detaylı düzenlenmesinde kayda de
ğere hususlar; 18 yaşın altında olup, amyantla ilgili 
bir iktisadî faaliyetle iştigal eden gençlere özel ihtimam 
gösterilmesi, amyant naklinin de sağlık problemi 
ıhâsıl edebilecek riskler arasında sayılması, alternatif 
ürünlerin de ilmî metotlarla sağlık bakımından tetkik 
edilmesi, iş teftişine ağırlık verilmesi, işçilerin amyant 
ile ilgili bir işe alınmadan önce sağlık muayenelerine 
tabi tutulmaları ve bu muayenelerin düzenli aralık
larla tekrarlanması, işçiler hakkında sağlık dosyaları 
tutulması, işçilerin dikkatinin, özellikle sigara ve 
amyantın birlikte hâsıl edeceği zararlı etkiye çekilme
si ve bu konuda eğitim tedbirlerinin alınmasıdır. 

Arz ederim. 
SURURI BAYKİAL (Ankara) — Bilgi alınmıştır. 

ÇALIŞIMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bakıyo
rum, ilk defa bir gece oturumu mecburiyetinden ola
cak; kıymetli fikirleriyle bizi irşat eden arkadaşlardan 
da birkaç tanesi yok. Yani, sordukları suallerin de 
cevabını alamama gibi bir durum var. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Zabıtlardan alırlar. 

ÇALINMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Zabıtlardan okuyacaklar; keşke bir usul ihdas 
edilse de, biz de yazılı olarak bütçe müzakerelerini 
sunsak. 

Feridun Şalkir Öğünç arkadaşım ve diğer üç ar
kadaşım muhtelif konulara değindiler. Eğer müsaade 
ederseniz ben, ıPılan ve 'Bütçe Komisyonunda değin
diğim bir hususu kısaca belirtmek istiyorum. 

Zorluk şurada: «Zorluk» derken, sadece Çalışma 
Bakanlığının zorluğu değil, bütün iktidarların zorlu
ğunu müsaade ederseniz dile getireceğim. Bakınız, 
özellikle bizim ülkemiz için Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bir üçgenden bahsetmiştim. Belirli bir nüfus 
her sene, bütün gayretlere rağmen, yüzde 2.5 nispe
tinde artmakta. Bunun övünülecek tarafı var; ama, 
tabiî bu artan nüfusun ihtiyaçlarım karşılama zorunlu
luğunu akıldan çıkartmamak şartıyla. Bu nüfusun art
masını önleyemiyoruz, bir; ikincisi, bu nüfusun, gi
derek daha iyi bir yaşam seviyesinde yaşamasını sağ
lamak mecburiyetindeyiz. Bu, bütün hükümetlerin 
vazifesidir. Herkes, düne nazaran bugün, bugüne 
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nazaran yarın daiha iyi bir yaşam seviyesinde yaşama
yı arzu eder; bu, onların doğal hakkıdır, hükümetle
rin de vazifesi budur. Ne ile yapacaksınız?.. Artan bir 
nüfus, artan ihtiyaçlar; bunu karşılayabilmek için 
üçgenin üçüncü köşesi, millî gelir. Eğer millî gelirinizi 
bunlara paralel olarak artıramazsınız, şikâyetler baş
lar. Aslında, «iktidarların yıpranması» diye sıfatlan
dırdığımız olay budur. Yıpranmamanın; doğal olarak 
hudutsuz bir şekilde artan ihtiyaçların, daha iyi yaşa
ma ihtiyacının -günden güne artan bir nüfusu da 
nazarı itibara alarak söylüyorum - karşılanması hususu 
hemen hemen, teoride varsa da, fiiliyatta mümkün 
değildir. Onun için, bu şikâyetler devamlı olacaktır. 

Özellikle, benim bakanlığımı ilgilendiren ve mu
hatabı olduğum kitle - ki, bunu birçok yerlerde şu iki 
aydır vazifeye başlayalı çekinmeden söyledim - en çok 
sıkıntı çeken keşlim; 'bu ihtiyacı alabildiğine duymakta
dır, bu şikâyetlerini alabildiğine yapmaktadır. Onlar 
bu şikâyetlerini yapacaklardır, hükümetler de ellerin
den geleni yapmaya gayret ederek, bu şikâyetlerin 
cevabını bulmaya çalışacaklardır. 

Tabiî bu arada - bir polemik açmak için söylemi
yorum - işçi teşekkülleri vazifelerini yapacaklardır; 
onlar, bu şikâyetleri mümkün mertebe her gün biraz 
daha yüksek sesle bağırmaya ve elde ettiğinden daha 
çoğunu elde etme çabası içinde olacaklardır. Bu da 
normaldir. 

Bir şey daha var, onu da teslim etmek lazım; ar
kadaşlarımın konuşmaları da bunu gösteriyor; Mu
halefet partileri de kendi vazifeleri icabı olarak - sanki 
iktidarda olsalar daha iyisini yapacaklar mı, onu dü
şünmek mecburiyetinde de değillerdir - onlar da vazi
felerini yapacaklardır; bu modaya ayak uydurarak, 
«Vur Allah vur» gideceklerdir. (ANAP sıralarından, 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Biz sizden iyisini 
yaparız. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Hayır, bir polemik açmak için söylemedim. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Açtınız ama. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Dün başkaları vardı, yarın başkaları olacaktır. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Hakikati inkâr 
ediyorsunuz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Müsaade edin kardeşim; şu söylediklerimde hiç 
kimseye tevcih edilmiş bir şey yok. Yarın da biz mu-

j halefet oluruz; hep söylüyorum, «Allah geçinden ver-
I sin» diye. Bu normal, normal anlatıyorum, bundan hiç

bir hedef, bir parti ismi söylemedim, hiçbir şey söy
lemedim; bu, gerçeğin ta kendisidir. Bunu bugün ka-

I bul etmezseniz, yarın kendinizi müdafaa edecek söz 
I de bulamazsınız. 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Biz yaparız, size 
I benzemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, lütfen müdahale et-
j meyin. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 

I — Şimdi, müsaade ederseniz, sizi böyle geciken saat-
I lerde fazla alıkoymadan, arkadaşlarımın temas etmiş 

olduğu noktalara, aklımızın erdiği, dilimizin döndüğü 
I kadar cevap vermeye gayret edelim. 

Evvela, bir vicdan borcunu yerine getireyim. Ben 
bu vazifeye başlayalı iki ay oldu; geride kalan on 
ayın hem hesabını vermek, hem de övüncünü duy
mak bana düşmez; selefime teşekkür ederim huzuru
nuzda. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, Feridun Şakir arkadaşımız, her ne kadar, 
benimle olan 30-40 senelik dostluğunun hatırı için 
yumuşak konuşmaya gayret ettiyse de, siz de gör
dünüz, pek de yumuşak konuşmadı; o da onun doğal 
vazifesi. Bir insan 30 küsur senedir sendikalarda fiilen 
çalışır da, buraya bir nevi onların temsilcisi diye ge
lir ise, gayet ta'biî, sunî olarak da değil, alışageldiği 
biçimde, inandığı biçimde düşüncelerini sıralayacak
tır; onu yaptı. Tabiî ben, onun söylediklerini teker 
teker, satır satır ele almakta bir fayda görmüyorum. 
Genel olarak belki fark ettiniz - bu, benden evvelkiler 
böyle davranmadı anlamına çekilmesin sureti kati-
yede- demokrasinin bir uzlaşma rejimi olduğunu, ar
kadaşlarıma nazaran biraz daha fazla benimseyerek, 
ben, daha anlaşabilirle yollarını, daha uzlaşabilme yol
larını seçme gayreti içerisinde olacağım. 

Kavganın ne getirdiğini - hep artık dillerde pe
lesenk olduğu için kullanmak istemiyorum; ama mec
burum - 12 Eylül gösterdi. Millet birbirine girdi; ana 
baba, kardeş birbirine girdi, partiler, sendikalar bir-

I birine girdi; onun için mümkünse bu uzlaşmayı, sa
mimî ve gerçekçi bir uzlaşmayı yerleştirebilirsek; mu
halefetiyle, iktidarıyla, sendikalarıyla; zannediyorum 
ki, en büyük hizmeti yapmış oluruz. Ben o gayretin 
içerisinde olacağım. Buraya çıkıp da «Ben Anayasaya 
ret oyu verdim, bende kafa var» demenin pek yerin-

j de bir görüş olduğu kanaatinde değilim. Yani, «evet» 
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diyenlerin kafası yok mu? (ANAP sıralarından alkış 
lar) 

«Sendikaların sorunları dayanılmaz boyutta, sendi
kalara siyasal baskılar yapılmaktadır» şeklinde, benim 
pek kabul etmediğim şikâyetleri oldu. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sendikalara baskı 
doğru. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Sorunlar var; sorunlar olmasa, zaten ne sendika
lara, ne konfederasyonlara, ne muhalefet partilerine 
lüzum kalmaz ki. Başlangıçta anlattığım olgudan do
layı sorunlar olacaktır. Değil mi ki devamlı gelişen 
ihtiyaçlar, değil mi ki devamlı büyüyen nüfus, onun 
arkasından devamlı sorunlar olacaktır. Bu sorunlara 
iktidarlar, kendi programlarında, tüzüklerinde, inanış
larında, o istikamette birtakım çareler bulacak, mu
halefet de bunun aksini söyleyecek, «yanlıştır» diye
cek... Onun için, sorunları yok farzetmek de mümkün 
değil. Biz, «Sorunları bu şekilde halletmeyi düşünü
yoruz» diyeceğiz, siz «yanlıştır» diyeceksiniz. Zaten, 
demokrasinin de güzel tarafı bu. Şimdi, arkadaşımın 
«Sorunlar var» demesine katılıyorum; ama dayanılmaz 
boyutta filan gibi böyle abartmalı bir ifadesine, doğ
rusu katılmıyorum. 

tLHAN AŞKIN (Bursa) — Muhalefetin görevi 
bu, abartacaklar Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Evet, «Abartmasalar daha iyi olur» derim. 

Şimdi, içişleri Bakanlığınca hazırlanan Grev ve 
Lokavt Kanunu... Biz, tabiî o zaman siyaset sahnesin
de değildik; ama bildiğimiz bir şey varsa, kanunlar, 
Büyük Millet Meclisinden geçer. Kim bunun redak
siyonunu yapar, kim önerir; onlar ayrı şeylerdir. Belki 
İçişleri Bakanlığı da bu işe katılmıştır, katılması da 
lazımdır; grev ve lokavt gibi bir sosyal hadisede, bir 
memleketin içişleri bakanlığının da elbel söyleyeceği 
birtakım laflar vardır; ama burada verilmek istenen 
imaj, sanki bir polisiye zihniyetle hazırlanmış filan 
gibi. Bu kanunlar bu meclislerden geçti; kimsenin, 
meşruiyeti hakkında en ufak bir şüphesi olmayan bu 
meclislerden geçmiş olan bir kanunu, bu şekilde bu
rada takdim etmenin yeri yok. Şunun yeri var; bunu 
ben bu Mecliste değil, gitmediğimizi söylediğiniz, as
lında memleket dahilinde bulunduğum sürece gitti
ğim işçi kongrelerinde de açıkça ifade ettim. Her ka
nunun, Anayasa dahil, zaman içerisinde günün koşul
larına uydurulması çok doğaldır. «Siyasî yasaklama

lar ve kısıtlamalar vardır, buna paralel olarak sendi
kal kısıtlamalar ve yasaklamalar da vardır» dedim. 
Hatta evvelki hafta televizyon olduğu gibi verdi; ama 
hemen ilave ettim, «Bunların elbette ki, demokrasi 
içerisinde yerlerinin olmaması gerekir; yani günü gel
diğinde behemahal, kısıtlamasız ve yasaklamasız, hem 
siyasal, hem sendikal, bu yasakların kaldırılması la
zımdır; ama zeminini, zamanını ve yöntemini iyi tes
pit etmek lazım» dedim. 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Açıklar mısınız? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Gayet samimî konuşuyorum efendim, gayet sa
mimî konuşuyorum; «Eğer bunu iyi hesaplamazsanız, 
tekrar o günlere dönersiniz» dedim; orada da demok
rasi kaybeder. (ANAP sıralarından alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Ne zaman, ne 
zaman? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Ne zaman olduğu meselesine gelince; - Sayın Can-
ver yahut arkadaşımız sordu - onu da açıkça söyle
dim. Benim bir çalışma yöntemi ileri sürdüğümü bi
liyorsunuz, belki gazetelerde gördünüz. Çalışma ha
yatımızda ne kadar unsur var ise; muhalefet parti
lerimiz dahil, özellikle muhalefet ve iktidar partileri
mizde iş hukuku üzerinde ilgi duyan, burada ihtisas 
yapmış olan arkadaşlarımız başta olmak üzere, işçi 
kuruluşlarımızın temsilcileri, üniversitelerimiz; biz 
bütün bu konulan oturacağız teker teker konuşaca
ğız; ama özellikle muhalefette veya iktidarda oldu
ğumuza göre şu veya bu marka altında toplanmış. 
olmamız nedeniyle, «İlle yarın kaldırın» veya «Beş 
sene sonra kaldıracağız» diye bir önyargıdan uzak 
olmak mecburiyetindeyiz. Bu konu, bir rejim konu
sudur; onu anlatmak için huzurunuzda bulunuyorum. 
Rejim konusu olduğunu siz de biliyorsnuz. Yani, 12 
Eylüle takaddüm eden günlerde, sendikal hakların 
kullanılması yüzde yüz tasvip ettiğiniz istikamette 
miydi? Bunların içerisinde bu haklan çok kötü kul
lananlar yok muydu? Bu hakların kısıtlanmaları ve 
yasaklanmaları, o çok kötü kullananlar yüzünden ba-
şımıza gelmedi mi? (ANAP sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar) • 

Tabiî, burada bulunmayan bir teşekkülü ismen 
suçlamak niyetinde değilim; ama bunları iyi düşüne
ceğiz. Bir daha hortlamamasını içtenlikle istediğim 
o koşulların geri gelmemesi için hesabı hep birlikte 
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yapacağız, tek taraflı değil; oturacağız, konuşacağız, 
münakaşa edeceğiz, müzakere edeceğiz ve bir neti
ceye varacağız. Ben bu meselenin... 

HÜSAMETTtN C I N D O R U K (Samsun) — Ne 
zaman? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Bu aybaşından itibaren efendim; bütçe geçer geç
mez oturacağız; bunu her yerde söyledim, tekrarlı
yorum. 

HÜSAMETTİN C1NDORUK (Samsun) — Kimin 
adına söylüyorsunuz? 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 

— Asgarî ücret konusuna bütün arkadaşlarımız te
mas ettiler. Bakınız, ben bunu söyledim ve... 

MEHMET ABDURREZAK CEYLAN (Siirt) — 
Başbakan... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi laf atmayın, samimî konuşalım; 10 - 15 da
kika sonra oturacağım şuraya. 

BAŞKAN — Sayın Ceylan, lütfen... 
Sayın Bakan, devam edin. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) 
— Şimdi, asgarî ücretin tarifinden başlayarak, yıl
lar boyu uygulamasında hemfikir değiliz. Yani, «Hem
fikir değiliz» derken, ben şu taraftayım, bu taraf
tayım manasına söylemiyorum; dokümanları oku
dum; yani üniversite hocası ne demiş, bu konuda söz 
sahibi olması icap eden herhangi bir işçi kuruluşunun 
temsilcisi veya bir parlamenterimiz ne demiş? Riva
yetler muhtelif; bir kere bunu oturtmak lazım. Siz, 
asgarî ücreti, bir insanın geçinmesi için lüzumlu as
garî ücret diye kabul ederseniz, arkadaşlarımızın bütün 
bu söyledikleri haklı; o kadar haklı ki, asgarî ücreti, 
«3 500 kalori nasıl temin edilir, onu temin edecek bir 
file kaç liraya doldurulur?» diye vazederseniz - ki, 
birçokları böyle ele alıyor - o takdirde bakıyorsunuz, 
bilfarz, en son bulunan 41 400 lira. Bunu yüzde 25 
vergiye tabi tutuyorsunuz; kalori ne oldu?.. Bu hesap 
yanlıştır. Bu hesabın karşısında olanlar diyorlar ki: 
«Bu, bir geçinme meselesi değildir; bu bir miyardır, 
bir ölçüdür.» Aslında bir tek kişiyi göz önüne alıyor, 
sadece işçiyi göz önüne alıyor, asgarî ücreti alan; ço-
luğu, çocuğu, ailesi varsa, onları da almıyor; ama 
bir haksızlık da, - madalyonun tam tersi olarak söy
lüyorum - sanki buna. hiçbir sosyal yardım zammı 

ilave edilmiyor... 41 400 liranın yüzde 25'ini kestiği
niz zaman, 28 bin lira civarında bir para kalıyor. 
Bu sene bu 20 bini 24 bin lira yaptık, demek ki tak
riben 50 küsur bin lira para ediyor. 

Şimdi, «Bu parayla geçinilir mi?» sorusunu or
taya atmamak lazım. Bir de, «Asgarî ücretle çalış
tığını söyleyenlerin miktarı yüzde olarak ne kadar?» 
diye ben arkadaşlarıma sordum. Bordrolarda yüzde 
35 civarında asgarî ücret alındığı iddiası var; yapı
lan tetkikat gösteriyor ki, aslında bu yüzde 35 değil, 
yüzde 10 civarındadır; hakikî manada as'garî ücret 
a lam.ı 

Bir şeyi müdafaa etmek için «Canım, zaten bun
ların miktarı azdır, bununla geçinse ne olur» mana
sında söylemiyorum; ama bakın orada başka bir 
olay var. Adam belki de asgarî ücretin iki mislini, 
üç mislini alıyor; vergisinden de 'kaçırıyor, primin
den de kaçırıyor. Bunları önleyeceğiz; dediğim gibi, 
koyacağız masamın üstüne. 'Bunların aksak olduğu 
meydandadır; ama bir peşin fikirle «geçinebilirsin» 
veya «geçinemezsin» diye bir söz sarf etmenin, ben
ce doğru olduğu kanaa tında değilim. Bir de bir ar
kadaşımız iddia etti ki, yılbaşından sonra hemen as
garî ücret komisyonunu - İki, başkanı benim - çağı
racağımı söyledi; hayır böyle bir şey söylemedim. 
Bu aybaşından itibaren bu söylediğim görüşmeleri 
yapacağım, ondan sonra asga,rî ücret komisyonunu 
çağıracağım. Orada da bir anlaşalım ki, «Böyle söy
lemiştin, niye yapmadın?» demesinler. 

Şimdi, yine Feridun Şak ir Öğünç arkadaşımız, 
«11 milyarla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
olur mu, bunca insanın derdine 1(1 milyarla nasıl ça
re bulursunuz?» dediler, lil milyar, bizim merkez ve 
taşra teşkilatımızın cari masraflarıdır. İşçilerle ha
kikî manada meşgul olan, onların dertlerine çare 
olan; siz de biliyorsunuz 'ki, mesela Sosyal Sigorta
lar Kurumudur ve onun da 1 trilyon 424 milyar 804 
milyonluk bir bütçesi olduğunu unutmayın; bu paray
la o iş görülüyor. İnşallah, bir iki gün içerisinde ilan 
edeceğimiz yeni ücretler hep bu paranın içerisinden 
çıkacak; bunun hir hesabı kitabı var. Orada söyle
mek istediğim şu; tenkit için değil» hele gıyabında 
hiç yapmak istemem, çok sevdiğim ve takdir ettiğim 
arkadaş; hadiseyi çok yüzeyden alıp da böyle «11 
milyarla Anavatan iktidarı işçilerin meselesini halle 
çalışıyor» falan gibi burada beyanda bulunması yan
lış. O da biliyor iki, bunun Sosyal Sigortalar Kuru
mu var, bunun Bağ - Kur'u var. Söylediğim gibi, 
bunların bütçeleri trilyon hesabında. 
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Arkadaşımız, «.Mesela tarım işçileri sosyal güven
ceden mahrum» diyor. Daha dün öğle radyo prog
ramında mevcut V8 ile yeni 10 tane ilin ilave edil
diğini kendi sesimden ben ilan ettim. Dedim ki, 
«Tarımda kendi hesabına çalışan çiftçilerimiz artık 
Bağ - IKur kapsamına alınmıştır. Bu suretle, bugü
ne kadar 1 , 5 - 2 milyon civarında kimse bundan is
tifade ederken, dünden beri 3 milyonun üstünde şa
hıs bundan istifade ediyor.» Şimdi, bu ortada iken, 
daha dün taze bir kararnameyi TRT ve TV ile ilan 
ettiğim halde, «Tarım işçileri sosyal güvenceden mah
rumdur» demek, gene demin söylediğim gibi, «11 
milyarla bu işi nasıl görüyorsunuz?» demek gibi, 
bir etüde dayanmayan çok yüzeysel ithamlar olu
yor. 

Kaçak işçi sorununa değindiler; kaçak işçi var. 
Kaçaık işçi, bizim tespitlerimize göre, 400 - 500 bin 
•kişi var. 3 milyon işçi mevcudunun takriben 1 mil

yon 900 bin küsuru, yani üçte ikisi sendikalı işçi, 
diğeri 1 milyon kadarı sigortaya kayıtlı; ama onun 
da dışında, takriben 400 - 500 bin civarında, ne sen
dikada, ne sigortada gözükmeyen, çalışan işçi var. 
Bunların denetimleri hakkında arkadaşlarımızdan 'iki
si aynı noktaya dokundu. Teftiş kadrolarının büyü
mesi konusuna değinildi; bu sene aldık. Yeter mi 
konusuna gelince; yetmez, almaya devam edeceğiz. 
Dünyanın her yerinde de var bu; ama mühim olan, 
bunu minumum bir seviyeye indirmektir ve bunun 
varlığını kabul etmektir. Varlığını kabul ediyoruz, 
çarelerini bu sene bir nebze gidermeye çalıştık, bun
dan sonra da çalışacağız. 

Kongrelere katılmama mevzuunu söyledim; kıs
met olursa, ayın 22'sinde en büyük teşekkülümüz 
Türk - İş'in k,ongresiıne de gideceğim. 

Tabiî, söylediklerini polemik mevzuu olmasın di
ye hep atlıyorum, lüzum da yok, bunlardan bir fay
da ummuyorum; ama benim romantik ve platonik 
yaklaşımım konusunu söylemese iyi ederdi. İyi ni
yetle bir yaklaşma yapmadıkça hiçbir iş göremez
siniz; evvela iyi niyetle yaklaşacaksınız, ondan son
ra ne becerebildiğiniz meydana çıkacaktır. Benim yap
tığım bu. 6'1 yaşındaki adamın romantik ve plato
nik olması mümkün değildir arkadaşlar. (Gülüşme
ler) 

«Kanun tekliflerimiz var, hiç bakılmadı, edilme
di» diye şikayet ettiler. Eğer kendisi kabul ederse, 
demin söyledim; parti farkı gözetmeksizin bu işe 
ilgi duyan arkadaşlarımla devamlı birlikte olacağım. 
Kanun teklifleri olur, başka önerileri olur, yanlış-
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larımız olur, gelirler, her zaman kapımız açık; ben 
davet edeceğim, ben rica edeceğim. Gönül arzu eder
di 'ki, gitmesin de şimdi şurada şu laflarımı dinle
sin... 

Sayın Şeyhmus Bahçeci'nin dokunduğu konular 
var; «Ekonomide liberalsiniz, işçi ücretinde kısıtla
yıcısınız» d;yor. 'Biz o kanaatte değiliz, yani bu, mu
halefet yapılmak için söylenmiş sözdür. Sırayı aş
mak istemiyorum, Sayın Koksal Toptan'ın da be
yanları oldu; ama bakınız, bütün imkânlarımızı zor
layarak,' daha faydalı olmak gayreti içerisinde, kal
kıyor Hükümet Başkanımız, «Kamu işçilerine yüzde 
40 zam» diyor. Yeknazarda bunun nsreai tenk:t edi
lir? Düşünüyorsunuz değil mi? Ne güzel tenkit edi
yor. Sizi sıkmazsam söyleyeyim efendim, ben tahsili
mi 'Belçika'da bitirdim. Anvers .milletvekilleri hep 
muhalif, o zaman öyle. Elektrikli tren getiriyorlar,. 
Anvers'i Brüksel'e bağlıyor. «"Artık elektrik tre
ni getirdik, kuru kuruya da olsa, muhalefet çıkar 
teşekkür eder» diyorlar. Adam çıkıyor, «Teessüf ede
rim, bizi dış dünyayla temasa geçirdiniz, bizim sü
kûnetimizi bozdunuz» diyor... Bu, muhaleıfet;n vazi
fesi. Diyor ki arkadaşım, «Müdahale ediyorsun...» 
'Müdahale etmiyorum; en büyük işveren devlet, iyi 
niyetle bir rakam ortaya atıyor; şu ara başka toplu 
sözleşmeler de yapılıyor, onlar da ondan ayarlansın 
diye. 'Bu demek değildir ki, siz ille bu rakamı ka
bul edeceksiniz. Elbetteki onun da, mevzuatın gerek
tirdiği şekilde, o kamu kesiminin başındaki zevatla, 
onların muhatabı olan sendikalar karşılıklı oturacak
lar, müzakere edecekler, belki sendikalar karşılıklı 
oturacaklar, müzakere edecekler, belki altında, bel
ki de üstünde kararlaştıracaklar; ama Hükümet Baş
kanı, <<cBu sene, ben canı gönülden bunu veriyorum» 
diyor. Politika deyin, ne derseniz deyin, ama bunun 
tenkit edilecek tarafı yok Sayın Koksal Toptan; bu
na bir kocaman teşekkür edilir. (ANAP saralarından. 
alkışlar) 

Bakınız, «Grev hakları kullanılmaz hale getiril
di» diyor. Tam sayısını hatırlamıyorum; ama olma
masını dilediğimiz çok grev var şu anda. Grevlerin 
az sayıda olmasını sağlayan kısıtlayıcı yasaklayıcı 
mevzuatımız var, burada anlaşalım; kamu düzenini 
bozan vesaire vesaire, ama bunlar gökten zembille • 
inmedi, yağmur yağar gibi gelmedi. Demi.n bahsetti
ğim gibi, bu sendikal haklar, 12 Eylülden evvel iyi 
kullanılmış olsaydı - o kafası kopasıca sendikaları 
kastederek söylüyorum, hang:si olduğunu anladı
nız - bunlar gelmezdi başımıza. 
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CÜNEYT CA'NVıER (Adana) — Hangisiydi? 
Açıklayın, Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKBRRBM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — DİSK efendim; işinize yararsa. (ANAP sırala 
rından alkışlar) 

SURURt SAYKAL (Ankara) — Sayın Bakan, 
siz cellat mısınız? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anayasa suçu 
işledin. Yargılaması süren bir dava hakkında ko
nuşamazsın. (ANAP sıralarından «Otur yerine!» ses
leri) 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Mahkemeye, mahkemeye. 

BAŞKAN — Evet, devam edin. 
SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 

siz trafik memuru değilsiniz. ıHer şeyi konuşamaz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERîRBM TAŞÇIOÖLU (Devam
la) — Ama soruyorsunuz, ben de söylerim. 

SÜRÜR* BAYKAL (Ankara) — Bunu söylemeye 
hakkınız yoki, 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Varsa, Anayasa Mahkemesine müracaat eder
siniz, suç işlediğime dair efendim. Alışık olduğunuz 
bir metot, buyurun efendim. 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Sayın Başkan, 
müdahale edin, ikaz edin; cellat mıdır, bakan mı
dır? «Kafası kopasıca» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Kafası topacısa» ta
biri biraz... 

ÇALİŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Bizim zihniyetimiz bu kardeşim, bu siyasî 
iktidarım tercihi bu. Gücün yetiyorsa, bileğin kuvvet
liyse indir aşağıya. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alıkışlar) Siz onun avukatı mısınız, siz DİSK'in 
avukatı mısınız? Sayın Başkan, kendileri DİSK'in 
avukatı mıdır?1 

SURURt BAYKAL (Ankara) — Mahkemeye 
saygıh ol, yargıya saygılı ol. Ben milletin avukatı
yım, halkın ve hakkın savunucusuyum. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anayasa suçu 
işledin. 

BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Baykal, lütfen 
oturunuz, lütfen oturunuz. (SHP sıralarından gürül
tüler) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Anayasa suçu 
işLdi. 

BAŞKAN — Lütfen oturunuz. 
Sayın Bakan, «Savunması olmayanlara temas et

meyeceğim» ya da «dikkat edeceğim» demiştiniz. . 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENİLİK BAKANI 

MEHMET MÜKJERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Efendim zorladılar, tahrik ettiler, mecbur kal
dık. 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Soru sor
du, cevap verdi. 

METİN • ÜSTÜNEL (Adana) — Tahrik yok 
Sayın Bakan, kimse bir şey söylemediki. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — «İsmini söylemeyelim» dedik, «Kim?» diye ba
ğırdı beyefendi. (SHP sıralarından gürültüler) 

SURURİ BAYKAL (Ankara) — Siz bu kafay
la düzeltemezsiniz bu işi bakan. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENDİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Onu biz biliriz efendim, onu biz biliriz. 

SURUlRİ BAYKAL (Ankara) — Siz daha da kö
tü hale getireceksiniz. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Onu biz biliriz efendim, siz kendi halinizi 
düzeltin, bizi bırakın. (ANAP sıralarından gülüş
meler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Bakan, on
dan hiç kuşkunuz olmasın. 

ÇALIŞMA VE SOSYAİL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) —- Efendim, tabiî ben havayı bu şekilde elektrik
lendirmek istemezdim; ama arkadaşlarımızdan bir 
veya ikisi, zaman zaman böyle bizi provoke eder
ler. 

SURUlRİ BAYKAL (Ankara) — Allah Allah. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREIM TAŞÇIOĞLU (Devam
la) — Kusura bakmasınlar, arzım bundan ibaret. 

Eğer kabul ederseniz, bütçenin kabulü mümkün 
olursa, memleketimize hayırlı olmasını diler, saygı
lar sunarım efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

METİN ÜSTÜNEL (Adama) — Hiçbir şey söyle-. 
mediniz ki, Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şahsı adına, aleyhte, Sayın Bilal Şişman. Buyu

run Sayın Şişman. 
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Sayın milletvekilleri, lütfen karşılıklı konuşmaya-
km. 

BİLA.L ŞİŞMAN (istanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik «Bakanlığının 1987 Malî Yılı Bütçesi üze
rinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. 

Bakanlığa yeni atanan Sayım Taşçıoğlu'nun, 
TRT'de izlediğim konuşmaları ümit vericidir. Sayın 
Bakan, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarında 
değişiklik yapma gereğini kabul etmiş görünmekte
dir. Bu da, hükümet kanadının ıişçi kuruluşları ta
rafından ileri sürülen şikâyetlerin haklı kabul edil
mekte olduğunun açık bir işaretidir. Ancak, bir hak
lılığı zamana terk etmekse, o derece haksızlıktır. 
Zira Sayın Bakan, yasal noksanlıkların zaman için
de giderilmesinden söz etmektedir. İşçi kuruluşla
rının talepleri Bakan tarafından haklı bulunuyor
sa - 'ki, ifadesinde bu var - haklılıklar tespit edilerek, 
bunların en ıkısa zamanda hayata geçirilmesine başla
mak gerekir. 

İşçi kuruluşlarının, üyelerine menfaat ve gereken 
hizmeti verebilmesinin yolu, hür. sendikacılıktır. Hür 
sendikacılık ise, ha:k ve menfaat grevlerini kullana
bilmek, pazarlıkta güçlü olmaktan geçer. Sayın Baş
bakan bütçe üzerindeki eleştirileri cevaplarken, iş
çilerin istediklerinde grev yaptıklarını, hükümetin 
şimdiye kadar hiçbir grev için ertelenen kararı alma
dığını ifade ettiler. Bu beyan doğru olabilir. Ns var 
ki, uygulanmakta olan grevler, grev yasaklanırım 
genişletilmesi sonucu, grev istisna, grev yasakları 
kural haline gelmişken, grev sırasında işverene stok
larını eritme, mamul, yarı mamul mallarını satma, 
grevdeki işyerlerine hammadde sokma olanağı ta
nınmışken, grev oylamasında işverenin sonradan ala
cağı işçilere oy hakkı tanınarak greve «hayır» deme 
imkânı sağlanmışken, grevin kamuoyu desteğmi ka
zanmasına yarayacak araçlardan yararlanma olanağı 
kaldırılmışken, ıgrevlerde başarılı olmak ve başarılı 
müzakeresi olmak, hayalcilikle, eşdeğerdedir. Bu 'ne
denlerle, gelişen sosyal dengemize cevap vermekten 
uzak kalmış olan yasaların kanuna muhatap kitle ör
gütü yetkilileriyle görüşülerek, şikâyetlerin asgariye 
indirilmesine çalışmak, kaçınılmaz hale gelmiştir. 
Grevin göstermelik olarak yapılması, taraflara hiçbir 
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yarar sağlamaz. Grev etkili olabilirse, netice, çalı
şan ve çalıştıranlar açısından iyi sonuç verebilir. 

Türk' işçisi, hür sendikacılık haklarını şimdiye ka
dar örnek olacak akıllılıkta kullanmıştır. Küçük ha
talar gerekçe 'gösterilerek temel haklara zarar vere
cek yasal düzenlemelere asil Türk işçisi layık değil
dir. 

Sayın Başkan, Sayın Başbakan bütçenin tümü üze
rindeki cevabî konuşmasında, AET'deki serbest do
laşımdan bahsederken, şunları söylediler: «Avrupa 
Ekonomik Topluluğunda serbest dolaşımın kabul 
ediliş sebebi, işçilerin diledikleri yerlerde çalışması
nı sağlamak, bu suretle emeğinim karşılığını temin 
etmektir.» İnsan emeğinin karşılığını almasına de
ğer veren bu ilkenin işçilerimiz bakımından da önem 
arz eden bir 'hususuna işaret etmek istiyorum. 

NECAT TUNÇSÜPER (Balıkesir) — Leningrad' 
tan da bahset. 

BİLAL ŞİŞMAN (Devamla) — 1475 sayılı İş 
Yasamızın 14 üncü maddesine göre, İşyerinde 1 yıl 
çalışan her işçi 1 aylık maaşı tutarında kıdem tazmi
natına hak kazanmaktadır. 'Bu hal, her çalışılan yı
lın eklenmesiyle çoğalmakta, böylece, memurlardaki 
emeklilik ikramiyesi karşıtı olarak, işçinin de kıdem 
tazminatı hakkı' oluşmaktadır. Ne var ki, kanunu
muz bir maddeyle verdiği ciddî bir hakkı, aynı ka
nunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında sıralanan 
nedenlerle ortadan kaldırabilmektedir. 

Anayasamız, sosyal devlet ilkesini benimsemiştir. 
Çalışan insanın tek gelir kaynağı ve ümidi olan kı
dem tazminatının 17 nci maddede sıralaman neden
lerle kesilmesi, sosyal devlet anlayışı ve adaletle bağ
daştırılacak bir hüküm değildir. 

İşyerinin sürekliliği, işçinin işindeki başarısı so
nunda fabrikada çalıştığı 25 yıl karşılığında, işçi, 
işverenden 25 maaş tutarında kıdem tazminatı al
maya hak kazanmaktadır. İşçinin bu tazminatı ala
bilmesi bazı şartlarım yerine gelmesiyle mümkündür.' 
Kendisinin istifası halinde kıdem tazminatını alama
yacağından, dışarıda daha iyi şartlarla iş bulmasına 
rağmen, işyerinden ayrılamaz. İşçi, kıdem tazminatı 
hatırı için işverene bağımlı hale gelmektedir. Oysa 
işveren, 'beğenmediği işçinin kıdem tazminatım öde
yerek işime son verebilmektedir. Görüldüğü gibi, bu 
hak tek taraflı 'kullanılmaktadır. 
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Diğer taraftan, işveren, yasanın 17/2 fıkrasına 
atfen, 25 yıl hizmet veren işçinin kıdem tazminatı, 
kusuruyla mütenasip bir adalete dayanmadan kesi
lip, iş akdinin feshini yapma hakkına da sahip bu
lunmaktadır. Böyle bir durumda işçi, hak ettiği 25 
yıllık hizmeti karşılığı olan tazminatımı kaybedebil
mektedir. Maaşının ortalama 150 bin TL. olduğunu 
kabul edersek, bu işçinin 25 yıllık kaybı 3 milyon 
750 bin liradır. 

Memurlarımızın ikramiyeleri hiçbir şart ve su
rette kesintiye tabi değildir. İşçiler için de ikramiye 
niteliğinde olan kıdem tazminatlarının hiçbir surette 
kesilmemesi gerekir. Ceza yasalarımızda «zamanaşı
mı» diye bir tabir vardır; 25 yıllık çalışmayla mak
bul olan bir kişimin tüm haklarını bir anda silip yok 
farz etmek, ne insanlık, ne de hukukla bağdaştırıla
bilecek bir tutumdur. 

•Bu nedenlerle İş Yasasının ilgili maddeleri de-
• ğiştirilereık, işçiler de, beğenmedikleri işverenin ya

nında kıdem tazminatı hatırı için çalışmaya mecbur 
olmamalıdır. İşçi, çalıştığı süre içinde hak ettiği kı
dem tazminatımı alarak işten ayrılabilme hakkına sa-
h:p kılınmalıdır. 17 nci maddenin ikinci fıkrası hük
müne göre işçinin hak ettiği- kıdem tazminatı ke-
s ilmeme] id ir. i 

Bütün bu şartların yerine gelmesi halinde, .işçi
lerimiz, AEİT'deki işçiler ^ibi, belli sebeplerle ba
ğımlı olmaktan kurtulup, serbestçe emeklerinin de
ğerlendirilmesi olanağını bulabileceklerdir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemizde iflaslar 
giderek moda halini aldı. Binlerce çalışan insan if
laslar medeniyle güç durumlara manız bırakıldı. Bazı 
kredi kuruluşları bile paralarını tahsil edememe en
dişesine kapıldılar. Bu hale göre, yasalarımızda bazı 
eksiklikler vardır. İngiltere'de bazı Türk firmalarının 
iflas yolunu seçmiş olduklarını gazete haberlerinden 

i öğrendik. Ne var ki, İngiliz hükümeti durumu tetkik 
ettirip, amaçla iflaslara sebebiyet veren yasayı değiş
tirerek, kötü maksatlıları önlemiştir. 

Bizde meydana gelen olaylarla ilgili olarak za
manın bakanıma sorduğum bir soruma sayın bakan 
şu cevabı vermişti: «Konu, ilgili bölge çalışma mü: 
dürlüğünce tetkik ettirilmiştir. Adı geçen fabrikadan 
alacaklı olan işçilerin alacaklarını alabilmeleri için, 
isimlerinin iflas masasına yazdırılması sağlanmıştır. 

Kanun gereğince bakanlığımı tarafından yapılacak 
başka bir şey bulunmamaktadır.» 

Bu cevap bence yetersizdir. Aslında, yetkililerin 
üzerinde duracakları husus, maksatlı bir iflasın olup 
olmadığıdır; iflas maksatlı ve bu nedenle işçiler mağ
dur edilmişlerse, bakan «Benim yapabileceğim başka 
bir şey yok» diyemez. Bakanın görevi, yasalarda is
tismara olanak sağlayan nitelikteki hükümleri gide
rici - İngiltere örneğ.'mdeki gibi - hemen yeni bir ya
sa tasarısı hazırlayıp, bu şekildeki art niyetlilerin kö
tü davranışlarına mani olmaktır. 

Bir gecede çok ciddî yasaları kanunlaşhran iş bi
tirici hükümetin, ekonomik hayatı ciddî olarak ilgi
lendiren böyle bir yasayı hemen Yüce Meclise sevk 
etmesi gerekirdi. 

Sayım milletvekilleri, bilindiği gibi, işçilerin ver
gileri, çalıştıranlar tarafından maaş bordrolarında 
gösterilerek peşin alınır. Bu suretle, parasını alma
dan vergıYoi ödeyen tek topluluk çalışanlardır. Ça
lışanlar, ayrıca yarınlarının garantisi olan bağlı ku
rumlarına ödemekle yükümlü oldukları primlerini de 
maaş bordrolarından kestirerek, ilgili kurumlara öde
mek üzere işverene bırakırlar; fakat, bazı işveren
lerimiz bu paraları ucuz kredi olarak kullanmayı ku
ral haline getirmişlerdir. Bu tutumdaki işverenleri 
davranışlarından caydırmak amacı ile yaptığım bir 
yasa teklifim, Yüce Genel Kurulca kabul edilmişse 
de, ceza rakamlarının az tutulması caydırıcılığı sağ
layamadığından, prim borçlarının tahsili arzu edi
len seviyeye gelmemiştir. Primlerin tahsil edilemeyi
şi, muhatap işçilerin emeklilik hallerinde de 'mağdu
riyetlerine sebep olmaktadır. Bu nedenlerle, bakan
lık, ilgili yasalarda değişiklikler yaparak, prim ve 
vergilerin tahsilini müteakip ilgililere ödenmesinin 
teminini sağlamalıdır. Böylece, hem çalışanlar mağ
duriyetten kurtarılmış olacak, hem de kurumlar za
manında toplayacakları gelirlerini daha iyi değerlen
direrek, kurum mensuplarına yararlı hizmet verebile
ceklerdir. 

Vergi, serbest meslek mensupları ve diğer ken
di nam ve hesabına çalışanlardan bir yıl sonraki 
vergi döneminde alındığına göre, yasa karşısında 
vergi ödemede adaleti sağlamak için, çalışanlar içim 
de böyle bir uygulamanın düşünülüp düşünülmediği
ni öğrenmek istiyorum. 
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Sayın Başkan, Sayın Bakanın gazetelerde çıkan 
beyanından öğrendiğime göre; işçi ve memur emek
lilerinin aynı kademede bulunanlar arasındaki açık 
maaş farklarımın adil hale getirilmesi için ellerin
den 'geleni yapacaklarına dair beyanını sevindirici 
buldum. Bu beyanın gerçekleşmiş olduğunu görmek 
ve Sayın Bakana bizzat teşekkür etme olanağına ka
vuşmak isterim. 

Diğer taraftan, işçi emeklilerinin, hâlâ banka ön
lerinde kuyruklar oluşturarak paralarını aldıkları 
bir gerçektir, işçileri para alma kuyruğundan kur
tarmak için, tüm millî bankaların deivreye sokularak 
kuyrukların önlenmesini yeni bakandan haklı olarak 
bekliyoruz,/ 

BAŞKAN — Sayın Şişman, toparlayınız efen
dim. 

BtLAL Şt'ŞMAN «(Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Sayın Başkan, güç çalışma şartları, ülke ve aile 
hasretine katlanarak yurt dışında çalışmaya gönder
diğimiz işçilerimizin, çalışıp kazandıkları dövizleri 
yurda göndererek, kalkınmamıza büyük oranda kat
kıda bulundukları bilinmektedir. AET ülkeleri ile 
hükümetimiz arasında yapılan anlaşmaların uygu
lamaya konularak, Türk vatandaşlarının serbest do
laşım haklarının engellenmek istenmesi düşündürü
cüdür .1 

Nerede, demokratlığı kimseye bırakmayan, ileri 
Avrupa devletleri? Nerede, hukukun üstünlüğü ilke
sinin savunucuları? Nerede, dil, din, renk, inanç, mez
hep farkı gözetmeksizin, insan haklarınım ateşli sa
vunucuları? Evet, neredeler bunlar? İmzaladıkları an
laşmaları uygulamayan devletlerin nesine güvenelim? 
«Demokrasi, insan, hakları, adalet» diye bir bardak 
suda fırtına koparanlar nerede? Bunların hepsi laf
ta kaldı işte. Bize, :bizden başka kimseden fayda 
yoktur. Bu davranış dikkat çekici olmalıdır. 

Sayın Başbakanın, bütçe konuşmasında «Anlaşma
lardan doğan haklarımızı koruyacağız» demesi, umut 
vericidir. Devletimize de bu yakışır. Ancak, bu be
yanın lafta kalmaması, en kısa zamanda anlaşmalar
dan doğan haklarımızın kullandırıldığına dair ilgili 
bakanlar tarafından Yüce Meclise ferahlatıcı bilgi 
verilmesini haklı olarak bekliyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin ülkemiz ve mensupla
rı için hayırlı olması dileğiyle Yüce Meclise saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şişman. 
Bakanlık bütçesi üzerindeki görüşmeler tamam

lanmıştır. 
Sayın Mehmet Üner'in bir yazılı sorusu vardır. 
NBR'tMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başka

nım, bana söz verecektiniz üzerinde. 

BAŞKAN — Üzerinde sıra gelmedi Sayın Elgin, 
iki konuşma yapılmıştı. 

Tek soru var, soru sorma işlemini kapatıyorum. 
Soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplanması için gereğini arz ederim. 
3'279 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi ay

nen şu şekildedir. 

«Geçici Madde 3. — 506 sayılı Kanuna 6.3.1981 
tarih ve 2422 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle ek
lenen ek madde 1 ile getirilen ve 24.10.1983 tarih ve 
2934 sayılı Kanunla değişik gösterge tablosunda 
31.12.1986 tarihine kadar, ileri yılları da kapsayacak 
şekilde değişiklik yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili
dir.» 

Buradan hareketle : 
1. 2934 sayılı Kanunla değişik gösterge tablo

sunda sürenin dolmasına 14 gün kalmasına rağmen, 
büyük bir kitleyi ilgilendiren bu gösterge tablosu ne
den bugüne kadar düzenlenmemiştir? 

2. 31.12.1986 tarihine kadar verilen yetki gereği 
bu gösterge tablosunun düzenlenmesi tamamlanabile
cek midir? 

3. Yapılacak bu gösterge tablosundaki değişiklik 
eskiye oranla yüzde kaç artabilecektir, bunu yüzde 
olarak belirtir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, göstergeler hazırlanmış, Başbakanlığa 
sunulmuş, üzerinde her türlü müzakere yapılmıştır; 
çok muhtemelen, yarın veya öbür gün ilan edilecek
tir. 

Yüzdesini, tabiî yarınki son muamele bitmeden 
söyleyemeyeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyları
nıza sunacağım. Bölümlerine geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölümleri okutuyorum : 
1. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1987 

Malî Yılı Bütçesi. 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

101 Genel yönetim ve des
tek hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Çalışma hayatının düzen
lenmesi ve sosyal güven
lik kuruluşları ile ilgili 
hizmetler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Bölümleri okutuyorum : 

1 319 550 000 

9 330 000 000 

555 900 000 

Bakanlığa bağlı Yakın ve Orta - Doğu Çalışma 
Eğitim Merkezi Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
1. — Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Eğitim Mer

kezi Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi. 
Prog. 
kodu Açıklama Lira 

111 Eğitim, araştırma, yayın 
ve danışmanlık hizmetleri
nin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

303 550 000 

303 550 000 

11 205 450 000 

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

2. — Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1985 
Malî Yılı Kesinhesabı. 

BAŞKAN — Şimdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı 1985 malî yılı kesinhesabmın bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ödeneğin Çeşidi 

Genel Yönetim ve Destek Hüzmetleıri 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

634 025 000 

Gider 
Lira 

559 701 183 

İptali ©diden 
ödenek 

Lira 

74 323 817 

Prog. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ekmeyenleır... 
"Kaıbııl edi'lmişirr. 

111 Çalışma Hayatının Düzenlenmesi ve Sosyal Gü
venlik 'Kurulluslan ile .İlgili Hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştik. 

900 Hizmet Pırogramianna Dağıtılamayan Transfer
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
'Kaıbııl edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

. Kabul edilmiştik. 

6 872 268 000 5 711 049 410 1 161 218 590 

614 464 480 595 300 551 19 163 929 

.8 120 757 480 6 866 051 144 1 254 706 336 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baifcanlığı 1985 yılı ikesinhesabı 'kabul edıümiştıir. 
Şimdi, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü 1985 yıllı kesiinhesabının bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyoruını : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
'Bölümleri okutuyorum :. 
Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürlüğü : 

Protg. Ödeneğin Çeşidi 

A — CETVELİ 

Ödenek 
Lira 

Gider 
Lira 

îptall edilen 
ödenek 

Lira 

111 Eğitim, Araştırma, Yayın ve Danışmanlık Hiz
metlerinin yürütülmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TOPLAM 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kaibul edilmiştir. 

GENEL TOPLAM 
BAŞKAN —, Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edidmiştir. 

Yakın ve Ortadoğu Çalışma ve Eğitim Müdürlü
ğü 1985 imali yılı kesinlhesalbı kabul edilmiştir. 

Böylece, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
1987 yılı bütçesi ile 1985 yılı kesinhesabı kabul edil-. 
mistir. 

Hayırlı ©iknasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, 'bugünkü programımız ta

mamlanmıştır, 

79 411 794 48 009 934 31 401 860 

79 411 794 48 009 934 31 401 860 

8 200 169 274 6 914 061 078 1 286 108 196 

1987 Yılı Genel ve Katma Bütçe Kanun Ta
sarıları ile 1985 Yuh Kesiınıhesap Kanun Tasarıları 
üzerindeki görüşmelere devam etmek ve 18 Aralık 
1986 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıra! Saati : 22.55 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Kastamonu İli Azdavay İlçesindeki taşkömürü 
ocaklarının işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı cevabı 
(7/1431) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafınldan yazılı olarak yanıtlanmasına ara- . 
elliğinizi arz ve ric ederim. 

Saygılarımla. 
Hüımıi Nalbanltoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Kastamonu İli Azdavay İlçesinde halen 
işletmesi ıdevam eden linyit kömür ocaklarında la-
vair tesisi neden kurulmuyor? 

Soru 2. Azdavay Söğütözü taş kömürü ocakları 
neden işletmeye açıiımıyor? 

Soru 3- Söğütözü taş kömürü ocaklarından yö
renin birkaç yetkili şahsı adına kömür çıkarılıp çev
rede kaçak satıldığı menfaat sağlandığı ve bu yüz
den' Devletçe işletmeye laçtırılmadığı söylenmektedir. 
Doğru mu? Doğru ise bu ocak işletmeye açılmak 
suretiyle 'Devlet kazancı sağlanamaz mı? 
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TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 6 . 11 . 1986 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-2850/15513 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31.10.1986 gün ve Gen, Sök. 7/1431-7114/ 

28105 sayılı yazınız. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu, 8.6.1984 tarih ve 

233 sayılı KHK ile 'Başbakanlığa bağlanmış olduğun
dan, ilgideki yazınız ekinde gönderilen Erzurum Mil
letvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, Kastamonu 
İli Azdavay ilçesindeki taşkömürü ocaklarının işlet
meye açılmamasının nedenline ilişkin yazılı soru öner
gesi, Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Sudıi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliği 

Sayı : 71-053-2-3036/16210 27 , 11 . 1986 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 1. 31.10.1986 gün ve Gen. Sek. 7/1431-7114/ 

28105 sayılı yazınız. 
2. 6.11.1986 gün ve 2850/15513 sayılı yazımız. 
Türkiye Taşkömürü Kurumu '8.6.1964 tarih ve 

233 sayılı KHK ile Başbakanlığa bağlanmış olup, 
22.10,1986 tarihli 1986/15 sayılı Başbakanlık Genel
gesine göre Devlet Bakanı Sayın Ahmet Kaıraevli ta
rafından yöneltildiğinden, 'ilgideki yazınız ekinde gön
derilen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbantoğ-
lu'nun, Kastamonu illi Azdavay İlçesindeki taşkömü
rü ocaklarının işletmeye açılmamasının nedenine iliş
kin yazılı soru önergesi, gereği için Devlet Bakanı 
Sayın Ahmet Karaevli'ye intikal ettirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve TaJbiî Kaynaklar 
Balkanı 

TC 
Devlet Bakanlığı 16 . 12 . 1986 

Sayı : 08.68/02532 
'Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) T.'B.M.M. Başkanlığının 31.10.1986 gün 

ve 7/1431-7114/28105 sayılı yazısı. 

b) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
27.11.1986 gün ve 71-053-2-3035/16209 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 'Ba
kanlığına gönderilen, ilgi (b) yazı ile de Bakanlığı
ma intikal ettirilen Erzurum 'Milletvekilli Hilmi Nall-
bantoğlu'nun Kastamonu - Azdavay İlçesindeki Taş
kömürü ocakları ile ilgili yazılı soru önergesine ait 
not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Kastamonu - Azdavay Taşkömürü Ocakları ile 

İlgili Yazılı Soru Önergesine Ait Not 
1. Kastamonu - Azdavay İlçesinde halen işletil

mekte olan Taşkömürü ocaklarına Lavuar tesisi ku
rulması ekonomik bulunmamaktadır. Sahada günlük 
üretim 30 ton civarındadır. Asgarî Lavuar kapasitesi 
ise, 1 600 ton/gün civarındadır. 

2. Azdavay ve Söğütözü sahalarımda mevcut 
toplam rezervin havzanın teşekkül biçimli (bu saha
lardaki rezervlerin başka yerlerde 'oluştuktan sonra 
bu alanlara taşıma sırasında fci.il, toprak ve benzeri 
artıkları da bünyelerine almaları) sebebiyle küçük 
bir kısmı işletmeye elverişlidir.] 'Bugüne kadar yapı
lan arama faaliyetleri sonucunda tam teşekküllü üre
ttim yapmaya elverişli bir damar yapısına rastlanıl'a-
mamıştur. IBu sebeple bahis konusu sahaların mevcut 
kömür piyasa fiyatlarıyla ekonomik olarak işletil-

. mesi mümikün görülmemektedir. 
3. Söğütözü Taşkömürü ocaklarından yörenin bir 

kaç yetkili şahıs adına kömür çıkarılıp çevr&d& ka
çak satıldığı, menfaat sağlandığı ve bu yüzden Dev
letçe işletmeye açtırılımadığt iddiası doğru değildir. 

1981 yılında (mahallî kişilerce mostralardan kaçak 
kömür alınmış olup, güvenlik kuvvetlerince bu tür 
olaylara el konulmuştur. 1981'den sonra tedbir ola
rak Kurum, mostralardan kömürleri toplayabilmek 
için açılk işletmeye geçmiştir. Söğütözü sahasında 
1983 yılında yüzeyden açık işletme metoduyla 19 500 
ton kömür üretilmiştir. 1983 yıllından bu yana ma
hallinde ve muhtelif yerlerdeki kullanıcılara yapılan 
tekliflere rağmen ulaşım güçlükleri nedeniyle bu kö
mürün. satılması mümkün olmadığından 14 000 ton 
kadarı, halen stokta beklemektedir. Stoklar ve tesis
ler her vardiyede Kurumca korunma altına alınmak
tadır. 

Ancak bekleme alanı dışındaki kömür zuhurların-
ıda mahallî kişilerin ocak açarak kömür çıkarmaları 
ihtimal dahilindedir. Bunlarla ilgili ihbarlar Türkiye 
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Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne ulaştığın
da ilgili mercilere 'bildirilerek kanunî işlemllerin ya-
pnknası saklanmaktadır. Ayrıca 1981 yılından bugü
ne kadar hedıangi bir kaçak üretim ihbarı da bahis 
konusu Genel Müdürlüğe intikal etmemiştir. 

2. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, ka
mu iktisadî teşepbüslerince üretilen ürünlerin ne şekil
de ihraç edildiğine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı ce
vabı (711464) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

D. Fikri Sağlar 
içel 

1. KİT ürünlerinin dış pazarlamaları ne şekilde 
yapılmaktadır? 

2. 1984 -1985 yıllarında KİT ürünlerinin özel sek
tör aracılığı üe ihracatları kimler tarafından ne mik
tarda yapıldığını açıklar mısınız? KİT'lerin kendi bul
duğu pazarlarda özel firmalar aracılığı ile ürünlerinin 
dış satımı niçin yapılmaktadır? 

3. özellikle ihracatı kolay, dünya pazarlarında 
para eden ürünlerin pazarlanması, İZDAŞ ve ENKA 
adlı kuruluşlara verildiği yolunda iddialar vardır. Doğ
ru mudur? İZDAŞ hangi KİT'lerin ürünlerini, ne ko
şullarla dış pazarlara satmaktadır? 

4. İZDAŞ firmasının sahibi Atillâ Yurtçu'nun 
ANAP İl Başkanı olması KİT ürünlerinin pazarlama 
hakkım almak için yeterli neden midir? Sayın Başba
kanın yakın dostu Atillâ Yurtçu'ya verüen öncelik, li
beral ekonomik modelinize uygun hareket etmediğini
zin bir belirtisi midir?, 

5. İZDAŞ firmasının ihracatının bir yıl içinde bir 
misli artmasının nedeni hükümet üyelerinizin yurt dışı 
gezilerde yaptığı ikili anlaşmalarla elde edilen pazar
larda, dış satımın İZDAŞ firmasına verilmesinden do
layı mıdır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 17 Aralık 1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3131 

; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 Kasım 1986 tarih ve 7/1464 - 7280/28743 

sayılı yazınız. 

17 . 12 . 1986 0 : 3 

İlgi yazı ile. tarafımdan cevaplandırılması istenilen 
İçel Milletvekili Sayın D. Fikri Sağlar'ın yazılı soru 
önergesine verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
KİT ürünlerinin ihracına ilişkin yazılı soru önergesi 
cevabıdır: 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinin mamulleri kendileri 
tarafından olduğu gibi, ekonomik olması halinde baş
ka ihracatçılar tarafından da pazarlanabilmektedir. Bu 
ilişkiyi, dış pazarın özellikleri ve verimlilik - kârlılık 
gibi faktörlere bağlı olarak özel sektör firmaları ara
sında da görmek mümkündür. Dış piyasalar konusun
da ihtisaslaşmış ihracat şirketleri yıllardır yurt dışına 
çeşitli kuruluşların mallarını satmaktadırlar. 

Serbest piyasa koşullarında ihracat yapabilme for
malitelerini tamamlamış bütün şirketler bu imkânlar
dan yararlanabilirler. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri mamullerinin çeşitli 
firmalar tarafından pazarlanması konusundaki bağ
lantılar yönetim kurulları kararlan doğrultusunda ken
dileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer taraftan 
Kamu İktisadî Teşebbüslerince 1983, 1984, 1985 yıl
larında gerçekleştirilen, 1986 yılında beklenen ve 1987 
yılı için programlanan ihracata ilişkin tablo ilişikte 
sunulmaktadır. (Ek - 1) 

KİT mamullerinin pazarlanması yukarıda da deği
nildiği gibi ihracat yapabilme formalitelerini tamam
lamış olan diğer firmalara verilebildiği gibi İZDAŞ ve 
ENKA'ya da verilmiş olabilir. 

Diğer bütün ihracatçı firmalarda ve özellikle dış 
ticaret sermaye şirketlerinde olduğu gibi İZDAŞ A.Ş.' 
nin sağladığı ihracat artışı da firmanın kendi gayretle
ri sonucudur. Hükümet üyelerinin yaptıkları ikili an
laşmalar ayrıcalık gözetmeksizin ülkemizin tüm ihra
catçılarına imkân tanımakta olup, ticaretin kendi ku
ralları içerisinde alıcılar için uygun şartlar sağlayan 
firmalarımızın bu anlaşmalar çerçevesinde bağlantı 
yapmaları tabiîdir. 

İZDAŞ İzmir Dış Ticaret AŞ.'nin 1984 ve 1985 
yıllarında gerçekleştirdiği ihracatın ülkeler itibariyle 
dökümü ilişikte sunulmaktadır. (Ek - 2) 
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İHRACAT (FOB $ 1 000) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10, 

ıı. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18, 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 

KURULUŞLAR 

MKEK 
Sümerbank Gn. Md. 
Yapağı Tiftik 
SEKA 
T. Çimento San. T.A.Ş. 
TDCI Gn. Md. 
Ger'konsan 
TAKSAN 
TUMOSAN 
TESTAŞ 
Asil Çelik 
AKMOSAN 
ORUS 
Etibank Gn. Md. 
K. Bakır İşi. 
CINKUR 
T. Taşkömürü Kuruımu 
T. Kömür İşletmeleri Kurumu 
TEK Gn. Md. 
TEMGAN 
TPAO Gn. Md. 
Petrol Ofisi A.Ş. 
DITA'Ş 
TÜBRAŞ 
BOTAŞ 
PETKİM Gn. Md. 
PETLAS 
Gübre San. A;Ş. Gn. Md 

Mal 

1100 
35982 

15529 
29394 
61400 

0 
0 

' 5 
1188 

0 
5410 

127160 

o 

0 

0 
69857 

0 
0 

147 
0 

7447 
0 
0 

1 9 8 3 
Hizmet 

0 
9 

9 
0 

, 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Q 

0 

0 
0 

1773 
1930 

0 
107816 

0 
Q 
0 

Toplam 

1100 
35982 

0 
15529 
29394 
61400 

0 
0 
0 
5 

1188 
0 

5410 
127160 

0 
Q 
0 
0 
Q 
0 

69857 
1773 
1930 

147 
107816 

7447 
0 
0 

Mal 

821 
• 27229 

25332 
22741 
88622 

0 
0 

1965 
0 
0 

2971 
205412 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

387020 
0 

2530 
0 

1551 

1 9 8 4 
Hizmet 

0 
0 

0 
0 
9 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

o 
0 

12079 
4013 

0 
138373 

0 
0 
0 

Toplam 

821 
27229 

Q 
25332 
22741 
88622 

0 
0 
0 

1965 
0 
0 

2971 
205412 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

12079 
4013 

387020 
138373 

2530 
0 

1551 
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Ek : 1 

Mal 

1921 
24376 

26 
23852 
8496 

56598 

178 
0 
0 

3643 
0 

194570 

1061 

0 

0 
0 

1.7251 
0 

369254 
0 

1781 
0 

17397 

1.9 8 5 
Hizmet 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

. 0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

1057 
709 
0 

157437 

0 
0 

Toplam 

1921 
24376 

26 
23852 
8496 
56598 

0 
178 
0 
0 

3643 
0 
0 

194570 
0 

1061 
0 
0 
0 
0 
0 

18308 
709 

369254 
157437 
1781 

0 
17397 

1986 Beklenen 
Mal 

6000 
54750 

19262 
19062 
55906 

935 

6709 

219582 

214 

18000 

398373 

30Û00 

16096 

Hizmet 

> 

2000 
2923 

» 
152250 

Toplam 

6000 
54750 

0 
19262 
19062 
55906 

0 
935 
0 
0 

6709 
0 
0 

219582 
0 

214 
0 
0 
0 
0 
0 

20000 
2923 

398373 
152250 
30000 

Q 
16096 

Mal 

6000 
64872 

43712 
14445 
81150 

1716 

10200 

224282 

60 

25000 

149335 

50000 

14050 

1987 Program 
Hizmet 

1000 
32İ4 

202430 

Toplam 

6000 
64872 

0 
43712 
14445 
81150 

0 
1716 

0 
o: 

10200 
0 
0 

224282 
0 
60 
0 
0 
0 
0 
0 

26000 
3214 

149335 
202430 
50000 

0 
14050 
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1 9 8 3 1 9 8 4 
KURULUŞLAR Mal Hizmet Toplam Mal Hizmet Toplam 

29. 
30. 
31, 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40, 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 

IGSAŞ 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. 
Et ve Balık Kurumu 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
T. Süt Endüstrisi Kurumu 
ÇAYKUR 
TEKEL 
Tarım İşletmeleri 
Yem Sanayi T. A.Ş, 
T.Z.D.K. 
DMO 
T . C . D A 
P.T.T. 
D.H.M.l. 
T.H.Y. 
USAŞ 
T. Gemi Sanayi A.Ş. 
T. Denizcilik İşletmeleri 
D.B. Deniz Nakliyat 

0 
109567 

102579 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

Q 
0 

0 
ö 

0 

0 
0 

23910 
220513 

0 
65405 
94569 

0 
109567 

0 
102579 

0 
Q 
0 
Q 
0 
0 
0 
0 
Ö 

23910 
220513 

0 
0 

65405 
94569 

0 
140310 
17901 

100841 
0 

1172 
88366 

0 
724 

0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 

60827 
21165 

' 262033 
18392 

0 
77703 
91751 

0 
140310 

17901 
,100841 

0 
1172 

88366 
0 
0 

724 
0 
0 

60827 
21165 

262033 
18392 

0 
77703 
91751 

TOPLAM 566765 515916 1082681 1115508 686336 1801844 
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1 9 8 5 1986 Beklenen 1987 Program 

Mal Hizmet Toplam Mal Hizmet Toplam Mal Hizmet Toplam 

0 

76743 

5320 

65458 

0 

1607 

101546 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 
0 

0 

0 

Q 
48685 

27102 

287994 

20000 

600 

76603 

82 

0 

76743 

5320 

65458 

0 

1607 

101546 

0 

0 
2 

0 

0 

48685 

27102 

287994 

20000 

600 

76603 

82 

. 29377 

15110 

24118 

2927 

93128 

5000 

0 

58607 

36575 

256631 

21000 

1060 

74000 

91 

0 

29377 

15110 

24118 

0 

2927 

93128 

o; 
5000 

0 

0 

Q 
58607 

36575i 

256631 

21000 • 

1060 

74000 

91 

58966 

15110 

89487 

2935 

106156 

5000 

1000 

63213 

36040 

276086 

23000 

18020 

75000 

91 

Q 
58966 

15110 

89487 

0 

2935 

106156 

a 
5000 

HOOO 

0 
a 

63213 

36040 

276086 

23000 

18020 

75000 

91 

971080 620269 1591349 1014549 605137 1619686 963476 698094 1661570 
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İZDAŞ İzmir Dış Ticaret A. Ş.'nin 1984 ve 1985 Yıllarında Gerçekleştirdiği İhracatın ÜTkeler İtibariyle 
Dö'k'ümü 

Ülkeler 1984 1985 Değişme 

Irak 
îran 
iS.S.C.B. 
A.B.D. 
Romanya 
F. Almanya 
Cezayir 
Fransa 
Suudi Arabistan 
İngiltere 
Masikaıt ve Umman 
'Belçika - Lüteemburg 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Kuveyt 
Hollanda 
K.K.T.C. 
Avusturya 
Yugoslavya 
Danimarka 
İrlanda 
Bulgaristan 
Abuda'bi 
(Kanaida 
Hindistan 
Polonya 
Mısır 
Lübnan 
isveç 
Pakistan 
Laos 
Finlandiya 
Katar 
Yunanistan. 
Tunus 
Ürdün 
Bahreyn 

20 791 678 
8 863 590 
2 745 930 

755 648 
5 160 200 
2 791 903 

10 282 213 
175 696 
355 427 
144 824 

—,— 
İ720 001 

73 391 
60" 694 

496 117 
77 919 
(29 281 

335 062 
24 379 

—,— 
—,— 
—,— 

529 968 
—y— 

26 180 
• — , — 

»" 
4 255 000 

17 826 
—,— 

149 200 
—,— 

26 600 
— • • > — 

» 
311 003 
20 891 
8 342 

37 660 542 
25 466 359 
18 611 830 
15 282 474 
9 604 817 
8 136 597 

5 824 158 
4 578 640 
1 570 870 
1 210 811 

636 000 
644- 455 
439 779 
494 875 
426 460 
493 617 
372 942 
400 584 
366 661 
260 000 
144 046 
110 572 
110 000 
81 509 
74 052 
54 000 
42 500 
36 141 
34 755 
60 556 
32 782 
29 255 
23 600 
20 655 
15 844 

—,— 
—,— 
—,— 

16 868 864 
16 602 769 
15 865 900 
14 526 826 
4 444 617 
5 344 694 

(_) 4 458 055 
4 402 944 
1 215 443 
1 065 987 

636 000 
572 454 
366 388 
434 181 

(—) 69 657 
415 698 
343 661 
65 522 

342 282 
260 000 
144 046 
110 572 

(—) 419 968 
81 509 
47 872 
54 000 
42 500 

(—) 4 218 859 
16 929 
60 556 

(—) 116 418 
29 255 

(—) 3 000 
20 655 
15 884 

(—) 311 003 
(—) 20 891 
(—) 8 342 

TOPLAM 58 580 963 133 352 738 74 771 775 
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3. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlunun, dış ülkelere sevkedilmek üzere iskenderun' 
da depolanan dizel - oil ve fuel - oilin bir şirket tara
fından gemilere yakıt olarak verildiği iddiasına-ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabi (7/1465) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Irak'dan dış ülkelere sevk edilmek üzere karayolu 

ile İskenderun'a getirilip depolanan dizel - oil ve fuel -
oilin gemilere yakıt olarak usulsüz verilmesi ve bu 
gemilerin yurt içinde yakıtı kullanması hususunda aşa
ğıdaki sorunlarımın Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması hususunda delaletinizi saygıyla rica 
ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Irak'dan dış ülkelere sevk edilmek üzere kara
yoluyla İskenderun'a getirilip .depolanan dizel - oil ve 
fuel - oil i gemilere yakıt olarak usulsüz veren firma 
var mıdır? Varsa hangi firmadır? Bu firma hangi ka
nunların boşluğundan istifade etmektedir? 

2. Bir taraftan Petrol Ofisinin satış ve vade kq-
şullanyla eli kolu bağlanırken niçin diğer taraftan 
Petrol İşleri Daire Başkanlığı tekel yaratan bu firma
ya dilediği fiyatı tatbik edebilir demektedir? Ve bu 
husustaki şikâyetler karşısında bugüne kadar ne gibi 
tedbirler alınmıştır? 

3. Bu uygulama ile Petrol Ofisinin zararı yok 
mudur? Ve Petrol Ofisi ne kadar zarar. etmektedir? 
Dolayısıyla söz konusu firma ne kadar kâr etmekte
dir? Bu şirketin yaptığı işlem yasal mıdır? Yasal de
ğilse, Devletin zararı ne kadardır? Yasal ise ihrâkiye 
satışlarından konut fonu alınmakta mıdır? Bugüne ka
dar alınmadıysa Devlet ne kadar zarar görmüştür? 

4. Tekel yaratan bir firmanın uygulamalarına göz 
yumularak telafisi mümkün olmayan maddî ve ma
nevî zararların meydana gelmesine niçin mani olun-
mamaktadır? Bu uygulamalara kimler göz yummakta
dır? 

5. Usulsüz uygulamalar karşısında Cumhuriyet 
Hükümetimiz ne yapmayı düşünmektedir? 

6. Söz konusu firmaların petrol ürünlerine KDV 
alınması niçin sürekli ertelenmektedir? 

7. Ertelenen KDV ile rekabet esası da ortadan 
kalkmıyor mu, bu hususta ne gibi tedbir aldınız? 

17 s 12 . 1986 O : 3 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 17 Aralık 1986 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3046 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 24.11.1986 tarih ve 7/1465-7286/28760 sa

yılı yazınız. 
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması istenilen 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu'nun 
yazılı soru önergesine verilen cevap ekte takdim edil
miştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Milletvekili Sayın M. Murat Sökmenoğlu' 
nun soru önergesi cevabıdır. 

Sayın Sökmenoğlu'nun sorusunda sözü edilen, 
Irak'dan dış ülkelere sevk edilmek üzere karayoluyla 
iskenderun'a getirilip depolanan motorin ve fuel - oili 
gemilere ihrâkiye olarak Baytur firması yermiştir. 

Konu Petrol Ofisinin bazı bayileri tarafından, 
«mağdur oldukları» gerekçesiyle Petrol Ofisine intikal 
ettirilmiştir. 

Maliye ve Gümrük Bakanlığımız tarafından Baytur 
firması vekili Anadolu Uluslararası Ticaret ve Taşı
macılık A. Ş. firmasına, Gümrük Kanununun 101 ve 
102 nci maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 1380 
nci maddesi hükümlerine uygun olarak, gümrük ida
resinin bulunduğu bölgede akaryakıt depolamak için 
özel antrepo izni verilmiştir. Bu antrepodan yabancı 
gemilerle, yabancı limanlara sefer yapan millî gemile
re yakıt verilmektedir. 

Diğer taraftan, Tüpraş tarafından bütün akarya
kıt- dağıtım şirketlerine yapılan ihrâkiye satışlarında 
FOB İtalya Afişe fiyatlara Motorin için tonda 20 $, 
Fuel - Oil için tonda 5 $ ilave yapılmaktadır. Bu ila
veler herhangi bir fon olmayıp sadece ithal veya üre
tim maliyetinden kaynaklanmaktadır. Yapılan bu uy
gulamadan Petrol Ofisinin zararı söz konusu değildir. 
Memleketimizde üretilen motorin, yurt içi ihtiyaçları
nı karşılayamamakta ve üretim açığı ithalat ile kapa
tılmaktadır. ülkemiz limanlarında daha önce transit 
olarak bu tür akaryakıt pazarlamalarını yabancı ban
dıralı gemiler yapmaktaydı. 

Petrol Ofisinin düşük fiyatla ithalat yapması ve 
buna kendi liman bayileri vasıtasıyla, Enerji ve Tabiî 
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Kaynaklar Bakanlığınca tespit edilen fiyatların altın
da bir fiyatla ihrakiye olarak satması mümkündür. 

Adı geçen Bakanlıkça tespit edilen fiyatlar azamî 
satış fiyatları olduğundan, bu fiyatların altında bir fi
yatla satış yapılmasının mevcut mevzuat açısından 
herhangi bir mahzuru bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan 21.2.1986 tarih 86/10379 sayılı 
20.3.1986 tarih 86/10474 sayılı kararnameler, Türkiye 
üzerinden üçüncü ülkelere yönelik petrol ürünlerinin 
karayolu taşımalarında gümrük giriş veya çıkışların
da tahsil edilmek üzere,- beher metrik tondan 10 $'a 
kadar konut fonu tahsil edileceğini ancak Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığından alınacak Teşvik Bel
gesi ile mükelleflerin fondan muaf tutulacağını hük
me bağlamıştır. 

Yukarıda değinilen Kararnamelerin uzatılması se
bepleri ise, bu konuda Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına müracaat edecek yerli firma müracaatları
nın tespit edilmesi ve bu husustaki kriterlerin belir
lenmesi içindir. 

4. -— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, mahrumiyet yeri ödeneğinin artırılmasına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı. (7J1470) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınt7i 
arz ve rica ederim. 24.11.1986 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195, 

196, 197, 198 ve geçici ma'ddeleri ile memurlara veril
mesi öngörülen «Mahrumiyet Yeri ödeneğinin ne 
şekilde ve hangi oranlarda verileceğini Bakanlar Ku
rulunca 31.3.1977 gün ve 7/13297 sayılı kararlarıyla 
tespit etmiştir. 

O zamanki kararla mahrumiyet yeri bölgesi dere
celeri ikiye ayrılarak 1 inci bölgeye 500 TL., 2 nci 
bölgeye 300 TL. ücret verilmişti. O yıllarda Erzurum' 
Ida 1 kg. et 36 TL., 1 Dolar 14,50 TL. 1 DM. 7.25 
TL., 1 paket filtreli sigara 5,50 TL. idi. Şimdi ise bu 
paraya ancak 1,5 paket sigara alınabilmektedir. 

10 yıldır hiç artırılmayan mahrumiyet yeri öde
neğinin de bir gösterge ücreti tespit olunarak bu üc
retin memur maaş katsayısı ile çarpılarak bulunma
sını veya daha makul bir tutara çıkarı'lması mahru
miyet illerinde çalışan memurların aleyhine olan du
rum düzeltilmiş olacaktır. 

Mümkün mü? 

17 , 12 * 1986 O : 3 

TC 
Maliye ve Gümrük 15 . 12 . 1986 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : BÜMKO-KY-10415500-2658-27845 

Konu : Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Miltet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.11.1986 tarih ve Genel Sekreterlik Ka-

I nıınlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
| Kararlar Müdürlüğü 7/1470-7319/28886 sayılı yazı-
I mz. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve tarafımdan cevap
landırılması istenen Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu'nun Mahrumiyet yeri ödeneğinin artırıl-

J masına ilişkin yazılı soru önergesi incelenerek konuya 
ilişkin Bakanlığımız görüşü aşağıda sunulmuştur. 

I 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 195-198 
I inci, maddelerine dayanılarak çıkarılan 31.3.1977 ta

rih ve 7/13297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uya-
I rınca memurlara mahrumiyet yeri ödeneği olarak 1 

inci bölgede görev yapanlara 500 TL. ikinci bölgede 
görev yapanlara ise 300 TL. ödenmektedir. Mahru
miyet bölgelerinde görevli personele yapılan ödeme
lerin artırılması hususu 1984 yılında ele alınmış söz 

I konusu kararname ile tespit edilen rakamlar yeterli 
görülmediğinden bu yörelerde çalışan kamu persone
line ilave imkânlar sağlanması yoluna gidilmiştir. 

Bu cümleden olarak, çıkardan 19.7.1984 tarih ve 
84/8306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Ver
gisi Kanununun 31 inci maddesi uyarınca aylık ve üc-

I retlerin vergiye tabi kısmından yapılan 4 500 TL. tu
tarındaki özel indirimin yörenin öncelik derecesihe, 

I bu yörelerin merkez ilçe olup olmamasına göre 6 kat 
artırılması kararlaştırılmıştır. Bilalhara çıkarılan 
11.12.1984 tarih ve 84/8857 sayılı 'Bakanlar Kurulu 
Kararı ile miktar 8 kata çıkarılmıştır. 

Gelir vergisi Kanununda 4.12.1985 tarih ve 3239 
[ sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, özel indirim kal

dırılmış, genel iridirim tutarı 6 000 TL.'ya yükseltil
miştir. 

Mesela : Genel olarak 6 000 TL.'lık vergi indiri
mi karşılığı net 1 500 TL. ilave gelir elde eden bir 
kamu personeli 1 inci derecede öncelikli yörede görev 
yaptığı takdirde 48 000 TL.'lık vergi indirimi karşı
lığı 12 000 TL. net bir gelir elde etmektedir. Böyle-

I ce söz konusu personele bu yörede çalışması karşı
lığı net 10 500 TL. bir artış sağlanmaktadır. Kalkın-

j mada öncelikli yöreler için sağlanan bu ilave gelirle-
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rin vergi iadesine konu olduğu düşünüldüğümde ila
ve ödemelerin vergi iadesi nispetinde yükseleceği söy
lenebilir. 

Diğer taraftan vergi indirimi miktarlarında artış 
yapılarak sağlanan imkanlardan ayrı olarak, bu yöre
lerde çalışanlara yan ödeme ve geliştirme ödeneği gi
bi ilave ödemelerde de bulunulmaktadır. 

Mesela, bazı hizmet sınıflarında görev alan Dev
let memurlarına çıkarılan yan ödeme kararnamele-

riyle temininde güçlük zammı puanları 1 inci derece 
kalkınmada öncelikli yörelerde % 60, 2 nci derece 
kalkınmada öncelikli yörelerde ise % 30 oranında ar
tırılarak ödenmektedir. Örnek olarak kalkınmada 1 
inci derece öncelikli yörede çalışan bir teknik perso
nel ile kalkınmada öncelikli olmayan bir yörede ça
lışan bir. personele yapılan ödemeler aşağıda göste
rilmiştir. 

öncelikli Olmayan Yörede Görevli 
(1/4) Mühendis 

1' inci Derece Öncelikli Yörede Görevli 
(1/4) Mühendis 

Aylık 
Ek Gös. 
Yan Öde. 

Ö. H. T. 

: 1 400X62 = 86 800 
800X62=49 600 

: 2 200X19=41 800 

: :% 20 =44 640 
Yakacak Yar. =23 000 

Net 
245 840 

Ödenen : 191 577 TL. 

Em. 
G. 
D. 

Kes. 
V. 
V. 

13 €40 
39 640 

983 

54 263 

Aylık 
Ek Gös. 
Yan öde. 

Ö. H. T. 
Yakacak 

: 1 400X62 = 86 800 Em. 
: 800X62=49 600 G. 
: 3 040X19=57 760 D. 

: !% 20 =44 640 
Yar. =23 000 

261 800 
Net ödenen : 213 973 TL. 

Kes. 
V. 
V. 

13 640 
33 140 

1 047 

47 827 

İki örneğin kıyaslanmasında da görüleceği gibi, 
1 inci derece kalkınmakla öncelikli yörede görevli bir 
mühendis kalkınmada öncelikli olmayan bir yörede 
görevli mühendise göre % 11.6'lık fazla ücret almak
tadır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde görevli personele 
sağlanan bu imkânların artırılması yönündeki çalış
malarımız devam etmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1.3.1975 tarihinden sonra bir üst öğrenimi ta
mamlayan ve sigortalı hizmetleri intibak değerlen
dirmelerine dahil edilmeyen memurların intibakları
nın düzeltilmesine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (711471) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

-tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

'Soru 1. 1970 yılında yürürlüğe (konulan Per
sonel Kanunu ile tüm memurların intibakları yapıl
mış ve gerek sigortalı ve gerekse Emekli Sandığına 
tabi hizmetler 'değerlendirilerek derece ve kademeleri 
verilmiştir. 

Bu arada bir üst öğrenime devam eden personel
den 1.3.1975 tarihine kadar öğrenimi tamamlayan
ların '87 nci maddeye 'tabi kurumlarda geçen hizmet
leri yine aynen değerlenmiş ve intibakları yapılmıştır. 
241 sayılı Kanun. Hükmünde Kararname ile de 
1.3.1975 - 1982 yıllan arası sözleşmeli olarak çalışıp 
bilahare kadroya geçen personelin 'intibakları yapıl
mış ve bunların da kayıpları olmadan bütün hizmet
leri değerlendirilmiştir. 

1.3.1975 tarihinden sonra bir üst öğrenimini ta
mamlayan bir çok memurun intibaklarında ise 87 nci 
maddeye tabi sigortalı hizmetleri intibakta değerlen
dirmeye alınmamış, yaltuz hizmetten sayılmıştır. 
Gerekçe ise 657/1327 sayılı kanunun 1897 sayılı 
kanunla değişik 36 ncı maddesinin A bendi 12/d fık
rasında «Memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet 
süreleri...» ibaresinin bulunmasıdır. Kurumlar Per
sonel Dairesi Başkanlığından görüş istemiş ve ver
dikleri 3.2.1976 tarih H. H-5/596 sayılı mütalaa ya-
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zılannda sadece memuriyette geçen 'hizmetlerin de
ğerlendirilebileceği bildirilmiştir. 

Bu durumda 1.3.1975 tarihinden önce'bir üst öğ
renim (bitiren personelin bütün hizmetleri intibaklarda 
değeriendlirMmişt'ir. 241 sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname lile d'e Sözleşmeli olarak çalışırken kadroya 
geçen personelin yine bütün hizmetleri intibaklarda 
değerlendirilmişken, on 'binlerce memur, yukarıda 
saydığım nedenlerle hizmetleri intibaktan sayılmadığı 
için mağdur olmaktadır. 

Çıkarılacak Ibir kanun hükmünde kararname ile 
intibaktan sayılmayan hu hizmetlerin intibaklarına 
eklenmesi yapılamaz mı? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 15 . 12 . 1986 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel (Müdürlüğü 

Sayı : Bümko - KY - 10-115500 
2659-27844 

Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 27.11.1986 tarih ve Genel Sekreterlik-Ka

nunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve 
Kararlar (Müdürlüğü 7-1471-7320/28887 sayılı yazı
nız. 

İlgi yazınız ekinde alınan ve tarafımdan cevap
landırılması istenen Erzurum MilletvekÜli Sayın Hil
mi Nalbantoğlu'nun 1.3.1975 tarihinden sonra hür 
üst öğrenimi tamamlayan ve 'sigortalı hizmetleri in
tibak değerlendirilmelerine dahil edilmeyen memur
ların (intibaklarının düzeltilmesüne ilişkin yazılı soru 
önergesü incelenmiş olup, Bakanlığımın konuya iliş
kin ıgörüşü aşağıda arz edilmiştir. 

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet 'Memurları Ka
nununun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı mad
desinin «Ortak Hükümler» (bölümünün i(A/12-d) fık
rasıyla; ımemuriyette iken veya memuriyetten ayrı
larak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar da
hil) üst öğrenimi 'bitirenlerin, aynı üst öğrenimi tah
sile ara vermeden başlayan ve normal slüresi içinde 
hitiiren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi 
aşmamak üzere (bitirdikleri üst öğrenimin giriş dere
ce ve kademeleri esas alınarak ımemuriyette geçen 
başarılı hizmet süreleririin değerlendirileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Öte yandan, sigortalı olarak geçen sürelerin emek
lilik keseneğine esas aylıkların teshilinde değerlendi
rilmesi 1214 ve 1425 sayılı Kanunlarda öngörülmüş 
îse de öğrenim durumları değişenler hakkında bu 
Kanunlar uygulanırken 657 sayılı Kanun' hüküm
leri çerçevesinde işlem yapılması gerekmektedir. Bu 
nedenle, sigortalı olarak çalıştıktan sonra memuriyete 
geçenlerden öğrenim durumları değişenlerin, ancak 
'(36/12-d) fıkrasındaki şartlar ile 657 sayılı Kanunun 
ek geçici 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları ha
linde haklarında bu hükümlerin uygulanması müm
kün bulunmaktadır. 

Maddede değişiklik yapılarak işçilikte geçen sü
relerin değerlendirilmesi hallinde, işçi statüsünde hiz
meti bulunanlar emsallerini geçeceklerinden Kanu
nun öngördüğü emsal mukayesesi sisteminin bozula
cağı dikkate alınarak böyle bir değişikliğe gidilmesi
nin uygun olmayacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerini arz ederim. 
(Ahmet Kurteebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

->• *St>*<i 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
lt — 1987 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/798) (S. Sa
yısı : 499) (Dağıtma tarihi: 2.12.1986) 

2, — 1985 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Daire
lerin Kesiöhesaplanna Ait Genel Uygunluk Bildiri
minin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi ile 1985 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1150, 
1/791) (S. Sayısı : 51.0) (Dağıtma tarihi : 3.12.1986) 

3. — Katma Bütçeli Kuruluşların 1987 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/799) (S. Sayısı : 500) (Dağıtma tarihi : 
2.12.1986) 

Ai 1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdarelerin 
Kesitthesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 
1985 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap 
Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (3/1151, 1/792) (S. Sayısı : 509) (Dağıtma tari
hi : 3.12.1986) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

l1,, — İstanbul Miletvekii Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

2. — Diyarbakır Milletvekilli (Kadir Narin'in bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
toru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Müetvekili Kadir Narin'inj 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

4. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

5. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUGSAN Fabrikasına iKf-
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner-. 
gesi (6/631) 

6. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye< 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş.-
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

7. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan'eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapüan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

9. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

11. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'mn, 
yaşama ve yasal çalışma haklarım tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 
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12. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

13. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş-
'bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

14. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
alınma nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

15. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl- . 
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-lş 
Sendikası Kayseri Şubesinin ol'ağan genel kuruluna 
katılan bazı misıafirîerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

17. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Türk ka
dınını Tanıtma ve Güçlendirme Vakfı tarafından dü
zenlenen baloya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/798) 

18. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, suçlu bir 
vatandaşı yakalamak için uygulandığı iddia edilen 
yönteme ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/799) 

19. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişik in Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi {6/800) 

20. —- Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

21. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

22. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

23. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) 

24. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) 

25. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

26. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

29. — Konya Milletvekilli Salim Erel'in, ara se
çimlerde yapıldığı iddia edilen bir propagandaya iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/827) 

30. — Balıkesir M'illetvekil Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli ve çevresindeki bazı sanayi kuruluşlarının 
çevre sağlığını olumsuz yönde etkilediği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/835) 

31. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

32. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

33. —- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

34. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

35. — Zonguldak Milletvekili MuhCeşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 



36. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İşletme 
Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların üretici 
köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/879) 

37. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

38. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri ilinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve-
ritmediğine iüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

39. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahdn'in, 
Denizli - Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faa
liyetlerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/885) 

40. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBIRLÎK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

41. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 
Mersin ve Adana kapalı cezaevlerindeki hükümlü ve 
tutuklularla ilgili uygulamalara dair bölge basınında 
yer alan haberlere ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/887) 

42j — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi. (6/890) 

43. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır ilinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından' sözlü soru önergesi. (6/891) 

44. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görev

li bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

45. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır ilinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

46. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin ili idil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin içişleri Bakanınadn sözlü soru 
önergesi (6/894) 

47. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar* 
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 sayılı Sendikalar 
Kanununun 28 . 8 . 1983 tarih ve 2882 sayılı Kanun
la Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal iş
ler Komisyonu Raporu (2/327) (S. Sayısı: 459) (Da
ğıtma tarihi: 28.5.1986) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, is
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi. içtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) '<S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 




